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 ).م2019 ٔ��ریل 16(هـ 1440 شعبان 10 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثالث، اخللیفة ال املس�شار الس�ید محید �وسكوس: الرئاسة
بعد  الثانیة عرشة�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال تانساع : التوق�ت
  .الزوال

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

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،

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

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

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

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

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

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

توصلت الرئاسة مبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، 
اللها ا�لس طلب الفریق لت�ٔج�ل السؤال املو�ه لوز�ر الص�ة خيرب من �

  .حول الس�یاسة الصحیة ٕاىل �لسة الحقة
ومبراس� �نیة من فریق أ�صا� واملعارصة، خيرب من �اللها ا�لس 
طلب الفریق بت�ٔج�ل السؤال املو�ه لوز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة 

هين لٔ�ش�اص يف وضعیة إال�اقة ٕاىل والتمنیة �ج�عیة حول �ندماج امل 
  .�لسة الحقة

ٕاىل �ایة یوم الثال�ء و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة 
  :، فه�ي اكلتايل2019ٔ��ریل  16

  سؤ�؛ 390: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 64: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جوا� 163: و�دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو�ه لقطاع أ�وقاف 
والشؤون إالسالم�ة، وموضو�ه س�بل ضامن �دم �كرار املشالك اليت �اىن 
مهنا احل�اج املغاربة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  . ضل الس�ید املس�شارواملعارصة لتقدمي السؤال، تف

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،

حتظى فریضة احلج ب�ٔمهیة �لغة، �عتبارها ٕا�دى الشعا�ر الرو�انیة 
یة واحلرص حىت اخلالصة، أ�مر ا�ي �س�تلزم ٕا�اطهتا �لك رشوط العنا

ی�س�ىن �لح�اج ٔ�داء هذا الر�ن العظمي يف ٔ�جواء یطبعها النظام 
  .و�طمئنان

لهذه �عتبارات، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن �س�تعدادات 
  .وا�هودات اليت تبذلها الوزارة ٔ�داء هذه الشعرية �ىل ٔ�مكل و�ه

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید ٔ�محد التوف�ق وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة املس�شارون،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

م �ملوضوع، وهذا اجلواب شكرا لمك ولفریقمك �ىل السؤال و�ىل �ه�
م�اس�بة ٔ�ؤكد ٔ�ن معلیة تنظمي احلج معلیة لو��س��ك�ة �اضعة ٕال�راهات، 
ل�س التغلب �لهيا دامئا يف م�ناول وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة 

 6ومن العنارص اجلدیدة يف س��ل التغلب �ىل هذه إال�راهات . و�دها
  :مس�ت�دات

�ىل الز�دة يف حصة املؤطر�ن موافقة السلطات السعودیة : ٔ�وال -
  ؛ 650بدل  750مؤطر لیصبح العدد  100املغاربة ٕ�ضافة 

معل الوزارة �ىل ٔ�ن �كون يف لك ٕاقلمي مؤطرون یتعرف �لهيم : �نیا -
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 احل�اج مدة ق�ل السفر ویظلون يف اتصال معهم ٕاىل �ایة الرجوع من احلج؛

�دات هذا رافقني لرشح مس�تتنظمي تداریب �لمؤطر�ن وامل: لثا� -
املومس واخلطة اليت س�مت ٕاتباعها �لتغلب �ىل املشالك اليت عرفها املومس 
الفارط، املتعلقة ٔ�ساسا �لنقل وإالقامة �ملشاعر املقدسة، وتوج�ه املرافقني 

�ا�ا للك مرافق، وذ�  �50لتعرف �ىل احل�اج ا��ن س�یؤطروهنم مبعدل 
الوطن مع تدر�هبم �ىل  من �الل ا�ورات التدری��ة اليت تنظم ب�ٔرض

 ا�ي �سا�د �ىل حتدید املوقع؛) MAPS.ME( اس�تعامل �ر�مج

�الل النقل دا�ل املشاعر ب�س�بة  النقص من نظام الرد�ن: رابعا -
�اف�، ٔ�قد�ا �رجع اس�تعاملها ٕاىل  330من احل�اج، وذ� بتعبئة  60%

 ؛2016

ة اس�ت�ابة سلطات الطريان املدين السعودي لطلب رشك: �امسا -
اخلطوط امللك�ة املغربیة بتد�ل وزارة أ�وقاف ب�ٔن �كون �رجمة الر�الت 

یوما يف ا��ر  30ٔ�كرث كثافة، حبیث ال تتعدى مدة ٕاقامة احل�اج 
 السعودیة؛

اتفاق مع املؤسسة أ�هلیة ملطويف جحاج ا�ول العربیة �ىل : سادسا -
ل املعلبات ٔ�ن �كون الوج�ات الغذائیة مبىن وعرفة مطبو�ة يف ح�هنا بد

 .اجلاهزة
هذه يه املس�ت�دات الس�تة، وتبقى املسا�ة ا�صصة �ل�اج الوا�د يف 
مىن �اضعة �لمعیار ا�ي حتدده السلطات السعودیة، وهو مرت مربع وا�د 
تقریبا، ٔ�ن مسا�ة هذا املاكن مىن، املسا�ة الرشعیة �ري قاب� �لمتدید، يف 

املشلك م�ل أ�رسة املر�بة ٔ�و  انتظار اقرتاح تصورات م�دانیة ٔ�خرى حلل
 .�ريها

ومع لك هذه �جهتادات يف الوسائل، فٕاننا مجیعا مدعوون �لحفاظ 
�ىل اجلو الالئق به وٕان تطلب ذ� ما هو م�ٔجور من  -كام قلمت  -�لحج 

  .اخلشوع واملصا�رة
  .شكرا

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

  .ر التعق�باللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطا

  :�ادل الربااكتاملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك القمي

فعال، الس�ید الوز�ر، ح�ا� ال حنملمك املسؤولیة لوزار�مك �ىل الك�وة 
ا�يل �اشوها احل�اج املغاربة يف مومس احلج املايض، ومن هاذ املنرب الس�ید 

تد�رو و�شكرمك �ىل الر�ایة الفائقة الوز�ر، �شكرمك �ىل ا�هودات ا�يل ك 
  .واملتواص� ا�يل تولوهنا �لح�اج املغاربة د�لنا يف ا��ر املقدسة

وكذ� �شكرمك، الس�ید الوز�ر، �ىل الربامج الت�ٔطريیة ا�يل كتد�روها 

�لح�اج د�لنا ق�ل ما یغادرو اململكة املغربیة، ولكن الس�ید الوز�ر، �ادي 
ربط الفرس يف هاذ اليش هو مدى حتمل واك� منش�یو �لمشلك الك�ري وم

  .أ�سفار ومدى ٕاجنازمه وتزنیلهم �فرت التحمالت
الس�ید الوز�ر، كام تعرف و�یعرفو املغاربة مجیعا احل�اج �كرفسو يف 

ومن هاذ املنرب، الس�ید الوز�ر، اح�ا كناشدمك ٔ��مك توقفو . املومس املايض
ار و�شوفو واش �یزنلو هاذ برصامة وحزم وتوقفو مع هاذ واكالت أ�سف

الربامج د�هلم، واش �یزنلو هاذ أ�مور د�هلم كام يه، واش ك�شوفو هاذ 
ا�مثن ا�يل �ی�ٔدي احلاج املغريب، واش �یتلقى �ملوازاة معه نفس اخلدمة ا�يل 
توازي هاذ ا�مثن، واش اخلدمة �ساوي ا�مثن ا�يل �یؤدیه هاد احلاج 

  املغريب؟
هاذ واكالت أ�سفار واش ما ميك�ش الوزارة  كذ�، الس�ید الوز�ر،

ٔ�ن بت�س�یق مع وزارة الس�یا�ة ٔ�هنم ید�رو وا�د ا�لجنة د�ل املعاینة ق�ل ما 
ميش�یو احل�اج د�لنا املغاربة �كون وا�د ا�لجنة كمتيش، ك�س�بق هاذ 
احل�اج، وك�س�بق هاذ السفر هذا لهاذ أ�ما�ن املقدسة و�شوف مدى 

اذ الو�دات الف�دق�ة، ومدى �اهزیة هاذ وسائل �اهزیة هاذ الف�ادق، ه
، و�رجعو بوا�د .. النقل، ومدى �اهزیة هاذ التغذیة، ومدى �اهزیة

التقر�ر �لوزارة د�لمك، والناس ميش�یو �كون عندمه مطمئنني ٔ�هنم �ادي 
ميش�یو یؤدیو م�اسك احلج وما �كو�ش عندمه وا�د املشلك يف ا�هن 

�ادي ) (transportغنلكوش، ما غنلقاوش د�هلم د�ل �ادي منش�یو ما 
نبقاو، ٔ�نه فعال، الس�ید الوز�ر، احل�اج املغاربة �كرفسو، و�اصة ٔ�نه 

س�نة  60س�نة أ��لبیة من  60العمر د�ل هاذ الناس �یكونو �س من 
لفوق ما یتحملوش ٔ�هنم جيلسو يف املطار وجيلسو يف املطار ٕاىل وصلو 

دق �یجیو، �یلقاو احلجوزات د�هلم ما ���ر السعودیة، ؤ�هنم يف الف�
  .اكیناش، هذا �ی�ٔ�ر سلبا �ىل هاذ املناسك

ٕاذن من هاذ املنرب، الس�ید الوز�ر، اح�ا كنعرفو الرصامة د�� 
وكنعرفو ٕاك�سان، ٕا�سان يف املس�توى ٔ�نك �ادي توقف و�ادي تعطي 

  .التعل�ت د�� ٕالجناح هاذ موامس احلج
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سد الس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف بضع ثواين الس�ید الوز�ر ٕاىل بغیتو الرد �ىل التعق�ب، وا�ا الوقت 
  .ما بقى لمكش، ولكن يف بضع ثواين، تفضلو

  :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافالس�ید وز�ر 
ف� یتعلق بقضیة الواكالت كام تعرفو الس�ید املس�شار احملرتم، الفرق 

ٔ�ن معند�ش مك�بحثوش �ىل هامش الرحب، یعين ح�ا �متنا  بی��ا وب�هنا
�ا�ة ٔ�خرى، �� �لینا ٔ�ن وزارة الس�یا�ة يه ا�يل �لكف �لواكالت، 

ملیون ختلصها  80فك�ذا�رو مع وز�ر الس�یا�ة، ولكن ا�ٓن م�ال ٕاىل خصنا 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2019 ٔ��ریل 16( 1440 شعبان 10

  .الوزارة �لهيم وٕاال یق�طعها لنا من الضامنة ا�يل عند�

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .كرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسةش

ون��قل لقطاع الرتبیة الوطنیة، والسؤال أ�ول مو�ه �لس�ید الوز�ر، 
وموضو�ه امللف املطليب لر�ال التعلمي العايل، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤال، تفضل

  :سن ٔ�دعيحل  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
قامت مؤخرا النقابة الوطنیة �لتعلمي العايل ٕ�رضاب وطين ملدة یومني، 
ح�ث مت تقدمي ملف مطليب خبصوص �سویة وضعیة ر�ال التعلمي العايل، 

رسا� لوزار�مك، لكن مل تمت إال�ابة عنه، ومل تبدي وهذا امللف املطليب مت إ 
  .الوزارة ٔ�ي موقف خبصوصه

  الس�ید الوز�ر احملرتم، ما هو موقف الوزارة من هذا امللف املطليب؟
  .وشكرا

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

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

ة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وز�ر الرتبی ،ٔ�مزازيالس�ید سعید 
  :والبحث العلمي

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

ٔ�رید يف البدایة الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ن ٔ�قول لمك، ٔ�ن ٔ�وحض ب�ٔن 
، الس�نة املنرصمة، بعد هاذ 2018ٔ��ریل  4هاذ السؤال مت الربجمة د�لو يف 

الربجمة مت عقد وا�د العدد من �ج��ات مع النقابة الوطنیة �لتعلمي العايل 
والنقابة املغربیة �لتعلمي العايل والبحث العلمي، ومتت وا�د العدد د�ل 

 :الرتت��ات مبا فهيا �لق جلن موضو�اتیة حول
  ا�لجنة ا�يل تتعلق �مللف املطليب؛ - 1
وجلنة  01.00يل �لتعلمي العاجلنة د�ل النظام د�ل القانون املؤطر  - 2

 . ٔ�یضا ملراجعة النظام أ�سايس اخلاص هبیئة أ�ساتذة
لهذا تقدم�ا يف وا�د العدد د�ل أ�مور مبا فهيا امللف املطليب، امللف 

د�ل النقط ا�يل الیوم وصلنا لوا�د التوافق ب��ا وبني  4املطليب عند� وا�د 
ٕ�طار أ�ساتذة املؤهلني ؤ�یضا ) د(النقا�ت املعنیة �ل�س�بة ٕال�داث در�ة 

هام  %75تنعرفو الیوم �دد أ�ساتذة اك�ن وا�د . ٔ�ساتذة التعلمي العايل

وصلو لوا�د ) جمي(ويف هاذ ٔ�ساتذة التعلمي ) جمي(ٔ�ساتذة التعلمي العايل 
ال�سق�ف، لهذا خصنا خنلقو هلم وا�د الفرصة �ش ميكن هلم یرتقاو، ٔ�یضا 

 .ناش هاذ أ�ساتذة �ادي نف�قدمهس�نة ٕاىل ما رق�  30يف 
النقطة الثانیة يه ٕا�داث در�ة اس�ت��ائیة ٔ�یضا ٔ�ن �ش نعطیو وا�د 
ا�فعة قویة �لتعلمي العايل وإالقالع احلق�قي �ل�امعة املغربیة، �اصنا حندثو 

  .وا�د ا�ر�ة اس�ت��ائیة �ل�س�بة ٔ�حسن ٔ�ساتذة د�ل التعلمي العايل
  أ�قدم�ة �عتباریة؛ ا��ساب اخلدمة املدنیة يف - 3
م�ح أ�قدم�ة �عتباریة �ل�س�بة لٔ�ساتذة الباح�ني �اميل  - 4

 .ا�كتوراه الفر�س�یة
هاذ العرض احلكويم قدم�اه �لس�ید وز�ر املالیة و�لس�ید وز�ر الوظیفة 
العموم�ة، والیوم اك�ن وا�د العمل �ىل هاذ �قرتا�ات، وٕان شاء هللا يف 

مت ٔ�یضا عقد وا�د �دد �ج��ات مع النقا�ت هاذ أ��م القلی� �ادي ی
 .املعنیة �ش نقدمو هلم العرض د�ل احلكومة

  .وشكرا

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

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

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
اعون ب�ٔمهیة العنایة شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك، ؤ��ید ٔ��مك و 

�مللف املطليب لر�ال التعلمي العايل بصفة �امة، ٔ�نه يف اعتقاد� جناح ٔ�ي 
ٕاصالح رهني �لعنایة �لعنرص ال�رشي وموا�بته �ىل اكفة املس�تو�ت وتوفري 

  .اكفة ٕاماكنیات الن�اح �
  الس�ید الوز�ر،

ث العلمي، ٔ�ساتذة التعلمي العايل یعانون كثريا �ىل مس�توى �شجیع البح
�ا فٕاننا نطالب احلكومة �ٕالرساع يف ٕاقرار ٕاعفاء رضیيب �ىل البحث 
العلمي، وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف رفع أ�جور واليت بق�ت مجمدة م�ذ 

، الس�ید الوز�ر، �رخي ٕاقرار القانون أ�سايس ٔ�ساتذة التعلمي العايل، 1997
 من ٔ�ي ز�دة، ح�ث س�نة، مل �س�تفد ٔ�ساتذة التعلمي العايل 23ٔ�ي م�ذ 

  .بق�ت مجمدة
امجلود طال ٔ�یضا الرتق�ة، فهناك من أ�ساتذة اجلامعیني من مل یمت �رق�ته 

س�نة، �� فٕانه ٔ�صبح من املس�تع�ل إالرساع يف ٕاصالح  �20ٔكرث من 
القانون أ�سايس وتعدی� ليك �رفع هذا احلیف �ىل هذه الرشحية من 

ليت جيب حام�هتا وصیا�هتا و�شجیعها �ىل الطبقة املتنورة دا�ل ا�متع، وا
البحث العلمي، ح�ث یبقى هذا مطلبا مل�ا للك التنظ�ت املؤطرة لهذه 

  .الف�ة اليت تعاين يف مصت
ما دام، الس�ید الوز�ر، �ادي خنرج شویة يف املوضوع ذ�ر� هاذ 

�امعة،  17الطبقة تعاين يف مصت، الس�ید الوز�ر مربوك �ىل املغاربة 
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وشكرا �لحكومة �ىل ٕاخرا�ا واملصادقة �لهيا، ولكن ٔ�ش�نو  ومربوك،
  .. �ف�اللت وال تنغري؟ یعين ما دا�لی�ش يف هاذ -معلت لمك در�ة 

 �2040ش �هتناو،  2040ت�متناو م�مك، الس�ید الوز�ر، تو�دو� ل 
، مال هاذ تنغري؟ 18د�رو  17ٔ�ن راه واش صعیبة �لیمك ٕاىل درتو .. �ش 

مني؟ واش الربملان د�لنا ما تتوصلوش الهرضة؟ واش واش اح�ا مشؤو
، راه اح�ا نياح�ا قصیتو� معدا هكذا وما مرغوبی�ش ف�نا؟ راه اح�ا وطنی

دافعنا �ىل املغرب، اح�ا تتجري ف�نا الوطنیة من ر�لنا حىت لراس�نا، راه 
   .�اله ذا�يش دوز� بواكفر وج�ل صغرو وكذا

  الس�ید الوز�ر،
والو الناس ما بقاوش تیصدقو�، وىل انتوما تد�رو اح�ا ما فهمناش، 

  .ا�يل بغیتو، ٕایوا اح�ا ت�متناو م�مك �ردو شویة �عتبار
 .  وشكرا

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

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

  :تعلمي العايل والبحث العلميالوطنیة والتكو�ن املهين وال  الرتبیةالس�ید وز�ر 
توضیح الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ النقطة أ��رية، احلكومة 
تتربمج وا�د العدد د�ل املؤسسات يف طار املراس�مي، اك�ن وا�د �دد 
املؤسسات ا�يل مرو من ا�لجنة الوطنیة لت�س�یق التعلمي العايل، وٕان شاء 

مرسوم �دید يف أ�سابیع املق��، هللا، مه بصدد التزنیل د�هلم يف ٕاطار 
  .و�ادي �كون، ٕان شاء هللا، مؤسسة ٕاضاف�ة يف ٕاقلمي ورزازات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين موضو�ه تفعیل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث 
العلمي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .لسؤال، الس�یدة املس�شارة تفضيلوالتعادلیة لتقدمي ا

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

  الس�ید الوز�ر،
تعهدت احلكومة بتفعیل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث 
العلمي وحتق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص يف التعلمي وتطو�ر املناجه وا�منوذج 

ذو جودة �الیة، لكن لٔ�سف البیداغو� وحتسني املقررات وجع� 
الس�ید الوز�ر، املواطن مل یلمس ٔ�ي يشء مما نتغىن به يف ٕاطار هذا 

  .إالصالح
�ا ن�ساءل الس�ید الوز�ر، مىت س��طلق احلكومة �شلك �دي وواحض 

  يف تفعیل وٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي؟
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤاللمك 
  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 

  . شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال
، هاذ احلكومة 2016احلكومة املنرصمة انطلقت يف تزنیل الرؤیة م�ذ 

ة إالسرتاتیجیة، واكنت تزنیل حق�قي ملق�ضیات الرؤیٔ�یضا انطلقت يف 
عندي م�اس�بة يف ینا�ر أ��ري ٔ�مام ٔ�نظار ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي لتقدمي مجیع م�ضمنات د�ل الرؤیة إالسرتاتیجیة �ىل ٔ�رض 
الواقع، مبا فهيا ٔ�وال التعممي د�ل ا�متدرس، الیوم، امحلد �، �رب إال�دا�ت 

س�نو� اس�تطعنا �ش نوصلو لوا�د ال�سب �د �مة ا�يل كتد�رها الوزارة 
يف إال�دادي ؤ�كرث من  %90يف �بتدايئ،  %99.8د�ل ا�متدرس، 

  .يف الت�ٔهیيل 60%
جحرة م�ذ ا�خول  4000ٔ�یضا تعممي التعلمي أ�ويل، الیوم �لق�ا ٔ�یضا 

، 80000املدريس د�ل هاذ الس�نة، اس�تطعنا �ش مندرسو وا�د ٔ�كرث من 
ويف ٕاطار هاذ قانون املالیة  �100000لزتام د�لنا هو  2018ٔ�ن يف 

ملیون �ش یمت  350مت رصد وا�د املزيانیة د�ل ملیار و 2019د�ل 
  .س�نوات 5، 4طفل ٕاضايف د�ل الف�ة العمریة  120000ا�متدرس د�ل 

ورش ٔ�یضا �د �م د�ل �كو�ن أ�ساس د�ل أ�ساتذة، وانتقلنا من 
 200000نرصمة �رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة د�ل �ر�مج الس�نة امل 

مدرس املس�تق�ل، ٔ�یضا التكو�ن املس�متر، وحنن يف طور تزنی�، �ش لك 
ٔ�س�تاذ ميكن �س�تافد من وا�د التكو�ن مس�متر، مراجعة املناجه واملقاربة 
البیداغوج�ة يف مجیع املواد ال يف ا�لغة العربیة ٔ�و ال يف ا�لغة الفر�س�یة وال 

�ضیات وال يف العلوم، احلاكمة وتقویة القدرات التدبريیة د�ل يف الر
  .ا�ٔاكدميیات و�لمد�ر�ت إالقلميیة ٔ�یضا

�انب �ٓخر هو جسور جتسري املنظومة الیوم، امحلد �، عند� وزارة 
ا�يل ت�شمل �ىل الرتبیة الوطنیة، التكو�ن املهين والتعلمي العايل، �اص البد 

ع وا�د التنامغ ما بني هاذ املكو�ت د�ل هاذ خنلقو وا�د اجلسور ویوق
املنظومة، و�س�تاطعو �ش ند�رو وا�د النظام د�ل التوج�ه املبكر، حىت 
التوج�ه �لتكو�ن املهين ما �كو�ش وا�د التوج�ه د�ل إالقصاء ود�ل 

  .الفشل و�كون توج�ه حسب الق�ا�ات واملؤهالت د�ل التلمیذ
ش ا�يل الیوم اح�ا تزنلوها، وامحلد �، هذا لكو تید�ل يف هاذ أ�ورا

تن�س�ناو قانون إالطار یمت املصادقة �لیه �ش هاذ اليش �كون عندو وا�د 
املعىن حق�قي، ٔ�ن قانون إالطار تیجیب وا�د �دد د�ل املضامني، 

  .والس�� تدبري املوارد ال�رشیة، ٔ�یضا معلیة التق�مي، ٕاىل �ٓخره
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید الوز�رشكر 

  .لمك اللكمة الس�یدة املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الوز�ر

املواطن؟ فلك ما �راه ٔ�� ٔ��ساءل عن ٕاصالح التعلمي، هل وصل ٕاىل 
جلة م�ظومة دحنن ٔ�مام �س�ی�س و�ٔ . ٕاىل املواطن ٔ�ننا مل �ر ٔ�ي ٕاصالح وصل

زتلت النقاشات لكها حول ٕاصال�ات التعلمي يف شلك التعلمي ٔ�وال، مث ا�
هو�يت، وهذا خط�ٔ، مث كذ� مت ٕابعاد لك أ�س�ئ� احلق�ق�ة اليت حتیل �ىل 

  .موضوعي اجلودة وا�انیة
حلد ا�ٓن ال نت�دث عن ٕاصالح ٔ�و عن تعلمي به جودة الزلنا نعاين من 

ة ونعاين خصاص �ول عند أ�ساتذة من �كو�ن ضعیف كذ� عند أ�ساتذ
كذ� من مشالك م�عددة نت�دث عن ٕا�دا�ت البد ٔ�ن نت�دث عن 

  الهدر املدريس، مك خترجون من ٔ�فواج �دورة الزمن املدريس ا�ٓن؟
مث كذ� املشالك املوضو�ة �ىل طاو� وزار�مك ٔ�ثناء احلوار، هناك 

ه املتعاقد�ن، ا��ن مل �س�بق هلم لك هذ 9حضا� النظامني أ�ساس�یني ز�زانة 
أ�ش�یاء �يسء ٕاىل التعلمي، مث كذ� الس�ید الوز�ر، جيب ٔ�ن ندافع �ىل 
مس�تق�ل البالد وأ�ج�ال الصا�دة ورضورة أ��ذ بعني �عتبار كذ� 
التحوالت التك�ولوج�ة والعلمیة ذات إالیقاع امل�سارع وذات �رتباط 

  .الوثیق �سوق الشغل
 الربامج وكذ� يف مث كذ� الس�ید الوز�ر البد من ٕا�ادة النظر يف

املقررات، و� امحلد ٔ�بنائنا التالم�ذ یعانون من مقررات طوی� وكثرية 
وم�شعبة، ما عرف�اش ٔ�ش�نو بغینا ند�رو هباذ ا�ري؟ ال �ل�س�بة �لك�ب 
وال املقررات حنن جيب ٔ�ن نتفق �ىل منوذج بیداغو� الس�ید الوز�ر، هذا 

  .هو احلق�قة
ملوارد ال�رشیة، ٔ�ما يف غیاب هذ�ن مث كذ� البد ٔ�ن نت�دث عن ا

السمتني أ�ساس�ی�ني ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن ٕاصالح التعلمي، مث كذ� ال 
�القة �لقانون إالطار ا�ي ج�مت به مع الرؤیة إالسرتاتیجیة اليت تت�دثون 

ٕاذن هناك ارتباك وهناك انتظاریة وهناك ابتعاد  2030و �2015لهيا مابني 
  .ي برضورة هذا إالصالحعن إالصالح وحنن نناد

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

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

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
�ري �ل�س�بة �ل�انب ا�ٓخر ا�يل غفلتوه هو الطابع �ج�عي ٔ�یضا 
احلكومة قامت بدمع �رامج اج�عیة �ش نقلصو من هاذ الهدر املدريس 

، ؤ�یضا يف ٕاطار العمل ال�شاريك ةا�يل ٔ�رشتو ٕالیه الس�یدة املس�شارة احملرتم
  .ٔ�یضا 9والسمل  7،8مع رشاكء اج�عیني مت �سویة وضعیة د�ل السمل 

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

و�ه حصی� املدارس امجلا�اتیة، اللكمة ٔ��د السادة السؤال املوايل موض
الس�ید املس�شار . املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  .تفضل

  :عبد السالم يس �وري املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ارس امجلا�اتیة هبدف حماربة ظاهرة الهدر س�نوات من ٕا�شاء املد 9بعد 
املدريس وتعز�ز ثقافة متدرس الف�اة وجتمیع أ�طر الرتبویة يف حمیط مسا�د 
�ىل العطاء، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن �دد املدارس امجلا�اتیة اليت 

  .مت ٕا�شاءها وعن حصیلهتا يف حتق�ق أ�هداف اليت مت �سطريها؟ وشكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .شكرا

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

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�یف �ربتو �لیه اع�د أ�قسام الفرعیة يف ا�ال القروي اكنت هذه 
ل املشالك عند� وا�د ال�ش�ت يف جتربة سابقة وشلكت وا�د العدد د�

املناطق النائیة والس�� اجلبلیة وما اكی�ش وا�د اجلودة يف ا�متدرس، لهذا 
مت اع�د هاذ التجربة د�ل املدارس امجلا�اتیة ا�يل حق�قة �رهنت  2009يف 

  .و�ربت �ىل الن�ا�ة د�لها
توى مدرسة جام�اتیة �ىل املس�  135هاذ الیوم الوضعیة احلالیة يه 

-2018مدرسة �الل هاذ ا�خول املدريس  10الوطين، مت ٕا�داث 
مدرسة جام�اتیة ومن هنا ٕان شاء  33 ةمت �رجم 2019، �ل�س�بة ل2019
 150يف الوالیة احلكوم�ة هاذي الزتم�ا �ش �ادي حنققو  2021هللا ل
 . ٕاضاف�ة

�ه الیوم عند� وا�د إالطار مرجعي �لمدارس امجلا�اتیة، حنن بصدد حتی� 
ومراجعته، حىت هاذ املدارس امجلا�اتیة ميكن لها تقدم وا�د اخلدمة يف 
ٔ�حسن و�ه، والس�� اخلدمة د�ل السكن وال د�ل ا�متدرس وال د�ل 
إالطعام، ؤ�یضا الربط مع النقل املدريس، ٔ�ن وا�د العدد د�ل املدارس 

جعو �لمنازل امجلا�اتیة ما ميك�اش �ل�س�بة �لتالم�ذ الصغار البد �اصهم �ر 
  .د�هلم، لهذا �اص �كون وا�د املالمئة مع النقل املدريس

: ماسة –، �ة سوس 5: �ري �ة الرشق �2019ل�س�بة ل 33هاذ 
الق�یطرة،  - سال -مك�اس، الر�ط -احلس�مية، فاس  - تطوان -  ، طن�ة5

  . 3: ٔ�سفي –سطات، مرا�ش  -خ�یفرة، ا�ار البیضاء -بين مالل
  . أ�خ العز�ز. 4 :�ف�اللت –در�ة 
  . جام�اتیة ٕاضاف�ة واد نون، مدرسة –لكممي 
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  .2021من هنا� ل 150وٕان شاء هللا، اح�ا ملزتمني �ش حنققو وا�د 
  .وشكرا

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

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

  :عبد السالم يس �وري املس�شار الس�ید
  . لوز�ر �ىل اجلواب د�لمكشكرا الس�ید ا

هو فعال اك�ن جمهودات م�ذو� من طرف الوزارة د�لمك، ولكن كتبقى 
مدرسة يف عرش  135احلصی� د�ل هاذ املدارس امجلا�اتیة حمدودة، یعين 

مدرسة يف الس�نة، هو �دد قلیل �دا، و�لتايل  13س�نوات، مبعىن وا�د 
ٔ�لف  20هباذ العدد، یعين  ٔ�لف مدرسة فرعیة 20ما ميك�ش �س�تغنیو �ىل 

مدرسة يف ثالث  150مدرسة فرعیة ما ميك�ش �س�توعهبا، وا�ا ند�رو 
  .س�نوات یعين �يق العدد یعين �یتطلب الك�ري

الفكرة د�ل املدارس امجلا�اتیة، الس�ید الوز�ر، يه فكرة �مة �دا 
ها ورائعة، ولكن الطریقة د�ل التزنیل د�لها، الرشوط د�ل التزنیل د�ل 

ود�ل إالجناح د�لها هو ا�يل �اصمك توفرو یعين �ش تنجح �ىل حساب 
یعين امجلا�ات و�ىل حساب القرى ا�يل �ادي تدار فهيا، ٔ�ن املالحظ ٔ�ن 
�دیتو منوذج وا�د معمتوه رمغ التباینات الثقاف�ة وإالج�عیة وا�الیة اليت 

  . تطبع ا�ال القروي
ارس امجلا�اتیة وفق معایري یعين ما متش مث كذ� مت التوطني د�ل املد

التوطني د�ل هاذ املدارس امجلا�اتیة وفق معیار �لمي، ك�س�تحرض احلا�ة 
احلق�ق�ة والن�ا�ة د�ل املرشوع واملاكن املناسب، حىت املاكن یعين �اصو 

  . �كون م�اسب ٕالجناح املدرسة امجلا�اتیة
ري وتدبري لك املرافق كذ� �دم توفري املوارد ال�رشیة الالزمة ل�س�ی

  .د�ل هاذ املدارس امجلا�اتیة
�ٕالضافة ٕاىل ذ� اك�ن وا�د النوع د�ل الضعف د�ل إالخنراط د�ل 
امجلا�ات احمللیة ود�ل ا�متع املدين والفا�لني �ق�صادیني يف ا�مع ويف 

  .الضامن د�ل الن�اح و�س�مترار د�ل هاذ املدارس
املذ�رة ا�يل صدرتو مؤخرا وس�یفطتوها  و�لتايل الس�ید الوز�ر،

�لمد�ر�ن د�ل ا�ٔاكدميیات، وا�يل د�رتو فهيا وا�د العدد د�ل الرشوط 
د�ل التوطني د�ل هاذ املدارس امجلا�اتیة واخلصائص د�لها واملكو�ت 
د�لها، ٕاىل ٕالزتمت هبا أ�اكدميیات، وطبقوا هذیك الرشوط ا�يل فهيا، �ٔ�ید 

 نعطیو وا�د ا�منوذج یعين معيل، منوذج ا�يل �ادي �ادي ینجحو، یعين
یؤدي ا�ور د�لو یعين يف احملاربة د�ل الهدر املدريس ويف الرتش�ید د�ل 

  .املوارد ال�رشیة، ٕاىل �ري ذ�
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةلس�ید وز�ر ا
مدرسة ق�ل  13رية ٔ�ن� وحضتیوها، كنا يف تالس�ید املس�شار، هاذ الو 

 60: 2020هاذ الس�نة، ويف  33، ودا� رفعنا من هاذ الوثرية، 2015من 
. د حمرتم، رفعنا من هاذ الوثرية �ش نوصلو لوا�د العد60: 2021ويف 

املعایري هو �دد د�ل التالم�ذ ؤ�یضا الت�س�یق بني السلطات احمللیة 
  .وامجلا�ات الرتابیة

  .شكرا

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

منر �لسؤال الرابع موضو�ه �رتفاع املهول يف نفقات ا�متدرس �ملدارس 
فریق �حتاد واملعاهد اخلصوصیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي الس�یدةاملس�شارة 
  .الس�ید�ن الوز�ر�ن

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
عن إالجراءات املت�ذة محلایة أ�رسة  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،�سائلمك

ا�متدرس والت�ٔمني وابتداع  املغربیة من الرفع املهول واملتكرر من واج�ات
  مصاریف �دیدة من طرف املؤسسات اخلصوصیة يف التعلمي؟

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

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

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
، ال ینص �ىل ٕاماكنیة تق�ني 06.00القانون املؤطر �لمؤسسات اخلاصة 

وضبط ٔ�سعار ا�متدرس من طرف الوزارة، وكنا �رب� �لهيا مرارا و�كرارا يف 
  . هاذ ا�لس املوقر، وما تیخولناش لت�دید القمية

هو الرتسانة  06.00ذ التعدیل والیوم الباب م�ني ميكن لنا ند�لو لها
القانونیة املوازیة لقانون إالطار، بعد املصادقة، ٕان شاء هللا، لقانون إالطار 

يف هاذ  �06.00ادي یمت تعدیل وحتیني وا�د العدد د�ل القوانني والس�� 
الشق هذا، ٔ�ن قانون إالطار عندو وا�د الشق تیطرق لوا�د العدد د�ل 

قطاع اخلاص مبا ف�ه حتفزي القطاع اخلاص ؤ�یضا حتدید املواد ا�يل تیطرق �ل
  .وت�ٔطري هاذ القطاع اخلاص
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  .شكرا لمك

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

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

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

هدها التعلمي العمويم والقلق املزتاید �ى ٔ�مام الوضعیة الاكرثیة اليت �ش 
أ�رس املغربیة �ىل املصري ا�رايس ٔ�بناهئم، تضطر أ�رس املغربیة مبا فهيا 
ذات ا��ل احملدود مرمغة �ىل �سجیل ٔ�بناهئا �ملدارس اخلصوصیة، اليت 
ٔ�صبحت �س�تغل هذا الوضع لٕالمعان يف ٕارهاق ج�وب ا�ٓ�ء وأ�ولیاء، من 

املس�متر من واج�ات ا�متدرس والت�ٔمني وابتداع ٔ��شطة �دیدة �الل الرفع 
ومصاریف ٔ�خرى تضاف ٕاىل ال�سجیل وٕا�ادة ال�سجیل والرسوم الشهریة، 

  .التنقل، احلراسة، إالطعام، احلفالت، الر�الت، مصاریف والالحئة طوی�
واملسؤولیة هنا، الس�ید الوز�ر، تقع �ىل الوزارة الوصیة اليت اخ�ارت 

ا�ي مل  06.00ٔ�ر�ب هذه املدارس، من �الل مراجعة القانون رمق حما�ة 
یتطرق ٕاىل حتدید وضبط واج�ات ورسوم ا�متدرس، بل ٔ�كدت املذ�رة 
املنظمة والصادرة �ىل الوزارة هبذا اخلصوص ب�ٔن واج�ات ورسوم ا�متدرس 

  .ختضع حلریة أ�سعار واملنافسة
رت التحمالت، بنا�ت هذا �هیك، الس�ید الوز�ر، عن �دم ا�رتام دف

وفضاءات �ري مؤه�، �كتظاظ، غیاب فضاءات �لرتبیة البدنیة وفرض 
  .معایري انتقائیة لولوج هذه املؤسسات، وهو ٔ�سلوب �ري �ربوي

  الس�ید الوز�ر،
ٕان التعلمي اخلصويص يف بالد� �شلك منوذ�ا لهضم حقوق العامالت 

اهتا، من ح�ث �س�تقرار والعاملني به، ا��ن یع�شون الهشاشة �لك جتلی
يف العمل والتغطیة �ج�عیة والتضییق �ىل احلق النقايب، ٕان طغیان 
اجلشع والهاجس الرحبي �ىل الرسا� الرتبویة �ى عقول القامئني �ىل 
مؤسسات القطاع اخلاص وم�طق وٕاخضاع املنظومة الرتبویة �لعرض 

مل تت�ذ الوزارة ٕاجراءات والطلب هيدد �هنیار املنظومة التعلميیة �لك، ما 
مس�تع�� و�ازمة، و�ىل رٔ�سها �س�ت�ابة حلق املغاربة يف تعلمي معويم 
جماين �لك مواصفات اجلودة و�اكفؤ الفرص، القطع مع مقاربة احللول 
الرتق�عیة يف جمال ح�وي ال یق�ل �رجتال، وذ� يف ٕاطار حوار �دي 

لناحج ملعض� أ�ساتذة ا��ن وشامل مع احلركة النقابیة والعمل �ىل احلل ا
فرض �لهيم التعاقد، �ال یضمن اس�تقرارمه املهين و�ج�عي وجينب 

  .ٔ�طفالنا س�نة بیضاء
الكف عن حما�ة احلكومة لقطاع التعلمي اخلاص بفرض ��رتام التام 
�فرت التحمالت وسد الفراغ القانوين حول رسوم ال�سجیل وا�راسة، 

حلكوم�ة لهذه املؤسسات، ومتكني ر�ال التعلمي �لقطاع وٕاجياد �ٓلیة �لمراق�ة ا

اخلاص من لك حقوقهم، ٕا�ادة الثقة بني مجیع أ�طراف املتد�� يف العملیة 
التعلميیة، مؤسسات، م�اجه، ٕادارة، تالم�ذ، ٔ�رس، مدرسون، وضامن 

  .العمل وأ�من الوظیفي، ٔ�ي �س�تقرار �ج�عي �س�تقرار يف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة املس�شارة، لمك اللكمة الس�ید الوز�ر، ما عندمكش رد �ىل 

  .التعق�ب
والسادس واليت جتمعهام و�دة املوضوع، �ا  اخلامسمنر �لسؤالني 

سوف نعرضهام دفعة وا�دة، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك وموضو�ه 
  .ٕالغاء التوظیف �لتعاقد، تفضل الس�ید املس�شار

  :ه �منباركظید حيفاملس�شار الس� 
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمني،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
هللا خيلیك، اح�ا �ل�س�بة لنا اكنت هناك اس�شارة من  الس�یدامسح يل 

  .. طرف رئ�س ا�مو�ة، تفضل الس�ید

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
ال ٔ�عتقد الفریق ا�ٓخر وال مل �س�بق ٔ�ي ٔ��د ٔ�ن اس�شار ال ا�مو�ة و

  .رئ�سها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال اح�ا �ل�س�بة �لفریق ا�ٓخر رمبا راه مت اس�شارته من ٔ��ل و�دة 

  . املوضوع
ولكن النظام ا�ا�يل حيمت �ىل إالدارة �س�شارة د�ل الفرق 

  .وا�مو�ات، و�لتايل سوف یمت إال�ابة �ىل السؤال لك �ىل �دة
  .شكرا

احلال �لفریق احلريك، موضو�ه ٕالغاء توظیف  أ�ول بطبیعةالسؤال 
  .التعاقد، تفضل

  :ه �منباركظاملس�شار الس�ید حيف
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
أ�ساتذة  بعد سلس� من �ح��ا�ات وإالرضا�ت اليت �اضها

املتعاقدون مبختلف ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، ٔ��رممت معهم الس�ید 
  .الوز�ر احملرتم، يف هنایة أ�س�بوع اتفاقا تضمن مجمو�ة من �لزتامات

  :�ىل هذا أ�ساس، الس�ید الوز�ر احملرتم، وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين
  أ�ساتذة املتعاقد�ن؟ ٔ�وال، �سائلمك ما يه مس�ت�دات وتطورات ملف
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  �نیا، ما يه مضامني االتفاق املربم معهم؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

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

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .س�ید الرئ�س احملرتمشكرا ال 

  الس�ید املس�شار احملرتم،
  . 2016ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�ذ�ر دواعي ا�لجوء ٕاىل هذا التوظیف س�نة 

، ملاذا؟ �60دد التالم�ذ يف القسم اكن یفوق  2015، 2014، 2013
ٔ�ن �دد املناصب املالیة احملدثة يف ٕاطار قوانني املالیة ما اك�ش تت�اوز ٔ�كرث 

واكن �دد أ�ساتذة ا�يل �ميش�یو �لتقا�د یت�اوز �ك�ري م�صب،  7000من 
  . العدد د�ل التوظیف

وا�س�اما مع توصیات املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن  2016لهذا يف 
جل�ٔت لهاذ  2016، احلكومة �ٓنذاك يف 2015والرؤیة إالسرتاتیجیة  1999

 وزارة ا�منط �لتوظیف، ٔ�ي �رب التعاقد مبوجب وا�د القرار مشرتك بني
  .املالیة ووزارة الرتبیة الوطنیة

م�صب  70000هذا ا�منط اجلدید �ٓنذاك اكن مكن ا�و� �ش یوظف 
 2018يف  20000، 2017يف  24000، 2016يف  11000شغل، 

  . 2019يف  15000و
ابتداء من الس�نة املنرصمة احلكومة رغبت �ش توفر وا�د الوضعیة 

یات، واش�تغلت �ىل وا�د النظام ٔ�سايس قارة لهاذ أ�ساتذة، ٔ�طر ا�ٔاكدمي 
ٔ�طر ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، و�رمجته ف�ه وا�د النظام 
ٔ�سايس، ومرینا من وا�د القرار مشرتك ٕاىل نظام ٔ�سايس، ٕاذن �لق وا�د 

  .الوضعیة نظام�ة لهاذ أ�ساتذة
ل هاذ النظام أ�سايس ف�ه وا�د العدد د�ل احلقوق ووا�د العدد د�

الواج�ات ا�يل �مينحوها لهاذ ٔ�طر أ�اكدميیات، وهاذ اليش يف ٕاطار اجلهویة 
املتقدمة، ؤ�یضا �رس�ی�ا ملبدٔ� الالمتركز وم�ح أ�اكدميیات لتوظیف �وي 

  .لسد اخلصاص �ىل املس�توى اجلهوي
عقدت مجیع ا�ٔاكدميیات اجلهویة جمالس ٕادارة  2019مارس  13يف 

مت تطو�ره وجتویده ومرینا من وا�د نظام �لمصادقة �ىل نظام ٔ�سايس، 
مادة، فهيا وا�د العدد دالواج�ات  113مادة ٕاىل  57ٔ�سايس ا�يل اكن ف�ه 

  .واحلقوق د�ل هاذ أ�ساتذة، ومبا فهيا ��هتاء وإاللغاء ا�هنايئ ملبدٔ� التعاقد
الیوم النظام أ�سايس ما بقاش ف�ه لكمة د�ل التعاقد، وال نظام ٔ�سايس 

اذ العملیة د�ل التوظیف اجلهوي من طرف ا�ٔاكدميیات، ٔ�ن یؤطر ه
ا�ٔاكدميیات يه مؤسسات معوم�ة ولها �س�تقاللیة إالداریة واملالیة وتدبري 

  .املوارد ال�رشیة

والیوم، امحلد �، عند� نظام ٔ�سايس �وي ا�يل تی�ٔطر هاذ العملیة 
عدد د�ل احلقوق مبا وتیضمن �س�تقرار املهين لهاذ الف�ات، وف�ه وا�د ال

  .فهيا الت�يل ا�هنايئ �ىل التعاقد

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

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
مك، نود ٔ�ن �س�ل يف �شكرمك �ىل جوا�مك القمي، وتفا�ال مع توضی�ا�

  :الفریق احلريك املالحظات و�قرتا�ات التالیة
�س�ل ٕ�جياب هنج احلوار مع النقا�ت القطاعیة وحبضور بعض   - 1

ممثيل أ�ساتذة، وما ٔ�سفر عن هذا ا�لقاء من نتاجئ ٕاجيابیة من ش�ٔهنا عودة 
�س�تقرار ٕاىل املدرسة املغربیة وٕاهناء أ�زمة اليت دامت شهر ونصف، 

  نت مصل�ة التلمیذ اخلارس ا�ٔكرب فهيا؛اك
حنيي اخلطوات املت�ذة قانونیا وتنظميیا، واليت ٔ�فضت ٕاىل وقف   - 2

وٕاهناء مسطرة التعاقد واس��دالها �لتوظیف الرمسي يف ا�ٔاكدميیات اجلهویة 
�لرتبیة والتكو�ن، مكؤرش ٕاجيايب، رفع ا�ل�س والغموض عن وضعیة هذه 

، دا�ني مجیع أ�طراف ٕاىل ٕاعامل احلمكة وجتاوز الف�ة من أ�رسة التعلميیة
 �ح�قان ا�ي ل�س يف مصل�ة ٔ��د؛

�س�ل يف الفریق احلريك ق�ا�اتنا الراخسة ٔ�ن خ�ار التوظیف   - 3
اجلهوي العمويم هو اخلیار أ�م�ل لسد اخلصاص املهول القامئ جمالیا 

وع من مجم %60و�و�، ٕاذ ل�س معقوال وال مق�وال ٔ�ن �متركز ٔ�زید من 
 2املوظفني العموم�ني يف ثالثة �ات بعیهنا، ب�� هناك �ات حتتضن فقط 

 .%4ٕاىل 
ويف هذا الس�یاق، جندد املطلب احلريك املمتثل يف ٕاعامل هذا التوظیف 
العمويم اجلهوي يف خمتلف القطا�ات وتوزیع املناصب املالیة احملدثة �رمس 

والتنصیص �ىل الطابع القانون املايل وفق �س�بة اخلصاص يف اجلهات 
اجلهوي ملبار�ت التوظیف، ويه ٕاصال�ات تتطلب إالصالح اجلوهري يف 

  .النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة
و�لیه جندد ا�عوة ٕاىل عقد م�اظرة وطنیة لبلورة ٕاصالح مشويل 
�لوظیفة العموم�ة مبا یضمن جودهتا وحيصن حقوق اكفة ف�ات املوظفني 

  .ة و�ج�عیة ومساراهتم إالداریةوحيسن ٔ�وضاعهم املهنی
ندعومك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ومن �اللمك احلكومة ٕاىل حوار   - 4

اج�عي حق�قي وشامل �ري تقلیدي، �شارك ف�ه خمتلف احلساس�یات 
ا�متعیة، حوار خيرج من الف�ویة الضیقة ویعاجل ٔ�وضاع خمتلف ٔ�صناف 

لغة العدد والمك، وجعل الف�ات، بعیدا عن م�طق �س�تقواء �لشارع و 
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املدرسة بعیدا عن املزایدات الس�یاس�یة واس�تغالل املطالب املرشو�ة 
  .�لعدید من ف�ات ا�متع

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

منر �لسؤال السادس ا�ي �متحور حول وضعیة أ�ساتذة املتعاقد�ن، 
رالیة ا�ميقراطیة �لشغل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفد

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
خيوض أ�ساتذة ا��ن فرض �لهيم التعاقد �دة اح��ا�ات تنذر �س�نة 

�الل هذه �ح��ا�ات تعرض هؤالء أ�ساتذة ٕاىل التعنیف من . بیضاء
  .ومةطرف احلك

  امللف؟ اذ�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ٔ��ن وصل ه

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
یوم القضیة د�ل س�نة بیضاء �ري وارد هنائیا، امحلد � الوزارة ٔ�عطت ال 

وا�د أ�ولویة الس�تدراك الزمن املدريس، وقامت بوا�د العدد د�ل 
املبادرات �ىل املس�توى د�ل لك اجلهة �ىل �دة، ووفرت ا�متدرس ٕاما من 
طرف ٔ�ساتذة عرضیني وال ٔ�ساتذة د�ل املنظومة وال ٔ�ساتذة ٔ�یضا من 

لقطاع اخلاص وال من طرف مجعیات، ٔ�یضا من طرف ٔ�قالمي جام�ات ا
ٕاقلميیة، واكن امحلد � وا�د الت�اوب �بري، وا�د �خنراط فعيل د�ل 

  .مجیع هاذ الف�ات ا�يل ك�شكرمه
ؤ�یضا ا�يل بغیت نذ�ر يه يف هاذ الفرتة د�ل العط� البی��ة د�ل 

�د هائل �ىل املس�توى الوطين  الربیع، مت ٔ�یضا وا�د ا�مع �ربوي �د �م
  .�ش �متك�و �ش �س�تدر�و هاذ الزمن املدريس

لهذا اح�ا الیوم امحلد � واثقني �ش ما غتكو�ش س�نة بیضاء و�ادي 
  .منررو هاذ �م��ا�ت إالشهادیة يف ٔ�حسن الظروف

�ل�س�بة لٔ�ساتذة ٔ�طر ا�ٔاكدميیات الیوم، امحلد �، اك�ن وا�د احلوار 
ع النقا�ت، والس�ت املنرصم مت ٔ�یضا دعوة هاذ النقا�ت يف م�واصل م

ٕاطار وا�د الوفد موسع ف�ه ٔ�طر ا�ٔاكدميیات، ومت التوصل ٕاىل وا�د احللول 
�د �مة، ا�يل تتضمن العودة لهاذ أ�ساتذة، مبا فهيا التنازل والت�يل �ىل 

وار �اصو مجیع التدابري وإالجراءات إالداریة ضد هاذ أ�ساتذة، ؤ�یضا احل
  .�كون مس�متر �ش ميكن لنا نوصلو لوا�د ا�منوذج ا�يل �ريض امجلیع

هاذ احلوار،  والیوم، امحلد �، م�قدمني يف هذا احلوار وت�ش�تغلو يف
وما ميكن ٕاال ٔ�ن نب��و وا�د العالقة د�ل الثقة، وامحلد �، الوزارة 

مع هاذ  واحلكومة �ربو �ىل حسن النیة د�هلم و�ىل �سب هاذ الثقة
أ�ساتذة، ٔ�ن هاذ أ�ساتذة د�ل املنظومة وما ميكن لنا ٕاال نثقو فهيم 

  .ونعمتدو �لهيم �ش ن�ٔطرو املنظومة د�لنا و�رتق�و �ملدرسة املغربیة
ا�يل تنطلب مهنم الیوم يه، امحلد �، �لت�اق �ملدرسة بدات م�ذ 

ش �رجعو لٔ�قسام البار�ة ٕاىل الیوم، اك�ن الت�اق �م، تنطلب مهنم �
ٔ��ریل یوم الثال�ء  23د�هلم، والنقاش اح�ا �رجمنا وا�د �ج�ع لیوم 

املق�ل، ٕان شاء هللا، ا�يل �ادي نتوجو به هاذ ا�منوذج ا�يل طاحمني لو 
اكملني بن��ا �ش �كون هاذ �س�تقرار املهين، وهاذ �س�تقرار املعنوي 

ممو يف هاذ أ�رس، وخنممو يف ٔ�یضا وخنوضو هاذ العملیة �لك �دیة، وخن
هللا، �مكلو هاذ الس�نة ا�راس�یة يف ٔ�حسن  التالم�ذ د�لنا، �ش ٕان شاء

  .الظروف

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

يف ٕاطار التعق�ب، لمك اللكمة، الس�یدة املس�شارة، تفضيل عن 
 .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :باملس�شارة الس�یدة ر�اء الكسا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة ما �اوب��اش �ىل وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور، ٔ�ال ويه ٔ�وال 
التعنیف د�ل أ�ساتذة، مبا ٔ��مك �ویني تعملو معهم حوار فلامذا جل�ٔمت ٕاىل 

  التعنیف؟
حق�قة، الس�ید الوز�ر، �ح��اج حق مرشوع، كام تیقولو مجیع 

اكن غیكون إالحساس د�لمك ؤ�ن�  احملت�ني، واح�ا ت�ساءلمك �یفاش
لو اكن تد�ل أ�من �ٓنذاك؟ ) Lycée Descartes(تتحتجو ٔ�مام 

  .�ح��اج حق مرشوع و�لتايل ال داعي لهاذ املقاربة
�نیا، الس�ید الوز�ر، تتلكمو �ىل ٔ��مك ما �اد�ش �كون س�نة بیضاء، 

تدابري ٕالنقاذ واك�ن رجوع أ�ساتذة واك�ن مجمو�ة د�ل إالجراءات ود�ل ال 
الس�نة، ولكن لٔ�سف هاذي لكها، امسحوا يل �ىل اللكمة �لفر�س�یة هو 

)bricolage ( ٔ�ن ما ميك�ش ٔ�ننا �سريو ٔ�و ند�رو قطاع ح�وي
د� ت�سمعو ب�ٔ�مك غتل��ٔو  - يل  اامسحو  - واسرتاتیجي هباذ الطریقة، ٔ�ن 

�ىل اجلودة  مجلعیات، غتل��ٔو لٔ�ساتذة د�ل القطاع اخلاص، واح�ا ت��لكمو
و�ىل التكو�ن د�ل هاذ الناس هاذو، ا�يل �ادي ید�رو لنا هاذ 

)bricolage ( ،ما هامش مكونني لٔ�سف، ما تنعتقدش ٔ�هنم مكونني
  .و�لتايل اكن مطروح هاذ املس�ٔ� هاذي الس�ید الوز�ر
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�نیا، تتلكمو �ىل حوار، مز�ن ٔ��مك ف�حتو حوار وهذا ٕاجيايب، ولكن 
كون ٔ��ذ ورد وتیكون ت�س�تحرض ف�ه املصل�ة العلیا �لوطن، احلوار ٔ�وال تی

ان� �لیتو یوم الس�ت تتذ�رو یوم الس�ت، �لیتو احلوار مع الك�اب 
العامون د�ل النقا�ت أ�كرث متثیلیة حبضور ممثلني د�ل أ�ساتذة ا��ن 
فرض �لهيم التعاقد، ومش��و ما عرفت فني مش��و، یقال ٔ��مك مش��و ليش 

  .ن وال يش �ا�ة حبال هاك�ر�ا
لٔ�سف تتقولو ب�ٔن هذا خ�ار ٕاسرتاتیجي د�ل التوظیف اجلهوي، ما 
يش حصیح، ٔ�ن شكون ا�يل قال ب�ٔنه ٕاسرتاتیجي؟ هل احلكومة يه ا�يل 
�ادي جتي تقول لنا هذا خ�ار ٕاسرتاتیجي؟ اخلیار �سرتاجتي �اصو ی��ع 

خلیارات إالسرتاتیجیة من ا�متع، �اص �كون حوار وطين حول ٔ�ش�نو يه ا
يف هاذ املیدان، ما ميكن لناش جنیو ونقولو ب�ٔن هذا خ�ار ٕاسرتاتیجي 
انطالقا من ٔ�ن البنك ا�ويل وال صندوق النقد ا�ويل وال مؤسسات در� 
معهم اتفاق�ات التبادل احلر �غیة جتي تفكك املرفق العام وختوصصه 

  .و�سطو �لیه
احلق�قة ٕاال ٕ�دماج هاذ أ�ساتذة ا��ن  و�لتايل اح�ا تنطالبو ال �ل يف

فرض �لهيم التعاقد وكنعاودو �كرروها يف ٕاطار النظام أ�سايس �لوظیفة 
العموم�ة، �ش �كونو كزمالهئم يف الوظیفة العموم�ة، �ش ما �كو�ش وا�د 
ا�متیزي، ٔ�ن ا�متیزي مرفوض يف ا�س�تور، و�ش �كون وا�د النوع من 

  .ذیك السا�ة ميكن لنا نتلكمو �ىل حوار حق�قي�س�تقرار الوظیفي، و 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة املس�شارة، ؤ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة ا�س�توریة
ن��قل ٕاىل قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، والسؤال أ�ول موضو�ه، تق�مي 

س�شار�ن من الفریق �ر�مج مدن بدون صف�ح، اللكمة ٔ��د السادة امل 
  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء والزم�الت احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
سؤالنا یتعلق بتق�مي �ر�مج مدن بدون صف�ح ا�ي معر طویال، 

�رید ٔ�ن نعرف الیوم ویعرف من �اللنا الرٔ�ي العام الوطين ٔ��ن و�لتايل 
  .وصلت هاذ العملیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

الفهري، وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  الفايسالس�ید عبد أ��د 
  :اسة املدینةوإالساكن وس�ی

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

بطبیعة احلال �ل�س�بة لهاذ الرب�مج مدن بدون صف�ح ميكن يل نتلكم 
�ىل وا�د العدد د�ل إالجنازات وموجودة، واك�ن جمهود ولكن الواقع ٔ�ن ما 

  .�د لهاذ الظاهرة، ولهذا أ�مراس�تطعناش نوضعو 
  : �ش نعطي بعض املعطیات

ٔ�لف، يف الوقت  �280دد أ�رس ا�يل اس�تفدت من الرب�مج ٔ�كرث من 
ٔ�لف، ٕاذن مت ٕاجناز ٔ�كرث من  270، 2004ٔ�ن ٔ�صال إالحصاء أ�صيل د�ل 

  إالحصاء أ�صيل؛
ة مث اك�ن وا�د العدد د�ل أ�رس ا�يل معنیة، �رامج وٕاجنازات موجود

�اص �رح�ل، ٔ�ما �رامج يف طور إالجناز ٔ�ما يف طور ا�راسة، وتقریبا اكن 
ٔ�لف  420ٔ�لف ٔ�رسة ا�يل ا�ٓن ما مربجماش، هاذ ا�موع لكو  85وا�د 
 .ٔ�رسة

ٕاذن املشلك ا�يل مطروح هو ٔ�ننا كنوا�و وا�د العدد د�ل إال�راهات 
، وهذا ح� �ی�ٔدي ا�يل �یجعل ٔ�ننا ما كنحققوش الرب�مج يف ا�ٓ�ال احملددة
 .ٕاىل وا�د العدد د�ل التعق�دات والتفامق د�ل هاذ الظاهرة

تنقومو بوا�د العدد د�ل إالجنازات �مة، ولكن اك�ن هاذ الصورة ٔ�ننا 
حبال يش �ابیة م�قوبة، ما ك�س�تطعوش نعمروها، �الش؟ اك�ن �دد د�ل 

رس، كذ� إال�راهات، ٕا�راهات د�ل �دم التحمك يف العدد د�ل ا�ٔ 
املشلك د�ل هاذ الظاهرة د�ل تقس�مي الرباریك، أ�رس املتفرقة ٕاىل �ري 

  .ذ�، �ٕالضافة ٕاىل املشلك د�ل العقار
اح�ا بطبیعة احلال كنجهتدو ا�ٓن، واك�ن معل �م �ة جبهة مع وزارة 
ا�ا�لیة، �ش نت�اوزو وكنعت��و ٔ�ساسا هبذیك النقط السوداء، ا�ار 

ٔ�لف، مرا�ش، عند�  24متارة  –ف �راكة، الص�ريات ٔ�ل 36البیضاء 
اج�ع بعد �دا ٕان شاء هللا ٕاىل �ري ذ�، ولكن �لت�ٔ�ید ٔ�� مق�نع ٔ�ننا 

هاذ املشلك د�ل القصد�ر وال د�ل . �اصنا مراجعة معیقة �لمقاربة د�لنا
الصف�ح راه مايش مشلك د�ل السكىن، �اصنا منش�یو حنو مقار�ت ٔ�كرث 

، ٔ�كرث اندماج، ح�ث اك�ن مشلك د�ل السكن، ولكن اك�ن اس��اق�ة
مشلك د�ل املرافق العموم�ة، د�ل ال�شغیل، د�ل النقل ٕاىل �ري ذ�، 
اك�ن كذ� وا�د املس�ٔ� ٔ�ساس�یة د�ل التحمك يف حق�قة العدد د�ل أ�رس 

  .ا�يل ٕاشاكلیة حق�ق�ة، مطرو�ة
  .ب �لهيإاذن اك�ن ٕاجنازات، اك�ن ٕا�راهات جنهتد �لتغل
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

حق�قة ٔ�نه يف هاذ التعق�ب هو الس�ید الوز�ر ما عرف�ش �یفاش هنرض 
ٕالحصائیات تنعرفوها، معك، ٔ�نه اح�ا تنع�شو يف الواقع، واملعطیات وا

والوثرية د�ل اش�تغال احلكومات املتعاق�ة تنعرفوها، ولكن الواقع وذاك اليش 
دا� راه دز� ملس�ٔ� ٔ�خرى ا�يل يه . ا�يل ت�شوفو يف الواقع ال �رتفع حق�قة

صعیبة، دا� راه وىل عند� إالح�اط عند الناس، ما بقاش ت��ق الناس، ما 
ن صف�ح وال يف الربامج وال يف الوعود، ال �ق�ش ت��ق ال يف مدن بدو 

املنتخبني وال احلكومة، ٔ�نه �نتظاریة طوالت، و�ري مدینة مرا�ش ا�يل 
 �5لكميت �لهيا راه اكینة حىت وا�د القضیة �دیدة هو التبا�ن الرتايب، فهيا 

د�ل املقاطعات، اكینة املقاطعة ا�يل امحلد � مز�ن، اكینة مقاطعة ا�يل ما 
  .صلها والو حبال م�ال مقاطعة النخیلوا

و�نیا هذاك املنطق د�ل ال�شارك ما لق�ناهش، ما م�وا�دش، ت��لكم 
معك وعندي الضوابط د�ل هاذ اليش، ٔ�� م�ذ تولیتمك، الس�ید الوز�ر، 
ؤ�� يف هاذ املوضوع معك وخصوصا يف هاذ القضیة هذه، وج�نا لمك 

ینامك ، اعط (La péréquation)ٕاطار مقرت�ات معلیة �ش �سا�دمك يف 
العقار �ش حيل املشلك د�ل وا�د املقاطعة �برية، وكنتلكمو بدرای��ا 
�لموضوع يف ٕاطار �ش نتعاونو �ش حنلو ذاك املشلك، ولكن ٔ�ن� مركز� 
ها ان� ت�شوفو، ولكن اح�ا قراب، اكینة س�یاسة القرب، اح�ا ت�شوفو هاذ 

  . اليش
 -وتنقول اكرثیة الس�ید الوز�ر  - طعة راه اكرثیة الوضعیة يف هذیك املقا

وهاين تنحمل املسؤولیة �لجمیع الیوم، تیخص نلتف�و لهذیك املقاطعة وهنمتو 
هبا، و�ادي �كون الفضل د�لمك ود�ل احلكومة ود�ل امجلیع �ش �ردو 
. �عتبار لهذیك الساكنة وخنلیومه یطم�ٔنو، هام صربو �زاف، صربو �زاف

 �35000يق تتلكم معهم هباذ املنطق د�ل مدن ؤ�رقام وراه صعیب 
هاذ اليش راه ما عندمه ما ید�رو به، حىت اخلابیة  10000و 70000و

م�قوبة وال مسدودة راه ما عندمه ما ید�رو به، ا�لغة راه ما عندمه ما ید�رو 
  .هبا

الناس بغاو املسائل توصل هلم، الناس الیوم تیقلبو �ىل الصدق وتیقلبو 
ري یعرف مصريو ٔ��ن هو، راه اك�ن ا�يل �اش يف وا�د املنطقة لكها �

مكرفس فقري وا�ٓن راه �ادي یورث الفقر �لعائ� د�لو وأ�رسة د�لو 
ومايش ميكن، وت�شوفو يف التلفزة وت�شوفو املشاریع امحلد � يف بالیص 
�ٓخر�ن وت�شوفو الناس وصلو وهام تی�س�ناو، �ٓش تی�س�ناو؟ ما عرف�ش، 

لب��ان ت��قاو مسدود�ن، حىت املنتخبني و�لو، ٔ�نه �ٓش �ادي یقولو وا

  . الناس؟ �خ�صاصات راه يه معروفة وحمدودة، ولكن الت�اوب ما اك�ن
فلهذا، الس�ید الوز�ر، هللا خيلیك، ٔ�� ا�يل �هيمين وهاين تنقولها �، 

زیك الس�ید الوز�ر، اح�ا موجود�ن نتالقاو �ش�تغلو يف هاذ اليش، هللا جيا
  .خبري

  .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه ٕاشاكالت التعمري �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د 
الس�یدة . السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال

  .املس�شارة تفضيل

  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر احملرتم، الس�ید
جيمع خمتلف املتد�لني يف قطاع التعمري �لعامل القروي �ىل وجود 

، �ا 66.12صعو�ت يف تزنیل وتطبیق بعض القوانني �اصة القانون 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا لت�س�یط املساطر 

   .يف هذا ا�ال
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ة املس�شارةشكرا الس�ید

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
هاذ املس�ٔ� د�ل البناء يف العامل القروي �ل�س�بة لنا ا�شغال یويم، 
 وحق�قة عندو ٔ�ولویة، و�لت�ٔ�ید ا�ور د�لمك �ٔ�س�ئ� املتكررة حول هذا

املوضوع لعب دور، كذ� النقاش دا�ل ا�الس إالداریة د�ل الواكالت 
  .د�ل النقاش تیدور حول هاذ النقطة %80احلرضیة ا�يل 

بطبیعة احلال القوانني �اصها �كون �اضعة لوا�د التق�مي مس�متر، ويه 
�ا هذي تقریبا �امني هو بنفسه �ا كتحیني  66.12مؤه� ٕاىل التجوید، 

وانني السابقة ف� خيص القضیة د�ل التعمري، و�اب وا�د وكتجوید �لق
العدد د�ل أ�مور إالجيابیة م�ال املس�ٔ� د�ل وا�د العدد رخص �دیدة، 

  .ضبط املسؤولیات ٕاىل �ري ذ�
ٔ�ش�نو يه إالشاكلیة دالعامل القروي؟ �یفاش يف نفس الوقت نوفقو ما 

، ومن �ة ا�رتام بني احلق يف السكن الالئق هو حق دس�توري من �ة
وا�د العدد د�ل التواز�ت فالح�ة، اق�صادیة، دميوغراف�ة ٕاىل �ري ذ�، 
املس�ٔ� د�ل السالمة د�ل املواطنني ٕاىل �ري ذ�؟ �اصنا نوفقو ما بني 

  .هاذ أ�مور جبوج
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والتو�ه العام هو املرونة وال�رس، وهذا مايش ٕابداع، ٔ�ن القوانني يف 
لها احلالیة ت�سمح بوا�د العدد د�س�ت��اءات ف� �د ذاهتا يف احل� د�

خيص الهك�ار الوا�د، ف� خيص املسا�ة املب��ة، ف� خيص العیوب ف� 
ٕاذن �اصنا . خيص الشواهد د�ل ٕاثبات امللك�ة، ف� خيص الشواهد التق�یة

 .نفعلو هاذ ا�لیونة
 العامل إالحصائیات ا�يل عندي وا�يل تتعطیين الواكالت احلرضیة يف

د�ل طلب رخصة  45000و 40000القروي تقریبا يف �ام تیجي ما بني 
تعامل ٕاجيايب، ويف الغالب أ��لبیة الساحقة  %80البناء يف العامل القروي، 
  .مرت 5000ٔ�قل هك�ار بل ٔ�كرث ٔ�قل 

ٕاذن �اص حوار اح�ا واعیني هباذ املشلك اكن ا�لقاء الوطين يف �ن 
رضیة �ش تف�ح نقاش �ىل الصعید احمليل، ح�ث جر�ر تندفعو الواكالت احل

املرونة �ن جر�ر مايش يه املرونة يف جرس�یف وال يف زح�لیكة، ٕاذن 
�اص هاذ النقاش �ٕالضافة ٔ�ن �ل�س�بة �لعامل القروي اكن وا�د العدد 
أ�مور �جهتاد �لتغطیة �لو�ئق د�ل التعمري، املسا�دة املعامریة والتق�یة 

ل ا�يل تنقومو به �ش �كون عرض سكين يف املراكز الصا�دة ��ان، العم
ٕاىل �ري ذ�، اكن جمهود ولكن �لت�ٔ�ید �اص هاذ إالشاكلیة نعاجلها يف 

  .ال�شارك، يف التواصل جبدیة

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

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

  :ل�رمية اف�ال الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
يف البدایة البد من إالشادة مبجهودات الوزارة يف جمال التعمري 
وإالساكن، ولكن البد ٔ�ن ن��ه ب�ٔن ٕایقاع التطور العمراين ٔ�كرب �ك�ري من 
رس�ة التد�ل واملوا�بة، وهاذ الرس�ة د�ل التد�ل واملوا�بة، جيب ٔ�ن 

  .نتدارك هاذ الوضع
  وز�ر،الس�ید ال
هو ا�يل اكن م�ل د�ل السؤال د�لنا صدر يف اجلریدة  66.12القانون 
، وهاذ القانون ت��علق �ملراق�ة وزجر د�ل ا�الفات يف 2016الرمسیة يف 

جمال التعمري والبناء، الهدف اكن م�ه هو تعز�ز احلاكمة يف هاذ ا�ال وربط 
العشوايئ الزال قامئا ومل یمت املسؤولیة �حملاس�بة، ولكن املالحظ ٔ�ن البناء 
  .ضبطه ال يف العامل القروي وال يف العامل احلرضي

ٕاذن البد من وقفة لتق�مي هذا الوضع وتق�مي هاذ القوانني واقرتاح �لول 
اس��اق�ة �س�تجیب ملتطلبات الساكنة، وهنا جيب أ��ذ بعني �عتبار 

 الرتاث املادي، خصوصیات املناطق واجلهات ونوعیة العقار واحملافظة �ىل
ٔ�ن لك �ة عندها اخلصوصیة د�لها، وكذ� تغلیب اجلانب الوقايئ �ىل 

اجلانب الزجري، یعين ا�يل �ا به هاذ القانون اح�ا ت�شوفو ٔ�ن املواطن 
م�ني ت�رشي وا�د البقعة د�ل أ�رض، العدول تیك�بو لو وقايض التوثیق 

و هذا جتزيء عشوايئ تیوثق، ولكن ميل تیجي یطلب الرتخ�ص تیقولو ل
جتزيء ف�ه تقس�مي �ري قانوين، هنا تنقولو اح�ا نتدار�و هاذ أ�مر ق�ل 

  .الوقوع د�لو
الوزارة مشكورة صدرت وا�د ا�مو�ة د�ل ا�ور�ت ا�يل ت��ص 
�ىل التعامل �ملرونة املطلوبة مع طلبات رخص البناء يف العامل القروي، 

 هو ا�يل ت��طرح هو يف التزنیل وت��ص �ىل اس�ت��اءات، ولكن املشلك
د�ل هاذ القوانني يف املامرسة، یعين عند دراسة طلبات رخص البناء ما 
�یمتش التعامل مع هاذ القوانني ��لیونة الالزمة وت�س�یط املساطر، ويف 

غیاب الرتخ�ص من طرف ا�ل�ان، املواطن تیل��ٔ �لبناء العشوايئ ا�يل 
�و� م�الغ �هظة من ٔ��ل ٕا�ادة هیلكهتا، تیعطینا ٔ�ح�اء عشوائیة تتلكف ا

وهنا رضوري ٔ�نين تیخصين نذ�ر الس�ید الوز�ر ٕ�خراج النصوص التنظميیة 
ا�يل فهيا رخصة إالصالح والهدم وال�سویة ا�يل كنا تذا�ر� �لهيا يف املناقشة 

  .د�ل مرشوع املزيانیة
  .الس�ید الوز�ر..ويف أ��ري البد ٔ�ن �مثن

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .ا�هت�ى الوقت، ٔ�س�سمح الس�یدة املس�شارة

السؤال الثالث، موضو�ه مشلك احلصول �ىل رخصة البناء، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لتقدمي 

  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�ش�تيك العدید من املواطنني ا��ن �سك�ون بضوا� املدن يف 
امجلا�ات احلرضیة احملاذیة �لجام�ات القرویة، من �دم وضوح الرؤیة 
خبصوص �خ�صاصات �ل�س�بة لٕالدارات العموم�ة املاحنة لرخص البناء، 

  .�ي یرتتب عنه تدا�ل وتنازع يف �خ�صاصاتاليشء ا
ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من ق�ل الوزارة حلل هذا 

  إالشاكل؟
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :دینةالرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة امل ٕا�دادالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال

ٔ�عتقد القانون واحض يف ما خيص املناطق احملیطة �مجلا�ات احلرضیة 
  .واملراكز احملددة، القانون �ینص �ىل ٕالزام�ة احلصول �ىل رخصة البناء

ٔ�ما يف ما خيص �خ�صاصات، رئ�س امجلا�ة هو ا�يل �یعطي الرخصة 
  .اك� احلرضیة دا�ل ا�ل�ان ا�تصة�ىل ٔ�ساس الرٔ�ي د�ل الو

ٕاذن املسائل القانونیة مضبوطة، ميل كنقولو املناطق احملیطة �مجلا�ات 
احلرضیة واملراكز احملددة �ینص �ىل �اصها �كون يف وا�د املسافة د�ل 

  .لكم انطالقا من املركز د�ل امجلا�ة احلرضیة 15
  �الش �اص ٕالزام�ة هاذ رخصة البناء؟

ش نت�ٔكدو من ا�رتام و�ئق التعمري، ميل كنا كنوضعو و�ئق ٔ�وال، �
التعمري د�ل أ�رضیة القانونیة لتدبري ا�ال �اصنا نت�ٔكدو من ا�رتا�ا، مث 
كذ� املس�ٔ� د�ل السالمة يف هذه املناطق، ولكن بصفة �امة هنا كذ� 

متظهرات د�لو، اك�ن املس�ٔ� د�ل املرونة وا�لیونة يف العامل القروي مبختلف ا� 
وا�وریة د�ل الوزارة كمتيش يف هاذ  ،الضحویةا�االت مبا فهيا هاذ 

  .�جتاه، ويف السؤال السابق �لكمت �ىل هاذ املس�ٔ�
بغیت نقول ف� خيص هاذ القضیة د�ل رخص البناء اك�ن جمهود �بري، 
 حنن بصدد حق�قة ما ٔ�مسیه بوا�د الثورة صام�ة، عن طریق ٔ�ساسا ضابط

، (Le Règlement Général de la Construction)البناء العام 
یة الش�باك الوح�د ٕاىل �ري خرج �اب وا�د العدد دأ�مور ٕاجياب  2013

اك�ن وا�د التعدیالت �ا�هتم احلكومة عن  2018فربا�ر  28ذ�، يف 
طریق مراس�مي، ا�يل حق�قة متيش يف وا�د �جتاه د�ل ت�س�یط املساطر، 

ــــــة د�ل حتدید ا�ٓ�ال واملسؤولیات د�ل رفض ذیك املالحظات املتعاق�
)les observations en cascade ( قضیة د�ل التدبري الالمادي ٕاىل ال

ساس�یة، ٕاىل �ري ذ�، هاذ القضیة د�ل ت�س�یط املساطر مس�ٔ� ٔ�عتقد �ٔ 
 .رشواح�ا مهنمكني يف هاذ الو 

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

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

  :موالي ا�راهمي رشیف الس�یداملس�شار 
  .لرحمي�سم هللا الرمحن ا

 -�یفام ٔ�رشت  -�شكرمك �ىل التوضی�ات الس�ید الوز�ر، وبطبیعة احلال 
لكم  15، وا�يل �دد وا�د ا�ال د�ل املتعلق �لتعمري 12.90القانون اك�ن 

انطالقا من احلدود د�ل املدار احلرضي �ل�س�بة �لجام�ات احلرضیة، 
�ل�س�بة �لمراكز ویتلكم �ىل احلدود ا�يل �اصها �كون م�ظمة بنص قانوين 

  .احملددة
اك�ن ٕالزام�ة احلصول �ىل رخص  -�یف قلت  -يف هذه احلدود اك�ن 

البناء، ولكن إالشاكل ا�يل الحظنا هو ٔ�نه ٔ�ول يشء اك�ن إالشاكل من 
الت�دید د�ل املراكز احلرضیة يف �د ذاهتا �دودها �ش نعرفو احلدود 

إال�داثیات ا�يل كت�دد لنا د�لها واش اك�ن نصوص قانونیة ا�يل حتدد لنا 
احملیط د�ل ا�ال احلرضي، �ش نقدرو نعرفو ا�ال احلرضي، و�لتايل 

  .�یلومرت ا�يل دا�رة به 15نعرفو هذیك 
�یلومرت �اص رئ�س  15املس�ٔ� الثانیة نتلكم �ىل ٔ�نه �ل�س�بة لهذیك 

ا�لس امجلاعي القروي �اصو یعطي رخصة ولكن بت�س�یق مع رئ�س 
  .�ة احلرضیة، ٕاذن ممكن تد�ل د�ل �خ�صاصامجلا

اك�ن مس�ٔ� �نیة وا�يل ٔ�ساس�یة ويه قضیة تغطیة هاذ ا�ال �لو�ئق 
د�ل التعمري، ميل نتلكمو �ىل و�ئق التعمري اك�ن تصممي د�ل الهیئة، 
ولكن ما كنلقاوهش يف مجیع املناطق وكذ� ما تنلقاوش حىت أ�صل ا�يل 

  .�ي د�ل التعمريهو التصممي التوجهي 
كذ� �ىل مس�توى التدبري، نالحظ �دد �بري د�ل املتد�لني ال �ىل 
مس�توى رخص البناء �ىل مس�توى التجهزيات العقاریة، �ىل مس�توى 
ا�مو�ات السك�یة، �ىل مس�توى التقس�مي املتد�لني كرث، واك�ن تقار�ر 

ن اق�ناء أ�رض توق�ع انطالقا م 140ا�يل �لكم �ىل ٔ�ن تقریبا اك�ن ما یناهز 
لمك ا�ٓن تتخیلو العبء ا�يل تتوضعو إالدارة �ىل اكهل . حىت ال�سلمي ا�هنايئ

  .املواطن و�ىل اكهل املس�مثر من ٔ��ل ٕاجناز املشاریع
كام ٔ�شارت الس�یدة  -ٕاذن، الس�ید الوز�ر، اح�ا ا�يل ت��طالبو به 

یدو فهيم ا�يل �ز  66.12جتیبو قوانني ا�يل �كون د�ل الزجر  -املس�شارة 
العقو�ت السالبة �لحریة �ىل املهنیني و�ىل ا�الفني �لقوانني، ولكن �ادي 
خيصمك �جهتاد ٔ�كرث لت�س�یط املساطر، خيصمك ٔ�كرث املرونة ا�يل ت��لكمو 
�لهيا وا�يل صار نالحظها يف �الل معاجلة امللفات، هذا اليشء �ایب 

املساطر، واك�ن القوانني  متاما، وكذ� اك�ن �انب جتمیع القوانني وت�س�یط
  .تتخرج لك س�نة

ٕاذن عندمك یعين وا�د أ�وراش �برية �اصمك �ش�تغلو هبا الزم هاذ 
  .املرونة ا�يل ت��لكمو �لهيا �شوفوها يف �ني املاكن

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

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

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ٕا�دادالس�ید وز�ر 
احملاور د�ل �ش�تغال م�فقني �لهيا، بغیت نؤكد �ىل وا�د النقطة 
د�ل و�ئق التعمري وٕا�ادة �عتبار لوا�د الوظیفة ٔ�ساس�یة د�ل 

�ئق التخطیط، مكجهود، مايش لكيش مق�نع ب�ٔننا �اصنا ختطیط وخصنا و
  .التعمري
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هاته اجللسة 

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه التغطیة الصحیة 
لكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من �لمس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة، ال

 السؤال، الس�ید الرئ�س ریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدميالف
  .تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن ٔ�و السادة الوزراء احملرتمني،

  أ�خوات، إالخوة،
  الس�ید الوز�ر، 

اس�ت�رش املغاربة �ريا عندما صادق الربملان �ىل قانون تعممي التغطیة 
ذوي املهن احلرة، �ري ٔ�ننا الیوم الزلنا مل �ر ٔ�یة الصحیة �ل�س�بة �لمهنیني 

ٕالبداع والبتاكر مشاریع ٔ�خرى  -حنن كربملانیني  -م�ادرة طیبة �شجعنا 
�لتخف�ف من معا�ة املواطنني والس�تفادة احلرف�ني املهنیني ا��ن الزالوا 
ی��ظرون بلهفة خروج هاذ القانون ٕاىل �زي التنف�ذ، �اصة ا�رازة والن�ارة 

املهن احلرة وكذ� املهندسني وأ�طباء ذوي املهن احلرة، فٕاىل مىت و 
  س�ی��ظر هؤالء؟ 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رتم، الس�ید املس�شار احمل

ف� یتعلق �سؤا� حول التغطیة الصحیة أ�ساس�یة ا�يل تنعتربوها 
الیوم ٔ�ولویة اج�عیة يف الرب�مج احلكويم والوس�ی� �لوصول ٕاىل تغطیة 

  . حصیة شام� ٔ�داة �لحامیة املالیة
هذا الثلث أ��ري، یعين نقولو ٔ�ن الیوم الثلثني تقریبا الیوم نتلكم عن 

م ٕاما �لرام�د ٕاما �لتغطیة الصحیة أ�ساس�یة، الیوم ا�يل مت تغطیهت 62%
هاذ الثلث د�ل العامل املس�تقلون املهنیون وأ�ش�اص الغري أ�جراء ا�يل 

  .ملیون 11حىت  10تزياولو �شاط �اص �ميثلو بني 
القانون �لكمتو �لیه، �ات مراس�مي ما اكی�ش يش قانون راه �ملوازاة 

عاشات ٔ�نه �ميش�یو جبوج، مرسوم ا�يل معه اك�ن قانون كذ� د�ل امل
تی�دد املكو�ت د�ل هاذ الف�ات  %6.37تی�دد �س�بة �شرتاك يف 

وقامئة أ�صناف وأ�صناف الفرعیة، هاذو ف�ات كثار �زاف، و�لتايل 

املشاورات كثرية �زاف مع هاذ الف�ات هاذو، مث هناك ما هو س�یكون 
دید ا��ل اجلزايف للك ف�ة صعب يف هاذ املشاورات، هو �یف ميكن حت

  وللك صنف وللك صنف فرعي؟
وهذه مس�ٔ� د�ل �شاور، ما ميك�ش احلكومة تفرضها ولو ٔ�نه يف وا�د 
الوقت �اصنا حنددو للك صنف ا��ل د�لو ا�يل غنب��و �لیه املشاركة ٔ�و 
�شرتاك الشهري ٔ�و الفصيل �ىل حسب الك�ف�ة د�ل أ�داء ا�يل كذ� 

  .سوم والك�ف�ة د�ل ال�سجیل والتطبیق د�ل هاذ القانونتی�ددها املر 
الهیئات وامجلعیات والغرف املهنیة والتعاونیات وكذ� النقا�ت 
وا�مو�ات املهنیة مطالبة �ش تعطینا لك املعطیات، تعطى �لصندوق 
الوطين �لضامن �ج�عي ا�يل هو �ادي یمت �لكیفه مبوجب هذا القانون 

  .غطیة الصحیة، تعطیه لك املعطیات د�ل هاذ الناس هاذوبتدبري هاذ الت 
الیوم اك�ن جلنة فهيا وزارة الص�ة، وزارة الشغل وإالدماج املهين، 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي والواك� الوطنیة �لت�ٔمني الصحي ا�يل 

اج�ع كذ�  12معلت سلس� من املشاورات مع مجمو�ة من القطا�ات، 
�ش حنددو شكون هو ا�اطب د�لنا يف لك قطاع، تدار  قطاعي حكويم

وا�د اجلدول زمين �ٓخر د�ل �ج��ات، الیوم راه اح�ا مش��ا لوا�د 
  .العدد د�ل ا�لقاءات

وف� یتعلق �ملهن ا�يل يه م�ظمة ٔ�كرث حبال املهن د�ل الطب 
ذ والصید� ٕاخل، حنن يف ٔ�شواط �د م�قدمة ت��ظرو اقرتا�ات د�ل ها

املهنیني أ��رية ق�ل ٕاصدار املرسوم وتطبیق التغطیة الصحیة �ل�س�بة لهاذ 
  .الف�ة هاذي
  .شكرا

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

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

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

یع ا�هودات اليت تبذل لفائدة خمتلف ف�ات يف احلق�قة اح�ا� تنوهو جبم 
رشاحئ ا�متع املغريب، ولكن اح�ا� �ري �زیدو ن�ٔكدو لمك ٔ�ن الناس ٔ�هنم 
تی��ظرو، وتزنیدو ن�ٔكدو كذ� �ش مايش احلكومة جتي �دا وتقول لنا راه 

الس�ید  � لهذا راه مازال ما درتیو والودر� لٔ�رامل، در� لٔ�طباء، در
  .ومة و�وزارة كذ�الوز�ر، �حك

ويه  21اح�ا� دوز� القانون وغنبقاو ميكن حىت خنرجو اح�ا �ساال 
  .القوانني مازال ما وصال�ش ملوا�هيا وما اس�تفادوش

ا�يل �هيمين واح�ا يف الفریق �س�تقاليل تنوهو جبمیع املبادرات 
الطیبة، وهذا دا�ل يف هاذ إالطار نوفرو التغطیة الصحیة �لمس�تقلني 

هنیني ا�يل ما معرمه ما غی�لمو هبا، هذا م�ادرة طیبة، ولكن ميل وامل 
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تنخرجوها �لوجود احلكومة �اجزة �ىل تنف�ذها، وهذا ا�ي حيز يف نفوس�نا 
ونبقى م��ٔسفني، هاذ العمل د�ل احلكومة فا�ن؟ �اصنا نصارحو املغاربة ٔ�ننا 

هاذ القوانني؟  جعز� ؤ�ننا �ري تنطبلو و�ري الشفوي ما عند� والو، ٕاذن فني
  .ها يه �ىل وشك ��هتاء 2021خرج�اها واملدة د�لنا القانونیة د�ل 

هللا جيازیك �خلري الس�ید الوز�ر، اح�ا تندمعو املبادرات الطیبة، ولكن 
تنقولو لمك مجعو راسمك راه الشعب لكو تیغوت، �اصنا ند�رو التفاتة، 

  صلب اه�ماته، واح�ا فا�ن؟س�ید� مؤخرا �هيمت �لتغطیة الصحیة وتیجعلها 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة، الس�ید الوز�ر، يف �دود الوقت املتبقى

  :الص�ة وز�رالس�ید 
طمئنك ب�ٔن املشاورات م�قدمة ؤ�نه املسا� مايش ساه�، وما �ٔ بغیت 

ا�يل مازال ما اتفق�اش �ىل  ميك�ش �كرهو الناس �ىل ٔ�هنم ی�ٔدیو �شرتاك
ملا �ادي نتفقو �ىل ا��ل د�ل لك ف�ة �ادي . ٔ�ش�نو هو ا��ل اجلزايف

  .ميكن نتقدمو لٔ�مام
  .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه صیانة أ��زة الطبیة �ملس�شف�ات العموم�ة، 
ق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فری

  .املس�شار

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الزالت ٕاشاكلیة أ��زة الطبیة مطرو�ة حبدة يف ظل �دم متكن 
 العدید من املواطنني من �س�تفادة من هذه أ��زة �ملس�شف�ات

  .العموم�ة، �س�ب توقفها وغیاب الصیانة والت��ع
يف هذا إالطار، �سائلمك عن التدابري املت�ذة لتعز�ز معلیة صیانة 

  . أ��زة الطبیة �ملس�شف�ات العموم�ة
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  . كرا الس�ید املس�شارش

ما عند�ش غیاب الصیانة ٔ�نه الیوم ال�س�بة د�ل املعدات ا�يل يه 
. %10و 5، ما بني %10ما فا�ش  2018معط� ٔ�و عرفت تعطیال يف 

 %9ملیون د�ل ا�رمه �ز�دة  146كذ� املزيانیة ا�صصة هاذ الس�نة 
  .�ملقارنة مع الس�نة املاضیة

مت تفویت  2013ٕاىل  �2009رب مرا�ل من  مس�ٔ� الصیانة عرفت تقدم
هاذ الصیانة ٕاىل املصاحل الالممركزة، مع تفویت كذ� إالماكنیات واملوارد 

مصل�ة يف املد�ر�ت اجلهویة  2016ال�رشیة التق�یة �اصة، مث ختلقت يف 
�اصة �لصیانة، مث مت رصد مزيانیات �مة �لصیانة ودفا�ر حتمالت منوذج�ة 

  .�اصة �لصیانة
، (L’IRM)الصیانة د�ل املعدات الطبیة الثق�� ساكنري، 

(Stérilisateurs) مربمة، هناك عقود مربمة يف لك ، یمت ٕادرا�ا يف عقود
س�شفى الیوم، ح�ث مش��ا �لمس�توى د�ل املندوبیة ٕاىل مس�توى املركز م 

�س�شفايئ هو ا�يل ت��لكف �لصیانة، هاذ اليش لكه لتحق�ق القرب 
لن�ا�ة مع رشط ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة، �اصة التق�یة �ش ميكن ولتحق�ق ا

   .تقوم هباذ ا�ور هذا
  .شكرا

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

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

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�يل تتقومو به، ولكن، الس�ید اح�ا ما ت�شكوشاي يف العمل د�لمك ا
الوز�ر، راه اك�ن وا�د إالشاكل �بري، هاذ ال�م د�� يف شلك والواقع 

د�ل املعدات ا�يل يه �اط�  %80يف شلك، ٔ�ن الیوم ت�شوفو اك�ن 
�ارسة ٔ�ن الناس ا�يل يه ت�شىك من هاذ املشلك د�ل أ��زة �اط� 

وٕاىل بغات  (L’IRM)رادیو  �ارسة، ٔ�ن الناس الیوم ٕاىل بغات تتد�ر
شهور، �ش تد�ر وا�د الرادیو، حىت  8شهور،  7تد�ر ساكنري �اصها 

ذاك الس�ید ا�يل تیعیطو �لیه تیقولو لیه ٔ�� �ش تد�ر ساكنري تیقول � 
شهور هاذي �ش مات، انتوما �اد تفكرتوه؟ راه اكینة  3ٔ�ودي راه مات 

الس�ید الوز�ر، ما �كذبوش  مشالك �برية ا�يل تتع�ش فهيا املس�شف�ات،
�ىل راس�نا، �اص الناس تعرف الواقع، املغاربة �اصهم یعرفو الواقع، راه 

د�ل املعدات ا�يل يه �ارسة وا�يل يه تتحملو املسؤولیة  %80اكینة 
  .د�لها

اح�ا راه تنع�شو مشالك، الیوم و�دة تتعیط من فاس �لفریق د�لنا 
نري عندها رسطان، طلبت ساكنري تتقول � ٔ�ودي ب�ٔن الیوم طلبت ساك
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، وفني هاذ اليش الس�ید الوز�ر؟ اك�ن مشالك �برية 11قالو لها حىت شهر 
  .ال من موارد �رشیة، ال من ٔ�طباء، ال من معدات

وشوف، الس�ید الوز�ر، تبعو املسائل د�لمك راه هاذ اليش ا�يل تتد�رو 
اح�ا . د إالشاكل �بريف�ه راه مايش معقول، واملغاربة راه هام �ا�شني يف وا�

تنقولو � اح�ا كند�رو املاريش ٕالقلمي �رش�ید، واش ٔ�عباد هللا �د� 
ٔ�رسة ا�يل �اصة �لوالدة واش هذا معقول؟ العیاالت  10، عند� 540000

امرٔ�ة تتو� يف ا�هنار، عند�  30ت���الفو، وذاك اليش ا�ٓخر تیويل عند� 
  .رض، حرام وعیبأ�رسة ذاك، اليش ا�ٓخر تیو� يف ا�ٔ  10

  .هللا جيعل التقلید د�هلم �لیك الس�ید الوز�ر
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ه الثقافة املغربیة الشعبیة د�لنا هاذ ال�م ا�يل قلت يف أ��ري را

خطري، بغیت نقول � ب�ٔنه ٔ�نت كذ� مق �ملسؤولیة د��، د�ر جلنة 
د�ل  %80اس�تطالعیة، ونعطیك ٔ�ي مس�شفى سري شوف واش 

  املعدات يه معط�؟
�اله د�ر جلنة اس�تطالعیة من �دا مرح�ا، ال مايش الناس ا�يل 
ت�شىك، ٔ�نت مق ��ور د��، ود�ر ا�لجنة د�� هللا خيلیك، ما جت�ش 
تقول يل الناس، ما �كذ�ش �ىل املواطن، وج�يت عندي �لمك�ب، قلت 
� غیكون مس�شفى �دید يف سطات واك�ن وا�د العدد د�ل 
املس�شف�ات الیوم تت�ىن �ش ميكن �سهلو وحنس�نو املس�توى وجودة 
العال�ات، ما تبقاش تد�ر هاذ أ�سلوب هذا ا�يل هو ما بقاش �دام 

  .الیوم
ون يف املواطن �اص ٔ�ي وا�د ف�نا یقوم ��ور ٕاىل بغیيت الثقة �ك

د�لو، اح�ا نقولو احلق�قة ؤ�نت كذ� تعامل بدون مزایدات، ود�ر هاذ 
ا�ل�ان د��، ا�ٓلیات ا�يل تیعطهيا � القانون د�رها وتیعطهيا � 

  .هذا كذب. املعدات �ارسة %80ا�س�تور د�رها ؤ�� شوف فعال واش 
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال الثالث، موضو�ه توق�ف العمل �لتغطیة الصحیة من 
اخلاصة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق  املص�اتطرف 

  .احلريك لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�موالي عبد الرمحن

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

  السادة الوزراء،
  أ�خت الوز�رة،

  إالخوان املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

ٔ�وال، الس�ید الوز�ر، هو العمل يف القطاع د�ل الص�ة مايش معل 
�ادي ومايش سهل، و�لتايل ا�هودات مشكور�ن �لهيا، واح�ا وقف�ا �ىل 

  .مجمو�ة د�ل إالشاكلیات ا�يل يف احلق�قة جتاوبتو معنا فهيا
د الوز�ر، ٕا�رة قضیة تو�ه املص�ات اخلاصة السؤال د�يل، الس�ی

�ملغرب ٕاىل وقف التعامل مع مؤمين الصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط 
�دال واسعا يف صفوف املواطنني، مما ینذر ) CNOPS(�ج�عي 

  .�ح�قان اج�عي ٕاذا مل تتوافق احلكومة مع هذه املص�ات
  :و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، كام یيل

  ا يه مس�ت�دات هذا امللف؟م -

وما يه التدابري ��رتازیة اليت س���ذوهنا يف �ا� توقف  -
  املص�ات اخلاصة �ىل العمل �لتغطیة الصحیة؟

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

ق�ل ما نعطیمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال اك�ن هناك 
  .صا� واملعارصة، تفضلنقطة نظام من الس�ید رئ�س فریق ا�ٔ 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .بغیت نقول �لحكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  يف �س�یري اجللسة؟

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .يف �س�یري اجللسة وا�س�تور

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ا�ي �راقب احلكومة ول�س احلكومة اليت �راقب الربملان،  الربملان هو

�ش یقول لنا الس�ید الوز�ر �ٓش �ادي ند�رو، وید�رها يف ا�ماغ د�لو، 
 ترياقباح�ا ا�يل �ادي نقولو لو مايش هو ا�يل غیقول، مايش هو ا�يل 
  .الربملان، وحيشم شویة �ىل عرضو، ویعرف �دود �خ�صاص د�لو
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  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل سؤال الفریق احلريك حول 
املوضوع د�ل توق�ف العمل �لتغطیة الصحیة من طرف املص�ات اخلاصة، 

  .تفضل الس�ید الوز�ر
تفضل الس�ید الوز�ر يف �س�یري اجللسة الس�ید الوز�ر ما يش الرد �ىل 

  .نقطة نظام، ٔ�رجوك

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

يف �س�یري اجللسة، أ�س�ئ� اليت تطرح عندها �القة ب�س�یري اجللسة؟ 
ما ميك�ش تو�ه الوزراء ٔ�و الرد �ىل الوزراء و�س�تعملو عبارات �ري الئقة 

ء يف موا�ة الوزراء، العالقة م�نیة �ىل ��رتام وخصها تبقى هبذا الفضا
  .يف هاذ أ�ساس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .من الرضوري

شكرا هناك ا�رتام م�بادل من طرف ال املس�شار�ن وال من طرف 
  .ٔ�عضاء احلكومة

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

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�شكرك �ىل هذا السؤال املهم فعال ا�يل �هيم املص�ات اخلاصة وا�يل 

د�ل  131.13تتعترب قطاع حر وا�يل یعين ت�رس معلها يف ٕاطار القانون 
  .مزاو� �نة الطب

ف� یتعلق �ملس�ٔ� د�ل أ�مثنة ٔ�و التعریفة املرجعیة فه�ي تتحمك فهيا 
ا�يل ت��ظم العالقات بني الهیئات املد�رة  65.00لقانون امن  18املادة 

�لت�ٔمني ومقديم اخلدمات مبا فهيا القضیة د�ل التعریفة، والهدف مهنا هو 
 .�ل�س�بة �لمؤم�ني�كون عند� وا�د املرجع د�ل اسرتداد املصاریف 

هناك اتفاق�ات وطنیة، فعال إالتفاق�ة الوح�دة ا�يل اكینة يه د�ل 
متك�اش �ش حنینوها، ٔ�ن يف ٕاطار مشاورات، ملا ما  ، ما2006

كنتفهموش ك�س�متر هاذ االتفاق�ة كتبقى �اریة، ٔ�و احلكومة ميكن لها تغريها 
وتغري أ�مثنة يف اجتاه �ٔ�ساس يف اجتاه ٔ�نه البايق ٔ�داؤه د�ل املواطن 

  .یتقلص
ىل الیوم حنن يف خطى م�قدمة يف هاذ املشاورات، الیوم اك�ن ٕارادة �

عكس ما قلتوه ٔ�ن ما ی�رش يف اجلرائد، حىت هاذ القضیة ا�يل اكنو �یقولو 
راه ما اكی�ش، ٔ�ن ا�يل كنالحظ من طريف هو ٕارادة، هو ثقة م�باد�، هو 
الرغبة د�ل مجیع أ�طراف، مايش �ري اخلواص، الوزارة، الواك� الوطنیة 

، وكذ� الهیئات ا�يل دارت وا�د العمل �م، د�ل التقریب بني ا�ٓراء
املد�رة، ٔ�ن يه ا�يل ٔ�ساس�یة، موافقهتا ٔ�ساس�یة وعندها الفلوس د�ل 
الناس املؤم�ني �ش تعطهيم حقوقهم �ش ما یبقاوش خيلصو من ج�هبم ٔ�كرث 

  .من ذاك اليش ا�يل �لصو، مع العمل ٔ�نه �اصنا منشو ٕاىل ٔ�مثنة معقو�
ق�ات ا�يل ف�ه مراجعة الیوم اك�ن وا�د العمل �م يف ٕاطار هاذ إالتفا

التعریفة، اك�ن ٔ�مثنة ا�يل غتقلص، اك�ن ٔ�مثنة ا�يل �زتاد، واك�ن كذ� ٔ�عامل 
  .�دیدة ٔ�ساس�یة ا�يل ما اكن�ش م�ٔخوذة بعني �عتبار

مث هناك دینام�ة ٔ�خرى ا�يل غت�لینا منش�یو ٕاىل التحمك الطيب يف 
، �ع�د �ىل النفقات، مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، �ع�د �ىل �روتو�والت �الج�ة

مسارات العالج �ش ما یبقاش التفریط يف اس�تعامل هاذ اخلدمات د�ل 
الت�ٔمني و�ش ما �كو�ش هناك كذ� اس�تغالل من طرف بعض مقديم 

  .اخلدمات اس�تغالل �ري صائب
  .شكرا

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

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

  :الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس املس�شار
نطمح ٕاىل جتوید هاذ العمل والثقة ما بني  ،الس�ید الوز�ر ،لكنا

وانطالقا . املؤسسات، و�لتايل �شكرمك، الس�ید الوز�ر، �ىل اجلواب د�لمك
  :م�ه وتفا�ال مع توضی�ا�مك �س�ل يف الفریق احلريك املالحظات التالیة

التعامل �لتغطیة الصحیة نؤكد ٔ�ن تو�ه املص�ات اخلاصة ٕاىل وقف 
هو مبثابة ٕا�الن عن �دم تقدمي اخلدمات الطبیة �لمؤم�ني، واليت يه حق 
هلم، یؤدون عهنا ٔ�قساطا شهریة تق�طع �شلك ٕاج�اري من املنبع، �ا ندعو 

  .الوزارة ٕاىل ٕاجياد �ل لٕالشاكلیة �شلك مس�تع�ل
 2006د�ل وكام �اء يف اجلواب د�لمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه إالتفاق�ة 

ٕاىل �دود السا�ة مل �متك�وا يف احلق�قة �ش ميكن تلقاو وا�د التوافق ما بني 
  الوزارة ومابني هاذ الناس هاذو؛
سايس �ٔ ٔ�ن تعممي التغطیة الصحیة مد�ل نعترب، يف الفریق احلريك، 

ملعاجلة ٕاشاكلیة القطاع، فرمغ ا�هودات املبذو� يف هذا النطاق ببلورة 
امج �روم تعز�ز وتقویة امحلایة �ج�عیة، كرب�مج املسا�دة مجمو�ة من الرب 

ا�ي نتطلع ٕاىل ٕاصالح اخ�الالته وجعل بطاق�ه بطاقة " رام�د"الطبیة 
وطنیة، صاحلة �لعالج يف مجیع مس�شف�ات املغرب، والت�ٔمني إالج�اري 
اخلاص �لطلبة ا�ي مل یفعل بعد، والتغطیة الصحیة �لمهاجر�ن والت�ٔمني 

ج�اري أ�سايس �ىل املرض اخلاص بف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني االٕ 
وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، وا��ن نطالب 
احلكومة �لتعجیل ٕ�صدار مراس�مي تطبیق�ة يف انتظار مصادقة الربملان �ىل 

 من مرشوع قانون �م یتعلق �متكني الوا��ن من التغطیة الصحیة، ف�الرمغ
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من املغاربة �ارج التغطیة الصحیة وختتلف ال�س�بة حسب  %45ذ� ف 
 اجلهات؛

رابعا، ٕان حتق�ق ٔ�هداف التغطیة الصحیة رهني �الس��ر يف التجهزيات 
والب��ة التحتیة الصحیة واملوارد ال�رشیة، ف�عممي التغطیة الصحیة مل حيقق 

ؤ�طباء يف خمتلف  مراده ما مل جيد املؤمن ب��ات حصیة الئقة وجمهزة
 .التخصصات، وتفعیل التف��ش�یة، الس�ید الوز�ر، هللا جيازیك خبري

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

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

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

ن يف فعال التف��ش واملراق�ة هاذي كذ� حماور ا�يل �ادي �كو
االتفاق�ة ا�يل بغینا اح�ا هو . ا�ینام�ة د�ل التفاوض ٕاىل وقعنا �ىل االتفاق�ة

�ملوازاة نقویو ا�ور د�ل الواك� الوطنیة د�ل الت�ٔمني الصحي �ش �كون 
عندها ٕاماكنیة ضبط مدى ا�رتام التقدم ببعض العقو�ت، ملا �كون �دم 

  .ٔ�ساس�یةا�رتام مضامني هاذ االتفاق�ة، ٔ�ن مس�ٔ� 
مث مس�ٔ� ٔ�خرى هو ٔ�نه الیوم ٕاىل ما اش�تغلناش �ىل مؤرشات د�ل 
الت��ع، ٕاىل ما �دم�اش �ىل مس�ٔ� د�ل الربوتو�والت، ٕاىل ما راجعناش 
املصنف د�ل أ�عامل الطبیة ٔ�و أ�عامل البیولوج�ة ودر� لو التحیني د�لو 

ماكنیات د�ل هاذ غیبقى دامئا وا�د سوء تفامه ووا�د الهدر رمبا د�ل االٕ 
  .املؤسسات املؤم�ة

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

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
وموضو�ه تدين اخلدمات إالداریة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .تفضل الس�ید املس�شار. جمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤالفریق الت

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

  الس�ید الوز�ر،
قو يف إالدارة، �تتعرفو ب�ٔن وا�د العدد �بري من املغاربة ما بقاوش تی� 

وس�ید� هللا ینرصو ٔ�عطى التعل�ت وأ�وامر �ش تصلح هاذ الوضعیة، 
ليش �ال وزار�مك تد�ر وا�د البوابة �ش الشاك�ت د�ل املواطنني وهاذ ا

  .ا�يل عندمه مشالك ٕاداریة
ٔ�ش�نو درتو �ش تنجحو هاذ املرشوع و�رجعو الثقة د�ل : والسؤال د�لنا

  املواطنني يف إالدارة؟ 
  .وشكرا

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

  .تفضللمك اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب، 

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�ید املس�شار �ىل تفضلمك هبذا السؤال، ا�يل س�بق يل 
جوابت �لیه يف شهر نومفرب من الس�نة املاضیة، ولكن ال ب�ٔس ٔ�نه السؤال 

  .ا ٕاىل حتیني املعطیات املتعلقة بهحيتاج دامئ
ا�س�تور نص �ىل ٔ�ن املرافق العموم�ة ملزمة بتلقي شاك�ت 
ومالحظات واقرتا�ات املرتفقني وبت�ٔمني ت��عها، وهاذ احلكومة ميل ف�حت 
هاذ امللف ما لقا�ش اك�ن وا�د املنظومة م�سجمة ومو�دة وفعا� لتلقي 

ندها �ٓ�ال ومساطر وم�اهات الشاك�ت، ما اكیناش، یعين لك ٕادارة ع 
د�ل ماكتب الضبط، فوضعنا وا�د البوابة مبرسوم ا�يل �ینظم الك�ف�ات 
د�ل التلقي مايش فقط الشاك�ت، حىت املالحظات و�قرتا�ات د�ل 

، ونقدر 2018، ینا�ر 2012املرتفقني وانطلقت هاذ البوابة يف شهر ینا�ر 
الناحجة �دا من الناح�ة د�ل  نقول لمك ب�ٔن هاذ البوابة من إالجنازات

الفعالیة د�لها، ٔ�ن هذا نظام رمقي نظام معلومايت مايش ساهل، ميكن توقع 
فهيا ٔ�عطاب و�ميكن ولكن من أ�نظمة ا�يل ت�ش�تغل ويف تصا�د مس�متر، 

  .و�لقت وا�د الق�اة د�ل التواصل ود�ل الثقة �ى املواطنني
كو�هنم �ىل التعامل مع هاذ هناك ٔ�رقام �مة �دا هناك موظفون مت �

البوابة ا�يل عندها ماكتب ٔ�مام�ة وماكتب �لف�ة �لمعاجلة، واح�ا ا�ٓن 
بصدد ٕا�داد التقر�ر الرت�یيب للك هاذ الشاك�ت حسب القطا�ات وحسب 
املواضیع د�لها، س�نقدمه �لس�ید رئ�س احلكومة وس�مت تقامسه بطبیعة احلال 

  . وطينمع نواب أ�مة ومع الرٔ�ي العام ال
ٕاذن هذه فقط وا�دة من الرافعات أ�ساس�یة الس�تعادة الثقة مايش 

  .بو�دها، ولكهنا ٔ�ساس�یة ونعتربها �حجة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

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

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

  . وشكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
يف احلق�قة أ�مر یتعلق بتدين اخلدمات إالداریة، �ات مشلك د�ل 
الشاك�ت يه وا�دة من مجمو�ة د�ل أ�مور ا�يل املواطن تیعاين م�ه، 
و�� رمغ ذ� ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك رمغ لك ا�هودات املبذو� ورمغ لك 
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وم�ة بعد �س�تقالل، واليت سامهت أ�طر الرتاكامت إالجيابیة لٕالدارة العم
املغربیة والزالت يف ٔ�داء وظیفهتا الوطنیة يف �رتقاء مبس�توى املرافق 
العموم�ة، ٕاال ٔ�نه يف الس�نوات أ��رية و�د� ٔ�ن إالدارة املغربیة اس�تقالت 
تقریبا من ٔ�داء وظیفهتا، وبدٔ�ت �هترب من املسؤولیة وال �رید حتملها، 

عكس سلبا �ىل ٔ�داهئا ؤ�داء املرفق العمويم، مما ٔ�دى ٕاىل اليشء ا�ي ان
  .تدين اخلدمات العموم�ة وهذا هو س�ب �زول هذا السؤال

ف�الرمغ من اخلطب امللك�ة الصارمة والقاس�یة يف بعض أ�ح�ان، 
و�لرمغ من جمهودات احلكومة يف هذا إالطار ٕاال ٔ�نه جيب ٔ�ن نعرتف ب�ٔن 

واطن �ري راض عهنا متاما، خصوصا يف اخلدمات العموم�ة مرتدیة وامل
القطا�ات ذات البعد �ج�عي، �� فٕانه یق�يض م�ا وم�مك وقفة ت�ٔملیة 
لوضع أ�صبع �ىل ا�اء وحتدید ٔ�س�باب هذا الرتدي والراجع ٕاىل بؤس 

  .لكه حنو ختو�ن إالدارة �شلك �ري الئق اخلطاب الس�یايس ا�ي یت�ه
ٔ�وضاع إالدارة وحتفزيها وتطبیق  ��، الس�ید الوز�ر، جيب ٕاصالح

العدید من . م�دٔ� احملاس�بة والرضب �ىل ٔ�یدي املتالعبني مبصاحل املواطنني
الشاك�ت اليت تتدفق من املواطنني �ىل هذا املوقع، سواء املقميني ٔ�و من 
ٔ�بناء �الی��ا �ملهجر، هتم ٔ�ساسا الرتايم �ىل ٔ�رايض امجلوع وهنهبا ٔ�و املس 

ة �لمقميني �خلارج، وهو حمور تظلامهتم، �اصة �س�ب بطء �ٔ�مالك اخلاص
  .املساطر وتعق�دها

وهنا نلمتس م�مك املعاجلة الناجعة �لشاك�ت وحث بعض املصاحل 
إالداریة املعنیة �ىل جتنب الردود الناقصة ٔ�و أ�جوبة التدل�س�یة ا�انبة 

أ�مور، اليشء �لصواب وا�الفة �لحقائق، مما یعمق اجلرح و�زید من تعق�د 
ا�ي خيلف تداعیات عكس�یة وسلبیة تؤدي يف العدید من املناس�بات ٕاىل 
التظاهر وخروج املواطنني ٕاىل الشارع اح��ا�ا �ىل سوء سالمة تدبري 

  .هذه الشاك�ت
  .وشكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

  .س�ید الوز�رلمك رغبة يف الرد �ىل التعق�ب، تفضلو ال 

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

شكرا �ىل هذا التعق�ب الس�ید الرئ�س وٕان اكن ال ميكن ٔ�ن خنزتل 
الك�ري من �خ�الالت والت�ٔخرات ا�يل تتعرفها بالد� يف قطا�ات كثرية يف 

ملوظفني ت�ش�تغلو �روح وطنیة إالدارة، هناك م�ات �ٓالف املوظفات وا
وتفاين، �� فاك�ن اس�تقرار واك�ن ٔ�من يف البالد واك�ن منو اق�صادي 
واملغرب ب� �حج ح�ث اكینة ٕادارة ك�ش�تغل، و�خ�الالت راه فهيا، كام 
قال �ال� امل� حفظه هللا، هناك تضخم يف ال�شخیص، �اصنا 

س �ج�عي و�ق�صادي �جهتاد، ا�لس أ��ىل دار ال�شخیص، ا�ل

دار ال�شخیص، وس�یط اململكة دار ال�شخیص، د� اح�ا ت�ش�تغلو �ش 
نطورو إالدارة ال يف املرافق د�ل �س�تق�ال وال يف ا�ٓلیات، �ري مؤخرا 
�رش� دلیل �ىل ت�س�یط املساطر املتعلقة بزنع امللك�ة ودلیل املواطن 

د�لنا يف وا�د املر�� �دیدة لك�ف�ة �س�تفادة من حقو يف التعویضات، ف
د�ل الرمقنة ود�ل ت�س�یط املساطر ود�ل حسن �س�تق�ال، ا�يل ميكن 

شاكیة  112778: املواطن يف إالدارة نعطیمك هاذ أ�رقام ا�يل تتعكس ثقة
ٕادارة، ونقدر نعطیك ب�ٔن �س�بة الرضا املواطن  112ا�يل تقدمت وت�شمل 
(la Satisfaction) معرب عهنا يف  %67لت �ٔكرث من د�ل املواطن وص

  .البوابة الوطنیة �لشاك�ت
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

ون��قل �لسؤال املوايل املو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة، وموضو�ه 
الوقایة، اللكمة ٔ��د  ووسائل�زوید التجمعات احلرف�ة مبعدات إالنتاج 

  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�دى ا�لبنات أ�ساس�یة، �لنظر ٕاىل ٔ�مهیة التجمعات احلرف�ة �عتبارها إ 

املغريب، وا�ور الك�ري ا�ي تقوم به يف  ي�لك رصا�ة �لناجت �ق�صاد
احلیاة �ج�عیة و�ق�صادیة �ملدن، ؤ�یضا اس��ادا، الس�یدة اكتبة ا�و�، 
ٕاىل الزتاما�مك السابقة يف جمال ا�هنوض بواقع القطاع د�ل الصنا�ة التقلیدیة، 

  :�� �سائلمك
التدابري اليت تنوون الق�ام هبا لزتوید التجمعات احلرف�ة مبعدات  ما يه

  إالنتاج ووسائل الوقایة ٕاىل �ري ذ�؟
  .شكرا

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

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

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

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
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هو حيظى ب�ٔمهیة �برية يف  ٔ�وال، هاذ املوضوع املرتبط �ملعدات التق�یة
دات �رامج الوزارة املرتبطة بت�ٔهیل مجمعات الصنا�ة التقلیدیة والو�ٕاطار 

 230ملیون درمه، مبا یعادل  22املش�تغ�، فالیوم نعطي الرمق إالجاميل تقریبا 
ٕاىل ا�ٓن، وعند�  2007جتمع حريف مت ٕاعطاهئا معدات تق�یة �زمة م�ذ 

مركز تقين �ىل املس�توى الوطين، وهذه املراكز �ل�س�بة لنا �مة،  11الیوم 
د كذ� بني الصناع، ٔ�هنا كتضمن التعاضد يف املعدات، تضمن التعاض

وهاذ موجود يف مجمو�ة من املدن، واح�ا حنرص يف لك الز�رات املیدانیة 
اليت ٔ�قوم هبا، ٔ�حرص خشصیا �ىل ز�رة هذه التجمعات ٔ�و السؤال عن 
ٔ�وضاعها ؤ�حوالها، وٕاذا اكنت هناك مشالك ٕاجياد احللول لها، ٔ�نه فعال 

�یف  -ال مرتبط �لعتاد وهذا الیوم املوضوع، ٔ�ن سؤالمك ف�ه جزٔ��ن، السؤ 
ني به وك�ش�تغلو �لیه وكنحرصو �ىل اح�ا يف كتابة ا�و� وا� -قلت  ما

هاذ املنطق د�ل التجمیع د�ل الصناع يف هاذ املراكز �ش �كون عندمه، 
ٔ�ن مايش مجیع الصناع عندمه ٕاماكنیة احلصول �ىل هاذ العتاد �البا ا�يل 

  .یة د�هلم�یكون ب�ٔموال مايش يف إالماكن 
السؤال الثاين مرتبط �لوقایة، هذا السالمة املهنیة يه كذ� كتد�ل 
يف الربامج اليت �ش�تغل �لهيا، والیوم �س�تعد ٕالطالق مح� وطنیة يف هاذ 
املوضوع وا�يل �ادي �كون م�اس�بة �لمزید من ال���ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة السالمة 

  .املهنیة �لصناع والصانعات

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

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

  :امحیدي امحمداملس�شار الس�ید 
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، �لك رصا�ة فعال ٔ�عطینا الوقت الاكيف، 
الس�یدة اكتبة ا�و�، ٔ�ن �قش�نا معك مرارا و�كرارا يف الس�نوات املاضیة، 

یة لقطاع الصنا�ة التقلیدیة والصناع التقلیدیني املوضوع د�ل الوضعیة املزر
�ىل الصعید الوطين، ف�ٔعطیناك الوقت الاكيف واكنت هناك ٕالزتامات �لك 
رصا�ة خشصیة من طرفمك �لهنوض هباذ القطاع، ولكن لٔ�سف ٔ�نت 
مش�يت �لكميت �ىل املبالغ املالیة املرصودة ولكن اح�ا كنذ�رو �ىل احلاكمة، 

هاذ القطاع هو احلاكمة، ٔ�ن هناك �دد �بري من ٔ�ن ما ینقصنا يف 
التجمعات ٔ�ح�ا� كت�رب بعض احملالت فار�ة، ل�س هناك ت��ع من طرف 
كتابة ا�و� ٔ�و الوزارة ا�يل اكنت سابقا، وهذا مايش �ري يف الوقت د�لمك 

ة هناك مشالك يف ما خيص قطاع �لك رصا�ة، هذا م�ذ احلكومات املتعاق�
یة، يف ما خيص هاذ اليش د�ل ا�معات، وحىت التجمعات ا�ة التقلیدصنال 

د�ل الصناع التقلیدیني هناك بعض الصانعات والصناع التقلیدیني ا�يل 
ٔ�كفاء ا��ن �س�تحقون هاذ احملل و�س�تحقون ب�ٔن �ريفع �لقطاع، ٔ�ن ما 
ٔ�حوج�ا ��مع لهاذ الناس هاذو، ولكن لٔ�سف، هناك �دد �بري من 

غلقة، ولكن الوزارة كتبقى ب�ٔن كتنظر لهاذ املشالك ولكن احملالت ا�يل م

معندهاش احللول �لك رصا�ة ا�يل كن��ظرو، ٕاىل �انب املشلك د�ل 
احلس�مية اليت تف�قر ٕاىل ا�مع، ٕاىل  - تطوان -العامصة د�ل اجلهة طن�ة 

ٔ��سط أ�ش�یاء، معند�ش املراكز د�ل التكو�ن، بوابة د�ل املغرب حنو 
  .ٔ�ورو�
لس�یدة اكتبة ا�و�، ٔ�نت �ارفة هذا الشئ هذا، وفني إاللزتامات ا

د�لمك؟ ٔ�لزتمت معا� خشصیا يف مدینة طن�ة قلت ب�ٔن س�نعمل، هنار مت 
تدشني ذیك أ�سواق د�ل �ق�صاد �ج�عي ا�يل اكن يف ا�ار 
البیضاء، قلت ب�ٔن �ادي ند�روه يف طن�ة ٕاىل �د ا�ٓن، مرت ثالثة 

تدا�مك �ىل هاذ القطاع ولكن مل �ر النور، سواء ال من س�نوات �ىل ان 
الناح�ة د�ل ا�مع، وك�شكرو ب�ٔن الس�ید رئ�س امجلا�ة ٕاىل �د ا�ٓن مايش 
ك�شكروه ٔ�ن اح�ا راه عبء �ىل امجلا�ة ٔ�عطو� يش مراكز ا�يل كنتكونو 

كنكرروها ولكن لٔ�سف، .. فهيا وبعاد، الزتم�ا معهم س�تة ٔ�شهر قلنا 
ب�ٔن اكتبة ا�و� يف هاذ ا�ال هذا معطیاش أ�مهیة لهاذ القطاع يف ك�شوفو 

  .مدینة طن�ة

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

� اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب، يف �دود الوقت 
  .املتبقى، مزال شویة �ري زیدي، تفضيل

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

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

ٔ�وال، اح�ا هاذ املدة ا�يل دوز� يف هاذ القطاع مايش �ري كنا كن��عو 
�رامج ؤ�ن� مايش املشالك ولكن كن��عها وكنوضعو �رامج، وامحلد � هناك 

غریب �ىل هاذ القطاع، ٔ�نت رئ�س غرفة وكتعرف مز�ن ا�هودات ا�يل 
  .م�ذو� والربامج ا�يل كنفذوها

ٔ�وال يف ما خيص موضوع ا�معات، ٔ�ن السؤال �ىل العتاد ومش�يت يف 
التعق�ب �ىل ا�معات، ا�معات ٔ�ن� كتعرفو ٔ�ن الس�یاسة ا�يل لق�نا ٔ�هنا 

لٔ�فراد، الیوم اح�ا التوج�ه ا�يل اك�ن وا�يل اك�ن املدراء د�لنا اكنت كتعطى 
�ىل املس�توى الرتايب ٔ�ن هذه ا�معات الصنا�ة التقلیدیة يه م� د�ل 
ا�و�، و�لتايل خص �س�تفادة مهنا �كون �لتعاونیات و�لتجمعات، یعين 

  .ما مش��اش يف م�طق الفردي لٔ�ش�اص، هذا مس�توى
ا�د العمل ا�يل تنعتربو خشصیا �م �دا بفضل أ�طر والیوم مقنا بو 

د�ل كتابة ا�و� ا�يل اش�تغلو ف�ه واملدراء د�لنا اجلهویني هو ٕاحصاء لك 
ب��ات التحتیة والفضاءات اليت تتوفر �لهيا كتابة ا�و� امللكفة �لصنا�ة 
 التقلیدیة، وا�يل اعطاتنا الیوم اخلریطة واحضة حول الب��ات و�ش�تغال

د�لها، وهذا معل مايش ساهل ٔ�نه �ذا م�ا وقت �بري و�بري �دا من ٔ��ل 
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 .ٔ�ننا حنصیو املمتلاكت ا�يل اكینة ؤ�ش�نو الفعالیة د�ل هاذ املؤسسات
املس�ٔ� أ�خرى ذ�رتو موضوع طن�ة، موضوع طن�ة هذا س�بق لنا 
�قش�ناه وكنا عندمك يف �لسة �رٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة خشصیا مع 

، وتطرحت فهيا املشالك د�لها �لك التفاصیل، املوضوع د�ل طن�ة اجلهة
تتعرفو ٔ�نه مربمج السوق التضامين يف مدینة طن�ة مربمج ؤ�نه بطبیعة 

  . احلال الربجمة تمت مع رشاكء �ٓخر�ن واملوضوع يف الطریق د�ل ال�سویة د�لو
  .ٕاذن مجیع �لزتامات د�لنا معمك اح�ا تنحرصو �ىل الوفاء هبا

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

السؤال الثاين موضو�ه التكو�ن يف �ن الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة 
�لس�ید املس�شار من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ل�سط السؤال، 

  .تفضل

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شلك قطاع الصنا�ة التقلیدیة �ين قطاع مشغل �ملغرب �ساكنة 

من  %7حريف وحرف�ة، ا�يل تی��جو حوايل  �2.300.000ش�یطة تقدر ب 
ٔ�مهیة هذا القطاع ال تقف عند العبء البعد . الناجت الوطين يف بالد�

رضیة ذات امحلو� الثقاف�ة والف�یة �ق�صادي، بل كذ� امشل املقومات احل
  .والرتاثیة املوجودة يف م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة

نظرا لهاذ أ�مهیة ت��قى تنافس�یة القطاع وإالق�ال �ىل املنتو�ات د�ولو 
من أ�ولو�ت الواجب ٕاجنا�ا، ولن ی�س�ىن ذ� ٕاال من �الل عنرص 

ة الصعبة مو�و� �رشي كفء وممترس ومكون ٔ�حسن �كو�ن، وهاذ املهم
  .لوزار�مك، الس�یدة الوز�رة، ؤ�نمت مشكور�ن �ىل ا�هودات د�لمك

مؤسسة موز�ة �ىل مجیع ٔ�طراف  58قطاعمك تیقوم هباذ املهمة �رب 
اململكة من �الل م�ظومة قامئة بذاهتا، تضم التكو�ن أ�سايس والتكو�ن 

لتكو�ن املهين املس�متر، ؤ�نمت ا�ٓن بصدد تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة � 
، وا�يل من بني 2021يض ٕاىل �ایة وا�يل �مت 2016مارس  30املوقعة يف 

شاب �لتدرج يف هاذ  61600ٔ�هداف د�لها د�ل �سرتاتیجیات �كو�ن ا
  .الفرتة

 2016ممترس يف  6600ٕاىل �دود الیوم الس�یدة الوز�رة مت ٕادماج 
رس �الل ممت 21000، ٔ�ي تقریبا 2018يف  7800و 2017يف  7700و

  .س�نوات 3هاذ 
 40000هل تظنون ٔ��مك �س�تطیعون �كو�ن : السؤال الس�یدة الوز�رة

  ممترس يف الس�ن�ني املتبق�تني من معر هاذ الرب�مج؟

كذ� بغینا هنا �ش�یدو �لرشاكء د�لمك يف هاذ الرب�مج ا�يل هام غرف 
كذ� بغینا الصنا�ة التقلیدیة، وا�يل هام �حتاد العام ملقاوالت املغرب، و 

نذ�رو ب�ٔن هاذ ا�منط من التكو�ن ا�يل ركز� �لیه ا�يل هو منط نتاع التدرج 
تیعطي نتاجئ �د �مة �ل�س�بة لٕالدماج د�ل الش�باب يف سوق الشغل، 
وهنا مربط الفرس، ٔ�ن ٕادماج الش�باب وولوج سوق الشغل هو الهدف 

تكو�ن املهين أ�مسى وهو صلب إالسرتاتیجیة امللك�ة ومعق ورقة طریق ال 
ا�يل ٔ�رشف �لهيا �ال� امل� نرصه هللا، وا�يل �ادي تعطي لبالد� ٕان شاء 

مدینة �ن وكفاءات، ويف هاذ املدن هذه �ادي �كونو ٕان شاء  12هللا 
  .2021معاهد د�ل الصنا�ة التقلیدیة وهذا لكه يف ٔ�فق  6هللا 

سوق لهذا ومن ٔ��ل حاكمة ج�دة وملالءمة التكو�ن مع مطالب ال 
وحتق�ق هاذ إالدماج ٔ�كرث �لش�باب �ادي یمت ٕارشاك املهنیني واجلهات يف 
حاكمة و�س�یري هاذ املعاهد، هذا هو التصور ا�يل اك�ن الیوم وا�يل معلتو 

  .�لیه مجمو�ني
السؤال د�لنا الثاين، الس�یدة الوز�رة، هو إالسرتاتیجیة د�لمك د�ل 

ن يف �ن الصنا�ة التقلیدیة ا�و� ٕال�داد ج�ل �دید من معاهد التكو�
مركز �ىل ٔ�ساس هاذ  58وهیلكة املعاهد املوجودة من ا�ٓن، هاذیك 

احلاكمة اجلیدة ا�يل ك�س��د �ىل ٕارشاك املهنیني و�ىل ٕارشاك اجلهات يف 
ال�س�یري �ىل غرار ما س�یعمل به يف هاذ مدن الكفاءات واملهن من �الل 

  .املرور �رب ال�س�یري املفوض
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

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

  .� اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
احملرتم �ىل هذا السؤال و�ىل ٕا�رة هذا شكرا � الس�ید املس�شار 

املوضوع، ٔ�نه الیوم فعال ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن �منیة الرٔ�سامل ال�رشي 
املوجود واملهمت بقطاع الصنا�ة التقلیدیة �عتباره، ٔ�وال، هناك ٕاماكنیات �برية 

من  %20ٔ�كرث من  2.3ٔ�ن  %20يف هذا القطاع، ان� ذ�رتو انه ٔ�كرث من 
ل�ش�یطة املغربیة ت�ش�تغل يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة، وهناك الساكنة ا

ٕاماك�ت ٔ�خرى هائ� يف العامل القروي بعضها اس�مثر وبعض ا�ٓخر ميكن لنا 
  .�س�مثروه

الیوم عن طریق التكو�ن وعن طریق ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي ميكن 
اك�ن  لهذا القطاع ٔ�ن �سامه بقوة يف �ق�صاد الوطين، والیوم كتعرفو ٔ�نه

وا�د الورش وطين �بري ا�يل هو ورش د�ل ٕا�ادة النظر ٔ�و ٕا�ادة تطو�ر 
م�ظومة التكو�ن املهين، وا�يل اح�ا جزء من هذا املنظومة الوطنیة الك�رية، 
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ففي ٕاطار هذه إال�ادة الیوم اكینة هیلكة �دیدة، وق�ل ذ� اح�ا كنا 
ا يف هذه أ��م من اش�تغلنا يف ٕاطار ٔ��م دراس�یة والناس د�لمك حرضو معن

ٔ��ل م�اقشة ومساء� حاكمة التكو�ن، حاكمة تدبري مراكز التكو�ن يف 
مركز نعم، ولكن البد من ٕا�ادة النظر يف  58الصنا�ة التقلیدیة، الیوم 

  .ٔ�سلوب التكو�ن واحلاكمة �شلك �ام، وكذ� الهندسة البیداغوج�ة
اك�ن تطور يف هاذ فالیوم، امحلد �، اك�ن وا�د التطور تنقولو ب�ٔنه 

ا�ال واك�ن وا�د �ش�تغال ح�یث ا�يل ٔ�عطى نتاجئ، من ب�هنا ٔ�وال ٔ�ننا 
الیوم يف ٕاطار هاذ الرب�مج املليك الك�ري ا�يل تعلن �لیه ا�يل هو مدن املهن 

 5داجلهات،  5والكفاءات الصنا�ة التقلیدیة �ادي �كون �ارضة يف 
التقلیدیة قویة �ادي �كون �ارضة يف داجلهات يف اململكة ا�يل فهيا الصنا�ة 

هذه املدن الك�رية ا�يل �ات الیوم بوا�د التصور �دید ا�يل تیقوم �ىل 
التعاضد يف إالماك�ت ال�رشیة وإالماك�ت املالیة، وا�يل �ادي یعطي فرصة 

  .�لش�باب يف التكو�ن يف مجمو�ة دا�االت ول�س فقط يف جمال وا�د
ما �اد�ش یلغي الربامج القامئة، �راجمنا وكذ� �ىل مس�توى، ٔ�ن هذا 

معهد يف  12مركز، نعم، وعند� الیوم ٕا�داث  58ا�يل يه قامئة، الیوم 
ف�ون الصنا�ة التقلیدیة بدبلوم تقين م�خصص �ايل، ٔ�ول مرة �ادي 
یت�دث تقين م�خصص، ملاذا؟ ٔ�ن ق�ل اكن عند� فقط تقين وما اك�ش 

�ادي یمت هاذ أ�مر هذا وغیولیو عند� تقين م�خصص، الیوم صدر القرار و 
ش�باب د�لنا �اصلني �ىل البالكور� ا�يل �ميكن هلم یتكونو يف ف�ون 

  .الصنا�ة التقلیدیة بدبلوم ومبن�ة
كام تعلمون فالیوم م�دريب التكو�ن املهين عندمه احلق يف املنح 

� واملتدربني د�ل الصنا�ة التقلیدیة كذ� س�یكون هلم هذا احلق، عند
معهد يف ٕاطار  12معهد يف ٕاطار إال�داث وعند� كذ�  12كذ� 

الت�ٔهیل، ومن ب�هنا معهدان �ادي �كونو يف ٕاطار حساب حتدي أ�لف�ة، 
سواء د�ل فاس ٔ�و ال د�ل مك�اس، وتنعتربو ب�ٔن هاذ الورش د�ل 
التكو�ن الیوم ورش �م �دا، ٔ�ن به ٔ�وال �ادي حنافظو �ىل احلرف د�لنا 

ي �س�متر يف ا�متع املغريب، ٔ�ن التكو�ن هو ٕا�دى �ٓلیات احلفاظ �ىل و�اد
احلرف، واملس�توى الثاين هو ٔ�نه من �الل التكو�ن �ادي �س�متر هذه 
احلرف و�ادي نف�حو الباب �ل�شغیل �مو�ة د�ل الش�باب، ٔ�ن هذا 

  .من الناجت ا�ا�يل اخلام وميكن لو �سامه ٔ�كرث %8قطاع ت�سامه حىت ل 
  .اشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، �خ�الالت املتعددة �ار الصانع، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :محمد رحيان املس�شار الس�ید
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  لس�ید الوز�ر،ا
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  �شرتايك �سائلمك عام جيري بدار الصانع؟ الفریق

  .�لیمك والسالم

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

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

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

ٔ�وال، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم وٕان اكن السؤال ما واحضش، ما 
  .فهمش ٔ�ش�نو بغیيت تقول

س�ٔلمت عن دار الصانع �شلك �ام، ٔ�ج�بمك ٔ�ن دار الصانع يه مؤسسة 
  .�لرتوجي �لصنا�ة التقلیدیة دا�ل الوطن و�ار�ه معوم�ة ملكفة

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

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

  :محمد رحيان املس�شار الس�ید
دارو  (l’audit)الس�یدة اكتبة ا�و� ما ت�ساش �ىل �لمك اك�ن وا�د 

رمبا عندمك ٔ�ن�، وٕاىل ما اكن�ش  ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وها ال�س�ة
  . عندمك، ها ال�س�ة اكینة

  . يف الفقرة أ�وىل تیقول ٔ�موال دار الصانع يف �ب الرحي
، الرتاجع �ل�س�بة د�ل 2012و �2005نیا، ت��لكم �ىل الرتاجع ما بني 

فرتاجعت ب  �2018ش �راجعت دار الصانع، ٔ�ما �ل�س�بة ل  52%
71%.  

و�، ما ت�ساش �ىل ٔ�نه اك�ن وا�د املس�ٔ� د�ل ٕاجراء الس�یدة اكتبة ا�
  .احلد من هدر املال العام، هذا �م ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

�نیا، سفریة الس�ید املد�ر واملرافقني �ارج ٔ�رض الوطن تیطلبو مع� 
  . 2020ا�يل �س�نات ٔ�مام �ال� امل� و 2015صعبة، ٔ��ن يه رؤیة 

دث وال حرج، يف لك معرض ا�يل ٔ�ما املعارض �ارج الوطن �
ت�شوفهم ت�شوفو نفس أ�ش�اص ونفس الوجوه ا�يل ت�شار�و يف املعارض 
هام هام، ما اكی�ش �لهيم يش �د �ٓخر، ٔ�مشن صفة �ش تتصیفطو هاذ 
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  الناس هاذو لربا؟ 
ٔ�ما املعارض دا�ل الوطن عندمك يش ٕاحصائیات الس�یدة اكتبة ا�و� 

جناح فهذوك املعارض ا�يل تتخرس �لهيم املال  ا�يل كتدل لمك �ىل ٔ�نه اك�ن
، واش 12يف شهر  29و 28العام، وما فهيم فائدة، كتد�رو املعرض يف 

اك�ن الربد، اك�ن الش�تا، اك�ن هذا، ما اك�ن ال ٕانتاج ال والو، واش عندمك 
ٕاحصائیات هاذ الناس هاذو واش تی��عو و�رشیو، واش تید�رو يش 

  �ا�ة؟ 
  .مز�ن

الرابعة الصفقات دا�ل املد�ر�ت تو�د هبا اخ�الالت �برية  ٔ�ما النقطة
يف دار الصانع، نفس املهندسني، نفس املمولني، نفس ماكتب ا�راسات، 
وال تو�د ٔ�یة رؤیة واحضة �ار الصانع من ٔ��ل حتق�ق �زدهار وامل�شود 

  . يف القطاع
  .والسالم �لیمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

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

املس�شار احملرتم، ٔ�وال �لكمتو �ىل تقر�ر ا�يل تنجز، بطبیعة احلال 
يه م�وفرة، ٔ�ن تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت  ال�س�ة د�ل التقر�ر

  . موجودة
، وطبعا اح�ا راه هذا د�ل �2012لكمتو �ىل التقر�ر ا�ي ٔ�جنز س�نة 

- 2007، والرؤیة إالسرتاتیجیة 2012هو ا�يل �لكمتو �لیه د�ل  2012
ا�يل اكنت يف القطاع وا�يل متت بعقد �ر�مج، و�لتايل ما اكیناش  2015

  .يف الصنا�ة التقلیدیة 2020 يش رؤیة يف
-2007ساالت، رؤیة ٕاسرتاتیجیة  2015الصنا�ة التقلیدیة عندها 

، ساالت هاذ الرؤیة 2007ا�يل اكن عندها عقد �ر�مج وقع يف  2015
  . إالسرتاجتیة

واح�ا الیوم ت�ش�تغلو يف �رامج �دیدة ا�يل مس��دة �ىل الرب�مج 
ٕاسرتاتیجیة �دیدة، ولكن ٔ�رد� ٔ�ن احلكويم، وت�ش�تغلو طبعا يف ٔ�فق رؤیة 

نقمي ٔ�ن �كون وا�د التق�مي �لرؤیة القدمية، جلوانب یعين القوة فهيا، وجلوانب 
نتاع الضعف فهيا، وكذ� ٕارشاك ا�االت أ�خرى، ٔ�ن الرؤیة القدمية 
اكنت ت�ش�تغل فقط �ىل الصنا�ة التقلیدیة ذات امحلو� الثقاف�ة، الیوم 

ات امحلو� الثقاف�ة والصنا�ة التقلیدیة ذات یعين النفعیة الصنا�ة التقلیدیة ذ
والصنا�ة التقلیدیة اخلدماتیة يه جزء یعين دا�� لكها يف ٕاطار �ه�م 

  .د�لنا و�ش�تغال د�لنا
�لكمتو �ىل املعارض الوطنیة، املعارض الوطنیة، الس�ید املس�شار، ال 

املعارض الوطنیة يه فرصة  خيفى �لیمك ٔ�هنا �شلك دمع م�ارش �لصناع، ٔ�ن
مايش فقط �لبیع واح�ا دامئا تنقولو هاذي مايش حمطة جتاریة، املعارض 
الوطنیة يه حمطات �لرتوجي �لمنتوج دا�ل املغرب و�ارج املغرب، وكتعرفو 
ٔ�ن الرتوجي یعين مزید من تعمیق ٕاق�ال املغاربة �ىل م�تو�م التقلیدي، ٔ�ن 

من دول العامل جنحت واس�مترت، �الش؟ الصنا�ة التقلیدیة يف مجمو�ة 
جنحت واس�مترت ٔ�ن ٔ�بناهئا ت�س�هتلكوها، واح�ا ا�راسات ا�يل تنجزت 
بی�ت ٔ�ن املس�هت� رمق وا�د �لمنتوج التقلیدي هام املغاربة، هام املغاربة، 
و�لتايل املغاربة د�لنا الیوم ا�راسات ا�يل عند� بی�ت هاذ أ�مر ؤ�كدتو، 

من �ش�تغال �ىل الرتوجي، ٔ�ش�نو هو الرتوجي؟ هو نقربو و�لتايل البد 
املنتوج التقلیدي من املغاربة، هو حنسسو هذاك الصانع ب�ٔنه ما تیقومش 
بوا�د العمل تقين �س�یط، ولكن تیقوم بوا�د العمل فين رائع، ؤ�نه تی�افظ 
�ىل ا�ا�رة د�ل الوطن د�لو و�ىل احلضارة د�ل بالدو، وراه معا� 

�ن ا�يل هام صناع يف أ�صل د�هلم، وتیعرفو هاذ اليش تیعرفو مس�شار 
  .القمية د�لو

ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن املعارض �یف ما قلت مايش ٔ�هداف جتاریة ولكن 
ٔ�هداف ببعد ثقايف اج�عي حضاري، واح�ا ميكن �كون مالحظات، ما 
 غمننعوهاش، وميكن لمك كربملانیني تقومو ��ور د�لمك وت�سائلو يف هاذ

ا�ال، ال يشء مينع، واكینة مؤسسات رقابیة ومؤسسات دس�توریة ميكن 
لها تقوم ��ور د�لها، ٔ�هنا يه تتقوم ��ور د�ل الرقابة ال ٔ��د ميكن ٔ�ن 

  . یتد�ل يف ذ�
ولكن تنقول ب�ٔن �ل�س�بة لنا الیوم �ش�تغال �ىل الرتوجي هو ٔ�مر �م، 

و�افظت �لهيا ما بغی�ش نعطي  الشعوب ا�يل ت�س�هت� الصنا�ة التقلیدیة
  .أ�م��، ولكن ٔ�ن الشعوب ك�س�هتلكها وكت�افظ �لهيا وكتعزت هبا وكتمثهنا

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

منر �لسؤال الرابع، موضو�ه دمع وتطو�ر الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة ٔ��د 
  .فضلالسادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، ت

  :العبادي احلسنياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  ،ةالس�یدة الوز�ر 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�یدة اكتبة ا�و�، كام یعمل امجلیع قطاع الصنا�ة التقلیدیة هو قطاع 

، جوهري �م، �سامه يف �ق�صاد الوطين يف التمنیة د�ل البالد د�لنا
�سامه يف الرتوجي �لس�یا�ة املغربیة، كام ٔ�نه یعمل �ىل �شغیل الك�ري من 
الید العام� یعين وا�د ال�س�بة �مة �دا، وحنن يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل 

  .ال�شغیل
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�ري ٔ�ن هذا القطاع یعاين من �دة مشالك، أ�مر ا�ي �ال دون ٔ�ن 
  .یعمل �ىل حتق�ق ما هو مطلوب م�ه

احملرتمة، عن التدابري اليت اختذمتوها واليت  �سائلمك الس�یدة الوز�رة
  س���ذوهنا من ٔ��ل دمع الصنا�ة التقلیدیة، الصناع واحلرف�ني؟

  .وشكرا

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

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

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

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

ٔ�وال، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكرمك يف جملس املس�شار�ن �ىل هاذ �ه�م، لك 
الفرق يف احلق�قة ا�يل طرحت أ�س�ئ� �ىل هذا �ه�م، ٔ�ن ٕا�رة موضوع 
الصنا�ة التقلیدیة وم�اقش�ته وا�ا نتفقو و�ا خنتلفو يف بعض اجلوانب، 

من الساكنة  %20ولكن املهم هو ٔ�ن ذاك الصانع ا�يل ك�س�متع لنا، ذیك 
ال�ش�یطة د�ل املغاربة ا�يل ك�س�متع كتحس ب�ٔن الربملان وجملس املس�شار�ن 

ذا ك�شلك هلم �مت هباذ القطاع، �مت ��هنوض به، �مت �لتطو�ر د�لو، وه
  .وا�د ا�مع معنوي �م و�م �دا

فمنر �لجواب �ىل السؤال د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم، املوضوع 

د�ل �ش نتلكمو �ىل ا�االت ٔ�و الربامج اليت مقنا هبا �لهنوض هبذا القطاع، 
طبعا هاذ الوقت ما اك�كف�ش، ولكن ميكن يل نتلكم عن بعض الربامج وعن 

  .عبعض املشاری
ٔ�ولها، هو �ش�تغال �ىل الت�ٔهیل القانوين �لقطاع، كتعرفو ب�ٔن هاذ 
القطاع ما عندوش قانون، ل�س �ینا قانون م�ظم ٔ��شطة الصنا�ة 

ماعند�ش  %8من الناجت ا�ا�يل اخلام حىت  %7التقلیدیة، كنتلكمو �ىل 
 قانون م�ظم، الیوم هذه احلكومة صادقت، هذه تقریبا ق�ل ثالثة ٔ�سابیع،
صادق ا�لس احلكويم �ىل القانون املتعلق ب�ٔ�شطة الصنا�ة التقلیدیة، 
ؤ�عتقد ٔ�ن تق�ني وت�ٔهیل هاذ القطاع �رب ٕاصدار، �رب �كون عند� قانون، 
�ملناس�بة �ادي جيي هاذ القانون غیت�ال �لیمك وغتكون م�اس�بة ٔ�ننا 

  .نناقشو القطاع ونناقشو إالشاكلیات �لتفاصیل
یل القانوين هذا عنوان، ٔ�ن هاذ املرشوع �ادي یعطي كنقول ب�ٔن الت�ٔه 

ٔ�وال، �ادي ند�لو يف وا�د املر�� ٕالحصاء یعين الصناع د�ولنا �ادي 
تويل عندمه جسل ٕالكرتوين مو�د، جسل ٕالكرتوين كنعرفو به الصناع 

  .وكنعرفو به احلرف�ني د�لنا، هذه مسا�
لصنا�ة التقلیدیة، القانون �ادي یعطینا حاكمة، ٕا�داث جملس وطين � 

ولكن ما تفعلش الیوم، هاذ  57ٔ�ول مرة يف املغرب، اكن يف القانون د�ل 

القانون �ادي یعطینا جملس وطين �لصنا�ة التقلیدیة �لك ما حيمل هاذ 
  .ا�لس من �ٓلیات احلاكمة وإاللتقائیة بني املتد�لني، وهذا ٔ�مر �م

 تضم قطاع اخلدمات،�ش�تغال كذ� �ىل ٕاسرتاجتیة �دیدة �لقطاع 
ٔ�ن قطاع اخلدمات ما اك�ش، وكتعرفو قطاع اخلدمات الیوم مشغل 

  . �م�یاز، كنتلكمو �ىل قطاع عندو قدرة �برية �ىل ال�شغیل
كنتلكمو فهاذ الربامج كذ� اليت اش�تغلنا �لهيا سالسل إالنتاج، 
�ن��اه ٕاىل سالسل إالنتاج، ما ميك�ش يل نتلكم �ىل تطو�ر ٔ�وضاع 

  .صناع التقلید�ن واح�ا ما كمنش�یوش �لمواد أ�ولیة وك�ش�تغلو �لهياال 
ثقوا يب ٔ�نه بفضل إاللتقائیة اليت مقنا هبا يف مجمو�ة من املتد�لني يف 
ٕاطار حكويم يف ٕاطار مؤسسات معوم�ة، هناك الیوم مجمو�ة من املنت�ات 

طي مهنا ٔ�و من املواد أ�ولیة ا�يل اح�ا يف الطریق ٕاىل ٕاجياد احللول، نع
موضوع ا���ة النباتیة، بفضل البحث والرشاكة مع �امعة س�یدي محمد �ن 
عبد هللا بفاس، الیوم �یدار حبث مع احلرف�ني من ٔ��ل الوصول ٕاىل جتوید 
املادة أ�ولیة د�ل اجل� املغريب �ش ما تبقاش بعض أ�مور اليت �شوبه، 

  .ميكن يف ا�لجنة نعطیمك تفاصیل ٔ�كرث
رتبطة �لف�ار، كتعرفو ٔ�ن الطني مادة ٔ�ساس�یة �ل�س�بة �لصناع املادة امل

والصانعات، الیوم اكینة دراسة ا�يل بی�ت اخلریطة د�ل الطني يف املغرب 
ؤ�نه جمال لٕالس��ر، هذا جمال لٕالس��ر جمال مرحب �دا من طرف، الیوم 

اصة عند� نقاش مع وزارة التجهزي من ٔ��ل ف�ح هذه املقالع، املقالع اخل
�لطني ا�يل �یتصاوب م�و الف�ار املغريب یعين كامدة ٔ�ولیة، و�رامج كثرية ٕان 

  .شاء هللا �ادي جتي م�اس�بة دا�ل ا�لجنة ٕال�رهتا

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

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

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك و�ىل املعطیات املتضمنة 
�جلواب وكذ� �ىل رصاح�مك املعهودة، ؤ�ننا نعرف ب�ٔ�مك �ىل ٕاطالع 

  .مبشالك القطاع �شلك ج�د
حنن يف فریق العدا� والتمنیة ال نعترب قطاع الصنا�ة التقلیدیة هو فقط 

�لب� ٔ�و وس�ی� حملاربة الفقر والهشاشة، رافد من روافد التمنیة �ق�صادیة 
بل نعترب الصنا�ة التقلیدیة املغربیة يه مصدر حضارة تعكس �را� خضام 

  .وقمي ٕا�سانیة وثقاف�ة �رزة يف ح�اة املغاربة
مع أ�سف، الس�یدة الوز�رة، ظل هذا القطاع �مش وینظر ٕالیه 

ما اكی�ش حىت ٕاطار  �س�تخفاف و�منطیة �ادیة، وهذا ما ذ�رمتوه یعين ب�ٔنه
من أ�ش�اص ا�يل ت�ش�تغلو ف�ه �ىل املس�توى  %20قانوين ینظم 

د�ل امللیون �سمة ا�يل ت�ش�تغل يف هذا القطاع  2.4الوطين، ٔ�كرث من 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2019 ٔ��ریل 16( 1440 شعبان 10

هذا، یعين �الل الس�نوات أ��رية اتضحت الرؤیة، اتضحت ٔ�مهیة هذا 
ن �الل الرؤیة القطاع و�لتايل اكن بلورة الرب�مج التمنوي لهذا القطاع م

  .، ا�يل تعرضت ٔ�مام صاحب اجلال�2015العملیة د�ل 
�ددت هذه الرؤیة املعیقات اليت حتول دون �منیة هذا القطاع وكذ� 
ا�ٓفاق املس�تق�لیة، بدٔ�ت و� امحلد تظهر نتاجئ ٕاجيابیة ومشجعة، نطالبمك 

�ىل مس�توى اجلهات،  الس�یدة الوز�رة �س�مترار يف س�یاسة املعارض
كفاس ومرا�ش اصة �ملدن ا�يل يه �د ا�يل عند الصنا�ة التقلیدیة �

ؤ�سفي، كذ� املعارض ا�ولیة ا�يل كتعمل �ىل ال�سویق، وحنن يف ٔ�مس 
  .احلا�ة ٕاىل ال�سویق

�لینا ٔ�ن نبحث �ىل ٔ�سواق ج�دة، ٔ�ن أ�سواق التقلیدیة أ�وروبیة 
اخلاصة �ج�عیة ٔ��نت عن حمدود�هتا، كذ� نطالبمك ٕ�یالء العنایة 

�لصناع التقلیدیني، ٔ�� ما ت���دثش �ىل ا�يل عندمه مقاوالت ٔ�و عندمه 
�كو�ن �اص، ولكن �ىل الناس ا�يل وصلو وا�د السن یعين ٔ�صبحوا 

س�نة ومازال ت�ش�تغلو وما عندمه القوت الیويم د�هلم،  80طالعني يف سن 
  .تنطلب �ش �كون یعين الرتكزي �ىل هؤالء

تنطلبمك بوضع ٕاسرتاتیجیة م�اكم� مع خمتلف املتد�لني، كذ� ٔ�� 

الوزارة، امجلعیات املهنیة، الغرف، ؤ�ركز �ىل امجلا�ات الرتابیة، ٔ��مك تربمو 

معها اتفاق�ات رشاكة لك يف �دود اخ�صاصاته، اجلهة وامجلا�ات وجمالس 

اصة العامالت، ؤ�شكرمك �ىل ا�مع ا�يل قدم�وه �لصنا�ة التقلیدیة بفاس و�

يف ٕاطار اتفاق�ة رشاكة مع جملس عام� فاس، ا�يل يه  مبدبغة �ني النقيب

  .معلمة س�تف�ح عام قریب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار

  . و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة

  .ؤ�شكر امجلیع �ىل املسامهة

  .ورفعت اجللسة


