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 233 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ٔوىل 21 الثال ر 5(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 ينا
س: الرئاسة لرئ وسكوس، اخلليفة الثالث  شار السيد محيد    .املس
ت قة  ستة عرشساعتان و  :التوق ق ة الثالثة وا قة ابتداء من السا دق

ة بعد الزوال   .الثام
ٔعامل ٔسئ الشف  :دول ا اقشة ا   .هيةم

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

شار السيد  وسكوساملس س اجللسةمحيد    :، رئ
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارات احملرتمات،   السيدات املس
شارون احملرتمون،السا   دة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس
ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق

د من مراسالت ٔعطي اللك ىل ما  لس  ٔمني الطالع ا لسيد ا مة 
ت ال   .وٕا

ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،السيدات وا   لسادة املس
لس مقرتح قانون  ة  مو ة من السادة رؤساء الفرق وا ٔودع مجمو
ال  ٔ شارن، كام  ٔعضاء جملس املس ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ يقيض 

لس مرشعي قانونني وهام ىل ا   :جملس النواب 
متمي القانون 57.20مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1  يقيض بتغيري و

ٔحاكم  02.12التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا  املتعلق 
ستور؛ 92و 49الفصلني    من ا

ىل املرسوم  يقيض 69.20رمق مرشوع قانون  - 2 بقانون رمق ملصادقة 

رب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  ،2.20.690 سن )2020شت  ،
لغرامات املالية  ائية تتعلق  اع ٕاماكنية ٔحاكم است ٔداؤها السرت الواجب 

  .ٕاصدار الشياكت
ريم ٕاىل  لشغل  حتاد املغريب  وتوصلت الرئاسة بطلب من فريق 
ٔسعار  ظمي  ٔعضاؤه، املتعلق ب ي تقدم به  حسب مقرتح القانون ا

ملغرب   .احملروقات 

لهيا، فقد توصلت  ٔجوبة احلكومة  لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل ٔما 
رب  30يف الفرتة املمتدة من الرئاسة  رخيه مبا ييل 2020دج   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 17: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 10: دد ا

ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
ىل  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  هذه اجللسة مع 

ة من الن   .صوص اجلاهزةمجمو
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع الشؤون  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ه  خلارج، وموضو ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  فضح "اخلارج

ت تندوف ة يف خم الق ٔ سانية وا   ".اخلروقات القانونية وإال
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
  .تفضل اليس العرسي

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ساءل يف فريق العدا والتمنية عن إالجراءات اليت اختذمتوها لفضح  ن

الق  ٔ سانية وا اما مع اخلروقات القانونية وإال س ت تندوف، ا ة يف خم
لتطورات اليت  ال، واستحضارا  مج احلكويم يف هذا ا الزتامات الرب

دتنا الرتابية   .عرفهتا قضية و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال، تفضيل ابة  رة لٕال   .اللكمة  السيدة الوز

رة املنتد زهة الويف، الوز ة والتعاون السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز بة 
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :إالفريقي واملغاربة املقميني 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
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س،   السيد الرئ
سان  هتااكت حقوق إال رة هذا املوضوع، موضوع ا ىل ٕا ٔشكرمك  ٔوال، 

ت تندوف شار .مبخ ي  نؤكد لمك، السيد املس ٔن هذا املوضوع ا احملرتم، 
عل إالقلميي حول الصحراء  لزناع املف سانية  انب من اجلوانب إال خيص 
ٔن الوزارة اململكة  بلوماسية املغربية، حبيث  ت ا ٔولو املغربية يتصدر 
ٔيضا  لني  ت مع املتد لها يف املنتد يف اجلهود د ك املغربية تواصل 

ٔ وليني من  اطبني ا ت وا و املضيفة  عتبارها ا ر،  ل ٕالزام اجلزا
ت  لها اكينني خم رتاف تندوفتندوف وفوق الرتاب د ش  ىل   ،

ىل ٕاحصاء وسجيل  حلث  ا  ٔيضا ٕالزا ت،  ملسؤولية القانونية لهذه ا
ت   .الساكنة احملتجزة يف هذه ا

يد لمك، السادة املس  ٔ ٔيضا وجب الت ٔن مث  شارات،  شارن واملس
ويل املندد خبروقات  مع ا مع القوي املتواصل، ا املغرب امحلد  جيد ا
ٔعربت عنه جلنة  حقوق الساكنة احملتجزة يف تندوف، وهذا جنده يف ما 

دة سنة  ٔمم املت سان ل لس حقوق إال سان التابعة  يف  2018حقوق إال
ر يف تنف  ىل تقرر اجلزا ويل اخلاص مالحظاهتا  ضيات العهد ا ذ مق

لها ٕازاء نقل  ىل القلق د ربت  حلقوق املدنية والسياسية، حبيث 
صاصات القانونية ٕاىل  خ رية، مبا فهيا  و اجلزا صاصات ا اخ

ساريو   .البول
ٔمم  ٔمني العام ل ٔيضا السيد ا ٔيضا جند نفس القلق وما شغل  مث 

رز ذ يف تقرر دة، كام  ٔكتور  املت ٔمن يف  ٔيضا هذا ما 2018جملس ا  ،
ويل عن  متع ا تؤكده لك املبادرات اليت يقوم هبا املغرب، حبيث جسل ا
سجيل الساكنة احملتجزة يف  مرشوعية املوقف املغريب خبصوص ٕاحصاء 
ويل يف  ٔمن ا اه جملس ا بتو معنا جس وت يفام وا تندوف، وهو مطلب 

 ٓ ري قراراته املتتالية،  ٔ ٔكتور  2548خرها القرار ا   .2018املعمتد هناية 
دة  ٔمم املت ة ل ٔيضا، هناك دمع قوي من طرف املفوضية السام و

رب  ٔكدت يف شت ني، اليت  د نفس املوقف،  2018لشؤون الالج ىل اع
ن  ٔطفال وا ساء وا ق لهاته الساكنة، نعرفو ال سجيل دق يف انتظار 

ٔسف الشديد يوظفون ٔيضا يف  ل لهيا، مث  ري اليت يه معهود  ٔمور  يف 
لكف عن الزج  ويل  متع ا املبادرات اليت تقوم هبا اململكة املغربية حبث ا
ت تندوف  ىل خم ش تفك العز  ٔيضا  ٔطفال ودفعهم محلل السالح، 

ة ري احلكوم ة و لمنظامت احلكوم ح  ٔهنا تف   ..و

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا الس    .يدة الوز

ب ٕاذا اكن ممكن من بعد ى الوقت، خنيل  شوية يف التعق هت   . ا
شار ب ،السيد املس   .تفضل يف ٕاطار التعق

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات ىل هذه التوضي رة،    .شكرا، السيدة الوز
سعنا يف فريق العدا والتمنية ومضنه مكون  حتاد يف البداية ال 

رية  ٔ سبات ا لمك ا  مثي يد و ٔ ٔن جندد ت ملغرب ٕاال  لشغل  الوطين 
دتنا الرتابية ٔوىل، و ا الوطنية ا   .الهامة يف قضي

ٔن هذه  ا ووطننا وشعبنا، ونقدر  سبات ملك وهن هبذه املك
ىل  تكرة  ت م ديدة ومقار رتب مسؤوليات  سبات  التطورات واملك

دة وجمل ٔمم املت ني واملنظامت ا ٔمن واملنظامت امللكفة مبلف الالج س ا
ٔراضهيا ٕاخواننا  ل فوق  ستق رية، اليت  ولية والسلطات اجلزا ة ا احلقوق
ىل رٔسها امللف  ت تندوف، و املواطنني الصحراويني احملتجزن مبخ
ر ومن  ة املس بتوا ة واحلقوق الق ٔ سانية وا هتااكت إال احلقويق و

ل احلر ت تندوف، حرية التنقل دا ة املفقودة مبخ ة املمنو ت املقمو
رب  راسة  ا، حرية الرٔي والتعبري، حرية التعلمي وا ار ت ومهنا وٕاىل  ا
ٔطفال والقرص  ان بعيدة، جتنيد وسليح ا ٔطفالها ٕاىل ب ٔرس ٕارسال  ٕالزام ا

لطف شع استغالل  ٔ لتداريب العسكرية يف  ، اسمترار بعض وٕاخضاعهم  و
ت ل ا سرتقاق دا ستعباد و   .مظاهر 

سمتر لك ذ مع لك التطورات اليت وقعت، والبد من  ٔن  فال يعقل 
ة  ٓم لعودة ا ل الغد عن ٕاخواننا احملتجزن والسامح هلم  رفع احلصار اليوم ق
قد احلدود ت تف سة مبخ كرامة عوض احلياة البئ ش  لع  ٔرض الوطن 

سانية، يف غياب السكن الالئق وشباكت املاء  نيا من الظروف إال ا
لرشب والتطهري   .الصاحل 

ة ل التحرك املقرت   :ومن مدا
هتااكت؛ - رة املسمترة لهذه  رب إال اليم    الرتكزي إال
ولية؛ - بلومايس يف احملافل ا   املزيد من احلضور ا
ئق - يئ لهذه شجيع وٕانتاج ودمع الربامج الو ة وإالنتاج الس

  .هتااكت
ٔمني  لوصول ٕالحصاء  هودات اليت ستقومون هبا  ساؤل عن ا ل وخنمت 
ت تندوف، وفقا ملعايري القانون  ني يف خم ق ني احلق ق لعدد الالج ودق
ني لطي هذا امللف  ة لالج ٓم سري عودة رسيعة و سيري وت ويل، وضامن  ا

ي معر ط ساين، ا ة إال ٕان الوطن غفور "ويال يف ٕاطار املقو اخلا
  ". رحمي

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔمهية املوضوع ى الوقت نظرا  هت ا ا رة، وا   . اللكمة، السيدة الوز
رة   .تفضيل السيدة الوز

ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  إالفريقي السيدة الوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 
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شار احملرتم،   السيد املس
واصل قوي  ليه اململكة املغربية من دمع م ٔن ما حصلت  ٔؤكد لمك 
لو، ال ف  ت د ٔولو كون هذا املوضوع يتصدر ا ٔن  لها ب لمجهودات د

ري ٔ ٔيضا يف  يتعلق حبضوره يف التقرر ا ارضا  ٔصبح  ٔيضا  ٔمن،  لس ا
ٔهنا  سان، حبيث  لس حقوق إال ٔممية التابعة  ٓليات ا ما يتعلق بتفعيل ا
ٔفراد  هتااكت حقوق  ات الفردية حول ا ال مع البال ٔكرث تفا ٔصبحت 
ادي تقدرو تالحظو حبيث ظهر  ت تندوف، و الساكنة احملتجزة يف خم

الل القرار لس حقوق  شلك واحض من  سان التابعة  جلنة حقوق إال
رش يف نونرب  ي  دة ا ٔمم املت سان ل لصت ٕاىل املسؤولية 2020إال  ،

د املسؤولني السابقني يف  ٔ فاء القرسي  خ ر يف  لجزا القانونية 
ساريو   .البول

عتقال التعسفي  ر  ٔ رمس السنة الفريق العامل يف هذه املهمة  ٔيضا، 
ٔقر  ي  د املدافعني عن حرية التعبري يف ا ٔ بعد دراسة بالغ فردي 

ٔيضا ذ  بمت  ٔوريب ووا ىل مستوى الربملان ا ٔيضا اكن  ت تندوف،  خم
بلوماسية  بلوماسية املغربية، ا ود اململكة املغربية ا ٔنه نتج عن  معنا 

ة من الرب  رة املوضوع من طرف مجمو ٔن اكن ٕا ٔيضا، حبيث  ملانيني الربملانية 
رتام  اصة لهذا املوضوع، موضوع ا يالء عناية،  ٕ تلف الفرق  املنمتني 

ت تندوف سان مبخ   .حقوق إال
ة  سانية املو دات إال بمت، موضوع هنب املسا ٔثري، كام وا ٔيضا  مث 
ٔوريب، هذه احلصي املؤسساتية  حتاد ا دات  ت يف ٕاطار مسا لمخ

و  واصل وم اءت ٕازاء من دمع قوي م ويل  مع ا ر من طرف ا ا
ارضة بقوة يف هذا امللف حركة  ة م ك   .دبلوماسية دينام

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔننا  دة الرتابية رضوري  ٔمهية موضوع الو ٔ قلت يف البداية نظرا 
يل ه رشح لنا هذا املوضوع ا ش  رة الوقت الاكيف،  لسيدة الوز و نعطيو 

دا ويحتاج لهذا الرشح م    .موضوع 
ه  لسؤال الثاين، موضو لكررات"منر  دات الوضع    ".مست

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   . اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس

سرتاتيجي  اصة بعد تطهري هذا املعرب  لها وما بعدها  لكررات ما ق
ة احلكمية ات دبلوماسية نوعية بفضل الرؤية امللك   .وما رافق ذ من جنا

رة احملرتمة، عن التدابري اليت  سائلمك، السيدة الوز ٔساس،  ىل هذا ا

ذوهنا لتحسني هذ ديدة تت ة  بلوماسية وٕاطالق دينام ه املاكسب ا
ولية بلومايس يف خمتلف احملافل إالقلميية والقارية وا   .لعمل ا

س احملرتم   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .. اللكمة، السيدة الوز

ر ا ى وز رة املنتدبة  ة والتعاون إالفريقي السيدة الوز لشؤون اخلارج
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
اص وامحلد  بفضل  ديد، يف سياق  لفعل حنن يف وضع 
ٔسلوب احلكمي واحلازم جلال امل محمد السادس، حفظه هللا، يف تدبري  ا

  .الوطنيةملف القضية 
بلوماسية، بدءا  ات ا ا نتصارات والن ٔن تتواصل  اليوم استطعنا 

ح  ري املسبوق بف بلومايس  ٓزر ا ا  19لت لك من ا صلية  ق
ت  لوال لقرار التارخيي  ٔيضا  ٔمني معرب الكررات، و ٔيضا بت والعيون، 

لصحراء املغ رتاف  يد  ٔ ة، القايض بت ٔمرك دة ا جزء ال يتجزٔ املت ربية 
راب اململكة املغربية   .من 

لقوات  ل احلازم املرشوع  ٔن التد شار احملرتم،  ٔؤكد لمك، السيد املس
، اليوم  ٔمني معرب الكررات، هذه العملية اليت، امحلد  ة لت ة امللك املسل
ة  ري املرشو ستقرار  ة  ٔعامل زعز د  لفعل كام قلمت، وضعت 

ٔمن واخلطرية، ا شكك يف استدامة وقف ٕاطالق النار وهيدد السمل وا ليت 
ٔن  بمت،  ، كام وا ٔرسها، اليوم، وامحلد  اطق  75يف املنطقة ب دو من م

ة  ي قام به القوات املسل ل املغريب ا ٔيدت سلمية التد خمتلفة من العامل 
ٔمام احلركة املدنية ح معرب الكررات  ادة ف ة، كام مثنت ٕا ارية امللك   .والت

طقة الكررات،  ة استقرار م ٔعامل زعز ٔي ب يف العامل  ٔيضا مل يؤيد 
دت،  ر اليت ج اء اجلزا ست ساريو،  لشيات البول اليت قامت هبا م

اية انفصالية معزو ة الرمسية خلدمة د الم زهتا إال ٔ دت    .ج
ام هبذه العملية السلم  ذ الق ، م ٔنه، امحلد  كف مث تعلمون  ية مل 

ىل الوضعية يف الصحراء، واليت تصدى لها  ار الزائفة  ٔخ ر عن رش ا اجلزا
لتصدي لها وجبعلها معزو  ل واخلارج بدحضها و ا املغاربة، مغاربة ا
ٔيضا من  افة الوطنية و ل الص عي، دا ج ل فضاءات التواصل  دا

رية املقدرة من طرف اجلهاز ا هودات الك   .بلومايس املغريبالل ا
ال امل يف  ٔكده  ي  ٔيضا ا ٔن هذا الوضع اجلديد  كام تعلمون، 

دة  ٔمم املت ٔمني العام ل ٔجراه مع ا ي  ، 2020نونرب  16اتصا الهاتفي، ا
ٔمر ال  لكررات  د املغرب  ٔن توا ، حفظه هللا،  ال امل ٔكد  ث  ح

ىل الرد ٔن املغرب مازال مصمم  ه، و فاع عن  رجعة ف برصامة، يف ٕاطار ا
ة مواطنيه ٔن ه وطم ٔم ٔي هتديد    .النفس، ضد 
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ٔن املغرب  دة  ٔمم املت ٔمني العام ل لسيد ا ال امل  ٔكد  ٔيضا  كام 
غي  ي ي ٔمني العام يف ٕاطار املسلسل السيايس، ا ود ا سيواصل دمع 

ٔطراف املعنية ٔنف وفق معايري واحضة مع ٕارشاك ا ست   .ٔن 
يد، كام قلمت، السيد ٔ   ..هنا البد من الت

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت رة ا ب السيدة الوز لتعق   .حىت 

ب، تفضل شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ات الهامة ىل هذه التوضي ال معها نود يف الفريق شكرمك  ، وتفا

ل ما ييل س ٔن    :احلريك 
لقائد  ادة احلكمية  ة، حتت الق ة امللك ٔوال، حنيي جمددا القوات املسل
ٔراكن احلرب العامة، صاحب اجلال امل محمد السادس،  س  ىل ورئ ٔ ا
ي طهر معرب الكررات من  ل احلازم ا ىل التد ٔمره،  نرصه هللا وعز 

اوشات ر موصو ٕاىل اكفة  م دتنا الرتابية، وذات التحية والتقد خصوم و
ٔقالمي اجلنوبية  ة والرتابية وٕاىل ساكنة ا ية والسلطات العموم ٔم زة ا ٔ ا
ىل التالمح والتعبري املتواص  ت الشعب املغريب،  لمملكة ولاكفة مكو

عل حول مغ دتنا الرتابية وٕاهناء هذا الزناع املف ربية الصحراء، لتحصني و
لرشعية التارخيية والقانونية، معربن عن  ط البيعة املقدس و ر الراخسة 
طقة  اكم ٕالعامر م ة م رة، ٕاىل ٕاسرتاتيجية حكوم تطلعنا، السيدة الوز
عتبارها بوابة اململكة املغربية حنو معقها إالفريقي وص وصل  الكررات، 

ا؛ ٔور وٕافريق   بني 
زتاز  نيا، ص مبا سبق، نعرب يف الفريق احلريك عن خفر وا

ستعادة  بلومايس، بدءا  ال ا ة النوعية يف ا ة السام ملبادرات امللك
ٔمريك  رتاف ا ة، وصوال ٕاىل  دة املغربية يف خمتلف احملافل إالفريق الر

ٔراضهيا يف الصحراء املغربية، وق ىل اكفة  لمملكة  رارها لسيادة الاكم 
مينا اجلنوبية  ٔقا رات يف  س مع  ا مكنطلق  صليهتا العامة  ح ق بف

ن الصديقني   .وتعزز الرشاكة إالسرتاجتية بني الب
لنا إالجيايب مع قرار  ويف هذا السياق، نود يف الفريق احلريك تفا
بلوماسية مع ٕارسائيل، ٕاكطار لتعزز اف االتصاالت والعالقات ا  است

ٔوسط  لرشق ا الل السالم  ذ عقود، ٕال ود اململكة املغربية املتواص م
 ، لشعب الفلسطيين يف دولته املستق ة  فاع عن احلقوق املرشو وا

ٔمن وسالم ب مع دو ٕارسائيل يف  با ٕاىل ج ش ج   .تع
ٔزيد من  طلقا لتعزز روابط  بلومايس اجلديد م ٔفق ا كام نعترب هذا ا

ستور، مليون من  ٔحاكم ا ىل ضوء تفعيل  ٔم،  هيود بوطهنم ا املغاربة ا
لهوية املغربية  ن  رافد ىل ماكنة البعد العربي واملتوسطي  اليت تنص 

دهتا؛ ة يف و   املتنو
رة، تطلعنا ٕاىل املزيد من اجلهود من طرف  لثا، جندد، السيدة الوز

منوذج التمنوي اجلهو  رسيع وترية تفعيل ا مينا اجلنوبية، فٕاننا احلكومة ل ٔقا ي 
دد النداء ٕالخواننا املغاربة الصحراويني يف تندوف  نغتمن هذه املناسبة لن
دوي والتمنوي  ٔفق الو ٔم الغفور الرحمي، ومعانقة هذا ا اق بوطهنم ا لاللت
ت بني مطرقة حاكم  ٔساهتم يف ا هتم وم د ملعا اجلديد، بغية وضع 

ن ندعومه ر، ا ساريو  اجلزا ادة البول لرشد والهداية وبني سندان ق
س،  دتنا الرتابية، خصوصا، السيد الرئ دة خصوم و ٔج واملسخرة خلدمة 
ديوهات تعود ٕاىل احلرب  ر يقومون بفربكة ف ٓونة حاكم اجلزا ٔن يف هذه ا

مين وحرب سور رانية وحرب ا ة إال   .العراق
رة احملرتمة اما، ندعو السيدة الوز الل احلكومة، ٕاىل اختاذ وخ ، من 

ىل مستوى الربملان بلوماسية املوازية    .تدابري لتعزز ا
س احملرتم   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .  اللكمة
ٔولوية  رة، هذه القضية الوطنية يه يف  بضع ثواين، تقضيل السيدة الوز

لنا القامئة ت د ٔولو   .ا
رةت   .فضيل السيدة الوز

ة والتعاون إالفريقي  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  السيدة الوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :واملغاربة املقميني 

شار احملرتم،   السيد املس
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس،  انطالقا من التوجهيات السام

شارية وشاورية حنن معبؤون لنعمل و  اللته يف ٕاطار مقاربة حكومة  راء 
ات احلزبية، مع  ٔحزاب، مع الشب مع مجيع املؤسسات الوطنية، مع ا
رة،  ، املتوا ات املتواص ا رسيخ هذه الن ل  ٔ رشيعية من  املؤسسة ال
ٔننا اليوم كام  يف ما قلت، عندها دمع دويل قوي،  يل اليوم،  ، ا وامحلد 

  ..ٕاطار مسلسل ويف ٕاطار وضع، امحلد قلت يف 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة رة    .وشكر السيدة الوز
ه لقطاع الرتبية الوطنية والتكون املهين  ٔول املو لسؤال ا قل  ون

ه  رامج التكون مدى مالءمة "والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضو
  ".املهين ملتطلبات سوق الشغل

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال
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شار   .اليس املربوح تفضل، السيد املس

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمازيغية  ٔفق السنة ا لجميع، يف  الدية سعيدة  يف البداية سنة م
امئ برتسميها2971 م واليت جندد مطلبنا ا ٔ ل بعد    .، اليت ست

طلبات  رامج التكون املهين وم سائلمك عن مالءمة  ر،  السيد الوز
  .سوق الشغل

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ر الرتبي ٔمزازي، وز ة الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل السيد سعيد 
مس احلكومة   :والبحث العلمي، الناطق الرمسي 

س،   السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ٔعقد  ات سوق الشغل هو من  اج موضوع مالءمة التكون مع 
ٔن سوق الشغل يطبعه حتول مسمتر، الوزارة كتقوم  املعادالت، وال س 

ل د العدد د ، هذه السنة هذه  بوا راسات القطاعية سنو  5، 2020ا
راسات قطاعية مبا فهيا دالئل املهن واحلرف، مرجعية املهن  ل ا د

ا بصدد تفعيل et (les REC2) (les REM1)والكفاءات  ٔيضا اح ، و
يل ٕان شاء  يل فهيا املنتخبني، وا يل فهيا املهنيني وا لجن اجلهوية القطاعية ا ا

لو وغنفعلوهللا يف  ادي ند ل التكون املهين،  هذه  ٕاطار حتيني القانون د
ان القطاعية ل   .ا

يل فهيا  ارطة الطريق اجلديدة ا اءت  ٔساسية  5ٔيضا  ل احملاور  د
ادي  ٔهيل هذه التكوينات،  ادة ت ادة النظر يف هذه التكوينات وٕا ٕ

ل % 42قريبا من التكوينات القامئة احلالية، وت% 15حنتفظو فقط بـ  د
د  43الشعب اجلديدة و يل  109شعب حمينة، ووا ل الشعب ا د

شغيل ل سبة  ل د اجلاذبية  د القابلية وا ش وا يل ما بقا ذفوها ا   .غن
ات  ىل قطا حنا  راسات القطاعية اجلديدة انف ات، ا هذه القطا

ن اليوم اك) les aides soignants(ديدة والس اجلانب الصحي، 
دمات  ٔيضا،  صطناعي  اكء  لرمقي و يتعلق  يل  ال ا بري، ا طلب 

اص،  ٔش ة ) les services à la personne(ا ة، الصنا الفال
  . التقليدية والصيد البحري

ل ٕادماج خرجيي التكون  دانية د ٔحباث م جناز  ٕ ٔيضا نقوم  سنو 
يل اعطاتنا يه  2016املهين، فوج  راسة ا ل إالدماج بعد % 67ا  9د

                                                 
1 Répertoire Emplois-Métiers 
2 Référentiel des Emplois et des Compétences 

سميومه  %84ٔشهر و يل ك ل املقاوالت ا سبة ملراكز التكون دا ل
املراكز ذات التدبري املفوض، حبال قطاع السيارات، قطاع الطريان، 

سيج   .وقطاع ال
ل  راسة د ل ا نطالقة د ٔيضا، سوف نعطي   2019شتغل 

سبة لـ  ل  9ل ل 36ٔشهر ود سبة د ل ش 2016 شهر  ، لك هذا 
صاد  ق ل  ل املهن والتطور د عتبار هذه التحوالت د ذو بعني 
د املاكنة يف املقاوالت،  كون عندمه وا لنا  ش هذا املتدربني د الوطين و
ٔيضا ميكن هلم  د  د التنافسية، ووا شلكو وا وبفضلهم هذه املقاوالت 

ٔن اليوم ه انب،  ٔ مثرن ا ٔن جيلبو املس لوش،  يد مثرن ما   la(اذ املس
main d’œuvre ( د د الكفاءة، اكينة وا ٔن اكينة وا صة، ولكن  رخ

د املهنية   .هاذ الناس مؤهلني وعندمه وا
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار السيد احلو   :املربوح املس
ر   .شكرا السيد الوز

دا ٕالصالح التكون  حمت هذا الورش املهم  مك ف ٔ يمك مبا  ٔح ٔوال، 
اءت يف خطب صاحب  شخيصات الواحضة اليت  ، بعد ال املهين يف بالد

، ومهنا خطاب  نظام "غشت، اكن صاحب اجلال قد قال  20اجلال
ٔفواج من العاطلني سمتر يف خترجي  حمت هذا ، تف"تعلميي  لمت مع ذ وف ا

ال  م  اء يف نفس اخلطاب  ٔن حنييمك، كام  نا ٕاال  الورش، ال ميك
شغيل ضامن"امل  ٔفضل بني التكون املهين وال   ". مالءمة 

ل  راسة د شخيص، ا لصت ٕاىل نفس ال ٔيضا دراسات  هناك 
لبطا ن رتفاع املزتايد  لتخطيط، حول  ة  دم املندوبية السام ة 

طلبات سوق الشغل   .مالءمة التكون مع م
ويل مع املندوبية، نفس اخلالصة، وهناك  لبنك ا ٔيضا دراسة  هناك 
ل  ش تعاجلو هذا الغياب د ر،  ٔيضا وهذا مطلب لمك، السيد الوز
يكون  ة ف خيص التكون، لك قطاع  ات احلكوم لتقائية ما بني القطا

يل ال  سجم وكون راسو يف الوقت ا كون م تكون يف بالد خصو 
ٔور  خلصوص املهن اجلدد، هناك دراسة يف  مسهتدف، وسهتدفو 

ٔن يف هذه  ٔو  10كتقول  ٔكرث من نصف املهن  20سنني  سنة املق 
دا مة    .سزتول، وستعرف تطورات 

ر، وهذا  ر، السيد الوز س ٔرشمت ٕاىل  ب، و ٔن نوا لينا  ٕاذن البد 
د مع م  كونو يف مو ش  ٔبناء البالد  كون  ٔن  ق و س ٔن  دا جيب 

ظرها ة اليت ن رات اخلارج   .س
ائبا متاما، ولكن  ي اكن  دا ا م  ٔيضا البعد اجلهوي، هذا  هناك 
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ٔن ليه بعد  ٔيضا ف خيص .. لكممت  ل صاحب اجلال  ة د املبادرة السام
ظر كثري  ٔم ولكن ما مدن الكفاءات، وهنا ن ا من هذا الورش، عند 

ل الوقت ش شوية د   . اكي
دا يف  بري  مك  ٔملنا ف مك  ر، هو بعد جوا مكل، السيد الوز ش  ري 
ش  مك القوية، وخصوصا ف خيص التكون املهين،  تمك ويف ٕاراد دينام

لنا ٕاىل سوق الشغل لشباب د طرة    .كون هذا التكون املهين فعال ق
تصة  لجنة ا ٔطلب من ا ر،  مك، السيد الوز اء يف جوا ونظرا ملا 

حمت ي ف ىل هذا الورش املهم ا ع معمك ليك تطلعو    .ج

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ".اسرتاتيجية تزنيل القانون إالطار"السؤال الثاين، موضو
شارن من فريق ا د السادة املس ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا

سط السؤال عي ل   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ظومة الرتبية والتعلمي بفعل  ها م ت اليت توا تفيش يف ٕاطار الصعو
ء  د"و ايئ للك "19-وف ايئ تطلب تدبري است ي فرض وضع است ، وا

ايئ  ست يف هذا الوضع  ك لفعل فقد مت تدبري و ت التعلمي، و مستو
رتاز واحلجر الصحي   .مع ظروف إال

عي  ج ميقراطي  ستوري ا حن يف الفريق ا ، ف ىل ذ وبناء 
هودات  لك ا اصة  ر شيد ٕاشادة  حية وتقد ال، ف املبذو يف هذا ا

اكفة  ٔطر إالدارية التعلميية  ر للك ا ر، حتية وتقد لمك، السيد الوز
د سواء ىل  لمدرسني واملمتدرسني  ر  هتا وكذ حتية وتقد   .مستو

ر،   السيد الوز
ئية القانون إالطار املتعلق  ستحرض يف ٕاطار هذه الوضعية الو

ي صدر يف اجلريدة الرمسية يف مبنظومة الرتبية وا لتكون والبحث العلمي، ا
ل 2019غشت  ٓماال كثرية يف س ليه  ي عقد  ، هذا القانون إالطار ا

ٕاصالح املنظومة التعلميية واملنظومة الرتبوية، وقد تضمن هذا القانون إالطار 
ل ٕاصالح املنظوم لزتامات اليت تعهدت هبا احلكومة يف س   . ةالعديد من 

اصة ت  لزتامات، و ساءل معمك عن هذه  ر، ن فهنا، السيد الوز
ٔن القانون إالطار تضمن كام قلت يف  ىل  ث  لتعلمي العايل، ح املتعلقة 
جنازها يف  ٕ لزتامات اليت تعهدت احلكومة  العديد من مواده العديد من 

ظومة البحث العلمي وا ل ٕاصالح التعلمي العايل وٕاصالح م لتقين س

داث  ىل ٕا الل قانون إالطار  بتاكر، فقد تعهدت احلكومة من  و
كون  اللزتام مبالءمة  ، تعهدت كذ  اكم وية م امعية  مربات 
طلبات سوق الشغل، تعهدت  ظومة التعلمي العايل مع م خرجيي املنظومة، م

ج ىل وضع نظام التغطية  الل قانون إالطار  عية احلكومة كذ من 
ىل تغطية حصية ري احلاصلني  ري املمتتعني و   .لاكفة املمتدرسني 

ٔخرى  ٕالضافة ٕاىل الزتامات  لزتامات،  ٕاذن، انطالقا من لك هاذ 
ر، حول  ساءل معمك، السيد الوز اليت هتدف مجيعها ٕاىل ٕاصالح التعلمي، ن

ضيات هاذ القانون إالطار   .تدابري احلكومة لتزنيل مق
  .وشكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال، تفضل ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
اء ق بني التدبري الظريف  اليوم، كام  ىل التوف مك، حنن نعمل  ىل لسا

ٔيضا التدبري إالسرتاتيجي، وهو تزنيل  املتعلق بتدبري هاذ اجلاحئة، و
ور الفعال  اسبة لٕالشادة والتنويه  ٔيضا م ضيات قانون إالطار، وهنا  مق
ٔطر إالدارية والرتبوية يف تدبري السنة املنرصمة وتدبري يل قامو به ا  ا

ٔن هاذ الورش إالصال نعتربه  لام  خول وتدبري هاذ السنة احلالية،  ا
ري، املادة  ٔ لت ٔو  ل  ٔج لت ري قابل  ل قانون إالطار  6ورشا ٕاسرتاتيجيا  د

رشيعية وتنظميية، ٕادارية  ل التدابري  د العدد د ش نقوم بوا ا  تلزم
ٔهداف املسطرة يف ش ميكن لنا نزنلو هاذ ا ٕاطار هاذ قانون  ومالية، 

  .إالطار
د  ه وا يل بلور ف رشيعي وتنظميي ا طط  د ا د العمل، وا مقنا بوا

فعة  81 ىل ثالث سنوات، ا بني القوانني وبني املراسمي وبني القرارات 
ادي هتم  ٔوىل  بني القوانني واملراسمي والقرارات، ومه يف طور ٕاما  21ا

ٔو املصادقة   .التحضري 
يل استعملهنا يف هاذ تزنيل قانون إالطاراحملددات ا   :ملهنجية ا

د إالطار تعاقدي بني  - 1 رب ٕارساء وا لنتاجئ،  تفعيل مهنجية التدبري 
ت  ر ٔاكدمييات واملد ٔاكدمييات، بني الوزارة واجلامعات وبني ا الوزارة وا
ت إالقلميية ر  إالقلميية، بني اجلامعات واملؤسسات اجلامعية وبني املد

ىل  ٔن اليوم بغينا هاذ إالصالح ما يبقاش ٕاصالح  واملؤسسات التعلميية، 
ل  لمدرسة ما يبقاش يف الباب د ل  الورق وال مركزي، ولكن يد

ٔسايس   .املدرسة، وهذا يشء 
  كرس اجلهوية يف تزنيل إالصالح، وتعزز الالمتركز والالمركزية؛ - 2
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ج - 3 الية و ت ا اة التفاو د ٔيضا مرا ح وا صادية وم ق عية و
ٔيضا ٔسايس  لمناطق القروية، وهذا  متيزي ٕاجيايب    .ا

كونو  د املقاربة مشولية، هاذ املشاريع خص  لهذا اليوم عند وا
ىل املستوى اجلهوي لتزنيل    .مشاريع قاب 

لجنة  د ا ضمنة يف وا ش تزنلو هاذ قانون إالطار يه م ٓلية  هاذ ا
يل يرت  ات الوزارية، وطنية ا س احلكومة، وفهيا مجيع القطا ٔسها السيد رئ

لقاء يف  د ا طط  17واكنت عند وا ا فهيا هاذ ا يل قدم يوليوز ا
ل  رشيعي، وٕان شاء هللا، يوم امجلعة املق ة  15ال ادي نقدمو لو ر  ينا

يل من  طقي، ا د إالطار م ٔيضا وا افظة املشاريع و د  ٔيضا وا ادة، و الق
ضيات القانون إالطار زلو مق ادي    .ال 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  داث اللكيات "السؤال الثالث موضو املعايري املعمتدة ٕال
  ".واجلامعات

سط السؤال شارن من الفريق احلريك ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل اليس الطيب

شار السيد الطيب البقايل   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
الية وإالنصاف اجلهوي  ه دامئا مادام رهان العدا ا لهذا السؤال راهن

  .ىل مستوى املنظومة اجلامعية مل يتحقق بعد
ذة  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا

  لبلوغ هذه الغاية؟
  .شكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ا يف ٕاطار الرؤية  لس  2030-2015سرتاتيجية اح قة من ا املن

ق هذه العدا  ا يف حتق لرتبية والتكون والبحث العلمي، مش ىل  ٔ ا
امعية امعة ولك ٕاقلمي مؤسسة  ة  ح لك  الية، وم   . ا

امعية  داث مؤسسة  امعة يمت بقانون، وٕا داث  ٔن ٕا يف تتعرفو ب

ادرة من جملس ا ىل يمت مبرسوم، ولكن يه م لها  ا د جلامعة ومن بعد إال
لهيا ومن بعد كنخرجو  لمصادقة  سيق التعلمي العايل  لجنة الوطنية لت ا

  .املرسوم
ٔن يف  دثنا  3ميكن يل نقول  ب ٔ رية  ٔ مؤسسة  40سنوات ا

و هاذ  ش منك ش نوسعو العرض اجلامعي و عددة،  ٔقالمي م امعية يف 
درن من املناطق لمؤسسات  الطلبة املن ش يوجلو  النائية والهشة 

د التاكمل بني  كون وا ش  ت  دا اجلامعية، وراعينا يف هاذ إال
وح،  ستقطاب املف ن مؤسسات ذات  املؤسسات اجلامعية، خطرة اك
اصة،  لوم  ا، لكية  ولوج لتك ليا  ستقطاب احملدود، مدارس  ذات 

د ن وا سيري وتدبري، ٕاذن اك د التنويع  ٔيضا مدارس  ن وا التاكمل، اك
ه ا ماشيني ف   .يف العرض اجلامعي، واح

يل تمت مع  ات ا منوذج هو هذه االتفاق د ا ن وا ٔن اليوم اك بغيت نقول ب
ات بني الوزارة واجلهة  يل در يف لكممي واتفاق ري هو ا ٔ منوذج ا اجلهات، ا

د  داث وا لس إالقلميي ٕال امعية، مس 4وا لثلث يف املؤسسات  امهة 
ل  د الغالف مايل د متويل تقريبا وا ش نعطيو منوذج،  300ا مليون 

ش حندثو  ل  4الثلث من طرف اجلهة، والثلثني من طرف الوزارة،  د
د البعد اجلامعي  ل اجلهة، ونعطيو وا ٔقالمي د امعية يف لك ا املؤسسات 

درن م ٔيضا مننحو لهاذ الطلبة املن ش ميكن لهذه اجلهة و ن هذه اجلهة 
  . كون عندمه مؤسسة قامئة

سبة جلهة فاس ٔيضا، مؤسسة يف بوملان،  -ل اس نفس الشلك  مك
ٔيضا يف  ٔزرو، مؤسسة يف ٕافران، مؤسسة يف احلاجب، وهذا  مؤسسة يف 
ٔيضا ٕان شاء  ا  الية، واح ٕاطار توسيع هذا العرض ويف ٕاطار هذه العدا ا

الس  شتغل مع ا ش هللا  ل وطننا العزز واجلهات اكم  إالقلميية د
ٔخرى ٔقالمي ا   .زيدو نوسعو هذا العرض يف ا

ة عددة التخصصات يف  -در ح مؤسسة م ٔيضا، مت ٕاقرار ف اللت  ف
داث  ىل ٕا اد صادق  ل موالي ٕاسامعيل  دلت، جملس اجلامعة د م

ا، وٕان شاء ولوج لتك ٔرفود، املدرسة العليا  ىل  مؤسسة يف  شتغل  هللا 
ٔيضا لكية قامئة بذاهتا يف ٕاقلمي تنغري داث    .ٕا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔصدق املمتنيات وبدوام يف ال  ٔن نتقدم ب مس الفريق احلريك  بداية نود 
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ة مجليع املغاربة ويف صدارهتم صاحب اجلال امل محمد  ة والعاف الص
لول السنة اجلديدة  ٔيده مبناسبة  ، ويف نفس 2021السادس نرصه هللا و

امئ جبعل فاحت السنة  ق مطلبنا ا السياق نعرب عن تطلعنا ٕاىل حتق
 ٔ م قلي عيدا وطنيا وعط رمسية 2971مازيغية ا ٔ ل بعد  ، اليت ست

  . مؤدى عهنا
ر احملرتم،    السيد الوز

ل ما ييل س ٔن  مك القمي نود يف الفريق احلريك  ال مع جوا   :تفا
هودات املبذو يف قطاع الرتبية والتكون مبختلف  ٔوال، اليا ا مثن 

رية، وا ٔ ته يف السنوات ا ملمتث يف مت رؤية ٕاسرتاتيجية مؤطرة مستو
اح والقرب  نف د سياسة  رب اع بقانون ٕاطار وخبطوات معلية لتزنيلها، 

ة صعبة ادي وظرف ري  لمنظومة يف زمن    .وضامن السري العادي 
داث اللكيات واجلامعات، فاعتقاد راخس،  نيا، خبصوص معايري ٕا

ٔسايس ٔن املعيار ا ر،  ق العدا اجلهوية السيد الوز د هو حتق ٔو  وا
يض  ار اجلهوية املتقدمة، وهو ما يق اصة يف ظل خ ايل،  وإالنصاف ا
ة، وٕانصاف اجلهات اليت ما  دجمة يف لك  وية م امعية  ٔقطاب  داث  ٕا

ة ة در ر  ات، وخنص  امعة قامئة ا ة ٕاىل  ا اللت  -زال يف  ف
ة الصحراء املغربية، ك ام نتطلع ٕاىل تعممي شبكة اللكيات املتعددة و

ٔقالمي البعيدة عن مراكز اجلامعات   .التخصصات يف ا
داث نواة  قرار ٕا ٕ لمك إالجيايب مع مرافعتنا  شيد بتفا ويف هذا إالطار، 
داث لكية  ٕ ٔن حيظى مطلبنا  طلعني ٕاىل  دلت، م امعية يف ٕاقلمي م

قلمي تنغري والتعجي ٕ عددة التخصصات  اصة بعد م  ، ل برتسمي القرار وتزني
ىل  ٔن مت استكامل الرتيبات الرضورية وتوفر لك الرشوط الالزمة، وقس 

ٔزيالل ورة و ريوش، زا ر، ٕاقلمي ا ، السيد الوز   .ذ
طلبات سوق  نؤكد لثا، اة م ىل رضورة مرا ر،  ، السيد الوز كذ

د التخص صات واملسا يف الشغل وكذا اخلصوصيات اجلهوية، يف اع
ل ٕاشاكلية  ايل، كام نتطلع ٕاىل  ىل املستوى ا ه اخلريطة اجلامعية  توج
ار اجلامعات  رب تقوية خ اصة يف ظل اجلاحئة  اء اجلامعية،  ٔح ا
اصة يف املناطق القروية واجلبلية ٕاىل  فرتاضية وتزنيل املغرب الرمقي، 

ىل رفع انب مراجعة املرسوم املنظم ملنح اجلامعة  بتحيني املعايري والعمل 
  .سقفها

س اجللسة   :السيد رئ
شار ى الوقت السيد املس هت   .ا

ه  نقطاع املدرسيني"السؤال الرابع، موضو   ".حماربة الهدر و
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
  .اليس عبد الصمد تفضل

  

شار السيد عبد ال   :صمد مرميياملس
  .سم هللا الرمحن الرحمي

س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر، ىل  السيد الوز نقطاع املدرسيني ظاهرة خطرية  حماربة الهدر و

ٔهنا عن إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها  ش سائلمك  دة،  ال الصا ٔج ا
ليه الرؤية لضامن فعالية  ذة يف ٕاطار تزنيل ما نصت  التدابري املت

  .إالسرتاتيجية
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ىل  ر سلبية  ٓ لمنظومة، ملا  من  شلك الهدر املدريس حتد مقلقا 
د  ، وا ىل بالد صادية  ق عية و ج ٔيضا اللكفة  ذ املنقطعني و التالم

م هو  ، نرصه  2018يوليوز  29التارخي  خطاب العرش، صاحب اجلال
ٔعطى ا متدرس هللا،  رفعو من دمع ا ش  لو يف ٕاطار اخلطاب  ت د لتعل

عية، مبا  ج ل الربامج  د العدد د رب وا وحندو من الهدر املدريس، 
مج  ر سري"فهيا  ليات، إالطعام "مليون حمفظة"، مبا فهيا "ت ا ، ا

ٔيضا النقل املدريس   .املدريس و
رب  ارشة يف شت نطالقة  2018م رامج مت ٕاعطاء  لتوسيع هاذ 

ن من  د ل املسهتدفني واملستف عية، ومت تضاعف العدد د ج دامحلاية 
مج  سري"ر ل املليون  2ورفعنا العدد ٕاىل تقريبا  700.000، كنا يف "ت د

يل تتعرف  ات القروية ا ىل امجلا رصن  ناش مق ن، ما بق د ل املستف د
سبة الهدر، و  د  ٔو وا د الهشاشة  ٔيضا وا ات القروية و لكن مجيع امجلا

دادي يل فهيا التعلمي إال ات الرتابية ا   .بعض امجلا
سبة الهدر من  ش نقلصو من  -2018بفضل هاذ الربامج استطعنا 

يل عند اليوم، نقصنا تقريبا  2020-2019ٕاىل  2019 هام إالحصائيات ا
بتدايئ، من  2.1ٕاىل  2.7من  سبة  10.4ٕاىل  12.1ىل املستوى  ل

دادي، ومن  ٔهييل 7.4ٕاىل  8.8لٕال لت سبة    .ل
يل رجعو  مه من هذا الهدر املدريس وا ٔنقذ يل  ذ ا ل التالم العدد د

هلم هام  د 55.200لمدرسة د لمجموع إالجاميل% 15، وا سبة    .ل
ش ميكن لنا  يل كنقومو هبا  ٓليات وإالجراءات ا ٔشنو هام ا اليوم 
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  و من هذا الهدر؟زيدو نقلص
ل  د العدد د ل وا ت د دا ٔوال، هو توسيع العرض املدريس، ٕا
خول املدريس  ت، هذا ا دا ل إال ، رفعنا من الوترية د املدارس سنو

ليات اليوم  179 ا ليات، معظم ا ا لها، بناء ا ح د يل مت الف مؤسسة ا
ال القروي، املدارس ا %90تقريبا  لها يف ا اتية كمنوذج وغتكون د مجلا

يل  منوذج ا اتية وهذا ا لمدارس امجلا ش نتطرق  عندي الفرصة بعد قليل 
لية وفهيا النقل املدريس ا   .شلك فهيا إالطعام، فهيا ا

دادية  ات القروية مبؤسسات ٕا ٔيضا حنن بصدد تعممي تغطية امجلا و
يكون عند بني  يل  ش هذاك املشلك ا ت  داد بتدايئ ٕال

دادي،  متدرس بعد إال ل ا د املواص د كون وا دادي ما يبقاش،  وإال
ل مربات  ديد د منوذج  د ا لق وا ٔيضا  ٔسايس، و يل  وهذا هو ا
يل  ٔيضا بعد التعلمي إاللزايم ا ٔن  ٔهييل،  دادي والت يل فهيا إال ربوية ا

د الهدر بعد ذ يف الت يكون وا دادي    .ٔهييليوقف يف إال

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر  ٓ برية، وهو ما اكنت   مة رصدت لها مزيانيات  رامج  فعال هناك 
ىل املستويني  سبة الهدر  ض  متظهر يف ختف دادي، ٕاجيابية  بتدايئ وإال

ٔسباب املتعددة اليت سامهت يف تفيش هذه  ٔن ا يد  ٔ لكن البد من الت
ة،  ٔسباب ثقاف صادية،  ٔسباب اق عية، هناك  ٔسباب اج الظاهرة، هناك 

ملنظومة الرتبوية واملناجه ٔخرى مرتبطة  ٔسباب    .و
ون هذا الهدر يتفامق ٔساس يف  ىل  ر، تت  يف اخلطورة، السيد الوز

شلك  ٔوساط العائالت الضعيفة والهشة وشلك هذه العائالت اليت اكن 
عي ج لريق  هلم طموح يف ٕاطار مصعد  ٔبناء د   .عندها تعلمي ا

ٓفاق  ىل  ٔبناء الفقراء يف حصوهلم  ٔس  ٔكد من ي حنن اليوم نقرتب من الت
برية يف العامل القرو عي، فالظاهرة  ج اء تعلميية تغري وضعهم  ٔح ي، يف ا

بري شلك  يات  اء الهامشية، ويف صفوف الف ٔح   .الشعبية، يف ا
ري  ٔنه رافد من روافد القطاع  ٔن نؤكد ب الهدر املدريس اليوم البد من 

سامه يف توسيعه ي    .املهيلك ا
ر هذه  ٓ مي  ٔننا حنتاج ٕاىل تق يد  ٔ ر، البد من الت اليوم، السيد الوز

رمت،  اذبية الفضاء املدريس، توفري النقل الربامج اليت ذ البد من حتسني 
الس الرتابية،  رمت، ومبشاركة ورشااكت ا ي ذ م ا واملطامع هذا يشء 
ان تغفل  ٔح ت اليت يف بعض ا ا م ٔنظمة  الس إالقلميية،  والس ا
ان  لمت ام ٔ ٔو  ٔخرمت  ر،  ذ، مؤخرا، السيد الوز قدرات التالم

د ويثقل بتدايئ،  ه يوم وا يل اكن ف ان السادس ابتدايئ وا ام

مج  ىل ذ الرب ٔطفال ال يقدرون  بتدايئ، وا ذ يف سن  التالم
ذ  ٔ ٔن ت ت جيب  ا م ٔنظمة   ٔ لتايل مس د، و ف يف يوم وا املك

ذ عتبار قدرات التالم   .بعني 
ت النقابية  شارية العميقة مع املركز ف يتعلق هبذه الظاهرة املقاربة ال

ل إالشاكالت املرتبطة  شارية معيقة،  ٔؤكد مقاربة   ٔ اخلطرية، و
ي ال  ق الرضا املادي والنفيس، ا ٔطر التعلميية لتحق لوضعيات املهنية ل
خنراط القوي والفعال  ىل  بري  بري وانعاكس  ٔنه سيكون  دور  شك ب

  .يف حماربة هذه الظاهرة اخلطرية
سش   .كرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لعامل "السؤال املوايل، موضو اتية  دد املدارس امجلا الرفع من 
  ".القروي

سط  ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  . السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارات،  شارون واملس   السادة املس
ر احملرتم، دد  السيد الوز لرفع من  ٓل الزتام احلكومة  سائلمك عن م

ملناطق القروية وحماربة  متدرس  شجيع ا لمسامهة يف  اتية  املدارس امجلا
  الهدر املدريس؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
اتية كام يل يف كتعرفو هذا املدارس امجلا مة ا ٓلية  د ا  قلت يه وا

د  ٔساس يف املناطق القروية واجلبلية، يف ٕاطار وا متدرس،  سهتدف ا ك
لعامل القروي واملناطق النائية  متيزي إالجيايب  ي يه ا رهتا ق يل ذ املقاربة ا

  .وشبه احلرضية
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ذ  الوزارة انطلقت يف هذه التجربة، واليوم امحلد  عند  2009م
ىل املستوى الوطين 188د وا اتية  ن تقريبا . مدرسة جام التوزيع اك

د  يفرة،  -يف بين مالل 25يف الرشق،  37وا ة 29خ  -تطوان -طن
يل فهيا الطابع  -سوس 26احلسمية،  ٔن اجلهات ا شوفو ب ٓخره، ك ماسة ٕاىل 

بري من هذه املدارس ه العدد  يل ف   .القروي هو ا
ش جن و  مثرو يف هذه املدارس مك معو من ذاك الفرعيات وس

رايس،  لتحصيل ا ة حمفزة  د الب ذ وا ٔيضا مننحو التالم رشية، و املوارد ال
ضية،  ٓت الر ش د اجلاذبية فهيا مجيع املرافق، امل ٔن مؤسسة عندها وا
الس إالقلميية، وهنا  رشاكة مع ا ليات، النقل املدريس،  مطامع، دا

ٔيضا حنييو و  الس إالقلميية لتوفري هذا كنبغي  يقومو به ا يل  لعمل ا نوه 
ش حندو  ٔنه  يل من ش ٔسايس وا يل هو  ل النقل املدريس ا ٔسطول د ا

  .من الهدر املدريس
(Donc)  د اللكفة تقريبا ا كنطوروه، ولكن  وا منوذج اح هذا ا

د  ل وا اتية، 10املعدل د رمه للك مدرسة جام ل ا در  املليون د
د الرشاكة  مكلو ذاك  ، البنك)3BID(مع وا ش  لتمنية   150إالساليم 

ٔفق  يل سطر يف   150، 2026-2022، وٕان شاء هللا من 2021ا
ٔن هذا  ٔوريب،  ر ا س رشاكة مع بنك  مت  ٔيضا س اتية  مدرسة جام

انب  ٔ لنا ا يل هاذ الرشاكء د اه منوذج ا منوذج فاش قدم  les(ا
bailleurs de fonds ( جعهبم هاذ)le modèle (ه   .ومشاو معنا ف

متدرس تقريبا  ل ا سبة د د ال ش نوصلو لوا منوذج مكن  ٔيضا هاذ ا
برية  99% مة  سب  سب  ل العامل القروي، وهذه ال ىل املستوى د

د  زور وا ش  اسبة  ل، اكنت عندي م يل ما كناش كنتوقعوها من ق ا
ل ا خرو هبذه املؤسسات، العدد د اتية، وميكن لنا نعزتو ونف ملدارس جام

اتية  ات القروية تتلقى تبارك هللا ذاك املؤسسة امجلا ٔن امحلد  يف امجلا
د  د املبىن وا خرو به ونعزتو به) un monument(وا يل خصنا نف   .ا

شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، يف اللكم بة لمك، السيد املس   .ٕاطار التعق

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل  ك  شكوش ف ا ما ك ات د واح ىل إاليضا شكرك 
ن بك  ا خفور يل كتقوم به، اح يل كتقوم هبا والعمل ا هودات د ا ا

يل كتقوم  رىل هذا العمل ا   .به السيد الوز
اله اكينة  رشيد  ا ٕاكقلمي  ر، اح ، السيد الوز يل بغيت نقول  ري ا

                                                 
3 Banque Islamique de Développement 

لها وذاك اليش،  ت د ادي تبدا يف البنا اله  ن  ٔوالد ز دة يف  عند وا
ل هاذ  ر، هو املشلك د ن، السيد الوز يل اك ن املشلك د ا ٕاذا اك

اتية، اك ل املدارس امجلا سنني،  7سنني و 6ن عندمه ما بني الوليدات د
هلم حىت  ن د ليات، والوا ا ن يباتو يف هاذيك ا اد ش  ما تيقدروش 
ن  ٔشنو اك ني صغار، ٕاذن  ق ٔن الوليدات  هوما ما تيقدروشاي خيليومه، 

  املشلك؟
رو هلم  د النقل ند شوفو وا رشيد النفقات، خصنا  ن هنا يف ٕاطار  اك

د مطعم بنصف دا ش وا رو هلم النقل املدريس،  نيا ند ٔوال، و يل، 
ش ميشيو زعام  د الطريقة  كون عندمه يف وا هاذ الوليدات ميشيو زعام 

دة   .يف ظروف ج
كونو يف  ٔساتذة واملعلمني واملعلامت حىت هوما  شوفو ا ش  وكذ 
ن د هاذ  برية فني اك شو يف مشالك  ٔن د تيع دة،  د الظروف ج وا

شاي، يعين ا ض ما اكي ن حىت املراح ٔن هاذ الفرعيات اك لفرعيات، 
ل املعلمني  يل يه مايش يف املستوى د د الظروف ا شو يف وا تيع

  ..واملعلامت وهذا
كونو  ش  دة  كون ج يل يه  ىل يش ظروف ا ا تنقلبو  فلهذا اح

ذو و  كونو حىت مه  ذ حىت هوما  ٔساتذة يعطيو وحىت التالم د ا ا
كونو ش ..الطريقة  ٔن هاذوك الوليدات راه وليداتنا حىت هوما خصهم   ،

د يل تنطمحو ليه اكع مجيعا .. يقراو يف وا وكون عندمه مستوى ا
كونو يف املستوى املطلوب ش  لعامل القروي  ، ال    .وتيطمح ليه سيد
يل تتقومو به،  ىل العمل ا نية  هودات مرة  ىل ا شكرومك  متناو وت وت

ق   .ٕان شاء هللا التوف
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ".التعلمي اخلصويص"السؤال السادس موضو
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لطرح السؤال
  .اليس العزري تفضل

شار    :السيد محمد العزرياملس
  .شكرا

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اصة التعلمي اخلصويص  لب املؤسسات و ٔ ٔن الوزارة و كام هو معلوم 
ىل حصة  لحفاظ  د  ل ضامن التبا ٔ قررت بعض إالجراءات والتدابري من 
ات  دد سا ذ، ومن مضن إالجراءات النقص من  وسالمة التالم
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ت كام اكنت يف السابقال    .تدرس، لكن املبالغ واملستحقات بق
ر سائلمك السيد الوز   :ا 

الل هذه  - يف سيكون التحصيل العلمي هذه السنة من 
متدرس؟  ات ا ذة واملمتث يف تقليص سا   إالجراءات املت

وهل من وسي ملراجعة مستحقات واملبالغ الشهرية اليت حتددها  -
  صية؟املدارس اخلصو 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .اللكمة لمك، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ادي، اكن يف عش  خول ما اكش  خول، هاذ ا تو معنا هاذ ا

ئية تفامقت وتدهورت من شهر غشت  ٔن الوضعية الو ايئ،  دخول است
رب ل . ٕاىل شهر شت د العدد د ىل وا ، الوزارة اكن اشتغلت  امحلد 

خول، وميكن لنا  و هاذ ا ش ميكن لنا نوا ربوية،  ٔمناط  اريوهات و الس
خ رو ا منط ند ٔرس اخليار بني ا حنا ل ٔحسن الظروف، وم ول يف 

ىل الرغبة  ربو  يل  ٔرس ا بري من ا دد  منط عن بعد، واكنو  احلضوري وا
ملدرسة اق  لت   .يف 

د  ذ وا راسة م ٔن التوقف عن ا م،  د املؤرش  ٔشهر  6وهذا وا
رايس، لهذا  ىل التحصيل ا د العواقب وخمية  استطعنا غيكون عندمه وا

ٔو عن بعد   . ش نقدمو هاذ اخليارن، ٕاما احلضوري 
ل التناوب،  د النظام د سميه بوا اه يف ٕاطار ما  احلضوري قدم
ذ يف القسم، قسمنا  دد التالم ٔشنو هو هاذ نظام التناوب؟ هو تقليص 

ه  يل اكن ف ني، ا ىل فو ه  30القسم  ه 15وال ف يل اكن ف ه  40، ا وال ف
ش 20 اوزوش ،  يل 20ما نت د الربتوول حصي صارم ا ، يف ٕاطار وا

ل املؤسسات التعلميية ىل املستوى د اه    .طبق
ٔن  ٔبدا  ٔن التقليص من الزمن املدريس،  ش ب هاذ التقليص ما تيعن
ٔستاذ يف القسم ونصف احلصة تمت يف ٕاطار  نصف احلصة تمت حضور مع ا

ايت، املؤطر من لتعمل ا سميه  ٔستاذ، يوم االثنني يف القسم،  ما  طرف ا
راسة مسرية ء يف املزنل، ولكن ا   .يوم الثال

ٔن قال   ٔساتذة كتبوا لنا ب د العدد من ا ٔن وا ميكن يل نقول  ب
د اجلو مالمئ وما  دمو يف وا ٔن تي هلم،  ذ حسنو النقط د ٔن التالم ب

ٔ ٔكرث، لهذا  ٔستاذ تيعطي  سبة يل هذا هو  تيكوش ذاك الضغط وا ل
ل  ش نؤسسو املدرسة املغربية د وه  يل خصنا نب منوذج البيداغو ا ا

  .الغد، ٕان شاء هللا
ٔستاذ،  ديد ل ور  د ا ٔعطا وا منوذج  ٓخر هو هاذ ا اجلانب ا
شط، مكؤطر،  ه وبني التلميذ، ولكن مك ري التلقني ب ٔستاذ وىل مايش  ا

د ا ٔيضا وا ه، وهذا  ٔستاذمكو ل ا د مرشف د   .ور 
هلم بني تعلمي  ٔرس فاش تتحمل املسؤولية د ٔيضا، دور ا ٔرس  دور ا
ٔطفال  ٔطري ا بري يف ت خنراط  د  عن بعد وتعلمي حضوري، اكن هلم وا
رايس اكن  بة التحصيل ا ٔرس يف موا ل ا ور د ٔيضا هاذ ا هلم، لهذا  د

ٔساسية ر  ٓ د ا   . وا
ٔن قلصنا من الزمن املدريس وخصنا نقلصو من  القضية ال القة لها ب

لوش يف  د ا ما ت ٔوال اح لمؤسسات اخلاصة،  سبة  ل ل هذا  الفواتري د
ا بصدد تعديل وحتيني القانون  ل الرسوم، وٕان شاء هللا، اح ٔمر د هاذ ا
ٔطر العالقة بني الوزارة واملؤسسات اخلاصة، وغيكون عند  يل تي ا

ل الرسوماملنا ٔطرو هاذ العملية د ش ن   .سبة 
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار السيد محمد العزري   :املس
ات اليت تفضلمت هبا ىل التوضي ر    .شكرا السيد الوز

ر،   السيد الوز
بتدائية من راه تيعرف التعلمي اخلص اال، وخصوصا يف املر  ويص ٕاق

ٓراء الناس  ٓراء حو يف التقارر الرمسية والتقارر املوازية و ن ا ا التعلمي، وت
ة هاذ التعلمي يف التكون  عن اجلودة يف التعمل وعن التحصيل ومصداق

لم  ة  ق ٔهيل وبناء خشصية التلميذ والطالب، اليت تعترب النواة احلق ناجه والت
ربية التلميذ   .التعلميية و

ر،   السيد الوز
ٔوال، حول التلكفة الباهظة يف التدرس  ٔرس،  يدور النقاش العام بني ا
هيك عن  ٔمني،  ات الت سجيل وارتفاع واج ل الل الرسوم اخلاصة  من 
ذ  ٔن يؤ ٔثناء الفرتة احلجر الصحي، كام جيب  الواجب الشهري، خصوصا 

عتبار ف ٔرس  بعني  ىل ا شلك عبئا ماد  ملستحقات اليت  يتعلق 
لقطاع اخلاص، القطاع  سبة  ل ي نقص  ل الشهري، ا مقارنة مع ا

ل احلظر الصحي لو يف هاذ الفرتة د ٔجر د   .اخلاص راه تنقص لو من ا
هلم، فعال ولكن راه  ذ حتسنو النقط د ٔن التالم ر،  قلتو، السيد الوز

ل ور د ٔرس وىل  اكن ا سبة ل ل لكيف  د  ، راه زادت وا ٔرس كذ ا
ا ما من هاذ  ٔقل يتقامسو معهم ش ىل ا يقرا يف القسم و د ما  حىت وا

ل املستحقات هذا   ..اليش د
ر،   السيد الوز
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ٔكرث من طفل  ن هلم  ل املتوسط ا ٔحصاب ا ا تنعرفو حىت  اح
دو صعوبة يف تدرس الطفل الثاين ب ادة والو تيو عداك، والتاكليف 

لتاكليف اليت  رتفاع املهول  ٔسباب  وتتضاعف، ودامئا تيزتاد النقاش 
ٔو  دة بدون رقابة  ٔحصاب املؤسسة بداية لك مومس درايس يف الز يفرضها 
ب  ٔمثان الك ٔسعار، ٕاضافة ٕاىل  قوانني تنظم وتقنن هذا القطاع خبصوص ا

دة ومرحب ج املرتفعة، واليت تعد جتارة مف رش، وهذا ما ي لمطابع ودور ال ة 
ٔن قطاع التعلمي هو  النقاش دامئا حول مشلك التعلمي اخلصويص، خصوصا 
ليه،   و  ٔحوال ختيل ا ال من ا ٔي  ري، ال ميكن ب قطاع اس
، كام كذ جيب سن  بة قطاع التعلمي اخلاص ببالد جيب ٕالزام قانوين مبوا

لجوء ٕاىل مساطر احملاسبةقوانني تنظميية وزجرية،    .وذ 
ىل املستوى البيداغو فالبد من مراجعة إالسرتاتيجية التعلميية  ٔما 

ة ديدة تعزز الفعالية البيداغوج ٔمناط تعلمي    .واستحضار 
دة،  مانة، فٕاننا ال نضع لك مؤسسات التعلمي اخلصويص يف س وا ٔ ول

ث قوة رٔ  ث جودة التعلمي وال من ح مثر، مفؤسسة ال من ح س املال املس
ة واحلجم واملوقع  ث الب ٔهنا ختتلف من ح التعلمي اخلصويص حصيح 

ٔزمات ل هذه ا ة م ث ٕاماكنياهتا املالية يف موا   .اجلغرايف ومن ح
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٔس"السؤال املوايل موضو ت توظيف ا ار صار م اتذة اجلامعيني اق
كتوراه من موظفي القطاع العام اميل ا   ".ىل 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لطرح السؤال

دجية، تفضيل شارة ال    .السيدة املس

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
 ٔ ٔن نعرف ا ٔقل املوضوعية اليت تقيص مح ريد  ة ٕان مل  ق سباب احلق

لتعلمي العايل اق  لت ت  ار كتوراه من ٕاجراء م   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل ر الرتبية الوطنية والتكو والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤال شارة،    .شكرا، السيدة املس
ٔبدا ن حىت يش ٕاقصاء  ٔن ما اك ش نوحض ب اسبة   . تعطيين م

ذ  د  2021-2017م حنا تقريبا وا ه  7000ف صب مايل، ف م
، يف السنوات ا رية رفعنا من وترية املناصب احملدثة واملناصب احملو ٔ

ل  د الوترية د داث، كنا يف وا ، يف  300إال صب سنو سنوات  3م
رية وصلنا لـ  ٔ ل احملدثة 700ا صب سنو د   .م

لتحويل بدينا يف  سبة  ىل قطاع  2012ل رص  هاذ العملية واق
حناها لقطاع الرتبية الوطنية  300التعلمي العايل بـ  صب، ومن بعد ف م

ة  300التعلمي العايل بـ و  ات احلكوم لقطا حناها  صب، ومن بعد ف م
د وترية  نا يف وا ، وبق ني بدينا  300اكم صب وهاذي سن  700م

صب   .م
شارك يف هاذ 1400لهذا، ٕاذن سنو اليوم عند  ، شكون ميكن 

ت؟    املبار
شارو يف املن كتوراه ميكن هلم  اميل ا كتوراه،  اميل ا اصب هام 

ٔو يف قطاع وزاري  دامني يف إالدارة  يل  ، ا احملدثة ويف املناصب احملو
كتوراه وما عندوش  ىل ا اصل  يل  شارو فهيم جبوج، ولكن ا ميكن هلم 
شارك ٕاال يف احملدثة، وميكن يل نقول   د املنصب مايل ما ميكن   وا

ٔن مجيع اجلامعات تريحجو هاذ  ىل ا) les profils(اليوم ب اد حصلو  يل 
قني شباب  هلم و كتوراه د د  27- 25ا ٔن غيبقى معهم وا سنة، 

يل اكنو يف  ىل هاذوك ا ل السنوات، فضال  د العدد د ل وا املسار د
امعات ل ريجعو  يل  شتغلو وا هلم واكنو ت د إالدارة د   .وا

لنا هام امل  ا الهدف د ؟ اح ناصب الش در هاذ املناسب احملو
ل  د العدد د ن وا ٔن اك ا ب ش شف ها  احملدثة، املناصب احملو در
هلم،  دموش هاذوك التخصصات د يل ما تي ات وزارية ا رة يف قطا اك ا
مثرومه يف قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي، وهذاك  س وقلنا خصنا 

حنا به هاذ املناصب احملو يل ف   .اليش ا
ٓخر ا يل اجلانب ا ن حىت يش ٕاقصاء، ا ليه ما اك ليوم كام قلت ونؤكد 

اد  يل  ، ا دام يف يش وزارة ميكن لو يدوز احملدثة ويدوز احملو دكتور و
لو ميكن لو يدوز هاذ احملدثة واحملدثة  كتوراه د ىل ا ،  700حصل  سنو

ميش  ن  د دد املتقا ٔن  رفعو من هاذ الوترية  ٔن غميكن  يو وعندي اليقني ب
رفعو من  ادي  ، و ادي نقلصو من املناصب احملو سنة بعد سنة، لهذا 
يل يتدجمو يف  ش هوما ا ٔكرث فرص لهاذ الشباب  ش نعطيو  احملدثة 
ٔن البحث العلمي  قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي ويف اجلامعات، 

ترب ٕاىل اجلامعات ارشة من ا ٔن غيجيو م لهيم،    .ريكز 
شارةشكرا    .السيدة املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
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شارة   .اللكمة  السيدة املس

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
ر،   السيد الوز

الش هاذ  ساءل  ٔ سمع هذا اجلواب، ولكن  ٔول مرة ت  ٔ ميكن 
د  ش وا ت اكينة وما اكي د )la communication(إالرضا ، وا

قي،  رو هذاك إالرضاب؟ التواصل حق الش تيد ٔقل الناس يعرفو    ىل ا
ري يف  ه  اضلو ف د إالطار وت رن وا د الناس لكهم دا ش وا ما ميك

ن يه الوزارة  14 ٔ رن ٕارضاب وذاك اليش، ٕاذن  ٔكتور اكنو بعدا دا
ىل هاذ اليش؟   الوصية 

د تقين يف الوزارة، يفهمها يش وا ما  مث هاذ القضية حمو وحمدثة 
ٔمام بطا  يل اكينة حنن مايش  عاطل، مث البطا ا  ٔ  la(تنفهمهاش 

masse ( ل الشهادات، مفيل تيعطين ٔمام بطا د افة، ولكن  ٔو الك
يل  لتخطيط تتقول ا ة  امالت  %23املندوبية السام اميل و ل  د

الش  اص، ٕاذن  ، يعين عطا من نوع  كتوراه هوما يف هاذ البطا ا
ة، ما ا ا لية وال يش  ة دا ليوه كرتق روش هاذ قضية حمول  ا ما ند ح

لية،  ة دا رق روها  صب حمول كذا كذا، ند نبقاوش نقولو راه هذا م
اكفؤ الفرص ش  ٔن ما اكي ٓخرن،    ..وخنليو الفرصة ل
س احلكومة يف  ن مرسوم وزاري وقعه رئ ر  27مث اك يل 2016ينا ، وا

ري ذتيقول هاذ اليش د   .ل احملول واحملدث ٕاىل 
رو يش حواجي وما  زاف هو التواصل انتوما تتد ن مشلك  شوف اك
رو إالرضاب وقولو هلم  يل تيد لناس، عيطو لهذوك الناس ا تتفرسوش 
اصب مالية،  ل الوزارة، حتول م ية دا ٔ تق إالخوان هاذ احملول راه مس

  .وهاذ احملدثة هذا
ٔ غتعطيين جو  الش  ٓخر تعطيه فرصة؟ فني يه مث  ج فرص وا

ل  ال عندي دكتوراه وما عندي حىت ر ٔ م ٔ تتقول يل  اكفؤ الفرص؟ 
ن  دام وممكن يعا ٔقل راه  ىل ا يل  ة ولكن ا ا يب، ما ندوز حىت  يف ج

شوفوه ش راه خصنا  ة راه ما ميك ا  il faut renverser la( وال يش 
pyramide ( ر، ما مي ٔوساط السيد الوز سع يف  ش خنليو البطا ت ك

ر بري السيد الوز دد  بري،  دد   .الشباب وهوما د مايش 
 ٔ ة،  ح حوار مع هذه الف ٔقول ٕان وزارمك مدعوة لف لتايل فٕانين  و
ٔول  ر، زعام مايش عيب ٕاىل قلت   ة، السيد الوز ٔول مرة تنفهم برصا

ٔشنو بغييت تقول، ولكن حىت وا يل مرة تنفهم  د ما عندو هذاك اجلواب ا
يل  يل تيدافعهم وا ٔطرومه وال ا يل تي قليت، ال الناس املرضبني وال الناس ا

ت ا النقا   .مهنم اح
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دود الوقت املتبقى، بضع ثواين ر، يف    .اللكمة لمك، السيد الوز
  .تفضل

ر الرتبية الوطني ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، السيد وز ة والتكو
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

شارة   .شكرا السيدة املس
مكن؟ عند  ن  ٔ ٔشنو هو؟  ،  2500املشلك  اقشة سنو م

(donc) 2500  صب مايل هذا هو  1400خرجي دكتوراه، وعند م
ري  1400املشلك، وهاذوك  ا 700فهيا  يل ت سبة ا كتوراه ل قشو ا

  .اجلدد هذا هو املشلك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه    ".حماربة العمل النقايب"السؤال الثامن موضو
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لشغل
  . تفضل اليس الصادي

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
  .سشكرا السيد الرئ
ر،   السيد الوز

سائلمك حول إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون اختاذها لزنع  ٔن  نود 
ب  س عية يف بعض مؤسسات التعلمي العايل  ج رات  يل بعض التو ف
ح حوار قطاعي مسؤول  حماربة العمل النقايب ويف قطاع الرتبية الوطنية بف

  .وفعال
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  السيد السيد وز
مس احلكومة   :العلمي، الناطق الرمسي 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شار،   السيد املس

عاملو مع الرشاكء د ا يف الوزارة دميا كنا ت لنا كام تعلمون اح
ل احلوار، احلوار البناء، احلوار اجلاد، الثقة  د املنطق د عيني بوا ج
شغال  د  ظومة الرتبية والتكون هو وا ٔن هاذ م ا ب ، ٕاميا م املتباد

متع ت ا ل مجيع مكو   . وهاجس د
ٔن  ليك فاش شفت هاذ حماربة العمل النقايب استغربت،  ش  ما خنب

ا مايش يف  كونواح د احلرب، لكن نقدرو  ولكن مايش يف حرب مع .. وا
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ة مع هاذ الظروف  كونو يف حرب يوم لنا، ولكن ميكن  الرشاكء د
ش ميكن لنا نوفرو  ا يف حرب ضد  ، اح شها بالد يل كتع ائية ا ست
ش ميكن لنا حندو من  ا يف حرب  ة، اح سمترارية البيداغوج ونضمنو 

ا الهدر املدريس،  كتظاظ، اح ش ميكن لنا حندو من  ا يف حرب  اح
رشية وحندو من اخلصاص املهول  ش ميكن لنا نوفرو املوارد ال يف حرب 
ش نقلصو من هاذ  ٔيضا  ا يف حرب  رشية، اح ل املوارد ال ن د يل اك ا

يل اكينة يف املنظومة عية ا ج الية و ت ا   .التفاو
شار،  ىل هاذ لهذا، السيد املس اوزو ونتغلبو  ش ميكن لنا نت

لنا  لمك والعمل واحلوار البناء وهاذ العمل مع الرشاكء د املعارك راه السند د
شودة ة امل لن د احللول ونوصلو  و وا ش ميكن لنا نب ٔسايس    .هو ا

لهيا  شتغلو معهم، ميكن هلم يعربو  إالخوان يف التعلمي العايل راه ت
د احلوار بناء، وبفضل هاذ وهوما تيدر ن وا ٔن امحلد  اك ٔمر،  و هاذ ا

ل امللفات د العدد د ش حنلو وا ش نتقدمو و   .احلوار البناء استطعنا 
ة امللفات املترضرة من النظامني  ٔن تصف شار، ب ر، السيد املس ونذ

لو ة د ٔساسيني صايف مت امحلد  التصف   . ا
ق  ل  ش امللف الثاين د رية  ٔ ا يف احملطات ا طاع املزدوج، اح

  . هنيو هاذ امللف
امعة عندها مركز  ت املهنية، اليوم لك  لمبار ح املراكز اجلهوية  ف

ه ا ف لمك ومش   .وي، وهذا اكن املطلب د
ة لن ميكن لنا نوصلو  حلوار البناء واملشرتك    .ٕاذن امحلد  

شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة السيد   :رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ة يف ٕاطار التعق مو شارن، من ا د املس ٔ   .لمك اللكمة، 
سان   .تفضل اليس 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

يل اعطيتو ات ا ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز
ء، يف  ا يف حرب مع هذا الو ر، اح ل فعال، السيد الوز ٔ حرب من 

ن  رمتوها، ولكن اك رشية ٕاىل لك احلروب اليت ذ سد اخلصاص يف املوارد ال
ر، من بعض رؤساء املؤسسات  ٔخرى، السيد الوز د احلرب  وا
ن  اد ن مع الوزارة و ا احلوار اك يل اح ا ما تنقولوش  اجلامعية، اح

امعية حياربون بال هوادة و  لو املشالك، ولكن اكينني رؤساء مؤسسات  تن
دها، وهاذ اليش مايش  رفضون توا لهيا، بل  العمل النقايب ويضيقون 
ل خنبة  ل الفكر ود د يف اجلامعة املغربية، اجلامعة جمال د معقول يتو

كون فهيا حماربة العمل النقايب متع،    .ا
ر،   السيد الوز

لجنون واملهانة، يف امل سميوها  يل ميكن  ون واملهن وا لف درسة الوطنية 
ئق إالدارية  ن متا تريفض يعطي حىت الو يل اك ر ا ٔنه هذاك السيد املد

ن متا يل اك ب النقايب ا اور مع املك ٔنه يت دامني، تريفض  يل    .لناس ا
حم امل  ع الناس حىت من الرخصة السنوية، تيق اكتب هذاك السيد م

هيز  ل املوظفني و شار ) matériel(د هلم وتيديه، وهذا سامه يف ان د
ء  رش الو رتازية وان ش إالجراءات  ٔنه متا ما اكي  ، ورو ل  ء د الو
ٔساتذة ورجعت بؤرة متاك،  ٔوساط الطلبة واملوظفني وا ورو يف  ل  د

ٔ نعاودو نعطيومك لك املعطيات السيد قة هذا  ر حق   .الوز
ا،  ولوج لتك ٔيضا حماربة العمل النقايب يف املدرسة العليا  ن عند  اك
يق نفس  ة  شوفو وحلد السا ش  ر،  و، السيد الوز وقلناها لمك والزتم
ا يف مؤسسة  روها واح ش نذ يل ما ميك ٔشياء متا ا ن  يق اك اليشء، 

ل ذيك املؤسسة راه  عندو ممارسات رشيعية، هذاك الاكتب العام د
  .مايش حىت لهيه

ارة يف اجلديدة هبا مشالك سيري والت ل ن املدرسة الوطنية    . اك
ٔساتذة بتطوان هاذ  ٔيضا، املدرسة العليا ل ش  ٓداب يف مرا لكية ا

  . الصباح حتيدت السبورة النقابية
دم  ىل العمل النقايب،  ن تضييق  حملمدية اك يات  لكية العلوم والتق

  .نح، ٕاهانة ممثل املوظفني يف جملس املؤسسةرصف امل 
ا  ر، هذا اجلانب يف التعلمي العايل، اح ٕالضافة لهاذ اليش، السيد الوز
ر، تنطلبو  ل الرتبية الوطنية، السيد الوز معمك يف احلوار، ولكن اجلانب د
لتعلمي يه النقابة  حو حوار مع النقابة الوطنية  مك تف ٔ ٔساس  ىل  مك  م

ٔكرث  ل القطاع، ا مك حتلو املشالك د ٔ نمك  متثيلية يف القطاع عندمك، ال ميك
ٓن امللفات  11انتوما تتقولو اكينني  يد، ولكن ا ٔ ملف وحتلو فهيا ملفات 

د، راه واص لـ ادية وتتصا يفام اكن معمك يف احلوار  23راه يه  ملف 
ل  ٔيضا جتاوز والناس تيزتادو امللفات 25د ر، ولكن  ٔنه احلوار ما فربا  ،

ش واملشالك تزتاد   .اكي
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقى ر، يف    .لمك اللكمة، السيد الوز

ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  ر الرتبية الوطنية والتكو السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

شار احملرتم،السيد ا   ملس
شوفو مع السادة الرؤساء والسادة  ٔ جسلت هاذ املؤسسات و

ش عيني هو .. العمداء،  ج ٔن العمل مع الرشاكء  ة ب ا ا عند الق اح
ٔمام زيدو ل ش ميكن لنا  ىل الثقة املتباد  وه    .ٔسايس، وما ميكن ٕاال نب

ا  ٔن اح يد ب ٔ لرتبية الوطنية،  سبة  لحوار، وبغينا ل ن يدينا  دميا ماد
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ل املرات  د العدد د س، حبيث وا حوار بناء ما بغيناش حوار مس
يل اكن مع هاذ  اك احلوار ا ناقضة  يل مضادة وم ات ا صدرو بال

ت   .النقا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ستورية ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا   .وشكرك 
قل ة  ون ة والصنا ه لقطاع السيا ٔول املو ٓين ا ٕاىل السؤال ا

ه  عي، وموضو ج صاد  ق إالسرتاتيجية "التقليدية والنقل اجلوي و
ة  ٔوضاع الصنا لهنوض ب اجلديدة اليت ستعمتدها مؤسسة دار الصانع 

  ".التقليدية ودمعها
ٔح شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ رار اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
س، اليس البكوري   .تفضل السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون،   إالخوة املس
رة،   السيدة الوز

ىل رٔسها مؤسسة دار  ىل صعيد الوزارة، و مة  مقمت بتغيريات 
ة التقليدية ودمعهاالصانع، الهدف مهنا هو ا ٔوضاع الصنا   .هنوض ب

رة،    السيدة الوز
لهنوض  ما يه إالسرتاتيجية اجلديدة اليت ستعمتدها هذه املؤسسة 

ة التقليدية؟ ٔوضاع الصنا   ب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال لرد  رة،    .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

ا دية ف رةالسيدة  ة التقليدية والنقل اجلوي  ح، وز ة والصنا السيا
عي ج صاد  ق   :و
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤال شار احملرتم    .شكرا السيد املس
ىل صعيد  مة  ، الهدف "دار الصانع"لفعل قامت الوزارة بتغيريات 
ة التقليدية ٔوضاع الصنا هنوض ب لطبع ا شطة  تتعرفو . مهنا هو  ٔ ف

نيني " دار الصانع"مؤسسة  ات ومالحظات لعدة  اكنت حمطة القرتا
شارن   .وصناع تقليديني وكذ لعدد من السيدات والسادة املس

ل  لتغيري د ٔوال،  مة، ابتدينا،  ويف هاذ إالطار اختذ ٕاجراءات 
تنا من  داد دراسة مك ٕ ام  ٔنه مت الق ذ شهرن، كام  وضع إالدارة العامة م

د  ش تلعب وا ار الصانع ومتكني هاذ املؤسسة  ديدة  ٕاسرتاتيجية 
سويق، ولكن كذ دمع حرف  ن الرتوجي وال اد لطبع يف م ور اكمل  ا
راسة ٕاىل حتويل  لصت هذه ا ة التقليدية يف مجيع سلس القمي، و الصنا

هيدف ٕاىل الرفع من املردودية والز"دار الصانع"مؤسسايت لـ دة يف ، 
ة وكذ متكني  ا بة الصناع " دار الصانع"الن شتغال ملوا ٔدوات  من 

هلم ودمعهم  شجيع د ل سلس  - كام قلت  -التقليديني وال يف مجيع مرا
لس إالداري  ىل هاذ إالسرتاتيجية اجلديدة يف ا القمي، وقد متت املصادقة 

ٔسبوع املايض يل يف ا   .ا
ل هاذ ا ت د ادة هيلكة ومن املكو ٕالسرتاتيجية اجلديدة كذ هو ٕا

يل " دار الصانع" ٓليات كف بتزنيل التوجهيات اجلديدة، وا ش متكهنا من 
ل  لو يف مجيع مرا بة د م الصانع التقليدي واملوا ه تتجعل يف صلب 
طلبات السوق كذ  سويق ومالءمة املنتوج مع م إالنتاج والرتوجي وال

   .وطنيا ودوليا
ام بدراسات  ىل رضورة الق كام مت الرتكزي يف هاذ إالسرتاتيجية 

ة التقليدية ر مواد الصنا ل تصد ٔ ة من  ٔسواق اخلارج   .ل
ة تداعيات  لهيا يه تزنيل موا يل معلنا  ومن بني إالجراءات املهمة ا
سويق  ر ال ورو هو تعزز الرمقنة يف مجيع مظاهرها، وخنص  ٔزمة 

ع إاللكرتو ىل توق ٔرشفت الوزارة  ث  ة التقليدية، ح ات الصنا ين ملنتو
ات مع " دار الصانع"رب مؤسسة  ل  7اتفاق ٔ ل املنصات ٕالكرتونية من  د

لني املهنيني يف هاذ القطاع من  يل غميكن الفا ات ا لمنتو سويق الرمقي  ال
داث دمات، الس إال دة  ستفادة من  اين  الولوج لهاذ املنصات و ا

لواكت يف هاذ   ..ملتاجر واك
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار السيد محمد البكوري   :املس
ع،  ات واجلواب الرصحي واملق ىل التوضي رة،  شكرا، السيدة الوز

ا ٔمام سطمتوه  ي    . ا
ماء اجلديدة اليت حنن م  ٔن ا ىل  ٔمل  ل ولكنا  ملستق فائلون 

ىل ٕاقرار احلاكمة  هنض هبا وستعمل  زرعمتوها يف هذه املؤسسة س
ب املؤسسة لاكفة  ح  اكفؤ الفرص وف  ٔ د رب ٕاقرار م التدبريية فهيا، 
ة  ٔساليب البالية املب د سواء، قاطعني مع لك ا ىل  الصناع التقليديني 
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  .سوبية والزبونيةىل احمل 
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ٔدوار مؤسسة  ادة النظر يف  ت، وهنا " دار الصانع"ٕا ٔولو تعد من ا
لس إالداري املنعقد  ي وضعها ا ىل إالسرتاتيجية ا ٔن هننئمك  البد 

ٔسبوع املايض  حتت ٕارشافمك، وهو مؤرش ٕاجيايب  -كام رصحمت  -ا
الصة هذ ٔن  ل، حبيث  اح لمستق كون مف ٔن  ٔمل  ه إالسرتاتيجية اليت ن

سويق والرتوجي ودمع الصانع التقليدي التواق ٕاىل  احللول ٕالشاكلية ال
ة واملردودية يف  ا ىل الن د  ع ال، هتدف  ديدة يف هذا ا تغيريات 
ال مجليع  ٔعامل هذا ا ح  سوق وف سويق وال ات ال تنظمي معارض وملتق

مع ومن هذه إالسرتاتيجية  الصناع التقليديني، رامج ا دوا من  ستف ليك 
ادة هيلكة هذه املؤسسة اليت اكنت  ريم ٕاىل ٕا ٔهنا  يف مشوليهتا، خصوصا و

ذ  سنوات مضت، طالبني من  10يف مرىم جحر لك الصناع التقليديون م
ه السوق الوطنية  ٔن تلعب دور الوسيط كذ يف توج هذه املؤسسة 

ٔسواق وحامية احلرف واملنتوج الوطين وم ات هذه ا اج ه مع  الءم
ر ند   .التقليدية من 

ىل ٕاجناز املنصات الرمقية اليت  ٔن هننئمك  وهبذه املناسبة، نود كذ 
ا يف ظروف هذه اجلاحئة العاملية اليت عطلت خمتلف  ىل ٕاخرا معلمت 

ٔداء هذا القطاع احلي ىل  ولية، واكن لها انعاكس سليب  ٔسواق ا وي ا
ث وصلت ٕاىل  س  7املنتج واملشغل، ح ٔس سعى ٕاىل الت صات رمقية،  م

ة التقليدية، وهو  ات الصنا تو تلف م سويق إاللكرتوين  ل والرتوجي 
شلك  ة التقليدية  ي طبع قطاع الصنا لهنوض حبا الرود ا مؤرش ٕاجيايب 

عية و ج ٔوضاع  ىل ا صادية ام، اكنت  تداعيات صعبة ومؤرة  ق
دا ة املترضرة    .لهذه الف

ىل هذا  ىل هذا إالجناز و رة،  ٔهنئمك السيدة الوز ٔخرى،  مرة 
ات  يق إالصال ارشة  ٔمل م ىل  ي طبع معل هذه املؤسسة،  إالصالح ا

ه ٔوضا هنوض به وب ل ا ٔ ح القطاع من  ٔخرى يف لك م   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لرد عن التعق رة،  ، السيدة الوز   .اللكمة 

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

س،   السيد الرئ
ا ما اكش ميكن لنا  ٔزمة شف الل هاذ ا يل بغيت نضيف يه يف  ا
ديثة  ٓليات  ش خنممو يف  نقومو مبعارض ووسائل الرتوجي، واكنت فرصة 
ٔن  ا ب دو الصناع التقليديني، وكذ شف سا ش  ىل الرمقنة،  وكتعمتد 
راسات  ة كذ  ا ا يف  ٔسواق العاملية واح رتباط  د  عند وا

هلم  ٕالنتاج د ٔوال  هنوض  دو الصناع التقليديني  سا ش، ٕان شاء هللا، 
اهتم تو روجي م سويق و   .وب

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رةشك   .را السيد الوز

ه  ٓين الثاين موضو مع العاملني بقطاع "السؤال ا ذة  إالجراءات املت
ورو احئة  ة يف ظل    ".السيا

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   . ل

ن، تفضل   .اليس عز ا

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مع العاملني  ذة من طرف احلكومة  سائلمك عن إالجراءات املت

؟   لقطاع السيا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال، تفضيل ابة  رة، لٕال   . اللكمة، السيدة الوز

صا ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا د السيدة وز
عي   :ج

س   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ة  ة الرام ة السام لتوجهيات امللك ابة  يف ٕاطار التعبئة الوطنية واست
ٔزمة  ة تداعيات  لق صندوق ملوا د"ٕاىل  ، مت وضع تدابري "19-وف

اصب الش ىل م صاد الوطين واحلفاظ  ق مع  الية كهتدف  غل استع
ٔمر  علق ا صادية لهاذ اجلاحئة، وت ق عية و ج ر  ٓ ف من ا والتخف
ل سداد  ٔج عية  تتعلمو، وكذ ت ج ٔداء املساهامت  ٔوال  بتعليق 
ل وضع الترصحيات املتعلقة  ٔج ة وت ة الرضي ة وتعليق املراق القروض البنك

ٔرس العاملني يف  ٕالضافة ٕاىل توفري دمع  ري هبا،  ني املهيلك و القطا
  .املهيلك

ة، قامت الوزارة بتارخي  ل السيا غشت  6ف تيخص القطاع د
ادة ٕاقالع قطاع  2020 ل دمع وٕا ٔ مج تعاقدي من  ر ىل  ع  لتوق

ني  ىل ضوء اجلهود املبذو من طرف القطا ي مت بلورته  ة، وا السيا
مج تيعمل وتيضم ر ل وضع  ٔ ٕاجراء تيرتكزو  21تقريبا  العام واخلاص من 

اصب  3ىل  ىل م صادي و ق سيج  ىل ال ٔوهلام احلفاظ  مة،  ٔهداف 
ٔسس تطور  رسيع مر إالقالع القطاع السيا ووضع  الشغل، كذ 
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ملغرب ة    .مستدام لقطاع السيا
مج التعاقدي الفرتة بني  ، ويضم كام 2022و 2020يغطي هاذ الرب

رت  ل  5ت مضن ٕاجراءا 21ذ ٔ ىل الوظائف من  هنا احلفاظ  احملاور من ب
يل تيعرفها  الق ا الل مر إال لعاملني يف هذا القطاع  ٔدىن  د  ضامن 

  .هاذ القطاع
ر مهنا ة من إالجراءات غنذ   :ويف هاذ الصدد مت تزنيل مجمو

ل  - 1 ح تعويض جزايف د الل م لقطاع من  لعاملني  مع   2000ا
ٔجراء؛ درمه شهر  لفائدة ا

عية؛ - 2 ج ٔداء املساهامت  ل   كذ متديد هاذ التعليق د
ٔجراء؛ - 3 ة ل ة املمنو  متديد إالعفاء لفائدة التعويضات إالضاف
ني؛ - 4 ٔوس يون املتعلقة بضامن  ال سداد ا ٓ  متديد 
ة 3وٕارساء  - 5 ملؤسسات السياح اصة  ديدة   .ٓليات 

مج الت روم الرب صادي واملايل كام  ق مع  عاقدي وضع تدابري كهتم ا
ة، وكذا تفعيل  دة إالنتاج ر وحتويل القا س لقطاع وحتفزي  وإالنعايش 
لطبع والصحية  ىل التدابري الوقائية  الطلب السيا وتعززه، مع السهر 

ء ٔزمة وهاذ الو ب هاذ ا   .س
ني، فقد مت ٕاخراج ا ن السياح يل وخبصوص املرشد لنصوص التنظميية ا

سجيل يف  ستفادة من التغطية الصحية وال ة كذ من  ت هاذ الف مك
ة عريضة قد  ٔول مرة، مما مكن ف عي  ج لضامن  الصندوق الوطين 

مع ح ا ستفادة من م هلم و سوية الوضعية د   .قامت ب
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب لمك اللكمة، شار، يف ٕاطار التعق   .السيد املس

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ي قدمه صندوق  مع ا د جيادل يف ا ٔ رة، ال  فعال، السيدة الوز
ٔمهية هذا القطاع  د جيادل يف  ٔ ، وكذ ال  ورو احئة  حماربة تداعيات 

ي حيتل ماكنة ٕاسرتاتيجية يف السيا ، وا لبالد، من السيا سة التمنوية 
سبة  سامه ب ث  صاد الوطين، ح ق ٔوال يف  ث مسامهته  من  %7ح

ث يوفر تقريبا  ة، ح ائداته السياح ث  يل اخلام، كذ من ح ا الناجت ا
اصب الشغل،  80 ث م ة، وكذ من ح مليار من العائدات السياح

ث يوفر  ارش و 750.000ح شلك م صب شغل  شلك مليون   2.5م
ارش   .ري م

ث عرف  ٔكرث ترضرا، ح ٔن هاذ القطاع احليوي هو ا ٔيضا  من املعلوم 
م جراء تداعيات اجلاحئة، وقد خصص  يف هناية املطاف دمع  توقفا شبه 
ٔن  ل  س لشغل  حتاد املغريب  ٔننا يف  ىل القطاع املهيلك، ٕاال  رص  اق

ٔجراء املهن شمل  ٔخر، ومل  د م اء  مع  ة،  هذا ا لسيا املرتبطة 
ٔن  تظر  ي اكن م ٔيضا يف الوقت ا ري املنظمة، و ات  خصوصا القطا
ائية والرجوع  جراءات است ٕ ٔتنا احلكومة  ته فا اف سرتجع هذا القطاع 

ٔمه املدن  3ٕاىل احلجر الاكمل ملدة  الل عط رٔس السنة يف  ٔسابيع 
ة ار البيضاء، طن: السياح ش، ا ر، مرا ة، مما فامق من التداعيات ٔاكد

ىل هذا القطاع   .الاكرثية 
، مازالت شغي هذا  و صص من طرف ا مع ا اليوم، ورمغ ا
ىل املطامع واملقايه وكذ  الق املفروض  رضرة من جراء إال القطاع م
ايئ  ست ة لهاذ الظرف  دق دات الف ة من الو الل استغالل مجمو من 

سبات امله  ٔجراء ورسحي العديد من العامل، لرضب املك عية ل ج نية و
عي، وهذا ما  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ري املرصح هبم  مبا فهيم 

صص لهذا الظرف الطارئ مع ا ستفادة من ا م من    .حر
حملطات  ات ومن مضهنا العاملني  مع العديد من الف كام حرمت من ا

ملطارات، ويه ٔرضية  ٔول من ا ة يه  ٔن هذه الف لام  د عريضة،  ة   ف
ٔجراء النقل السيا انب وكذ  ٔ ل السياح ا   .ستق

سائلمك رة،    :ويف هذا إالطار، السيدة الوز
ٔمور  ني عودة ا قى مسمترا ٕاىل  لقطاع السيا س مع  هل هاذ ا

  ٕاىل طبيعهتا؟ 
مع ٔن ٕالغاء ا رى  لشغل  ربك لك ٕاننا يف إالحتاد املغريب   سوف 

رسحيات، فالبد  لمزيد من ال ال  ا ا ت املالية لهذا القطاع، مفس احلسا
ٔمور ٕاىل طبيعهتا ني عودة ا  .من مواصلته ٕاىل 

لتايل البد من  نيي القطاع والعاملني به، و ىل  ٕان القلق الزال خيمي 
، وم لقطاع السيا ببالد ة لضامن إالقالع  اق ضاعفة اسرتاجتية اس

ه من الهشاشة وتوفري  ٔهي وٕاخرا رب ت اجلهود ٕالنقاذه وحامية العاملني به، 
ٔجرائه عية لاكفة  ج   .امحلاية 

س  .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  . اللكمة، ٕاذا رغبمت يف ذ يف بضع ثواين
رة   .تفضيل السيدة الوز

ة و  رة السيا صاد السيدة وز ق ة التقليدية والنقل اجلوي و الصنا
عي   :ج

ٔكرث هباذ  يل ترضر  شار احملرتم، هاذ القطاع هو ا لفعل، السيد املس
شاط ل رجعو  ش  تناش  يل ما مك ٔسف الظروف الصحية ا ٔزمة، ول   .ا

ٔجوبة ل ا ري نقول لمك جوج وال ثالثة د ٔوال، ماتعطلش هاذ : بغيت 
ٔن  مع،  اص ا مع  د ا ن وا رب، واك د دج ريل ٕاىل  ٔ ذ بداية شهر  م

شتغلو يف القطاع يل ك   ..لناس ا
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  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

رة ى الوقت السيدة الوز هت   .ا
ه  ة "السؤال الثالث موضو منية السيا دور النقل اجلوي يف 

  ".جلهات
ٔصا واملعا شارن من فريق ا د املس ٔ سط السؤالاللكمة    .رصة ل

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد    :امحلايم محمداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارات احملرتمون، شارون واملس   السادة املس

ٔصاسؤالنا يف فريق  واملعارصة حول دور النقل اجلوي يف التمنية  ا
جلهات ة    .السياح

رة احمل سائلمك، السيدة الوز ب الوطين ا  ٓل الزتام املك رتمة، عن م
لهنوض وٕانعاش قطاع النقل  ة  ة وواك التمنية السياح لسيا املغريب 

جلهات   .اجلوي 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة   . اللكمة السيدة الوز

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
  :عيج

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ل احلجر الصحي، عرف قطاع النقل اجلوي هنج  عد الرفع التدرجيي د ف
لية  د تدابري مر ل اع ستغالل د اف هاذ  مقاربة تدرجيية الست
ر اجلاحئة، وخصوصا يف القطاع السيا يف  ٓ ش خنففو من  وهيلكية 

ات اململكة   .مجيع 
الت اجلوية  اف الر يل مت است ا فعىل مستوى النقل اجلوي ا
دة يف  ىل الز شلك تدرجيي  لية ابتداء من شهر يونيو، مع العمل  ا ا
ٔفق ٕان  الت وتوسيع شباكت اخلطوط حسب تطور الطلب، يف  دد الر
ل  ستغلوها ق يل كنا ك ٔسبوعية ا الت ا دد الر شاء هللا الوصول ٕاىل 

  .اجلاحئة
ات رشاكة،  لخطوط اجلوية اليت اكنت مشغ يف ٕاطار اتفاق سبة  ل
ة املغربية وكذ الرشكة العربية  لخطوط امللك ف خيص الرشكة الوطنية 

شغيل تقريبا  ادة ال ملغرب، فقد متت ٕا ٔصل  16لطريان  خط جوي من 
ٔسبوعية وصل ل24 الت ا دد الر ٔصل  73، واليوم    .ر 139من 

ىل لك مستعميل ولت دمني  لمسافرن واملست ٔمني السالمة الصحية 
النقل اجلوي، فقد اختذت هاذ رشاكت النقل اجلوي التدابري الصحية 
شتغلو  يل ك ش حيميو املسافرن والناس ا ولية  الرضورية وفق املعايري ا

  .يف القطاع
دمج  ويف نفس السياق، مت تدبري املطارات بوضع خمطط معيل وم

د وف اطر الصحية جلاحئة    .لوقاية واحلد من ا
دة خطوط  ح  ادة ف ولية، فقد مت ٕا الت ا اف الر سبة الست ل و
 ، ة يف بالد ٔمه اجلهات السياح ولية و ة ا ات السياح ٔمه الو جوية مع 

ر مهنا ريها: ونذ ٔملانيا ٕاىل  ريا،    .فرسا، ٕاسبانيا، بلجياك، هولندا، 
ٔخرى ة  ادة رشااكت مع الرشاكء من من  ٕ ، فٕان الوزارة تقوم 

يف هاذ الروابط  ك ٔسفار، قصد  وليني ل ني ا الناقلني اجلويني واملوز
، يف  ة يف بالد ات السياح ٔمه املدن والو اجلوية بني اململكة املغربية و

شاط السيا ل   .ٔفق ٕان شاء هللا العودة الرسيعة 
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

باللكمةلمك  شار، يف ٕاطار التعق   .، السيد املس

شار السيد محمد امحلايم   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل التوضيح رة    .ٔوال، شكرا السيدة الوز
يل  هودات ا ىل ا شكروك  ا ك رة، واح هاذي الشك، السيدة الوز

الل ال ٔمور راه يه واحضة ومن  ة كتقوم هبا وا مو د ا رة د لوا ز
ة يل يه سياح ل املرافق ا ة د ل املطارات ومجمو   .د

يل  ىل التلكفة ا لنا واحض هو  رة، السؤال د ، السيدة الوز ا اح
يل  ا كنعرفو هاذ الرشكة والظروف ا شها النقل اجلوي يف املغرب، اح يع

رحب، ولكن كنالحظو  ٔساس كمتر مهنا ورضوري الرشكة خصها  ىل 
ل  ٔمثنة ايل يه يف املتناول د كون  ة يف املغرب، خصنا  شجعو السيا

  .امجليع
ل  ة د د مجمو ٔساس اكينة وا ىل  لكمو  اد  هنا إالخوان د 
ش يدمعو القطاع السيا  ىل مستوى اجلهات  كونو  ات خصهم  االتفاق

ٔساس قطاع  ىل  اد  ٔخ د  يف قال ا ة يف املغرب، حبال  السيا
سامه يف القطاع السيا بـ يل اخلام، ٕاذن هنا % 7ك ا من الناجت ا

ل املطارات  ة د مو د ا ن وا ل املناطق يف املغرب، اك ة د مو د ا وا
دامني يف  يل  رة، هوما ا ٔصابع، السيدة الوز ىل رؤوس ا حمسوبني 

ة مو د ا ن وا ش املغرب، واك يل ك ل املطارات ا وفو وكنالحظو ٕاذن د
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الت  يش ر ة ما عند مو د ا جوية ٕاذن كنخرسو فهيم الفلوس، فهيم وا
شتغلو، ٕاذن عند  ل الناس ك ة د مو د ا ل املوظفني، فهيم وا د
لية  الت دا كون عند ر لصوها، ٕاذن هنا خصنا  مصاريف كن

لية ا ة ا   .شجعو السيا
ر  ل املثال، السيدة الوز طقة ىل س ، م ا ا ا ا شف ة، مش

ة  ستطا ياز، ولكن املغاربة ما عندهومش إالماكنيات و م ة  سياح
، هاذيك راه بالد  يك املنطقة، ذيك املنطقة امحلد  ش ميشيو  هلم  د
يل، ٕاذن  ة وكون عند تصور مستق شجعو فهيا قطاع السيا وخصنا 

ل اخل ة د مو د ا حو وا ل املثال، خصنا نف ىل س طوط، نعطيك 
ن تطوان يش، اك ا ما اكي ةـ ا د  - طن ن وا يش، اك ا ما اكي ا

ار البيضاء ل املناطق، العيون اكينة، خصنا جنيو حىت  ة د مو   .ا
مج مسطر ولو  د الرب كون وا شجعو هاذ الناس  ٕاذن هنا خصنا 

الت  ن ر ٔسابيع، اك ل ا ٔو  ٔسبوعي  ، ولو الناس "من ٕاىل"كون 
زورو بعض املناطق ٔساس ميشيو  ىل  ٔمل  سناو، ولكن عندمه    . ي

رو لها  ة، خصنا ند ة املناطق سياح مو د ا اكينة ورزازات، اكينة وا
لية،  ا ة ا شجعو السيا ش هاذ الناس هاذو يبقاو  لها،  إالشهارات د

ل ما حتم رة، ق لكمنا فهيا، السيدة الوز ا فهيا املسؤولية، وهاذي  ٔنت يل 
ل املناطق،  ة د مو د ا يفضلو ميشيو لوا ل الناس والو  ة د راه مجمو
ملغاربة مشاو يعملو راس العام متا، ولكن  امرة  ريا  امرة،  ، د ديب  د

نا  اد ج ٔخ د  يف قال ا ا جيينا حبال  يل يه  4اح ل املدن ا د
يل اكنو الناس  ة، وا د سياح لو وا ٔساس يد ىل  سناو مساكني  ي

ا  نا اح ل راس العام، ولكن ج الل ذيك العط د ري يف  املدخول 
يخرسو الفلوس،  ٔخرى،  ميشيو جلهات  لينا الناس  ان و وسدينا الب

سارو يف بالد ٔخرى ما جشعناهومش ي اطق  سارو يف م   .ي
س   .وشكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شارشكر    .ا السيد املس

رة السيدةلمك اللكمة،    .الوز
ب، تفضيل ىل التعق لرد    .تفضيل 

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

ٓن بني اخلطوط  ن مشاورات ا يل بغيت نقول لمك يه اك  Royal(ا
Air Maroc ( ،ة واجلهات لسيا ب الوطين  ىل وكذا املك ا  ٔن اح

شاط  ىل ال ارش  نعاكس م د  ٔن هاذ الربط اجلوي عندو وا يقني ب
د الربط  متويل وا د احللول  ش نلقاو وا ن مشاورات  ، فاك السيا
ة يف  ات السياح ارج املغرب والو ة  ات السياح اجلوي بني الو

ل اململكة   .املغرب، وكذ الربط بني املدن دا

  .شكرا

  : اجللسةس السيد رئ
ر   .شكرا السيدة الوز

ه  السؤال ملغرب"املوايل موضو   "دمع املنتوج السيا اجلبيل 
ٔحرار،  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
لسياح يف  البة جتعلها ق  زخر بالد و امحلد مبؤهالت طبيعية 
ة تصعب  ٔن صعوبة التضارس وغياب طرقات اكف ل واخلارج، ٕاال  ا ا
اللت وبين مالل ـ  ف ةـ  يت در ، منوذج  ر يف القطاع السيا س

ٔقالمي اجلبلية يق ا ٔقالمي شفشاون، وزان و يفرة، و   .خ
رة احملرتمة،السيدة ا   لوز

ام  شلك  ملغرب  مع املنتوج السيا اجلبيل  ود الوزارة  ما يه 
ه اخلصوص؟ ىل و يفرة  اللت، بين مالل ـ خ ف ةـ    وجبهيت در

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

ة وا رة السيا صاد السيدة وز ق ة التقليدية والنقل اجلوي و لصنا
عي   :ج

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ة،  نو ة هامة م الد كزتخر مبؤهالت طبيعية سياح رتو ف  ذ
، خصوصا بعد  دا يف بالد م  توج  يل هو م واملنتوج السيا اجلبيل ا

د الطلب كون وا ادي  ٔن  و ب ا كرنتق ٔزمة فاح م ف خيص  هاذ ا
ة اجلبلية   .السيا

ة الواردة يف اخلطاب  ة السام وهنا البد من استحضار التوجهيات امللك
رى  ث 2019لثورة امل والشعب يف غشت  66املليك مبناسبة ا ، ح

ة  حها السيا ىل استغالل الفرص وإالماكنيات اليت ت اللته  حث 
  .القروية

لهن ٔن ٕاسرتاتيجية الوزارة  ة يف املناطق كام  ٔوضاع السيا وض ب
ىل  مت الرتكزي  نوع، غين، وس توج طبيعي، م ىل تطور م ىن  اجلبلية، تت
توج سيا  ة اليت وجب حتويلها ٕاىل م جرد املؤهالت الطبيعية والثقاف
ٔهيل  ٔزمة، وذ قصد ت ىش مع الطلب، خصوصا بعد هاذ ا طبيعي ي
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رفهيية يف هاذ اجلهات، تطور املسارات واملنزتهات، وكذ ٕاقامة ٔ  شطة 
ة  ات السياح روجي وسويق هاذ الو ٔهيل السيا و إالرشاد والت
شتغل  يل ك رشية كذ ا ٔهيل املوارد ال عتبار ت ذ بعني  ٔ اجلبلية، مع ا
ٔن  لام  ظومة التكون املهين املسمتر،  رب تطور م ة اجلبلية  يف هاذ السيا

رامج ختص  دة  اليا يف طور إالجناز، هناك  د  ة اجلبلية تو السيا
ح مركز  ٔهيل وف ادة ت رب ٕا رشي  ٔهيل العنرص ال ر مهنا ت ت"وكنذ " ب
ٔقالمي اململكة دة    . لمهن اجلبلية ومشاريع تطور املنتوج السيا يف 

لهنوض  برية  ٔمهية  يفرة، فالوزارة تويل  ة بين مالل ـ خ ف خيص 
الل هباذ املنتوج ا ة ممتزية  ك ث عرفت دينام لسيا يف هاذ اجلهة، ح

رية، فارتفعت الطاقة إاليوائية بني  ٔ سبة  2019و 2010السنوات ا ب
رسر، كام عرفت ارتفاع يف  6300يف هاذ اجلهة، تقريبا وصلنا لـ% 109

دد % 46دد السياح مبا يناهز تقريبا  يف نفس الفرتة، وارتفعت كذ 
ت  ادق املصنفة تقريبا بـ ليايل املب   %.41يف الف

مج اجلهوي  ادة الرب ويف هذا الصدد، تنخرط الوزارة يف مرشوع ٕا
، من  ٔوراش ذات الطابع السيا شمل مجيع ا ي س لتمنية اجلهة، وا
ش  يل كمتزي هبا،  ملنتوج السيا اجلبيل ا يل كتعلق  مضهنا املشاريع ا

د ال   .نتظارات وتطلعات الساكنة وكذ السياحكونو ٕان شاء هللا يف املو
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب السيدلمك اللكمة،  شار، يف ٕاطار التعق   .املس
  .تفضل

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شها القطاع السيا  ىل لرمغ من الظروف الصعبة اليت يع

لبحث عن احللول  ىل ٕارادة قوية  مك تتوفرون  ٔ املستوى العاملي، نالحظ 
ٔفق البحث عن بدائل  ٔزمة، يف  لخروج من هذه ا وتصممي قوي 
ذ اكفة  ٔ ، و ورو ٔزمة  ديدة، تالمئ وضعية ما بعد  ة  لسياسات معوم

مثني لك هذ لينا  ٔي اهنيار، وهو ما يفرض  ياطات الالزمة لتفادي  ه ح
ة  ٔرض الواقع ملوا ىل  رب حضورمك القوي يف امليدان و هودات املبذو  ا

ري املسبوقة ٔزمة    .هذه ا
رة احملرتمة،   السيدة الوز

كام قلنا يف السؤال، بالد و امحلد لها من املؤهالت الطبيعية ما 
ام،  شلك  ة اجلبل  ة لهواة سيا ة منوذج ة سياح كون و كفي ليك 

و  و امحلد بذلت جمهودات مقدرة يف توفري املاء الرشوب وتعممي وا
مج فك  ر هودات مازال  ، لكن رمغ لك هذه ا الكهربة القروية وفك العز

يفرة،  اللت، بين مالل ـ خ ف ةـ  يت در ال  سري بوترية بطيئة، م العز 
ٔقالمي تتو  رت،  ور ٔقالمي لك من شفشاون، وزان وجرادة و ىل و فر 

البة جيمتع فهيا اجلبل واملاء والغابة   .مؤهالت طبيعية 
لهنوض  لتقائية  ة واحضة تضمن  ، البد من سياسة حكوم
ة يف  ، اليت تضمنهتا خطبه السام ال امل ة اجلبلية، وفق رؤية  لسيا
لهنوض  ة  ق د املنطلقات احلق ٔ عتبارها  العديد من املناسبات الوطنية، 

ىل ٕاجناح هذا الورشس د  سا ها، ليك  ٔطريها وٕارشا   .اكنة اجلبل وت
ات  ود لك القطا اكثف  رة، دون  ٔيت، السيدة الوز وهذا لن ي
ال  ٔهيل املسارات واملنزتهات وإالق ىل رٔسها ت جلبل، و ة املعنية  احلكوم
شطة الرتفهيية وتطور إالرشاد السيا والتعريف به، مع  ٔ ىل تنظمي ا

سويق والرتوجي ىل ال   .الرتكزي 
لشباب  م  ٔن هذا املرشوع  ه،  هناك جمهود بذل ولكن جيب مضاعف
ي يبقى  ه اخلصوص، وا ىل و ة  لفال شتغل  ي  القروي املعطل، ا
ٔفضل  كوينا  ة اجلبلية يضمن   ىل السيا شتغال  مومسيا، لكن 

ب لك مؤهالته، وتطور مدارك ٔحسن توا ة وتنوع من ومردودية  ه املعرف
لق  بري يف  سامه شلك  اه، ل ٔرضه وسك ، وجتع مرتبطا ب مداخ

ال ليه مستق شتغال    .الرثوة، هذا ما جيب 
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

باللكمة  ىل التعق لرد  رة،    .، السيدة الوز
  .تفضيل

ة التق  ة والصنا رة السيا صاد السيدة وز ق ليدية والنقل اجلوي و
عي   :ج

د املقاوالت يف امليدان السيا  ة لوا ا ا يف  ر كذ اح بغيت نذ
شتغلو  ا ك ٓليات، واح دا، وما اكنوش عند ا اجلبيل، مقاوالت صغرية 
ٔن  ٔو رشاكت صغرية،  ش يوجلو ٕاما لتعاونيات  ش ندمعو الشباب  ٓن  ا

ة لرشاكت و  ا ا يف  لكمتو اح يفام  ش هنضو، وكذ  مؤسسات حملية 
ديدة،  د املهنجية  الش اكينة وا سويق، ذاك اليش  ليه الرتوجي وال
يل تتلكف برتوجي وسويق اجلهة،  ش يه ا شتغلو مع اجلهات نفسها،  ك
ش يقدرو  ٔفضل، نقدر نقول من املصاحل املركزية  ٔن عندمه معرفة 

ة اجلبلي   .ةروجو هاذ السيا
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ة ببالد"السؤال املوايل موضو   ".املعيقات السياح
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
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  .والتعادلية لتقدمي السؤال
  .تفضل اليس حسن، اليس سليغوة تفضل

شار السيد    :سليغوة احلسناملس
س شكرا السيد   .الرئ

رة،   السيدة الوز
ىل  لتغلب  ل احلكومة  ذة من ق ما يه التدابري وإالجراءات املت

ة:املقصود(املعيقات السياسية    ؟)السياح

س    :اجللسةالسيد رئ
رة،  ابةتفضيل، السيدة الوز   .ىل السؤال لٕال

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
ع   :يج

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

يل  ولية، نظرا ا ة ا مة يف اخلريطة السياح فعال كتحتل بالد ماكنة 
لهيا،  يل كتوفر  ة واحلضارية ا رشية والثقاف رتو املؤهالت الطبيعية وال كام ذ

ن تداعيا ٔن اك ا ب يل شف ة الراهنة ا ٔمهية هاذ السؤال يف الظرف مكن  ت و
الد كذ  ة العاملية وف ول السياح ة يف مجيع ا ىل قطاع السيا برية 
ء،  حرصت احلكومة بتوجهيات  يل ترض القطاع كثريا من هاذ الو ا

روم احلفاظ  مج،  ر ىل وضع عقد  ة  ة سام رت  - ملك ىل  -كام ذ
اصب ىل م ة وكذ احملافظة  لمقاوالت السياح صادي  ق سيج   ال

ت  ه رمغ هاذ الصعو شاط السيا واستدام الشغل واسمترارية ال
ة   .الظرف

شخيص مشرتك مع املهنيني، مما جعلنا  ىل  مج  ق عقد الرب وقد ان
ة هاذ املعيقات، والبد  ة لوضع خطة معل ملوا ق ىل املعيقات احلق نقف 

شمل  مج ك ٔن عقد الرب ىل  21من التذكري ب ة  اور مت حم 5ٕاجراء، موز
ة وممثيل  رشاكة بني احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسات البنك اختاذها 

  .املهنيني
ٔمهية هاذ التدابري، فٕان القطاع السيا يظل يعاين من  لرمغ من  و
ا  يل شف ٔسف ا ري املهيلك ل البية القطاع  هشاشة القطاع املهيلك وكذا 

ىل تزنيل ٕاجراء ة،  حرصنا  لهنوض بقطاع يف هاذ الظرف ات هيلكية 
ر مهنا ة، غنذ   :السيا

ٔخرى  - ٔشاكل ا ة وا دق لمؤسسات الف ديد  د نظام تصنيف  اع
دمات ذات  ي سميكن من رفع التنافسية وتقدمي  ، وا لٕاليواء السيا

الية؛   جودة 
ب الوطين  - سويق، فوضعت الوزارة واملك كذ يف جمال الرتوجي وال

ة  لسيا مج طموح ٕالنعاش املنتوج السيا وطنيا ودوليا، املغريب  ر
ذ سنوات؛ ىل دراسات ما كناش مقنا هبا م   يعمتد كذ 

ي مت  - ر، ا يف نفس إالطار، فٕان صندوق محمد السادس لالس
ر يف  س ٓخر من دمع  ة، سميكن هو ا ة سام داثه بتوجهيات ملك ٕا

ش القطاع السيا وٕاعطائه دفعة قوية، إ  ا  ادي متك ن شاء هللا 
ة شها قطاع السيا يع يل  ت ا   .نتخطاو هاذ الصعو

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رةشكرا السيدة    .الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس

شار السيد    :سليغوة احلسناملس
ات ىل هاذ إاليضا رة    .شكرا السيدة الوز

يل كنمتناو لك ما قليت يتحقق ٔسف القطاع السيا هو ا ٔن مع ا  ،
ىل املعيقات  ات، ولكن ميل كنتلكمو  ٔكرث من مجيع القطا ترضر 
ىل املعيقات التدبريية، مفثال كام  ميكن لنا نتلكمو حىت  ة، راه  السياح

يقوم هاذي  يل  ان ا ر ٔن مدينة فاس هناك  يقوم  25كتعريف ب سنة، و
ة  اية السام يل عندو ويكون حتت الر ان ا د املهر ، وا لصاحب اجلال

ىل مستوى وطين ىل مستوى دويل مايش  د القمية    .وا
يل كتنظمو مدة  ة ا ل املوسيقى الروح ان د سنة يه  25هاذ املهر

رة، "مؤسسة روح فاس" ٔسف الشديد وكام تعلمني، السيدة الوز ، مع ا
ر ا ذ ر ومهتم ب لزتو يل مهتم  لو ا س د السالرئ الخ   .ملال ومهتم 

د الشخص مهتم  شوفهيا من هاذ النوع وكنلقاو وا هاذ املؤسسة ميل ك
ٔنه ميل كنقولو مهتم راه تقدم لعند الرشطة  هباذ االهتامات لكها، و كتعين ب
الو  يل الويل العام  و لعند السيد الويل العام، ا يل قدم القضائية املالية ا

يل ق، ا لو وخرجو ىل قايض التحق ق حسب لو اجلواز د  قايض التحق
ل  ىل هاذ الشخص 60كفا د   .مليون، كنتلكمو 

ل  ل مؤسسة د س د يل مازال رئ ىل هاذ الشخص ا ني كنتلكمو  م
)la Fondation Esprit de Fès ( س يل راك مسدعية ليوم امخل  7ا

خلطوط امل  لمك ممث  يل الوزارة د لس إالداري، ا ، لم ة املغربية، ممث لك
ل  يفاش ميكن لنا نفرسو هاذ النوع د ة ممثل،  لسيا ب الوطين  واملك
ٔشنو يه  ادي يقوم يف والية فاس؟  يل  لس إالداري ا لقاءات وا ا

يل ميكن لنا نفهمو؟    الرسا ا
ساؤالت،  ن  س احلكومة، هاذي اك ل السيد رئ رة د ٓخر ز يف 

س ل رئ رة د كرمي السيد  ٓخر ز ل  ٔ احلكومة ملدينة فاس، حرض من 
س  يكون عندو "مؤسسة روح فاس"رئ ٔن ميل  هتم لكها،  ، رمغ هاذ ا

ش حنرضو  لو، ما ميك يجمد العضوية د ٔقل  ىل ا هتم،  ل ا هاذ النوع د
ميثل  يحرض  يحرض راه  س احلكومة ميل  ٔن السيد رئ س املؤسسة،  رئ

س جملس املؤسسة، ويكون معه  ن رئ ل فاس، واك السيد الوايل د
س س اجلهة ورئ ن السيد رئ   ..املدينة واك
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ٔهنم بغاو  لمك،  رة، وهاذي راه يف  ن، السيدة الوز ٓخر ما اك
ر  ن عبد هللا والسيد املد امعة سيدي محمد  س  يورطو السيد رئ

ا ا يف اح ب،  ٔمني املال فهاذ املك ل البنك الشعيب  لنا اجلهوي د لثقة د
ٔمام السكة  ش حتطيه  ش حتيل هاذ املشلك؟  رة،  مك، السيدة الوز ف

لو ة د   .الصحي
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى هت شار ا   .الوقت السيد املس
ه  لسؤال املوايل موضو ني"منر  لحرف سبة  ل لتدرج    ".دمع التكون 
ش د السادة املس ٔ شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة    .ارن من الفريق 

شار تفضل   .السيد املس

شار السيد    :رحيان محمداملس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين 

رة احملرتمة، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا  سائلمك، السيدة الوز
ني صنف اخلدماتية  نالتكودمع  وزارمك خبصوص لحرف سبة  ل لتدرج 
ة   .وصنف إالنتاج

ليمك   .والسالم 

س   : اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، تفضيل لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

شار    احملرتم،السيد املس
ٔداة فعا  ة التقليدية  رتو يف حرف الصنا يفام ذ يتعترب التكون املهين 
مينحها  يل  الل إالماكنيات القوية ا لنقل املعارف واملامرسات املهنية، من 
شغيل  لشباب، والرفع من قابلية ال لق فرص الشغل، خصوصا  يف جمال 

م   .وٕادما
ٔكرث مالءمة لت كام يعترب منط ا ث ا ة التقليدية، ح لقني حرف الصنا

ات املكونة يف جمال التكون  ة التقليدية يف مقدم القطا ٔيت قطاع الصنا ي
سبة تقريبا  ىل الصعيد  %40لتدرج املهين ب ن  د من مجموع املستف

  .الوطين
دد  ث بلغ  ٓن حصي ٕاجيابية، ح د ا مج ٕاىل  وقد حقق هذا الرب

ن من التكون تق د سبة ٕاجناز  62.000ريبا املستف ٔي  ة،  در درج وم م

من الهدف املسطر يف إالسرتاجتية الوطنية  %82كتوصل تقريبا ٕاىل 
  .شاب وشابة 75.800، احملدد يف 2022ـ2016لتكون املهين 

د سواء  ىل  هيم  مج معل  ر ىل حتضري  اليا كتعمل الوزارة  و
ة وكذ اخلد ة التقليدية إالنتاج ىل صنف الصنا د  حماور  3ماتية، وس

ٔساسية   :ٕاسرتاتيجية 
ٔول - كون : احملور ا رب  ظومة التكون  يتعلق بتعزز قدرات م

ٔفق  300.000تقريبا    ؛2030شاب وشابة يف 
الل: احملور الثاين - ادة وحتيني : هيم حتسني جودة التكون من  ٕا

الل   :الربامج، حتديث التكون من 
  صة لرمقن شاء م ؛ٕا  ة هذه الربامج كذ
   ىل الل التصديق  لمتدربني من  د  كون ج ضامن 

ة لصناع التقليديني املؤطرن ومصاح سبات املهنية   املك
م املهين سهيل اندما   .املتدربني ل

ٓليات : احملور الثالث - الل ا هيدف ٕاىل تقوية منط احلاكمة، ذ من 
  :التالية
  د النظم املعلوماتية يف ع والتدبري  اع ادة والت جمال الق

  إالداري؛
   هيمتو يل  لني املؤسساتيني ا كذ تعزز الرشااكت مع الفا

ذمه وحتسني  رامج التكون وجتويد تنف بعملية التخطيط وتدبري 
  اليقظة إالسرتاجتية؛

   ه حنو تقوية الرشاكة بني القطاع العام واخلاص وكذ التو
رامج التكون ذ    .لتنف

  .اشكر 

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس
  .تفضل

شار السيد محمد رحيان   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ن الوزارة  لو اك لتدرج، املسامهني د ٔنه التكون  ىل  ساوش  ما ت

ن وزارة التعلمي والتكو  لمك واك   .ن املهين والغرفد
لناس  سبة  ل يل  ٔنه التجهزيات ا ىل  رة،  هل تعلمني، السيدة الوز
يقومش هبا ال الوزارة  يل كتقوم هبا ما  ني، التجهزيات ا املتكونني واملتدر

ن لمك وال هذا، كتقوم هبا الغرف، واك يل خطرية متا،  د فهيا مسائل ا
يقوم هبا بعض الرؤساء ل  التجهزيات لكها  ش د الغرف، وهذا ال يعقل 
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د، هذا ال يعقل ٓن وا   .كون خصم وحمك يف 
القة راه اكينني  ل سبة  ل ل اخلدماتية،  ٔصناف د سبة ل ل

(surtout)  ن مع د اك د، راه الناس تقصحو، ا وف املغرب "يف هاذ 
ٔخرض مع فكذا، الصناع التقليديني واحل"ا ن ا مع فكذا، اك ن ا ني ، اك رف

د الشلك ال يتصور كرفصو بوا   .رامه 
ت،  ا ٕال اصة  رية  ت وعندمك مد ا القة راه عندمك ٕا ل سبة  ل
ن  الش خيدمو، راه اك ٔقل هاذوك الناس اعطيومه بعض الكرايس  ىل ا
يتعمل املهنة هاذوك  لتدرج،  لتكون  لتدرج املهين،  يتخرج  يل  د ا

يتعلمو  يل  س الناس ا لهيم،  س  س ال رة، مايش  رامه، السيدة الوز
ٔقل تعاونو معهم بعدا يف بعض  ىل ا ىل قد احلال،  س قاريني  فقراء، و

ل التجهزيات وهذا يل يه د   .املسائل ا
ء السيارات يف اخلدماتية،  سبة لكهر ل لجباصة اخلدماتية،  سبة  ل

ل  ء املنازل املزنلية،  سبة لكهر سبة ل ل لزليج،  سبة  ل لبناء،  سبة 
ري  ٓالت د  ن  ن د عندمك يف التدرج يف التكون املهين اك لخرازة، اك
يل  ٓالت ا ل التكون يف املغرب، اكينة  يالك فهيا احلديد يف مجيع املراكز د
د اجليل من  ونو وا ٔقل  ىل ا ٔ وهذا،  يه حمطوطة متا، ويالك فهيا الصد

ال هاذ املس ل اخلرازة م   ).le cordonnier(ائل د
ىل  بلومات راه خصهم  شدو ا يل ك ال هاذ الناس ا يوم م ٔلوم ا

شد به  لو بعدا مييش  بلوم د ٔقل بعدا هذاك ا يف البنك ) crédit(ا
اج  ال التكون املهين عندمك ما ) sérigraphique(تضمنو وال كذا، الز م

دمش بـ  ىل د) sérigraphie(تي دامة  ٔمور راه والت الناس د   ا
رة ىل مسيتو، السيدة الوز دامة  ش  صطناعي ما بقا اكء    .ا

سبة  ل لتدرج،  ة املنازل التكون ما كتكونوش الناس  سبة لصبا ل و
يل  رة، ا س، السيدة الوز ن  لخياطة، راه اك سبة  ل ة السيارات،  لصبا

ل ا ٓالت د د ا   .خلياطةخصهم وا
دقة ما  د الف لتدرج ما كتكونوش وا اود التكون  ين  سبة  ل

ومش، والرتشيد السيا حىت هو ما عندمكش   ..عند
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت،  هت شار، ا   .شكراالسيد املس
ب ىل التعق لرد  رة،    .لمك اللكمة، السيدة الوز

  .ضيلتف

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

شار  رتومه، السيد املس عددة كام ذ ن فروع م يل بغيت نقول، اك ٔ ا
ٔن  ة ب ا ىل ق ا  ة التقليدية، خصوصا اخلدماتية، واح ل الصنا احملرتم، د

، وذاك  لتدرج املهين هو وسي د هاذ التكون  ن وا الش اك اليش 
راسات مع وزارة الرتبية الوطنية وكذ مع  ا ) OFPPT4(ا ٔن اح

ديدة  ٔكرث، ولكن ميكن بوسائل  كونو الشباب  ٔن خصنا  نعني ب مق
ل  مع د كون ا شتغلو معهم، وٕان شاء هللا  تكرة وذاك اليش، ك وم

هنوض هبذا  د يف ا سا ش    .القطاعوزارة الرتبية الوطنية كذ 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  السابعالسؤال  بة "موضو عي ودمع وموا ج صاد  ق تطور 
  ".امجلعيات والتعاونيات

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي اللكمة  د السادة املس ٔ
  .السؤال

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  رص  السيدةاملس   :ةٔمال م
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

صادية  رزا يف التمنية السوسيو اق عي دورا  ج صاد  ق يلعب 
يل اخلام، وشغل  %2الوطنية فهو ميثل  ا من الساكنة  %4من الناجت ا

ٔسف بدوره يف إالسهام ٔن هذا القطاع ال يضطلع مع ا شيطة، ٕاال  يف  ال
زالون يعانون من ضعف  لوه ال  الية، ففا عية وا ج ق العدا  حتق

نية ة  ٔسواق من  ة، والولوج ل مع من  بة وصعوبة الولوج    .املوا
رة   :سائلمك السيدة الوز

لني  لقطاع ودمع الفا هنوض  ل ا ٔ ما يه التدابري اليت اختذمتوها من 
  به؟

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

شارة احملرتمة،    السيدة املس
بة امجلعيات  عي والتضامين ودمع وموا ج صاد  ق ف خيص تطور 

ٔن هذا القطاع اكنت عندو وكذ ال  ٔوال من إالشارة ب تعاونيات، البد 

                                                 
4 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 
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لتمنية بني  د اسرتاتيجية 2020و 2010اسرتاتيجية وتصور  ل اع ، وق
لرؤية  مي شامل  دجمة لتطور هذا القطاع احليوي املهم مت تق ديدة م
مي ٕاىل جرد بعض  لص هذا التق لني، و شاور مع اكفة املتد السابقة ب

ر مهنااملنجزات ادي نذ  ،:  
ٔعطى  112.12ٔوال، وضع وتزنيل القانون رمق  يل  لتعاونيات ا املتعلق 

دد التعاونيات  يبلغ  لقطاع التعاوين، فاليوم  دا  مة  ة  ك ينام د ا وا
ٔكرث من  34.500تقريبا  عاونة؛ 600.000تعاونية تضم  عاون وم   م

ٕالضافة سويق  ولية  كذ تنويع وسائل الرتوجي وال لمعارض ا
  والوطنية واجلهوية؛

ات مع كذ   دة اتفاق ذ  رام وتنف رب ٕا  ، ٔسواق املتنق كذ ا
سويق إاللكرتوين  ل ال شجيع د ل ٕالضافة  سويق الكربى،  سالسل ال

ات التعاونيات؛ م ملنتو يل عندو دور كذ    ا
ج صاد  ق وية لتمنية  داد وٕاجناز خمططات  عي من كذ ٕا

يل  الس اجلهوية، ا رات تفامه مع ا ات رشاكة ومذ ع اتفاق الل توق
دد من  ات كذ مع  ل الربامج واتفاق ة د ذ مجمو ت كذ من تنف مك
صاد  ق ارب دولية يف جمال  د الت ستافدو كذ من وا ش  ول  ا

عي   .ج
قه ٕان شاء هللا يف ٕاطار إالس سعى لتحق رتاتيجية اجلديدة وهذا ما 

ٔمه %2، منرو من 2020-2030 ٔرقام  يل اخلام ٕاىل  ا ل الناجت ا   .د
ىل  سرتاتيجية اجلديدة  ركز هذه  ادي  ر  3و ٔساسية نذ امات  ا

  :مهنا
رب  لني اجلدد  عي وٕادماج الفا ج صاد  ٔوال، ٕاعطاء دفعة لالق

داث تعاونيات ومقاوالت اج بة ٕال شجيع واملوا ديد، ال ل  عية من ج
ن  ة التقليدية، ولكن اك ة والصنا كنعرفو التعاونيات يف املواد الفالح
كونو فهيا  ش  شجعو الشباب  يل نقدرو  تكرة ا ديدة م جماالت 

  تعاونيات؛
رب استغالل املؤهالت  بهتم،  لني وموا كذ هيلكة وتنظمي الفا

ىل الصعيد الرتايب؛ ة    املتا
لثا، تنويع يل  و ت اجلديدة ا د لت ابة  ست ل و جماالت التد

، خصوصا ف خيص التحول الرمقي والتمنية املستدامة،  ها بالد كتوا
ر مهنا ة نذ ٔفق ٓليات    :مستحرضن 

  احلاكمة اجليدة؛ -
لهنوض هبذا القطاع - دو  سا ش    .تعزز الرتسانة القانونية 
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رةشكرا السيدة ا   .لوز

ب شارة، يف ٕاطار التعق   .  اللكمة، السيدة املس

شارة  رصة السيدةاملس   :ٔمال م
س   .شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا رة    . شكرا السيدة الوز
سيج  بة هذا ال يل اعمتدت ملوا ل املبادرات ا ة د مثن مجمو بداية 

ل صن الل اجلاحئة، سواء حتويل جزء من طلبيات د صادي  ة ق ا
دد  يل بلغ تقريبا  لتعاونيات ا ل 400الكاممات  ٔيضا املبادرة د ٔو   ،

داث هوية برصية  صات ٕالكرتونية، رمغ ما ) logo(ٕا رب م سويق  وال
ٔسف تبقى هذه املبادرات  ٔنه ل سويق من ٕاشاكالت، ٕاال و شاب هذا ال

صاد الثالث يف ٕاطار اسرتاتيجيات ا ق متوقع  ة  ري اكف ٕالقالع حمدودة، 
ورو صادي ملا بعد    .ق

الل اجلاحئة، فقد  الالت  دة اخ اىن من  رة،  القطاع، السيدة الوز
يل تقريبا عرفت فقط  عرف توقف شبه لكي، ٕاال التعاونيات الكربى يه ا

سبة لبايق التعاونيات وهذا ل ٔما  لها،  ل رمق املعامالت د .. التقلص د
ٔسابيع ال  ي عرفت توقف ا سويق، البيع املبارش، فه وات ال ة وق سويق

ت  ٔيضا جسلت صعو ية،  ٔسواق التضام راجع زوار ا ٔيضا  ر،  التصد
ٔيضا  لسلع رسيعة التلف،  ٔمر  ارتبطت بضعف قدرة التخزن لكام تعلق ا
ال  ٔسواق اخلاصة بصنف ا ات ل ا ٕايصال املنتو متون واست توقف ا

ت ٕاال ستفد من إالجراءات القروي، لك هذه الصعو ٔن التعاونيات مل   
ة من  دات املمنو الل اجلاحئة اكلقروض وال املسا بت املقاوالت  يل وا ا

ال التعاوين قالل) 5la CNSS(طرف  ٔجراء يف ا ٔن ا   .هذا 
ٔحصاب  ت  دات اليت و لمتعاونني ٕاال املسا لتايل مل يبق  د"و " رام

(RAMED6)  ول يل مرشوطة بق ٔن وا رة، ب لام، السيدة الوز امللفات، 
دد التعاونيات يفوق  ٔن  مك  اء يف جوا تعاونية تضم ما  34.000دد كام 

ل  600.000زيد عن  سبة د د ال ساء وا عاون، متثل ال   .هبا %35م
ىل  د  ع متكن التعاونيات من  ٔن  رة، يف انتظار  ٕاذن، السيدة الوز

ا ة من ائداهتا اخلاصة عوض ٕا ، البد من التدرج يف مجمو و ت ا
ل املثال ال احلرص ىل س ر البعض مهنا  ادي نذ   : احللول إالسرتاتيجية، 

لمتكن من وضع  لتعاونيات  ٔوال، خصنا نقومو بتحيني إالحصاء العام 
عية  ج صادية و ق سيج يف صلب منوذج التمنية  خطة دمج هذا ال

الية؛   وا
ٔيضا  - ال هناك البد  د م لرمقنة، ف سيط املساطر والسعي  من ت

يل  لتعاونيات ا سبة  112.12القانون املنظم  ل ال  ٔنه م ولكن تنلقاو ب
ملناطق النائية تيلقاو ن  د يل كثار، املتوا يل هام ا ن ا د  لناس املتوا

يمكون يف  منية التعاون،  ب   chef lieu de la)صعوبة يف التنقل ملك
région)لتايل البد من الرمقنة   ..، و

                                                 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
6 Régime d'Assistance Médicale 
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س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت، من فض هت شارة ا ى الوقت، السيدة املس هت   . ا
رة،    السيدة الوز
دود الوقت  ٕاطارتفضيل يف  ب، بطبيعة احلال يف  ىل التعق الرد 

  .املتبقى
  .تفضيل

ة التقليد ة والصنا رة السيا صاد السيدة وز ق ية والنقل اجلوي و
عي   :ج

الل هذه  زاف التعاونيات  انو  ٔن  شارة، ب فقني، السيدة املس ا م اح
لس إالداري  فائلني، تقريبا اكن عند ا ش نبقاو شوية م ري  الفرتة، 

منية التعاونيات هذا الصباح، تقريبا  ب  ل مك يل  4000د تعاونية ا
ري كونت يف هذه السنة ٕاذ اصب شغل، ٕاذن اكينة  5ا در  ل م د

ل هذا القطاع مع د د ا ة لوا ا لطبع يف  ا  ة ولكن اح ك ينام د ا   .وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ة "السؤال الثامن موضو مثني السيا مع و ة  احلصي احلكوم
  ".القروية

شارن م د السادة املس ٔ ٔصا واملعارصة لطرح اللكمة  ن فريق ا
  .السؤال

ٔمحد   .تفضل اليس 

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
رةسائلمك السيدة  مثني  الوز ة يف جمال دمع و حول احلصي احلكوم

ة القروية   .السيا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ا ابة  رة، لٕال   . للكمة، السيدة الوز

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

ة  لسيا اص  ما  شار احملرتم، فاحلكومة تويل اه طبعا، السيد املس
ة  ٔمهية املؤهالت الطبيعية والثقاف لنظر  القروية، ويف هذا إالطار و

سا ت خطط وإال ٔولو ، فقد جعلنا من مضن  لهيا بالد يل تتوفر  نية ا

شاء مشاريع حملية  رب ٕا ة القروية واجلبلية،  منية السيا لنا هو  العمل د
ة  لك  ة اخلاصة  مثني املؤهالت والرثوات الطبيعية والثقاف ٔهنا  من ش
راز املؤهالت  رامج معل ٕال قت عهنا  وية، ان داد دراسات  ٕ و

رية لهذه املناطق ة الك ة السياح ادة املسارات السياح شمل ٕا ، وك
ال،  ت لالستق شور، كذ مكو رب ال شاف مؤهالت املناطق  الك
ه، وكذ  لرتف ة، مرافق  ٔويل املوارد الطبيعية والثقاف لٕالرشاد ومراكز لت

ة التقليدية ومر  ٔو الصنا ة  ات احمللية الفالح اكز مرافق لتمثني املنتو
ٔو إاليواء عند الساكنة  ٔو دار الضيافة القروية  ة  كولوج ٓوي ٕا لٕاليواء، م

ت ريها، ا   .ٕاىل 
ة وقد مت  ٔرض الواقع هذا التصور لتمنية السيا ىل  البدء يف تزنيل 

ة لكممي ر بعض املناطق، خصوصا يف الصحراء  واد  -القروية واجلبلية، نذ
ات   ىل اتفاق ع  ر ٕاجاميل نون، مت التوق س ذ املنتوج الطبيعي  متويل وتنف

مثني مواقع 124تقريبا  ة و ة من املدارات السياح ه مجمو   .مليون درمه، ف
ة العيون ذ املنتوج  -كذ يف  متويل وتنف ات  ة امحلراء، االتفاق الساق

ل  ر ٕاجاميل د ا 116تقريبا اس ة ا هب  -مليون درمه، و واد ا
اص بـ كذ  ذ املنتوج  متويل وتنف ة  ىل اتفاق ع  مثني  5التوق املدارات و

  .مليون درمه 90مواقع تقريبا ب  5
ة ة لتمنية  ميا خيص  ىل اتفاق ع  ل، التوق رت من ق بين مالل كام ذ

ة املنتوج السيا  داث مسارات سياح شمل ٕا الطبيعي اجلبيل ك
ل  رفهيية، تقريبا مببلغ د ت  ع كذ  202ومكو مليون درمه، كام مت التوق

ت بتلكفة تقريبا  و قلمي  ٕ ادل  منية مبوقع بو ة    .مليون درمه 60ىل اتفاق
ازمة ٕان شاء هللا  راهات املالية، فٕان الوزارة  ىل الرمغ من هذه إال و
فو  ك ش  ة رضورية  ىل موارد مالية ٕاضاف ر يف البحث  س ىل 

يل كهت ة القروية واجلبليةالربامج ا   .م تطور قطاع السيا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

باللكمةلمك  شار، يف ٕاطار التعق   .، السيد املس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
يل  ٔسايس، ا ل احلكومة هباذ القطاع السيا ا م د ه يف الواقع 

ٓن يف ا ٔن ا ة القروية،  ري الشمس هو السيا ش  ة ما بقا لعامل السيا
ش يف العامل القروي،  متع وحىت منط الع ل ا ٔصبحت الثقافات د والبحر، 
ميشيو لها السياح،  يل  يل، فهو من املسائل ا ري ج ٔو  ليا  سواء اكن ج

ٓن ة ا   .السيا
ٔن  يل قلت انتوما  يل بغيت وا ة اجلبلية ا مث كذ هاذ السيا

ٔعطهتا  دد احلكومة  ل  ٔمهية تبان يف النتاجئ، النتاجئ د اص هاذ ا ٔمهية، 
خلصوص اجلبلية ٔقالمي القروية، سواء اجلبلية  يل تزتور ا ال ا . السياح م
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بري  راث ثقايف  ىل  ٔن املغرب يتوفر  رة،  وما يفومكشاي، السيدة الوز
ة هائ ل البالد، مغارات، مسارات سياح ، دا، يف مجيع النوا د

ٔو املدارش البعيدة  ٔو يف القرى  ٔو يف املتوسط  ري  ٔطلس الك سواء يف ا
  .دا

ٔن الوزارة  شوفو  ٔنه  ىل  يل بغينا ميل در هاذ السؤال،  ا ا ٕاذن اح
ة  ة، ميكن السيا ل السيا فع هباذ النوع د اطية ٕاماكنيات 

د الو  سيطة يف وا ة ال ستكشاف، السيا ة  ة، سيا كولوج قت إال
شو مع  ٓن حيرضو يف القرى، يف املدارش، يع غيو ميشيو ا غي السياح ت ت

ش يف هدوء شوفو الع سطاء،    .الناس ال
شوف  لساحئ  ش نعطيو  اصنا ندفعو يف هاذ إالطار  ا  ٕاذن اح
هلم،  لكرم د ، واملغاربة معروفني  الواقع، مدى جتذر الثقافة املغربية وكذ

لتايل هاذ السيا د و راسات، وتنعرفو يف وا ٔن تقومو  ة نبغيو 
يل خصها  ة ا ٔزيالل تتعرفو املناطق السياح ة، نقول  يف  املناطق سياح

ن  اطق هائ ال يف تغدو ٔمام، كذ يف ٕاقلمي احلوز عند م  la(تدفع ل
Vallée ( ل تغدون و يل مه ) la Vallée(د ٓخره، ا اك ٕاىل  ٔور ل  د

ىل م لهاذ  معروفني  ه ٔهنا تعطي  اصها  ويل، الوزارة  الصعيد ا
ٔخرى  ديدة  شاء مدارات  ال ٕا زيد م زيد جتهزيات إاليواء،  املناطق حىت 

ال جيي الساحئ شجيع السياح، مايش م يل .. ل ال يف ٕاقلمي احلوز ا ا م اح
يلوث وتيجي يبات يف  ا تيجي  ٔن الساحئ اح ش، تنعرفو  قريب ملرا

ش، اك فهيا  مرا ٔور د،  ستف د، الساكنة ال  ستف ٔو ال  100.000هذا ال 
) les déchets(يف الصيف ولكن تظل متا تتلوث الواد وتتحط  200.000

ولها وتيزنلو يباتو يف ٔساسية، .. د ة  ات سياح ٔن ما اكيناش ب الش؟ 
د ذي ستف ش  م  ٔ ٔو ال ثالثة  د يومني  ش الناس يبقاو وا ك شجعومه 

ة   .املناطق من هاذ السيا
ة القروية  ل السيا ٔن هاذ املوضوع د ىل  رة،  متناو، السيد الوز

ٔن العامل القروي  لها،  ال د يف العدا ) déjà(خصها تعطهيا احلكومة ا
ٔن  ىل  ٔفق احلكومة  كون يف  الية،  كون مضن العدا ا اص  الية،  ا

ستحق لك العناية هاذ العامل القروي نعطيه حقه  ٔنه  ة،  من هاذ السيا
يل ساكنني متا راه ميكن هباذ  ستحقها، وكذ هاذوك الناس ا يل نعطيوه  ا
بري،  ال رٔسامل  ش م غ ة كثرية، ما ت ا املسائل الصغرية، مايش يش 
ل إالماكنيات لهاذوك  د العدد د ولكن تتعطي الشغل مستقر، تتعطي وا

شني يف ا يل    .هاذيك املناطق اجلبلية ويف القروية الناس ا
س   . شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

باللكمةلمك  ىل التعق لرد  رة،    .، السيدة الوز
  .تفضيل

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

ا عند اعت يل بغيت نقول لمك اح ٔن بعد هاذ اجلاحئة غيكون ا قاد ب
لتايل  م يف تنافسية اململكة، و ة القروية واجلبلية دور  عند هاذ السيا
ة القروية  لسيا هنوض  ىل ا دو  سا ش  ٔو مجيعا  ري خصنا نتعب

انب ٔ ش جنلبو السياح ا ا  ادي متك ٔن    .واجلبلية، 
ة،  ٔوال لهيلكة املؤسسات السياح ة  ا ا يف  وخصوصا مشلك اح

يل  ل ا اية، ٕان شاء هللا، يف املستق د نصوص قوانني  ن وا إاليواء، واك
شجعو مقاوالت صغرية يف مجيع اجلهات ، وكذ  د سا   .ادي 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

قل ه  ون ٔعامل هذه اجللسة، وموضو دول  ري يف  ٔ ٕاىل السؤال ا
ة الصناع " ورومعا   ".التقليديني يف مصت زمن فريوس 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لطرح السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار  داد امحد  السيداملس   :امعر 
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
ىل السياسة  يل حنمد هللا وشكره  ، وا ورو احئة  سؤالنا حول 
ٔقل خسارة يف  يل كنا  ني، محمد السادس، نرصه هللا، ا ٔمري املؤم الرشيدة 

صاد ق ٔقل خسارة يف  كونو  ٔرواح، وٕان شاء هللا،  ول يف ا   .ا
شيطة،  ات ال ٔن هاذ اجلاحئة ترضرت مهنا مجيع القطا وال شك 

ٔكرث ترضر و ٔنه هو  يل نعتربه  ة التقليدية، وا يل مهنا قطاع الصنا اصة ا
شغل  يل هو  ن، وا ٔكرب قطاع اك يل هو  ات، هذا القطاع ا يف القطا
لرتاث  لو ومعروف  صاد د الق يل هو معروف  العديد من الناس، وا

ة التقليدية والعبقرية د لصنا ٔصييل  لطابع التقليدي ا ل الصانع ومعروف 
ٔنه  قة ترضر  يل حق ، وا رو احئة  يل اليوم ترضر من هذه  التقليدي، ا
ٔنه ما عندو تغطية حصية وما عندو صندوق ضامن  ٔكرث؟  الش ترضر 
لجنة  ليه، وهذا حىت ا رجع  يل ميكن  عي وما عندو صندوق متويل، ا اج

ور ل  ىل الصندوق د يل اكنت  يل اكنت جلنة اليقظة ا ، اكن قطاع ا و
ٔكرثية  يل اكمل، ا د مهنم استفاد، وما استفادو مه ا ة التقليدية ما  الصنا
لصناع ما  لجنة ونظرا  يل دارهتا ا لرشوط ا مهنم ما استفادت، نظرا 

د عرفو، اليارس ستف ش  ل  يفاش يتد   .مهنم ما عرف 
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الية ا رة، ما يه املسائل إالستع سائلمك، السيدة الوز يل ميكن ا 
يل هو يف  ، ا ورو ل  ٔزمة د ة التقليدية من ا تنقذو هبا هاذ قطاع الصنا
كون من مضن  ادي  قة ٕاىل ما اكن يش مسائل مستع  يل حق نظري ا

ٔقرب وقت ممكن؟   الناس املعط يف 
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

ابة  رة، لٕال   .ىل السؤاللمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
يق  ري مهنا و اىن الك ة التقليدية  رمت، قطاع الصنا لفعل، كام ذ
نا  ادي ميك يل  ليشء املالمئ ا يلك  ري  ٔزمة، وكذ  تيعاين من هاذ ا
ىل  لو و ىل الهشاشة د نت  ٔ دو هاذ القطاع، وهاذ اجلاحئة  سا ش 
ٔوال، هيلكة وتنظمي  ل،  ٔ رضورة إالرساع يف اختاذ تدابري وٕاجراءات من 
جناز حبوث  ٕ ٔزمة  ذ بداية ا ة التقليدية،  قامت الوزارة م قطاع الصنا

عو ونعرفو الوضعية  ش ن دانية مع الصناع التقليديني  الل م هلم  د
ا اليوم عند  رب، واح الل احلجر الصحي ويف شهر شت ثالث فرتات، 

اري يف هاذ الشهر   .البحث 
رب يه تقريبا ثليث من الصناع التقليديني  تاجئ البحث يف شهر شت ف
فاوتة بني  سب م هلم، وب صادي د ق شاط  ٔنفو ال ست ٔهنم  استطاعو 

ة وال  ة التقليدية إالنتاج ة التقليدية اخلدماتية، وكذ حسب الصنا صنا
ة التقليدية مرتبط كذ  د القسط من الصنا ٔن وا الفروع، وكنعرفو ب
يعات  ش م ات وما اكي تو ش م ة، ويه مازا كتعاين ما اكي لسيا

ٔسف   .ل
ىل العاملني، قامت الوزارة بتعبئة اكفة  ٔزمة  د ا ف من  ولتخف

بة لالستفادة من إالجراءات املصاحل املركزية واجلهوية  ل موا ٔ والرتابية من 
يل وضعهتا احلكومة، مفا اكش ٕاقصاء الصناع التقليديني من جلنة اليقظة،  ا
دة، خصوصا  د املسا ن وا ذ وذاك اليش، اك ن بعض املشالك يف التنف اك
ش  هنم وبعض الغرف  د الرشاكة ب كون وا ش  مع القطاع البنيك 

دو الصناع    .التقليدينيسا
لصناع التقليديني، كذ مت إالرساع  ف خيص التغطية الصحية 

صدار القانون رمق  ٔهنا يه هاذ  50.17ٕ ة التقليدية،  شطة الصنا ٔ املتعلق ب
ات الصناع  زلو التغطية الصحية لفائدة ف ش  ا  يل غميك القانون ا

مع وا عية وا ج شمل التغطية  يل  بةالتقليديني ا   .ملوا
دا، خصوصا ما  م  يل هو حمور  سويق ا كذ ف خيص حمور ال

ىل  دومه  سا ش  مع  د ا لهيا، فاكن وا يعمتدو  يل  ش املعارض ا اكي
رشوط تفضيلية  ات الكربى  ات يف الفضاءات العامة واملسا روجي املنتو

ة لصناع التقليديني، وكذ استغالل فضاءات العرض والبيع د ل الب ا
يل ميكن ميثل  سويق إاللكرتوين ا ل الوزارة، ٕاضافة ٕاىل كذ ال التحتية د

د احلل   .وا
لني يف القطاع لالستفادة  بة الفا ىل موا متويل، مت العمل  يف جمال ا

، مبا يف ذ  و يل وفرهتا ا متويل ا مج انطالقة"من عروض ا ٔن "ر  ،
ستاف دو هبم، فقامت الوزارة بتعاون مع مؤسسات الصناع التقليديني ميكن 

ات  س والتكون مع بعض الف لتحس رامج  ذ  ة رشكة بوضع وتنف بنك
س احلكومة  شور لرئ ل الصناع التقليديني والتعاونيات، كذ ٕاصدار م د

ات التقليدية ىل ٕادراج املنتو ة  ه إالدارات واملؤسسات العموم   .حيث ف
  .شكرا

س اجللس   :ةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار السيد امحد   دادااملس   :معر 
ه لعدة مسائل مهنا  يل تطرقت ف ىل اجلواب، وا لسيدة الوزرة  شكرا 

ر ومهنا املنصات إاللكرتونية سويق والتصد   .ال
جل لكميت هذا يتعلق  ا املنصات إاللكرتونية  ية اح ل الف انب د

ر وال  سويق والتصد ل القة  ل اخلدماتية ما عندو  ة، اجلانب د إالنتاج
القة مع مسائل يدوية ومعام  ملعارض وإالنتاج، عندو  القة  عندو 
ه  ه وسدت ف يل الناس ضاعت ف ورو ا ل  ام د يدوية، وهاذي دروك 

ر،  سويق والتصد ل دل البناي  ٔن يش  دل وقعدت،  ويش 
دل خراز املسائل الصغرية  ر، ويش  سويق والتصد ل ست  السيلك
يل من  ر؟ وكثري هوما ا سويق والتصد ل ر، الصباغ  سويق والتصد ل

ىل  ة  ية إالنتاج ل الف   :ٔصناف 3الصناع التقليديني د
ر؛  - سويق والتصد يل ميكن يعاون يف ال ن صنف ا  اك
يل ميكن يعاون  - ن صنف ا ٔولية  ميل واك تعطى لو املواد ا

ج؛  وندمعوه وخنليوه خيدم وي
دمة   - سد عندو  ا  يل هو خيدم يوم ن صنف فهيم ا واك

ح ساروتو وخيدم ويعدل  و، وتو ٕاىل  القوتيف اليويم م
ٔولوية، وهذا  يل يف ا ر، هذا هو ا سد ما عندو ما يد

  ..اصو يتدمع مبسائل ملموسة

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا   .السيد املس

ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس
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داد ٔمحد  امعر  شار السيد    :املس
ل شوي، زدين شوي، هللا  يف زدت لو ق هللا خيليك زدين شوية، 

يك   .رمح وا

ايبة تنافس  يل  س ا ٔن اكينة  يل حنموها من التنافس،  نبغو هوما ا
 ، يل عند لها ا لينا هبم وضيعتنا معٔحسن من اجلودة د لت  ش .. ود

لسوق جتة وماشية  لهيم هوما  ا املادة اخلام تطلع  لينا اح   .تطلع 

يل ما عند يف السوق خصها تتوفر ٔولية ا ل املواد ا   .اكينة مسائل د

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت، شكرا هت شار ا   .السيد املس

ىل مسامههتا القمي رة  ىل ، ةوشكر السيدة الوز وشكر امجليع 
  .املسامهة

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 


