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  196 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 25(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 17 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سالصمد ق�وح، اخللیفة أ�ول املس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
ثالثة �ق�قة ال او  ثالثةال  ، ٕابتداء من السا�ةومخسون دق�قة ةسا�: التوق�ت

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

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

  :ق�وح، رئ�س اجللسة الصمداملس�شار الس�ید عبد 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

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

وٕا�ال�ت، كام سوف یتلو الس�ید أ�مني بیا� �مس جملس املس�شار�ن، 
  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :، ٔ�مني ا�لستو�زياملس�شار الس�ید ٔ�محد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .بیان جملس املس�شار�ن
�ىل ٕا�ر الفعل إالجرايم اهلمجي الوحيش، ا�ي اس�هتدف ح�اة "

رنوجي يف م�طقة ٕاملیل ٕ�قلمي احلوز، یعرب جملس وال من ا�امناركساحئتني 
املس�شار�ن مبختلف مكو�ته عن تعازیه ومواساته لعائالت الضحیتني، 
وتضام�ه القوي مع شعيب ومسؤويل الب��ن الصدیقني يف هذا املصاب 

  .اجللل
ویؤكد جملس املس�شار�ن، هبذه املناس�بة، ٔ�ن م�ل هذه أ�فعال 

ع املغريب، وال متت ب�ٔیة ص� لتعالمي ا��ن الوحش�یة دخ�� �ىل ا�مت
إالساليم احلنیف، وال ت�سجم مع قمي وثقافة وتقالید وسلوك الشعب 

  .املغريب، ا�ي اس��كر و�شدة ؤ�دان وبقوة هذه اجلرمية النكراء
وجيدد جملس املس�شار�ن، اخنراطه الاكمل وا�امئ وراء صاحب 

يف ماكحفة التطرف وإالرهاب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا 
وجتف�ف لك م�ابعه وٕاصالح احلقل ا�یين، مؤكدا يف نفس الوقت مواص� 
�وده يف تعز�ز لك ا�ٓلیات القانونیة وال�رشیعیة الكف�� �لتصدي خلطر 

إالرهاب والتطرف و�كر�س ثقافة السمل واحلوار و�نف�اح والتعا�ش ب�ٔرض 
اربة لك ٔ�شاكل العنف والتطرف يف خمتلف اململكة املغربیة، واخنراطه يف حم
  .احملافل الربملانیة إالقلميیة وا�ولیة

و�ش�ید جملس املس�شار�ن �ملهنیة و��رتاف�ة و�س��اق�ة والیقظة، 
اليت ٔ��نت عهنا خمتلف أ��زة أ�م�یة يف تفك�ك الش�باكت إالجرام�ة 

يت �س�هتدف ٔ�من املنظمة والتصدي للك ا�ططات إالرهابیة اخلطرية، ال
  .واس�تقرار املغرب

وجيدد ا�لس، ت�ٔ�یده مرة ٔ�خرى، ٔ�ن هذا الفعل إالرهايب اهلمجي لن 
ینال من عزمية وٕارادة الشعب املغريب يف تصدیه �لتطرف وإالرهاب 
مبختلف ٔ�شاك� ؤ�� اكنت مصادره و�نتصار لقمي ال�سامح والوسطیة 

  .نص البیان �ى�هت إ ". والتعا�ش
�ب ا�لس من جملس النواب مبقرتح قانون یقيض بتغیري كام توصل مك 

  .��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي یتعلق 89.15قانون رمق ال
  :ــكام توصلت الرئاسة ب

مراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب من �اللها  -
املو�ني  ا�لس طلب الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي بربجمة السؤالني

لوزارته م�ارشة بعد أ�س�ئ� املو�ة لقطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون 
  الهجرة، الرتباط الس�ید الوز�ر ب�ٔ�شطة حكوم�ة طارئة؛

ومبراس� �نیة من رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، خيرب  -
ملعادن من �اللها ا�لس بت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الطاقة وا

ٕاىل �لسة الحقة " �ر�مج الكهربة القرویة"والتمنیة املس�تدامة حول موضوع 
 لظروف طارئة؛

ومبراس� �لثة من رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة، خيرب من �اللها  -
ا�لس بت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي حول 

 .ة الحقةٕاىل �لس" �ه�م �لس�یا�ة اجلبلیة"موضوع 
 25ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :فه�ي اكلتايل 2018دج�رب 

  سؤ�؛ 41: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 38: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 24: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع الص�ة، �س�هت
وموضو�ه املشالك اليت یوا�ها املرىض �ملص�ات اخلاصة، وهو سؤال 
موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تقدم ٔ��د السادة 
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  .املس�شار�ن، تفضل اليس العزري

  :املس�شار الس�ید محمد العزري
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

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

  الس�ید الوز�ر،
�ش�تيك العدید من املواطنني �س�ب املشالك واخلالفات من املص�ات 
اخلاصة وبعض رشاكت الت�ٔمني واملؤسسات التعاضدیة املتعاقد معها، جراء 

، اليت من �دم �لزتام بدفا�ر التحمالت، اليشء ا�ي یعرقل اخلدمات
  .املفروض تقدميها �لمریض بدل خوضه يف مشالك ال �القة � هبا

ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من ق�ل : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر
  الوزارة حلل هذا إالشاكل وتقدمي اخلدمات الرضوریة �لمریض؟

  .شكرا

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

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

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
املص�ات اخلاصة بطبیعة احلال تتلعب وا�د ا�ور �م، مكون �م يف 
العرض الصحي، ح�ث متثل ثلث أ�رسة ا�يل اكینة �ىل املس�توى الوطين، 

ها إالجيايب يف هاذ إالصالح د�ل املنظومة اح�ا تنعولو �لهيا ٔ�هنا تلعب دور
  .الصحیة الوطنیة مس�تق�ال

هناك بطبیعة احلال ت�ٔطري قانوين ٔ�سايس لضامن اجلودة والسالمة د�ل 
وحيدد رشوط ٕا�شاء واس�تغالل  131.13القانون اخلدمات، وهو ممثل يف 

ة املص�ات وقوا�د �س�یريها، والوزارة تقوم �ملراق�ة د�ل ا�رتام مطابق
املص�ات لهاذ املعایري التق�یة وموا�بة إال�شاء و�س�تغالل والت�ٔكد من توفر 

  .املوارد ال�رشیة حسب ختصص املص�ات
وهباذ املناس�بة �هننیومه �ىل  -الهیئة الوطنیة كذ� الطب��ات وأ�طباء

بدورها تتلعب دور املراق�ة د�ل  - ا�هنایة د�ل املسلسل �نت�ايب د�هلم 
  .قوا�د املهنیةا�رتام ال

ف� یتعلق �ٔ�سعار د�ل اخلدمات املطبقة فه�ي ت��حمك فهيا القرار د�ل 
وز�ر الص�ة، حبمك االتفاق�ات الوطنیة ا�يل تت�دد تعریفة وطنیة مرجعیة 
والهیئات املد�رة تتقوم �ملراق�ة د�ل هاذ التطبیق د�ل التعریفة الوطنیة، 

وم هبا الوزارة من �الل التف��ش�یة د�لها ومراق�ة أ�سعار كذ� املطبقة تتق
بوجوب إاللصاق د�ل أ�مثنة ود�ل التعریفة ود�ل أ�تعاب يف املاكن د�ل 

  .�س�تق�ال

ٔ�و التحمل ٔ�و التغطیة د�ل املصاریف تمت ٕاما عن طریق أ�داء املس�بق 
وهناك وا�د العمل ا�يل تتقوم به هاذ الرشاكت د�ل  ث املؤدى،لالثا

 ٔ�و الهیئات املد�رة من �دمات عن بعد من تقلیص املدة د�ل الت�ٔمني
كذ� الت�س�یق بني أ�طراف من �الل التق�یات �سرت�اع والتكفل، 

احلدیثة، واح�ا ك�سعاو ٔ�نه نقومو ٕ��ادة النظر يف هاذ االتفاق�ات الوطنیة، 
 .�ش املواطن یؤدي ٔ�قل مما یؤدیه الیوم �بايق ٔ�داؤه

  .شكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :محمد العزري الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات، ولكن البد يل من ٔ�ن ٔ�ذ�ر 
بعض املالحظات، ولكن ق�ل ٔ�ن ٔ�ذ�ر املالحظات س�ٔذ�ر لكمة قسم 

ؤ�ن  اقسم �� العظمي ٔ�ن ٔ�راقب هللا يف �نيت" الطب�ب �شلك جماز
ال ذوارها يف لك الظروف وأ�حوال، �دإال�سان يف اكفة �ٔ  ٔ�صون ح�اة

�ٓخره، وهللا  ٕاىل ..ها من الهالك واملرض وأ�مل والقلقذوسعي يف اس��قا
  ."�ىل ما ٔ�قول شهید

مفن �الل هاذ القسم، ٔ�رید �ري إالسقاط د�لو �ىل تدبري بعض 
، فك�ف یعقل ٕا�سان املص�ات، وخصوصا املشالك املتعلقة حبوادث الشغل

�مييش �لمص�ة ا�يل يه ة شغل، وهو يف �ا� خطرية �دا، و وقع � �ادث

م�عاقدة مع رشكة الت�ٔمني، وق�ل جيب ٔ�ن تقدم إالسعافات أ�ولیة، فٕاذا هبا 
وال ش�یك ضامنة �ش ميكن يل نقوم ) espèce(كتقول � �اص جتیب 

  .ل �دة ٔ�ش�اص�لعمل، ا�يل �یضیع وا�د الفرصة د�ل إالنقاذ د�
�یف یعقل ٔ�ن وا�د مصاب  يف املالحظات،هناك ٔ�ش�یاء ٔ�خرى 

ومىش �لمص�ة و�یطلب مهنم إالسعافات أ�ولیة، �یقول � اح�ا ذیك 
الرشكة ما �لصتناش د�ل الت�ٔمني، هاذي مشالك كتعاين مهنا الرشاكت يف 

  .القطاع اخلاص ٕاىل �ري ذ�
یة �س�یطة �دا ا�يل كذ� مالحظة ٔ�خرى، مبجرد ما �كون يش معل 

غید�لو فهيا، ولكن من ا�يل �كون �س�یطة معقدة كهتمل، وحشال من ح�اة 
  .ضاعت �س�ب هاذ إالهامل هذا

�زید كذ� الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة لٕالتفاق�ات املتعاقدة مع املؤسسات 
والتعاضدیة، ف�نالحظو بعض املص�ات ا�يل ) CNOPS( العموم�ة، ك

  ..تید�رو
�زهيني، ولكن اك�ن وا�د املالحظات ا�يل خصنا شوف اك�ن ٔ�طباء 

نقولها، ا�يل �یعاين مهنا مشلك املواطن، �یف یعقل وا�د م�عاقد و�اب 
ويف أ�خر �یجي �ی�ٔدي وا�د ال�س��ق ) prise en charge( التكفل ٔ�و

ا�يل هو نقدا ا�يل بدون فاتورة، وكتنلقاو العملیة ا�يل قام هبا يف ذیك 
يف النقد د�لها خملص اكش، یعين �ساوي ذیك العملیة، املص�ة رمبا �سامه 
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  .ت��وض هو مس�تافد من �ا�ة ٔ�خرى ا�يل اكینة
ٕاذن نطلبو م�مك الس�ید الوز�ر، �اص ت�ٔ�ذو وا�د إالجراءات، ٔ�ن 

  .الضمري املهين رضوري خصو �س�تحرض إال�سان
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ر �لرد �ىل التعق�باللكمة لمك الس�ید الوز�

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اح�ا مميك�ش نق�لو �ىل ٔ�نه �االت اس�تع�الیة حر�ة یعين ما�متش 
التكفل هبا �رس�ة بدون ال�م �ىل املقابل، خفص �كون هناك شاك�ت يف 
املوضوع، ٔ�نه نتد�ل من �الل �ر�مج س�نوي �لتف��ش، ومن �الل 

ادث ملا �یوقع، الهیئة الوطنیة كذ� مطالبة ب�ٔن تقوم الشاك�ت ٔ�و احل
��ور د�لها يف الت�ٔكد من السالمة املهنیة وا�رتام القوا�د د�ل املهنة، 
وهاذ اليش ا�يل �لكمتو �لیه ٔ�سايس، ا�ور د�ل الهیئة كنعاود نؤكد �لیه، 
ذاك اليش �الش كهننومه هباذ �نت�ا�ت اجلدیدة، ٔ�ن كن�ٔمل يف 

  .نطالقة �دیدة كذ� معهم يف هاذ اجلانب�
مث مس�ٔ� ٔ�خرى، هاذ املس�ٔ� د�ل الفرق، راه الیوم اح�ا كنتلكمو �ىل 
اتفاق�ات ا�يل فهيا ٔ�مثنة یعين م�قا�ش مواملة، یعين هناك ٔ�مثنة ا�يل خصها 

  .2006تزنل، وهناك تعریفات ا�يل خصها �رتفع، هذا واقع، اتفاق�ات من 
 هاذ النقاش الیوم وا�ور ا�يل كتلعب الواك� الوطنیة ف�التايل اح�ا يف

ٔ�سايس �ش تقرب من و�ة النظر بني  )ANAM(�لت�ٔمني الصحي 
الهیئات املد�رة وبني مقديم د�ل اخلدمات �ش ميكن نقربو من ا�مثن 

  .احلق�قي �ش نقصو من هاذ اليش ا�يل تتلكمو �لیه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كام �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتهشكرا الس�ید الوز�ر، 

ون��قل ٕاىل قطاع وزارة الطاقة واملعادن، وح�ث ورد �ش�ٔنه طلب 
  .بت�ٔج�ل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

السؤال املوايل دامئا مو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، موضو�ه تعویض �از 
وع من طرف الفریق البوطان �لطاقة البدی� يف القطاع الفال�، وهو موض
  .احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم لوضع السؤال

  :ام�ارك محیة الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

یعترب القطاع الفال� من القطا�ات املس�هتلكة لغاز البوطان وا�ي 

ل الطاقات البدی� وأ�قل �س�تزنف مالیة ا�و�، ب�� هنا� ٕاماكنیة اس�تعام
  .�لكفة من �از البوطان يف القطاع احلیوي

و�لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة من طرف 
احلكومة من ٔ��ل تعویض �از البوطان �لطاقات البدی� يف ا�ال 

  الفال�؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .�ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة 

  :الس�ید عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

نبغي ن�ٔكد ب�ٔنه فعال قطاع الفال�ة ك�س�هت� يف الفاتورة الطاق�ة د�ل 
دامللیار د�ل ا�رمه  5حىت ل  4، كنتلكمو ما بني %8بالد� حوايل 

  .اق�ةحسب لك س�نة تصا�د الفاتورة الط
تبني الیوم امحلد � ٔ�نه اك�ن وا�د التطور �بري �دا يف ا�ال د�ل 
احللول التق�یة �ل�س�بة �لطاقة بصفة �امة والطاقة البدی�، و�ل�س�بة �لفال�ة 

مبعىن  %20وم�تظر يف س�ن�ني ٔ�هنا �رتاجع ب  %40أ�مثنة �راجعت ب
هناك مصانع  من ح�ث أ�مثنة، ٔ�كرث من ذ� ٔ�صبحت %60غنكونو رحبنا 

  .ا�يل كتصنع أ�لواح الشمس�یة
املفاوضات أ��رية مع وزارة املالیة ومع اكفة املتد�لني ٔ�نه م�ظومة 

م�ظومة الضخ اكم�، فك��رش الفال�ة  %0فهيا ) TVA(الضخ اكم� ا�ٓن 
مع وزارة املالیة ٔ�نه مايش فقط �ري البوم�ا، بل حىت املنظومة �اكملها مبعىن 

ٕاىل زد� �راجع د�ل أ�مثنة زائد هاذ املنظومة د�ل ، فٕاذن %20حىت 
كنكونو وفر�  %2.5زائد ٔ�نه ٕاىل ج�ناها من اخلارج یاله  %0الضخ ا�يل 

فعال ٕاماكنیات هائ� �ل�س�بة �لفال�ني، وا�ٓن هاذي ميكن نقول لیمك 
عرشات ا�ٓالف من الفال�ة ا�ٓن ا�يل اخنرطو فهاذ ا�ینام�ة وت�ٔسست 

  .ت �اصة �لفال�ةعرشات الرشاك
ومع ذ� عند� اج�ع قریبا مع ممولني دولیني �ش ٕان شاء هللا ند�رو 
خط د�ل ا�متویل د�ل الطاقة الشمس�یة يف الفال�ة، مث ٔ�یضا غن�لسو مع 
أ�بناك �ش �شوفو ش�نو يه ال�سهیالت ا�يل نعطیو �لفال�ة، وٕان شاء 

نقول ذاك اليش ا�يل  هللا �ادي �كسب بالد د�لنا حىت الفالح، كنبغي
 20س�نة و 15س�نوات وس�ش�تغل ملدة  4غینفقو ��سرتجعو يف ٔ�قل من 
  .س�نة فهو رحب �لب� ورحب �لفالح

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ام�ارك مجیة الس�یداملس�شار 
�الیا هاذ شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ردمك القمي، بطبیعة احلال اح�ا �مثن 
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ا�هودات ا�يل كتبذلها احلكومة وكتبذلها وزار�مك يف ٕاطار دمع الطاقات 
  .املت�ددة، ال الطاقة الشمس�یة وال الطاقة الرحيیة يف القطاع الفال�

يف الفریق احلريك، �س�ل ٔ�وال ٕارادة احلكومة املعرب عهنا هبذا 
ت الوزراء س�نوات �رب ترصحيا 10اخلصوص، واليت ملس�ناها م�ذ ٔ�زید من 

املتعاق�ني �ىل قطاع الطاقة واملعادن والفال�ة، ويه ٕارادة ی��غي ٔ�ن ت��قل 
  .من ال�شجیع ٕاىل ٕاجراءات ملموسة �ىل ارض الواقع

�نیا، ٕاجراءات نتطلع الس�ید الوز�ر ٕاىل ٔ�ن تؤطر �س�یاسات معوم�ة 
م�دجمة وما فوق قطاعیة، تن�ين �ىل التحفزيات ودمع �بري خيلق اجلاذبیة 

ى الفال�ني، �اصة الصغار واملتوسطني، قصد �لق الق�ا�ة ب�ٔمهیة �
الطاقات املت�ددة ال من ح�ث التلكفة وال من ح�ث املردودیة، �اصة يف 
جماالت خض املیاه والتدف�ة ؤ��شطة �ربیة ا�واجن والزرا�ات املغطاة 
 و�ريها، مما س�ميكن القطاع من الولوج ٕاىل عرص الطاقة بدون مقابل، وكذا

تقلیص �اكلیف التعویضات ا�صصة لغاز البوطان و�خنراط الفعيل يف 
  .ٕاسرتاتیجیة الن�ا�ة الطاق�ة

�لثا، تفعیل الرب�مج یتطلب كذ� الس�ید الوز�ر موا�بته ٕاىل �انب 
مح� حتس�س برب�مج التكو�ن وإالرشاد، �اصة يف البعد التقين ل�سهیل 

  .طاقة الشمس�یة يف ا�ال الفال�اس�تعامل ا�ٓلیات ذات الص� بتوظیف ال
ويف هذا الس�یاق، نتطلع ٕاىل ٕادماج التكو�ن يف جمال الطاقات املت�ددة 
يف معاهد التك�ولوج�ا، �اصة يف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة الس�ید الوز�ر، ٔ�نمت تعرفون 
ٔ�ن أ�قالمي اجلنوبیة يه حقل وا�د �ل�س�بة �لطاقات املت�ددة، ال الرحيیة 

ة، وهنا� معاهد �لتك�ولوج�ا التطبیق�ة تتطلب من ٔ��ل مهنا وال الشمس�ی
توفري م�اصب الشغل هباذیك املناطق �شجیع وحث إالدارات اليت يه 
معنیة هباذ الطاقات املت�ددة واملتد�� يف هذا القطاع، مهنا �لق شعب يف 
هذه املعاهد من ٔ��ل �كو�ن ش�باب هاذیك املناطق، �ش متكن من 

  .ل يف هذه الطاقات املهمةاحلصول �ىل م�اصب شغ
خ�اما نتطلع الس�ید الوز�ر ٕاىل مزید من اجلهود ٕالجناح هذا �ر�مج 
الن�ا�ة الطاق�ة �س�تعامل الطاقات املت�ددة �رس�ی�ا لٔ�من الطايق يف 

  .أ�حفوریة النفاذبالد� يف �امل تت�ه ف�ه �لطاقات 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة الطاقةالس�ید وز�ر 
ك�شكر الس�ید املس�شار احملرتم، ولكن نبغي نؤكد لمك ٔ�نه ٔ�وال يف جمال 
التكو�ن، فعال هناك طلب مزتاید �ىل التخصصات املرتبطة �لك ما هو 

منوذج اجلدید د�ل �دید، سواء تعلق أ�مر �لصنا�ة ٔ�و �لطاقة وحىت �� 
  .الفال�ة

 2د�ل املعاهد ا�ٓن،  3فٕاذن هذا املوضوع دالتكو�ن، و�� اك�ن 
معاهد امحلد � ٔ�جنزت، واك�ن معهد ٕان شاء هللا �ادي �كون قریب، 
ولكن ٔ�یضا �ىل مس�توى اجلنوب، نظرا لكرثة املشاریع ا�ٓن يف اجلنوب، 

یري ومالیري ومالیري د�ل ميكن نقول �لس�یدات والسادة املس�شار�ن مع مال
ا�رامه يف اجلنوب يف ا�ال الرحيي، يف ا�ال الشميس، يف جمال تعز�ز 
املنظومة د�ل الكهربة والش�بكة، و�لتايل ٔ�عتقد ب�ٔنه ٔ�� م�فق معمك �ش�تغلو 
�ىل هذا أ�ساس �ش ٕان شاء هللا اجلنوب ٔ�ن منك�ه من �ٓلیة د�ل 

  .التكو�ن
یتعلق �لرتوجي �ش�تغل مع وزارة الفال�ة مع الغرف املس�ٔ� الثانیة ف� 

�ىل الرتوجي لهذه احللول اجلدیدة، واكن ٔ�ول لقاء اكن يف بين مالل مع غرفة 
رشكة  12وال  10الت�ارة، ومع الفال�ة وحرضو لو الفال�ة وحرضو ف�ه 

ا�يل يه رشكة صغرى موجودة يف بين مالل خ�یفرة ا�يل �یوفرو إالماكنیات 
يف هذا ا�ال، وغتكون ز�رة ٕان شاء هللا لسوس يف هذا �لفال�ة 

املوضوع وغتكون ز�رات م�عددة یعين بت�س�یق مع اكفة املتد�لني �ش 
ميكن لنا نب��و الفوائد �ل�س�بة �لفالح و�ل�س�بة كام قلنا �لبالد يف نفس 

  .الوقت
لكن هناك ٔ�مر ٔ�نه تتعرفو ٔ�ي موضة لكيش �غي یتعاطى لهاذ اليش، 

� من أ�مور ا�ٓن و�د� وا�د املرسوم مسیناه مرسوم د�ل الن�ا�ة و�
الطاق�ة د�ل اخلدمات ما غميكن تد�ل الرشكة ٕاال ٕاذا كتتوفر فهيا الرشوط 

  .حىت ال یتالعب هبذه احللول ضد مصاحل الفالح واملس�هتلكني
  .شكرا

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

سؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الوظیفة العموم�ة، ونواصل مع ال 
من املناصب  %7وموضو�ه تفعیل املق�ضیات املتعلقة بتخصیص �س�بة 

  .املالیة املف�و�ة �لتباري �لقطاع العام لفائدة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، مجمالسؤال موضوع من طرف 

  .رة احملرتمةتفضلو الس�یدة املس�شا

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

  الس�ید الوز�ر،
 %�7سائلمك عن �دم ٔ�جرٔ�ة املق�ضیات املتعلقة بتخصیص حصیص 

من املناصب املالیة املف�و�ة �لتباري �لقطاع العام لفائدة أ�ش�اص يف 
  .وضعیة ٕا�اقة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
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  .لس�ید الوز�راللكمة لمك ا

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

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

 31ال ل�س هناك �دم ٕاجراء، هناك ٔ�جرٔ�ة لهذا املبدٔ�، �لام ب�ٔن الفصل 
ت واملواطنني يف ولوج الوظیفة من ا�س�تور �كرس حقوق املواطنا

العموم�ة وفق م�دٔ�ي املساواة و�س�تحقاق، هذا حق مؤطر بنصوص 
قانونیة وتنظميیة وحماط �اكفة الضام�ت، ويف مقدمهتا اع�د �ٓلیة املباراة �ٓلیة 

  .وح�دة لولوج الوظیفة العموم�ة
�ل�س�بة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ٔ�یضا هناك نصوص تنظميیة 

، لكن %7یة ال داعي ��خول ا�ٓن ملاذا مل یمت حتق�ق هاد �س�بة و�رشیع 
هذه احلكومة وضعت وا�د إالطار تنظميي �اص �ملبار�ت د�ل 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة مبوجب قرار وقعه الوز�ر املنتدب �ى رئ�س 

نومفرب، و�ىل ٕا�ره  7احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظیفة العموم�ة يف 
الن ٔ�ول مرة �ىل تنظمي م�اراة �اصة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، مت إال�

، )دج�رب 23(وذ� ما مت يف ٔ�فضل الظروف والرشوط یوم أ��د املنرصم 
وبطبیعة احلال س�س�متر يف هذه ا�ٓلیة د�ل املباراة املو�دة لفائدة 

يف خمتلف  3أ�ش�اص ذوي إال�اقة لتوظیف م�رصفني من ا�ر�ة 
  .زاریة من بني �اميل شهادة إال�ازة ٔ�و ما یعادلهاالقطا�ات الو 

  .وشكرا الس�یدة املس�شارة

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

�ان یوم أ��د، لكن فعال متت ٔ�جرٔ�ة هذا املق�ىض مؤخرا، واكن �م�
مع اكمل أ�سف مايش بتطبیق �م �لمق�ضیات القانونیة، ح�ث ٔ�نه القانون 

  .من املناصب احملدثة يف املزيانیة د�ل لك قطاع %�7یلح �ىل 
لك احلكومات ما �دا�ش هباذ ا�متیزي  1997مع اكمل أ�سف، من 
�اراة واكنت اكنت ت�مت التوظیف دون م  2011إالجيايب �وي إال�اقة، ق�ل 

ٕاىل احلادثة  2011هناك بعض إالشارات من بعض الوزارات، لكن من 
ا�يل وقعت يف وزارة أ�رسة والتضامن �اد حتر�ت احلكومة، مع اكمل 
أ�سف، واح�ا هاذ السؤال كنا طرح�اه يف ذاك الوقت ٕا�ن املعركة ا�يل 

لكن، مع اكنت، واكن �ىل احلكومة ٔ�هنا تف�ح حوار م�ارش مع املرضبني، 
وتنرتمحو هباذ  - اكمل أ�سف، بق�نا حىت طاحت روح، �زهقت روح 

�اد �ضت احلكومة ومببادرة من الربملانیني ا�يل قامو  - املناس�بة �ىل املرحوم 

لهاذ  2019م�صب شغل يف املزيانیة د�ل  �200ز�رة واتفقو �ش خيصصو 
  .الف�ة

، 2018ق�ة من مزيانیة الوزارة ورئاسة احلكومة دارت يف املناصب املتب 
 2018وهذا العیب والعار ا�يل �ىل احلكومة، ٔ�هنا جتزئ املزيانیة د�ل 

من  %7مما تبقى من املناصب، ب�� اكن �لهيا تد�ر  %7وتد�ر ما تبقى 
، وٕاىل در� هاذ املق�ضیات القانونیة ما 2018املناصب ا�يل اكینة يف مزيانیة 

ع اكمل أ�سف اح�ا تنعرفو مكغاربة ميك�ش خنلیو هاذ ذوي إال�اقة، وم
�یفاش تیحصلو �لمیا و�یفاش الصعو�ت ا�يل تیوجلو �یفاش تیقراو، املعا�ة 

  .احلق�ق�ة د�هلم
ما  2011ورمغ هاذ املعا�ة تیلقاو معا�ة حق�ق�ة يف ال�شغیل د�هلم، يف 

يش وا�د، دامئا يف ٕارضا�ت م�تالیة وما �یناش حىت م�اراة ما  �شغل حىت
هاذ املشلك  2019فعال تدارت هنار أ��د م�اراة ت�متناو يف تدارت هلم، 

�كون � �د هنايئ ویبقاو هاذ أ�ش�اص ذوي إال�اقة �متك�و من حقهم 
  .الطبیعي يف الشغل

وكذ� تنقولو هاذي �اود �ين توصیة �لحكومة والقطا�ات احلكوم�ة 
م كفاءات �الیة �دا يف ٕاطار العمل د�هلم، ما یبقاوش �هتمشو ٔ�هنم فهي

ومعروفني �الس�تقامة والزناهة يف العمل د�هلم، �اص تعطى هلم فرصة 
و�ادي نلقاو يف هاذ الطاقات ما یف�د إالدارة وما یف�د املواطنني 

  .واملواطنات
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ إالفادة وهاذ التعق�ب
یبدو يل ٔ�ن أ�مر ل�س هبذه ال�ساطة، هناك �دة اعتبارات ا�يل تعذر 

، اعتبارات كثرية �دا الوقت ال �سمح ميكن %7تفعیل هاذ إالجراء د�ل 
 ٓ . خر نتذ�رو فهيا، وتتعلق حىت �لتخصصات والتكویناتيف يش س�یاق �

إال�الن ا�يل دارتو وزارة ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة هو �اص  7%
�ٕال�ازة، وال یو�د ٔ�ي قطاع وزاري �يق تیف�ح يش م�اراة يف إال�ازة 

يف املترصف من ا�ر�ة الثالثة،  10ا�ٓن، يف املاسرت �ش تد�ل �لسمل 
  .�ازة مبرا�اة البعد �ج�عي واحلساس�یة واخلصوصیةٕاذن يف االٕ 

املهم نتو�و �لمس�تق�ل، ٔ�ول مرة اك�ن م�اراة مو�دة، ٔ�ن ق�ل ميل 
وتید�ر املاسرت وتیقول بغیت  %�7لتقد�ر دالقطاع راه تیف�ح  %7تن�لیو 

يف الفزي�ء وبغیت يف كذا مايش يف التخصصات أ��لبیة، ٔ�ن عند� جرد 
ل هاذ أ�خوات وإالخوان ا�يل هام يف هاذ الوضعیة د�ل التخصصات د�
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  .إال�اقة
ف�ٔح�ا راعینا هاذ الوضعیة هاذي ؤ��لنا �ىل املباراة ٕ�رادة س�یاس�یة ٔ�ن 
�كون يف إال�ازة ٔ�و ما یعادلها يف ا�ر�ة الثالثة من املترصفني، وفعال قانون 

�س�مترو يف ، و� %7م�صب زائد ال�س�بة القطاعیة د�ل  200املالیة رصد 

ا�ٓلیة د�ل املباراة املو�دة، ما �اد�ش نبقاو خنلیو لك قطاع یترصف، 
وهذا ٔ�مر، كام س�بق وحضت، �اصو یت�اوز التق�یات القانونیة ویندرج يف 

  .إالرادة الس�یاس�یة
  .شكرا

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

للكمة ٔ��د ونواصل مع السؤال الثاين وموضو�ه الالمتركز إالداري، وا
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار 

  .احملرتم

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

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
النا يف فریق أ�صا� واملعارصة الس�ید الوز�ر س�ن�اول �ك�یف سؤ 

�ىل مرشوع رمق سؤالنا مع مس�ت�دات مصادقة ا�لس احلكويم 
ٕاىل ٔ�ي �د : ، و�سائلمكمبثابة م�ثاق وطين لالمتركز إالداري 2.17.618

  س�سامه هذا املیثاق يف حتق�ق ٔ�هداف وم�دٔ� الالمتركز إالداري؟
  .وشكرا

  :لسةاجل  رئ�سالس�ید 
  .الس�ید املس�شار اشكر 

  .س�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال�ل اللكمة 

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال يف هذا املوضوع ا�يل �یندرج 

�، املغرب قطع ٔ�شواط يف التنظمي الرتايب، مضن الراهنیة الس�یاس�یة يف بالد
  .ٔ�عين ٔ�قصد به الالمركزیة �ىل اعتبار ٔ�ن الالمتركز هو تنظمي ٕاداري

النصوص  3ٕاذن يف التنظمي الرتايب املغرب قطع ٔ�شواط من �الل 
هناك القانون التنظميي �لجهات، والقانون التنظميي �لعامالت : ٔ�ساس�یة

لجام�ات، وهاذ اليش �رتب �لیه وا�د العدد وأ�قالمي، القانون التنظميي �
مرسوم ا�يل معلت هذه  �70بري د�ل املراس�مي التطبیق�ة وصلت حوايل 

احلكومة �ىل ٕاصدارها، ٔ�ن يه ا�يل وضعت أ�رضیة الصلبة �ش منش�یو 
  .لالمتركز إالداري

الالمتركز إالداري ٔ�صبح وا�د الرضورة ٔ�ساس�یة ٕالعطاء املعىن 
ة املوسعة، ٔ�ن بال ٕادارة ال ممركزة �متتع �سلطات تقر�ریة، واملضمون �لجهوی

�� اخلطب امللك�ة  - وهاد اليش �یعرفو امجلیع ما عندو معىن  - اجلهویة 
غشت انعقد  20اكنت مرجعیة ٔ�ساس�یة و�امسة يف هذا الش�ٔن، ويف 

جملس وزاري حتت رئاسة �ال� امل� حفظه هللا، و�رمست اخلطوط 
�و� يف جمال الالمتركز إالداري، بعد ٔ��م قلی� انعقد العریضة لس�یاسة ا

جملس حكويم وصدر م�ثاق الالمتركز إالداري، واح�ا ا�ٓن �ش�تغلو �ىل 
س�نني من �الل مشاریع د�ل التصاممي  3الرب�مج التنف�ذي د�لو يف ٔ�فق 

املد�ریة ا�يل غیعمتدها لك قطاع وا�يل غی�دد فهيا ٔ�ش�نو يه السلط 
ت التقر�ریة ا�يل �ادي ینقل وفقا ٔ�یة وثرية، وما يه املوارد و�خ�صاصا

املالیة وال�رشیة اليت س�یعبهئا، حىت �كون بعد هذه الفرتة عند� ٕادارة ال 
ممركزة �شلك د�امة �لجهات، و�ش�تغل مع املنتخبني من ٔ��ل حتق�ق التمنیة 

  .اجلهویة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

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

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح
�ري طرح�ا هذا السؤال اكن سابقا �ىل ٕا�داد احلكومة �لمیثاق الوطين 

ولكونه مطلبا  لالمتركز إالداري، وذ� راجع ٕاىل ٕامياننا العمیق مببدٔ� أ�مهیة
مل�ا �تلف الفعالیات، وقضیة جوهریة حظیت بعنایة ملك�ة سام�ة، 
�اصة بعدما اخ�ار املغرب عن ق�ا�ة راخسة اع�د اجلهویة املتقدمة، ٕاال ٔ�نه 

  .س�نة 15مع اكمل أ�سف احلكومة ت�ٔخرت كثريا يف ٕاصداره ب�ٔزید من 
یة ال�شار�یة، فرمغ انفراد احلكومة ٕ��داد ٕاطار واحض ملبدٔ� ا�ميوقراط 

إالشارة �الل هذه املذ�رة التقدمي ٔ�ن مرجعیات إال�داد �الس��اد ٕاىل بعض 
ا�راسات املنجزة حول هذا املوضوع، ٕاال ٔ�ننا �س�ل ٕاقصاء مجمو�ة من 
الفا�لني ا��ن هلم ارتباط وثیق بتدبري الش�ٔن احمليل وموضوع الالمتركز 

یون، خصوصا رؤساء اجلهات إالداري، و�ىل رٔ�سهم املنتخبون احملل 
  .وامجلا�ات الرتابیة

ٔ�ن��ا تتعرف الس�ید الوز�ر احملرتم هاذ رؤساء امجلا�ات ورؤساء اجلهات 
ما رشكهتومش، هام ٔ�هل العمل، هام ٔ�هل املعرفة، هام ا�يل قرابني �لمواطنني، 
هام ا�يل تیعرفو املشالك، هام ا�يل تیع�شو املشالك الیوم�ة د�ل إالدارة، 

توما تتعرفو مجیع املشالك ومجیع د�ل املواطنني، املواطن �یلت��ٔ لٕالدارة، وان 
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�الش هو ميل ت�شوف رئ�س امجلا�ة، عندو رئ�س امجلا�ة ف�ه مجیع 
ا�متثیلیات د�ل الوزارة، تیجي عندو �ىل مشلك يف القضاء، تیجي عندو 
�ىل مشلك د�ل املاء، تیجي عند مشلك �ىل الضو، �یجي عندو �ىل 

�د ا�مو�ة د�ل املشالك، هاذو هام الناس ا�يل �اصمك �س�تارشو معهم وا
  .�ش �كون هاذ املیثاق عندو ٕاجيابیات د�لو، ما �كو�ش ف�ه سلبیات

النقطة الثانیة، التنصیص �ىل ٕا�داث العدید من الهیئات، م�ل 
متثیلیات ٕادارة مشرتكة �ىل مس�توى اجلهات وأ�قالمي املنصوص �لهيا يف 

، الك�ابة العامة �لشؤون اجلهویة 30، ا�لجنة اجلهویة �لت�س�یق املادة 9ة املاد
، مما حيد من السقوط 38، ا�لجنة الوزاریة لالمتركز إالداري املادة 33املادة 

يف ٕاشاكلیة التضخم يف �دد الب��ات إالداریة وٕاشاكلیة تدا�ل 
  .�خ�صاصات

یة، فمك من الوقت �دم حتدید املدة الزم�یة ٕال�داث الب��ات إالدار 
س�س�تغرقون ٕال�داث بنا�ت ٕاداریة، مما یعين اس�مترار تعطیل �ملیثاق، رمغ 
ٔ�نه س�ید�ل �زي التنف�ذ فور ��هتاء �جلریدة الرمسیة، وهذا ما حيد من 

  .فا�لیته
، تت�دث يف الفقرة أ��رية "21"الفراغ القانوين يف املادة م�ل املادة 

لجنة الوزاریة الالمتركز، يف �ا� ما صادقت من ٔ��ل شهر وا�د ملصادقة ا� 
ا�لجنة هاذ القانون غیبقى، ٔ�نمت �ري ج�تو وشدیتوها بوا�د يف الفقرة ب�ٔمنا 

  .شهر
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الرد لمك الس�ید الوز�ر

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

ٔ�خرى الس�ید املس�شار ال بد من التوضیح ٔ�ن أ�مر یتعلق بقانون مرة 
یتعلق مبرسوم، واملرسوم كتعرفو ب�ٔن احلكومة يف لك اج�ع ٔ�س�بوعي 

د�ل املراس�مي، �لام ب�ٔن �س�شارة وا�ميوقراطیة ال�شار�یة  6و 5تتخرج 
مع مطلوبة، ولكن تصور معا� ٔ�ن املضامني د�ل املرسوم غنف�حو فهيا نقاش 

ا�ٓالف د�ل املنتخبني، �لام ب�ٔن ا�االت د�ل ال�شاور فهاذ القا�ة د�ل 
هاد ا�لس املوقر �اد كنا فا�ورة الثالثة ٔ�عتقد د�ل اجلهات، فاملنتدى 
د�ل اجلهات و�یكونو املنتخبني وكتطرح فهيا القضیة د�ل الالمتركز، 

ارة خصها تنظم رٔ�سها الالمتركز هو تنظمي ٕاداري دا�يل، یعين �یفاش إالد
�ش حتقق الفعالیة والتفریع والقرب والن�ا�ة إالداریة وتوزیع السلط ما بني 
إالدارة املركزیة وإالدارة الالممركزة، هاذ اليش اكن ف�ه �شاور دا�يل بني 
خمتلف القطا�ات الوزاریة، هذا مرسوم ميكن یتعدل �رس�ة، �ادي نف�حو 

  .و مع اجلهویةف�ه نقاش يف ٕاطار التقاطع د�ل

س�نني، و�ل�س�بة �لتجمیع  �3ل�س�بة ل�ٓ�ال حمدودة يه أ��ل د�ل 
د�ل إالدارات، �ادي لك ٕادارة بعد ما توحض ش�نو يه السلط ا�يل �ادي 
تنقل �ميكن �ٓنذاك �ادي نفكرو وهذا �ادي یتحسم �ىل مس�توى ا�لجنة 

لیة �لت��ع الوزاریة ا�يل یرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، يه جلنة فقط �ٓ 
  .مايش ب��ة بريوقراطیة �ادي تنظر �لب��ات أ�خرى

  .شكرا

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

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، 
وجتمعها و�دة املوضوع، والبدایة مع سؤال الفریق  ةويه ٔ�س�ئ� �ٓنی

و�ه املیثاق العاملي من ٔ��ل جهرات �ٓم�ة، ا�س�توري �ج�عي، وموض
  .ٔ�تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، 2018اس�تضاف املغرب ٔ�ول مؤمتر دويل �لهجرة س�نة  ،الس�ید الوز�ر

مت �ال� اع�د املیثاق العاملي �لهجرة، ولعل اس�تضافة املغرب  وا�ي
حلدثني دولیني �بري�ن حول موضوع الهجرة، ميثل ٕاشادة دولیة بتدبري 
املغرب ملشالك ومضاعفات تدفقات الهجرة �ىل الصعید العاملي �شلك �ام 

  .ويف الفضاء إالفریقي وأ�ورو م�وسطي �شلك �اص
ا�ويل �كر�سا �لبعد إال�ساين ا�ي تضمنته  كام یعترب هذا ��رتاف

خمتلف اخلطب امللك�ة السام�ة والقرارات الكرمية جلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�یده ب�سویة ٔ�وضاع املهاجر�ن من ج�وب الصحراء، 
سريا �ىل هنج اخلصوصیات الوطنیة وممزيات إال�سان املغريب امل�ش�بع بقمي 

  .كرم والتضامن إال�ساينال�سامح والس�اء وال
وی�ٔيت ٔ�یضا هذا التتوجي ا�ويل لبالد�، �لنظر �لمجهودات اليت بذ�هتا 

  .�ري الرشعیةيف جمال ماكحفة الهجرة الرسیة و اململكة املغربیة 
ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر، ونلمتس من س�یاد�مك تنو�ر الرٔ�ي 

  الهجرة؟ العام الوطين حول جمهودات املغرب يف تدبري ملف
  .وشكرا

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

والسؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع، موضو�ه خمر�ات املنتدى العاملي 
�لهجرة والتمنیة، وهو موضوع من طرف الفریق �شرتايك، تفضل الس�ید 

 .الرئ�س لتقدمي السؤال
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  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
وزار�مك نظمت ما بني اخلامس والسابع من دج�رب احلايل فعالیات 
املنتدى العاملي �لهجرة والتمنیة، الفریق �شرتايك �ملناس�بة هينئمك �ىل جناح 

  .هاته التظاهرة اليت عرفهتا مدینة مرا�ش امحلراء
بة �سائلمك عن ا�ر�ات اليت �لص ٕا�هيا هذا املنتدى؟ وما و�ملناس� 

يه التدابري وإالجراءات اليت تنوي وزار�مك اختاذها من ٔ��ل اندماج 
  املهاجر�ن والالج�ني �ململكة املغربیة؟

  .وشكرا

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

ا� دامئا يف نفس املوضوع، سؤال �لث موضوع من طرف فریق أ�ص
  .واملعارصة، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
عرفت بالد� �الل شهر دج�رب اجلاري تنظمي املنتدى العاملي �لتمنیة 

املت�دة، وا�ي تناول �ملناقشة خمتلف  والهجرة، حتت ٕارشاف م�ظمة أ�مم
اجلوانب املرتبطة ٕ�شاكلیة الهجرة، وتوج ٕ�صدار املیثاق العاملي من ٔ��ل 
الهجرة ا�ٓم�ة، كام �لص املنتدى ٕاىل مج� من التوصیات اليت من ش�ٔهنا 

  .ٕاجياد �لول �تلف القضا� اليت تطر�ا ٕاشاكلیة الهجرة
�ر عن إالجراءات والتدابري اليت تبعا ��، �سائلمك الس�ید الوز

  س���ذوهنا ملتابعة تفعیل توصیات املنتدى العاملي �لتمنیة والهجرة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

دامئا يف نفس املوضوع، سؤال موضوع من طرف فریق التجمع الوطين 
  .لٔ�حرار، تفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

  الس�یدان الوز�ران،

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

معلت الوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة 
دج�رب  7و 6و �5ىل تنظمي م�تدى �املي �لهجرة والتمنیة مبرا�ش ٔ��م 

ی�س، مر يف ظروف �دیة، ، وا�ي یعترب �د� �املیا �لك املقا2018
جعلت م�ه ق�� لرؤساء دول العامل، حتت ر�ایة أ�مم املت�دة، وا�ي ٔ�صبح 
یؤرقهم موضوع الهجرة، ح�ث نوه املشار�ون مبس�توى التنظمي الرف�ع ا�ي 
قامت به بالد�، ويه م�اس�بة هننئمك �ىل ا�هودات اجلبارة اليت مقمت هبا 

  .�ة والتعاون ؤ�طرهرفقة الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ما يه خمر�ات هذا املنتدى؟ وما يه التدابري وإالجراءات العملیة 
  لتفعیلها من ٔ��ل ضامن ت�سري اندماج حق�قي وفعال �لمهاجر�ن والالج�ني؟

  .وشكرا

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

، اللكمة ٔ��د السادة 2018 دامئا يف ٕاطار املؤمتر ا�ويل �لهجرة لس�نة
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

دج�رب اجلاري املؤمتر ا�ويل �لهجرة لس�نة  7، 6، 5انعقد ببالد� ٔ��م 
ي من ٔ��ل جهرة �ٓم�ة وم�ظمة وم�تظمة، ، واعمتد �ال� املیثاق العامل2018

�وثیقة مرجعیة لتدبري ٔ�فضل �لهجرة ا�ولیة والرفع من حتد�هتا وتعز�ز حقوق 
املهاجر�ن واملسامهة يف حتق�ق التمنیة املس�تدامة، وهذا ما �س�تدعي تضافر 

  .اجلهود ٕالرساء �ٓلیات تنف�ذ مقاربة شام� و�اد� وم�صفة لظاهرة الهجرة
ما يه املقاربة املعمتدة وإالجراءات املت�ذة : الس�ید الوز�ر �ا �سائلمك

ٔ�و اليت تنوون اختاذها وطنیا لتحق�ق شعار املؤمتر احملدد يف أ�من والنظام 
  و�نتظام يف مقاربة ظاهرة الهجرة �شلك فعال و�اد؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

وع من طرف املوضوع، وموض نفس ٕاطارالسؤال السادس دامئا يف 
  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل اليس ا�لبار

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
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  أ�خوات وإالخوان املس�شار�ن،
لكام �لكمنا عن الهجرة ٕاال ونتذ�ر معا�ة املغرب �ب� ا�ي اكن يف ما 

صبح وامحلد �، ٔ�صبح مس�توطن لعدة ٔ�ج�اس، مىض ب� العبور، والیوم �ٔ 
�اصة أ�فارقة ح�ث ميك�ون هنا، وهناك م�ادرة طیبة من �اهل البالد 
ح�ث ٔ�عطى لهؤالء املهاجر�ن حقوقهم مبا �كفل هلم احلیاة الكرمية ش�ٔهنم 

  .�ش�ٔن �يق املغاربة
الیوم، �سعد ونف�خر ببالد�، ح�ث ٔ�صبحت مرا�ش تعترب املدینة 

وش�ٔن �ر�س، وش�ٔن روما، هناك اتفاق�ات تذ�ر  ف�ینا، ش�ٔهنا ش�ٔن املرجعیة
فهيا املدن، هاذ الیوم مرا�ش عرفت يف ٔ�وائل هذا الشهر ملتقى الهجرة 

دوى م�ه ٔ�وال؟ وهل س�یخفف من معا�ة احلكومة، املعا�ة اجلالعاملي، مفا 
ما يه �ق�صادیة لیعمل امجلیع بتوا�دمك الس�ید الوز�ر احملرتم، س�توحضون 

  �ٓفاق، وما يه ا�ر�ات، وماذا س�تقومون به لضامن جهرة ساملة و�ٓم�ة؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� الس�تة، واملتعلقة 
  .�ملنتدى العاملي �لهجرة والتمنیة

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

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

ٔ�وال، ٔ�رید يف البدایة شكري اخلاص للك الفرق ا��ن تفا�لوا مع �دث 
یة اس�تضافة املغرب حلدثني ٔ�ساس�یني ا�يل هو املنتدى العاملي �لهجرة والتمن 

، واملؤمتر العاملي ا�ي ت�ىن م�ثاقا من ٔ��ل جهرة �ٓم�ة م�ظمة )11ال�س�ة (
  .م�تظمة

املغرب �لفعل ٔ�كد �ىل ٔ�نه �ارض دامئا يف ا�لحظات الصعبة املعقدة، 
لتدبري مجمو�ة من إالشاكلیات الكونیة، وهنا كنذ�رمك الس�یدات، السادة 

ة هو تدبري الزنو�ات املس�شار�ن، ٔ�ن ٕا�دى ٔ�مه ؤ�عقد املشالك املطرو�
  .ال�رشیة �الیا �ىل املس�توى العاملي

انتقلنا فوا�د املر�� ا�يل اكنت الهجرة ش�به اخ�یاریة لتغیري الظروف 
املع�ش�یة، ا�ٓن ٔ�صبحنا ٔ�مام جهرة ٔ�خرى اضطراریة، ٕاما لظروف تدهور 
ب�يئ، �وارث طبیعیة، كتضطر إال�سان ٔ�نه یزنح ٕاما �شلك دا�يل ٔ�و 

اطق ٔ�كرث ٔ�ما� �ىل املس�توى الطبیعي، الهشاشة یبحث �ىل م�
و�س�تقرار، ا�يل كتعرفها مجمو�ة من ا�ول، وا�يل ٔ�دت الهنیار دول ٔ�و 

دول وا�يل ما بقا�ش فهيا أ�من و�س�تقرار، و�ی�ٔدي لزنوح جامعي  انقراض
حبثا �ىل م�اطق �ٓم�ة فهيا اس�تقرار، وهنا �یف ما كتعرفو مجیع الرشاحئ ا�يل 

  .ا�مثن فهاذ العملیات الصعبة الٕال�سانیة هام أ�طفال وال�ساءكت�ٔدي 

ٕاذن فهاذ املقاربة هاذ، أ�مم املت�دة ا�رتفت ٔ�ول مرة، ب�ٔهنا ٔ�مام تدبري 
  .�زو�ات �رشیة هو تدبري معقد یتطلب مرجعیات ٔ�خرى �دیدة

يف هاذ إالطار، انطلقت وا�د املقاربة ٔ�ممیة، وا�يل اكن املنطلق املفصيل 
ميل ٔ�صدرت وا�د الوثیقة ٔ�ممیة حول التمنیة  2015، 2015ها د�ل 

، ؤ�ول مرة كت�ٔكد ب�ٔن الهجرة �سامه يف التمنیة، 2030املس�تدامة يف ٔ�فق 
ت�ش�یط �ق�صادي، ال ٔ�ول مرة، اكنت الهجرة تعترب فقط مسامهة يف 

�ادي نعطي وا�د أ�رقام لالس�ت��اس فقط ويه ٔ�رقام ٔ�ممیة ت��قى دامئا 
  :  التعاطي مع قضا� الهجرة�ارضة يف
من ساكنة العامل �ا�شني  %3ملیون �اجر يف العامل، ٔ�ي  258اك�ن 

  .�ارج ٔ�وطاهنم أ�صلیة
ملیار يه قمية التحویالت الس�نویة ا�يل �متيش لهاد  457اك�ن 

من  %9أ�وطاهنم أ�صلیة، ا�يل ك�سامه يف الت�ش�یط �ق�صادي، ٔ�ي 
  . ملس�توى الكوينالناجت ا�ا�يل اخلام �ىل ا

وطرحت هذه الفكرة،  2015ٕاذا معىن هذا، أ�مم املت�دة وعت يف 
اكن ٕا�الن نیویورك، ٕاذا م�ادرة جریئة �نیة مفصلیة، م�ادرة  2016

نیویورك لٕال�الن حول املهاجر�ن وحول الالج�ني وا�يل ٔ�عطا� �ٓنذاك 
�ظمة �نطالق الفعيل �لتفكري يف صیا�ة م�ثاق من ٔ��ل جهرة �ٓم�ة م 

  .م�تظمة
ٕاىل �ذینا هاذ املنتدى واملیثاق، املنتدى هو س�بق املیثاق، املنتدى 
اكن معل ا�متع املدين، أ�حزاب، النقا�ت، ٔ�ر�ب العمل، املنظامت، 

س�نني، وهام ا�يل هی�ٔوا الظروف لهذا  10اخلرباء، احلكومات تناقشو ملدة 
ة ب�، نعم ٔ�ساس�یة، لكن املیثاق، ب�ٔن التدبري مل یعد تدبري فقط هيم س�یاد

  .هيم جيب البحث �ىل �ٓلیات لتدبري �وين
ٕاذن هاذ املیثاق هذا ا�يل اس�متر س�ن�ني وا�يل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 
فهم القوة د�لو، و�ٓنذاك واس�تطع ٔ�نه یعني ممث� �اصة �ش ٔ�هنا ت�ت وتتابع 

ا شف�و التفاصیل هاذ امللف هذا، فٕاذن ٔ�عطا� هاذ املیثاق هذا، واملیثاق ٕاذ
د�لو هو �ی�ٔكد �ىل وا�د الرؤیة، هذه الرؤیة ت��اها املغرب م�ذ مدة، رؤیة 

س�یاسة �دیدة  2013اس��اق�ة لصاحب اجلال�، عندما املغرب ت�ىن يف 
  .�لهجرة

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

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ةالس�ید الوز�ر �ىل إال�اب اشكر 

ون��قل ٕاىل التعق�بات، دامئا يف نفس املوضوع، واللكمة �لفریق 
  .ا�س�توري ا�ميقراطي يف ٕاطار التعق�ب تفضلو الس�یدة املس�شارة

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذه التوضی�ات املو�ة من �اللنا 
، س�یاسة بالد� يف التعامل مع هذه الظاهرة واليت ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين

نعتربها حقا للك ٕا�سان ٔ�ی� و�د، و�ام اكن عرقه ٔ�و دینه ٔ�و ��سه ٔ�و 
  .��س��ه

لكن ما نود الت�ٔ�ید �لیه هو رضورة ضبط �ٓلیات موا�بة وت�ٔطري هؤالء 
املهاجر�ن، وا��ن اضطروا �� قرسا وقهرا �ىل اعتبار ٔ�ن اخنراط املهاجر 

لك مزایدات  دبض�مسامهته يف ٕاجناز هذه الس�یاسة هو الكف�ل و 
الشعبویني يف هذا ا�ال، خصوصا ؤ�ن دوال لها وز� ومع اكمل أ�سف 
سقطت يف خف هذه املزایدات الشعوبیة، ٔ�قول مما جعلها تت�لف عن التوق�ع 

  . �ىل املیثاق أ�ممي حول الهجرة
  . شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لفریق �شرتايك يف ٕاطار التعق�ب

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

اس�متعنا جلوا�مك ٕ�معان، و�ملناس�بة بغیت نقول �ىل ٔ�ن  ،الس�ید الوز�ر
ءل مع ، ٕان اكنت ٔ�هداف ن���، فٕاننا ن�سا23أ�هداف املعلنة يف املیثاق 

احلكومة يف ٕاطار التعق�ب هو عن ٕاسرتاتیجیة د�ل احلكومة من ٔ��ل 
ٕاخراج املیثاق �ىل ٔ�رض الواقع، واملس�ٔ� د�ل تفعیل د�ل هذه أ�هداف 

�ىل ٔ�رض الوجود، اح�ا أ�مر يف تقد�ر الفریق �شرتايك حيتاج ٕاىل  23
ٔ�مر ل�س �كر�س املسؤولیة املشرتكة، وبغیت نقول من هذا املنرب ب�ٔن ا

سهال، ٔ�ن املیثاق قد تعرتضه بعض الصعو�ت من بعض ا�ول، كام 
بدٔ� مل  �رو�س�یل، ٔ�ن أ�مر قد یصطدم �الحظنا ذ� يف بلجیاك يف

  .املتعارف �لیه �املیا يف القانون ا�ويل وهو م�دٔ� س�یادة ا�ول �ىل ٔ�راضهيا
ٔ�و تطو�ر  ٕاذن فاح�ا كربملان، �حكومة، �لینا ٔ�ن جنهتد من ٔ��ل مالمئة

�ىل ٔ�رض  23الرتسانة ال�رشیعیة د�لنا من ٔ��ل حتق�ق هذه أ�هداف 
  . الواقع

�نیا، الس�ید الوز�ر، ٔ�� بغیت نقول من هاذ املنرب ٔ�یضا ب�ٔن الهجرة يه 
حق�قة �املیة، ؤ�ن املعاجلة لهاته الظاهرة ی��غي ٔ�ن �كون معاجلة �املیة ٔ�یضا، 

 ٔ�ن ٔ�ي ب� مبفرده قد یعجز عن ٕاجياد �ملوازاة مع ٔ�صل املشلك، و�لتايل
�لول ملعاجلة هذه الظاهرة، وكنقول ب�ٔن الس�یاسة د�ل احلكومة اليت تعمتد 
البعد إال�ساين، البعد احلقويق، يه �مثهنا و�مثهنا الرٔ�ي العاملي، ولكن بغیت 
احلكومة د�لنا يف ٕاطار ا�بلوماس�یة الرمسیة، يف ٕاطار التفاوض، �ش 

د�لها م�ين �ىل التضامن وم�ين ٔ�یضا �ىل التعاون، ٔ�ن  �كون التفاوض
املقاربة أ�م�یة املقاربة الزجریة ث�ت الیوم احملدودیة د�لها، والبد مع احلكومة 

د�لنا يف ٕاطار املناقشة د�لها مع دول الشامل �ش تبحث �ىل وا�د 
الواقع  الصیغة ا�يل �كون مقاربة مشولیة من ٔ��ل ٕادماج املهاجر�ن �ىل ٔ�رض

  .يف دول �س�تق�ال
  . وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید املس�شار اشكر 

  .اللكمة لفریق أ�صا� يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر ا�يل �یبذل  �شكر الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل
  . حىت هو وا�د ا�هود، تنعرفو �لیه، ا�هودات د�لو ا�يل تیقوم هبا

ٕامنا حصیح ٔ�ن بالد� قطعت ٔ�شواط �برية يف جمال تدبري هاذ تدفق 
املهاجر�ن، ؤ�صبحت حتتل موقع �م وحمرتم �ىل الصعید ا�ويل وإالقلميي 

ة اليت جتسدها إالسرتاتیجیة الوطنیة واجلهوي، بفضل املبادرة امللك�ة السام�
  . �لهجرة وا�لجوء

وما �زيك هذه ا�هودات املبذو� من طرف اململكة ومن �سب ثقة 
امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �خ�یار املغرب �ٕالجامع �الل شهر دج�رب 

الح�ضان ٔ�شغال املنتدى العاملي �لهجرة والتمنیة، وا�ي انعقد مبدینة  2017
، وا�ي توج ٕ�صدار م�ثاق أ�مم 2018دج�رب  7ٕاىل  5من مرا�ش 

املت�دة من ٔ��ل جهرة �ٓم�ة، م�ظمة وم�تظمة، وهذا رشف لنا �بري �لبالد 
  . د�لنا ا�يل تنظم

وٕان كنا مكغاربة نعزت بتقد�ر ا�متع ا�ويل لبالد�، �ا ٔ�صبح منوذج 
ء، فٕاننا الیوم دولیا وٕاقلميیا �ىل مس�توى تدبري ٕاشاكلیة الهجرة وا�لجو 

ٔ�صبحنا معنیني �شلك �بري �حلفاظ �ىل هذا التقد�ر ا�ويل لبالد� والعمل 
  .�ىل حتویل هذا الت�دي ٕاىل فرص التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة

ٕاننا الیوم، راه اح�ا د� خرج�ا من اجلهاد أ�صغر ٕاىل اجلهاد أ�كرب، 
هو �بري، واح�ا ا�يل �اص نتعاملو معه یعين �اص نبذلو وا�د ا�هود ا�يل 

ٔ�كرث وهو الش�باب د�لنا ا�يل �اصنا مندو لو وا�د ا�هود �ىل املس�مثر�ن 
�ش ند�رو اس��ر �بري ونبذلو ف�ه وا�د ا�هود، ٔ�ن والد� راه اح�ا 
حمتا�ني هلم �ش �ادي خيرجو هياجرو وميش�یو لب�ان �ٓخر�ن، �اصنا 

  .اح�ا، وند�رو هلم فني خيدمو ونتعاونو معهم ٔ�والد� خندمومه عند�
وهاذ املهاجر�ن ا�يل �یجیو عند� الیوم، �اصنا ند�رو هلم وا�د ا�هود، 
ال يف الص�ة وال يف التعلمي وال يف الشغل، یعين �اص ی��ذل وا�د ا�هود 

  �بري يف �س��ر �ش �كونو يف املس�توى املطلوب د�ل بالد�
  .�روشكرا الس�ید الوز

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

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . الس�ید الوز�ر احملرتم

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك و�ىل جمهودا�مك اليت بذ�متوها لتنظمي ور�ایة هذا 
اء لت�ين ما اتفقت �لیه أ�مم املت�دة خبصوص هذا املنتدى العاملي، وا�ي �

  . املوضوع
ٔ�عتقد ٔ�ن بالد�، و� امحلد، قطعت ٔ�شواطا �مة �ىل درب ٕاصالح 
ٔ�وضاع املهاجر�ن من بالدمه واخنرطت �شلك ٕاجيايب يف �سویة وضعیاهتم، 

  .�� اس�تحقت بالد� هذه الر�ایة أ�ممیة
ملنتدى �مة �دا ورائدة، ؤ��ید الس�ید الوز�ر احملرتم، خمر�ات هذا ا

ٔ�ن أ�مم املت�دة مطالبة �لسهر �ىل تزنیلها وتفعیلها �ى مجیع دول العامل، 
اليت ٔ�صبحت من مسؤولیاهتا ت�سري اندماج سلس وحق�قي �لمهاجر�ن 

من " ج�وب –ج�وب "والالج�ني، كام ٔ�هنا مطالبة كذ� بدمع حوار 
لهجرة ٕ�قرار التمنیة املس�تدامة �الل دمع ا�ول اليت �كون مصدر هذه ا

�ىل اكفة املس�تو�ت، ٕال�ازة ا�ميقراطیة فهيا، و�ل اكفة الزنا�ات وٕاجياد 
احللول �لمعضالت �ج�عیة اليت تتخبط فهيا وجتهزيها �لبنا�ت التحتیة 

  .الرضوریة
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .عدا� والتمنیةاللكمة لفریق ال

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات اليت تقدممت هبا
فعال مفوضوع الهجرة الیوم یعين ٔ�صبح یفرض نفسه �ىل امجلیع، ٔ�ننا 

ملیون �اجر �رب العامل، ومن هنا ت�ٔيت ٔ�مهیة حترك  260نت�دث عن 
ذ� ٔ�مهیة تنظمي مؤمتر مرا�ش، ا�يل هن� بالد� وهن� املنتظم ا�ويل وك

  .ٔ�نفس�نا �ىل الن�اح يف تنظميه
ٕاال ٔ�ن ٔ�كرب �ائق یبقى ٔ�مام �الصات هاذ املؤمتر هو غیاب �ٓلیة ملزمة 

  .��ول لتنف�ذ املتفق �ش�ٔنه، هذا من �ة
ومن �ة �نیة، یبقى السؤال القامئ ق�ل ٔ�ن نت�دث عن الشعار د�ل 

هو ملاذا هياجر الناس؟ و�شلك ٔ�معق " جهرة �ٓم�ة، م�ظمة وم�تظمة"املؤمتر 
�ل�س�بة لنا يف املغرب، ملاذا هياجر ش�بابنا بالده؟ واجلواب رمبا �مكن يف 
الرسا� امللك�ة املو�ة �لمؤمتر ا�يل ٔ�شارت يف شق مهنا ٕاىل س�یاسات التمنیة 

العمیقة �لهجرة �ج�عیة و�ق�صادیة، اليت هتدف ٕاىل احلد من أ�س�باب 
  .الناجتة ٔ�ساسا عن هشاشة ٔ�وضاع املهاجر�ن

اح�ا الیوم هناك ٔ�رقام مجمو�ة من الش�باب ف�التايل هشاشة أ�وضاع، 
یغادرون بالدمه، �ر�بون قوارب املوت يف اجتاه د�ل ا�هول، �رمون 
ب�ٔنفسهم يف ٔ�مواج د�ل املتوسط ٔ�و د�ل أ�طليس من ٔ��ل ماذا؟ حبثا عن 
ٔ�مل قد یتحقق ٔ�و قد ال یتحقق، ف�التايل هذا طبعا ل�س �مة قطاع 

اطع مجیع املبادرات والس�یاسات العموم�ة يف وزاري مبفرده، هذا �مة تق
هذا الش�ٔن، ف�التايل هنا حتدي �بري، الس�ید الوز�ر، �ىل احلكومة مبختلف 

  .قطا�اهتا جيب ٔ�ن جتیب عنه، هذا من �ة
من �ة �نیة، �ل�س�بة �لمهاجر�ن ا��ن �س�تضیفهم بعد ما حتول 

ة املهاجر�ن، املغرب من فقط نقطة عبور ٕاىل ب� د�ل اس�تقرار مجمو�
  .ف�التايل حتتاج كذ� ٕاىل مجمو�ة من ا�هودات

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

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

ٔ�ن ٔ�نوه  الاليل إ ق�مس الفریق �س�ت ينالس�ید الوز�ر، ٔ�وال، ال �سع
  . ��هودات اليت تبذلوهنا يف هذا إالطار

�نیا، الس�ید الوز�ر، تنعرفو اكملني ٔ�ن املیثاق �ري ملزم مجلیع ا�ول، 
اح�ا ت�شوفو ميكن نطبقو ٔ�و ال ما نطبقوش، ولكن هرض� �ىل إالجراءات، 
ٔ�� �ادي هنرض �ىل ا�لو��س��ك واش بالد� غتحظى بوا�د التعویض 

ا ش�ٔن �يق ا�ول اليت تتلقى مسا�دات �مة و�مة �دا، اح�ا تنا�ذو ش�ٔهن
حصة قلی� وقلی�، ٔ�ننا ب� كنعرفوه سا�ر يف طریق ا�منو، وكنعرفو ٔ�ن 
التاكلیف، ها املقاصة مشات، ها الفلوس ما �ی���ش كنعانیو اق�صاد� 
مايش م�ني �زاف، واش غنضمنو ٔ�ن هاذ ا�ول ��سا�د� اق�صاد�، 

  لتعویضات؟ا

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

 13اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�بات يف �دود 
  .دق�قة

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

  .ر�نشكرا الس�یدات والسادة املس�شا
 12، 5، اكنوا ضده 152ٔ�وال املیثاق حظي ب�ٔ�لبیة، صوتوا �لیه 
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  . ام�نعوا
ٕاذن اك�ن وا�د إالحساس �وين واك�ن ٕاجامع �وين برضورة التعاطي 
�رؤیة مغا�رة مع ظاهرة الزنوح ال�رشي ٔ�و ما �سمیه بظاهرة الهجرة، هذا 

  .معطى ٔ�سايس
س��ات والس�ت��ات، �بايق املواثیق ا�ولیة وتذ�رو معنا حلظات امخل 

عندما اكنت أ�مم املت�دة تناقش املرجعیات الكربى حلقوق إال�سان، م�ثاق 
، مل �كن لكها يف البدایة ملزمة ٔ�و قاب� 1967ج�یف، واملرفق � يف 

�لنقاش، لكن املرا�ل �نتقالیة ٔ�ساس�یة لٕالق�اع �لرشح و�لتفسري، و�لتايل 
ومضن القوى أ�خرى، فٕاذن هذا تقع دامئا م�غريات مضن القوى العظمى 

  .م�طلق ٔ�سايس
�ل�س�بة لنا اح�ا مكغاربة، اح�ا كنا مف�خر�ن وغنبقاو مف�خر�ن، �ون 

دفع بنظرة اس��اق�ة، ميكن نقولو هنا،  �2013ال� امل� حفظه هللا م�ذ 
ب�ٔن من القادة أ�وائل ا��ن تفا�لوا مع الهجرة من م�ظور مغا�ر، ودفع 

ىن س�یاسة �دیدة �لهجرة، هذا م�عرج �بري وت��اها احلكومة �ٓنذاك تت�
  املغرب �الش؟

من بعد وا�د التقر�ر �ر�یيب ا�يل قام به ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 
وا�يل ٔ�كد التحول ا�يل وقع، املغرب اكن ب� امل�ش�ٔ مل یعد فقط ب� امل�ش�ٔ 

(un pays d’origine)،  ر، ما املغرب اكن ب� عبور مل یعد فقط ب� عبو
املغرب ٔ�صبح ب� اس�تقرار، مبعىن ٔ�نه  (pays de transit)بقاش فقط 

(pays de résidence).  
ٕاذن وقعت حتوالت، هنا املغرب ت�ىن هاذ الس�یاسة ا�يل مر�كزة �ىل 

ٕا�سانیة مبعىن ٔ�هنا انطالقة من املواثیق ا�ولیة، شام� وقاب� : ثوابت 3
  .�لتنف�ذ، ٕاذن املغرب حتمل مسؤولیته

كن هاذ الس�یاسة الوطنیة يف �ا�ة ٕاىل س�یاسة ٕاقلميیة، ت�س�یق ل
ٕاقلميي، ٕاىل س�یاسة �ویة، ٕاىل س�یاسة قاریة، ٕاىل س�یاسة �ونیة، الس�یاسة 
الكونیة �اوب �لهيا املیثاق، الس�یاسة القاریة ٕاذا كتالحظو �ال� امل� 

 30م�خرط �عتباره قائد ر�دي �ىل مس�توى الهجرة يف ٕافریق�ا، ويف القمة 
ثوابت  3قدم �ال� امل� أ�ج�دة إالفریق�ة وطر�ات فهيا  يف ٔ�د�س ٔ���

  .ٔ�ساس�یة
ٔ�وال، الهجرة جيب ٔ�ن �كون رافعة �لتمنیة، مبعىن ٔ�ن ننظر ٕا�هيا مبنظور 

  .ٔ�خر مغا�ر �ري املنظور ا�يل كنا تنعرفوه تقلیدي �ادي
� الغين �نیا، ٔ�هنا �ٓلیة من �ٓلیات التضامن، مبعىن �اص �كون فهيا الب

  .والب� الفقري
ج�وب، وهنا ٔ�م�� واحضة، يف  -�لثا، يه ا�يل غتقوي التعاون ج�وب

ملیون ٕافریقي ا�يل �اجر�ن يف لك القارات فقط،  32ٕافریق�ا اك�ن يف العامل 
ٕافریق�ة دا�ل ٕافریق�ا، ٕاذن -ملیون دا�ل ٕافریق�ا، مبعىن جهرة ٕافریق�ة 16فهيا 

  .ال، ق�ل ما نتجهواجلواب �اصو �كون ٕافریقي ٔ�و
معىن هذا ٔ�نه اح�ا ٕاىل بغینا نتفا�لو مع املیثاق ٔ�ول ا�ر�ات د�لو، هو 

ٔ�ول رد فعل �وين ٔ�ممي �ىل �جتاهات احملافظة، ا�يل ك�س�تعمل الهجرة 
�ورقة انت�ابویة من ٔ��ل حتق�ق انت�ا�ت وانتصارات اكحسة يف �نت�ا�ت 

  .دا�ل دول �س�تق�ال
املیثاق قادر یفرض نقاش �ٓخر �ش ما تبقاش  الیوم ميكن نقول

�س�تعمل �ورقة، وملا ال، تطرح من طرف القوى التقدم�ة والقوى إال�سانیة 
والقوى �ج�عیة ٔ�نه ما تبقاش �س�تعمل �ورقة و�كون خط ٔ�محر، ٔ�ن 
ختویف ا�متعات یمت عن طریق بناء أ�سوار وعن طریق التخویف 

  .تصارات، هذا ٕانتصار �بري�نت�ايب من ٔ��ل حتق�ق �ن 
�نیا كذ�، ٕارساء نواة لتعاون دويل، ال دو� يف العامل �یف ما اكنت 
القوة د�لها �ق�صادیة، العسكریة، �ج�عیة، الس�یاس�یة، املؤسساتیة، 
ما قادراش بو�دهيا توا�ه تدفق الهجرة، وبدون اس�ت��اء، والحظنا هاذي 

رى، اهنارت دول يف الرشق أ�وسط عندما �هنار دو�، �هنار قارة ٔ�خ
واكدت ٔ�ن �هنار ٔ�ورو� عندما اكن هناك �زوح �بري حنو ٔ�ملانیا ومجمو�ة من 
ا�ول أ�وروبیة، واكد ٔ�ن یتفكك إالحتاد أ�ورويب، بنقاشاته حول الهجرة، 

  .فٕاذن هذا معطى ٔ�سايس
�لثا، ؤ�ن املیثاق �ادي �سمح لٕال�الم، ا�يل اكن عندو، عن حسن 

بعض املعطیات �اطئة يف التعاطي مع الهجرة، غتصحح هاذ  نیة،
تعاون، مبعىن �ادي ننطلقو ال املعطیات، و�لتايل �ادي یمت التعامل يف ٕاطار 

من النظرة التقلیدیة ا�يل كنا كنعتربو ٔ�ن لك دو� ٔ��ید �اصها تبقى عندها 
الس�یادة د�لها، وهذا ما �یحرمش دول من الس�یادة، وتبقى عندها 

ها، لكن التعاون إالقلميي، اجلهوي، القاري، هو ا�يل �ادي �سا�د �دود
�ىل حماربة الهجرة الرسیة، هو ا�يل ��سا�د �ىل وضع ٔ�سس لتمنیة 
مس�تدامة، هو ا�يل ��سا�د �ىل التعامل بواقعیة، �ارج ا�لحظات 
�نت�ابیة الظرف�ة العا�رة، مادام ٔ�هنا ظاهرة �ونیة ��س�متر س�نوات 

معقدة، وٕاال ٕاىل اكن فراغ ٔ�ممي، وهنا ا�لحظة د�ل  وس�نوات وس��قى
مرا�ش القویة ا�يل �ادي تبقى �رخيیة، �ادي نلقاو فراغ ٔ�مام ماف�ات 
م�ظمة، ا�يل كرتحب ٔ�موال �هظة من إالجتار يف ال�رش عن طریق تدبري 

  .خلطط د�ل الهجرة الرسیة
� اح�ا الهجرة الرسیة مميكن حتارب ٕاال �س�یاسات وطنیة �لهجرة، �

كنلحو �ىل لك ا�ول ٔ�هنا �كون عندها الس�یاسة يف الهجرة، الهجرة مايش 
معىن ٔ�نك توفر سوق الشغل فقط، ٔ�نك توفر الظروف إال�سانیة �لتعاطي 

  .إال�ساين مع ظاهرة الهجرة
فٕاذن لك الب�ان ٔ�صبحت ب�ان امل�ش�ٔ، لك الب�ان ٔ�صبحت ب�ان 

�ال، هذه �الصة ٔ�ساس�یة، �ري عبور، لك الب�ان ٔ�صبحت ب�ان اس�تق 
ملزم، �لفعل، لكن هاذي وا�د إالرادة ٔ�ممیة ا�يل عندها أ��لبیة املطلقة 
�ش ٔ�هنا تق�ع ما تبقى يف ٕاطار التفا�ل إالجيايب، وٕاال العامل س�یكون �دد 

  .بغیاب متاسك ورؤیة م�سكة
 ٕاىل �ذینا م�ال طبیعة التصویت والنقاش ا�يل اكن من ق�ل، راه اكن
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نقاش د�ل س�ن�ني، نقاش س�ن�ني ا�يل اكن صعب، قايس، بعض ا�لحظات 
ٔ�دى ٕاىل تو�رات، لكن وصلنا خلالصات ٔ�ساس�یة، و�ات مرا�ش، اح�ا 
من ا�يل كنا ك�س�تق�لو مجمو�ة من رؤساء ا�ول ومجمو�ة من رؤساء 
احلكومات، صدقوين كنا كنحسو بوا�د الفخر و��زتاز، �اي ملرا�ش، 

حب اجلال� واملغرب منوذج وقدوة يف التعاطي إال�ساين مع هام �یعتربو صا
ظاهرة صعبة ومعقدة ويف إالبتعاد عن التعاطي الس�یاسوي مع هذه 
إالشاكالت املعقدة، مبعىن ٔ�نه الرغبة يف �دم �رك ف�ات هشة من ال�ساء 
وأ�طفال عرضة �لبیع والرشاء يف ٔ�سواق، � لٔ�سف وراهئا مجمو�ة من 

  .دهومش �د ٔ�دىن من إال�سانیةاملاف�ات ما عن
ال خمرج �لتعاطي مع الهجرة ٕاال بتعاون ٕاقلميي، �وي، قاري و�وين، 
املغرب دار خطوات جریئة، تغريت املنظومة القانونیة �ىل مس�توى 

طفل  6000السكن، تغريت املنظومة �ىل مس�توى التعلمي، ا�ٓن عند� 
املهاجر�ن، تغريت القوانني  املغريب هام من ٔ�بناء يوطف� يف النظام التعلمي

�لمنظومة د�ل �ش نوصلو �لمنظومة الصحیة، تغريت القوانني �ش یوصلو 
التكو�ن املهين، هذا منوذج ٕ�ماكنیات م�واضعة لكن ٕ�رادة ٕا�سانیة وٕ�رادة 
س�یاس�یة ممكن للك ب� ٔ�ن یت�ىن يف ٕاطار التاكفل، ويف ٕاطار الت�ٓزر ويف 

  . ٕاطار التعاون
ش تعق�دات كثرية، � لٔ�سف، أ�جوبة �ىل التعق�دات العامل تیع�

قلی�، ٕاذن نوع من الصمود ونوع من الت�دي ونوع من إالرادة إال�سانیة 
ٕالجياد ٔ�جوبة �ىل أ�قل �مو�ة من الرشاحئ هتم �ساء ؤ�طفال، مه 

  .مضطرون لالبتعاد عن ٔ�وطاهنم أ�صلیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل السؤال السابع، وموضو�ه �ر�مج یعىن �لثقافة احلسانیة 
موضوع من طرف الفریق  وهوبعدد من ب�ان اس�تق�ال مغاربة العامل، 

�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س لوضع السؤال ٕاذا 
  .ش�مت

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .رئ�سلاشكرا الس�ید 

  الس�ید الوز�ر،
�مس الفریق �س�تقاليل البد ؤ�ن ٔ�نوه ��هودات اليت تبذلوهنا يف ٕاطار 
التعامل مع مغاربة العامل، ويف ٕاطار تتوجي املنتوج وٕاشهار املنتوج املغريب، 
سواء اكن يف الصنا�ات، الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�و كذ� يف ا�له�ات 

  .رخي ب�� احلب�بواملصطل�ات املغربیة اليت تؤرخ لتا
فعال، نعزت مبا ٔ�قدمت �لیه وزار�مك من ح�ث عقد سك��شات 
ومرسح�ات ��لغة أ�مازیغیة، ح�ذا، وهذا طلب وملمتس، ٔ�ن تنضاف �يق 

ا�له�ات، س�� ا�له�ة احلسانیة، اليت �ریدها ٔ�ن ت��ؤ� ٔ�و حتظى مباك�هتا 
یف�ة ٔ�و السوس�یة ٔ�و العظمية والتارخيیة، ش�ٔهنا ش�ٔن �يق ا�له�ات سواء الر 

أ�مازیغیة، لكها تؤرخ ملغرب قوي برتاثه، بتارخيه، حىت ملاذا ٔ�حل الفریق 
�س�تقاليل �ىل احلسانیة؟ نظرا �ورها وملاكمهنا، حنن الیوم ال نعرف 
�یف �س�ت��ط �ريات ؤ�لغاز ومعاين �برية يف احلسانیة، و�اصة س�� ٕاىل 

العربیة لغة الضاد، لغة العربیة  عرف�ا ٔ�ن احلسانیة لغة قریبة �دا �لغة
  . الفصحى

فهذا تنویه من الفریق �س�تقاليل �لمجهودات د�لمك وملمتس ٕالدراج، 
يف نفس ال�سق، ٕادراج احلسانیة و�يق ا�له�ات و�يق ا�لغات، س�� وحنن 
ا�ٓن دس�تور� یلح ویعزت و�رشع ویقنن قانون �اص لهذه ا�له�ات وهذه 

حىت ال یفهم �يم خط�ٔ، فا�لغة يه �راث جيب ٔ�ن ا�لغات، ٔ�قول، ا�لغات 
نعزت به و�منیه، لیعمل ٔ�ج�النا ٔ�و أ�ج�ال القادمة ما معىن هذه ا�لغات؟ وما 

  معىن أ��ر اليت ترتكه يف نفوس املغاربة؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید املس�شار،
�ىل هاذ السؤال هذا، ؤ�نك �ارض معنا يف  �شكركٔ�وال، بغیت 

  .حتضريات الربامج الثقاف�ة
الثقايف، التحصني الوزارة من بني �ا�ا هو التحصني  تبعتو�لفعل كام 

الثقايف معناه ٔ�نه املنتوج الثقايف املغريب �اصو یبقى دامئا رهن ٕاشارة مغاربة 
وصلنا ا�ٓن املرسح ��لغة العربیة  مس�توىالعامل، ودر� وا�د الت�دي �ىل 

مرسح�ة، وما تصورش الت�اوب د�ل املغاربة حبیث بعض الفرق  200
نفس املنطقة، ما اكن�ش  عروض يف نفس املاكن يف �5یضطرو یبقاو 

 .مربجمة
در� حتدي، ودر� رشاكة ا�يل وقعناها مع ٔ�هل �خ�صاص ا�يل هام 

مرسح�ة تعرض ا�ٓن يف ٔ�حناء  51املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة، وا�ٓن 
ويف لك القارات ملغاربة العامل، اح�ا �ادي �ش�تغلو مع واك� �منیة اجلنوب، 

خ�صاص، �ش ٔ�ننا �شوفو لك إالماكنیات ا�يل ٔ�قالمي اجلنوب مه ٔ�هل �
�ادي ختيل روافد� احلسانیة �ارضة بثقلها عند مغاربة العامل ويه �ارضة 

ٔ�كد  2011دامئا، ٔ�ن هذا �راث مشرتك، املغرب ب� م�عدد، دس�تور 
  . �لهيا، هویة م�عددة قویة و�لتايل حضور� �ادي �كون

�ش ٔ�ننا ما خنط�ٔوش ال يف  لكن اح�ا دامئا كمنش�یو ٔ�هل �خ�صاص
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املقاربة العلمیة، ال يف املضمون، ال يف املناجه، و�ش �كون معلنا معل 
  . ت�س�یقي حمض

فك�وا�دمك وهذا معل بدینا ف�ه �ادي یطلب شویة د�ل الوقت، هو 
�یطلب وقت �لمي فقط، مايش ذ� تدرجيیا ��لغة العربیة، ا�لغة أ�مازیغیة 

احلسانیة وهذا �ادي یؤكد ب�ٔن مغاربة العامل هام �ی�متیو �ادي منش�یو لروافد� 
  . لهذه الهویة القویة املغربیة احملصنة املت�ٔص� املت�ذرة يف التارخي

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 . الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتك اشكر 

ام ب�ٔن ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي، �ل
السؤال أ�ول ا�ي اكن موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة ورد 

  .�ش�ٔنه طلب ت�ٔج�ل من الفریق
والسؤال الثاين موضو�ه ا�هنوض �لقطاع الس�یا� جبهة بين مالل 

  .خ�یفرة، وهو موضوع من طرف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .تفضلو الس�ید الرئ�س لتقدمي السؤال

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

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

�زخر �ة بين مالل خ�یفرة مبؤهالت س�یاح�ة ومقومات طبیعیة من 
  .ش�ٔهنا �لب �س�بة هامة من الس�یاح

الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري اليت اختذت الس�تغالل لك املؤهالت 
  ها س�یاح�ا؟املتوا�دة �جلهة واس��ر 

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  سا�دالس�ید محمد 
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ؤال د�ل الس�ید املس�شار خبصوص اجلهة ق�ل ما جناوب �ىل هاد الس

د�ل بين مالل خ�یفرة، نبغي نؤكد ٔ�ن هذا القطاع د�ل الس�یا�ة اكن من 
  .تقریبا 2000القطا�ات أ�وىل ا�يل حظي �سرتاتیجیة �منویة بدایة س�نة 

 le(در� ا�طط أ�ول ا�يل هو معروف مكخطط د�ل ا�طط أ�زرق 
plan azur(تطور  �2010ىل الس�یا�ة الشاطئیة، يف  ، ا�يل اكن مر�كز

ا�يل �دا  2020هذا ا�طط د�لنا �سرتاتیجي ودر� ا�طط د�ل 

�العتبار رضورة التمنیة د�ل ا�االت أ�خرى، �خلصوص ا�االت 
  .الطبیعیة

طبعا هذه ا�ططات لكها ا�يل اكنت، اكنت مركزة �ىل �س��رات 
ربى و�ىل احملطات الس�یاح�ة الكربى، وميكن ما الكربى و�ىل املشاریع الك

ان�هبناش وما عطیناش العنایة الاكف�ة لهذه املناطق اجلبلیة حبال هاذ 
املناطق د�ل بين مالل خ�یفرة، ا�يل فهيا مؤهالت طبیعیة كثرية، �برية، 
ا�يل فهيا تقالید د�ل �س�تق�ال ا�يل يه من القمي د�ل هاذ املناطق، وا�يل 

س�یا�ة ميكن متثل فهيا وا�د الرافعة �برية د�ل التمنیة ا�الیة د�ل هاذ هاذ ال 
  .املناطق

فاح�ا التو�ه ا�ٓن والق�ا�ة هو ٔ�ننا �اصنا نتو�و ملثل هذه املناطق، 
ونتو�و لالع�د يف الس�یا�ة د�لنا �ىل هاذ املكو�ت و�ىل هاذ املقومات 

، ق�ل ما منش�یو نق�و الب�ان ا�يل عند�، و�ىل هاذ املؤهالت ا�يل عند�
أ�خرى ا�يل كمتيش يف املر�بات الك�رية وفهاذي، نعمتدو �ىل هاذ املؤهالت 

  . الطبیعیة ا�يل عند� ونعمتدو �ىل هاذ املؤهالت ا�يل اكینة يف هاذ املناطق
واح�ا بدینا كنوقعو اتفاق�ات مع السلطات احمللیة، مع اجلهات، مع 

ا�دة �ىل الرفع من هاذ ا�ینام�ك�ة د�ل التمنیة د�ل امجلا�ات احمللیة، �لمس
  . هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة فهاذ املناطق م�ل م�طقة بين مالل خ�یفرة

بين  -وقعنا اتفاق�ة مع اجلهة د�ل خ�یفرة 2018ويف هاذ الس�نة د�ل 
ملیون درمه وا�يل فهيا قطا�ات م�عددة، والقطاع  200مالل، ا�يل فهيا 

  .�ة ك�سامه بطریقة �برية يف �منیة هاذ املناطق الطبیعیة د�لناد�ل الس�یا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س، تفضلو

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك الشايف

ا فریقا ٔ�س�باب �زول هذا السؤال مرتبط �لز�رة املیدانیة اليت قام هب
  . حزبنا مب�ليس الربملان يف ٕاطار انف�ا�ه وتواص� مع لك �ات اململكة

ح�ث مقنا ٔ�و توقف�ا �ىل املؤهالت الس�یاح�ة اجلبلیة ٔ�و س�یا�ة ما 
یطلق �لهيا �س�یا�ة املناظر الطبیعیة، الضخمة واملهمة اليت �زخر هبا هذه 

هة من الر�ود وامجلود اجلهة، وحتتاج الیوم ٕاىل اس��رها يف س��ل ان�شال اجل 
ا�ي تعرفه، يه �لفعل من اجلهات الفقرية وذات الناجت ا�ا�يل الضعیف، 
�ىل اعتبار ٔ�هنا تف�قر ٕاىل ب��ات ٕانتاج�ة، �س�ت��اء القطاع الفال� تبقى 
�يق القطا�ات بدون �ٓفاق، �ا مفن مؤهالهتا الطبیعیة، خصوصا اجلبلیة، 

  .س�تجعل مهنا قطبا س�یاح�ا وا�دا
الس�ید الوز�ر، �س�ت��اء ٔ�زیالل وبين مالل، تبقى أ�قالمي أ�خرى يف 
اجلهة �ري مس�مثرة �لشلك الالئق، ذ� ٔ�ن ٕاقلمي خ�یفرة یف�قر ٕاىل مزارات 

  .س�یاح�ة وٕاىل ب��ات س�یاح�ة جتعل م�ه قطبا س�یاح�ا
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وهنا ن�ساءل عن م�ٓل العدید من االتفاق�ات اليت ٔ��رمت يف عهد 
، بق�ت ح��سة الرفوف، واليت ٔ�جنزت يف ٕاطار �ر�مج احلكومة السابقة

، ٔ��رزها ٕاجناز حمطة خرضاء �ىل 2020تعاقدي اكن هيدف ٕاىل تعز�ز رؤیة 
 مث ،، دا�ل النفوذ الرتايب مجلا�ة واو�"ٔ�محد احلنصايل"سد الشهید 

وا�ي س�یعزز الس�یا�ة الطبیعیة واجلبلیة، حلد " قریيت"الرب�مج التعاقدي 
  .عل هاذ�ن االتفاق�تنيا�ٓن مل تف

ما وقف�ا �لیه كذ� ٔ�نه الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ٕاىل الیوم مل تعینوا مد�را 
�و� �ىل اجلهة لضامن �لتقائیة، و�سا�د �ىل ٕابداع املشاریع املنت�ة، 
واليت �سامه بدورها يف تعز�ز ٕاماكنیات هذه اجلهة �ىل مس�توى قطاع 

  .الس�یا�ة
ٔ��مك ونعرفمك تبذلون جمهودات ج�ارة لتعز�ز الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��ید 
  .ٕاماكنیات ب�� يف جمال الس�یا�ة

�� ففي هذا إالطار، ؤ�نمت �ش�تغلون �ىل ٕا�ادة �رت�ب ٔ�ولویة رؤیة 
، نطلب م�مك ٕاعطاء هذه االتفاق�ات اليت تتوا�د ب�ٔرش�یف وزار�مك 2020

ٔ�فضل و�ة  العنایة الالزمة، ٔ�ن هذه اجلهة لها من املؤهالت ما جيعلها
  .س�یاح�ة وطنیة، و�ىل رٔ�سها ٕاقلمي خ�یفرة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 20اس��فذمت الوقت د�لمك الس�ید الوز�ر،  .. و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل
  .�نیة ٔ�كرث، ٕاىل اك�ن يش �ا�ة ا�يل �مة يف �دود

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك
ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول، مو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه و 

ت�ٔخر اف�تاح لكیة الطب بطن�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 
  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة ملكف �لتكو�ن املهين،الس�ید اكت
  السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات،

احلس�مية، �ريا ب��اء لكیة الطب  - تطوان - اس�ت�رش الساكن د�ل �ة طن�ة
  . يف مدینة طن�ة

ٕاال ٔ�نه بعد مرور املومس ا�رايس الثالث ا�ٓن اح�ا يف املومس ا�رايس 
ال الطلبة مل یلتحقوا �لكیهتم بعد، وهذا �ی�ٔ�ر �شلك سليب �ىل الثالث والز 

وكتعرفو الس�ید الوز�ر ٔ�ن الطلبة �اضوا . السري العادي د�ل ا�راسة
  .اح��ا�ا �ىل هذه الوضعیة 2018دج�رب  6و 4ٕارضاب یويم 

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�� ما غنتلكمش الیوم �ىل املركز 
يق م��ٔخر حىت �كون لنا لقاء ٕان شاء هللا مع �س�شفايئ، ٔ�نه حىت هو �

  . وز�ر الص�ة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، �ىل الس�ب د�ل الت�ٔخر د�ل هاذ أ�شغال؟ 

  واش اك�ن يش �رخي حمدد تعطیوه لهاذ الطلبة؟
  .شكرا لمك

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

تب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين اك الغراسالس�ید محمد 
  :والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  الس�ید الرئ�س،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

 330شكرا ٔ�وال �ىل هذا السؤال الهام، بغیت �ري نوحض فقط ٔ�نه 
ام ا�ٓن ٕاطار ٕاداري وتقين، ه 13ٔ�س�تاذ �حث و 30طالبة وطالب و

��رسو املهام د�هلم يف ٕاطار لكیة الطب والصید� بطن�ة، ولكن بدات 
  . مؤق�ا �یف ما كتعرفو يف املدرسة الوطنیة �لعلوم التطبیق�ة

ذ� ٔ�ن الوزارة قامت بتوفري لك التجهزيات واملوارد ال�رشیة، ولك 
د�ل  يشء، املشلك ا�يل اك�ن هو �رتباط �لكهر�ء واملاء، هاذ املشلك

�رتباط �لكهر�ء واملاء مت احلل د�لو، الیوم ٔ�� هدرت مع الس�ید الرئ�س 
د�ل اجلامعة و�ی�ٔكد يل ب�ٔنه مت �ل املشلك د�ل الكهر�ء واملاء، ولكن 
هناك تغیري يف تصممي ا�هتیئة اليشء ا�يل ٔ�دى ٕاىل احلا�ة ٔ�ننا ن�شئ وا�د 

�طرة ا�يل راه صايف تدارت الق�طرة �ش توصل الطریق �ل�امعة، وهذه الق 
ملیون د�ل  16الصفقة د�لها، ومت إال�الن �لهيا و�ادي �لكف�ا زهاء 

  .ا�رمه، وا�يل ٕان شاء هللا �اصها �كون وا�دة الس�نة القادمة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :ويمحمذ ال�شري العبدال الس�یداملس�شار 
  .شكرا �ىل إالیضا�ات

وحنن �ش�ید �لعمل ا�يل كتقوم به بالد� فهذا ا�ال لسد اخلصاص يف 
طالب ا�يل د�ل �لمراكز د�ل  2200جمال الطب، هاذ الس�نة تقریبا ٔ�كرث 

 7د�ل لكیات يف  7التكو�ن د�ل أ�طباء، فعال هاذ اليش د�ل اجلهویة 
  . �ات

مرتبطة هباذ اللكیات، هذا يشء �م،  هاذ املراكز �س�شفائیة ا�يل
ولكن ن�ٔسف، الس�ید الوز�ر، �ون ٔ�نه هاذ اللكیة هاذي الس�نة الثالثة، ٔ�نه 

، يف (FST)وبني  (ENSA)الطلبة الفوج الثالث د�ل الس�نة �یقراو بني 
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(ENSA)  ی��اوبو الفوج أ�ول والثاين، وهذا �ی�ٔ�ر �ىل السا�ات د�ل�
   .ا�متدرس

�یكون  %90الس�نة أ�وىل والثانیة أ��لبیة ٔ�كرث من  كنعرفو �ىل ٔ�نه
د�ل  8حىت ل  6وا�يل هاذ الطلبة �اصهم یقراو  (théorique)د�ل 

 . السا�ات 4السا�ات، ا�ٓن �ی��اوبو �ىل املدرج �یقراو 
ٔ�� �بعت مؤخرا اللكیات د�ل الطب د�ل املغرب، م�ال ٔ�اكد�ر یاله 

اكنت نفس الوضعیة د�ل طن�ة، عندمه ف�حت يف بدایة س�مترب حىت يه 
  6، (les salles TD)د�ل  6و (les salles des cours)د�ل  8

 les laboratoires( د�ل 6، (les laboratoires pratiques)د�ل 
de recherche( ،(centre de conférence)، )centre de 

simulation(ضیة، ٔ�ي ذیك القا�ات د�ل احملااكة، مالعب ر� .  
الوز�ر، نقولو لو الظروف د�لو م�وفرة، هاذو �س  عیب، الس�ید

س�نوات يف ظروف �ري مالمئة حىت من الناح�ة النفس�یة،  �3یدرسو ملدة 
�یفاش الطالب يف لكیة الطب �یقرا يف مدرسة د�ل املهندسني ولكیة العلوم 

ني س�نوات، و�ىل ذیك اليش �ید�رو إالرضا�ت ٔ�ن انتظرو س�ن� 3ملدة 
  . وز�دة

ٕاىل  8/2/2018سؤال اكن و�و النائب الربملاين عن طن�ة بتارخي 
ٔ�ي يف شهر ماي، �یقولو هبذا  21/05/2018الس�ید الوز�ر ٔ��اب عنه يف 

خبصوص وضعیة لكیة الطب والصید� بطن�ة، ٔ��ربمك الس�ید : "ا�لفظ هذا
ال ٕاىل املركز س�مت �نتق 18/19النائب احملرتم ٔ�نه مع �لول املومس اجلامعي 

الرمسي لها مع توفري مجیع الرشوط الرضوریة لضامن جودة التدر�س 
  ". والتدریب

حلد ا�ٓن اكینة مجمو�ة من الوعود هاذ الناس �یع�شو، هاذ الطلبة، 
  .وضعیة نفس�یة م��ٔزمة

ٔ�� من هذا املنرب ٔ�ح�هيم �ىل �نضباط د�هلم، و�ىل ا�هود ا�يل 
  . ن بداو �یفقدو الثقة يف املسؤولني�یبذلو أ�ساتذة معهم ولك

ف�ٔن ا�ٓن كنطالبو بتارخي، الس�ید الوز�ر، �رخي حمدد، ٔ�ما هاذ 
إالشاكالت د�ل الربط الطريق والربط الكهر�يئ راه معروفة م�ذ س�نة، 

د�ل امللیون د�ل ا�رمه ا�يل مع ٔ�ماند�س، مفسائل  5.7والربط الكهر�يئ 
  .س�نوات �3س�یطة ملاذا ت�ٔخرت 

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل التذكري ��هودات الك�رية واجلبارة 
هبا املغرب، امحلد �، يف مجیع الب��ات التحتیة مبا فهيا ت�  ا�يل �یقوم

  .املتعلقة سواء �لرتبیة ٔ�و التكو�ن ٔ�و التعلمي العايل
ٕاال ٔ�ن �یف ما كتعرفو هاذ أ�ش�یاء ا�يل كتعلق �لبنا�ت ٔ�و ال كتعلق 
بتصاممي ا�هتیئة فه�ي مايش من اخ�صاص الوزارة لو�دها، ٔ�نه كتبقى 

  . خرىم�علقة جبهات �ٔ 
�یف ما قلت لمك ا�ٓن الصفقة یعين مت التعرف شكون يه الرشكة ا�يل 

 la direction des)�اد تدهيا، ود� ا�يل �لینا ٔ�ننا �ادي نتصل ب
équipements publics)  ا�يل يه كتبقى املرشفة �ىل إالجناز د�ل هاذ

خي ا�يل الربامج هاذو، ونعطیومك كتابة الس�ید املس�شار احملرتم، وا�د التار
  .حمدد ٕان شاء هللا ٕالجناز ت� الق�طرة

مرة ٔ�خرى كزنید نؤكد ونوحض ب�ٔنه مبا خيص وزارة الرتبیة الوطنیة 
والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، فقد قامت بتوفري لك ما هو 
يف اخ�صاصها مبا يف ذ� املوارد ال�رشیة من ٔ�ساتذة �ح�ني وتق�یني 

  .وٕاداریني
  . اوشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوع من طرف فریق إالحتاد املغريب �لشغل، 
  .، تفضلو الس�یدة املس�شارة احملرتمة"التوظیف �لتعاقد"وموضو�ه جتربة 

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

إالجراءات اليت  الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن التوظیف �لعقدة وعن
  تعزتمون الق�ام هبا لالس�ت�ابة ملطالب أ�ساتذة ا��ن فرض �لهيم التعاقد؟

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  . شكرا

یعين �ش نذ�رو ب�ٔن التوظیف �لتعاقد جل�ٔت لو الوزارة هاذي وا�د 
ثالث س�نوات، �ٔ�حرى أ�اكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، كنعرفو ب�ٔن 
ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن يه ا�ٓن مؤسسات معوم�ة، یعين ا�يل 

�يل ك�رشف �ىل هاذ عندها �س�تقاللیة املالیة وإالداریة، ولهذا فه�ي ا
  .العملیات من �ة

ٔ�لف م�عاقد يف ظرف  70من �ة ٔ�خرى، فهاذ العملیة غتوفر لنا 
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ثالث س�نوات، وهاذ اليش ا�يل �ادي جيعلنا ٔ�ننا حناربو الظاهرة د�ل ٔ�نه 
ٔ�لف م�صب يف الس�نة، اكنت كتعطهيا لنا وزارة  7كنا كنتوفرو فقط �ىل 

حىت �ش ٔ�نك تعوض اخلصاص، سواء  املالیة، وهاذ اليش ما اك�ش �یكفي
 départ)�ل�س�بة �لناس ا�يل �ميش�یو �لتقا�د ٔ�و ال ا�يل �ید�رو 

volontaire) ٔ�و �ريمه.   
 69.00القانون من الناح�ة أ�خرى فهذا �ميكن لنا �كونو م�واملني مع 

، ومن �ة ٔ�خرى ٔ�ننا نزنلو املضامني د�ل اجلهویة املتقدمة وما من �ة
التوظیف یعين مق�رص، یعين م�حمكة ف�ه ٔ�و حمتكراه  یبقاش یعين

  .املؤسسات املركزیة
  .وشكرا الس�یدة املس�شارة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الوز�ر، 

أ�وضاع بقطاع  ٕان قضیة أ�ساتذة ا��ن فرض �لهيم التعاقد زادت
�ري املق�ول صة ما یعانیه هؤالء من ا�متیزي الرتبیة والتعلمي تعق�دا وت�ٔزما، �ا
  .�نیا ؤ��الق�ا وس�یاس�یا وقانونیا

وقد س�بق �ل�امعة الوطنیة �لتعلمي املنضویة حتت لواء إالحتاد املغريب 
�لشغل، ٔ�ن �ذرت من تداعیات هذا اخلیار �نفرادي �لحكومة، بفرض 

قد وٕاد�ال الهشاشة �ىل القطاع ورضب �س�تقرار املهين، واعتبار التعا
هؤالء أ�ساتذة جمرد مس�ت�دمني مؤق�ني �دد�ن �لطرد والفصل حتت 
طائ� خمالفة مق�ضیات العقدة، ٔ�و ما مسي بدون و�ه حق النظام أ�سايس 

  .ٔ�طر وموظفي ا�ٔاكدميیة
 ا�ي یطاهلم، هذا النظام ا�ي �لق التذمر والسخط �س�ب ا�متیزي

ٕاضافة ٕاىل الف�ویة اليت �س�تعمل يف صیا�ة مذ�رات وزاریة اليت تصنف 
أ�ساتذة ٕاىل الرمسي و�ري الرمسي ٔ�ي املتعاقد، فهم حيرمون من التكو�ن 
أ�سايس ا�ي یفرضه الت�ٔهیل احلق�قي دا�ل املنظومة التعلميیة، حيرمون 

ي �نتقال بني اجلهات ر�اال و�ساء من املشاركة يف احلركة الوطنیة، �ٔ 
وتفرض �لهيم احلركة اجلهویة فقط، مينعون م�عا لكیا من تغیري إالطار 
ومزاو� �يق الوظائف الرتبویة أ�خرى، یفرض �لهيم �خنراط يف النظام 

والظمل عوض  املش�بع �حلیف (RCAR)رواتب التقا�د امجلاعي ملنح 
اتذة، تفسخ عقدة معلهم �س�ب الصندوق املغريب �لتقا�د �بايق زمالهئم أ�س

  .املرض ملدة س�تة ٔ�شهر
الت�ٔ�ید �ىل الس�ید الوز�ر، ٕاننا يف فریق إالحتاد املغريب �لشغل، جندد 

موقف م�ظمتنا الرافض �لتعاقد، ونطالب ٕ�دماج اكفة أ�ساتذة املتعاقد�ن، 
ا��ن فرض �لهيم التعاقد ومتتیعهم بتوظیف حق�قي يف القطاع وف�ح حوار 

صوص هذا امللف مع اجلامعة الوطنیة �لتعلمي، ٕالجياد �لول شام� �ا�ل خب

ني واملطرود�ن، و�لتايل جتن�ب بتضمن حقوق أ�ساتذة املتعاقد�ن واملرس� 
هذا القطاع احلیوي املزید من �ح�قان، ا�ي ال خيدم ورش ٕاصالح 

عیة املنظومة الرتبویة، اليت �شلك مد�ال ال حمید عنه لتحق�ق التمنیة �ج�
 .و�ق�صادیة والثقاف�ة ببالد�

كام جتدر، الس�ید الوز�ر، إالشارة ٕاىل ٔ�نه هل ٔ�صبح من سامت هذه 
احلكومة هو التوظیف �لعقدة؟ ونذ�رمك مبا حيدث �ل�س�بة �لضامن 

ممرضة وممرض حتت العقدة وال �متتعون حىت  �700ج�عي، وتوظیف 
  .�خلدمات اليت یقد�ا الضامن �ج�عي

  .وشكرا

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

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

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
  ني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم

ٔ�وال التوظیف �لتعاقد مل یفرض �ىل ٔ��د، هذا من �ة، هذا �ل 
و�ل �م ا�يل جل�ٔ� � �ش نوفرو لهاذوك الولیدات د�لنا يف املدارس العدد 

كام تتعرفو، اكن وا�د العدد د�ل . الاكيف د�ل أ�ساتذة ا�يل �ادیني یقریو
ول يف نفس الهدر �بري �س�ب ٔ�نه تیكون ٔ�س�تاذ وا�د وتیقري �دة فص

م�عاقد غیوفر لنا إالماكنیة د�ل ٔ�ننا  70.000د� �ش ٔ�ننا نوصلو ل . القسم
  .حناربو هاذ الظاهرة

م�صب فقط، ا�ٓن  7000من �ة ٔ�خرى، كام قلت لمك، كنا عند� 
س�نوات، یعين هاذ العدد مرضوب ف  3م�صب يف  70.000ت��لكمو �ىل 

  .، هذا من �ة10
ظام ٔ�سايس �اص ب�ٔطر ا�ٔاكدميیات وا�يل من �ة ٔ�خرى فمت ٕاصدار ن

عندمه ف�ه نفس احلقوق والواج�ات د�ل املوظفني ا�ٓخر�ن، یعين اكن ا�يل 
تیقول � ب�ٔنه حقا املتعاقد راه ممكن جتري �لیه يف ٔ�ي حلظة، راه حىت 

ٕاىل تقاعس يف ٔ�داء املهام د�لو راه املسطرة ) ا�يل �سمى �لرمسي(املوظف 
إالنذار وتد�ر لو �س�تفسار وتدوزو يف جلنة ت�ٔدی��ة وبعد واحضة، تد�ر لو 

  .تقدر تصیفطو حبالتو
لٔ�سف ما ت�متش تطبیق هاذ اليش، هاذ اليش �الش الناس تیحسو 
�راسهم يف ٔ�مان وهام �السني يف إالدارات العموم�ة مكوظفني ومايش 

محلد �، مكتعاقد�ن، ٔ�ما املتعاقد نفس هاذ املتعاقد�ن ا�يل شف�امه لكهم، ا
قاميني ��ور د�هلم الرتبوي والت�ٔطريي، ش�ٔهنم ش�ٔن ٔ�خواهتم وٕاخواهنم يف 
املنظومة، وا�يل دار �دم�و راه �ادي یبقى مس�متر فهيا حبقوقه وواج�اته، 

  .وا�يل طبعا ما دارش اخلدمة د�لو راه �ادي مييش يف املساطر املعمول هبا
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  .وشكرا الس�یدة املس�شارة

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه تعز�ز القمي يف املنظومة الرتبویة 
مبختلف ٔ�بعادها ا�ی��ة والوطنیة وإال�سانیة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلو اليس بنعزوز

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  الس�ید اكتب ا�و�،

هاذ السؤال ٔ�ملته العملیة إالرهابیة الش��عة ا�يل وقعت مؤخرا يف طرح 
ٕاملیل، ا�يل من طبیعة احلال، كام ت��عنا مجیع، قطا�ات واسعة من شعبنا 
وخمتلف مكو�ت ا�متع د�لنا �ربت �ىل الغضب و�س��اكر الشدید�ن 

  .لهاذ العملیة إالرهابیة اجلبانة
اك من تعشش يف نفوسه أ�حقاد ٔ�قول قطا�ات واسعة ٔ�نه دامئا هن

  .والكراهیة، مع أ�سف، ويف عقوهلم الظالم واجلهل، مع أ�سف دامئا
  الس�ید اكتب ا�و�،

طرح�ا �لیمك هذا السؤال ٔ�ن� �لضبط �وزارة ول�س �ىل وزارة 
ت �شغلها ��رتاف�ة وٕاتقان مقانعتربو �ىل ٔ�ن أ��زة أ�م�یة ا�ا�لیة، ٔ�نه ت 
سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه �لعمل ا�يل قامو به، حبیث ٔ�نه يف زمن شدید�ن، وال � 

ق�ايس مت اعتقال إالرهابیني ومت التفك�ك، و�ىل لك �ال أ��زة أ�م�یة 
ٔ�ثب�ت �ىل ٔ�هنا تقوم بعملها ٕ�تقان و��رتاف�ة �یف ما  د�لنا �لك �شك�الهتا

  .قلت
ابنا �ىل ففي تقد�ر� �ىل ٔ�نه الك�ري من العوامل املشجعة لبعض من ش�ب

اعتناق أ�فاكر د�ل التطرف ود�ل احلقد ود�ل الكراهیة، هاذ العوامل 
  .تتعشش يف م�ظوم�نا الرتبویة الس�ید اكتب ا�و�

فالسؤال د�لنا ماذا ٔ�نمت فا�لون؟ ٔ�و ٔ�ش�نو درتو؟ مايش حىت فا�لون، 
ليت اش�نو فعلتو؟ ماذا فعلمت لتنق�ح املناجه والربامج التعلميیة من امحلوالت ا

حترض �ىل الكراهیة واحلقد وا�متیزي مبختلف أ�س�باب؟ �اصة ٔ�نه 
اكن  2016فربا�ر من العیون  6التعل�ت د�ل �ال� امل� حفظه هللا يف 

واحض التعل�ت لوزارة الرتبیة الوطنیة ووزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة 
  .برضورة مراجعة املناجه والربامج يف الرتبیة ا�ی��ة

هذا الصدد، اكن رصح وز�ر ٔ�س�بق اليس بلمختار يف صیف  ويف
س�مت تنق�ح نصف الربامج  2017-�2016ىل ٔ�نه يف املومس ا�رايس  2016

  .كتاب مدريس 390التعلميیة، و�لضبط 
فني وصلتو يف تنق�ح �راجمنا التعلميیة، : فك�سولومك الس�ید اكتب ا�و�

لتنوع وا�ميقراطیة بدال من ليك �كون �ام� لقمي ال�سامح و�خ�الف وا
  الكراهیة واحلقد؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ا ميكن لناش �ساءلو وزارة ا�ا�لیة ٔ�و ال �ساءلو ٔ�ي فعال مس�ٔ� القمي م

وزارة وا�دة فقط، ولو ٔ�ن وزارة الرتبیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
والبحث العلمي كتبقى يه ا�يل مسؤو� �ىل ال�شء، ولكن هناك وزارات 
ٔ�خرى وقطا�ات ٔ�خرى، وأ�مه من ذ� هنا� ا�متع وهناك أ�رسة وهناك 

ؤ�نت ٔ�ب ؤ�نت ٔ�خت ؤ�نت كزو�ة ٕاخل، وا�يل تیخصنا نقومو  ٔ�� ٔ�ب
  .��ور د�لنا

ق�ل ما �رجع لهاذ اليش هذا، بغیت �ري نقول ب�ٔنه راه متت مراجعة 
املناجه والربامج التعلميیة والك�ب املدرس�یة مع تطبیق مق�ضیات املیثاق 

  .، هذا يف املايض2003الوطين �لرتبیة والتكو�ن س�نة 
قة املرجعیة اليت عرفت ٕاجام�ا وطنیا و�ىل ٔ�ساسها مت اع�د يه الوثی

�ىل مس�توى املناجه ا�راس�یة اس�تحضار املقاربة اجلدیدة ملراجعة املهناج 
لتطلعات وا�شغاالت ا�متع املغريب، مت انطالقا من هذه الوثیقة إالطار 
حول التو�ات و�خ�یارات الرتبویة العامة حتدید املواد وا�روس 

أ��شطة الكف�� بتعز�ز قمي العق�دة إالسالم�ة السم�ة، �رس�یخ الهویة و 
املغربیة احلضاریة والوعي ب��وع و�اكمل روافدها، و�رش ثقافة حقوق 
إال�سان واملواطنة، �رس�یخ قمي املعارصة واحلداثة وال�ش�بع �روح احلوار 

  .وال�سامح وا�رتام احلق يف �خ�الف
، مت الت�ٔ�ید يف دفا�ر التحمالت �ش و�ىل مس�توى الك�ب املدرس�یة

ٔ�هنا �كون القمي الواردة من �الل تصفح املفردات والربامج ا�راس�یة يف 
الك�اب املدريس، نالحظ ورود قمي �دیدة يف س�یاقات خمتلفة، هتدف ٕاىل 
�ربیة الناش�ئة املغربیة �ىل قمي ا��ن إالساليم احلنیف وقمي املواطنة وحقوق 

  .إال�سان
دف املهناج الوطين ٕاىل جعل التالم�ذ م�ش�بعني �لقمي وكذ� هي

الكونیة واملبادئ أ��الق�ة والثقاف�ة املمتث� يف احلریة والكرامة والعدل 
واملساواة والتضامن وال�سامح، وملمني كذ� �لرتاث احلضاري م�ف��ني 
�ىل قمي احلضارة املعارصة ومك�س�باهتا وقادر�ن �ىل �ندماج يف حمیطهم 

غرايف، من �الل تق�ل �خ�الف والتنوع واملشاركة إالجيابیة يف الش�ٔن اجل
  .احمليل والوطين وا�ويل

مبطابقة الربامج د�لها مع لك القمي  2015و 2014وقامت الوزارة يف 
م�سق �لحیاة  200، كام مت تعیني 2011الواردة يف دس�تور اململكة ل 

م�سق يف أ�ربع س�نوات  3000املدرس�یة �ملؤسسات هذا يف ٔ�فق تعیني 
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القادمة، وذ� يف ٕاطار �ر�مج �لتعاون مع �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ 
والرابطة احملمدیة �لعلامء، يف مرشوع دمع إالرتقاء �ل�سامح والسلوك املدين 

  .واملواطنة �لوسط املدريس واحلد من السلواكت املش��ة
كنقولو ب�ٔنه �ام مقنا به هذا يف ما خيص إالجراءات، ولكن مرة ٔ�خرى 

من تنق�ح �لربامج والك�ب املدرس�یة، فالو� د�لنا فاش كنكونو وال بن��ا 
فذاك أ�نرتن�ت .. �یكونو �السني قدام �نرتن�ت، راه مميكن لیناش 

  .�یخصنا بدور� مكجمتع و�ٓ�ء ٔ�ننا نقومو به ؤ�حزاب س�یاس�یة كذ�

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

  .بقى لمك بضع ثواين اليس بنعزوز

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر، 

حبال ٕاىل فهمت زعام الوزارة نقحت لكيش، هو اليس ��تار، يف 
  ..�یقول غنقحو النص، اح�ا هنا ك�سولو واش 2016صیف 

ارة �، يف كتاب م اليس اكتب ا�و�، ا�رس بعنوان إالميان والفلسفة
��لفظ  رتبیة إالسالم�ة أ�وىل �اكلور�، ف�ه �كفري الفلسفة �كفريا رصحياال

  .واملعىن
الیوم الس�ید اكتب ا�و�، د�رو بعدا �دم�مك ونتذا�رو �ىل ا�متع 

  . �شلك �ام د�رو �دم�مك ٔ�ن� عفاك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس بنعزوز

قل املدريس �لعامل ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه مشلك الن
القروي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي 

  .السؤال

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

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

ة یوا�ه التالم�ذ �لعدید من امجلا�ات الرتابیة �ململكة معا�ة حق�ق�
�س�ب النقص احلاصل يف وسائل النقل املدريس وغیاهبا يف بعض املناطق 
أ�خرى، خصوصا �ملناطق اجلبلیة، مما یعمق معا�ة التالم�ذ وأ�رس 

  .و�شجع الهدر املدريس
و�لیه، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات املت�ذة من طرف 

  �لعامل القروي؟ احلكومة لتوفري النقل املدريس �لتالم�ذ

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا
احلكومة كتنفذ التعل�ت امللك�ة السام�ة، وا�يل �ات �اصة يف 

وز أ��ري، ا�يل حث ف�ه س�ید� هللا ینرصو، �ىل یولی 29اخلطاب د�ل 
ٕاعطاء دفعة قویة لربامج دمع ا�متدرس واحلد من الهدر املدريس، وهاذ 

" اليش راه ما فهشاي �ري النقل املدريس، راه ف�ه كذ� الرب�مج د�ل
ا�يل �یفام ك�شوفو غتعمم امحلد � �ىل اململكة لكها، فاكنت هناك " ت�سري

" ت�سري"و�دة �دا أ�خرى، و�دة عندها الرب�مج د�ل  بعض امجلا�ات
  .وأ�خرى ما عندهاش، د� مت تعمميه �ىل لك الناس ا�يل هام يف �ا�ة

كذ� هناك هاذ اليش د�ل املطامع املدرس�یة، هناك امللیون حمفظة 
  .ملیون حمفظة، و�ريها من �رامج ا�مع �ج�عي 4ا�يل يه يف احلق�قة 
س�ید املس�شار احملرتم، �ىل ٔ�ن النقل املدريس هو يف ولكن كنذ�ر ال 

أ�ساس من اخ�صاص ا�الس املنتخبة الرتابیة من �ات وجمالس ٕاقلميیة 
وجمالس حملیة، وا�يل مشكورة قامت بوا�د ا�هودات كثرية من ٔ��ل توفري 

 2018- 2017ٔ�سطول �بري �لنقل املدريس، حبیث اس�تافد هاذ الس�نة يف 
من إال�ث، ومن %46مس�تف�دة ومس�تف�د من ب�هنم  154.000حوايل 

مس�تف�دة  193.000املنتظر ٕان شاء هللا �ش یوصل هاذ العدد ل 
-2020هاذ الس�نة، وٕان شاء هللا يف  %26ومس�تف�د ٔ�ي �ز�دة د�ل 

  .مس�تف�دة ومس�تف�د �325.000ادي نوصلو ل 2021
ولكن و�یبقى مرة ٔ�خرى ولو ٔ�نه هذا مايش اخ�صاص د�ل الوزارة، 

كتقوم مبجهودات مبعیة ا�الس املنتخبة كام قلت، ولكن كذ� هناك 
)L’INDH ( وهناك م�ظامت ا�متع املدين اليت تقوم مشكورة كذ�

  .بتوفري هذه اخلدمة الهامة �ل�س�بة ٔ�طفالنا وطفالتنا يف العامل القروي
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

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

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

  . ك�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك القمي
حق�قة جمهود �بري، حق�قة الس�ید الوز�ر جمهود �بري كتد�رو احلكومة 
ووزار�مك املوقرة، كذ� وزارة ا�ا�لیة يف ٕاطار املبادرة الوطنیة �لتمنیة 

هات، ا�الس إالقلميیة، جمالس امجلا�ات الرتابیة، هذا ال�رشیة، جمالس اجل 
لكو جمهود �بري �یدار الس�ید الوز�ر، ولكن �یف ما قلت الس�ید الوز�ر، 
وا�د العدد د�ل الربامج اج�عیة، مهنا النقل املدريس ومهنا املطامع 
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املدرس�یة ومهنا إالیواء ومهنا وا�د العدد د�ل الربامج فعال ا�يل يه �مة 
  .و�مة �برية

ولكن الس�ید الوز�ر هاذ اليش و�ا راه ما اكف�ش، راه ٔ�نت م�تخب 
الس�ید الوز�ر ورئ�س جام�ة وكتعرف املعا�ة الك�رية ا�يل تیع�شو فهيا 

  .الولیدات
ٔ�� كندوي لیك �ىل جامعيت الس�ید الوز�ر، ٔ�� عندي ٕا�دادیة �ات 

 100اذ الولیدات من اجتاه، وه�یلومرت يف لك  15د�ل امجلا�ة  يف الوسط
س�یارات وال  4ب��ة وولید ا�يل تیقراو يف هاذ إال�دادیة راه  100طفل من 

د�ل التلميذات،  800س�یارات د�ل النقل املدريس ال �ساوي يشء مع  5
د�ل املرات جوج د�ل الفا��ات،  2رمغ املعا�ة د�ل السائقني �ید�رو 

أ�قل مرة ا�يل تیجیو سا�ة هاذوك الولیدات ا�يل تیجیو معطلني �ىل 
)retard ( ما تیقراش ذیك الفصل، ذاك اليش ا�يل تیجیهبم فالصباح راه ما

تريجعهومش ت��قاو حىت �ٓخر ا�هنار �اد تريجعومه، فني غیالكو هاذ 
الولیدات وفني ��رشبو وفني �ادي جيلسو؟ ميل تتخر�م من الفصل 

  ..ت��قاو دایعني فوا�د املسائل ا�يل يه ال
ذا لكه الس�ید الوز�ر، اح�ا ما تنقولوش ب�ٔن فعال اكینة جمهودات �برية ه

كتدار، ٕاىل مش��ا هاذ اليش لكو ورجعناه �یف ما قلتو الس�ید الوز�ر 
�لجام�ات الرتابیة، ٔ�� عندي جام�ة هاذیك املزيانیة لكها ما غتقدش هذاك 

 تتويل النقل املدريس، وهاذي ولت مؤسسة قامئة ا�ات، راه ال یعقل ميل
دامللیون  2د�ل امللیون فالشهر �ىل أ�قل  2هاذ الس�یارة تتقام ب 

 le(فالشهر، الس�یارة ٕاىل بغیيت �هيا الش�یفور د�لها والبنوات و
carburant ( هاذ امجلا�ة �ٓش عندها �ش تقد هباذ النقل املدريس، راه

یو جمهود �بري تیدار، ولهذا اح�ا هاذ الربامج نبغیومه �س�هتدفو وميش� 
خيفف عبء �بري  الس�هتداف هاذ الولیدات، و�اصة النقل املدريس ٔ�نه

  .�ىل الولیدات

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

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

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

  .الس�ید املس�شار احملرتمشكرا 
راه حىت  ،)ال تويص الی�مي �ىل الباكء( طبعا �یف ما قلتو حىت اح�ا 

اح�ا ٔ�والد البادیة ووالد العروبیة، وم�تخبني فالقریة و�ارفني هاذ املعا�ة، 
  .وسوف نعمل �اهد�ن ٕان شاء هللا �ش حنلو هاذ املشلك

اخ�صاص د�ل  راه اك�ن. اح�ا مايش تنقولو هاذ اليش تنعطیومه
امجلا�ات واخ�صاص ا�الس املنتخبة لكها، ولكن اح�ا كذ� �وزارة ممكن 
ٔ�ننا نقومو ��ور د�لنا وندمعو فامجلا�ات ا�يل ما عندهاش إالماكنیات 

  .الاكف�ة �ش تقوم هباذ اليش هذا
  .وشكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

 موضو�ه التكو�ن �لتناوب، وهو سؤال موضوع السؤال اخلامس وأ��ري
  .من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�یدة املس�شارة

  :امال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

لتناوب �ميكن من تقویة اخلاص �لتكو�ن � �36.96اء القانون رمق 
اجلسور بني التكو�ن املهين وبني ال�س�یج �ق�صادي، وجلعل التكو�ن ٔ�كرث 
مالءمة لتطور املهن، ٕاال ٔ�ننا �شهد تطبیقا �ري سلمي لهذا القانون، فقد 
ٔ�صبح من الوسائل اليت تعمتدها بعض املؤسسات يف ز�دة ٔ��داد املتدربني 

  .�ىل حساب جودة التكو�ن
ما يه إالجراءات املزمع اختاذها قصد تعز�ز : ئلمك الس�ید الوز�ر�ا �سا

 36.96التكو�ن �لوسط املهين؟ وما يه التدابري �لتطبیق أ�جنع �لقانون رمق 
  املنظم �لتكو�ن �لتناوب؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
فعال التكو�ن �لتناوب هو يشء �م �دا ٔ�نه جيعلنا نوفقو ما بني 
م�طلبات سوق الشغل والتكو�ن، وهذا ا�يل كنا نف�قدوه يف املغرب لس�نني 

قامت هبا البالد ف� خيص الب��ات �دیدة رمغ ا�هودات الك�رية ا�يل 
التحتیة واملوارد ال�رشیة، ولكن ما اكن ینقصنا هو هاته اجلسور، ولهذا �اء 

س�شارة احملرتمة، مفن هذا القانون، وكذ� �یف ما الحظتو الس�یدة امل 
غشت و�لس�يت  20ات امللك�ة أ��رية، �اصة خطاب جهي�الل التو 

تی�ٔكد �ىل رضورة ربط املالءمة ما بني  العمل ا�يل عقدمه �ال� امل� اكن
  .التكو�ن وال�شغیل

هاذ اليش هذا ا�يل جعلنا نوقفو وا�د الوقفة د�ل الت�ٔمل ٔ�ن فعال ما 
قلتیه حصیح، وهناك ٔ�ش�یاء جيب مراجعهتا، وٕان شاء هللا، اح�ا �ادي 
�راجعو القانون اكمل و�ادي جنیو لمك مكؤسسة �رملانیة يف القریب، ٕان شاء 
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، د�ل هاذ الس�نة هاذي �ش �شوفو ٔ�ش�نا يه ماكمن اخللل وا�يل هللا
وقف�ا �لهيا، ولكن �ش نتقامسوها معمك فقط ؤ�ننا نغريوها يف املس�تق�ل 

  .القریب �دا
  .وشكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :�رصةامال م  الس�یدة ةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل توضی�ا�مك

نعم التكو�ن �لتناوب �اء لتعز�ز التكو�ن �لوسط املهين و�كر�س 
  .املقاو� كفضاء �لتكو�ن

�ري السلمي و�ة من املالحظات �ىل التطبیق هنا ٔ�رید ٔ�ن نتقامس مجم
�لتكو�ن �لتناوب، فوفقا ملالحظات  اخلاص 36.96القانون، ا�يل هو لهاذ 

لس أ��ىل �لحسا�ت، فٕان هذا النظام مل یعد مق�رصا �ىل الشعب اليت ا�
�اء من ٔ��لها، بل تعداها ٕاىل شعب ٔ�خرى ال ميكن ٔ�ن یمت فهيا التكو�ن 
�لتناوب يف ٔ�ي �ال من أ�حوال، نظرا �لكفاءات املتعددة اليت یتكون فهيا 

ال من و�دتني ٔ�و املتدرب دا�ل املؤسسة، ب�� جند يف املقاو� ال �س�تف�د إ 
  .و�دة �ملؤسسة 28ثالث و�دات مقابل 

ٔ�یضا هناك غیاب �فرت التحمالت بني املؤسسة واملقاو� وغیاب 
  .دا�ل املقاو�) tuteures les(اء ــــــــــ�كو�ن أ�وص�

جند ٔ�یضا ٔ��لب املتدربني یبحثون عن التدریب ب�ٔنفسهم، ؤ��لهبم ال 
لكرثة املتدربني وق� املقاوالت يف العدید �متك�ون من ٕاجياد التدریب نظرا 

  .من املدن، وحىت وٕان و�د �هیك عن مالءم�ه �لتخصص املطلوب
ٔ�ما ف� خيص املكونني، فهناك غیاب التعویض عن الت��ع دا�ل 
املقاوالت، ٔ�یضا هناك غیاب �لت�ٔمني، فالت��ع یمت �ارج ٔ�وقات العمل، ما 

ٔ��ل ضامن امحلایة  )(un ordre de missionحيمت توفري أ�مر مبهمة 
  .�لمكونني

�ل�س�بة �لتق�مي البیداغو�، فٕاننا ال جند تق�مي ی��اسب هذا النوع من 
التكو�ن، ح�ث التق�مي مو�د للك من التكو�ن �لتناوب والتكو�ن العادي، 

من التكو�ن فهو ال ميثل ٕاال  %50وهنا �س�تغرب ٕاذا اكن التدریب ميثل 
  . �لمتدربمن التق�مي ا�هنايئ 1%

ولٕالشارة فٕان ا�ول اليت تعمتد هذا النظام فاملقاو� يه اليت �رسل 

املتدربني ٕاىل املؤسسات، ب�� جند العكس عند� متاما، وهذا ميثل س��ا 

لعدم جناح هذا النظام عند�، ح�ث صعوبة اخنراط املقاوالت وق�ولها 

  .�لمتدربني

من  %50ن التكو�ن ل وخ�اما، وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نعمتد هذا النوع م

املتدربني يف الس�نوات املق��، فٕاننا ندعومك الس�ید الوز�ر ٕاىل ٕا�ادة النظر يف 

  .هذا النظام وحتیني القانون املتعلق به

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

املهين والتعلمي  ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن�ى وز� ا�و�الس�ید اكتب 

  :العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

فعال، كام قلت �، هذا ٔ�مر ال ميكن ٔ�ن خيتلف ف�ه اثنان، كام ٔ�ن 

هناك تقار�ر �لمؤسسات ا�س�توریة يف هذا ا�ال ؤ�عطتنا توصیات، وحنن 

لت لمك، التغیري د�ل املق�ضیات د�ل القانون نعمل �ىل تزنیلها مبا فهيا، كام ق

  . وا�يل تیخصنا نقومو هبا، ٕان شاء هللا مجیعا

هذه مسائل واحضة ما ميكن لناش نغطیو الشمس �لغر�ل، �یف ما 

تنقولو، وما ميكن لنا ٕاال نتفقو �لهيا، وهاذ �خ�الالت حنن بصدد ٔ�ن 

مس�توى ا�يل ت��و�او م�و حنلها، ٕان شاء هللا، �ش �رىق هذا الرب�مج �ل 

  .اكملني، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


