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 429رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020يونيو  30ه )1441ذو القعدة  8 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

 العرشينوادلقيقة  اخلامسةابتداء من الساعة  ،دقيقة مثانية عرش :التوقيت

 .مساء

يتعلق  50.17قانون رمق دلراسة والتصويت عىل "مرشوع ا ال عامل:جدول 

 .مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية"

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

 ، رئيس اجللسة:القادر سالمةاملستشار الس يد عبد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 لسة الترشيعية.أ علن عن افتتاح اجل 

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

خنصص هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل "مرشوع قانون رمق 

 يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية". 50.17

وقبل الرشوع يف مناقشة املرشوع اذلي بني أ يديمك، أ ود أ ن نتقدم 

ىل الس يد رئيس وأ عض مسمك اإ نتاجية، الشكر، وكذكل بإ اء جلنة القطاعات االإ

ىل الس يدة  ىل اكفة السادة رؤساء الفرق واجملموعة بجمللس، وكذكل اإ اإ

الوزيرة، وزيرة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجامتعي عىل اجملهودات اليت بذلوها مجيعا يف سبيل ادلراسة املعمقة 

 ملرشوع هذا القانون.

 وغادي نعطيو اللكمة الآن للس يدة الوزيرة لتقدمي هذا املرشوع.

 الس يدة الوزيرة، تفضيل.

الس يدة اندية فتاح العلوي، وزيرة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة 

 التقليدية والاقتصاد الاجامتعي:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات املستشارات احملرتمات،

 املستشارون احملرتمون، السادة

تغمرين سعادة كبرية ورشف كبري أ يضا بأ ن أ قف، مرة أ خرى أ مام 

يتعلق بأ نشطة الصناعة  50.17جملسمك املوقر، لتقدمي مرشوع القانون رمق 

 التقليدية.

ن هذا املرشوع يعد لبنة أ ساس ية يف رصح املنظومة الترشيعية  اإ

ىل حسن تنظمي وتدبري قطا قتصاد ببالدان، الهادفة اإ ع همم وحيوي يف االإ

الوطين، ويعترب كذكل مسة ممزية للهوية املغربية وللرتاث املغريب ال صيل 

 ودعامة حمورية ترتكز علهيا الصناعة التقليدية املغربية.

ويف هذا الباب، جاءت مقتضيات هذا املرشوع تمتة ملسلسل من 

الترشيعية  االإصالحات اليت تعمل وس تعمل علهيا الوزارة مبعية املؤسسة

مشكورة، ومبقاربة تشاركية يسامه فهيا مجيع املتدخلني خاصة غرف الصناعة 

 التقليدية.

ىل الس يد رئيس جلنة  متنان اإ وهنا أ ود أ ن أ وجه عبارة الشكر واالإ

نتاجية مبجلس املستشارين، واكفة عضوات وأ عضاء اللجنة  القطاعات االإ

ىل لك املكوانت الس ياس ي جيايب املوقرة، وكذكل الشكر اإ ة عىل التعاطي االإ

طار  صالح جذري، يتوىخ وضع االإ مع ما جاء به هذا املرشوع من اإ

الترشيعي والقانوين اذلي ينظم هذا النشاط من هجة، ويس تجيب من هجة 

أ خرى لتطلعات رشحية واسعة من املهنيني واحلرفيني يف جمال الصناعة 

 التقليدية.

 الس يد الرئيس،

 حرضات الس يدات والسادة،

د جاء هذا املرشوع بعد أ ن صادق عليه جملس النواب بالإجامع لق

، لميل  فراغا ترشيعيا ظلت الصانعات التقليدايت 2019يوليوز  22بتارخي 

والصناع التقليديون يعانون منه منذ س نوات، وتمتزي مبقتضيات هممة تعرف 

الصناعة التقليدية ومتزي بني أ صنافها والفاعلني يف القطاع، وتضع رهن 

شارهتا، مبقتىض هذا القانون، جسال وطنيا للصناعة التقليدية، فضال عىل  اإ

امتيازات كثرية ممنوحة للصناع التقليديني، أ برزها يه التغطية الصحية 

نشاء اجمللس الوطين للصناعة  جامتعية ملهنيي الصناعة التقليدية، واإ واالإ

 التقليدية.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارون،

د أ بنت جاحئة فريوس كوروان عن حاجة ملحة لتنظمي القطاع غري لق

املهيلك، ذلكل سعينا يف وزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

خراج هذا املرشوع، ليك نعمل معا  رساع بإ ىل االإ والاقتصاد الاجامتعي، اإ

 عىل التزنيل السلمي لقانون ينظم أ نشطة الصناعة التقليدية، سواء عىل

طار رشاكت  مس توى الصناع الفرادى، أ و عىل املس توى املقاواليت، يف اإ

طار التعاونيات،  ومقاوالت، أ و عىل املس توى التعاوين والتضامين يف اإ

هبدف تنظمي يروم خلق رواج اقتصادي ويسامه يف التمنية ببالدان وحتسني 

 املس توى املعييش لعدد هائل من الصانعات والصناع التقليديني.

 يد الرئيس،الس  

 الس يدات والسادة املستشارون،

ن هذا املس تجد الترشيعي حيمل  بناء عىل ما ورد بيانه سابقا، فاإ

جيابيات كثرية لفائدة أ نشطة الصناعة التقليدية ببالدان، وحيمل مقتضيات  اإ

آليات تنظمي فعاةل لهيلكة هذا القطاع اذلي ما فئت جالةل املكل،  حمفزة وأ
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ة خاصة، اليشء اذلي حيمت عىل مجيع املتدخلني حفظه هللا، يوليه عناي

تضافر اجلهود واملبادرة اخلالقة واحلكمية الإجناح هذه الآلية الترشيعية مبا 

خيدم الصاحل العام لفئات عريضة من اجملمتع املغريب، واليت ظلت تعاين 

قصورا ترشيعيا وصل ذروته مع تداعيات هذه اجلاحئة، كام أ ننا س نحرص 

خراج ال  عالن عىل اإ نصوص التنظميية ملرشوع هذا القانون يف القريب، واإ

 محةل حتسيس ية شامةل لفائدة اكفة املتدخلني يف جمال الصناعة التقليدية.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ن هذه املعطيات اليت يل الرشف العظمي أ ن أ بسطها أ مام جملسمك  اإ

ىل املصادقة عىل هذا املرشوع، ملا هل املوقر، لن تكون اإ  ال حمفزة وداعية اإ

جيابيات ستنظم أ نشطة الصناعة التقليدية يف نطاق مواكبة مسلسل  من اإ

االإصالح العميق والتمنية الشامةل اليت يقودها، حبمكة وسداد، صاحب 

 اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 رئيس اجللسة:الس يد 

 شكرا الس يدة الوزيرة عىل هذا التقدمي.

ذا بغيتو املقرر،  لكرتونيا وورقيا، اإ أ عتقد بأ نه التقرير وزع علينا مجيعا اإ

ذا ما بغاش ندوزو للمناقشة. ىل بغا يأ خذ اللكمة هل ذكل، اإ  اإ

بب املناقشة مفتوح، هل هناك من يريد أ ن يتناول اللكمة أ و بغا 

ىل التقرير العام.املداخةل دايلو يدفع   ها مبارشة بش تضم اإ

يوا رفع يدك الس يد  ذن فهمت أ نه ال يوجد أ حد بش يتدخل، اإ اإ

 الرئيس، ارفع، بغييت تدخل؟ 

 تفضل.

االإخوان جيمعو مداخالت دايل السادة الرؤساء واملستشارين 

 واملستشارات.

 شكرا.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

قيقة حنن، الس يدة الوزيرة، الس يد الوزير، حنن اليوم أ مام يف احل 

مرشوع بأ مهية كبرية جدا، خصوصا وُعرف املغرب عرب التارخي أ نه ميتاز 

ىل علينا غري راس نا للفوق  بصناعة تقليدية ممزية، احنا اليوم جالسني اإ

كنشوفو الزخرفة دايل الصنع التقليدي، هاذ اليش بدا كيندثر من التقاليد 

 من املعامر املغريب.و 

حزب الاس تقالل واليل عندو يد كبرية يف هاذ املرشوع، حزب 

ىل الس يد رئيس احلكومة، وأ عطى  الاس تقالل يف مذكرة وهجها مؤخرا اإ

بعض املالحظات، اليل ورمبا س تفيد مس تقبال للخروج من أ زمة الصانع 

 التقليدي.

تدار بش جيود ، هاذ املرشوع اليوم راه 50.17املرشوع اليل أ مامنا 

الصناعة التقليدية، وبش يزيد يمني القدرات واالإماكنيات املادية دايل الصانع 

 التقليدي، ل ننا اليوم أ مام مرشوع بأ مهية كبرية.

جياب عىل هاذ املرشوع، س امي وهو  الفريق الاس تقاليل، س يصوت بإ

 منبثق من الروح دايل الفكرة الاس تقاللية عرب التارخي.

او بأ ن حىت املعامر دايلنا اليوم يشملو الطابع التقليدي، هللا اليوم كنمتن

يرمح جالةل املكل احلسن الثاين، اكن فرض عىل أ ن املعامر املغريب 

 والهندسة املغربية تكون فهيا واحد التقيوسات، واحد الزخرفة معينة.

اجلبس اليوم، اجلبس املغريب، أ صبح جذاب، أ صبح يغري، أ صبح تتجي 

جنيب يبقى مشدوها أ مام روعة اليد املغربية، فاليوم أ ان.. فنيابة الساحئ ال  

عن الفريق الاس تقاليل، كنقول أ نه مرشوع بأ مهية كبرية يقتيض املساندة 

نقاذ  وادلمع، ولكن عىل احلكومة، عىل احلكومة أ ن تنتفض من جديد الإ

غالء الصانع التقليدي، الصانع التقليدي ال من املواد اليل كيش تغل هبا وال

دايلها، خصوصا الناس اليل خدامني يف الفضة، ال من اخلشب، ال من 

حيث التلكفة الباهظة اليت أ صبحت املواد ال ولية اليت يش تغل هبا الصانع 

ما كتكون مفقودة أ و كتبقى غري متناوةل، بعض  التقليدي، فأ صبحت اإ

 احلرف دايل الصناعة التقليدية أ صبحت تندثر.

 الس يدة الوزيرة،

نا دمع معني، هذاك الربشامن، هاذيك القفطان املغريب، هاذيك كيخص 

اجلالبة املغربية، هاذيك السدايس والعقاد أ ين هوما؟ أ صبحوا يف االإنداثر، 

حلت الآةل حمل ال انمل اذلهبية للصانع املغريب، اليل خصنا، جا الوقت 

و بش نرجعو للتارخي، بش نرجعو للعرص دايلنا ونبقاو كزنهاو، كنتفتق

زيد  العبقرية دايل هاذوك.. كنبقاو احنااي كناشدو الصانع التقليدي بش اإ

 وندمعوه.

 شكرا الس يدة الوزيرة عىل املرشوع.

 شكرا الس يد الرئيس، وأ ستسمح.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

ذن ما اكينش.  هل هناك من مداخةل أ خرى؟ يش واحد؟ اإ

ىل معلية التصوي ذن غادي ندوزو اإ  ت.اإ

قبل ما نبداو بعملية التصويت، بغيت نذكر عىل أ ن هذه اجللسة راه 

من ادلس تور ومن  60خارج القاعة، ومعال بأ حاكم الفصل  32كيتبعوها 

، اليل أ عطى هلم احلق لاكفة املستشارين واملستشارات 175النظام ادلاخيل 

ويت بش يصوتو، بش يبارشو هذا احلق، وبلتايل غادي نبدا بعملية التص

والتصويت مؤمن، مبعىن أ نه ما اكينش عندو احلق بش يصوت مرتني، ل ن 

 الوسائل االإلكرتونية راه كرتاقب ذاك اليش مائة يف املائة.
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 املادة ال وىل:

 املوافقون؟ املوافقون؟

 الس يد ال مني..

حارضين ولكن غادي يدخل لنا عرب التصويت  22 =املوافقون

 االإلكرتوين عن بعد.

 ، ما عليش، غادي يعلن ال مني يف القاعة.شوف، اعلن

 الس يد أ محد تويزي، أ مني اجمللس:

ذن الس يد الرئيس، صوت مع املرشوع:  مستشار )داخل  22اإ

 مع املرشوع؛  41واحد، يه  19القاعة(، خارج القاعة صوتت 

 املعارضون: ال أ حد؛ 

 .5خارج القاعة:  2داخل القاعة و 3املمتنعون: 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0املعارضون= )

 .(5 =)املمتنعون

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن املادة   :2اإ

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :3املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :4املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :5املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =تنعوناملم 

 : 6املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :7املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :8املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 :9املادة 

 ؛41 =املوافقون

 ؛0املعارضون= 

 .5 =املمتنعون

 : نفس اليش.10املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 : نفس اليش.11املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :12املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :13املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :14املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0املعارضون= )

 .(5 =)املمتنعون

 : 15املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :16املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون
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 :17املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :18املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :19املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :20املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :21املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :22املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :23املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :24املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :25املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :26املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :27املادة 

 ؛(41 =وافقون)امل

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :28املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :29املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :30املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :31املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0عارضون= )امل

 .(5 =)املمتنعون

 :32املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :33املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :34املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :35املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =متنعون)امل 
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 :36املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :37املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 :38املادة 

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

 الآن غادي نعرض مرشوع القانون برمته: املوافقون؟

 ؛(41 =)املوافقون

 ؛(0)املعارضون= 

 .(5 =)املمتنعون

ذن  يتعلق  50.17وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمق اإ

 .غلبيةل  ب "مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية

ذن رفعت اجللسة  شكرا للجميع.، اإ

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

 ئاسة اجللسة.: املداخالت املسلمة مكتوبة لر امللحق

 ال صاةل واملعارصة: مداخةل فريق. 1

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

خواين املستشارين،  اإ

طار مناقشة  يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق ال صاةل واملعارصة يف اإ

 .يتعلق بلصناعة التقليدية 50.17مرشوع قانون رمق 

تأ كيد عىل ال مهية ويه مناس بة لنا، يف فريق ال صاةل واملعارصة، لل 

القصوى اليت حيظى هبا هذا القطاع داخل املنظومة الاقتصادية الوطنية من 

ىل جانب أ مهيته الاجامتعية  خالل مسامهته يف الناجت ادلاخيل اخلام، اإ

مليون من  2بعتباره أ كرب قطاع يسامه يف التشغيل، حيث أ ن ما يزيد عن 

 .ةاملغاربة يش تغلون بقطاع الصناعة التقليدي

لكن، مع اكمل ال سف فالصناعة التقليدية الوطنية مل تس تطع أ ن تساير 

ادلينامية و اجملهودات اليت تبذل يف قطاعات أ خرى، خاصة يف الصناعة 

والفالحة، فعىل الرمغ من أ مهيته الاقتصادية والاجامتعية فهذا القطاع الزال 

خاصة وأ ن أ غلهبا واقعه يشهد بالهنيار التام لعدد من احلرف وانداثرها، 

أ صبحت غري قادرة عىل مواكبة دينامية الاقتصاد ادلويل املعومل، وعاجزة عن 

منافسة التدفق الهائل للمنتجات الصناعية ال جنبية، كام نالحظ، يف ظل 

التدهور التدرجيي للظروف الاجامتعية للصناع التقليديني، جهرة الصناع 

ىل جماالت معل  .أ خرى ذات مردودية أ كرب واحلرفيني من هذا القطاع اإ

 الس يد الرئيس احملرتم،

ىل رضورة الاهامتم بغرف الصناعة  لقد نهبنا يف العديد من املناس بات اإ

التقليدية بعتبارها مؤسسات دس تورية لها أ دوار متثيلية وتنظميية عىل درجة 

طار س بق لنا يف فريق ال صاةل واملعارصة أ ن  كبرية من ال مهية، يف هذا االإ

ا مبقرتح قانون حول غرف الصناعة التقليدية الزال لل سف حبيس تقدمن

جابة عىل  ىل حزي الوجود س ميكن من االإ خراجه اإ الرفوف، بلرمغ من أ ن اإ

 .خمتلف االإشاكالت والتحدايت اليت يعاين مهنا الصناع التقليديون

 الس يد الرئيس،

يف الوقت اذلي حتظى فيه غرف الصناعة والتجارة وغرف الفالحة 

هامتم مزتايد، الزالت غرف الصناعة التقليدية تعاين من العديد من ب

رشاكها يف احملطات املهمة اليت يعرفها هذا القطاع،  املشالك، أ برزها غياب اإ

وال مباالة احلكومة هبذه املؤسسات ادلس تورية وهتميشها عىل الرمغ من أ هنا 

 .متعترب صوت الصناع التقليديني واملعرب عن مشالكهم ومهوهم

بملوازاة مع ذكل، يعاين قطاع الصناعة التقليدية من مشلك المتويل، 

فقد س بق لنا يف فريق ال صاةل واملعارصة أ ن أ ثران العديد من املالحظات 

حول متويل الصناع التقليديني، لكن مع اكمل ال سف مل تتجاوب احلكومة 

ىل الا هامتم بمتويل مع انتظارات الفاعلني ومل تعمل عىل دفع القطاع البنيك اإ

مشاريع الصناعات احلرفية التقليدية، كام جسلنا أ يضا ضعف معل احلكومة 

 فامي يتعلق مبصاحبة املقاوالت العامةل يف القطاع.

جياد حلول انجعة  أ يضا، الس يد الرئيس، احلكومة الزالت عاجزة عن اإ

صناع ملشلك ندرة املواد ال ولية، واذلي يبقى من أ برز املشالك اليت تؤرق ال 

ىل اس تعامل مواد غري أ صلية تؤثر بشلك سليب عىل  التقليديني مما يدفعهم اإ

 .جودة املنتوج وتنقص من قميته

 الس يد الرئيس احملرتم،

فامي يتعلق مبرشوع القانون اذلي حنن بصدد مناقش ته اليوم، واذلي جاء 

بعدة مس تجدات مرتبطة بلسجل الوطين وهيئات أ نشطة الصناعة 

جمللس الوطين وصناع الصناعة التقليدية، ورشط القيد بلسجل التقليدية وا

 .الوطين للصناعة التقليدية والامتيازات املمنوحة للصناع التقليديني

ويف نظران من شأ ن املس تجدات اليت جاء هبا مرشوع القانون أ ن جتعل 

قطاع الصناعة التقليدية أ كرث تنظامي، وستساعد عىل ضبط املعطيات 

برازه االإحصائية امل  تعلقة به من خالل السجل الوطين للصناعة التقليدية، واإ

 .مككون قامئ اذلات مضن التصنيف الوطين لل نشطة الاقتصادية

مياننا، يف فريق ال صاةل  جياب مع هذا املرشوع من منطلق اإ لقد تفاعلنا اإ
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واملعارصة، بأ نه يعترب خطوة أ ولية محلاية حرف الصناعة التقليدية واحملافظة 

 جودة املنتجات واخلدمات وتمثني معل احلرفيني. وكذا حامية املس هتكل عىل

آليات تأ هيلية متكن من تصنيف الفاعلني بلقطاع وتكريس طابع  بتوفري أ

املهنية والاحرتافية، ليس تجيب ملتطلبات احمليط احمليل وادلويل والتأ قمل مع 

يت يهنجها املغرب املتغريات املس تقبلية ومسايرهتا يف ظل س ياسة الانفتاح ال

يف عالقاته ادلولية، وبلتايل تعزيز الثقة يف منتوجات وخدمات الصناعة 

 .التقليدية

جيابية  بلرمغ من لك هذه املالحظات، كنا نمتىن أ ن تتفاعل احلكومة بإ

ضفاء  غناء املرشوع واإ مع التعديالت اليت قدهما فريقنا، خاصة وأ هنا جاءت الإ

عطاء دف عة قوية للصناع التقليديني من خالل الاهامتم مقتضيات من شأ هنا اإ

آليات كفيةل بتطوير أ داء الصناع الفرادى  قرار أ بجلانب الاجامتعي، واإ

 .ومقاوالت الصناعة التقليدية

 الس يد الرئيس احملرتم،

ننا يف فريق ال صاةل واملعارصة نصوت بالإجياب عىل هذا املرشوع  اإ

ة التقليدية ينبغي أ ال يقترص عىل قانون مؤكدين عىل أ ن تنظمي قطاع الصناع

ىل تدبري  تزنيل القوانني اليت تنظم وحتدد املهن، بل جيب أ ن يتجاوز ذكل اإ

آالف ال رس،  االإشاكالت الكبرية اليت تواجه القطاع وهتدد معيش مئات أ

 .واليت أ حضت عدد من همهنا وحرفها يف عداد الانقراض

خراج النصوص كام نسجل بملناس بة الزتام الس يدة الوزيرة ب لتعجيل بإ

رشاك غرف  التطبيقية املتضمنة يف هذا املرشوع، مع اعامتد مقاربة عنواهنا اإ

خراج هذه النصوص  الصناعة التقليدية يف اإ

 .شكرا الس يد الرئيس احملرتم

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية: فريقالمداخةل . 2

 الس يد الرئيس،

 السادة أ عضاء احلكومة، 

  لس املستشارين،السادة أ عضاء جم

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية 

يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة  50.17خبصوص مرشوع قانون رمق 

التقليدية، هذا القطاع اذلي يشلك موردا أ ساس يا لعيش عدد كبري من 

 وحضاراي، ساكن البالد بملدن والقرى، وهل دور وازن اجامتعيا واقتصاداي

وقد الزتمت احلكومة يف هذا الصدد من خالل برانجمها عىل رضورة تعزيز 

 االإطار القانوين والتنظميي واملؤسسايت للقطاع. 

لقد تضمن هذا املرشوع أ هدافا هممة انطالقا من تعريف الصناعة 

التقليدية وأ صنافها، وحتديد الفئات املزاوةل ل نشطهتا مرورا بتمثني مزاوةل 

ضافة  ،الصناعة التقليدية واحملافظة عىل جودة املنتجات واخلدماتحرف  اإ

محلاية املس هتكل، وصوال لتحسني أ وضاع الصانعات والصناع التقليديني 

نتايج هبذا القطاع.   وهيلكة وتنظمي النس يج االإ

فبعد أ ن مت تعريف نشاط الصناعة التقليدية وأ صنافها، تطرق لهيئاهتا 

ملعمل الصانع املرشوع بني الصانع التقليدي و حيث مزي هذا ا وفئاهتا،

الصناعة التقليدية ومقاوةل الصناعة التقليدية، ومبوجبه  التقليدي وتعاونية

حداث السجل الوطين للصناعة التقليدية اذلي س متسكه وتدبره  سيمت اإ

االإدارة حسب الكيفيات اليت س تحدد بنص تنظميي، وتبارش معلية 

ليكرتونية وحيصل لك مسجل عىل التسجيل يف هذا السجل عرب  منصة اإ

وأ حدث مبوجب هذا القانون هيئات  ،الرمق التعريفي احلريف اخلاص به

قلميية تعمل عىل التنس يق بني الهيئات احلرفية والسلطات  حرفية هجوية واإ

احمللية وتعمل عىل تكوين رؤساء هذه الهيئات. ويشلك رؤساء الهيئات 

 .يةاحلرفية اجلهوية هيئة حرفية وطن 

وس ميثل اجمللس الوطين للصناعة التقليدية قفزة نوعية لتطوير القطاع 

آلت للس يد رئيس احلكومة بوجود جامعة الغرف ودار  خاصة وأ ن رئاس ته أ

الصانع ورؤساء الغرف... بختصاصات هممة أ مهها يقرتح التوهجات 

 الاسرتاتيجية العامة لس ياسة ادلوةل يف جمال تمنية الصناعة التقليدية.

 الس يد الرئيس، 

 السادة أ عضاء احلكومة، 

 السادة أ عضاء جملس املستشارين،

ن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين وهو  اإ

نصاف عرب  قرار مبدأ  العداةل واالإ غناء هذا املرشوع يويص بإ يسامه يف اإ

حامية حقوق مجيع الفئات سواء الاس تفادة من نظام التغطية الصحية 

جامتعية أ و من ادلمع التقين واملشاركة يف املعارض داخل وخارج والا

 البالد.

خراج هذا القطاع من الهشاشة،  والعمل مع الهيئات املهنية عىل اإ

حصاء شامل للك العاملني  كراهات اليت يعاين مهنا، مع اإ وتبديد لك االإ

واملس تخدمني يف القطاع، وتعزيز دور الغرف، ومنح قروض بنكية دون 

ئد لتجنيب القطاع ما يعيشه من هشاشة، وتعممي التغطية الصحية فوا

لفائدة رشحية الصانعات والصناع التقليديني، ودمع الصناع بملواد ال ولية 

لزام االإدارات العمومية من البناء بلطريقة املغربية  بأ مثنة مشجعة، مع اإ

عطاء ال ولوية القتناء منتوجات الصناعة التقليدية.  واإ

صدار النصوص التنظميية كام نؤكد ، الس يدة الوزيرة احملرتمة، عىل اإ

 املرتبطة بتزنيل هذا القانون لفائدة الصناع التقليديني.

ن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين  هذا، واإ

 .يصوت بنعم عىل هذا القانون

 العداةل والتمنية: مداخةل فريق. 3

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه أ مجعنيوال  .صالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ

 الس يد الرئيس احملرتم،
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 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة بمس فريق العداةل والتمنية، يف مناقشة 

ويه يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية،  50.17مرشوع قانون رمق 

مناس بة ننوه من خاللها بجملهودات املبذوةل لتطوير وجتويد املنظومة القانونية 

 املؤطرة لقطاع الصناعة التقليدية.

ومن هذا املنطلق، نعترب أ ن هذا االإجراء الترشيعي هل راهنية قصوى، 

حيث س ميكن من تعزيز معل الصانع املعمل وتعاونيات ومقاوالت الصناعة 

نتايج واخلدمايت وتأ هيل قطاع الصناعة التقليدية كرافعة  التقليدية بصنفهيا االإ

أ ساس ية وهممة لالقتصاد الاقتصادي عىل عدة مس توايت، نذكر من بيهنا 

 عىل سبيل املثال ال احلرص:

التنصيص عىل امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاوالت  ✓

الصناعة التقليدية املعرتف هلم هبذه الصفة واملسجلني بسجل 

 الصناعة التقليدية؛ 

آلية دامعة  ✓ حتسني جودة منتجات الصناعة التقليدية بعتبارها أ

وممكةل خللق مزيد من فرص الشغل والاس تجابة لرشوط 

 التنافس ية؛

تدبري أ نشطة الصناعة التقليدية هبيئات حرفية وطنية وهيئات  ✓

قلميية ووضع قواعد تنظميها وتس يريها  حرفية هجوية وهيئات حرفية اإ

 مة خاصة؛بأ نظ

حداث جسل وطين موحد لضبط املعطيات االإحصائية املتعلقة  ✓ اإ

ىل سن مقتضيات زجرية هتم لك خشص  هبذا النشاط، بالإضافة اإ

دارة  أ دىل بسوء نية ببياانت غري حصيحة، ولك خشص مل يرجع لالإ

 البطاقة املهنية بعد حذفه من السجل الوطين؛

 يف هذا اجملال بلنظر توس يع هامش حرية املبادرة واملقاوةل ببالدان ✓

ىل محولته الثقافية؛   اإ

التأ كيد عىل االإطار املرجعي للمجلس الوطين الصناعة التقليدية  ✓

كقوة اقرتاحية لالس تجابة النتظارات الصانع املعمل وتعاونيات 

ومقاوالت الصناعة التقليدية يف جمال دمع منتوجات الصناعة 

 التقليدية؛

من الانقراض وتمثني معل احلرفيني  حامية عدد من احلرف التقليدية ✓

 التقليديني.

ننا يف فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للشغل بملغرب،  اإ

نعترب أ ن تزنيل هذه املقتضيات اجلديدة هو خطوة هممة يف اجتاه معاجلة 

الوضعية الهشة اليت يعيشها الصانع التقليدي مبا حيقق ماكسب لهذه الفئة 

لساكنة النش يطة، ومن شأ هنا حتسني أ داء قطاع الصناعة الهامة من ا

نتاج وتطوير القمية املضافة للمنتوجات  التقليدية واملمتثل أ ساسا يف زايدة االإ

التقليدية الوطنية، بعتبارها ترااث أ صيال، والس امي عىل مس توى تنويع منافذ 

 التصدير حنو أ سواق واعدة.

لثقة وتسهيل معليات املواكبة ومن هجة أ خرى، نعترب أ ن تدعمي عنرص ا

والتأ هيل من خالل الرفع من القدرة الاس هتدافية للربامج اخلاصة املوهجة 

لقطاع الصناعة التقليدية، س ميكن من التأ ثري بصفة اجيابية عىل مس توى 

القدرات التنافس ية للمهنيني، وبلتايل تكريس طابع املهنية والاحرتافية 

طار الاس تجابة مل  تطلبات احمليط احملليي وادلويل يف ظل س ياسة لعملها يف اإ

 الانفتاح اليت تهنجها بالدان.

ننا يف فريق العداةل والتمنية س نصوت بالإجياب عىل  وتبعا ملا س بق، فاإ

 يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية. 50.17مرشوع قانون رمق 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 احلريك: فريقالمداخةل . 4

 الرئيس احملرتم، الس يد

  احملرتمة، الوزيرة الس يدة

 احملرتمون، املستشارون والسادة الس يدات

 مرشوع" يف مناقشة للمسامهة احلريك الفريق أ تدخل بمس أ ن يرشفين

 ."ةالتقليدي أ نشطة الصناعة مبزاوةل يتعلق 50.17رمق  قانون

جياب نسجل أ ن البداية نود يف  اذلي واملفصل الشامل العرض بإ

 جلنة أ عضاء السادة املستشارين، أ نظار أ مام الوزيرة به الس يدة تقدمت

نتاجية، الفالحة والقطاعات  مقتضيات ومناقشة دراسة مبناس بة وذكل االإ

 ادلراسة مراحل طيةل اللجنة أ عاله، منوهني بعمل املذكور القانون مرشوع

 مدى ىلوع العقود انتظاره طال اذلي النوعي املرشوع هذا عىل واملصادقة

ثالثة  من أ زيد الوصية منذ الوزارة رفوف يف وظل احلكومات، تعاقب

 ."احلرف تنظمي مرشوع"امس  حتت عقود

ننا وهبذه املناس بة،  املرشوع هذا مقتضيات ومضامني أ مهية نسجل فاإ

نصاف ملواكبة جاء اذلي الهام،  والصناع عىل الصانعات احليف ورفع واإ

قالع وكذا تمنية التقليديني،  حلظة اليوم يشهد واذلي القطاع، اهذ واإ

قلميي الوطين الصعيد عىل كوروان فريوس جاحئة تفيش بفعل عصيبة  واالإ

 ارتباط لها اليت التقليدية، الصناعة وحمرتيف همنيي، عىل تأ ثري هل مما وادلويل،

 املتنوعة الثقافية وهبويهتا لبالدان احلضاري وبلعمق الس ياحة بقطاع وثيق

 دها. ورواف مبكوانهتا

ىل أ مس واملشغل يف املنتج هذا القطاع االإسرتاتيجي أ ن كام  احلاجة اإ

 للمنتوجات الرشسة يف ظل املنافسة خاصة للحرف القانون املنظم هذا

شاكلية ال جنبية،  ال صيةل املهن هذه ممارسة يف اخللف وضعف القرصنة، واإ

 وهادف. متطور تكوين همين غياب يف

سهاما من هذا الس ياق، ويف املنظمة  الرتسانة القانونية جتويد يف اواإ

 من مبجموعة تقدم أ ن احلريك للفريق س بق فقد التقليدية، الصناعة لقطاع
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 ورفع القطاع دمع هتم احملرتمة احلكومة ولس يادتمك لرئاسة الاقرتاحات

 الترشيعي نعيد النص هذا مبضامني يتعلق ما مهنا ،تواهجه اليت التحدايت

 ييل:  ما يف وتمتثل هبا، التذكري

عامل عىل أ وال: التأ كيد  فامي املواد يف املهنية الغرف مع التشاور مبدأ   اإ

صدار نصوص يتعلق أ نشطة  بتحديد قامئة التوايل عىل تتعلق تنظميية بإ

 التقليدية، للصناعة الوطين السجل تدبري وكيفيات التقليدية، الصناعة

ىل احلرفية س ية للهيئاتساال   منوذج ال نظمة وحتديد  شلك حتديد جانب اإ

 ال سايس النظام من 3 مراعاة ل حاكم املادة وذكل املهنية، البطاقة وبياانت

 طرف من الغرف استشارة وجوب عىل تنص اليت التقليدية الصناعة لغرف

 املتعلقة بقطاع الصناعة والتنظميية الترشيعية النصوص لك يف اخملتصة االإدارة

 التقليدية.

ىل كام نتطلع  الصناعة غرف بأ دوار لالرتقاء تدابري ترشيعيةاختاد  اإ

القطاع  حتدايت مس توى يف لتكون ومواردها اختصاصاهتا وتوس يع التقليدية

 واملوضوعية. اذلاتية

 مقاوةل التعاونية أ و أ و الصانع التقليدي حق ضامن عىل العمل اثنيا:

 من ذفوطاهلم احل املهنية أ نشطهتم مزاوةل عن التقليدية املتوقفني الصناعة

عادة من الوطين، السجل ذا السجل هذا يف القيد طلب اإ  عودهتم أ ثبتوا اإ

 .أ نشطهتم ملزاوةل

 الغرف وبني اجلهوية خاصة الهيئات احلرفية همام بني الفصل تدقيق: اثلثا

 بلوساطة وفض املتعلقة املهام يف خاصة للخلط والتداخل تفاداي املهنية

 الهيئات ح خلق جرس تنظميي بنياقرتا جانب ىلاإ  والتحكمي، الزناعات

 الصناع ومتثيلية الانتخاب خيضعان ملعيار معا خاصة أ هنام والغرف احلرفية

حداهثا اليت سيمت احلرفية هذه الهيئات يعترب املرشوع أ ن علام التقليديني،  اإ

دارية العمومية للسلطات خماطبا رمسيا  العمومية؛ واملؤسسات واالإ

 والاجامتعية خاص للتغطية الصحية معىل توفري نظا رابعا: العمل

عىل  أ و الاجامتعية، وأ وضاعهم املهنية خلصوصياهتم مراعاة التقليديني للصناع

دماهجم ال قل  والعامل احلرة املهن ملزاوةل املنظم بلقانون املعنية الفئات يف اإ

 املس تقلني؛

حداث عالمة  من الوطين املنتوج حامية قصد للجودة، خامسا: اإ

 تمثينه.و  القرصنة

املنتوج  وتروجي تدابري الإشعاع ذاختا احملرتمة، الوزيرة نقرتح، الس يدة كام

 مجعيات مع بلتعاون للتحسيس وطنية محةل عرب ال صيل الوطين

 دلمع هجوية وأ ايم التقليدية للصناعة وطين يوم يف وكذا التفكري املس هتلكني،

ىل مراجعة املنتوجات التقليدية، بالإضافة  وتعزيز "الصانع ردا" أ دوار اإ

حداث القطاع امجلاعات الرتابية الإنعاش مع كةاالرش  للصناعة  دور واإ

 سوس يو ومركب مثال، بتنغري للنقرة كدار: حمليا املمزية للمنتوجات التقليدية

 ...وغريها بأ سفي، للفخارين همين

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

ذ جندد تفاعلنا االإجيايب ادلا مئ واملوصول مع لك املبادرات النوعية، اإ

ننا يف الفريق  والبناءة اليت تتخذوهنا لفائدة هذا القطاع االإسرتاتيجي، فاإ

ىل اختاذ ما ترونه مناس با يف شأ ن  احلريك، نتطلع الس يدة الوزيرة احملرتمة، اإ

هذه املقرتحات واليت غايهتا جتويد هذا النص الترشيعي الهام، واذلي ال 

ال  .أ ن نصوت عليه بالإجياب ميكننا اإ

املستشار الس يد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطين ةل مداخ. 5

 لل حرار:

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،ةاحملرتم ةالوزير  ةالس يد

 ،املستشارين احملرتمنيالس يدات والسادة 

يل عظمي الرشف أ ن أ تدخل بمس فريق التجمع الوطين لل حرار 

، شاكرا الصناعة التقليديةأ نشطة يتعلق ب 50.17مرشوع قانون ملناقشة 

الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد للس يدة وزيرة 

 ،سادة املستشارينتفاعلها االإجيايب مع اقرتاحات الس يدات وال  الاجامتعي

ىل خمتلف انشغاالهتم بلقطاع اذلي يعيش مشالك  معان اإ حيث اس متعت بإ

 جملهودات املقدرة اليت تقوم هباب ، واذلين نوهوا بدورمهكبرية ومعاانت حقيقية

 الفعالورها ضوعىل ح للهنوض بلقطاعات اليت ترشف علهياالس يدة الوزيرة 

، ومصاحله القطاع نع بس امتته افعدحيث ت ،داخل جلنة اليقظة الاقتصادية

 ؛جباحئة كوروان املس تجداملترضرة  املنتجة من أ برز القطاعاتذلي يبقى وا

ممثنني املقاربة التشاركية اليت تهنجها مع خمتلف الفاعلني واملهنيني لبلورة 

ىل تمنية قطاع  الصناعة التقليدية الس ياحة و مرشوع مشرتك هيدف اإ

ومواكبته يف هذه الظروف الاس تثنائية، والرفع من مردوديته وحتسني 

 بتداعيات وبء كوروان. بشلك كبري ظروف العاملني به اذلين تأ ثروا

نتاجية اليت ظلت تعاين  ن قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات االإ اإ

يعاين حرفيو حيث وصعوبة التسويق،  الهتميش وعدم التمثني منلعقود، 

هذا القطاع من ظروف اجامتعية صعبة مرتبطة بلتغطية الصحية 

يعيشه العامل اليوم  ما ازدادت هذه املعاانة جراء حيث ،أ ساسا والاجامتعية

وزارتمك ، وهو ما يس تدعي تدخل هذا الوبء العاملي ه من انعاكساتبأ رس 

آاثر هذه املعب أ دوارهمن أ جل غرف الصناعة التقليدية مبعية   للتخفيف من أ

  اجلاحئة عىل الصناع واحلرفيني التقليديني.

جاء يف  50.17نؤكد داخل فريقنا بأ ن مرشوع القانون  ،االإطاريف هذا 

حبيث ل ول  ،ميل  فراغات قانونية كبرية ل نهبل وتأ خران يف مناقش ته  ،وقته

وما مرة س نؤسس لقانون يعطي تعريفات واحضة ملفهوم الصناعة التقليدية 

فأ ان غري متفق مع  وبلتايل ،هبا من مفاهمي للك احلرف وأ نواعها طيرتب

مبناقش ته بل س بقية عند جملس نا ل ن مضمونه يغلب  اذلين طالبو الزمالء ا

ال تشلك وعليه اجلانب التنظميي للقطاع والتغطية الاجامتعية جزء منه 
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ىل ذكل ،%20سوى  ضافة اإ  ،الس نةاملرشوع يتواجد عندان ملا يقارب  ،اإ

شاكرا ادلور اذلي قام به الس يد  ،هذا النقاش أ عتقد أ نه متجاوز وبلتايل

نتاجية وبيق أ عضاء اللجنة احملرتمنيرئيس جل   ااذلين سارعو  نة القطاعات االإ

خراجه والتصويت عليه  ىل اإ جامعاإ ق مت مجموعة من الفر دبعدما ق بالإ

تعديالهتا واليت حسبهتا للحاجة املاسة لهذا القانون واذلي ينتظره الصناع 

 ..بفارغ الصرب

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،ةالس يدة الوزيرة احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني

نسجل برتياح كبري قرار جلنة اليقظة الاقتصادية، اليت تضم يف 

عضويهتا الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

جراء املرصح هبم دلى  2000والاقتصاد الاجامتعي، القايض مبنح  درهام لل 

منه كذكل الصناع  سيس تفيدعي، واذلي الصندوق الوطين للضامن الاجامت

علام  ،واذلين يش تغلون يف القطاع املنظم ،واحلرفيون التقليديون املرصح هبم

صانعة  أ لف 400مليون و 2أ ن غالبية الصناع واذلين يتجاوز عددمه 

 ،الصحية عىل وجه اخلصوصعىل التغطية الاجامتعية و  نال يتوفرو ،وصانع

يصعب معه يف هذه الوضعية  ،واذلين يش تغلون يف القطاع غري املهيلك

 من الاس تفادةعىل هاته الرشحية فرصة  عما ضيوهو  ،الاس تفادة من ادلمع

 .تداعيات اجلاحئةاخلاص بمتويل  دمع الصندوق

ن  املكتس بات  س تعززجاءت يف هذا املرشوع  املقتضيات املهمة اليتاإ

التعريف  ،وعىل رأ سهالفائدة الصناع التقليديني اليت حققهتا بالدان  االإجيابية

قرار  ،بلصانع التقليدي الاجامتعية، التغطية االإجبارية و  التغطية الصحيةواإ

حداث اجمللس الوطين للصناعة  كام  التقليديةس يعمل هذا املرشوع عىل اإ

جراءات   عاانة هذه الفئة اليت ترشف بدلانمن م بلك تأ كيدس تخفف هذه االإ

كام  ،وتوفر مناصب شغل قارةالوطين تسامه يف دمع الناجت ادلاخيل اخلام س و 

ىل املتوسطة و عترب مش تال للمقاوالت الصغرى و ت  ضافة اإ الصغرية جدا اإ

 الالمادي. تراثناالثقايف و  حمافظته عىل موروثنا

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدة الوزيرة احملرتمة

 ابدأ و  ،من احلجر الصحي نخيرجو او أ  اذلين بد الاقتصاديني ن رشاكءاناإ 

لنا الثقة يف قدراتمك  ،ذلكل جيب التعامل مع الوضعية بذاكء ،حدودمه ايفتحو 

ذا ما تسلحنزمة ل  احبيث س نخرج أ قوى من هذه  بل مل والثقة يف  ااإ

ماكنياتنا وبت هذا برجمة أ ننا تأ خران يف مؤكدين عىل  ،افر مجيع املهنينيضاإ

ىل راهنيته ،املتعلق بلصناعة التقليدية 50.17القانون  املرشوع   ،بلنظر اإ

خراج  جلأ  من  ،الس يدة الوزيرة ، بذليتيتطار بجملهود المنوها يف هذا االإ  اإ

مبعية الس يد  ،املراس مي التطبيقية يف تفعيل التغطية الصحية لبايق املهنيني

وزير التجارة والصناعة والفالحة حيث ستتوسع التغطية الاجامتعية للمغاربة 

جيابية انعاكساتوس يكون لها  يف توس يع قاعدة امحلاية الاجامتعية لاكفة  اإ

طالبا من الس يدة الوزيرة احملرتمة  ،جراء واملهن املس تقةلال  املهنيني و 

من أ جل  النصوص التنظميية املرتبطة هبذا املرشوععىل خمتلف  اطالعنا

السهر عىل تزنيهل توس يع معلية التحسيس به دلى خمتلف رشاحئ الصناع و 

، أ مام لك ذكل ومن موقعنا دون الاصطدام بروح القانون ،قالالئبلشلك 

س نصوت داخل فريق التجمع الوطين  ،داخل ال غلبية اليت نساندها

 .ة املاسةلل حرار عىل هذا املرشوع عىل أ مل االإرساع يف تزنيهل نظرا للحاج

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 :الاشرتايكفريق المداخةل . 6

 ،الس يد الرئيس

 ،السادة الوزراء

 ،السادة املستشارون

مبجلس املستشارين ملناقشة  الفريق الاشرتايكيرشفين أ ن أ تدخل بمس 

هو و  ،شطة الصناعة التقليديةةل أ ن مبزاوتعلق ي  50.17قانون رمق  مرشوع

ىل  هتدف قانونيةقواعد تدابري و سن املرشوع اذلي  عطاء ديناميكية اإ اإ

نس يج الاقتصاد تعزيز ماكنته كفاعل مضن و  ةالصناعة التقليديلقطاع جديدة 

عادة كام أ هنا س تعمل عىل ،يس تجيب لرشوط املنافسة والتنافس ية الوطين  اإ

الهنوض به وتقويته وضبط و  ،مكوانته املهنية وتأ هيلة أ نشطة القطاع هيلك

بشلك اليت يعرفها القطاع  سايرة التغيرياتم  لتكون هل القدرة عىل جماالته،

 ةاخلصوصيفاظ عىل واحل ،اخلارجيةاملنافسة جه و الصمود يف و  مس متر،

لدلور  نظرل ، برب يف ال سواق ادلوليةاكنة املغوعىل م، واجلودة املغربية

نس بة  ، حيث يشغلوالاجامتعيةة التمنية الاقتصادية اذلي يلعبه يف حركي

 (.انع وصانعةمليون ص 2.5) املغربيةعامةل الد اليمن هممة 

 ،الس يد الرئيس

ننا يف حياة الصناع خطوة هممة  املرشوع نعترب، يف الفريق الاشرتايك اإ

ملا جاء به من تنظمي  دية،الصناعة التقلي قاوالتمتعاونيات و و ديني يالتقل 

واخلدماتية، كام أ نه  وتعريف ملصطلحات الصناعة التقليدية والفنيةوحتديد 

، لنشاط الاقتصادياهذا الفئات اليت متهتن  لكفاهمي ممعل عىل ضبط 

ناعة التقليدية بلنس بة لل شخاص أ نشطة الص ملزاوةل  رشوطال حدد و 

ي يعمل حلسابه عمل والصانع اذلبني الصانع امل مزيو  اذلاتيني واملعنويني،

 من التعاونية اذلي يش تغل حلساب الغري، وحدد مفهوم لكالصانع اخلاص و 

جراءات البد لهاويه ، توج التقليدي ال صيل مفهوم املن ، ووحضوةلقاوامل  اإ

س تفادة  لالتؤههل مضبوطةراط يف منظومة أ ن تفتح اجملال أ مام الصانع لالخن

طار هذا القانون هل يفختول الامتيازات اليت من   ، أ مهها:اإ

 ؛يديةالتسجيل يف السجل الوطين للصناعة التقل  -

حرف هيئات الصناعة التقليدية وطنيا وهجواي  هيئاتالاخنراط يف  -

قلمييا  ؛واإ

 ؛س الوطين للصناعة التقليديةاجملل -
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 ؛الاس تفادة من نظام التغطية الصحية والاجامتعية -

 ؛والاستشارةالاس تفادة من ادلمع التقين واخلربة  -

 ؛املشاركة يف املعارض داخل اململكة وخارهجا -

 ؛تسويق منتجات الصناعة التقليديةة من تروجي و الاس تفاد -

 ؛يف اجلوائز واملسابقات التحفزيية اليت تنظمها ادلوةلاملشاركة  -

حداث وتنظمي  -  .التدرج املهيناإ

ىل  بالإضافة نه س ميكن الصانع املعمل من الاس تفادة من الامتيازات أ  اإ

اجلبائية اليت ينص  عفاءاتاالإ خاصة عىل مس توى  ،وةل للمقاول اذلايتاخمل

ك مجيع الغرف املهنية للصناعة التقليدية وخمتلف رشااإ و  ،علهيا القانون

جراءاتلكها ويه ، علني وبيق الهيئاتالفا طار اإ  قطاعتنظمي  تصب يف اإ

وحتديد الصفات وطبيعة العالقات القامئة بني خمتلف  قليديةالصناعة الت 

 اكنت مطلبا ملحا لرشحية كبرية من الصناع التقليديني يفواليت  ،همكوانت

طار قانوين  بسبب تخبط فهياي اليت  والصعوبت الاختالالتظل  غياب اإ

ق يقطع الطر  والعمل عىل، الاقتصادي احليوي شاطالن هذا ل  منظم ومؤطر

ة وحاميته من ادلخالء ومن املنافس، هذا القطاعطفلني عىل تامل عىل 

واحلفاظ عىل  ،لقدرة الرشائية للصناع مبختلف أ صنافهموحامية ا ،ةاخلارجي

س يعمل  ، لهذا نعتربه مرشوعا طموحانقراضهددة بالاحلرف التقليدية امل 

 فاءة املهنية الاكفية الكتساب صفة الصانعكضامن الرشوط القانونية وال عىل

ذا التقليدي، جراءاته لصاحل مت و عالواق رضأ  قه عىل تطبيما مت  اإ تبس يط اإ

اليات املهنية والصناع التقليديني املاهرين يف معلية رشاك مجيع الفعاإ ، و الصانع

 عىل املنتوج التقليديسلبا التكوين للحد من ظاهرة الغش اليت أ ثرت 

 .للحفاظ عىل أ صالته واس متراريته

 ،الس يد الرئيس

ن يعزز نص اقتناعنا بكونه  منعىل هذا املرشوع صادرة صادقتنا م اإ

اذلي يعرف  لقطاع الصناعة التقليدية واملنظمةؤطرة املرشيعية منظومتنا الت 

اميت للقطاع تعيق التنظمي احلكالقانونية والعملية  االإشاكالتمجموعة من 

 بسبب نقص النصوص التطبيقية والتنظميية فامي خيص التأ طري القانوين

والترشيعي املنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية وملامرسة ال نشطة احلرفية 

 والصناعة التقليدية بصفة عامة.

ننا أ مام مجةل من  جراءاتالتدابري وبلتايل فاإ عطاءمن شأ هنا  واالإ  قطاع اإ

ضفاء قمية مضافة للهنوض  الصناعة التقليدية دفعة قوية س يرتتب عنه اإ

مؤكدين  ،لصانعات والصناع التقليدينيل امتعيةالاجوية الاقتصاد بل وضاع

أ ن بلوغ املرايم اليت توخاها املرشع يف هذا الصدد تظل يف اخلتام عىل 

ىل  خراج نصوصه الفعيل تزنيهلحباجة اإ ىل أ رض الواقع والترسيع بإ ، التطبيقية اإ

وتسليط الضوء عىل الواقع املزري اذلي يتخبط فيه الصانع التقليدي اليت 

 ياذل، وزكهتا ظروف احلجر الصحي رير اجمللس ال عىل للحسابتعراها تق

ملموسة و وضع خمططات واقعية و  ،"19-وفيدك"فرضته أ زمة جاحئة كوروان 

 كلك. ةالتقليديبقطاع الصناعة  للهنوض

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 مداخةل فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب:. 7

 احملرتم، اجللسة الس يد رئيس

 ،احملرتم وزير الس ياحة والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعية الس يد

 ،نون احملرتموالس يدات والسادة املستشار 

 ،احملرتم اجللسة الس يد رئيس

ثر -يطيب يل بمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب   دراسةعىل اإ

 يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية 50.17 مقر مناقشة مرشوع قانون

نتاجيةجلنة ل مضن اختصاص يدخ ذليا أ ن أ نوه بل جواء  -القطاعات االإ

يف  ، مبا يسامههذه اجللسة الترشيعية العامةاالإجيابية اليت سادت خالل 

، عليه واملصادقة صويتلتقصد ا دراسة مرشوع هذا القانونتيسري مسطرة 

 .اجللسة العامةن عىل مس توى ووالسادة املستشار من قبل الس يدات 

 احملرتم، رئيس اجللسةلس يد ا

قيد التصويت واملصادقة أ مام اجللسة الترشيعية قانون ال مرشوع هيدف

ىل العامة تعزيز االإطار القانوين والتنظميي واملؤسسايت للقطاع يك ينخرط  اإ

ب لالنتظارات يف مسلسل التحوالت الترشيعية اليت تعرفها بالدان ويس تجي

وجعهل أ كرث  منتجاتهاحلقيقية للفاعلني فيه، وذكل من أ جل حتسني جودة 

تيسري اس تفادة فئة عريضة من الصناع التقليديني من نظايم وكذا  همنية؛

وضع تعريف  عالوة عىل ؛شات والتأ مني االإجباري ال سايس عن املرضاملعا

مع  ؛للصناعة التقليدية والصانع املعمل وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية

حداث جسل وطين  موحد للصناع التقليديني ومقاوالت وتعاونيات الصناعة اإ

لكرتونية حتدث لهذا الغرض،  التقليدية، يمت التقييد به من خالل بوابة اإ

طاع بعتبارها رشياك أ ساس يا كتالت همنية بلقتشجيع العمل مضن ت وأ خريا 

 .يف التمنية احمللية وفاعال يف التنظمي والتأ طري

 احملرتم، رئيس اجللسةالس يد 

ننا يف فريق االإحتاد العام ملقاوالت املغرب  مرشوع القانون  أ حاكم نمثناإ

آملني أ ن يشلكيتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية 50.17رمق   ، أ

عادة تنظمي اجمللس الوطين اإ ترشيعية قصد أ داة  ،مرشوع هذا القانون

يف  يف أ فق املسامهةللصناعة التقليدية وتفعيل دوره مكؤسسة استشارية 

لفائدة  املقررة قانوان متيازاتالا وتزنيلتمنية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ 

الصناعة التقليدية املعرتف هلم هبذه الصفة الصناع وتعاونيات ومقاوالت 

  .جل الصناعة التقليديةواملسجلني بس

وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة اخملتصة، خبصوص 

ننا نصوت يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية 50.17رمق مرشوع  ، فاإ

 عىل مرشوع القانون بالإجياب.

صغا  .ئمكوشكرا عىل حسن اإ
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 :الاحتاد املغريب للشغل مداخةل فريق. 8

 الس يد الرئيس،

 ،الس يدة الوزيرة

 الس يدات والسادة املستشارون،

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

أ ود بمس فريقنا، فريق الاحتاد املغريب للشغل، أ ن أ تناول اللكمة  ،بداية

 الصناعة أ نشطة مبزاوةل يتعلق 50.17رمق  قانون مرشوع "مناقشة أ جل من

، واذلي سيسد بلتأ كيد ثغرة كبرية عىل املس توى الترشيعي يف "التقليدية

جمال الصناعة التقليدية، وس يعطي دفعة قوية يف اجتاه تنظمي وتأ طري وتأ هيل 

بشلك مبارش وتطوير منظومة قطاع الصناعة التقليدية، اذلي ينشط فيه و 

ن من املامرسني، مما س يكون هل قمية مضافة يف قرابة املليونني ونصف املليو

نعاش الس ياحة  الهنوض بأ وضاع رشحية واسعة من املواطنني، وأ يضا يف اإ

الوطنية ملا لها من ارتباط وثيق هبذا اجملال، و مما سيسهم يف تسويق وتمثني 

وبروافدها املتعددة واملتنوعة يف  مسعة وصورة بدلان و حضارهتا الغنية بثقافهتا

مع املؤسسات وهذا س يعزز القوة التفاوضية لبدلان يف تعامهل  افل ادلولية،احمل

ادلولية ويف مقدمهتا منظمة اليونسكو لتسجيل وتصنيف املنتوجات 

 التقليدية ترااث عامليا.

ن  املوروث حامية ودوره يف التقليدية الصناعة لقطاع البارز احلضور اإ

سهامه الهام هودور واملغاربة للمغرب والتارخيي الثقايف  يف التمنية واإ

يالء أ مهية كبرية للعاملني بلقطاع.  ،والاجامتعية الاقتصادية حيمت علينا اإ

بداعهم عىل سهاهمم يف التارخي مر فبفضل كدهحم ومعاانهتم وهماراهتم واإ  واإ

ومكوانهتا، أ صبحت هذه الصناعة  فروعها بلك التقليدية الصناعة تطوير

بداعا جودة العاملية ال سواق يف أ يقونة واترخيا، رمغ ذكل فهذه الفئة  وفنا واإ

الهتميش ومل تلق العناية املطلوبة من حيث  طالها ،لل سف الشديد ،املثابرة

 الاقتصادي، الانفتاح ومل تعد تقوى عىل مسايرة التكوين والتأ طري وادلمع

 من بالدان تشهده اذلي االإغراق من تعاين جعلها مما احلر، التبادل واتفاقيات

لهيا ترىق ال منتوجات لقب بداعا. جودة اإ  واإ

حلاحو نطالب وهذا جيعلنا  القطاع الاهامتم الالزم هبذا احلكومة من بإ

 اليت مسايرة التطورات واملنافسة من الفئة هذه تمتكن حىت وبلعاملني فيه،

 مكتس باهتا عىل واحلفاظ طريقها شق عىل ومساعدهتا الصناعة هذه تواهجها

فريقيا ادلولية سواقوال   هجة، من الوطنية السوق يف  من وأ وروبيا وعربيا اإ

ال لكه هذا يتس ىن ولن أ خرى، هجة  تنظمي وتأ طري انجعني ملهنة طريق عن اإ

 التقليدية. الصناعة وحرفة

 الس يدالوزيرة،

ن  الصناع بفئات الاهامتم يس توجب التقليدية الصناعة بقطاع الاهامتم اإ

 مهنم: املصنفني التقليديني

 التقليدي )ملعمل(؛ الصانع •

 لتقليدي؛ا الصانع •

 التقليدية؛ الصناعة تعاونيات •

 .التقليدية الصناعة مقاوالت •

كراهاهتا حاجياهتا لها الفئات هذه من فئة لك ل ن  السوق يف واإ

 شامال يكون أ ن لها واملؤطر املنظم القانون من يس توجب مما والزتاماهتا،

 نظام من الاس تفادة هنا بذلكر وخنص الفئات، لك حقوق حيمي ودقيقا

 واخلربات التقين ادلمع من الاس تفادة وكذا والاجامتعية الصحية التغطية

 من الاس تفادة اململكة، وخارج داخل املعارض يف واملشاركة والاستشارة

 وادلويل، الوطين الصعيد عىل التقليدية الصناعة منتجات وتسويق تروجي

ضافة ىل اإ بداع عىل الفئات هذه حتفزي اإ حداث خالل من واخللق االإ  اإ

رشاف حتت من ادلوةل تنظمها حتفزيية وجوائز مسابقات  الويص. القطاع اإ

ىل االإشارة جتدر وكام  تكوين عىل تتوفر مل اليت بلفئات الاهامتم رضورة اإ

 ولكن اجملال، هذا يف ديبلومات عىل تتوفر وال التقليدية، الصناعة جمال يف

 يد عىل اعاالإبد من مكنهتا واليت املامرسة خالل من احلرفة اكتسبت

تقان. يُشهد واذلين القداىم املعلمني بداع واالإ  هلم بلتجربة والكفاءة واالإ

 مطالب جملس نا أ ن عىل نؤكد للشغل املغريب الاحتاد يف فنحن ،ذلكل

 املعنية الفئات لك ميس للتطبيق، وقابال واقعيا قانوان القانون هذا جبعل

 التدبري من خيلصها والصحية، والاجامتعية الاقتصادية ملتطلباهتا ويس تجيب

 التقليدي الصانع مصاحل يرهن اكن اذلي التدبري هذا القطاع، لهذا يئالعشوا

رساع السوق، وتقلبات بملومسية جياد واالإ  احلرفيني ملشالك حقيقية حلول بإ

نتايج بصنفهيا التقليدية الصناعة مفهوم تعريف بتحديد تبدأ   واملهنيني،  االإ

 أ و الصانع، و"املتدرب املعمل"، ومعارف واخلدمايت، والصانع، و"الصانع

 أ نشطة ملزاوةل رشوط حتديد التقليدية"، وكذا الصناعة اوةلاملتدرج"، و"مق

 خالل املعنويني، منو  اذلاتيني لل شخاص بلنس بة التقليدية الصناعة

جبارية  الصناعة وتعاونيات مقاوالت بسجل والتقيد الصفة عىل احلصول اإ

 لك القانون هذا خالل من حندد أ ن وجيب التقليديني، والصناع التقليدية

جراءا  عىل سلبا تؤثر اكنت اليت الثغرات لك سد من س متكن اليت تاالإ

 لتسوية وقانونية سوية طريقة عن والبحث امليدان يف نياملامرس وضعية

ضافة تقليدي، صانع صفة عىل احلصول رشوط وحتقيق وتبس يط وضعيهتم  اإ

ىل  هذا يمتكن حىت ادلولية معايريلل ووفقا مدمعة بأ مثنة ال ولية املواد توفري اإ

 بلك العاملية ال سواق ولوج من كذكل ومتكنه هجة من املنافسة من صانعال

 ويرس. سهوةل

لكن ومن زاوية أ خرى، مل نلمس يف هذا املرشوع القانون امحلوةل 

براز ماكنة  احلقيقية ل مهيته الاسرتاتيجية ، حبيث مل نعرث يف مواده عىل اإ

قليدية وموادها ال ولية الهيئات واملؤسسات الوازنة املعنية حبامية احلرف الت 

، كام هو الشأ ن وعىل متكيهنا من السلطات والاختصاصات التقريرية

بلنس بة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ املعين بقياسات الرثوة 

نعاش  الالمادية للصناعات التقليدية واملكتب الوطين للتكوين املهين واإ

ىل جانب لك من الشغل يف متثيلية اجمللس الوطين للصناعة ا لتقليدية اإ
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املكتب الوطين املغريب للس ياحة املعين بلتعريف بملنتوج الثقايف احلريف 

ولية واملندوبية السامية للمياه والغابت الساهرة عىل حامية املواد ال  

، هذا فضال عن القطاعات احلكومية للصناعات التقليدية من الانداثر

املنتوج احلريف ببالدان كوزارة الفالحة  خرى املتخصصة واملعنية بتأ هيلال  

والصيد البحري والعامل القروي املسؤوةل عن تمنية وحامية املنتوجات 

ولية للصناعات التقليدية ووزارة الثقافة واالتصال اخملتصة بتأ هيل الفالحية ال  

الهوية الثقافية للمنتجات التقليدية وتسويقها يف ال سواق العربية والقارية 

بية ويف التعريف هبا يف احملافل الاعالمية احمللية واجلهوية والوطنية وال ور

 وادلولية.

كام نسجل كذكل أ ن مرشوع القانون هذا حييل يف العديد من مواده 

عىل نصوص تنظميية ال زالت يف عمل الغيب، ومل يضبطها جبدوةل زمنية 

طارا جامد حمددة مما جيعهل  .موقوف التزنيل امنه اإ

 لرئيس،الس يد ا

 ،الس يدة الوزيرة

 ،الس يدات والسادة املستشارون

بعد قراءتنا ملضامني مواد هذا املرشوع القانون، نود أ ن نعرض عىل 

جياز بعض املالحظات اجلوهرية والتقنية اليت اس توقفتنا:  حرضاتمك وبإ

 :الامتيازات املمنوحة للصناع التقليديني .1

ىل  24يف املواد من بملوازاة مع ذكر الامتيازات الواردة  س امي وال 32اإ

املتعلقة بالس تفادة من أ نظمة التغطية الاجامتعية، اكن من  24املادة 

الرضوري االإشارة الرصحية أ و االإحاةل املبارشة يف مواد الامتيازات املمنوحة 

للعاملني بقطاع الصناعة التقليدية عىل رضورة التقيد ببايق الضامانت 

 جمال امحلاية والسالمة الاجامتعية للعاملني بلقطاع الترشيعية واحلقوقية يف

ومتكيهنم من عقود الشغل وحامية ال طفال القارصين والنساء العامالت 

 بلشلك اذلي يضمن هلم كرامهتم وعيشهم الكرمي.

ل جلنة القطاعات خولهذا الغرض وخالل مناقشة مواد هذا املرشوع دا

نتاجية بسطها  ىت والتوصيات نود مرة أ خر أ بدينا مجموعة من املالحظا ،االإ

 :عىل أ نظار اجللسة العامة

اس تفادة العاملني بقطاع الصناعات التقليدية مبختلف أ صنافهم من  -

مجيع الضامانت الترشيعية واحلقوقية يف جمال السالمة وامحلاية الاجامتعية مبا 

 ؛برام عقود الشغل والتقيد حبامية القارصين والعامالت من النساءاإ فهيا 

قرار برانمج دمع اجامتعي خاص بتأ هيل العاملني بقطاع الصناعات  - اإ

 ؛التقليدية

و أ  اس تفادة املتخرجني الش باب احلاصلني عىل شواهد التكوين املهين  -

ولية للرشوع يف ممارسة احلاملني لشهادة احلرفة من املعدات والوسائل ال  

 همن الصناعات التقليدية ... 

 :جمللس الوطين للصناعة التقليديةأ ما خبصوص تأ ليف ا .2

ن قراءتنا ملضامني املادتني  اخلاصتني بختصاصات وتأ ليف  21و 20اإ

اجمللس الوطين للصناعة التقليدية، تفيد بأ ن هذا اجمللس حيظى بأ مهية مركزية 

اقرتاح قصوى يف تأ هيل القطاع والارتقاء بلوضعية املهنية للعاملني به و 

العامةل لس ياسة ادلوةل يف جمال تمنية الصناعات التوهجات الاسرتاتيجية 

ن مرشوع القانون ذهب أ بعد من ذكل، من  التقليدية وتطويرها. بل اإ

، عندما أ قر بأ حقية هذا 31و 30خالل ما هو مبني يف تفاصيل املادتني 

اجمللس يف تزنيل وتتبع االإطار التعاقدي الاسرتاتيجي املتاكمل املعد من قبل 

 ع غرف الصناعة التقليدية وخمتلف الفاعلني بلقطاع. ادلوةل برشاكة م

وبعد الاطالع عىل ال عضاء املشلكة لهذا اجمللس، جسلنا تغييب  ،ذلكل

س امي بعض املؤسسات والهيئات املهمة واملعنية بتأ هيل وتطوير القطاع، ال

دارة بشلك غري تتحدث عن ممثيل االإ  21وأ ن الفقرة السادسة من املادة 

دارة" وليست بصيغة ممثيل االإ  ويه مدونة بصيغة املفرد "س اميواحض ال

آ ن النص التنظميي من خالل أ  دارات املعنية" كام ممثيل االإ " خر فقرة من أ

نفس املادة يتحدث عن عدد وليس عن أ نواع االإدارات املعنية. هذا فضال 

عن ال مهية الترشيعية يف ذكر املؤسسات الكربى املعنية بتطوير هذا القطاع 

دماهجا يف متثيلية هذا اجمللس ومهنا عىل وجه  واليت رأ ينا أ نه من ال جنع اإ

 اخلصوص ما ييل:

متثيلية اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ املعين بقياس الرثوة  -

 ؛الالمادية ملنتوجات الصناعات التقليدية

نعاش الشغل املعين املبارش -  متثيلية املكتب الوطين للتكوين املهين واإ

بتطوير التكوين يف جمال الصناعات التقليدية ويف بلورة االإطار التعاقدي 

 ؛الاسرتاتيجي

املندوبية السامية للمياه والغابت الساهرة عىل حامية الرثوة النباتية  -

 ؛ولية للصناعات التقليديةوالغابوية مصدر املواد ال  

م يف التسويق متثيلية املكتب الوطين املغريب للس ياحة املعين بالإسها -

 والتعريف بملنتوج احلضاري التقليدي لبالدان.

 ييل: ومن القطاعات احلكومية املعنية جيب توضيح ممثيل االإدارة كام

الرتباط اختصاصاهتا بتأ هيل قطاع الصناعة  ،وزارة الثقافة واالإعالم -

 ؛التقليدية

الانداثر من وزارة البيئة املعنية حبامية املواد والرثوات ال ولية من  -

اثر السلبية لبعض الصناعات التحويلية التقليدية عىل الآ  وتفادي هجة،

 الصحة العامة للمواطنات واملواطنني.

 . هناك مالحظة أ ساس ية وذات بعد دميوقراطي تشاريك:3

وقد أ بدينا اس تغرابنا خالل مناقشة املرشوع داخل اللجنة اخملتصة، 

نية هبذا اجمللس واليت ختص السواد لتغييب متثيلية الهيئات احلرفية املع 

ال عظم من العاملني بلقطاع، وهو ما نراه خيل بلمتثيلية ادلميوقراطية 

ذا اكن مرشوع القانون هيم لك ال صناف  للعاملني بلقطاع. حبيث أ نه اإ
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العامةل واحملصورة يف التعاونيات واملقاوالت والصناع التقليديني املمثلني يف 

قرار متثيلية التعاونيات واملقاوالت ومت تغييب التنظاميت احلرفية ، فلامذا مت اإ

 ممثيل التنظاميت احلرفية للصناعة التقليدية؟

ضافة عضوية ممثل عن الهيئات احلرفية الوطنية  ،ول جل هذا اقرتحنا اإ

 كام ييل: 20مع تمتمي الفقرة ال خرية من املادة 

اونيات الصناعة حيدد عدد ممثيل االإدارة وكيفيات اختيار ممثل التع"

 "التقليدية وممثل الهيئات احلرفية الوطنية ومدة عضويهتام بنص تنظميي.

 :تسلمي شهادة احلرفة من قبل االإدارة اخملتصة. 4

( من مرشوع هذا 6جاء يف الفقرة ما قبل ال خرية من املادة السادسة )

ر، مني احلرفة تسلمي شهادة احلرفة للمعين بل مأ  القانون، أ نه يف حاةل رفض 

دارة دارة اخملتصة مقامه يف تسلميه الشهادة املذكورة. مفن يه هذا االإ تقوم االإ 

 6احلريف الوارد ذكرها يف املادتني  اخملتصة؟ هل يقصد هبا جلنة التأ هيل

 ؟ أ م يقصد هبا غرفة الصناعة التقليدية اليت تقوم بتسلمي البطاقة املهنية؟7و

س امي يف املرحةل املؤقتة هذا ال مر س يضع حدا للك مغوض وتعقيد، ال

ىل ذكل املادة  ،قلمييةقبل انتخاب رؤساء الهيئات احلرفية االإ   34كام تشري اإ

دارة اخملتصة بتسلمي الشهادة من هذا املرشوع اليت حتدثت عن تويل االإ 

 من هذا القانون. 6املنصوص علهيا يف املادة 

رشا. 5 ف التنصيص عىل تسجيل التعاونيات يف السجل الوطين رشيطة اإ

نتاج:  صانع تقليدي أ و صانع تقليدي معمل عىل معلية االإ

رشاف صانع تقليدي أ و صانع  بملوازاة مع التنصيص عىل رضورة اإ

نتاج بملقاوةل الس تفادهتا من التسجيل بلسجل تقليدي معمل عىل معلية االإ 

الوطين للصناعة التقليدية، اكن من ال جدر التنصيص أ يضا عىل اشرتاط أ ن 

و صانعا تقليداي أ  نتاج بلتعاونية صانعا تقليداي ف عىل معلية االإ يكون املرش 

 معمل لمتكيهنا من الاس تفادة من التسجيل يف السجل الوطين املذكور.

رجاع البطاقة املهنية بلنس بة للعاملني اذلين مت حذفهم من التسجيل يف . 6 اإ

 :السجل الوطين للصناعة التقليدية

ذا اكن يتعني عىل لك صانع تقلي دي أ و صانع تقليدي معمل س بق وأ ن اإ

ىل ذكل مقتضيات  عرب عن طلب حذفه من السجل الوطين، كام تشري اإ

نه  10املادة  دارة، فاإ رجاع البطاقة املهنية لالإ من هذا املرشوع القانون، اإ

رجاع البطاقة من 10جيب التنصيص أ يضا بنفس املادة  ، عىل رضورة اإ

الإدارة لل س باب الوارد طرف لك صانع مت حذفه من السجل من طرف ا

 .9ذكرها يف املادة 

هذه مجموعة من املالحظات أ درجناها خالل مناقشة نص املرشوع أ مام 

 لجنة اخملتصة وقدمنا فهيا مجموعة من التعديالت.ل ا

ونظرا ل مهية نص املرشوع واذلي يؤسس ملنظومة ترشيعية ختص 

ننا يف الاحتاد املغريب للش وبعد نقاش  ،غلقطاع الصناعة التقليدية، فاإ

فضلنا أ ن  ،لوزيرة والسادة والس يدات أ عضاء اللجنةامس تفيض مع الس يدة 

 نضع قطار االإصالح عىل السكة وس نصوت بالإجياب عىل نص املرشوع.


