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 ).م2019 یونیو 25(هـ 1440شوال  21 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
 ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ومخس وعرشون دق�قةتان ساع : التوق�ت

  .العارشة بعد الزوال�ق�قة او 
  .ئ� الشفهیةأ�س�  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

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

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

  .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عن النيب أ�مني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  :ا�لس من جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة لقد توصل
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ىل شلك  10.19مرشوع قانون رمق  - 1

تبادل الرسائل بني اململكة املغربیة و�حتاد أ�ورويب �ش�ٔن تعدیل 
م�وسطي املؤسس �لرشاكة بني  من االتفاق أ�ورو 4ورمق  �1روتو�ول رمق 

ة، وا�مو�ات أ�وروبیة وا�ول أ�عضاء هبا، من اململكة املغربیة، من �
 ؛2018ٔ�كتو�ر  25بربو�س�یل يف �ة ٔ�خرى، املوقع 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املؤسس  11.19مرشوع قانون رمق  - 2
 اكيلاملوقع ب �ك�) ZLECAF(ملنطقة الت�ارة احلرة القاریة إالفریق�ة 

 ؛2018مارس  21يف ) رواندا(
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق الرشاكة يف  14.19مرشوع قانون رمق  - 3

جمال الصید املس�تدام بني اململكة املغربیة و�حتاد أ�ورويب و�ىل �روتو�ول 

تطبیقه وكذا �ىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذ�ور، املوقعان 
 ؛2019ینا�ر  14بربو�س�یل يف 

قانون لس املنافسة �ش�ٔن مقرتح الجمتوصل ا�لس كذ� �رٔ�ي كام 
املتعلق مبدونة  15.95من قانون رمق  2- 78املتعلق بتغیري و�متمي املادة 

  .الت�ارة، وذ� بناء �ىل طلب من جملس املس�شار�ن
 25ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2019یونیو 

  سؤ�؛ 45:�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 39: الك�ابیة�دد أ�س�ئ�  -

  .جوا� 21:�دد أ�جوبة الك�ابیة -
وحنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه 
اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مجمو�ة من 

  .النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة
 2019یونیو  26كام س�یعقد ا�لس �لسة �امة ٔ�خرى یوم �د أ�ربعاء 

ىل السا�ة احلادیة عرشة صبا�ا قصد �س��ع لرد الس�ید رئ�س احلكومة �
�ىل مدا�الت الفرق وا�مو�ات ��لس حول احلصی� املر�لیة لعمل 

  .احلكومة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید ٔ�مني ا�لس

ب �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع الش�با
والر�ضة، واليت جيمعها و�دة املوضوع، و�رحب �لس�ید وز�ر الش�باب 

  .والر�ضة
السؤال أ�ول من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه العرض 

  .التخیميي اجلدید، اللكمة لمك

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
 �250دید، س�س�تف�د م�ه ٔ�كرث من  �س�تعد وزار�مك لعرض ختیميي

ٔ�لف من أ�طفال املغاربة، يف ظل ٕاجراءات �دیدة عززت العرض 
التخیميي احلايل �لعدید من الب��ات التحتیة، وكذا ٕا�ادة النظر يف الرب�مج 

  .البیداغو� ا�ي سهرت الوزارة يف عهدمك �ىل جتدیده
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  تخیميي اجلدید؟ما يه ٔ�مه عنارص العرض ال 
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

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

شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل �ه�م ا�ي تولونه لعملیة 
  .التخیمي

رف وا�د �رتفاع يف �دد معلیة التخیمي هاذ الس�نة �ادي تع
كام يه مسطرة يف  250.000املس�تف�د�ن، حبیث ما �اد�ش نوقفو يف 

�الل هاذ  270.000الرب�مج احلكويم، �ادي نتعداوها، �ادي نوصلو ل 
الس�نة هاذي، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه ا�موع العام �لرب�مج احلكويم ا�يل اكن ٔ��لن 

ون مس�تف�د �ادي نوصلو ف�ه الس�ید رئ�س احلكومة �ش نبلغو �دد ملی
  .الف مس�تف�د 280مللیون و

مت مراجعة مجمو�ة من العملیات املرتبطة ب��ظمي هذا التخیمي، بدایة 
مبراكز التخیمي اليت ا�ٓن ٔ�طلق�ا مرشوع بناء مجمو�ة من ا��ت يف خمتلف 
م�اطق اململكة من اجلیل اجلدید اليت �س�تجیب �مو�ة من املواصفات 

  .ذا املیداناملطلوبة يف ه
احلاكمة د�ل الرب�مج الوطين �لتخیمي بطبیعة احلال بعد �س��ع ٕاىل 
الس�یدات والسادة الربملانیني يف ا�ل�ان ا�تلفة وتوصیات ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت والت�ارب السابقة، فقد متت مراجعة معلیة تدبري ا��ت �ىل 

التوصیات الصادرة عن ٔ�ساس ٔ�نه �ش ميكن لنا �س�تاج�و �لمواصفات و 
  .الربملان والتوصیات الصادرة عن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

حنن بصدد ا�ٓن ٕا�داد مسودة مرشوع قانون ا�يل هو يف أ�مانة العامة 
  .�لحكومة ا�ي س��ظم ویؤطر معلیة التخیمي

ف� یتعلق �لعرض البیداغو� ٔ�و نظام التكو�ن واملضامني الرتبویة، 
ملا توضعت  1957مني الرتبویة مل تعرف م�ذ �س�تقالل م�ذ فعال ٔ�ن املضا

ٔ�ول مرة مل تعرف ٔ�ي تغیري، ا�ٓن حنن بصدد مالءمهتا مع التطور د�ل 
ا�متع املغريب وهاذ اليش �تفاق مع امجلعیات ا�تصة يف املیدان ومجعیات 

�د املف�شني الرتبویني التابعني لوزارة الرتبیة الوطنیة من ٔ��ل ٕا�داد وا
  .الرب�مج �ربوي یقيض بتقدمي �دمة الت�ش�ئة �ج�عیة لهؤالء املس�تف�د�ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لفریق الثاين، ٔ�رید ٔ�ن ٔ��رب ا�لس ٔ�نه حيرض 
من ق�ادات ٔ�حزاب  امعنا �انبا من ٔ�شغال هذه اجللسة، وفد �م ميثل �دد

�ریطانیا، الوال�ت : ة من دول صدیقة �لمغرب، ويهیس� وهیئات س�یا
املت�دة أ�مر�ك�ة، ٔ�نغوال، الكوت دیفوار، املوزم�یق، �م�بیا، نی�ري� 

املالیة  ��زانیا ؤ�وغندا، و�رافق هذا الوفد الهام رئ�س جلنة ج�وب ٕافریق�ا،
  .و�رافق رئ�س جلنة املالیة مب�لس املس�شار�ن الس�ید ر�ال ماكوي

ل الثاين موضو�ه، معلیة التخیمي لهذه الس�نة، اللكمة ٔ��د السادة السؤا
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

، اح�ا قلنا جتمعهم يف أ�ول 3يف أ�ول قلنا و�دة املوضوع راه اك�ن 
  .و�دة املوضوع، تفضل الس�ید الرئ�س

  :راملس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبا
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
سؤال الفریق �س�تقاليل حول معلیة التخیمي لهذه الس�نة، وحبضور 
الس�ید الوز�ر �رید ٔ�ن نطمنئ �ىل ف�ة ٔ��باد�، ومه یودعون ٔ�رسمه يف 

و�ه اجتاه ا��ت، مفا يه إالجراءات املعمتدة حىت متر معلیة التخیمي �ىل ال
  املطلوب؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

السؤال الثالث لفریق أ�صا� واملعارصة، موضو�ه تطو�ر العرض 
  .الرتبوي �لمخ�ت، تفضل الس�ید املس�شار

  :املربوح احلواملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدان الوز�ران،

لر�ضة لك س�نة �ر�مج عط� �لجمیع، و�لنظر تنظم وزارة الش�باب وا
�لوظائف الرتبویة والرتفهيیة �لمخ�ت الصیف�ة، �سائلمك الس�ید الوز�ر عن 
إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل تطو�ر العرض الرتبوي �لمخ�ت، وكذا ٕا�داد 
قانون یتعلق ��ال الرتبوي والتخیميي من ٔ��ل توفري امحلایة القانونیة الالزمة 

  .لمؤطر�ن واملرشفني�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ا�ٓن اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل ال�ساؤالت، التجمع راه عندمك 
  .الوقت د�لمك، اح�فظ به �لتعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن
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ق �لعرض د�ل التخیمي السادة املس�شار�ن تیعرفو يف ا�لجنة ف� یتعل
اكنت متت ٕا�رة مجمو�ة من املواضیع ا�يل مهت العملیة د�ل التخیمي، ؤ�� 
م�فق مع التد�الت ٔ�ن املر�� د�ل التخیمي ل�ست فقط مر�� لالس�تجامم 
 بقدر ما يه كذ� مر�� ٕاضاف�ة، ا�يل فهيا تتوفر فهيا وزارة الش�باب

والر�ضة الت�ش�ئة �ج�عیة لٔ�طفال املس�تف�د�ن حسب املرا�ل 
  .وحسب أ�عامر

العملیة هاذ الس�نة �متزي ٔ�نه مت احلرص �ىل توفري اخلدمات أ�ساس�یة 
  .لٔ�طفال �شلك ی�ىش مع م�طلبات ا�مي

النقطة الثانیة ف� یتعلق �ٕالطار ٔ�و الرب�مج البیداغو�، هاذ الرب�مج 
�، كام قلت يف معرض اجلواب، مل یعرف ٔ�ي تغیري م�ذ س�نة البیداغو
، الیوم اش�تغلنا �لیه ملدة س�نة مع اخلرباء، مع ا�تصني، قصد ٕا�داد 1957

�ر�مج �دید ی�ىش، بطبیعة احلال، مع التحوالت ا�يل تیعرفها ا�متع 
 واملتطلبات د�ل هاذ الش�باب، مع احلرص �ىل احلفاظ �ىل الهویة املغربیة

و�ىل ثوابت اململكة، فهيا الرتبیة �ىل املواطنة، الرتبیة �ىل ��رتام، مجمو�ة 
  .من القمي ا�يل دا�� يف هذاك الرب�مج

مت هاذ العام كذ� تقدمي التداریب اخلاصة �لمؤطر�ن د�ل ا��ت يف 
  .�نطالقة د�ل هاذ التفعیل د�ل هاذ الرب�مج

عمتدة من طرف وزارة الش�باب والر�ضة، امجلعیات امل النقطة الثالثة هو 

واجلامعة الوطنیة �لتخیمي، جيب ٔ�ن تتوفر �ىل ٔ�طر �ربویة، يف السابق اكن 
هاذ املعیار �یت�اذش بعني �عتبار نظرا �لخصاص، ٔ�نه العملیة یمت تعبئة 

ٔ�لف مؤطر �الل فصل الصیف، ا�يل �ميش�یو �ش�تغلو يف هاذ  20حوايل 
بري �دا، �لتايل كنغطیو اخلصاص ��لجوء ٕاىل بعض ا��ت، وهذا �دد � 

أ�ش�اص ا�يل ما �یتوفروش �ىل �كو�ن �ربوي ا�يل ك�سمح هلم �ش 
  .وا�دیقدمو هاذ الرتبیة لٔ�طفال، فاش�تغلنا �ىل هذا لكو 

ا�ٓن تمت بلورة الب��ة التحتیة �ل�دمات املقدمة لٔ�طفال، هاذ الرب�مج 
 ٕاىل �ري ذاك لك مت بلورته يف شلك البیداغو�، أ�سفار، الت�ٔمني

مرشوع قانون ا�يل هو ق�د ا�رس �ى أ�مانة العامة �لحكومة، ملا �ادي 
  .�كون �اهز �ادي نقدموه لمك قصد املصادقة

  .شكرا

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

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، يف ٕاطار التعق�ب

  :د البكورياملس�شار الس�ید محم
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك الرصحي والواحض

ٔ��ید ٔ�ن ا�هودات اجلبارة اليت تقومون هبا �لريق هبذا القطاع مل تعد 
ختفى �ىل ٔ��د، بدءا �ملعایري اجلدیدة اليت وضعهتا وزار�مك يف و�ه 
املرشفني واملؤطر�ن من امجلعیات املرشفة �ىل �رامج التخیمي اخلاصة 

  .ال �الل مر�� الصیف بت�س�یق مع اجلامعة الوطنیة �لتخیميلٔ�طف
هننئمك �ٕالضافة �ىل النوعیة اليت عرفها عرض هذه الس�نة، ویتعلق 
أ�مر ٕ��ادة النظر يف املرشوع البیداغو� ٔ�ول مرة يف �رخي ا��ت، 

  .�یف �ا يف جوا�مك
  الس�ید الوز�ر،

�لتخیمي، اليت مت اع�دها  ٕان �ع�دات املالیة لهذه الس�نة اخلاصة
، كف�� لت�اوز معیقات التدبري املايل 2019ٔ�ول مرة يف شهر ینا�ر 

�رشوط احلاكمة واجلودة، ٕاال ٔ�ن جناح املرشوع الرب�مج الوطين �لمخ�ت 
  .لك القطا�ات والفعالیات �لتخیمي لن حيقق م�تغاه ٕاال بتضافر �ود

ز�ر، ٔ�رقام ذات دال� �ىل ٕان أ�رقام اليت اس�تعرضمت الس�ید الو 
ا�هودات املشرتكة بني الوزارة وامجلعیات املهمتة، ويه ٔ�رقام تعد قراءهتا 
مد�ال لت�دید رؤیة امجلیع ٔ�مهیة ا�مي يف املنظومة �ج�عیة والرتبویة، 
ح�ث ٔ�ن ا�مي فرصة �لرتف�ه وفضاء لتكو�ن الشخصیة لالندماج يف احلیاة 

ت �رىق ٕاىل تطلعات لك الغیور�ن �ىل مس�تق�ل العامة، من �الل خم�
اليت هتم حقوق إال�سان وقمي  املناشط والورشات�رب طفولتنا، وذ� 

  .املواطنة
ويه م�اس�بة �لتنویه كذ� بدور امجلعیات اجلادة يف �رس�یخ القمي 
الكونیة الن���، يف ٕاطار �رس�یخ م�دٔ� �اكفؤ الفرص، مش�ید�ن مببادرة 

دة اس�تفادة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة وٕادماج املهاجر�ن وزار�مك توس�یع قا�
يف ح�اة التمنیة، مع ٕادماج لغات ٔ�خرى مبخ�ت مقامات لغویة �اصة 
�لش�باب، اكٕالس�بانیة والیا�نیة، وأ�مازیغیة ٕاىل �ٓخره، وكذا �نف�اح �ىل 
التك�ولوج�ا احلدیثة من �الل ٕا�داث البوابة إاللكرتونیة اخلاصة �لتخیمي، 

اليت من ش�ٔهنا ت�س�یط مساطر إالجراءات والبت يف الطلبات و 
و�س�ت�ابة للك القضا� ا�ٓنیة املتعلقة �لتخیمي، ؤ�رشفة لك امللفات 
وحتی�هنا، وذ� رحبا �لوقت، ح�ث س�تلعب هذه البوابة دورا ح�و� يف 

  .ٕاجناح الرب�مج الوطين وجع� تواصلیا، م�ف��ا �ىل املقرت�ات واملبادرات
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل

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

بدوري البد ٔ�ن ٔ�نوه ��هودات اليت تبذلها وزارة الش�ب��ة والر�ضة يف 
لوزارة ا��ن �سهرون �ىل الرتف�ه والتحیة والتقد�ر ٔ�طر هذه ا. هاذ إالطار

حىت تمت مر�� التخیمي �ىل الو�ه املطلوب، رمغ �دود ورمغ حش 
  . �ع�دات

كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�س�متع ٕاىل الس�ید الوز�ر ؤ�� �ىل یقني ٔ�نه سوف لن 
یعا�س�ين الفكر بقدر ما ٔ�نه �سعى دامئا ٕاىل تطو�ر معلیات التخیمي، كنت 
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املن�ة، حىت یعمل امجلیع ٔ�ن الطفل ا�ي یتو�ه  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�س�متع ٕاىل القدر د�ل
ٕاىل ا��ت العموم�ة فهو من ٔ�رسة فقرية ٕان مل ٔ�قل يف احلضیض، وتبقى 
العط� ٔ�و ا�مي يه الو�ة، يه الرتف�ه، يه املتنفس ا�ي جيب ٔ�ن �متتع به 
هذا الطفل، ٔ�و �متتع �ال� ف�جب ٔ�ال �كون هناك عنرص التقشف، 

ام اكمل يف دارو، راه �ري العدس، و�ري ٔ��ي واخلزب، والتقشف دوزو �
  .د� �اصنا يش �ا�ة ا�يل �ادي ینف�ح �لهيا �ش ندمعوه

والربملان ٔ�ظن ٔ�ننا مس�تعد�ن ��مع من املن�ة د�ل الربملانیني �ش �كون 
  .هذاك الطفل �متتع بذیك العط� �ىل الو�ه املطلوب

لكنا كندمعو كنحییوو ا�هود شكرا الس�ید الوز�ر ؤ�ظن ٔ�ننا راه اح�ا 
ا�يل �ی��ذل يف ٕاطار ا��ت، رامه تیخرجو من ال يشء ليشء، وكدوز 
املر�� من حسن ٕاىل ٔ�حسن، ما اكی�ش الكامل ولكن اح�ا هادوك ولیداتنا 
�ین�درو من ٔ�رس معوزة ف�جب العنایة هبم ٔ�كرث، وتیخص اللك یتك�ف 

طلوب و�شعر الطفل ٔ�نه خفور �ش حىت متر معلیة ا�مي �ىل الو�ه امل
  .مبخميه وخفور ببالده شكرا الس�ید الوز�ر

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل

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

  الس�ید الوز�ر، 
جيمع خمتلف الفا�لني �ىل ٔ�ن �لمخ�ت فوائد كثرية يف بناء خشصیة 

طفال ٕاذ �سا�دمه �ىل �سج �القات اج�عیة و�ىل تق�ل �خ�الف ا�ٔ 
وا�رتام ا�ٓخر ومتكهنم من ام�الك مقومات التق�ل والتصدي إالجيايب �تلف 
الضغوط اليت ميكن ٔ�ن یتعرضو ٕا�هيا وذ� �رب �رامج جيب �لیمك ٔ�ن 
ختتارومه بدقة، دون ٔ�ن تغفل رضورة �رس�یخ املواطنة وم�ظومة حقوق 

سان واحملافظة �ىل الب��ة وال�شجیع �ىل إالبداع الثقايف والفين، و�ريها، إال� 
  .ٕاذن فالتخیمي یعترب حقا من حقوق أ�طفال

  الس�ید الوز�ر، 
ٔ��ن ٔ�نمت من الطاقة �س��عابیة لبلوغ هدف ملیون مس�تف�د من ٔ�فق 

  ، ٔ��ن ٔ�نمت ا�ٓن؟ 2021
ا تتعلق �حلاكمة هناك ٕاشاكلیة ٔ�خرى الس�ید الوز�ر وجب �ن��اه ٕا�هي

يف ٕادارة مراكز التخیمي والسهر �لهيا، ففي لك مومس �س�ل �االت 
م�ٔسوف �لهيا، �متثل يف ضعف اخلدمات املقدمة �لمس�تف�د�ن، من ح�ث 
جودة الوج�ات الغذائیة، كام ونو�ا، مفا من مرة جسلت �ا� �سمم اليشء 

  .ا�ي �شلك خطرا حق�ق�ا �ىل ح�اة املس�تف�د�ن
  ز�ر،الس�ید الو 

  ٔ�یضا هناك ف�ات ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٔ��ن ٔ�نمت يف هذا املوضوع؟ 

هناك مشلك �ٓخر وهو یتعلق بتوزیع حصص املس�تف�د�ن �ىل 
امجلعیات، نالحظ ٔ�ن العدید من امجلعیات �الل لك مومس �ش�تيك من 
احلیف ا�ي یلحقها جيب مرا�اة م�دٔ� العدا� ا�الیة، فهل من تنو�ر من 

  خيص املعایري املعمتدة؟عندمك ف� 
نقطة ٔ��رية الس�ید الوز�ر، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل اجلهة اليت ٔ��متي ٕا�هيا 

�ف�اللت واملناطق اجلبلیة �اصهم حقهم يف هذه ا��ت ٔ�نه  - ٔ�طفال در�ة 
  ما ميكن هلم ما یعرفو البحر ٕاال عن طریق هذه ا��ت 

صمك �شجعو ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن العكس كذ� حصیح، ٔ�نه خ
�كون التخیمي من الشامل ٕاىل اجلنوب �ش یتعرفو أ�طفال �ىل املغرب 

، یتعرفو �ىل املناطق اجلبلیة ویتعرفو �ىل املناطق الصحراویة ٕاىل د�هلم
كردوس � �رخي، خممي ا�يل دا� ٕان شاء هللا �ادي ��ٓخره، خممي ٔ�غبالو 

الس�ید الوز�ر �رید یطور یويل مركز �بري د�ل زاویة س�یدي محزة، ٕاذن 
  . �دا� جمالیة ف� خيص التخیمي

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  .شكرا السادة املس�شار�ن
مجمو�ة من القضا� اليت مت طر�ا لكن البد من نوضعو أ�س�ئ� ا�يل 
�ادي من �اللها �كون عند� اخلیارات إالسرتاتیجیة وا�يل �ادي نتفقو 
�لهيا، ٔ�� تنفرق ما بني التقشف والبذخ، هذا خممي مايش البذخ، ذاك 
الطفل جيب ٔ�ن یتعمل ٔ�ن حيافظ �ىل اس�هتالك املاء، �ىل �س�هتالك 

جنوم، هذا خممي  5ٕاىل �ري ذ�، مايش خممي د�ل وا�د الف�دق املع�يش 
�يل �ی�ساوى ف�ه امجلیع، ا�يل تیطلع من التحت وا�يل تیزنل من الفوق، ا

 les(الوج�ة الغذائیة ال جيب ٔ�ن تقاس �مك تباع ٔ�و �شرتى؟ بقدر ما يه 
calories ( ا�يل تتقدم �وك أ�طفال فذاك السن وهاذ اليش عرضناه �ىل

  .(le menu)أ�طباء ا�تصني ا�يل عطاوين 
املزيانیة ا�صصة مايش يه ا�يل فهيا مشلك، املزيانیة ا�صصة، 

املشلك يف تدبري املزيانیة، املزيانیة اكف�ة حسب املعطیات ا�يل ت��وفر �لهيا 
ملیون درمه  50أ��داد املس�تف�دة، س�نو� كنا ت�رشیو ما یقارب وحسب 

د�ل اخلمي لك س�نة، لكن التدبري د�ل مجع اخلمي بعد ا��ت وهذا، رحبنا 
�لتغذیة، ملا �ادي �مكلو البناء  فت ل�ٔلك،ضانیون درمه ا�يل امل  50

�ف�اللت ٔ�ول اس�تفادة يف خم�ت اجلیل اجلدید  -�جلیل اجلدید ودر�ة 
اك�ن يف ٔ�لكموس، خممي مجیل �دا وا�يل ا�ٓن �ىل غراره �ادي یت��او مجمو�ة 

 des chalets(دا��ت، �ٓنذاك ما بق�ش �رشیو اخلمي مرة، �ادي �كونو 
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en bois (مصوبني زوینني ا�يل ت�س�تق�لو أ�طفال.  
معلیة ال�سمم ل�ست هناك ٔ�یة معلیة �سمم، هناك مجمو�ة من امجلعیات 
الس�نة املاضیة ا�يل رفضت نظام التغذیة �رب الصفقات ا�يل ف�ه الشفاف�ة 
 املطلقة ٔ�هنم هام ا�يل اكنو تیقومو ��ور د�ل التغذیة، هام ا�يل اكنو یدعون

ال  ،(l’ONSSA)ٔ�ن هناك �سمم واحملارض عند� ال د�ل اخلربة من عند 
من عند السادة العامل، ال من عند ا�رك املليك، معلنا مجیع اخلربات �ش 
نقطعو هاذ الشك مرة و�دة، ٕاذن ما �سمعوش ما یقال، نوقفو �ىل 

وقت احلقائق، امجلعیة مطالبة بتقدمي الت�ٔطري ل�س �لطبخ اكنو تیدوزو ال
امجلعیات وا�د تید�ر ا�لحم، وا�د  6د�هلم يف الطبخ، نفس ا�مي ف�ه 

تید�ر د�اج، وا�د تیجیب س�ندوی�ش د�ل طون، وأ�طفال تی�لسو 
وت�شوفو وا�د ا�متزي دا�ل الفضاء نفس الفضاء، قلنا ال، و�دة التغذیة، 

�لهيا  �ش ميكن لنا هنا فني �ادي �كون ذیك القمي ا�يل ميكن لنا نتذا�رو
د�ل ال�ساوي ود�ل حق �خ�الف والت�ش�ئة ٕاىل �ري ذ�، هنا فني، 

  .هذا دور �ربوي يف �د ذاته
ف� یتعلق خبصاص الب��ة التحتیة، م�فقني، اك�ن خصاص يف الب��ة 

، 2020التحتیة واح�ا ت�ش�تغلو �ش هاذ اخلصاص نقضیو �لیه يف ٔ�فق 
د�ل مخس س�نوات مبعدل  ٔ�لف ا�يل ذ�رت راه يه احلصی� 280ملیون و

ٔ�لف لك س�نة، مايش ملیون �الل س�نة وا�دة، مس�تحیل نوصلوها  250
  .يف أ�فق القریب هاذ امللیون ولكن مبجهود ج�ار قامت به هاذ احلكومة

ٔ�لف ا�يل اس�تفدت �ٔ�سامء  223فعال اكینة ا�ٓن، الس�نة املاضیة 
  .د�هلم �لت�ٔمني ��خول د�هلم ا��ت ٕاىل �ري ذ�

ٔ��ريا الوزارة وضعت �لشفاف�ة املطلقة صوبت وا�د املوقع ٕالكرتوين 
ا�يل ) menu(مف�وح �لجمیع ت��علق ف�ه ) vacances.mjs.ma(ٔ�مسیتو 

�ادي یتعطى يف ا�مي شكون ٔ�هو املؤطر دا�مي؟ ٔ�ش�نو هام اخلدمات 
؟ هل لها احلق ٔ�م ل�س لها املطلوبة يف ا�مي؟ امجلعیات �یفاش �س�لت

حلق؟ مجعیات كثرية ولكن ما قادرش یعب�ٔ مؤطر�ن، ٔ�عطینا لو توزیع ا
جغرايف �ش جيیب �س من زا�ورة ومن تنغري ومن جرادة ٕاىل �ري ذ�، 
�مييش جيیهبم لنا من الر�ط، ال، هو ا�يل تیضیع ذوك أ�طفال، هاذوك ما 

ا�يل  تنعطیومهش وترنفضو هلم ٔ�نه ٕاما ت���ارط معنا، هنار أ�ول �لزتام
  ..طفل من زا�ورة  �200اء هو تطلب، وتیقول � ٔ�� �غي نعب�ٔ 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .مع أ�سف الوقت ضیق، املوضوع �م �دا ولكن
د السادة ٔ��بع موضو�ه مالعب القرب، اللكمة السؤال الرا

قدمي السؤال، املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لت
  .الس�ید الرئ�س تفضل

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

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

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

�س�ل ٔ�وال ا�هودات الك�رية اليت بذ�متوها يف هذا القطاع، يف قطاع 
ب والر�ضة معوما ٔ�ن إالصال�ات اليت ٔ�جنزمتوها لفائدة ا��ت ٕاىل الش�با

مشاریع و�رامج ٕاجناز مالعب القرب والتجهزيات والب��ات التحتیة، وهو 
  .أ�مر ا�ي ال ميك�نا ٕاال �مثینه وال ميكن ٕاال ٔ�ن نصفق �

  الس�ید الوز�ر،
لف ٔ�نمت �ري من یعرف ٔ�ن مالعب القرب ٔ�جنز مهنا الك�ري يف خمت

م�اطق املغرب وتلعب دورا ٔ�ساس�یا وجوهر� يف الت�ش�ئة �ج�عیة 
والر�ضیة ٔ�ج�ال من الش�باب �ىل �د سواء، ؤ�یضا م�نفس �رفهيیا لف�ات 
�دیدة من املواطنني ا��ن ميارسون الر�ضة يف م�ش�ئات قریبة من 

  .ٔ�ح�اهئم
تعاين مهنا ٔ��� نود من س�یاد�مك تنو�ر� بتصورمك لت�اوز العق�ات اليت 
  بعض املناطق سواء القرویة ٔ�و ش�به قرویة ٕالجناز مالعب القرب؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هاذ السؤال
�ٔنه هاد احلكومة ٔ�طلقت وا�د يف احلق�قة الس�یدة املس�شارة، تتعرف ب

ملعب القرب يف العامل القروي والش�به احلرضي  800الرب�مج د�ل بناء 
بعیدا عن املدن اليت اس�تفادت يف ٕاطار اتفاق�ات موقعة ٔ�مام �ال� امل�، 
وا�يل اكنو فهيا مجمو�ة من املشاریع الر�ضیة، ا�ٓن املرشوع د�ل مالعب 

اس�توفت الرشوط، ٔ�نه �لینا �خ�یار حميل  القرب تی��ىن أ�قالمي ا�يل
عند السادة رؤساء امجلا�ات والسادة رؤساء جمالس أ�قالمي والعامالت، 

، 23ملعب، �زة  14موالي یعقوب ملعب،  48فاس، مك�اس، بوملان 
، ٕا�زاكن 24وتنان ا، ٔ�اكد�ر ٕاد21، ش�توكة �ٓیت �ها 32، �زن�ت 25زا�ورة 

، بين 49، ٔ�زیالل 29، سطات 31سل�ن ، ب� 35، طاطا 18ٔ�یت ملول 
، 42بنصاحل  ، الفق�ه17، س�یدي بنور 26، خریبكة 20، خ�یفرة 26مالل 
  .8، ٔ�سا زاك 33، ش�شاوة 25، الر�ام�ة 7د ٔ�ورس

ملعب ا�ٓن ا�يل انطلقت ا�راسة د�لها، ما زال ت��ظرو ملفات،  511
دا اج�ع ا�ا�لیة، أ�س�بوع املايض اكن عند� اج�ع يف ا�ا�لیة واك�ن �
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تنقولو ٔ�ودي �اله در� هاذ العدد د�ل أ�قالمي ما توصلش حىت النص، 
ملعب، واش هاذ الرب�مج ما �زیدوش نوسعوه مبعىن ٔ�ن  500وصلنا ٕاىل 

  الطلب اك�ن؟ 
ٔ�ح�ا �ادي نوسعوه، ٔ�كرث من ذ�، مجیع القطع أ�رضیة ا�يل حصلنا 

مرت مطلوبة لبناء  �1200ة د�لها �لهيا �ات من أ�قالمي وتفوق املسا
امللعب، س�یوظف ذاك الفضاء إالضايف لبناء دار الش�باب ٔ�و دار احلضانة 
ٔ�و �دي �سوي ا�يل تتقوم به الوزارة، �ش ميكن لنا خنلقو مر�بات دا�ل 

  .مجیع القرى
ا�ٓن، ؤ�� ٔ�قرٔ� يف بعض الصحف إاللكرتونیة ٔ�و بعض اجلرائد وت�شوف 

غرقو ٕاما يف السد ٕاما يف الواد، �ساءلنا مجیعا �الش ما مجمو�ة أ�طفال تی
ند�روش مساحب يف العامل القروي خصیصة لهاذا، و�ادي �ش�تغل �ىل هاذ 

  .املرشوع �ش ميكن لنا نوفرومه، ابتداء من الس�نة املق��، ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة يف ٕاطار التعق�ب � الس�یدة الرئ�سة

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  شكرا الس�ید الرئ�س، 

د الوز�ر �ىل توضی�ا�مك و�شكرمك �ىل هنج س�یاسة القرب یشكرا الس� 
�لزنول ٕاىل احلوار مع املسؤولني احمللیني والرؤساء وامجلا�ات احمللیة 
والفعالیات الر�ضیة كذ�، كام قد وفرمت ٕاماكنیات �برية ٕالجناز هذه 

نود ٔ�ن نتقامس معمك بعض إالشاكلیات ا�يل  ن الس�ید الوز�راملشاریع، لك
ملعب  800يه ٔ�ولها العقار، ٕاشاكلیات العقار ا�يل رشتو الیوم امحلد � 

القرب يف امجلا�ات القرویة راه يف تقدم، ٕاال ٔ�ننا ك�رش�و معمك الس�ید الوز�ر 
ٔ�هنا  ٔ�ن هناك ٕاشاكل حق�قي الیوم يف امجلا�ات أ�خرى ا�يل ما اس�تفدا�ش

�یفاش حتصل العقار، وهذه يه ا�يل بغینا نلمتسو م�مك الس�ید الوز�ر ٔ�نه لو 
اكن ٕاماكنیة تدار وا�د ا�لجنة مشرتكة ما بني الوزارات سواء املالیة ٔ�و 
ا�ا�لیة ٔ�و الوزارة د�لمك ٔ�هنا متيش ٔ�بعد من ذ�، حتاول امجلا�ات ا�يل ما 

يف بعض امجلا�ات احمللیة راك ميك�ش لها حتصل العقار ٔ�ن طبیعة العقار 
عرف�وها الس�ید الوز�ر، اك�ن ٕاشاكلیة د�ل حتصیل العقار، �لتايل ٕاذا 

  .تدارت هذه ا�لجنة الوزاریة املشرتكة ممكن حتل هذه القضیة هذه
إالشاكل الثاين الس�ید الوز�ر يه املساهامت ا�يل تطلبو من امجلا�ات 

ناطق اجلبلیة، ٕاقلمي ٔ�زیالل وما احمللیة، هناك جام�ات فقرية خصوصا يف امل 
شابه ذ� من أ�قالمي ٔ�ن هذه املسامهة لو اكن تد�رو وا�د �جهتاد ٔ��مك 
توفرو هذه املسامهة انتوما نظرا لفقر هذه امجلا�ات ٔ�ن اكع املداخ�ل د�ل 

(TVA)  متيش �ري يف ال�س�یري، مدا بنا تد�رو وا�د �س�ت��اء لهذه�

فقرية مس�� ٔ�ن تعطاها هذه إالماكنیة وهذه  امجلا�ات ا�يل يه �ینة

  .املسامهة من عندمك الس�ید الوز�ر
كذ� هناك ٕاشاكل �ين الس�ید الوز�ر ٔ�ن معظم مالعب القرب ا�يل 
تدارت الیوم طبع �لهيا �رة القدم، هنا العامل القروي والف�اة القرویة هنا 

اش فني تلعب، ٕاذا ما تتعرفو طبیعة العامل القروي ٔ�ن الف�اة القرویة ما كتلق
دار�ش �رة القدم راه ما عندها ما �ادي تد�ر، �لتايل ذ�رتو ٔ��مك �ادي 
تد�رو مساحب، مدا بنا الس�ید الوز�ر لو اكن متش�یو ٔ�بعد من ذ� وتد�رو 

  .حىت مراكز �رف�ه �لف�اة يف العامل القروي، هذا من �ة
  الس�ید الوز�ر، 

وم الس�ید الوز�ر تتوفر �ىل نتقامس معمك ٔ�ن �ري بعض امجلعیات الی
عقار، واش اكینة ٕاماكنیة ٔ��مك متش�یو تد�رو معهم رشااكت ٔ�ن ت��وصل 
بطلبات د�ل مجعیات لها عقار، واش اكینة ٕاماكنیة تد�رو هذه الرشاكة 

  الس�ید الوز�ر؟
  .وشكرا

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

  .�نیة �48ر، ٔ�عتقد اللكمة ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید الوز

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  . شكرا

بع�ا� اح�ا العقار، اح�ا ما كنطلبوش من امجلا�ات خيلصو العقار، اح�ا 
كنقولو هلم �ري وریو� العقار فني اك�ن، وقعنا اتفاق�ة مع امجلا�ات الساللیة، 

ذا وقعنا اتفاق�ة مع ٔ�مالك ا�و�، خصصنا �ع�دات �ش خنلصو ه
العقار، �ري یلقاوها لنا، �ري یعاونو� �ري یقول � ٔ�ودي ها العقار فني 
بغیت ند�ر ملعب ها فني اك�ن، فقط ما كنطلبويش ٔ�كرث من هاد اليش، 
ما كنطلبوش مسامهة امجلا�ات، لغینا هذه القضیة د�ل املساهامت ٔ�ن ما 

ملرشوع من جن�ا�ش املرشوع، احلكومة تتحمل مجیع مصاریف البناء د�ل ا
  .بدایته ٕاىل هنایته

  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل القطاع الس�یا�، السؤال لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار مو�ه 
لك�ابة ا�و� امللكفة �لس�یا�ة، وموضو�ه �نة املرشد الس�یا�، تفضل 

  .سالس�ید الرئ�

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

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  السادة الوزراء احملرتمني،
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صادق الربملان مب�لس�یه �ىل القانون املتعلق ب��ظمي �نة املرشد 
الس�یا�، ما يه التدابري املت�ذة ل�رسیع تفعیل هذا القانون، خصوصا ٔ�نه 

  هيدف ٕاىل تنظمي القطاع؟
  .راوشك

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  . ر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤالت�شك
هو هذا القانون املتعلق ب��ظمي �نة املرشد الس�یا� یندرج يف ٕاطار 
مواص� ٕا�ادة ٕاصالح التنظمي د�ل هذه املهنة املهمة د�ل املرشد�ن 
الس�یاح�ني، تطبیقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا، 

�لق فرص الشغل ؤ�یضا ملنح أ�ش�اص ا�يل عندمه وا�د ؤ�یضا من ٔ��ل 
التجربة يف املیدان ا�يل ميكن ندجمومه ویتدجمو من القطاع �ري املهیلك 
�لقطاع املهیلك نظرا �لتجربة د�هلم، و�مثني هذه التجربة و�مثني هذه 

  .املمتلاكت د�هلم
یة من نص �ىل متدید الفرتة �نتقال  93.18القانون يف هذا الصدد، 

�ش �كون  2022س�نوات، ٕاذن عند� د� حىت ملارس  6س�ن�ني ٕاىل 
�سویة الوضعیة د�ل مجیع أ�ش�اص ا�يل عندمه وا�د املك�س�بات ووا�د 
املؤهالت والكفاءات املیدانیة، بغض النظر �ىل رشط التكو�ن ا�يل ت��ص 

ن �رب تنظمي ام��ا�ت �نیة ميكن هلم �رجعو مرشد� 5.12القانون �لیه 
س�یاح�ني بال ما ید�رو ذاك التكو�ن ا�يل ت��ص �لیه القانون، وعند� حىت 

  .�ش �سویو هاذ الوضعیة د�هلم 2022ملارس 
ول�رسیع تفعیل هاذ القانون يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، �دمت وزارة الس�یا�ة 
مع وزارة ا�ا�لیة �ىل وا�د املرسوم ا�يل تی�دد الرشوط اليت جيب 

�اص یعمتدو مزاو� �نة مرشد س�یا�، ووا�د اس��فاؤها �ش هاذ أ�ش
�س�بات م�دانیة وما عندمهش املك�سب �م وهو أ�ش�اص ا�يل عندمه مك 

وال الك�ابة، ٔ�كرث يش املرشد�ن يف الفضاءات الطبیعیة، هاذ الناس ة ایالقر 
ميكن �هيم یدوزو سوى ام��ان شفوي بال كتايب، ح�ث �اص 

)secourisme (اص هذا� ..  
اليش هو املهم مايش الك�ابة، ٕاذن �لینا هاذ إالماكنیة �ش ٕاذن هاذ 

لك �ات اململكة �رشف �لیه جلان  یدوزو �م��ان شفوي �ىل مس�توى
حملیة، وهاذ �م��ان س�یكون م�بو�ا بوا�د التكو�ن خمصص، ٕاذن هاذ 
الناس ميل �ادي ندوزو هلم �م��ان �اد �ادي �كون وا�د �كو�ن 

  .خمصص �لناحجني

تعریف هباذ املس�ت�دات مقت خشصیا بلقاءات م�ارشة، خصوصا يف و�ل 
ٕاقلمي احلوز مع مرشد�ن س�یاح�ني ا�يل عندمه وا�د الس�نوات د�ل التجربة 
ولكن بصفة �ري قانونیة، وعندمه وا�د اخلربة، ٕاذن هاذ الناس اكنو ی�ٔسو 
من �م��ا�ت السابقة وتلقاو �لك �رح�ب هاذ التعدیل واعتربوه م�صف 

  .مهل

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار �لتعق�ب

  :محمد الرزمة املس�شار الس�ید
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة �ىل توضی�ا�مك و�ىل ا�هودات اليت 
تبذلوهنا �لهنوض �لقطاع الس�یا� والرفع من مس�توى جودة املنتوج 

  .الوطين
و�ىل رٔ�سهم املرشد�ن الس�یاح�ني هو من ٕان موا�بة �نيي القطاع 

مر�كزات ٕاصالح هذا القطاع، فاملرشد الس�یا� � دور ممزي و�رز يف 
�شك�ل �نطباع العام �ى الس�یاح ويف �كو�ن صورة ٕاجيابیة عن بالد� 
وتلمیعها، خصوصا ٔ�ن البعض مهنم ی�ٔيت مبجمو�ة من اللك�ش�هيات املغلوطة 

ٔ�ساس�یة ب��ه وبني مجیع املتد�لني يف هذا  عن ب��، كام ٔ�نه �لقة وصل
  .القطاع من نقل س�یا� وف�ادق وواكالت ٔ�سفار ٕاخل

لكن لٔ�سف ال �زال �نة املرشد الس�یا� تعرف مشالك �مجل�، 
و�ىل هذا أ�ساس ٕاذ هننئمك �ىل ٕارصارمك يف ٕاخراج قانون املرشد 

صوص التنظميیة الس�یا�، ٕاال ٔ�ننا ن�ساءل عن اجلدوى من ت�ٔخر ٕاصدار الن
ا�يل رشحيت لنا د�، خصوصا ؤ�نه �اء ب��ود �دیدة س�سامه يف تنظمي 
القطاع وٕابعاده عن العشوائیة �ىل غرار ٕادماج املرشد�ن �ري املرخصني 
�لولوج رمسیا ٕاىل املهنة �رب م�حهم اع�دات انطالقا من �ربهتم املیدانیة 

اش غتعاملو مع الناس وبعد �كو�ن معني، وكنيت رشحيت لنا الس�یدة �یف
  .أ�م�ني ا�يل عندمه �ري ا�لغة مايش الك�ابة

وهنا ال بد لنا ٔ�ن نؤكد �ىل رضورة اس�تحضار �امل الكفاءة يف انتقاء 
هؤالء ملا � من انعاكسات �ىل مسعة املغرب وم�تو�ه الس�یا�، كام نغتمن 

ين اليت هذه الفرصة لنثري موضوع ق� معاهد التكو�ن، خصوصا التقين ٔ�و الف
ميكن ٔ�ن �سامه يف ت�ٔهیل هؤالء املرشد�ن مبا س�سمح ببلوغ لٔ�هداف 
امل�شودة يف هذا القطاع �ىل غرار �نف�اح �ىل ٔ�سواق �دیدة، مبا یتطلب 

  .ذ� من �ارات و�ربات ف�یة وتق�یة
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

یتعني �ىل احلكومة ٔ�ن تت�ه خللق معاهد �لتكو�ن لسد الفراغ 
خصوصا �ل�س�بة لٕالرشاد اجلبيل ملا س�یكون � من ٕاجيابیات  املس�ل،

سواء ف� یتعلق �م�صاص البطا� �ملناطق القرویة واجلبلیة والصحراویة ٔ�و 
بتكو�ن مرشد�ن مؤهلني ل�سویق صورة ٕاجيابیة عن ب��، �لام ٔ�ن املرشد 

�یعانیو اجلبيل یعاين الیوم كثريا وكذ� الناس ا�يل يف اجلنوب يف الصحراء 
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كثريا خصوصا يف العیون وا�ا��، ٔ�نه �ري موجود�ن بتا�، وكنظن ٔ�نه 
اك�ن عندها ٕاق�ال من السواح من جزر الك�اري، وما اكی�ش مرشد�ن 
رمسیني، حبمك ختصصو هلم �لت�س�یق مع إالدارة د�ل الس�یا�ة يف العیون، 

  .ٕان شاء هللا الرحامن الرحمي
كن نبغي نثري وا�د املوضوع، هو الس�یدة الوز�رة، ول كوك�شكرو

أ�س�بوع السابق ج�ت ملطار محمد اخلامس من اخلارج، اح�ا �اصنا ٕاىل 
بغینا �س�تق�لو السواح د�لنا �اصنا نوفرو هلم اجلو املالمئ، اكنت �ا� اكرثیة 
خبصوص الناس د�ل أ�م�عة ا�يل �یجیبو أ�م�عة، اكنت �ا� اكرثیة 

 بالد�، وكنبغیو هاذ الصورة تغري، و�كون �لمطار، اكنت صورة س��ة �ىل
  .التد�ل د�لمك يف الوقت املناسب

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين، موضو�ه م�ٓل حمطة مواكدور الس�یاح�ة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، لتقدمي السؤال، اللكمة 

�.  

  :املهاجري املس�شار الس�ید عبد إالاله
  .الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
الس�یاح�ة " حمطة مواكدور"�ربت الرشكة املرشفة �ىل ٕاجناز مرشوع 

عن جعزها عن اس�تكامل املرشوع، وطلبت خضوعها ملسطرة التصف�ة 
ف املرشوع وما یعنیه ذ� من �رسحي الید القضائیة، أ�مر ا�ي هيدد بتوق

  . العام�
يف هذا إالطار، �سائلمك عن التدابري املت�ذة من طرفمك ٕالنقاذ 

  املرشوع؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�، تفضيل

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

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

حمطة مواكدور كام تعلمون يه حمطة س�یاح�ة �مة ٕ�قلمي الصو�رة، 
 ٔ�جنزت يف ٕاطار ا�طط أ�زرق من طرف رشكة �اصة ا�يل يه

)Saemog ( ،ا�يل عند� يف رٔ�س املال د�لها ٔ�بناك ورشاكت ت�ٔمني مغربیة

ملیار د�ل ا�رمه، هاذ املرشوع مشل  ��2ر م�لغه ٔ�كرث من بوا�د �س 
هك�ار ا�يل هو الشطر أ�ول د�ل املرشوع، وٕاجناز ملعبني  320جتهزي 

د�ل الكولف، ف�دق مخسة جنوم و�ٔكرث يش �یوفر حبال ا�يل �لكمت �لیه 
د�ل الناس ا�يل  500م�صب شغل م�ارش،  500الس�ید املس�شار، 

  .احملطة، ٕاذن �مة ل�شغیل الید العام� يف ٕاقلمي الصو�رةك�ش�تغلو يف هاذ 
فور م�ارشيت ملهايم يف هذا القطاع، اكنت إالشاكالت اليت تتخبط فهيا 
حمطة مواكدور، ٔ�ول ملف ا�يل لق�ت فوق املك�ب د�يل، ح�ث راسلت 
الرشكة صاح�ة املرشوع احلكومة والوزارة ك�شري �ىل جعزها �ىل اس�تكامل 

ال ا�يل �لكمتو �لیه، ولكن ما اكی�ش تصف�ة قضائیة، يه املرشوع، حب
بلغت ٕارادهتا لطلب ال�سویة، خضوع ملسطرة ال�سویة القضائیة، ولكن 
الیوم ما اكی�ش حىت يش �ا�ة وما اكی�ش التصف�ة نظرا �لصعو�ت املالیة 
اليت عرفهتا هاذ الرشكة، و�لتايل سعینا ٕاىل ٕا�ادة هیلكة هذا املرشوع، 

�ىل م�اصب الشغل املهمة، ؤ�یضا �ىل املؤهالت �س�ت��ائیة حفاظا 
واملهمة ٕالقلمي الصو�رة ولهاذ احملطة، ح�ث ٔ�ن من ٔ�مه �سب ا�منو الس�یا�ة 

 %10لیايل املب�ت ارتفع ب  2018يف بالد� يف ذاك إالقلمي، امحلد � يف 
ٕاذن ذاك إالقلمي �م، هو البحر د�ل  %12هاذ الس�نة ارتفع ٔ�كرث من 

مرا�ش، ٕاذن عندو وا�د أ�مهیة �دا، وذاك احملطة عندها وا�د 
  .املؤهالت �مة

ٕاذن اق�نعت أ�بناك �النتظار يف تنف�ذ الرهون ضد الرشكة �رب خطة 
ٕا�ادة هیلكة املرشوع، ومقنا بتفویض مع رشاكت دولیة رائدة لالس��ر يف 

  . وٕاجناز ما تبقى هاذ احملطة واملسامهة يف اس�تكامل
املس�مثرون يف املر�� أ��رية �لمفاوضات �لحیازة د � الیوم هؤالء امحل

عن الف�دق احلايل و�لزتام ٕ��ادة ت�ٔهی� وٕا�شاء ف�دقني ٕاضاف�ني، وٕاجناز 
س�یا�، وامحلد � اك�ن كثري املس�مثر�ن الیوم ا�يل �متني هباذ  همرافق �رف�

لعقار ما اكف�ش ودا� احملطة، ودا� املشلك عند� هو العكس وهو ب�ٔن ا
�ش نلبیو  )master plan(تنعاودو ٕا�ادة النظر يف اخلطة الرئ�س�یة 

الطلبات امحلد � د�ل املس�مثر�ن ا�يل تیطلبو لنا �ش �س�مثرو يف ذاك 
  .احملطة، امحلد �

  . وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید الرئ�س

  :بد إالاله املهاجريع  الس�یداملس�شار 
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، يف احلق�قة ٔ�� م�ذ تعطات �نطالقة د�ل 

ؤ�� كنت تنع�ش يف املدینة واكنت وا�د الفر�ة  2006هاذ املرشوع يف 
�ارمة عند الش�باب و�خلصوص ش�باب د�ل املدینة، ٔ�ن كتعريف املدینة 

لشغل واك�ن �لفعل، ذاك الوقت ما اك�ش هذا یعين �ادي یوفر فرص ا
اك�ن الش�باب ا�يل اش�تغلو وف�حو بیوت د�هلم، ولكن ٔ�� ت��ان يل اجلواب، 



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

9 

 )2019 یونیو 25( 1440 شوال 21

قال لو مالو "الس�یدة اكتبة ا�و�، هو �س�یط ت�متثل يف املثل املغريب 
، هواملرشوع من البدایة د�لو ما "طاح؟ قال لو من دارو خرج مایل

  .. اك�ش
هو فني اكنت الوزارة هاذ املدة  ٔ�� السؤال د�يل ا�يل تنطرح حق�قة

لكها؟ هاذ الرشكة هذه اكنت ملزتمة، ملزتمة ٔ�هنا �ادي تد�ر �دد من 
د�ل الف�ادق ما درهتمش، دارت ف�دق وا�د ومايش يف  5وال  4الف�ادق 

إالماكنیة د�ل امجلیع، الزتمت �ش تد�ر الف�الت والشقق ما دارهتمش، 
قلی� وحىت الناس ا�يل شار�ن متا والو دارت وا�د ا�مو�ة د�ل الف�الت 

 2تیحسو �لغنب ٔ�نه ذا�يش ا�يل ختیلو ما اكی�ش، دارت �ادي تد�ر 
مالعب الكولف، دارت وا�د، وا�د ما اكملش، دارت ٔ�ن �ادي تد�ر 
التصف�ة د�ل املیاه العادمة د�ل مدینة الصو�رة �ش �سقي هبا الكولف ما 

  .هاذ اليش دار�ش، ما اك�ن حىت يش �ا�ة من
فني اكنت الوزارة هاذ املدة لكها؟ لو اكنت الوزارة تبعت هاذ أ�شغال 
من البدایة ما كناش �ادي نوصلو لهاذ اليش اكمل، وتتعرفو الس�یدة اكتبة 

حواجي �ش تتع�ش، املیناء، املرىس ولكنا  3ا�و� ب�ٔن الصو�رة �الیا راه 
ر�ح ما اكی�ش يش مدخول تنعرفو ب�ٔن ٔ�حوال الطقس يف الصو�رة دامئا ال

كثري، والس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة، الصنا�ة التقلیدیة تبارك هللا يه يف 
عهد اكتبة ا�و� معمك ها يه �ادیة �ري حتت �لتحت من هنار تولت هاذ 
املنصب ما شف�اش يش �ا�ة �زادت عند� يف املدینة ٔ�ن أ��لبیة د�ل 

�بري يف ) hôtel(�ري الس�یا�ة، ها  زادو حباهلم، راه بقاتالصناع لكهم 
الصو�رة ها هو مسدود ٔ�كرث من ا�د الف�ادق الكربى حىت هو مسدود راه 

یعين �ري ٔ�وطیل، یعين حىت ذیك ) des petits hôtels(بقاو عند� �ري 
ا�يل جتینا �لمدینة راه ) la haute gamme(الس�یا�ة ا�يل بغیناها د�ل 

الف�دق برصا�ة ا�يل اكن م�نفس واكن ما اكیناش فني �ادي تزنل؟ هاذ 
دالش�باب واكنت تعطات فرصة واه  �بري واكن معول �لیه وا�د ا�مو�ة

تتعريف املشالك �ا�ش�يت املشالك ا�يل �اشها املس�ت�دمني مؤخرا راه اكن 
وصلو ليش مسائل ا�يل ما تیوصلوش لها الناس، ولكن امحلد � حتلت 

  .هاك تبع من البدایة د�لهاولكن الوزارة �اصها مشاریع حبال 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا

السؤال الثالث والرابع جتمعهام و�دة املوضوع، �ا س�نعرضهام دفعة 
  .وا�دة

والبدایة مع السؤال الثالث �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 
  . وموضو�ه الس�یا�ة ا�ا�لیة، تفضل الس�ید الرئ�س ٕاللقاء السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدتني الوز�رتني،

سؤال الفریق �س�تقاليل مو�ه ٕاىل الس�یدة اكتبة ا�و� حول تعز�ز 
وتطو�ر الس�یا�ة ا�ا�لیة لبالد�؟ مفاذا ٔ��دت وزار�مك لت�ش�یط العملیة 

  الس�یاح�ة �اصة الس�یا�ة ا�ا�لیة؟
  .شكرا

  :اجللسةد رئ�س الس�ی
السؤال الرابع موضو�ه، ارتفاع ٔ�سعار الف�ادق، اللكمة �لفریق �شرتايك 

  .لتقدمي السؤال، تفضل

  :محمد رحيان الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  املس�شارات احملرتمات،یدات الس� 
يف الفریق �شرتايك حول ارتفاع الف�ادق �ململكة املغربیة سؤالنا اكلتايل 
  .وتلوث الشواطئ

  .والسالم �لیمك

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ٕال�ابة �ىل السؤالني معا، تفضيل

�ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :ملكفة �لس�یا�ة و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید�ن املس�شار�ن اله�ممك هبذا املوضوع املهم ا�يل يه 
يف القطاع،  %30الس�یا�ة ا�ا�لیة، �سامه الس�یا�ة ا�ا�لیة ب�ٔكرث من 
 2010ملیون يف  4ٕاذن �لطبع يه �مة �لقطاع وارتفعت لیايل املب�ت من 

س�نو� ارتفعت لیايل املب�ت د�ل  %9.5 ملیون، ٕاذ ٔ�كرث من �7ٔكرث من 
املغاربة يف الف�ادق املغربیة، ٕاذن عرفت هذه الس�یا�ة ا�ا�لیة وا�د 

  .�رتفاع �م
املتعلق حبریة أ�سعار واملنافسة  104.12كام هو معلوم القانون رمق 

ختول للك ف�دق احلق يف تطبیق السعر ا�ي �ریده بغض النظر �ىل 
ناش اح�ا �وزارة منش�یو نقولو ليش ف�دق ا�يل هو تصنیفه، ما ميكن ل 

مس�مثر �اص زید يف ا�مثن وال نقص يف ا�مثن، مع أ�سف القانون ما 

ك�سمح لناش �ش منش�یو نقولو ليش ف�دق طلع ونقص يف ا�مثن، هذه 
ما ميكن لناش اح�ا منش�یو  حریة العرض والطلب، قانون العرض والطلب

  .صو يف ا�مثن، ٕاذ هذا مرتبط �لسوق�وزارة نقولو هلم طلعو وال نق
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ولكن وزارة الس�یا�ة �درت �لت�س�یق مع الفعالیات املرتبطة �لقطاع 
واملؤسسات التابعة لها �ىل ت�ش�یط الس�یا�ة ا�ا�لیة، وذ� �لق�ام بعدد 
من الربامج خللق م�توج س�یا� یتالءم مع �اج�ات وم�طلبات أ�رس 

وهاد اليش ا�يل مت تنف�ذه عن طریق  والسواح املغاربة ب�ٔسعار حمددة،
خمطط بالدي، هاد خمطط بالدي ا�يل هو عبارة عن ٕاقامات ف�دق�ة ت�ٔ�ذ 
بعني �عتبار �ادات وتقالید العائالت املغربیة، و�دد سقف أ�سعار من 

درمه لضامن اخنراط املنعشني الس�یاح�ني يف هذا  550درمه ل  150
�ن ��ان، ٕاذن وا�د أ�مثنة م�خفضة الرب�مج، تفوتت أ�رايض العقار �ال

درمه �لساحئ  550ل �150دا، �ش هام ميكن هلم یعطیو أ�مثنة د�ل 
املغريب، ٕاذ هاد اليش �دم يف ٔ�اكد�ر، �دم يف ٕافران، �دم يف الق�یطرة، 
و�يق اك�ن �ادي نواصلو هذه ا�هودات، �يق اك�ن العقار يف مرا�ش، يف 

�ش ند�رو مشاریع حبال هاك ا�يل �ادي �كون  اجلدیدة، يف راس املاء،
عندها الطابع ا�يل تتواجب املتطلبات د�ل الساحئ املغريب ؤ�یضا بوا�د 

  .أ�مثنة م�خفضة
د�ل احملطات ا�يل �ادي  6ولكن د� ا�يل ميكن لنا نقولو وهو مايش 

حيلو لنا املشلك د�ل الس�یا�ة ا�ا�لیة، الس�یا�ة ا�ا�لیة يه جحم �م، 
ٕاذن الیوم ت�شوفو بيل راه الساحئ أ�ج�يب ميكن هلم بعض املرات یلقى وا�د 
السعر م�خفض �ىل الساحئ املغريب يف وا�د الف�دق �الش؟ ٔ�ن الساحئ 
أ�ج�يب تیدوز �ىل م�ظمي الر�الت ا�يل ت�رشیو �مجل� وتی��عو للك 

من  واكالت أ�سفار، وما عند�ش هاد اليش يف املغرب، ٕاذن هاد اليش
أ�ولو�ت د�لنا وهو �شجیع ٕا�شاء رشاكت تنظمي ر�الت س�یاح�ة 
دا�لیة، ا�يل �س�تطاعهتا ٕاجراء جحوزات جامعیة لغرف يف معظم ف�ادق 
اململكة وختصیصها �لبیع �لتجزئة �رب واكالت أ�سفار، هاد اليش ا�يل ميكن 

یضا ما لو احلصول �ىل ٔ�مثنة م�خفضة ویدوز ذاك اليش �لساحئ املغريب، و�ٔ 
عرف�ش واش شف�و جملس إالدارة د�ل املك�ب الوطين �لس�یا�ة ا�يل داز 
أ�س�بوع املايض ا�يل �لكم �ىل ٔ�مهیة الس�یا�ة ا�ا�لیة واملك�ب الوطين 
�لس�یا�ة ا�يل �ادي ید�ر وا�د إالسرتاتیجیة خمصصة لهاذ التمنیة والت�ش�یط 

بري، ؤ�یضا اك�ن الربط د�ل هاذ الس�یا�ة ا�ا�لیة، وا�د ا�مو�ة من التدا
  .اجلوي ا�ا�يل ا�يل تدار ا�يل حىت هو ميكن �سا�د

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .شكرا

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل من ٔ��ل التعق�ب ٕان ٔ�ردمت الس�ید الرئ�س

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

ن الف�ادق ل�شجیع الس�یا�ة يف احلق�قة و�دة املوضوع هنا مرتبطة �مث
ا�ا�لیة، فٕاىل ما اك�شاي وا�د العرض یغري أ�رس املغربیة راه ما 

غی��قلوش، لقد ح�ا هللا س�ب�انه وتعاىل بالد� �ٔ�من و�س�تقرار، وكذ� 
العمق التارخيي واحلضارة، ا�يل جعلت ٔ�ن الس�یاح تیجیو عند�، فهاذ 

ت�شوفو بعض ا�ول ا�يل تتعمتد �ىل  �س�تقرار راه وا�د الكزن مثني، واح�ا
الس�یا�ة مكرجع ٔ�سايس الس�تقطاب ومللء ولرتوجي التمنیة �ق�صادیة 

  .عندها
اح�ا عند� مقومات �برية تیخص وا�د شویة د�ل العنایة، وتیخص 
الوزارة د�لمك �سهر �ىل �شجیع أ�رس املغربیة �ىل ٔ��ذ الف�ادق املغربیة، 

ٔ�ن هناك ٔ�ش�یاء، م�اظر، هناك ٔ�ش�یاء اليت  �ىل التجول دا�ل املغرب،
جيب إالطالع �لهيا وجيب رؤ�هتا ٔ�هنا تف�د أ�طفال، تف�د أ�رس ال من 
�ح�ة �س�تجامم، ال من �ح�ة الرا�ة، ال من �ح�ة املناظر اجلغراف�ة اليت 

  .ح�ا� هللا هبا وامحلد �
جیع وتیخص فا�يل معول �لیه م�مك، الس�یدة اكتبة ا�و�، هو ال�ش 

طریقة والطرق والس�بل �ش أ�رس املغربیة تعود تلقى وا�د مل��ٔ، ٔ�ن 
�ل أ�رس راه تظل العام اكمل ويه تتلكف �ملصاریف د�ل ا�متدرس 
والتطب�ب والكراء، احلیاة �ج�عیة لكها تتطلب مصاریف، ف�یجي هاذ 

فٕاىل بق�نا دامئا الشهر د�ل العط� تیخصها تلقى ٔ�مثنة يف املتناول د�لها، 
جنوم، �یف قال الس�ید وز�ر الش�ب��ة والر�ضة  5تنعمتدو �ىل الف�ادق 

البذخ، ٔ�ح�ا ما طلبی�ش البذخ، طالبني �ري التغیري، ٔ�ن أ�رس املغربیة 
  .لكها تتعاين

ٔ�ح�ا قلنا لو خص �رفعو من ذیك القمية د�ل التخیمي، فهو قال يل 
جنوم، ٔ�ح�ا  5ما تنقلبويش �ىل  جنوم، ٔ�ح�ا 5تیخصنا واش نقلبو �ىل 

تنقلبو �اله �كون يش �ا�ة مق�و�، ما يش اكرثیة من ا�ار التقشف 
  .وا�مي التقشف

  شكرا الس�ید الرئ�س،
جنوم والبذخ ا�يل �اوب  5ف�ا احلال ٔ�نين ما قصد�ش  ىٔ�� �ري بق

  .�لیه الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شرتايك يف ٕاطار التعق�ب تفضلالرسا� وصلت، اللكمة �لفریق �

  :محمد رحيان الس�یداملس�شار 
  احملرتمة،الس�یدة اكتبة ا�و� 

لمك تغريوه، هذا  ما ميك�ش 104.12تتقولو يف �ممك �ىل ٔ�نه القانون 
من حقمك �وزارة و�حكومة �ش تعدلوه وتصاوبوه �ىل حسب املس�مثر�ن، 

جنوم  5"ميش�یو �لف�ادق د�ل  �ىل ود الیوم ما �اد�ش املغاربة لكهم �ادي
، خصمك تو�دو و�شرتطو �لهيم رشوط ا�يل يه العقد رشیعة "�ٔ 

املتعاقد�ن، ٔ�نتوما تتعطیومه ٕا�ا�ت وتتعطیومه ٕاعفاءات رضی��ة ويف ا�یوانة 
فكذا فكذا فكذا ٕاخل، وكتقول لنا �ش ما بغاو ی��عو هاذ الناس ی��عو، هذا 

  .یعقل ال
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  الس�یدة اكتبة ا�و�،
اذ املغاربة فني �ادي ميش�یو؟ راه الطبقة الوسطى، راه ما بقا�ش راه ه

  .دا� والت �ري الطبقة ا�يل مشات �ل�افة
شاطئ يف اململكة  169حمطة موز�ة �ىل  451ف� خيص م�ال عند� 

وعندك �ني عتیق �لص�ريات ا�يل يه قریبة  ج�یل بطن�ةاملغربیة، عندك 
د�لها، ؤ�نمت بصف�مك �اكتبة ا�و� يف  لعامصة اململكة وك�شوفو التلوث

الس�یا�ة هذا ال �رشف املغاربة، رمغ امحلد � فهاذ اململكة ا�يل اعطاها هللا 
البالد هاذي وفهيا أ�من، وأ�من هو ا�يل قادر م� ا�يل هو قائد هاذ 

ید�ر لكيش هاذيش، وعندك �ين �اود مر�ز�كة فالنوارص، هاذ الشواطئ 
  .�ٓش یقولو لو راها ما صاحلاش
مالیني د�ل الناس ا�يل عندمك د�ل املب�ت راه هاذ  4.5تتقويل لنا 

الناس هاذو مايش م�یت د�ل هاذوك الناس ا�يل �لكمت � �لهيم فأ�ول 
ال، هاذ الناس هاذو راه �ري ذوك ميكن �ىل ما ٔ�ظن فهيم وزارات وفهيم 

مالیني د�ل  4.5 مالیني، و�ش �لكمي يل �ىل 4.5كذا هام ا�يل هاذ 
  .هذا ال یعقل )étoiles 5(املب�ت ا�يل يه ف 

�نیا هاذ الشواطئ ا�يل عند� عرفيت الس�یدة اكتبة ا�و� راه هنار العید 
مشات اس�تعمرت من طرف رؤساء امجلا�ات وبعض أ�عضاء ساحمهم هللا، 
مايش تنقول لكيش ولكن اك�ن بعض الناس ا�يل هام ما عندمهش الضمري، 

لكيش د� ما متش�ش ليش شاطئ ومتيش حتط طوم�یلتك ٕاىل ما راه 
تدا�زت�ش، �اصك ختلص البار�ینغ و�اصك متيش ختلص الباراصول و�ا 

  .جتیب معك الباراصول هاذي راه س��ة والت �یضة فالس�یا�ة
يف ) les caravanes(�اود عندك واش �يق شفيت القوافل د�ل 

�لصحراء، د� ح�ث الصحراء ما فهياش املغرب راه ما بقاوش، والو �ميش�یو 
  .هاذ اليش د�ل ا�ا�ل، هللا جياز�مك خبري �اصمك �رفقو �ملغاربة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � يف ٕاطار ما تبقى � من الوقت الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  .شكرا الس�ید�ن املس�شار�ن
ٔ��ل ٔ�ن امحلد � بالد� تزتخر بوا�د املناظر وبوا�د املؤهالت �مة 
وم�توج م�نوع ف� خيص الس�یا�ة وامحلد � اح�ا ٔ�ول و�ة يف ٕافریق�ا، ٕاذن 

 7ملیون و 7تنقصد ٔ�وال  وال بد املغاربة �س�تافدو من هاذ املؤهالت، م�ني
ملیون غیكونو وال بد يش مغاربة  7امللیون �ري الوزارات راه �زاف، 

ملیون د�ل لیايل املب�ت د�ل املغاربة  �7ميش�یو فهيا، ٕاذن امحلد � راه 
د�ل  3جنوم واك�ن  4جنوم، اك�ن  5مايش والف�ادق ميل تنقول ف�ادق 

واك�ن �زاف د�ل ٔ�نواع  )sgîte les(واك�ن ) le camping(النجوم واك�ن 
  .املب�ت

اص اخلدمة �ش �كون وا�د ٕاذن الیوم ٔ��ل اك�ن �يق اخلدمة، و�
�ش �سهلو �ىل املغاربة �ش ميش�یو د� الصیف �اي، �ش  ا�متش�یط

�اب وا�د احلل بني " بالدي"�سهلو �هيم العطل د�هلم، هاذ ا�طط د�ل 
ما ميك�ش حيل املشالك لكها، ا�يل �لغرفة ٕاذن هذا �ل، ولكن  550و 150

قلت هو يف التوزیع ميكن لنا هاذ اليش د�ل العرض والطلب نلقاو �ش 
نلقاو وا�د أ�مثنة م�خفضة عند الف�ادق، ؤ�یضا ا�يل �م �دا وهو ما ميكن 

املهم يه اجلودة ٔ�یضا، وهاذ الوزارة عندها وا�د ا�ور يف .. لناش نبقاو
افسة ٕاىل ج�نا ليش مس�مثر وقلنا لیه ا�و� �ادي اجلودة، وف� خيص املن

جتي وتقول � ا�مثن ما ميك�ش �زیدو راه � وا�د ما ��س�مثر ف�الد�، 
  .والبد �اص هاذ املنافسة �كون وحریة أ�سعار هاذ اليش �م �دا

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

ؤال أ�ول املو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، وموضو�ه ون��قل �لس
شار�ن من فریق ٕاشاكلیة النفا�ت السائ�، اللكمة ٔ��د السادة املس� 

  .تفضل. لتقدمي السؤال أ�صا� واملعارصة

  :عبد الرحمي المكیيل املس�شار الس�ید
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  وزراء،الس�یدة الوز�رة والسادة ال

  املس�شار�ن،والسادة الس�یدات 
تطرح النفا�ت السائ� ٕاشاكالت بی��ة حق�ق�ة، �عتبارها مواد سائ� 
ملوثة �جتة عن اس�ت�دام املیاه يف العملیات الصناعیة والفالح�ة والرصف 

  .الصحي
يف هذا إالطار، �سائلمك عن التدابري املت�ذة من طرف احلكومة 

  .اليت ختلفها النفا�ت السائ� ملوا�ة املشالك البی��ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .طرح هذا السؤال شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل

حنن نتقامس �لفعل ٔ�ن ٕاشاكلیة النفا�ت السائ� يه ٕاشاكلیة حق�ق�ة يف 
ما یتعلق �لتوسع العمراين، ف� یتعلق كذ� �لتوسع يف املراكز القرویة 
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الصا�دة، لهذا احلكومة تبذل وا�د اجلهود نوعیة من ٔ��ل تقلیص لكفة 
ت السائ�، �ٕالضافة ٕاىل الرصید التدهور الب�يئ ا�يل عندها �القة �لنفا�

 3من قانون الربامج و�سرتاتیجیات الیوم ك�ش�تغلو �ىل وا�د 
املس�تو�ت، عند� �ر�مج �دید ف� یتعلق مب�ارصة ٕاشاكل املیاه العادمة 
والرصف الصحي ا�يل د� اك�ن يف املراكز القرویة الكربى، حبیث عند� 

مج لتطهري السائل ا�يل �ادي هيم �ر�مج �دید الرب�مج الوطين املند
 2022، ٕان شاء هللا من هنا ل 2040د�ل املراكز القرویة يف ٔ�فق  1207

من إالشاكل ا�يل اك�ن يف املراكز القرویة  %�50ادي نعاجلو وا�د ال
احلالیة، اك�ن وا�د العمل دؤوب حكويم مع ٔ�یضا مجمو�ة من القطا�ات، 

 2040ل ٔ�ن نصل ٕان شاء هللا يف ٔ�فق ود�لنا املاء ود�لنا الفال�ة من ٔ��
ملیون مكعب من املیاه العادمة �ىل ٕاشاكل إالشاكلیة د�ل  43معاجلة 

  . املاء
مث عند� �ٓلیتني ملاكحفة التلوث الصناعي، �ٓلیة ماكحفة ا�يل يه فهيا 
�هبات والزلنا ك�ش�تغلو �ش نوصلو ٕاىل م�اكنزيم وطين، هذه ا�ٓلیة الیوم 

ملیون د�ل ا�رمه، مث امحلد � وقع بعدا  553ع �لكفة مرشو 77مولنا فهيا 
وا�د العمل حكويم �د و�د �بري تبذل من ٔ��ل ماكحفة التلوث ا�يل 
�اي من املر�ان، و�لتايل الیوم اكینة اتفاق�ة ٔ�فق�ة سامهت هبا كتابة ا�و� 
�لتمنیة املس�تدامة ا�يل اكنت يه ا�اطب يف هاد االتفاق�ة مع قطا�ات 

ملیون د�ل ا�رمه، امحلد � د� راه يف ٕاطار ٔ�ن منش�یو  60خرى ب �ٔ 
ند�رو اتفاق�ات �ىل املس�توى اجلهوي، ودر� ٔ�ولو�ت �ل�س�بة �لجهات 

  .ا�يل عندها ذات أ�ولویة يف إالشاكلیة د�ل التلوث من النفا�ت السائ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك �لتعق�ب

  :التو�زياملس�شار الس�ید ٔ�محد 
شكرا �ىل أ�جوبة د��، يف الواقع بالد� كام قليت تتوفر ٔ�وال دس�تور 

ا�ي ٔ�قر حبق املغريب �ش یتوفر �ىل ب��ة ا�يل يه سلمية،  2011د�ل 
وكذ� من خطاب �ال� امل� يف عید العرش الس�نة العارشة د�ل عید 

�ل الب��ة العرش ا�يل اكن طلب �ش �كون عند� وا�د املیثاق وطين د
والتمنیة املس�تدامة ا�يل خرج �ىل ٕا�ر ذاك القانون ا�يل عرف�وه القانون 

  .إالطار ا�يل خرج به اململكة املغربیة تتوفر �ىل قوانني
ولكن إالشاكلیة ا�يل اكینة ا�ٓن الس�یدة الوز�رة �ىل ٔ�ن هذا التطهري 

ة �زاف، السائل �نعاكسات د�لو ما اكی�ش ملن نقولومه، انعاكسات كثري 
) la nappe(ا�يل �یكب يف البحر، ا�يل �یكب يف الواد، ا�يل �یكب يف 

ا�يل �یكب يف وا�د العدد املسائل، ٕاذن كثري ا�ٓ�ر السلبیة د�هلم �ىل 
  .الب��ة فهو مدمر �لطبیعة، مدمر كذ� �لمسائل ا�يل غیع�ش فهيا إال�سان

ش نوصلو � 2040، 2040كذ� �ش حناربو هاد اليش قليت لنا 
العدد  2040من هنا ل .. لوا�د العدد د�ل أ�م�ار مكعبة ا�يل �ادي 

د�ل املدن الك�رية �دا ا�يل �ادي نوصولها �ادي �كون �دد ٔ�كرب، ٕاذن 
ك�شوفو �دد �بري �دا، عند� ت�ٔخر فظیع ف� خيص التوفر �ىل ب��ات متكن 

عند� يف احلوز  من الت�لص من هاذ املیاه العادمة، غنقول � م�ل صغري،
جام�ة وميكن جام�ة و�دة ا�يل عندها تطهري  40ا�يل تنعرفو ٔ�� عند� 

ٔ�م�� ٕاىل �ذینا م�ال  3أ�م��  2ٔ�م��،  2السائل، ٕاىل �ذینا م�ال نعطیوك 
ٔ�لف د�ل الساكنة وال نتوفر  50ور�ر فهيا كذا واور�ر ب�یة ٔ�یت أ�یت 

وحيفظ ) la nappe(فظ �ىل تطهري سائل يف املس�توى ا�يل ميكن حي
  .الساكنة

كذ� ٕاىل مش��ا جلوج املناطق أ�ساس�یة ف� خيص س�یا�ة بالد� ا�يل 
يه س�يت فاطمة ؤ�ور�اك ٕاىل مجعنا س�يت فاطمة ؤ�ور�اك بو�دمه �ادي 

�مييش متا �مييش  ٔ�لف د�ل الناس، املا �مييش لكو املا ا�يل �100كون فهيم 

وال  120هذیك املنطقة، و�لتايل ز�دة �ىل �لواد ا�يل هو املتنفس الوح�د ل 
ٔ�لف ا�يل تزتور هاذ املنطقة يف فصل الصیف، ٕاذن عند� وا�د  200

الت�ٔخر �بري �دا، عند� �رامج اكینني �رامج د�ل وزارة ا�ا�لیة د�لمك 
ٔ�ن  انتوما د�ل املك�ب، ولكن جيب ٔ�ن �كون هناك ت�س�یق وجيب كذ�

رية �دا �ش حناولو ما ٔ�مكن نقرصو من مدى نعطي إالماكنیات كثرية و�ب
توفر هاذ املراكز احلرضیة من رصف حصي، مازال ما هرض� �اود ف� خيص 
املعاجلة و�س�تعامل اك�ن يف بعض املدن الك�رية، ولكن املشلك هو يف 

  .املدن املتوسطة اليت �زداد �كرثة و�زداد مشالكها یوما عن یوم
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

  الس�ید املس�شار احملرتم، 
ٔ�� قلت � ٔ�ن هاذ الرب�مج الوطين املندمج لتطهري السائل انطلق، عندو 

  :أ�شطر 3ف�ه 
یعين انطلق ٕاىل  2018ملیار درمه من  19.29لشطر أ�ول غیلكف ا

  .، یعين ت��قامس معاك هاذ اليش ا�يل قليت2025
هذا أ�فق  2040، 2030ل  2026الشطر الثاين �ادي �كون من 

د�لو، وهذا اكن يف احلق�قة وا�د ا�اكء د�ل ولیدات املغاربة من �رباء 
دامة ووزارة ا�ا�لیة ا�يل اش�تغلو �ىل وا�د د�ل كتابة ا�و� والتمنیة املس�ت

�ش خرجو وامحلد � ا�ٓن �ش�تغال ٔ�ن فعال ) le montage(هاذ 
، ولكن ..ت��قامسو وا�د إالشاكل ل�س فقط يف بعده ا�يل قلناه دا� يف

وا�د اللكفة ا�يل تقدر هتدد التنوع البیولو�، هتدد وا�د الرصید د�ل 
�ري يف املغرب، و�لتايل اح�ا واعیني وتن�دمو بالد� يف ٔ�صناف اكینة 

ت��ذلو وا�د اجلهد نوعي مع وزارة ا�ا�لیة، مع املك�ب، مع امجلا�ات 
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الرتابیة، بل اح�ا دا� كناقشو مع اجلهات ٕاماكنیة �ٕالضافة لهاذ خصوصا يف 
ٕاماكنیة �ش نضیفو دمع اجلهات ا�يل بغات تدمع ومنش�یو  2025و 2018

س�ة أ�وىل د�ل الشطر أ�ول، حنن يف تواصل م�ارش نوسعو هذیك ال� 
  ..�حكومة القطا�ات بثالثة، �ربعة عفوا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين موضو�ه، الفرز وٕا�ادة تدو�ر و�مثني النفا�ت، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل

  :�شار الس�ید النعم م�ارةاملس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� حول إالجراءات املت�ذة لت�ٔهیل املطارح 

  �اصة ف� یتعلق بفرز وٕا�ادة تدو�ر و�مثني النفا�ت؟ 
  .شكرا

    :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�وال، يف ٕاطار إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل ٔ��د أ�ضلع 
أ�ساس�یة د�هلم هو ٔ�ننا تنخرط بالد� يف �ق�صاد أ�خرض، تو�نا 
�حكومة ومش��ا بغینا �شوفو املش�تل أ�ول ا�يل هو تدو�ر النفا�ت، 

ك�سهر �لیه  2022ٕاىل  2018و�لتايل وضعنا خمطط ا�يل هو خاميس من 
يب بنفيس وكزنلو امجلا�ات الرتابیة، ؤ�� ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن هذا اخ�صاص �را

  .حمض
ولكن مع ذ� يف هاذ ا�طط بغینا جنحوه بنفس الوطن، و�لتايل اك�ن 
امحلد � وا�د التحول نوعي �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة �ش مت� هاذ 

ا�يل عند�  املقاربة اجلدیدة وتنخرط فهيا وحنن عن طریق مك�ب ا�راسات
مجلا�ات يف مك�ب دراسات �ویة �ش توا�ب ا 12وا�د وطين وعند� 

هاذ التحول النوعي �ش نرتمجو النفا�ت وا�يل كزن د�ل البالد، ومنش�یو 
�شعلو خندمو هبا �لمغاربة وند�رو فهيا ٔ�یضا وا�د الرثوة وحنلو هبا مشلك 
اللكفة د�ل التدهور الب�يئ، و�لتايل متك�ا ٔ�ننا حندثو مراكز د�ل �مثني يف 

ن�ة، خ�یفرة، �زن�ت وا�ا��، بو�دور، العیون، بين مالل، مك�اس، ط 
هادو �سدات املطارح القدمية ودر� فهيا مراكز �دیدة �لتمثني، اكینة 

ز�رة م�دانیة ومنش�یو �زوروها معمك ٕاىل درتو يش  �49زوروها، ٔ�� زرهتا 
د�ل االتفاق�ات  4جلنة اس�تطالعیة يف ٕاطار املهام الربملانیة د�لمك، مث وقعنا 

ك�ري يف ا�ار البیضاء، �راكن، احملمدیة والناظور، �ش حنلو املشلك ال 
واتفاق�تني �اصتني يف املشاریع ا�منوذج�ة �ش منش�یو �ش�تغلو �ىل التدو�ر، 

 50، ٕاىل 2021مركز �لطمر والتمثني يف ٔ�فق  25ومث عند� حنولو وا�د 
مركز �لتمثني والتدو�ر �ىل اعتبار ٔ�ن الیوم لن �سمح �لطمر، ؤ�� ٔ�ؤكد هذا 

) l’éligibilité(�صاص �رايب �لجام�ات، ولكن اح�ا الرشوط د�ل اخ 
  .د�ل املشاریع ا�يل كمنولوها مرشوطة ب�ٔن تتو�ه حنو التمثني

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

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

یة املس�تدامة، ا �لتمن �الل مقة املناخ مبرا�ش، قدمت حكوم�مك خطهت
ملیون دوالر، وا�يل  271صندوق النقد ا�ويل عطامك و�ىل ٕا�رها اكن 

مطرح د�ل النفا�ت، حلد السا�ة  80الزتم�و فهيا �ىل ٔ��مك �ادي مت هیلكة 
  .، ٔ�وال2020، واح�ا هاذ اليش يف ٔ�فق 6ٔ�و  5ٔ�نت ذ�رت 

ٔ�لف م�صب  �74نیا، الزتمت فهيا احلكومة �ىل ٔ�هنا �ادي یمت توفري 
ملیار دوالر، هذا هو ا�يل ك�سولو  25شغل، وغت�لبو �س��رات ب

 74عنه الس�یدة اكتبة ا�و�، هذا هو ا�يل ك�سولو عنه احلكومة، فني 
ملیار د�ل �س��رات ا�يل الزتمت  25ٔ�لف م�صب شغل؟ فني 

ما احلكومات يف مرا�ش ب�ٔهنا �ادي �كون؟ هذا هو السؤال احلق�قي وا�يل 
عندوش جواب الس�یدة اكتبة ا�و�، �الش؟ ٔ�نه ما اكی�ش خطة 
 ٕاسرتاتیجیة حق�ق�ة د�ل النفا�ت يف املغرب، اك�ن فقط هاذ القضیة د�ل

الطمر ا�يل قليت ما �اد�ش �كون �ادي تبقى �كون، ٔ�نه طاملا ب�ٔنه 
دو املسؤولیة ال نتقامسها مجیعا و�اصة طرف الوزارة املسؤو� ما ميك�ش �زی

�لقدام يف هذا املوضوع د�ل النفا�ت، وا�يل هو د�ل امجلیع مايش �ري ٔ�ن� 
و�دمك، ولكن يه س�یاسة حكوم�ة، ٔ�وال وق�ل لك يشء �اد �یجي دور 
امجلا�ات احمللیة ودور املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب، يف ما یعين 

  .اخ�صاصاهتم
ملیون ا�يل �ذیتو  271 الزتممت ب�ٔهنا �كون هناك يف هاذ إالطار د�ل

مكن�ة، ب�ٔهنا �كون هناك س�یاسة اج�عیة، صناعیة وبی��ة قارة وم�دجمة، ما 
اكی�ش هاذ اليش، اعطیو� �ري منوذج وا�د د�ل يش �ا�ة ا�يل ميكن 
نتلكمو فهيا �ىل التدو�ر، ونتلكمو فهيا �ىل ٔ�ن جحم النفا�ت ٔ�وال ا�يل ولت 

ی�ش التدو�ر د�لها زاد، ٔ�ش�نو هام م�ارشة وما اك) déchets(كمتيش ل 
الصنا�ات ا�يل در� مهنا؟ هاذ اليش ما اكی�ش الس�یدة اكتبة ا�و�، هاذ 
اليش �م فقط، حلد السا�ة واح�ا وهاذ الرب�مج �ادي �سايل يف 

  .، الس�یدة اكتبة ا�و�2020
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�نیا، هاذ اليش �یتطلب البحث العلمي الس�یدة، البحث العلمي ما 
ندمك، و�م �دا البحث العلمي يف هذا ا�ال، والبحث العلمي اكی�ش ع 

تعرفني ؤ�� ٔ�عرف ج�دا جحم ومعا�ة أ�طر دا�ل  �یتطلب ٔ�طر، ؤ�نت
وزار�مك، ويف مجمو�ة د�ل الوزارات أ�خرى، وا�يل هبا كنقضیو �ىل 
الطاقات املغربیة القادرة �ىل ٔ�هنا تد�ر لنا اخللق و�بتاكر، وهذا اجلانب 
د�ل البحث العلمي ما اكی�ش عندمك، ومل �كن ٔ�ي يش تقر�ر د�ل وزار�مك 

  .ىل البحث العلمي يف هذا اجلانب�یتلكم �
هذه الس�یدة الوز�رة، مسؤولیة �برية، مسؤولیة د�ل املس�تق�ل، وا�يل 

كنقضیو �لهيا ٔ�ج�ال قادمة د�ل املغاربة، البالس��ك  ٕاىل غفلناها �الیا
الك�ل، � ال� راه وىل يف املاريش نوار ا�يل كنا در� قانون �لیه، وىل 

  .لو �ايل �دا�ی��اع ��مثن وا�مثن د�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شوف واش بقى يش وقت لاكتبة ا�و�) Régie(شكرا، 

  .تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و�، ٔ�س�سمح

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�كون �یك ز�رات م�دانیة �رب فریق حمرتم ٕاذا كنت تقطن �لغرب و 

مدینة فاس، فه�ي �كهرب لك املدینة، هاذ اليش د�ل �كفي ٔ�ن �زور 
بالد� مايش د�يل وال د�ل حىت يش وا�د، كتد�ر الكهر�ء داملدینة من 
فاس، مك�اس انطلقت، مرا�ش احملطة د�ل البیو�از انطلقت، ٔ�� درت 

فرة وٕاقلمي اخلنیفرة والسادة املس�شار�ن �ىل ز�رة م�دانیة، الیوم خ�ی 43
إالقلمي ميش�یو و�شوفو، راه مشاو معا� شافو ٔ�ننا ت�شغلو يف املطرح ا�يل 

الناس املواطنني ا�يل  يف وا�د من 33اكن نقطة سوداء، الیوم  2017ق�ل 
  .تنكن هلم لك التقد�ر و��رتام ت�ش�تغلو يف املركز د�ل التمثني

ة لبو�دور، �ل�س�بة �لعیون، �ل�س�بة �لمدن ا�يل نفس اليشء �ل�س�ب
ذ�رهتا اكم�، ؤ�� �هنرض �ىل ز�رات و�هنرض �ىل مدن ا�يل اس�تغرقت فهيا 

س�نة، بفضل هاذ احلكومة واجلهود ا�يل تدارت  40نقط سوداء معرت 
سدت النقط السوداء و�سدت مطارح �برية، وعند� خمطط وطين �اء 

ك السا�ة وقفوه وقل لنا هاذ اليش مايش حصیح، عندمك �لق�ة احملرتمة، ذی
راه �اء وساندمتوه ووقعمت �ىل مزيان��ه، وامحلد � هو �ادي، ٔ�ن اح�ا ما 

  .�هيمناش شكون ا�يل دار يش، �هيمنا الوطن مييش و�رفعو رایة البالد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة،  ون��قل
وموضو�ه ٔ�داء رسوم الج�یاز م�ار�ت الولوج لبعض املدارس واملعاهد 

العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�سائلمك الس�ید الوز�ر حول اجلهات اليت تقرر فرض رسوم �ىل 

  الراغبني يف اج�یاز م�ار�ت يف املعاهد وبعض املؤسسات اجلامعیة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

س�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن ال 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

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

وهاذ السؤال �اء يف وق�ه حق�قة، ٔ�نه اح�ا ا�ٓن بصدد تنظمي 
�ل الولوج ٕاىل املدارس واملعاهد العلیا، و�ملناس�بة ٕاىل بغینا املبار�ت د

نعرفو ٔ�ش�نو يه ا�هودات اليت بذلت من ٔ��ل ت�س�یط املساطر وتقریب 
الشقة �ىل ا�ٓ�ء وأ��ات و�ىل الطلبة ا�يل تیجتازو �م��ا�ت، �كفي 

�ىل س��ل املثال، اكن الطالب ٕاىل بغا یدوز  2006نقول � ٔ�نه ق�ل 
باراة �اصو ی��قل من مدینة ٕاىل مدینة ٕاىل �ٓخره، �اصة �ل�س�بة ملدارس امل 

  .املهندسني
الیوم احلكومة اش�تغلت �ىل املباراة الوطنیة املو�دة ا�يل ت�شمل 

املدرسة د�ل املهندسني، والطالب �ميكن �  11مدراس املهندسني حوايل 
مؤسسة من هاذ  ٔ�نه جيتاز املباراة وميكن � بعد النتاجئ ٔ�نه یوجل ٔ�ي

املؤسسات، ٕاذن هناك ختف�ف �بري �دا يف الضغط �ىل ا�ٓ�ء و�ىل 
  .أ��ات و�ىل التالم�ذ من الناح�ة النفس�یة وال من الناح�ة املالیة ٔ�یضا

السؤال د�لمك ا�يل تفضلمت به ت��علق بفرض بعض الرسوم د�ل اج�یاز 
س�بة �ل�امعة بعض املبار�ت، تتعرف �ىل ٔ�نه هذا مق�ىض تنظمه �ل� 

القرارات د�ل جمالس اجلامعات وجمالس املؤسسات اجلامعیة يف ٕاطار 
رسوم ��راسة  -�ش نوحض �لرٔ�ي العام  - اس�تقاللیهتا، ؤ�نه ل�ست هناك 

وال رسوم �ل�سجیل، نت�دث �ىل رسوم الج�یاز املبار�ت ا�يل اللكفة 
% 70 ب�ٔكرث من دامللیون درمه، تتلكف ا�و� 6د�لها تتوصل تقریبا وا�د 

فهيا، وت�سامهو املرتحشني ٔ�و املرتحشات املق�ولني الج�یاز املباراة مايش مجیع 
 100الطلبة، املق�ولني الج�یاز هذه املبار�ت بوا�د ال�س�بة ترتاوح ما بني 

درمه، وهاذ اليش لكو  500درمه ٕاىل �دود  150درمه يف لكیة الطب 
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 وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن یمت الرصف د�لو مبوجب قرار مشرتك بني
املهين والتعلمي العايل و�كو�ن أ�طر ووزارة املالیة، ومضبوط بقوا�ده 

  .وبضوابطه
  .وشكرا جزیال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ٕان اكن فهيا يف احلق�قة �شكرمك �ىل هذه إالیضا�ات ا�يل عطیتو و 
  .وا�د ا�مو�ة د�ل املعطیات ا�يل مايش دق�قة

ٔ�وال مايش �لرضورة من ی��قى يف املباراة هو ا�يل �ی�ٔدي الرسوم، 
حنیلمك �ىل معهد الزرا�ة ) l’architecture(حنیلمك �ىل املدرسة د�ل 

، ا�يل �ید�لو ..والبیطرة، حنیلمك �ىل املدرسة الوطنیة �لفال�ة يف هذا
رمه �ی�لصها ٔ�ي طالب �ادي جيتاز البااكلور�، ق�ل ما �یعرف حىت د 100

واش �ادي یدوز وال ما �اد�ش یدوز، �ید�ل ٔ�ي طالب �ادي ید�ل 
  . هذه حقائق ٔ�داوها هذا العام أ�رس، مايش حىت هذا. لهذه املدارس هذه

اك�ن بعض املعاهد ا�يل فعال حىت �یمت �نتقاء وكتفرض رسوم خ�الیة، 
درمه �ل�س�بة لوا�د فقري راه ميل كتجمع حشال؟ ٔ�ن  500مه، در 500

وا�د عندو تلمیذ جمهتد يف ا�ار، �ادي حياول وهذه املنظومة لٔ�سف 
تدفع الناس بدل ٔ�هنا غتختار يف أ��ري ٔ�� م�ول منيش ند�ر الطب، ٔ�و 

ال، ٔ�ضطر ٔ�� كتلمیذ ٔ�و ٔ�رسة .. عندي م�ول ند�ر هندسة ٔ�و عندي
� وال الب�ت جبمیع املسا� العلمیة م�ال وال أ�دبیة �س�ل هذا الو

ٔ�ن عند� د� " مدرسة حمرتمة"و�ق�صاد �ش نضمن ٔ�نه ممكن ید�ر يش 
نظرة اح�قاریة �لمؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح، و�لتايل �یويل ذاك 
�س�تقطاب احملدود �لیه ضغط �بري، اح�ا كن�ساءلو ٕاذا هذا مايش تعلمي 

دامللیون  6يل ك�شوفو رسوم ال�سجیل �ش جنتاز املباراة �یفاش معويم، م
د�ل ا�رمه؟ زعام �لك �ساطة يف أ�وراق، ٔ�ش�نو �یحتاجو؟ م�ال م�اراة 

 9الصباح وال  10د�ل الطب يف هنارها كرتخرج الن���ة، �یدوزو مع 
 système(العش�یة كتخرج الن���ة، عندمه  6الصباح، مع 
informatisé (� دا، املباراة ما بقا�ش تتطلب هذه املشالك هذه �س�یط

  .اكم�
�ٕالضافة اك�ن وا�د العبء �ىل أ�رس، قلتو ب�ٔ�مك �اولتو �سهلو 
�ل�س�بة �لمدارس د�ل املهندسني ٔ�ن العبء د�ل التنقل مايش حصیح، 
حنیلمك هنار �كون املباراة د�ل املدرسة د�ل الهندسة املعامریة ؤ�ج�و تفرجو 

وز�ر، �شوفو مدینة العرفان ما اكی�ش فني حتط ٕا�رة، الطریق الس�ید ال
یعين حىت الوصول ٕاىل املعهد ٔ�و املؤسسات ٔ�ن لكها هذیك .. تتويل �ري

املؤسسات تتويل يه مسا�دة ٔ�هنا حتتضن ا�يل �ادي جيتازو املباراة �لام 
ٔ�ن هذه املدرسة اكینة يف تطوان واكینة يف فاس واكینة يف مرا�ش، ولكن 

  .یع الطلبة مضطر�ن ٔ�نه یدوزو املباراة يف الر�ط وخيلصو من ق�لمج 
التلكفة ٔ�� شفت الناس �ایني من العیون يف رمضان يف وا�د الس�نة، 
�ش جيیبو و�مه وال ب�هتم ویبقاو �السني �ی�س�ناوه ا�هنار اكمل �ىل ما 

�ن یدوز املباراة، واك�ن الناس ا�يل ما �یلحقوش یدوزو املباراة، ٕاذن اك
وا�د املعا�ة حق�ق�ة لٔ�رس واكینة هذه املس�ٔ� د�ل هذه الفلوس يف 

درمه  500احلق�قة ما عندها حىت يش معىن و�اص ٕا�ادة النظر فهيا، 
)ISCAE ( العام ا�يل فات وقع مشلك يف)ISCAE( ،500  درمه

  .درمه 500درمه ا�ٓن  700صعیبة، من ق�ل اكنو �ی�لصو 
يل تتجمع �ل�س�بة لوا�د أ�رسة فقرية تتجمع فامسح يل الس�ید الرئ�س م

  .درمه �زاف 1000راه وا�د  500، 150درمه هنا  100
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

�ىل لك �ال شوف تیظهر يل اك�ن �لط يف هذا امللف بوا�د الشلك 
السؤال د�لمك تتلكمو ف�ه �ىل مدارس املهندسني، وها السؤال . كثري

عندي ها هو موجود عندي، راه �اصك تفريق هللا �كرث �ريك بني 
ل البااكلور�، الطلبة ا�يل تیدوزو املبار�ت ا�يل تیدزوها الطلبة د�

�م��ا�ت د�ل البااكلور� وما بني املباراة الوطنیة ملدارس املهندسني �یف 
  .ما �ا يف السؤال د�لمك هو ا�يل �اوبتك �لیه

ٔ�ما �ل�س�بة للكیة الطب، و�ل�س�بة �لعدید من املدارس، �ل�س�بة 
الس املؤسسات وجمالس القرارات تعود ٕاىل جم�لطلبة د�ل البااكلور� 

وال ) ISCAE(اجلامعات بصفة هنائیة، مث ٕاذا مسحيت ملا تتلكم يل �ىل 
) L’école d’architecture(ي �ىل �يق املؤسسات أ�خرى وال متتلك

�ميكن � �س�تدعي الوز�ر د�ل الصنا�ة وال الوز�ر د�ل السكىن وتقول � 

د�ل هذه الرسوم  ضٔ�نت الويص �ىل هذه املؤسسة �الش �لضبط الفر 
�ادي یوحض � �ىل ٔ�نه هاد اليش تت�ذه قرارات يف جمالس املؤسسات، 
ومايش الغرض م�ه هو ٔ�ن هذه املؤسسة تد�ل يش فلوس وال يشء من 
هذا الق�یل، راه هذاك اليش ما تیغط�ش بصفة هنائیة حىت املصاریف د�ل 

وتدافعو �ىل الناس ما بنفسمك �ىل إالداریني و املبار�ت وا�يل كتدافعو انت
ا�يل تیصححو وتدافعو �ىل وا�د العدد د�ل أ�طر ا�يل كتدافعو �لهيم 
وهاذ اليش �مييش �هيم، و�ميكن لیمك �س�تدعیو م�ارشة الوزارة الوصیة �ىل 

  .القطاع 



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

16 

 )2019 یونیو 25( 1440 شوال 21

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

جلامعیة، السؤال الثالث موضو�ه ملف تغیري إالطار بناء �ىل الشهادة ا
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي 

  .السؤال، تفضيل

  :الیحیاوي املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ملف أ�ساتذة �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن التدابري املت�ذة ل�سویة 

  �اميل الشهادات اجلامعیة؟
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

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

ف� یتعلق �لرتق�ة �لشهادات اجلامعیة، فاحلق�قة هذا ٔ�یضا �اصو وا�د 
وما بعد  2011شویة د�ل التوضیح امسحي يل، اك�ن ما ق�ل دس�تور 

، تتعرف �ل�س�بة لقطاع الرتبیة الوطنیة اكن النظام أ�سايس 2011دس�تور 
عت �ىل املرسوم يف ی��ح الرتق�ة �لشهادات، والتعدیالت ا�يل وق 85د�ل 
لكها اكن فهيا متدیدات �لرتيق �لشهادات،  2011ويف  2008ويف  2003

ٕامنا �ل�س�بة �لمعنیني �ٔ�مر واملعاجلة املالیة د�ل هاذ امللف اكن فهيا وا�د 
اكن هناك التوظیف  2011الشویة د�ل اخللط، ق�ل ا�س�تور د�ل 

اكن �یتعترب توظیف �دید،  )�لشهادة(املبارش، و�لتايل اكن ٔ�ي �رق�ة 
و�لتايل اكن مسموح من الناح�ة املالیة ٔ�نه یمت هاذ أ�مر، و�� اكن یمت 

  .2011متدید ٕاىل �دود 
ما بقاش التوظیف املبارش، ٕاذن انتقلنا م�ارشة ٕاىل  2011يف �دود 

�ريق �دید معمتد ملعیار�ن، املعیار أ�ول وهو الرتيق �الخ�یار وفق املعایري 
مول هبا يف الرتق�ة ٔ�و الرتيق �الم��ا�ت املهنیة، وطبعا فاالم��ا�ت املع

  .املهنیة راه املعنیني تیقدمو ملفات �لمیة د�هلم
هناك مراجعة لهاذ النقطة ٔ�نه �ل�س�بة �لرٔ�ي العام �اصنا نفهمو �ىل ٔ�نه 
اكن وا�د الوقت الطالب ٔ�و أ�س�تاذ تیدرس الر�ضیات ومع اكمل أ�سف 

�ش �مكل ا�راسة د�لو يف ختصص �ٓخر قد �كون اجلغراف�ا ٔ�و تی�س�ل 
أ�دب العريب، من بعد تیقول �ودي �اص الرتق�ة �لشهادة، ٕاذن تیخص 

املراجعة د�ل طبیعة الشهادة يف �القهتا �لتخصص، وامللف �یف ما تتعرفو 
 هو موضوع رهن ٕاشارة احلوار القطاعي والوزارة مس�تعدة لتطو�ر ف�ه مقاربة

  .�دیدة يف ٔ�فق ��
  .شكرا

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

  :الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوياملس�شارة 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

�ري السؤال �متحور حول املس�ٔ� د�ل هاذ أ�ساتذة �اميل الشهادات 
لتدر�س �سليك اجلامعیة ا�يل جل�ٔت هلم الوزارة لسد اخلصاص ومت �لكیفهم �

�بتدايئ وإال�دادي والثانوي والت�ٔهیيل، لكن الوزارة عوض ٔ�ن تعرتف 
بدورمه الهام دا�ل املنظومة الرتبویة وتعرتف �لشهادات احملصل �لهيا من 
اجلامعات املغربیة العموم�ة، تد�ر ظهرها هلم و�رفض مطلهبم العادل 

من �ون املعنیني �ٔ�مر مه واملرشوع يف الرتق�ة وتغیري إالطار، �ىل الرمغ 
موظفون ب�ٔسالك الوزارة، اس�تطاعو رمغ �لكیفهم ٕامتام دراس�هتم العلیا 
وجتوید مؤهالهتم العلمیة والرتبویة وبرتخ�ص من الوزارة نفسها، كام ٔ��مك 
هبذا الرفض تفرغون التكو�ن واس�تكامل التكو�ن من حمتواه، ضدا �ىل م�دٔ� 

رافعة ملوا�ة الت�د�ت اليت یوا�ها التكو�ن مدى احلیاة ا�ي یعترب 
  .القطاع

  ا�و�،الس�ید اكتب 
ٕان لك ما حيتاج هذا امللف هو ٕاجياد �ل �ذري وم�صف لهذه الف�ة، 
هو إالرادة الس�یاس�یة يف ٕاطار مقاربة �شار�یة حق�ق�ة والعمل �ىل متدید 

 2013مارس  13الصادر يف  1328.13مق�ضیات املقرر الوزاري رمق 
من طرف احلركة النقابیة و�ىل رٔ�سها �حتاد املغريب �لشغل، وهو املقرتح 

، ومن مت 2015الوزارة ق�ل س�نة  املقرر ا�ي مت �ىل ٔ�ساسه �رق�ة موظفي
ٔ�ن مجیع ترب�رات الرفض ا�ي �سوقها الوزارة ال �س�تقمي ٔ�مام احلقائق �ىل 

  .ٔ�رض الواقع
  الس�ید اكتب ا�و�، 

املالیة، ٕاذ ٔ�ن �دد هؤالء املوظفني ال ٕان احلل �ري ملكف من الناح�ة 
موظف، ٔ��لهبم مرتبون يف السمل احلادي عرش، وملكفون  3500یت�اوز 

�لتدر�س �ارج إالطار أ�صيل ٔ�ي الثانوي الت�ٔهیيل، كام ٔ�ن �سویة 
وضعیهتم ال حتتاج خللق م�اصب �دیدة ٔ�ن الرتق�ة هنا يه مبثابة �رق�ة 

املكفو� لعموم موظفي القطاع اكلرتق�ة دا�لیة �ىل غرار مجیع الرتق�ات 
  .�الخ�یار والرتق�ة �ل�سق�ف ٔ�و �رب املباراة املهنیة ا�ا�لیة كام ذ�رمت

كام ٔ�ن القول بعدم توفر املناصب املالیة يه ذریعة واهیة ٔ�مام جحم 
اخلصاص ا�ي یعاين م�ه القطاع، بفعل املغادرة ٕاما �س�ب تقا�د السن ٔ�و 

التقا�د ٔ�س�باب حصیة ٔ�و �س�ب الت�اق أ�ساتذة  التقا�د ال�س�يب ٔ�و
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احلاملني لشهادة ا�كتوراه �لتعلمي العايل، �لام ٔ�ن هذه املناصب جيب 
اسرت�اعها وتعویضها ب�ٔطر ذات �كو�ن ج�د وجتربة طوی�، اليشء ا�ي 
یتوفر يف هذه الف�ة اليت لعبت دورا ر�د� يف ٕارساء اجلودة وملء الفراغ 

  .عندما ختلت �ىل التكو�ن املس�متر 2012الوزارة م�ذ ا�ي ٔ��دثته 

    :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف ما تبقى لمك من الوقت

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

  .شكرا جزیال
ٔ�وال، الوزارة ال تو�د يف موقع النق�ض مع أ�رسة التعلميیة، �لعكس 
هناك اه�م �بري �دا بوضعیهتم �ج�عیة ووضعیهتم املادیة ٔ�یضا، ٔ�� 
وحضت � �ىل ٔ�نه ف� یتعلق �لرتق�ة �لشهادات، املوضوع الزال مطرو�ا 

دوداش ف�ه الباب بصفة هنائیة، �ىل طاو� التفاوض مع الوزارة ما مس
النقاش مع الفا�لني مس�متر، واملق�ضیات ا�يل مت بواسطهتا التجوید لهاذ النوع 
من الرتيق ميكن لنا نعملو به، ٔ�� ذ�رت � القضیة د�ل املالءمة ما بني 
الشهادة وما بني التكو�ن ٔ�نه هذا ٔ�سايس، انتوما تتقولو � ودي راه هاذ 

لقى �كو�ن راه �ادي ینعكس ذاك التكو�ن د�لو ٕاجيا� الس�ید هذا ا�يل ت
�ىل املهمة ا�يل تی�ٔدي، هاذ اليش ا�يل بغینا هاذ اليش ا�يل بغینا �لضبط، 

  .ما بغیناش �كون هناك تناقض ما بني الشهادة وبني طبیعة التخصص
مث تتعرف �ىل ٔ�نه القطاع د�ل التعلمي العايل تیف�ح س�نو� ما یقرب من 

د�ل التحویل، �س�تف�د مهنا ٔ�یضا احلاصلون �ىل ا�كتوراه يف  م�صب 700
قطاع الرتبیة الوطنیة، و�ی��قلو �ل�امعة ٔ�و �لمراكز اجلهویة وملهن الرتبیة 
والتكو�ن، واملسار الزال مف�و�ا و�س�تفادة من اخلربة د�ل هاذ الناس 

  . فعال �مة و�مة �دا
  .شكرا جزیال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ون��قل ٕاىل سؤال من فریق أ�صا� واملعارصة، وموضو�ه تعممي و�منیة 
ا�متدرس �ٔ�وساط القرویة وش�به حرضیة، ٔ�عتقد ب�ٔنه �ادي ما اك�ن �د، 

  .ولهذا ٔ�� ٔ�خرته ٔ�ن شفت ٕاذن �ادي نطبقو �لیه القانون �ىل هذا السؤال
  . و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه ون��
ارتفاع معدل البطا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

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

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

  الس�ید الرئ�س،
  ان،الس�یدان الوز�ر 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
  الس�ید الوز�ر،

تف�د ا�راسات وٕاحصائیات ٔ�جنزهتا املندوبیة السام�ة �لتخطیط ٔ�ن 
معدل ال�شغیل ببالد� يف �راجع �ول، ح�ث یزتاید �دد العاطلني و�رتفع 

  .معدل البطا� س�نو�، و�لتايل فهذه مؤرشات تبعث �ىل اخلوف والقلق
�ر ما هو خمطط احلكومة حلل معض� ال�شغیل يف �سائلمك الس�ید الوز

  صفوف الش�باب خلفض معدل البطا�؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرحمك لهذا السؤال

الفا ملا ورد يف سؤالمك املعطیات د�ل املندوبیة �ري بغیت نقول ب�ٔنه �
  .السام�ة �لتخطیط كتوحض ب�ٔنه البطا� يف اخنفاض

هذا تقر�ر د�ل  2018و 2017اخنفضت �س�بة البطا� ما بني 
، احلجم إالجاميل �ل�شغیل 9.8ٕاىل  10.6املندوبیة، ا�راسة املندوبیة من 

  .�صب شغل صاف�ةم  112.000عرف ز�دة د�ل  2018ٕاىل  2017من 
املعطى الثالث ا�يل هو �م، ف�ه مشالك ٔ�یضا، املعطیات ا�ميوغراف�ة 
املرتبطة �لب��ة الساكنیة يف املغرب �شري ٕاىل ٔ�ن املغرب یو�د يف مقة 
املنحىن من �ح�ة أ��داد الواردة �ىل سوق الشغل، حبیث س�یرتاجع 

لك، ٔ�مام الضغط تدرجيیا �ىل سوق الشغل وس�نصبح، وهذا هو املش
ضغط �ٓخر ا�يل � �القة �محلایة �ج�عیة، وبطبیعة احلال �ادي �كون 
وا�د الت�دي �ٓخر ا�يل هو الت�دي د�ل ما �سمى �ٔ�مناط اجلدیدة د�ل 
ال�شغیل وظهور �ن �دیدة واخ�فاء �ن، وهذا كذ� حيتاج ٕاىل مقار�ت 

ٕاذا ٔ�ردمت مزیدا من  وحيتاج ٕاىل ٕا�داد، واحلكومة مس�تعدة لهذا كام س�ی��ني
  .إالیضاح

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

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

  ،الس�ید الوز�ر
�لكمت فعال عن �خنفاض د�ل معدل البطا� �ىل املس�توى الوطين، 
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ته تناقضات �برية، ميل نتلكمو �ىل معدل ولكن هذاك الرمق خيفي يف طیا
 200مكعدل وطين، �ینا تقریبا ما یناهز ملیون و% 10البطا� تقریبا هو 

 24يه �س�بة البطا� يف الف�ات العمریة أ�قل من % 24ملیون �اطل، 
س�نة، �ل�س�بة �لف�ات املترضرة ا�ٔكرث يف وطننا يه الش�باب وال�ساء 

  .و�اميل الشهادات العلیا
س�نوات أ��رية  3ميل الشهادات العلیا، الس�ید الوز�ر، هذه �ا

عرفت العدد وىل تضاعف ومرحش ٔ�نه یتضاعف ٔ�كرث يف الس�نوات املق��، 
�ل�س�بة �لقطا�ات ا�يل ٕاىل ما �للنا القطا�ات ا�يل ممكن متتص هاذ أ�فواج 
الك�رية والك�رية �دا وا�يل تزتاید س�نو� �ىل مس�توى سوق الشغل، ٔ�ول 

  .ء هناك ال�شغیل ا�ايت، اك�ن القطاع اخلاص والقطاع العاميش
القطاع اخلاص، الس�ید الوز�ر، احلكومة د�لمك شف�ا �ىل ٔ�هنا ترتاهن 
ٔ�كرث �ىل �س��رات أ�ج�بیة �ل�س�بة �لمقاوالت الوطنیة، و�شوف �ىل 

من ال�س�یج الوطين يه مقاوالت صغرى وم�وسطة، املس�مثر % 70تقریبا 
توفرو لو العقار ا�هز، توفرو لو ا�متویالت البنك�ة، ٕاماكنیة حتویل  أ�ج�يب

أ�ر�ح �ل�ارج، ماذا فعلمت مع املقاوالت الوطنیة وا�يل بطبیعة احلال �راهن 
  �لهيا �ش متتص البطا� يف بالد�؟

كذ� اك�ن مشلك �ل�س�بة �لقطاع اخلاص، وهو �ىل ٔ�نه البد ٔ�ننا 
ٔ�ش�نو هام املؤسسات د�ل التكو�ن يف القطاع  �ربطو ال�شغیل �لتكو�ن،

العمويم املؤه� �ش توفر لنا أ�طر ا�يل يه كف�ٔة خصوصا مع التنافس�یة، 
وا�يل فرضها القطاع اخلاص وا�يل بطبیعة احلال ما ميك�ش إالماكنیات د�ل 

  .املواطن ال�س�یط ما ميكن لها توفر لو الولوج لهذه املؤسسات
، اك�ن بطبیعة احلال، اكن هناك �دد من املناصب �ل�س�بة �لقطاع العام

ا�يل يه حتدث لك س�نة، ولكن هاذیك أ��داد ا�يل تتعطو� ختفي ٔ��داد 
ا�يل تیكونو �ىل ) Les Retraités( ٔ�خرى مرتبطة بعدد املتقا�د�ن

مس�توى إالدارات العموم�ة و�ىل مس�توى املقاوالت وامجلا�ات احمللیة �ىل 
ؤسسات العموم�ة، وهناك بطبیعة احلال ٕاشاكل مس�توى املقاوالت وامل

�بري، ٔ�وال ٔ�نه الهشاشة ا�يل والت ا�و� تتل��ٔ لها مؤخرا �ىل مس�توى 
  .التوظیف، تنظن �ىل ٔ�نه مس�ٔ� التعاقد هو ا�منوذج

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�� �اوبتمك الس�ید املس�شار �ىل املعطیات، ٔ��مك ٔ�نتوما قولتو التقر�ر 
د�ل املندوبیة ما مل یق�، ولكن هذا ما تیعن�ش ب�ٔنه املشلكة د�ل البطا� 
د�ل الش�باب ما موجوداش، اح�ا واعیني بوجود هاذ املشلكة، والرب�مج 

خیص ا�يل الوطين د�ل ال�شغیل ت�ىن �ىل ال�شخیص، هو نفس ال�ش 

ت��قامسوه وا�يل اكنت ت��طق به أ�رقام د�ل املندوبیة و�ريها، واملواصفات 
  .لكها د�ل الشغل يف املغرب لكها واعیني هبا

ولهذا الرب�مج الوطين �س�هتدف هاذ التو�ات إالسرتاتیجیة امخلسة 
د�لو ا�يل يه دمع �لق م�اصب الشغل ٔ�ي ٔ�نه �س��ر، �سرتاتیجیات 

اعیة، الربامج د�ل التكو�ن، القانون د�ل الشغل یعين ما �سمى القط
�ملناخ د�ل الشغل، التحسني د�ل الظروف د�ل م�اخ الشغل، البعد 
الرتايب، ٕاذن إالماكنیات املوجودة يف ا�ال الرتايب، هذه لكها مقار�ت اليت 

لك د�ل ال �زمع ب�ٔهنا بني عش�یة وحضاها �ادي حتل املشلك ٔ�نه حىت املش
ال�شغیل راه مشلكة �رامكیة، راه هاذ اليش موروث، موروث د�ل وا�د 

 .ا�مو�ة د�ل الس�یاسات واملقار�ت ا�يل وصالتنا فني وصلنا
ولكن الیوم حنن مدعوون مجیعا، دو� وحكومة وجممتعا مدين و�ات 
وفا�لني مدعوون ليك نتعاون لنوا�ه هذه املعض� ا�يل يه معض� �املیة 

ملناس�بة، والربامج ال�ش�یطة يه موجودة يف العامل لكه �ش�تغل هبا، واك�ن �
ٔ�یضا وا�د الت�دي ٔ�ن ٔ�رشت � ا�يل هو التحوالت اليت س�ت�دث يف 
جمال سوق الشغل، الیوم املؤمتر د�ل م�ظمة العمل لكه �یطرح هذا السؤال 

هذه الت�د�ت  ..ا�يل هو حتوالت سوق الشغل، مس�تق�ل العمل يف
 .دةموجو 

ولهذا ٔ��ريا اح�ا مؤخرا �ري �ش نوا�و هذا املوضوع، ٔ��دثت 
احلكومة وا�د ا�لجنة د�ل الیقظة حول سوق الشغل ا�يل ٔ�وال �رصدو 
إالماكنیات ولكن �رصدو التحوالت و�رصدو ٔ�یضا التحوالت ا�يل �ادي 

  .توقع يف املس�تق�ل من هذه الناح�ة، فهذه مقاربة شام� واحلكومة واعیة

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
السؤال الثاين موضو�ه ٕانعاش ال�شغیل، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :م�ارك محیة املس�شار الس�ید
  شكرا الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  زماليئ املس�شار�ن،

كومة دامئا يف قطاع ال�شغیل وٕانعاش الشغل، الس�ید الوز�ر معلت احل
دوما �ىل �شجیع الش�باب من ٔ��ل الولوج ٕاىل مراكز التكو�ن، �ىل ٔ�ساس 
ٔ�نه �ادي یضمن هلم �خنراط يف سوق الشغل، ٕاال ٔ�ن �س�بة الش�باب 
خرجيي معاهد التكو�ن ٔ�صبحت مرتفعة، خصوصا يف �س�بة إال�ث، 
ٔ�صبحت تتضاعف ٔ�كرث من �س�بة الش�باب، واش هنا� الس�ید الوز�ر 

�ى وزار�مك ٕاسرتاتیجیة من ٔ��ل موا�بة هاد الش�باب �ى احلكومة و
خرجيي هذه املعاهد من ٔ��ل ٕادما�م يف سوق الشغل ؤ�خص ���ر 

  معاهد الصید البحري؟ 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
یة د�ل التكو�ن ود�ل املالءمة د�ل فعال الس�ید املس�شار، القض 

التكو�ن مع �اج�ات سوق الشغل هذه مس�ٔ� مركزیة ؤ�ساس�یة، ٔ�نه 
بطبیعة احلال يف الرب�مج احلكويم الرب�مج الوطين �ل�شغیل، كام قلت لمك 

د�ل التو�ات، وا�د التو�ه ٔ�سايس ا�يل هو املالءمة د�ل التكو�ن  5يف 
�ىل مس�توى الربامج د�ل التعلمي العمويم  مع �اج�ات سوق الشغل، ال

ولكن �ىل مس�توى اجلامعة، الروح د�ل املقاو�، یعين كرتبیة �ىل املهارات 
احلیاتیة واملهارات السلو�یة ا�يل كت�يل إال�سان یقدر یتالءم مع احلاج�ات 
د�ل سوق الشغل، والیوم ٔ�یضا عند� وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج 

  .ما �سمى �لتكوینات التحویلیةال�ش�یطة، اك�ن 
الیوم �ميكن لنا ك�ش�تغلو وعند� �رامج وعند� تعاقدات الیوم مع �دد 
من الفا�لني املهنیني �ش ��ذو الش�باب ا�يل خرجيي اجلامعة يف العلوم 
الر�ضیة وال يف �لوم الفزي�ء، يف العلوم النظریة، وند�رو لو �كوینات 

  . لبات عند� ا�ٓن واح�ا �ادي نبداو نعاجلوهاتتالءم مع الطلبات وهذه الط 
بطبیعة احلال البد ٔ�ن ٔ�شري �ملناس�بة ٕاىل القرار املليك ا�ي نتج عن 
العمل ا�يل دارتو مجمو�ة د�ل القطا�ات احلكوم�ة �ش نعاودو نطورو 
املنظومة د�ل التكو�ن وٕا�شاء مدن �دیدة د�ل التكو�ن ا�يل غتكون يش 

اكمة د�لها ويف املناجه د�لها و�ادي تنف�ح ٔ�یضا �ىل �ا�ة �دیدة يف احل
املقاو� ال �ىل مس�توى التدبري د�لها، وال �ىل مس�توى ما �سمى �لتكو�ن 
�لتناوب، ٕاذن هذه لكها مقار�ت، �ٕالضافة لٔ�بعاد أ�خرى كام قلت 
اجلانب اجلهوي هو �م �دا، اجلانب د�ل حتفزي �س��رات، اجلانب د�ل 

ا �سمى بدمع �لق م�اصب الشغل �ٕالضافة �لمالءمة د�ل الربامج د�ل م
التكو�ن مع �اج�ات سوق الشغل، هذه لكها مقار�ت ا�يل ك�ش�تغلو �لهيا 
وبطبیعة احلال �یخصنا �ش�تغلو �لهيا مجیعا ونتعاملو معها مجیعا، ٔ�ن املعض� 

  .د�ل ال�شغیل كام قلت راه يه معض� �املیة ومعض� مر�بة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر، تفضل

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

  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل هذه املعطیات
 5ٔ�� ا�يل كنتلكم �لیه هو الناس ا�يل خترجو وشدو ا�بلومات د�هلم 

 یعقل ٔ�ن وا�د شد س�نني وهام �السني، راه ال 10س�نني هاذي 
�اصو ید�ل �لمعهد �ش �شد حرفة ) DEUG(البااكلور� وال مييش ل 

يف یدو وميكن �شد ا�بلوم د�لو ویبقى �الس، هادو هام �الیا احلاالت 
ا�يل كنتلكمو �لهيم، مايش ا�يل �يق �اله �اد یتكونو، نتلكمو �ىل خرجيني 

تكو�ن الفال� كقطاع الصید د�ل املعاهد د�ل التكو�ن املهين، د�ل ال 
  .البحري

�ادي منيش الس�ید الوز�ر، يه لك �ة بطبیعة احلال يف اململكة 
عندها خصوصیهتا، اح�ا يف اجلهة اجلنوبیة عند� خصوصیة، ا�يل بغى 
�ش�تغل �اصو مييش �لصید البحري ��ر�ة أ�وىل، وعند� معاهد د�ل 

رجيني مهنم �ل�س�بة �لف�یات التكو�ن يف جمال الصید البحري، و�س�بة اخل
 20ضئی� �دا، ولكن م�ال نعطیك م�ال نعطیك م�ال مدینة ا�ا��، 

ف�اة �اله و�دة ا�يل د�لت لسوق  30س�نة هاذ املعهد اك�ن مت خترج م�و 
الشغل، ما قدرش �د یتعامل معه، هذا راه مشلك، �اصمك توا�بومه 

�لني يف الس�ید الوز�ر، �اصمك هاذ الناس متش�یو معهم مس
)l’ANAPEC ( مس�لني يف إالدارات املعنیة، �اصمك توا�هبم وتطلبو من

املشغلني �شغلهم ویطلعهم �ىل منت املرا�ب، �شغلومه يف لوزینات، 
ومتش�یو يف سوق الشغل، و ٕاال �ٓش �ادي ید�ر ��بلوم، شداتو عندها 

  .س�نة 15س�نني وال  10حطتو عندها يف ا�ار 
لعیون، راه املشلك هو يف اخلرجيني، الوا�د نفس اليشء �ل�س�بة يف ا

�شد ا�بلوم د�لو مييش یبقى �الس يف ا�ار، حىت يش �ا�ة ما �ادي 
ید�رها، وهاذ التكو�ن اك�ن وسوق الشغل هو اك�ن، عند� االتفاق�ة د�ل 
�حتاد أ�ورويب هذه م�اس�بة �برية �ش اكع البطا� ا�يل اكینة يف اجلنوب 

جيني د�ل املعهد، حشال اكع اكینني من خرجيي املعهد؟ راه حيیدو هاذ اخلر 
�س�بة ضئی� الس�ید الوز�ر، وهاذ االتفاق�ة بطبیعة احلال يه �ات �ش 
تنعكس �ىل املنطقة، يف اجلانب �ق�صادي و�ج�عي وقطاع ال�شغیل، 
راه ق�ل ما �ش�تغل ٕان شاء هللا �ادي یبدا التفعیل د�لها، �اصمك تطرحو 

 الس�ید الوز�ر، راه م�اس�بة �مة، الناس رامه مس�لني يف ٔ�ماممك
)l’ANAPEC ( ی�س�ناوها، مس�لني عند إالدارة الوصیة �ىل القطاع�

ولكيش وم�اس�بة �ش جتندو هاذ ا�مو�ة د�ل الش�باب والشا�ت يف هاذ 
  .القطاع �ش یو�دو ذاهتم وجيربو فني خيدمو الس�ید الوز�ر

  .وشكرا جزیال

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ما تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�ري �ش نقول لیك ب�ٔن أ�مور ا�يل اكن شار لها الس�ید رئ�س احلكومة 
وضعاهتا بعني �عتبار و�یدار وا�د العمل ج�ار يف هاذ ا�ال هذا، 

ذ الرب�مج هذا حقق يف الفرتة ما بني الرب�مج د�ل إالدماج �ملناس�بة، ها
، وهاذ الرب�مج 183.643، حقق �ر�مج إالدماج حوايل 2017-2018
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كتنفق �لیه احلكومة، احلكومة كتوىل اجلانب د�ل املسامهة �ج�عیة 
، ٕاذن اك�ن هاذ الربامج ..�لمقاو� و�ىل ٔ�ساس ٔ�نه املقاوالت تدمج هاذ

زي، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل التدابري ا�يل هاذي، اك�ن الربامج د�ل التحف
  .كنتو صوتو �لهيا يف هاذ ا�لس

ولكن بغیت نعاود نؤكد � ٔ�ن ا�ور د�ل الواك� هو ا�ور د�ل 
الوساطة ما بني الطلب والعرض، ومايش فقط �ري الوساطة، بل ٔ�یضا 

من  كتقوم بوا�د ا�ور د�ل التكو�ن، �لینا من التكو�ن أ�سايس، �لینا
التكو�ن ا�يل �ميكن تد�ر مراكز التكو�ن املهين هذه مس�ٔ� ٔ�خرى، ولكن 
كنتلكمو �ىل �كوینات مالمئة د�ل املالءمة ود�ل التقریب د�ل الش�باب 

  .من السوق د�ل الشغل وتعطهيم ٕاماكنیة د�ل �ندماج ف�ه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
التحري اليت السؤال الثالث، هو موضو�ه رشعیة ز�رات البحث و 

تبارشها فرق املف�ش�یة العامة لوزار�مك مبقرات الرشاكت اخلاصة، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك دامئا لتقدمي السؤال

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

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

سؤالنا الس�ید الوز�ر احملرتم، یتعلق حول مدى قانونیة ز�رات البحث 
  والتحري اليت تبارشها املف�ش�یة العامة التابعة لوزار�مك ببعض املؤسسات؟

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�یظهر يل وق�� وقع وا�د اخللط ما بني املهام د�ل املف�ش�یة العامة ا�يل 
يه �ینظمها وا�د املرسوم بقانون وما بني العمل د�ل مف�ش�یة الشغل ا�يل 
كتقوم هبا يف ٕاطار املندوبیات إالقلميیة ا�يل �یتوالها املف�شون د�ل الشغل، 

ها هو املراق�ة د�ل تطبیق �رشیع الشغل، هذا ما عندو �القة واملوضوع د�ل 
هباذ املهمة د�ل املف�ش�یة العامة، املف�ش�یة العامة والرشعیة د�ل الز�رات 

ٔ�وال، تقوم بتحر�ت ؤ�حباث . د�لها كام �ساءلون الس�ید املس�شار احملرتم
ف��ش انطالقا من املرسوم ا�ي ینظم معل املف�ش�یات العامة، وهيم ت 

  .ومراق�ة وتدق�ق وتق�مي تدبري املصاحل املركزیة والالممركزة
الس�ب د�ل الزنول د�ل هاذ القضیة؟ ٕاذن مايش التف��ش د�ل 
الشغل، �ري �ش حىت ال یقع اخللط، صدر مقال حصفي یو�ه اهتام ٔ�طر 

ٕاداریة �بعة �لوزارة �لتورط يف �زو�ر �نت�ا�ت �رشكة معینة بتواطؤ مع 
ؤول الرشكة ٕاىل اكن هذا هو املوضوع، اح�ا ما مش��اش �لرشكة مس

كنف�شوها ولكن مش��ا تذا�ر� مع الناس د�ولنا، مع املد�ریة إالقلميیة، مع 
املعنیني إالداریني، وبطبیعة احلال يف ٕاطار مجع املعطیات اتصلنا �لرشكة 

قال املعين ال مجلع التحر�ت، ؤ�فىض البحث ٕاىل ٔ�ن االهتامات الواردة يف امل
ٔ�ساس لها من الص�ة ؤ�ن مصاحلنا مربٔ�ة من التورط وال�سرت �ىل �زو�ر 
�نت�ا�ت، ٔ�ن �نت�ا�ت ٔ�صال ما تدار�ش ٔ�ن اتصلنا حىت �ملندوبني 

، ..د�ل العامل واملركزیة النقابیة املعنیة كذبت ذ�، ف�التايل ال �القة ل
  .اح�ا �ارفني القانون

� وا�د القضیة، هاذ الناس ا�يل مشاو رامه و�ملناس�بة نضیف 
مف�شني د�ل الشغل، واملف�ش د�ل الشغل راه عندو الرشعیة ٔ�و عندو 
انتداب ميكن ٔ�ي مف�ش د�ل الشغل ٔ�نه حملف، ميكن ید�ر التف��ش يف 
ٔ�ي ماكن من الوطن، وهذا مل حيدث ول�س هذا هو ا�ي �دث يف احلا� 

  .اليت حنن بصددها

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

املف�ش�یة عندها ق�عتني، عندها الصالح�ات �ش تقوم ��ور د�ل 
  ..املف�شني، هذا هو ا�يل 

  الس�ید الوز�ر،
يف نفس الوقت، ٕاذ ل�ست لها  املف�ش�یة العامة ال ميكن لها محل ق�عتني

صالح�ة ولوج مقرات الرشاكت، ومف�ش الشغل هو املوظف الوح�د 
  .بوزارة الشغل ا�ي � صالح�ة ولوج املؤسسات إالنتاج�ة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
، يف ش�ٔن 23/6/2011من املرسوم املؤرخ يف  02ٔ�حاكم املادة 

قانوين لعمل موظفهيا املف�ش�یات العامة �لوزارات قد �ددت إالطار ال
واملنحرص ماكنیا يف املصاحل املركزیة والالمركزیة التابعة �لوزارة دون ٔ�ن 
یتعداه ٕاىل ٔ�ما�ن العمل �لرشاكت اخلاصة، �ري ٔ�ن ما وقع بتارخي الس�ید 

��ا��، ح�ث قام عنرص�ن من املف�ش�یة  17/10/2018م الوز�ر احملرت 
ٔ�ما�ن العمل ٕ��دى الرشاكت بناء  العامة بوزار�مك �لبحث والتحري دا�ل

  .�11/10/2018ىل ما �رش بطبیعة احلال ببعض اجلرائد یوم 
ولكن الس�ید الوز�ر، یدعو ٕاىل القلق و�س�تغراب، ٔ�ن أ�مر ینطوي 
�ىل تطاول واحض �ىل اخ�صاصات النیابة العامة، بل أ�خطر من ذ� ٔ�ن 

ت عقب تقر�ر املف�ش�یة وزار�مك طالبت الرشكة املعنیة ٕ�جراء �نت�ا�
العامة، وهو ما �شلك فضی�ة �لك املقای�س، ٔ�ن طرق الطعن يف نتاجئ 
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  .�نت�ا�ت و�ٓ�الها ؤ�طرافها م�صوص �لهيا يف مدونة الشغل
لٕالشارة الس�ید الوز�ر احملرتم، فهذه الناز� اكدت ٔ�ن تتطور ٕاىل ما ال 

ل املف�ش�یة العامة مع.. حتمد عق�اه، �� نطالبمك الس�ید الوز�ر، جمددا 
وحماس�بة ا�لني بعملهم دا�ل والعاملني �ىل حتر�ر تقار�ر مغلوطة وجمانبة 
الرشعیة والصواب وم�اف�ة لٕالرادة املولویة وجمهودات احلكومة من ٔ��ل 
�شجیع �س��ر الوطين وأ�ج�يب �جلهة لتوفري فرص الشغل و�لق 

  .الرثوة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ذه الفرصة لن�ربمك �لرسا� �ح��اج�ة املرفو�ة من طرف كام نغتمن ه
یونیو  21امجلعیة املغربیة ملف�يش الشغل، �ش�ٔن املذ�رة أ��رية املؤر�ة يف 

، لكوهنا 2019، حول احلركة إالداریة ٔ�عوان التف��ش �رمس س�نة 2019
 الس�ید الوز�ر احملرتم م�اف�ة ملضامني رسا� املرحوم امل� احلسن الثاين

، اليت و�ت ٕاىل الس�ید الوز�ر أ�ول �ٓنذاك �ش�ٔن 1993نونرب  15بتارخي 
حركة املسؤولني إالداریني، ذ� ٔ�ن ٔ�عوان التف��ش ل�سوا مسؤولني 
ٕاداریني حىت یمت ٕاج�ارمه �ىل �نتقال، و�رسي �لهيم ما �رسي �ىل بق�ة 
 موظفي ا�و�، ح�ث �شار�ون �شلك ٕارادي يف احلركة �نتقالیة لك
س�نة، �ا ندعومك الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاىل السحب الفوري لت� املذ�رات، 

  .اس�ت�ابة ملطالب هیئة تف��ش الشغل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
یتعلق �ملذ�رة ٔ�� مل ٔ�توصل بعد ب�ٔیة مذ�رة،  ٔ�وال، ال�م ا�يل قليت ف�

  .وح�� س�ٔتوصل هبا س�ٔ�اجلها املعاجلة اليت تلیق هبا، املس�ٔ� أ�وىل
�نیا ، مل �رد يف سؤالمك ؤ�� ال ٔ�ج�ب �ىل ٔ�مور مل �رد يف السؤال، 
ولهذا اكن ی��غي ا�رتام املسؤولیة املشرتكة �ش ٔ�� جني جناوبك وهن� 

�ش نقول � راه هاذ احلركة راه يه حركة سريجع فهيا ٕاىل  اجلواب، ولكن
املعين �ٔ�مر ا��ن س�یعربون �ىل رغباهتم هذا هو، وراه ما اكی�ش يش 
�ا�ة ٔ�خرى، ولكن ٔ�� ما �ادي جناوب �ىل يش �ا�ة ما �د ما عند�ش 
املراس� اليت �رش بعضها يف وسائل إال�الم، ٔ�� تنعمتد يش �ا�ة ا�يل 

  .مسیةتتوصلين ر 
القضیة الثانیة ٔ�� ٔ�كدت � الس�ید املس�شار راه وقع �لط بني �ام 
التف��ش اليت یقوم هبا ٔ�عوان التف��ش وبني �ام املف�ش�یة العامة، مل تقم هذه 

هام مف�شون عندمه الصالح�ة �ش .. ا�لجنة ا�يل هام مف�شني ٔ�حصاب هاذ 
الشغل ا�تصني ميش�یو ید�لو، ولكن ما مشاوش ب��ة نیابة عن مف�يش 

ا�يل عندمه �خ�صاص الرتايب، ولكن راه حىت هذو عندمه �خ�صاص 

  .القانوين �ري �ش نتفامهو
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع العالقات مع الربملان، وموضو�ه 

 من فریق العدا� والتمنیة املس�شار�نت�ٔهیل السجون، اللكمة ٔ��د السادة 
  .السؤال، تفضل الس�ید الرئ�سلتقدمي 

  :الس�ید احلسني العبادي املس�شار
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
الزتمت احلكومة �لهنوض بظروف �عتقال �لسجون وحتسني 

، وذ� من �الل جوا�مك �لسجناءمس�توى اخلدمات أ�ساس�یة املقدمة 
هبذا ا�لس، ف�ٔكدمت  2018ماي  8بتارخي  منیة�ىل سؤال فریق العدا� والت 

جسون �دیدة لتعز�ز الطاقة  9جسن مهتا�، وكذا بناء  �36ىل ت�ٔهیل 
  . �س��عابیة

  بعد مرور س�نة �سائلمك الس�ید الوز�ر عن حصی� ما مت ٕاجنازه؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الوز�ر، تفضل

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
، ٔ�وال يف 2023-2018، م�ذ الرب�مج املعمتد 38ٔ�صبح  36العدد د�ل 

 6مت ف�ح مؤسسة جسنیة �دیدة يف الناظور، انطلقت املشاریع يف  2018
ٕان شاء هللا، مث  2019، العرا�ش، طانطان، هذو مؤسسات يف �راكن

، هذا الرب�مج 2021يف  2و�دة ؤ�صیال، مث بعد ذ� اجلدیدة  2020
  .ا�يل �الیا �دام

 �14ىل مس�توى الت�ٔهیل د�ل املؤسسات السجنیة ا�يل يه مهتالكة 
انطلقت �ٕالضافة ٕاىل املر�ب  17اس�تمكلت العملیة د�ل الت�ٔهیل، و

 الس�بع ا�يل عندو مرشوع د�ل التقس�مي والت�ٔهیل، مبعىن السجين د�ل �ني
مؤسسات جسنیة �دیدة، مت  6يف الطریق، زائد  18مت ��هتاء مهنا،  14

مؤسسات جسنیة د�ل امخل�سات والناظور ا�يل اكنو قدام د�ل  2ٕا�الق 
  ..الناظور ا�يل اكن

د�ل هاذ الرب�مج ی�ٔيت يف ٕاطار تو�ه یقوم، ٔ�وال، �ىل أ��س�نة 
الظروف د�ل السجن، ٔ�ن الشخص عندو عقوبة سالبة �لحر�ت ما 
ميك�ش نعاق�وه مرة �نیة بوضعیة د�ل السجون مهتالكة ما فهياش رشوط 
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د�ل السالمة وأ�من وما تتوفرش الرشوط د�ل ٕا�ادة إالدماج ف� بعد، 
ید من ٔ�ن اكینة سلس� من الربامج الت�ٔهیلیة، وهذه م�اس�بة �ش هنن�ٔو ٔ�ز 

جسني ا�يل جنحو يف البااكلور�، هنا� �ر�مج د�ل حمو أ�م�ة،  170
  .وهنا� �رامج �اصة مباكحفة إالدمان
و�دات حصیة �اصة مباكحفة إالدمان  3يف العملیة د�ل البناء، مت بناء 

يف السجون احلالیة، الرب�مج ی�ٔيت يف ٕاطار اتفاق مع وزارة �ق�صاد 
  .توج�ه رسا� �ش یتدار الشطر الثاين من هاذ االتفاق واملالیة، ومؤخرا مت

يف  %45احملص� ما يه؟ ٔ�ن �س�بة �كتظاظ ا�يل اكنت يف �دود 
  .، ومازلنا نطمح ملا هو ٔ�كرث%36، ا�ٓن �راجعت ٕاىل 2012

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

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
ر �ىل املعطیات ا�يل اعطیتو�، و�س�ل بدور� شكرا الس�ید الوز�

التقدم احلاصل خبصوص ت�ٔهیل وٕا�ادة بناء السجون املهتالكة وجعلها حترتم 
�رامة السجناء، كام �س�ل �رتیاح كذ� �ون الس�یاسة العقابیة �ملغرب 
ٔ�صبحت تقوم �ىل ا�رتام حقوق الس�ني ٕاىل �د ما كام هو م�عارف �لیه 

  .دولیا
حلدیث ا�ٓن �ىل مشالك �كتظاظ �لسجون، ف�ٔس�بابه ال ٔ�رید ا

ٔ�حضت واحضة، نطالب احلكومة و�اصة وزارة العدل إالرساع بتقدمي قانون 
املسطرة اجلنائیة، نظرا ملا یتضمنه من ٕاجراءات �دیدة س�تكون ف�ٔل �ري 
من ٔ��ل احلد من �عتقال �ح�یاطي، �اصة ٔ�ن ال�س�بة كام ذ�رمت يه 

  .%40بعدما اكنت  36%
ٔ�رید هنا الس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�طرح سؤ� موضوعیا �ام، هل الس�یاسة 
العقابیة الرام�ة ٕاىل ا�هتذیب وإالصالح وٕا�ادة إالدماج قد حققت أ�هداف 
د�لها؟ مع أ�سف اجلواب ال، وما یؤكد ذ� هو �دد السجناء ا��ن 

مئ خيرجون مث یعودون، ید�لون ٕاىل السجن جبنح �س�یطة مث یعودون جبرا
مفسؤولیة امجلیع . ٔ�خطر وج�ا�ت، وهو ما �سمى يف القانون حبا� العود

ا�ٓن هو الرتكزي �ىل ٕا�ادة إالدماج عن طریق التكو�ن إاللزايم مجلیع 
السجناء املصنفني مضن الف�ة ال�ش�یطة، كذ� تفعیل إالطار القانوين املنظم 

راط مكو�ت لعمل السجناء �ىل غرار الك�ري من جتارب ا�ول، وكذا اخن
  .ا�متع يف معلیة ٕا�ادة إالدماج

يف أ��ري، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ثري ان��اهمك ٕاىل مس�ٔ� ت�ٔهیل العنرص ال�رشي 
الساهر �ىل حفظ ٔ�من املؤسسات السجنیة وسالمة ساكنهتا وحتق�ق ٔ�من 
ا�متع �لك، ف�ٔطر وموظفو جسون اململكة یقومون مبهام جس�مية ويف ب��ة 

، وتتطلب در�ة �الیة من احلس أ�مين، ٕاضافة ٕاىل مغلقة حمفوفة ��اطر
�ام اج�عیة ن��� ويه حتسني سلوك السجناء قصد ٕا�ادة ٕادما�م يف 
ا�متع، واحلوادث اليت تعرض لها املوظفون د�ل املندوبیة �ري دلیل �ىل 

  .ذ�
لمق�ضیات ا�س�توریة، � �� ومن �ب إالنصاف والتطبیق السلمي 

  :نطالب
تحق�ق املامث� يف أ�جور �ىل غرار �يق القطا�ات أ�م�یة ٔ�وال، ب 

  .املشاهبة
كذ� نطالب �لتعویض عن محل السالح الوظیفي، ٔ�ن هاذو �س 

 .ٔ�صبحو مؤطر�ن، حمدد�ن يف محل السالح
 .الرفع من التعویض عن أ�خطار
 .التعویض عن ٔ�عباء املهام ا�لیلیة

مفروض �لهيم ٔ�هنم  ا�متكني من التعویض عن السكن، �اصة ٔ�ن
�سك�و دا�ل املدارات احلرضیة وكذ� مراجعة النظام أ�سايس �لسجون 

 .و�اصة مسطرة الرتيق
العنارص ال�رشیة، فالزي و�ده ال ميكن ..حنن مع جتوید اخلدمات، لكن

 ..ٔ�ن �كفي بل
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ما تبقى لمك الس�ید الوز�ر

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

ٔ�وال، م�فق معك واملندوبیة العامة ٕالدارة السجون �ش�تغل �ىل موضوع 
حتسني الوضعیة وٕارساء مماث� فعلیة، وهذا املوضوع مت طر�ه يف جملس 

  .مي احلوار �ج�عياحلكومة مؤخرا عند م�اقشة مراس�
يف  �83.000نیا، الس�یاسة د�ل ٕا�ادة إالدماج، عند� ا�ٓن د� م�ال 

يف قضا� ا�درات، �دد مهنم اكن من املمكن  21.000الساكنة السجنیة و
  .عوض العقاب �كونو يف مؤسسة د�ل العالج

النیابة العامة أ��ري طرح رضورة توفري هاذ مؤسسات تقر�ر رئاسة 
مؤسسة، �ٓخرها اليت دش�ت  16ج، د� ا�ٓن عند� يف املغرب حوايل العال

هاذ الس�نة يف  من طرف �ال� امل� حفظه هللا يف �ن سل�ن وق�لها
�ش نتقدمو يف �ل هاذ  74من ظهري  8مرا�ش، ا�ٓن نفعلو املادة 

  .إالشاكل
الس�یاسة د�ل أ��س�نة نواصلها، م�ال الولوج�ات وحمالت النظافة 

ة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة مت ٕارساؤها، وهذه وا�د اخلطوة �مة، اخلاص
م�ال إاللغاء د�ل القفة ا�يل اكنت عبء �ىل أ�رس املغربیة وحتمل ا�و� 
النفقات د�ل التغذیة، مث مؤخرا النفقة د�ل التغذیة د�ل أ�ش�اص ا�يل 

دیني ف�ه يف احلراسة النظریة يف خمافر الرشطة، فهنا� مسار حقويق �ا
تدرجيیا ال�رتام �رامة السجناء وحتسني ظروف إالیواء وت�سري رشوط 

  .�ندماج
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  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

الس�یاقة  وموضو�هون��قل �لسؤال املو�ه لك�ابة ا�و� امللكفة �لنقل، 
نقل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من املهنیة والتكو�ن يف �ن قطاع ال 

  .فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، الس�ید الرئ�س تفضل

  :إال� حفظي عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ وزم�اليت احملرتمني،

مت ٕا�داث الس�یاقة املهنیة مبوجب القانون  كام تعلمون الس�ید الوز�ر،
مبثابة مدونة السري، اليت تنص �ىل رضورة م�ابعة �كو�ن ت�ٔهیيل  52.05

ٔ�ويل ٔ�دىن من ٔ��ل احلصول �ىل البطاقة املهنیة، وكذ� رضورة م�ابعة 
  .�كو�ن مس�متر ٕالزايم ٕاج�اري من ٔ��ل جتدید هذه البطاقة

  الس�ید الوز�ر،
 اليت بذ�هتا وزار�مك املوقرة، سواء يف جمال �كو�ن رمغ ا�هودات املبذو�

السائقني، سواء من �الل مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ٔ�و من 
�الل املؤسسات امخلس والثالثني املعمتدة يف القطاع اخلاص، فمل �متكن 

ٔ�و  2015الوزارة من ٕامتام الرب�مج التكویين يف ٔ�فق الزمن املسطر � سواء 
  .2017 ٔ�و 2016

 2018وتلقى املهنیون، الس�ید الوز�ر �رتیاح معیق يف ٔ�واخر س�نة 
و�دا من وزار�مك املوقرة برب�مج �كویين من ٔ��ل مدمه �لبطاقة املهنیة 
بصفة جمانیة، یعين الوزارة �ادي تتلكف �ملصاریف، ٕاال ٔ�نه مل یمت ربط 

  .القرار �لتفعیل
قاوالت املغرب، الس�ید الوز�ر، و�� سؤالنا يف فریق �حتاد العام مل

هو مىت س�مت الرشوع يف تفعیل هذا القرار؟ وتوضی�ات، الس�ید الوز�ر، 
ٔ�ش�نو يه الف�ات د�ل السائقني املس�هتدفة؟ واش مجیع السائقني ٔ�و 

من املدونة، یعين الناس ا��ن اكنوا  310بو�دمه ا��ن �شري ٕا�هيم املادة 
؟ وكذ� ٔ�نواع 2010قانون، یعين ق�ل �زاولون �نة الس�یاقة ق�ل صدور ال

التكوینات املس�هتدفة، واش مجیع التكوینات ٔ�م فقط التكوینات املس�مترة 
إاللزام�ة؟ وكذ� املدد د�ل الربامج الزم�یة �لتفعیل د�لها، مع العمل ٔ�ن 

، مما 2021املراق�ة د�ل الس�یاقة املهنیة ٔ�هنا مت الت�ٔج�ل د�لها ٕاىل س�نة 
 العزوف عن طلب هذا التكو�ن والعزوف وكذ� س�شجع ح� �ىل

  الرتا� يف طلب هذا التكو�ن؟
ٕاذن الیوم نقول � الس�ید الوز�ر وا�د املس�ٔ� هو ٔ�نه م�ذ ٕا�الن هذا 
الو�د من طرف الوزارة، مل یمت ٕاجناز ولو دورة �كوی��ة وا�دة، یعين يف 

ف يه �دا، يف ظرف الس�نة ونص 2021ظرف وا�د الس�نة ونصف، ٔ�ن 
ا�يل بقات ما �اد�ش �متك�و من �سویة هاذ الوضعیة د�ل أ��داد الهائ�، 

  .وخصوصا ٔ�ن بعض املؤسسات املعمتدة ٔ�هنا ٔ�قفلت ٔ�بواهبا
ٕاذن �یفاش �ادي ٕامعلو الس�ید الوز�ر ٔ�ن، كام تعلمون، دامئا ميل 
تتقرب املراق�ة �اد تیكون ا�هتافت �ىل مراكز التكو�ن؟ فهذا يشء الس�ید 

 10ر، ال �س�تقمي ٔ�ن �ا� السواء ا�يل �اصها �كون هو ٔ�نه من بعد الوز�
س�نة �اصنا �كونو صف�نا هاذ املس�ٔ� يف مدونة السري، و�ا�  11س�نوات و

السواء يه الو�دة الق�اس�یة اليت جيب ٔ�ن �رد ٕا�هيا لك احنراف من ٔ��ل ٔ�ن 
  .یوقف �لیه، فهذا احنراف جيب تقوميه

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

 :رئ�س اجللسة الس�ید
  .الس�ید اكتب ا�و� تفضل. الس�ید الرئ�س اس�هتلكمت وق�مك الاكيف

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

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

�لوزارة يف  هو ٔ�نت ٔ�درى هبذه امللف �عتبارك رشیك رئ�يس ؤ�سايس
العملیة د�ل املتابعة د�ل امللف د�ل النقل وم�ه التكو�ن املرتبط �لبطاقة 
املهنیة، الوزارة �لفعل تويل �ه�م الرضوري وأ�ساس �لعنرص ال�رشي 
�ىل ٔ�ساس ٔ�ن العنرص ال�رشي �اصو �كون موا�ب، م�ذ صدور املدونة 

�اصة ا��ن اكنوا ق�ل والربامج اليت مت العمل هبا و  2010يف  52.05
اكنوا �ش�تغلون يف القطاع فربجمت كام تعمل �دة حصص، .. �اصلني �ىل

مرات �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �لفعل �یوا�بو املهنیني هذا  4ٔ�و  3ومت الت�ٔج�ل ل 
  .التكو�ن

القرار أ��ري ا�ي اختذته الوزارة هو �لفعل ٔ�ن �كون هذا التكو�ن 
ن املس�متر �ل�س�بة �لمهنیني املزاولني، وتعمل ��ان يف التكو�ن أ�ويل والتكو�

الس�ید املس�شار ٔ�نه ملا تقرر ٔ�ي ٕادارة والوزارة ب�ٔن التكو�ن س�یكون ��ان 
مبعىن ٔ�ن لك ٔ�ولئك ا��ن من املفروض ٔ�نه �رجموا �كوینات ولكن �ادي 
یؤدیو �لهيا وا�د املبلغ، ف�ٔ�ید ٔ�هنم س�ی��ظرون ا�انیة، فٕاذن هذا النفس 

  .نتظار، هو نفس ا�يل هو �ام وا�يل ساد دا�ل املهنینيد�ل �
سائق �ين  180.000الیوم حنن ٔ�جرینا إالحصاء ا�هنايئ ا�يل عند� ف�ه 

ملیار  30س�س�تف�د، الیوم املزيانیة ا�يل يه مربجمة الس�ید املس�شار احملرتم 
قرر س�ن�مي، و�لتايل هذا املبلغ حنن ا�ٓن بصدد، ٔ�وال ٕا�ادة النظر يف امل

ا�يل مرتبط �لقرار د�ل املدة ا�يل الیوم هذه املدة �ادي حناولو  2713.10
ٔ�ننا �لفعل نوا�بوها �النتظارات د�ل املهنیني ؤ�یضا الباطرو� ا�يل اكن يف 
كثري من أ�ح�ان �الش ما اكنوش تیجیو املهنیني ید�رو التكو�ن ٔ�نه اكن 

یوم �ل�س�بة �لتكو�ن  45ى فهيا یوم، ووا�د اجلهة ٔ�خر  30ف�ه وا�د اجلهة 
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أ�ويل كام تعمل، مفااكنوش الباطرو� ما ت��غیوش خيلیو الناس د�هلم ميش�یو 
ٔ�ن تیقولو هلم �ادي تدیو لنا �زاف د�ل الوقت، ٕاىل مش��و ما �اد�ش 
�رجعو ما �اد�ش تلقاو اخلدمة د�لمك، ٕاذن اح�ا �لنظر ٕاىل تطلعات 

ملس�ٔ� ا�يل �ات د�ل ا�انیة �ادي نقلصو املهنیني و�لنظر ٕاىل هذه ا
تقریبا �لثلثني هذه املدة �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا تصب يف العمق ومتيش ملا هو 

  .رضوري وٕالزايم وا�يل �اص رضوري ٔ�ن هذا املهين یتعلمو
فٕاذن اح�ا الیوم يف ٕاطار تغیري القرار راه داز تقریبا �ملرا�ل لكها د�لو، 

رب أ�مانة العامة �لحكومة، �رب �س�شارة مع ٔ�ن تغیري القرار تیدوز �
املهنیني و�رب ا�لس احلكويم راه اح�ا �ادي حنسمو ف�ه هنائیا �ش یمت 

 30التصویت �لیه، مث ٔ�یضا الربجمة د�ل �ع�دات، �لكمت ٔ�� �ىل 
د�ل املد�ریة ) SIGMA(ملیار س�ن�مي، الیوم اك�ن الصندوقني، اك�ن 

هو الصندوق ا�ٓخر ا�يل من �ال� هو ا�يل �ادي ا�يل ) FART(واك�ن 
�كون الرافد الرئ�يس وأ�سايس من الناح�ة املالیة �ش ند�رو هذا التكو�ن 

 .ملیار 30د�ل 
ٕاذن اح�ا يف الرتت��ات ا�هنائیة مع وزارة املالیة يف هذا الصدد، واك�ن 

 ا�يل هو) OFPPT(القرار ا�يل �اصنا نوقعو مع القطاع اخلاص ومع 
مرتبط هبذه ا�انیة و�یفاش �ادي مت، فٕاذن هذا ٔ�یضا اك�ن اتفاق�ة ا�يل 
�ادي نوقعوها، راه الصیغة ا�هنائیة د�ل هذه االتفاق�ة راه تقریبا حسمناها، 
مع وزارة �ق�صاد واملالیة مازال �اصهم �زیدو یضبطو فهيا يش �ا�ة �ش 

لهيا، �ادي �مكلوها نعرضوها �صیغة هنائیة �ىل املهنیني �ش نصادقو �
  .�ادي ند�لو �لتطبیق ٕان شاء هللا

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل مو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة، 
ب �لس�یدة وموضو�ه �ه�م �ٔ�طفال التو�دیني، يف البدایة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رح

الوز�رة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 
�سائلمك عن مدى اه�م الوزارة �ٔ�طفال التو�دیني وما قدممتوه ٔ�و 

  .ة ودمع ٔ�رسمه ٕالنقاذمه وت�ٔهیلهمميكن لمك تقدميه من مسا�د
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال ةاللكمة �لس�ید

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

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

طين لٕال�اقة يف املغرب ا�ي مقنا ببحث و  2014ٔ�ذ�ر فقط ٔ�ننا س�نة 
ٔ�فرز معطیات تتعلق بوضع إال�اقة جبمیع ٔ�نواعها يف املغرب وكذ� �دد 
ووضعیة أ�ش�اص ذوي إال�اقة ا�هنیة، ومن ب�هنم إال�اقة التو�دیة، ٔ�ي 

من الساكنة تعاين  %1أ�ش�اص ذوي التو�د، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن يف العامل 
أ�رقام املتوا�دة �ملغرب عند� تقریبا من التو�د، و�لتايل ٕاسقاطا �ىل 

  .خشص ذو ٕا�اقة التو�د 33.000وا�د 
كذ� مقنا ب�ٔول مؤمتر حول التو�د، مما ٔ�فرز مجمو�ة من  2014يف 

التوصیات ٔ��ذ�ها بعني �عتبار، ٔ�مهها ؤ�والها هو رضورة ٕاجياد �نیني 
ا�ٓ�ء مؤهلني يف املوضوع، ٔ�ي �كو�ن وت�ٔهیل �نیني يف التو�د ٔ�ن 

یذهبون ٕاىل اخلارج، یطلبون اخلربة الرضوریة �ش یعرفو �یفاش یتعاملو مع 
  .والدمه

كذ� املهنیني عندمه نقص �بري يف هذا ا�ال، فقد مقنا بعمل �ري 
مس�بوق وهو ٕاطالق الرب�مج الوطين الت�ٔهیيل أ�ول يف املغرب اخلاص 

�اقة التو�د، هذا ، وحنن �رافق املعنیني �ٕ "رف�ق"�لتو�د، ؤ�مسیناه 
ممارس  3600خ�ري خمتص مغريب وكذ�  180الرب�مج �ادي خيرج 

  .ملوا�بة أ�طفال وأ�ش�اص ا��ن جيدون ٔ�نفسهم يف �االت التو�د
من �ة ٔ�خرى ٔ��رم�ا اتفاق�ات مع حتالفني �لجمعیات ا�تصة ذات 

ة، اخلربة يف هذا ا�ال، وا�دة مهنم ك�ش�تغل �ىل الش�باب ذوي إال�اق
والیوم مولنا وا�د املرشوع �م �دا ا�يل من �ال� �ادي خنرجو بوا�د 
ا�لیل ا�يل �ی�دد الك�ف�ة د�ل املامرسة الفضىل يف جمال موا�بة الش�باب 

  .ذوي التو�د
ٔ�ذ�ر كذ� ٔ�ن ٔ��ىل دمع نقدمه �لجمعیات اليت �ش�تغل �ىل إال�اقة هو 

التو�د، حبیث ٔ�ن السقف ا�مع ا�يل �یتعطى �لجمعیات ا�يل ك�ش�تغلو �ىل 
درمه وهذه امجلعیات �متتع به ٔ�ن اللكفة د�ل التو�د يه �الیة،  1500هو 

وا�و� م�فهمة، �� ا�مع املرصود هو ٔ��ىل دمع یو�ه �لجمعیات يف هذا 
  .الباب

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب

  :العرسي �يلاملس�شار الس�ید 
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل التوضی�ات
�ر�مج طموح، و�مثن ا�هودات " رف�ق"يف احلق�قة هاد الرب�مج 

احلكوم�ة املبذو� يف معاجلة ودمع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة �شلك �ام 



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

25 

 )2019 یونیو 25( 1440 شوال 21

  .ويف �ا� التو�د �شلك �اص
�لتمنیة ال�رشیة، كام ن�ين �ىل ا�هودات والقمية املضافة �لمبادرة الوطنیة 

بق�ادة �ال� امل�، من �الل ٕا�شاهئا مجمو�ة من املراكز مكركز طن�ة 
الرائد، ولكن نعترب ٔ�ن هذه ا�هودات الزالت �ري اكف�ة، والزالت أ�رس 
تعاين اليشء الك�ري مع أ�طفال التو�دیني، بل �اكد تنقلب ح�اة لك ٔ�رسة 

ی�س�ب يف �ش�ت�ت مشل أ�رس، هبا طفل یعاين التو�د ٕاىل حجمي ؤ�ح�ا� 
�اصة ؤ�نه ثقافة التعامل مع الطفل التو�دي الزالت ثقافة م�واضعة يف 
جممتعنا، �هیك عن التلكفة اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا ٔ�هنا �لكفة مرتفعة ورضورة 

توفري مرافق دامئ �لطفل التو�دي لتحسني سلواكته وردات فع� وجع� 
  .یت�اوب مع حمیطه

من أ�رس تلتجئ ٕاىل احللول السه�، ٕاما ٕا�اكر لٔ�سف ٔ�نه مجمو�ة 
وجود طفل تو�دي دا�ل أ�رسة ٔ�و الت�يل عن هذا الطفل وتعریضه 
�ل�رشد والضیاع، ٔ�و جحزه يف دا�ل الب�ت يف ظروف �ري ٕا�سانیة، �لتايل 
ٔ�نه الوضع د�ل أ�طفال التو�دیني �ملغرب الزال وضعا �ري مرحي و�ري 

ىل رضورة بذل مزید من اجلهد ومن املبادرات يف مطمنئ، والزلنا نؤكد �
  .هذا �جتاه

مث ٔ�نه البد من التن��ه الس�یدة الوز�رة حلاكمة امجلعیات املش�تغ� يف هذا 
من اجلشع ومن اس�تغالل امجلعیات ا�ال، الك�ري من أ�رس �ش�تكون 

لظروفهم ومطالبهتم بتاكلیف مالیة مرتفعة �دا، مث البد من إالشارة ومن 
 9الس�� املادة  97.13ٕالحلاح �ىل دورة تفعیل مق�ضیات القانون إالطار ا

م�ه القاضیة بتوفري و�حلق يف دمع واملساندة وأ�دوات التق�یة املسا�دة 
لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وٕان اكن من ٔ�ش�اص يف �ا�ة ومن ٔ�رس يف 

ل یو�د دا�لهم الطف �ا�ة ٕاىل هذه املسا�دة فهم هؤالء أ�رس ا��ن
  .التو�دي

مث هذه م�اس�بة لن�ساءل عن دمع مؤسسة محمد السادس لٔ�عامل 
�ج�عیة لر�ال التعلمي ٔ�نه هناك من یقول ٔ�هنا ختصص م��ة شهریة 
لٔ�رس اليت یو�د فهيا طفل تو�دي �ل�س�بة لر�ال التعلمي، ولكن القلیل 

ن مح� من یعمل هبذا، القلیل من أ�رس اليت تعمل هبذا، و�لتايل البد م
  .حتس�س�یة موا�بة �لمجهود ا�ي تقومون به

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  . �نیة ٔ�عتقد 18الوز�رة ف� تبقى � من الوقت، يش  ةالس�ید

 :واملساواة والتمنیة �ج�عیة والتضامنالس�یدة وز�رة أ�رسة 
، �ش�تغل �ىل دراسة تعلمون ٔ�ن الوزارة يف ٕاطار تفعیل القانون إالطار

ت�ين �ىل خمر�اهتا �یف�ة تنظمي ا�مع �ج�عي ا�ي یو�ه لٔ�ش�اص يف 
  .وضعیة ٕا�اقة

س�نني ما اكنت حىت �ا�ة  8س�نني ٔ�و  �7نیا، من ق�ل هذي وا�د 
يف الواقع، الیوم عند� حبث تیقول لنا ٔ�ش�نو اك�ن ف� یتعلق �لتو�د، عند� 

، عند� �رامج، عند� دمع، عند� وا�د خمر�ات املؤمتر عند� التكو�ن
مجمو�ة د�ل أ�ش�یاء، ولكن ٔ�نت ذ�ريت ال�ذج د�ل امجلعیات ا�يل ما 

  .ت�ش�تغلش مز�ن وذ�ريت الصعو�ت
بغیت نقول � ب�ٔنه هناك مجعیات ا�يل يه تتقوم بوا�د العمل �م �دا 

شاهدة �ىل  يف ٕاطار الس�یاسة العموم�ة اليت ٔ�طلقهتا الوزارة، وهناك مناذج
ٔ�نه �ٕالماكن ٕادماج الشخص ا�ي یعاين من التو�د �شلك طبیعي �دا، 
واكینني الناس �اميل الشهادات، اك�ن ا�يل �ذا حىت ا�كتوراه من 

  . التو�دیني، �اصنا فقط ٔ�ننا نوا�بومه ونقدمو هلم املسا�دة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
والتمنیة يف سؤال  �ٓخر سؤال يف هذه اجللسة، ودامئا مع فریق العدا�

�ين، وموضو�ه حصی� املرصد الوطين لصورة املرٔ�ة يف إال�الم، اللكمة 
  . لمك

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لصورة املرٔ�ة يف إال�الم مبوجب قرار السلطة  ٔ��دث املرصد الوطين
 13أ�رسة والتمنیة �ج�عیة بتارخي و �ة امللكفة �لتضامن واملرٔ�ة احلكوم 

لرصد وت��ع صورة املرٔ�ة يف خمتلف الوسائط إال�الم�ة  2014ٔ�كتو�ر 
  .وحماربة الصور ا�منطیة عهنا وحتسني صورهتا يف إال�الم

�سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة عن حصی� هذا املرصد ؤ��ره يف  ،�ا
  املرٔ�ة يف إال�الم؟ حتسني صورة

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

صورة يف إال�الم هو اكن وا�د املطمح الهاذ املرصد الوطين لتحسني 
املش�تغ� يف هذا  مايش �ري د�ل قطاع املرٔ�ة ولكن �لحكومة و�لجمعیات

املیدان، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن مجمو�ة من املامرسات اليت �س�هتدف املرٔ�ة من ق�یل 
العنف ا�ي خيلف �ٓ�ر جس�مية يف ح�اة املرٔ�ة ويف ��شها يه يف الواقع تقوم 
�ىل لك�ش�هيات و�ىل صورة منطیة حيملها الر�ال عن ال�ساء، و�لتايل هاذ 

اهري العریضة �رب إال�الم من �الل الصورة هذه �البا ما ت�رسب ٕاىل امجل
  .الصورة اليت تتداول يف هذا إال�الم
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�� اكنت عند� الرغبة ٔ�ننا حناربو هاته الصور ا�منطیة من �الل، 
ٔ�وال، رصد ما یمت �رب خمتلف الوسائط إال�الم�ة، و�لتايل اختاذ القرارات 

أ�دوار اليت الرضوریة من ٔ��ل حماربة هاته الصور ا�منطیة، يف �اكمل مع 
یقوم هبا املرصد الوطين حملاربة العنف، وهاتني ا�ٓلیتني تقومان �لرصد 
والیقظة ٕازاء هاته الظاهرة، وبغیت نقول لمك ب�ٔنه هناك اش�تغال �م، طبعا 
هو يف بدایته �ىل دلیل مفاهميي لصورة املرٔ�ة يف إال�الم، تعز�ز ودمع 

 �ش�تغال �ىل معاجلة قدرات ٔ�عضاء املرصد ليك یقومو بدورمه وكذ�
  .بعض ما مير �ىل الشاشة

ن��ظر طبعا من املرصد، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ننا شلكناه ب�شك�� ثالثیة، 
تت�ٔلف من مجعیات ا�متع املدين، من ممثيل القطا�ات احلكوم�ة ومن ممثلني 
ملراكز البحث، هاذ ال�شك�� �اطی�هنا وا�د النوع من �س�تقاللیة مع 

هذا املرصد، �اد جتددو �ش �ركزو احلاكمة يف ٕاطار العمل  املوا�بة ودمع
ا�ي یقوم به هذا املرصد، جتددت الهیلكة وجتددو الناس ا�يل هام 
ك�ش�تغلو يف املرصد، ا�ٓن هناك الطور الثاين ا�يل بدا �الش�تغال �ىل 
تطو�ر �ٓلیات الرصد وكذ� ا�هتييء لتقدمي ٔ�ول تقر�ر لهذا املرصد، وهو 

  .لس�نوي ا�يل �یقدمو ف�ه إالجنازات د�هلمالتقر�ر ا

 :  الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س، اتفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .شكرا �ىل اجلواب د�لمك

هو فعال املرصد الوطين لصورة املرٔ�ة يف إال�الم هو وا�د املبادرة �مة 
هو ت��ع صورة املرٔ�ة يف خمتلف  حكوم�ة �مة، الهدف من إال�شاء د�لها

الوسائط إال�الم�ة املك�وبة السمعیة البرصیة والرمقیة، وحماربة الصور ا�منطیة 
  .عن املرٔ�ة وحتسني صورهتا يف إال�الم

  الس�یدة الوز�رة،
�لرمغ من ا�هودات املبذو� من طرف املرصد، اح�ا الهدف د�لنا من 

هاذ املرصد �ش یقوم �ٔ�دوار  السؤال هو التحسني د�ل أ�داء د�ل
د�لو، سواء يف ا�ال د�ل الرصد والت��ع وٕا�داث بنك د�ل املعلومات 
حول الصور ا�منطیة املرصودة يف خمتلف وسائل إال�الم وإالجناز د�ل 
البحوث وا�راسات ذات العالقة ��ال وٕاجناز التقار�ر الس�نویة لتق�مي هذه 

الس�یدة الوز�رة مازالت معوم وسائل إال�الم،  الصورة، �الش؟ ٔ�ن الیوم
  وخصوصا البرصیة تتعامل مع املرٔ�ة �سلعة، تتعامل معها �جسد، دورها هو

إالغراء وإال�رة، تتعامل معها �ح�قار ودونیة يف املسلسالت والربامج  
فعال انتقد وا�د العدد د�ل الربامج د�ل  2018الفاكهیة، واملرصد يف 

ءت �لمرٔ�ة وتعاملت معها بوا�د النوع د�ل �ح�قار ود�ل رمضان اليت ٔ�سا
  .ا�ونیة

ٕاذن اك�ن خمتلف إال�ال�ت الت�اریة ا�يل كتدوز فهاذ الوسائط 
إال�الم�ة ال جتد سوى جسد املرٔ�ة ٕالغراء املشاهد�ن لٕالق�ال �ىل املنتوج 

ال املروج �، ٕاذن هاذ املشاهد لكها املرصد �اصو یقوم ��ور د�لو، ٔ�و
لتحسني صورة املرٔ�ة يف إال�الم، واملرصد عندو وا�د العدد د�ل 
الكفاءات وا�د العدد د�ل الطاقات من الر�ال وال�ساء ا�يل ميكن یقوم 

  .��ور د�لو كام جيب
و�لتايل اح�ا الهدف د�لنا هو هاذ املرصد یقوم ��ور د�لو يف الرصد 

  .ل املرٔ�ةوالت��ع من ٔ��ل التحسني د�ل الصورة د�
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

 :  الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة الوز�رة اللكمة لمك ف� تبقى من الوقت ٕاذا رغبمت يف ذ�

 :واملساواة والتمنیة �ج�عیة والتضامنالس�یدة وز�رة أ�رسة 
ٔ�� ٔ�وال اشكر الس�ید املس�شار �ىل هاته الغرية �ىل صورة املرٔ�ة 

ط ٕاىل �انب ا�ٓلیات اليت ٔ��دثت لهذا الش�ٔن ليك و�س�تعداد لالخنرا
تقوم امجلاهري العریضة بدورها كذ� يف رفض م�ل هذه العروض، اليت 
تبخس يف الواقع حضور املرٔ�ة يف ا�متع ب�ٔدوارها التمنویة، ٕ�سهاماهتا وبوزهنا 

  .دا�ل املؤسسات
ت الیوم �لفعل لكنا �رفض م�ل هاته العروض، فعلینا مجیعا مؤسسا

و�ٓلیات وكذ� امجلهور ا�ي یتابع و�رقب هذا التعامل الرخ�ص مع املرٔ�ة، 
الیوم هاذ اجللسة هبذا السؤال وهذا اجلواب كنظن ب�ٔننا مقنا ببعض 

م، او �رفضو ویعربو �ىل الرفض د�هلالتحس�س كذ� الناس �ش یبق
ج واملؤسسات املعنیة تبقى تقدم املرٔ�ة �شلك مرشف، ٔ�ن �سامه يف الربام

احلواریة، ٔ�ن ت�ٔيت ليك تقدم منوذج عن ال�ساء الفا�الت دا�ل ا�متع، هذا 
  .ما �رجوه من إال�الم املغريب

 :  الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا القمية يف هاته اجللسة

هبذا �كون قد ٔ�هنینا �لسة املراق�ة، و�ادي منش�یو م�ارشة ٕاىل �لسة 
  .�رشیعیة


