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ٓخرجامدى  12 ر 26( 1442 ا  )2021 ينا

 733اجللسة رمق حمرض 

ء: التارخي ٓخرجامدى  12 الثال ر 26(هـ 1442 ا  ).م2021 ينا
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس س ثالث، اخلليفة ال محيد    .لرئ
ت ة ومثان دقائق ساعتان :التوق قة الث الثالثة، ابتداء من السا ق ةوا  ام

  .بعد الزوال
ٔعامل ٔسئ الشفهي: دول ا اقشة ا   .ةم

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

وسكوس شار السيد محيد  س اجللسةاملس   :، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

  شارون احملرتمون،السادة 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 ق
لسي د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا د ا

ت ال   .وٕا
ٔمني  .تفضل السيد ا

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

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

ر احملرتم،   السيد الوز
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س
لهيا، فقد توصلت  ٔجوبة احلكومة  لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل

ر  20الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  رخيه مبا ييل 2021ينا   :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 8: دد ا   ٔسئ
ابية - ٔسئ الك   .سؤ 27: دد ا

و امللكف ر ا سان  كام توصلت الرئاسة مبراس من وز حبقوق إال
ر  لس طلب السيد الوز اللها ا والعالقات مع الربملان، خيرب من 

ر الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي  ى وز املنتدب 
ة لقطاع الرتبية  ٔسئ املو ري ا ٔ لتعلمي العايل والبحث العلمي بت امللكف 

ٓخر اجللسة   .الوطنية ٕاىل 
ارشة بعد ويف اخلتام د، م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ط ا ٔح  ،

ىل  راسة والتصويت  امة ختصص  لسة  ٔسئ الشفهية، مع  لسة ا
ٓتية   :مشاريع القوانني ا

لتلوث النامج عن السفن 69.18مرشوع قانون رمق " ٔوال،   ؛"يتعلق 
متويل التعاوين 15.18مرشوع قانون رمق " نيا،   ".املتعلق 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ه  لية، وموضو ا ٔسواق امجل "ا ت ب ٔسعار وامحلاية من املضار ة ا مراق

  ".لبيع اخلضار
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ  اللكمة 

سط السؤال   .ل
شار   . تفضل السيد املس

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،    السيد الوز

ٔسعار اخلاصة  ت ا رصد عن قرب مستو ة  ٔن جلان املراق ل  س
ل يف ذا س ية، لكن  سهتال ٔسواق ملواد  ة  ت الوقت حمدودية يف مراق

اكر ح ت و   .امجل وحامية املسهت من املضار
ر احملرتم،   السيد الوز

؟  ام هبا محلاية املسهت   ما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون الق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ال  ابة  ر، لٕال   .سؤاللمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضلوا

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب  ن بوطيب، الوز   :السيد نور ا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ع وضعية متون  ىل ت لية مبصاحلها املركزية والرتابية  ا حترص وزارة ا
سيق مع مجيع  شلك مسمتر، وذ بت ٔسعار  ٔسواق وتطور مستوى ا ا
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ات واملؤسسات املعنية، الت خمتلف  القطا يف تد ك ىل  وتعمل كذ 
ٔسعار واجلودة واملعامالت  ة ا ان إالقلميية واحمللية امللكفة مبراق ل املصاحل وا
لتقسيط حملاربة مجيع  ٔو  مجل  ىل مستوى البيع  ارية، سواء  الت

ٔسعار اكر املوارد واملضاربة يف ا ة، مبا يف ذ اح ري املرشو   .املامرسات 
ٔن  الل كام  ٔسواق امجل واخلرض والفواكه، من  ع يويم لعمل  هناك ت

ٔسعار وحتليل تطورها والمكيات املتداو هبا ة وضعية ا   .مراق
ٔسواق  ىل مستوى  ٔسعار اخلرض والفواكه  ويف هذا السياق، جسلت 

الل سنة  رية  2020امجل  ٔ الل السنوات ا مقارنة مع معدالهتا 
ا، ن س ل هذه استقرارا  زايد المكيات املتداو دا ة وفرة العرض و

ق توازن بني العرض والطلب ت معوما من حتق ٔسواق، واليت مك   .ا
الل  ٔسعار بعض اخلرض والفواكه  ة اليت تعرفها  س دات ال وتبقى الز
ٔسباب  ٔو  ٔو مومسية  ة  ٔساسا بعوامل ظرف بعض الفرتات مرتبطة 

وهنا مرتب ٔكرث من  ٔن هوامش موضوعية،  ري رشيفة، كام  طة مبامرسات 
لخرض والفواكه  سبة  ل لتقسيط  مجل والبيع  الرحب املس بني البيع 
لية  ا ، وحترص مصاحل وزارة ا ت معقو ىل العموم يف مستو تبقى 
ة مرور اخلرض  رتام ٕالزام ىل ا ة مسا التوزيع  الل مراق تصة  ا

ٔسواق    .امجلوالفواكه عن طريق 
ٔسواق امجل  انب  شمل ٕاىل  ة  ع واملراق لٕالشارة، فٕان معليات الت
ة  ل املثال قامت مصاحل املراق سويق والتوزيع، فعىل س ل ال يق مرا

الل سنة  ٔقالمي  ة ما يناهز  2020لعامالت وا ٔلف من  268مبراق
مجل والت  قسيط يف خمتلف املتاجر وحمالت إالنتاج والتخزن ونقاط البيع 

ٔسبوعية ٔسواق ا   .املدن واملناطق القروية وا
ىل حترر  ٔسفرت هذه العمليات  حمرض خمالفة، متت  4800وقد 

الفني، مهنا  تصة الختاذ إالجراءات القانونية ٕازاء ا ىل احملامك ا هتا  ا  156ٕا
ٔسعار ة يف ا ري املرشو دة  لز   . خمالفة تتعلق 

س اجللس   :ةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

مك ىل جوا   . شكرمك 
ٔعطيمت يبقى 2016سؤالنا يعود لسنة  ي  ٔن هذا اجلواب ا ٔعتقد  ، و

  . موضوعيا ومعقوال
ي  ور ا ىل املستوى إالقلميي حنن ال ننكر ا تقوم به مصاحل وزارمك 

ٔسعار وحماربة  ة ا ىل مراق شلك دوري  شتغل  رب جلان ٕاقلميية  واحمليل 
ٔقالمي  لعامالت وا صادية التابعة  ق ٔن املصاحل  م حبيث  ت، معل  املضار

ىل مستوى  ظرمك  بري ي م يف هذا إالطار، لكن هناك معل  تقوم بعمل 
بة تنظمي ا ة وموا ٔسواق وبناهئا، وهنا مسؤوليتمك تنحرص يف مصاح

ل واملشغ  ل هذه املشاريع املهيلكة واملدرة  ات الرتابية يف ٕاجناز م امجلا
ٔن تلعهبا،  ات  ىل امجلا ٔساسية اليت جيب  ٔدوار ا ث تبقى من ا ٔيضا، ح

ٔسواق وٕاجنازها وتطور  ٔوضاع ا لهنوض ب بتة  هتا ٔن مسؤوليهتا  ها وحام
ٔسواق اخلرض والفواكه ت خصوصا    .من املضار

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ايت يف العديد من سالسل  كتفاء ا ٔصبحنا حنقق  اليوم و امحلد 
و  ايئ يعود  ىل رٔسها اخلرض والفواكه، وهو جمهود است إالنتاج، و

هود سامه املغربية اليت وفرت إالماكنيات واملوا مع، هذا ا رد املالية من ا
ق هذا املبتغى ل حتق ٔ ي يضحي من  ه كذ الفالح املغريب ا   .ف

سامه يف  ٔت  ت جناعهتا وبد ٔثب ة املغربية  ر، الفال اليوم، السيد الوز
ات ريات بالد من هذه املنتو ىل  يل الوطين، حنمد هللا  ا   .الناجت ا

ىل اجلودة، ٔزمة الصحية القطاع الفال  شكر الفالح  خفالل هذه ا
لرمغ من توفر  ٔنه  ري  ٔن املغاربة وجعلهم ينجحون يف احلجر الصحي،  طم
د مه  ، ومع ذ اكن املستف ٔمثنة معقو ة وب اخلرض والفواكه بوفرة اكف

ٔسف، يف  دون، مع ا ٔسواق هتهاملضاربون واملتوا   . ا
ريد جمهودات ر،  ة حىت ال  ، السيد الوز مضاعفة لعملية املراق

ٔمن  ٔيدي املتالعبني  ىل  تؤذي الفالح املنتج وال املسهت والرضب 
ت،  د ا وجعلها يف مستوى الت ٔسواق ٔهيل  الغذايئ الوطين، وكذا ت

ري مرشوع نظميها سيقطع مع املضاربة ومع لك اجتار    . ف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقى ب يف  ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز
  .40نية وال  21.. تفضل

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ٔعطى  ٔخرض  طط ا فق معه، ا يل قلتو لكه م ة، هاذ اليش ا رس

ني  فعة قوية والفال د ا لناوا ٔسواق.. د كون .. امجل خصنا  خص 
وي، ما عن هلم  ٔسواق امجل عندمه النطاق د ه يويل  د التو د وا

طط  د ا ن وا ة، اليوم راه اك ة جام ل جام ٔسواق امجل د يبقاوش 
نا ٕان  ادي ميك يل  ه، وا دامني ف يل  ة ا سيق مع وزارة الفال وطين بت

ٔجنع، وخنرجو من هاذ التدبري احل كون عند تدبري  ش  ل شاء هللا  ايل د
ش  صاصات  رجعو لالخ كون هناك رمبا  ، ولكن خص  ٔسواق امجل

ل يف هذا ادي ميكن .. اجلهة رمبا تد يل  م، ا صادي  د املرفق اق ٔنه وا
ٔفضل ٔجنع و ل اخلرض الفواكه بطريقة  سويق د   .ش يمت ال
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ات احمللية"السؤال الثاين موضو ت امجلا   ".إالشاكالت املرتبطة جببا
حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال املغرب
شار   .تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س ا   حملرتم،السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
شلك  ث  لنظام اجلبايئ املغريب، ح ام  ت احمللية مكو  تعترب اجلبا
ات الرتابية  عية، ومتكن امجلا ج صادية و ق ٓليات السياسة  دى  ٕا

ىل املوارد املالية الالزمة   لقرب من التوفر  ة  متويل اخلدمات العموم
ت احمللية يعاين من ٕاشاكليات  ٔن نظام اجلبا ري  ق التمنية احمللية،  وحتق
ته وضعف جناعته  ام مكو س دم ا ب طبعه املعقد و س عددة، وذ  م

ه   .وحاكم
ر احملرتم،   السيد الوز

هنض مبسؤولية قوية، تتوافق  ٔن  ات الرتابية  ىل امجلا غي  مع لهذا ي
و لها ومع  ات ا التنظمي الرتايب اجلديد ومع نطاق وطبيعة الصالح
ٔن احمليل  لش ضهيا التدبري احلر  ستقاللية واملسؤولية اليت يق طلبات  م
ات الرتابية، ويتعني يف هذا الصدد جتاوز املقاربة املعمتدة يف  ل امجلا من ق

ر نتقال حنو مقاربة  ت احمللية و ة وضع اجلبا ل دينام ىل مداخ كز 
صادية احمللية ق   .رتبط جبهود التمنية 

ر احملرتم،   السيد الوز
د  ٔساس اع راهات تتطلب  ٕان رهان إالصالح اجلبايئ احمليل متليه ٕا
فع  صادي وا ق شاط  ىل حتفزي ال د  ٓن وا ٔهنا العمل يف  تدابري من ش

دا وٕانصاف ٔكرث  سيط لنظام اجلبايئ ليصبح  الل ت ا، وذ من 
هتا مع  ٔسسها وضامن التقائ د  ددها وتوح ت احمللية وتقليص  اجلبا

ت الوطنية   .اجلبا
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل  ملناسبة املصادقة  مثن  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 
اء 07.20مرشوع القانون رمق  ي  ت احمللية، وا جلبا  املتعلق 

دات هتدف ٕاىل التزنيل التدرجيي لتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة  مبست

ت   . لجبا
ر احملرتم،   السيد الوز

حتاد العام ملقاوالت املغرب إالجراءات التالية  نقرتح يف فريق 
ت احمللية   :ٕالصالح اجلبا

زال  - دد الرضائب اليت ما  ٔوال، استكامل اجلهد املبذول لتقليل 
ىل نفس مرتفع ٔو دمج الرضائب املفروضة  الل ٕالغاء  ة، من 

د؛   القوا
ر  - س شجيع  ل  ٔ ٕالغاء الرمس املهين يف صيغته احلالية من 

ٔشااكلها؛ لك  ٔعامل  دة ا  ور
ني، وهام رضيبة املسامهة  - سي تني رئ د الرضائب احمللية يف ف توح

الية، ورضيبة العقارات؛   ا
ت احمل  - امة دمج اجلبا فصل يف ٕاطار مدونة  لية يف كتاب م

لرضائب؛ ٔو املدونة العامة  لرضائب الوطنية وإالقلميية  لية   مستق
اسب مع الوضعية  - شلك ي مراجعة بعض الرسوم اجلبائية 

اصة معاجلة إالشاكليات اليت  ، و عية لبالد ج صادية و ق
ة  ري املب ٔرايض  ىل ا اصة يفرضها الرمس  ال احلرضي، و

لمقاولني سبة    . ل
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل  ، ولكن راه انتوما مقمت2016هذا السؤال اكن تطرح يف  لتحيني د
  .السؤال

ىل القانون رمق  اء يف ٕاطار ما  07.20فعال متت املصادقة  يل اكن  وا
ت، املنعقدة يوم  لجبا  2019ماي  4و 3اء يف املناظرة الوطنية الثالثة 

ظور  ات مضن م ل إالصال د العدد د لصت لوا يل  ريات، وا لص
لمك، املنظور  ل د اء يف التد ل املواطن .. هومشويل كام  ٔنه اجليب د

ش  د، ما اكي ب وا د  2راه ج كون وا ت  كون اجلبا اب، خص  ج
د، وكون  و يف ٕاطار وا ل ا ت د ت احمللية واجلبا سيق بني اجلبا الت

لرضائب فصل يف ٕاطار املدونة العامة  ا مع . كتاب م هاذ اليش لكه اتفق
صاد وامل ق ل وزارة  ىل هذه القضية هذهإالخوان د   .الية 

ٕالصالح يف مرة  ش جيي القانون إالطار وجنيو  ظرو  ٔنه كنا ن ٕاال 
دة ٔنه اكنت هناك . وا نت لنا ب ل الوقت،  ذا شوية د القانون إالطار ا

ىل  ل الرضيبة  دد من املسائل، مهنا القضية د ل و د العدد من العراق وا
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نا يل ج ة، ا ري املب ٔرايض  ات يف ٕاطار هذا القانون املعدل  ا صال ٕ
خرطني يف 07.20 ا م ٔمام، ولكن اح زيدو خطوة ل ش  نا  ش ميك  ،

شار احملرتم، بغينا نقلصو، القانون  يل قلت، السيد املس هاذ اليش ا
زلو  17، د هذيك 17لــ  43راه اكن قلص من  47.06 ل  2بغينا  د

ىل العقار وو ين  د م صاديالرسوم، وا ق شاط  ىل ال ين  د م   .ا
ٔنه  ادي نبدا هبا يه  ٔول  د القضية يه يف ا يل خصمك تعرفو هو وا ا

كون حمااكة،  ري نصاوبو ) des simulations(خصها  ما ميكن ليناش 
ٔنه ذاك اليش  ات ونلقاو ب ىل امجلا اد نطبقوه  د املرشوع ومن بعد  وا

دامني مع ) les simulations(مايش هو هذاك، ٕاذن ها  ا  راه اح
ش لرضائب  رية العامة  ل املد ٔنه هذا هو .. إالخوان د ونو واثقني ب ولكن 
ادي منشيو فهيا ٕان شاء هللا يل    .الطريق ا

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   . شكر السيد الوز

شار   . لمك اللكمة السيد املس
  .شكرا

دم به الفريق احلريك، منر ٕاىل السؤال املوايل، السؤال الثالث، تق
ه  ة الربد القارس"موضو ة ساكن اجلبال مع مو   ".معا

ه  ٔصا واملعارصة، وموضو التدابري "والسؤال الرابع تقدم به فريق ا
لعامل القروي ت  ضا ة الربد والف ة ملوا اق   ".س

ر، وبطبيعة احلال بعد موافقة الفريقني املعنيني،  وبطلب من السيد الوز
دة املوضوع، والبداية مع سؤال الفريق  سنعرض السؤالني معا يف ٕاطار و

ل طرح السؤال ٔ ٔعضاء الفريق من  د  ٔ   .احلريك، فليتفضل 
  .تفضل موالي عبد الرحامن

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

رة،   السيدة الوز
شارات،    ٔخوايت املس

شارون،ٕاخواين    املس
ش ساكنة املناطق اجلبلية ظروفا  ر، تع يل، السيد الوز السؤال د

عية صادية واج ت عهنا تداعيات اق رت ة صعبة  اخ   . م
ذة  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا

ة ساكنة هذه املناطق د من معا   .ل
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكر   .السيد املس

ة  اق س السؤال املوايل يف نفس املوضوع، ومتحور حول التدابري 
لعامل القروي ت  ضا ة الربد والف   .ملوا

ٔصا واملعارصة، تفضل شار، من فريق ا   .اللكمة لمك، السيد املس

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س،   السيد الرئ

ر،   السيدة والسيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات و    السادة املس

ة الربد  ة ملوا اق س ر، حول التدابري  سائلمك، السيد الوز
لعامل القروي ت  ضا   .والف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكر السيد املس

جراءات  ٕ ىل السؤالني املتعلقني  ابة  ر، لٕال لمك اللكمة، السيد الوز
ت ضا ة الربد والف   .موا

  .تفضلوا

ليةا ا ر ا ى وز ر املنتدب    :لسيد الوز
س احملرتم،   شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   شكرا السادة املس
ة الربد القارس، هذه من  ة ساكن اجلبال مع مو ل معا هذا القضية د

لو لك  2009 يمت التفعيل د يل  مج ا د الرب دت وا لية و ا ووزارة ا
لو  ٔكتور ام، ويمت التحيني د ة، كنبداو يف شهر  اق الس ش ميكن لنا 

لية  ا ر ا ل السيد وز اكنت كتكون حبال هذا العام، خرجت دورية د
مج هذا يل كتفعل هذا الرب ٔكتور ا   .يف شهر 

ر  واو ل مجيع ا د اجلرد د الش كنتلكمو؟ كنتلكمو اليوم عند وا
هلم يف دوار،  1776املعنية هبذه العملية، اكينة  هلم واملوقع د  235المس د

ة،  ري 2009ٕاقلمي، ميل بدينا يف  27جام اح  19، اكنت  ٕاقلمي ومع الن
ش نوظفوها وصلنا اليوم لـ  ا  يل متك مج ومع إالماكنيات ا ل الرب  27د

هيم  ٔرسة و 147ٕاقلمي،  سمة، مواطن ومواطنة مغربية،  755ٔلف  ٔلف 
واور د %6يه  ل ا ل املغرب،  %2ل املغرب، د من الساكنة د

كون عندمك %6و ش  ري  ل العامل القروي، هذا  ل الساكنة د   .. د
، القضية هو حشال هذاك  واور حسب العز من بعد كنصنفو هذه ا

وار يقدر يتعزل من هنار؟ اكينة بني  ، اكينة  3و 2ا ل العز م د ٔ289 
م  7حىت لــ  4دوار، بني  ٔسبوع اكينة  848اكينة ٔ  645دوار، وفوق 

موع هو    .دوار 1776دوار، ٕاذن ا
يل تنقومو هبا ة ا اق ٔوال تدابري اس ن،    : اك

ورية؛ - ادة، كنصاوبو هذيك ا   تفعيل مركز الق
ٔزيد من  - ٓليات كنوضعومه رهن ٕاشارة  800وضع  من سائقي ا

ٔنه ة لوزارة التجهزي والنقل،  ل  املصاحل اخلارج يوقعو يف مشلك د
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ش ميكن؛ رومه رهن إالشارة الوزارة    فني هوما السائقني، كند
ادية؛ - ري  راسة لكام مت إالنذار بتقلبات جوية  رتازي عن ا   توقف ا
  سائق؛ 800ٓلية،  800تعبئة ما يقارب  -
يل  1738تعبئة  - طط ا لتواصل، عند هذاك ا خشص ملكف 

ليمك، ها هو ه  ال ٕاذا هرضت  شخص، م المس، خشص  نا 
منرة  اش و راهمي خ ايك عندي اليس ا ٔوم ٓيت  ذيت امسمرر  ا
يل  لو ا ل التيليفون د لرمق د د  لو، عند لك وا التليفون د

  نقدرو نتصلو به وال يتصل بنا ٕاذا اكن يش مشلك؛
ٔساس  - ملوارد ا لمناطق املعنية  متون العادي  ن ضامن ا ٔنه اك ية، 

ة كنوفرو  خص يبقى الضامن العادي، وٕاذا اكن العز هذيك السا
متون لهدوك الناس؛ ل هذيك املناطق، كنوفرو ا متون د   رب ا

د الساكنة  - لامشية، نظرا الع ىل توفري وتوزيع العلف  ن السهر  اك
ربية املاشية؛   ىل 

ريا حتديد وهتيئة  - ٔ صة لزنول املروح 1047و  1047ات، عند م
ة توصل ل ش ميكن املروح يل مصاوبة  صة ا   .م

ٔكتور لهنا مت ٕاحصاء  ساء احلوامل، والتكفل  6237من  من ال
ددمه  ىل الوالدة و الت  ل 1397ملق دد د  ،)les sages femmes (

اثة من  دمات إاليواء وإال ٔمومة واملراكز الصحية، مت تقدمي  يف دور ا
اص يف وضعية الشارع وٕايواهئم، مت  4109تكفل بــ الل ال  ٔش من ا

ٔيضا  18.352توزيع  يل تعزلو، مت  حصة من املواد الغذائية يف الباليص ا
دمات طبية لــ  6797 ٓن، مت تقدمي  د ا ٔغطية ٕاىل  دة من ا  3330و

الل تنظمي  د من  نق و 1119مستف دة حصية م قاف حصية،  151و
ح امل  ر لــ مت الف ة اكلتايل 415توا ا موز   : مقطعا طرق

  مقطع طريق وطين؛ 77 -
وي؛ 94 -   مقطع 
  مقطع ٕاقلميي؛ 180 -
ري مصنف 64 -   .مقطع طريق 

ٔزيد من   40اكينة تقريبا  1776دوار، يف هذيك  40مت فك العز عن 
ل  هيا، مت دمع فرق التد ٔمني الولوج ٕا يل مت فك العز وت دوار ا

ا ش ما ملروح ىل ضبط معليات وضع حواجز ثلجية  ت، مت السهر 
رتازي  اصلني، ومت التوقف  خنليوش املواطنني ميشيو يلقاو راسهم 

راسة بــ    .مؤسسة تعلميية 3050الفعيل عن ا
ان  ل ت ا ري، تبقى السلطات إالقلميية واحمللية مبعية اكفة مكو ٔ ويف ا

سمترار لتقدمي رو  إالقلميية جمندة  ام تند دة ولك  مع واملسا ٔشاكل ا لك 
يل خصنا  ٔشنو يه احلواجي ا شوفو  ش  ل الربد،  ٓخر الفرتة د مي  التق
يمت  ٔنه دوار بدوار  ق  حناولو حنسنومه، وهذا العمل هو معل دق

ٔيضا يمت  لمية و ل حسب معطيات  حنسنو هذه العملية .. التصنيف د
  .سنة بعد سنة

س اجل    :لسةالسيد رئ
ر   .شكر السيد الوز

لية، اللكمة لمك السيد  ا ر ا ىل جواب السيد وز ب  يف ٕاطار التعق
شار عن الفريق احلريك   .املس

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
يل كتقوم هبا السلطات لك من  هودات ا ىل ا ر،  شكرا، السيد الوز

ىل  ٔرقام و قة يف ا ىل ا ٔنه، موقعه، وشكرا كذ  ع اليويم، ٕاال  الت
ا  يل شف كونو بعض إالشاكالت مهنم ا ادي  ر، رمغ ذ البد  السيد الوز
ٓيت  ل الطفل  ة د ساء احلوامل، كذ الرص ل يل وقعت يف ٕاملشيل  ا
كون حبال هاذ احلاالت،  ٔنه  يل اكنت، وهاذ اليش من الرضوري  عباس ا

ٔنه كام قليت البد من ال  ر،  ىلالسيد الوز ش نوقفو  مي  ومايش .. تق
ة كام هرضتو، التعلمي، التجهزي  ٓخرن مهنم الص ن رشاكء  ٔن اك دمك  بو
ت  لتايل يش نو وط به، و يل م قي ا ور احلق د خصو يلعب ا ولك وا
ل  ٓليات د ٔو ا ٔطباء  ش فهيم ا كنلقاو بعض املستوصفات ما اكي

ل امل  زاف د ٔو  ش  شوهاالتجهزي ما اكي يل كنع   .سائل ا
شاك  يل يه ورزازات، بعض اخلطرات يف ت لية ا طقة ج ٔ يف م
ش منرو يف طريق وطنية مايش طريق  دا  برية  دة ٕاشاكالت  كنلقاو 

ن رشاكء  ر، رمغ ذ اك يف ما قلت  - ادية، طريق وطنية السيد الوز
مك هذه- ا نطلبو م يل طلبو م ر، ا س، السيد الوز ن  يل  اك ٔ ا املس

د  ول وا يفاش الناس د ت  ل اجلبا لهيا إالخوان يف القضية د هرضو 
د  يل اكينة يف اجلبل ختلص وا ات ا ل  20امجلا درمه يف رخصة د

ل املدن،  السكن، حبال ٕاىل كنقولو هلم خرجو من متا، حباهلم حبال الناس د
ٔقل وا ىل ا كون  ن إالماكنية  لتايل ٕاذا اك لية حبال و يل ج ات ا د امجلا

ون"، حبال "خزامة" لية "ٕام يل يه ج د املناطق ا ون"، يف وا ىل "ٕام  ،
كونو خيلصلو  ش  ر، هللا جيازمك خبري، ما ميك ٔقل الناس، السيد الوز  2ا

نة يل يه مز ات ا يل اكينني يف جام ت حباهلم حبال الناس ا ا   . ج
ٔ ك  ر،  لتايل، السيد الوز كون عندمه و ٔن هاذ الناس  نطلبو 

ر،  ، السيد الوز ة كذ ل التدف ٔ د اصة هبم، واملس خصوصيات 
كون املسائل الغازية  يلقاوش  يل ما  كون يف عوض هذاك احلطب ا
ٔو ال الطاقة  ر، هللا جيازمك خبري، ٕاذا اكن ممكن،  يتعاونو، السيد الوز

ش ميك يل الشمسية كذ ميكن هلم يتعاونو  ن لنا هذه املشالك لكها ا
شو يف  ل الصيفكنع لهيا لكنا) فصل الشتاء: املقصود( الفصل د   .نتغلبو 

يل ميكن، هذا  لية وإالخوان السلطات ا ا هذا معل مايش وزارة ا
ر، راه البد كنتلقاو  ا مكنتخبني، السيد الوز ل امجليع، حىت اح معل د

ت وكنتعاونو يف هذا إالطار هذ ٔ تنطلب من السيد شاك لتايل  ا، و
ٔنه ختصيص لهذه املناطق اجلبلية هذوك  ن إالماكنية،  ر، ٕاذا اك الوز
ٔهنم  اليا  ر، د  لهيم، السيد الوز يل هرضيت  ازليهنا، ا يل  الطرقات ا
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عية،  ج ل الفوارق  ل الصندوق د ل الربامج د ت د ٔولو كونو من ا
ادي حنل ل هذه املناطق اجلبلية، ٕاذا اكن ممكن  برية د د املعض  و وا

ة يف اجلنوب الرشيق،  ا عند مجمو مة واح  ٔ ٔنه مس هللا جيازمك خبري، 
ل الطرقات،  قة تعاين من هذه القضية د يل يف احلق ٔقالمي ا ل ا ة د مجمو

ادي حتل إالشاكلية يف ه يل  يل يه ا ٔ ا ٔنه املس ذه بغينامك تعاونو 
  . املنطقة

لمك هودات د ىل ا ر،    .وشكرا، السيد الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار  شار، عن فريق ا لمك اللكمة، السيد املس
ب   .التعق

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن هذا السؤال يطرح لك ر،  ل ببالد فصل فعال، السيد الوز ام 
الشتاء والربد من طرف مجيع الفرق املوجودة، ال يف جملس النواب ال يف 
واور اليت نتلكم  شها هذه ا لظروف اليت تع شارن، نظرا  جملس املس
 ، ري ذ ل الطرقات ٕاىل  ة التحتية الهشة د عهنا والعز كذ والب

يعرفوها يل    .واملشالك ا
ٔن، السيد  دا فعال ب ست جمام نعرف ج ة ل لك رصا ر، اللك  الوز

دا  ٔن حىت املواطنني يعرفون ج لية،  ا ه لوزارة ا وحنن كربملانيني نتو
ء  ل الو ري دليل هو هاذ اليش د لية، و ا ل وزارة ا الت د ٔن التد ب

ل  ه هذه السنة د يل بالد عرف السنة املاضية، فعال وزارة  2020ا
لية ت ا ة ا ٔرقام الهاتف ل ا يل وريتو د ليل ا ار، وا هود ج د ا قوم بوا

ٔسابيع املاضية، وخصوصا  رك املليك يف ا ل ا الت د يل عندمك والتد ا
ش  لو  يل د ٔطلس، ا ال ا ل ج ايل د ٔ املرٔة احلامل اكنت يف ا

ا  يل كتقوم هبا وزارة ا هودات ا ٔن ا ا كنعرفو ب   . ليةنقذوها، اح
دها، ولكن هناك  لية و ا ست لوزارة ا ولكن هذه املسؤولية هذه ل
ىل  رو  يل كنتذا ة التحتية ا يل كتفك العز والب ل التجهزي ا الوزارة د
، مث  ري ذ واور ٕاىل  ل بعض ا الطرقات يف العامل القروي والهشاشة د

ٔن تقوم بدورها لها جيب  ور د ٔن ا   .اجلهات كذ ب
يعرفو بعض املسائل، هناك  يل  د إالشاكل ا ر، وا ري، السيد الوز
ٔسبوع القادم وال  ٔن راه ا ٔرصاد اجلوية كتقول ب ن ا ٔن اك بعض اخلطرات 
يجي  الوقت كتطيح  ٔسف الشديد كتطيح  ٔو ال، ل ن هناك ثلوج  اك
ل هذه ٓليات د واور، ولكن ا ل بعض ا  الثلوج وكذا كتكون العزل د

ال  يحرو "بين مالل"الثلوج كتكون يف املدينة م ة  اد ذيك السا  ،
ىل هذه املناطق  واور و ىل هذه ا ادي متيش تفك العز  ش  ٓليات  ا
عددة، هناك  ديدة وم يل تعرف مشالك  يل كنعرفو الهشة واملناطق ا ا

ل  ٔمس ف خيص ذاك اليش د ة  اج ات"، "ٔزيالل"وقفات اح ، "دم
يل  هلم، ا واور د ل الهشاشة يف ا د النوع د يعرفو وا ة  ايل لك رصا

ل د النوع د شو وا يل ما .. يع ة ا ة لك رصا ر س ضعفاء  ٔ هناك 
يل  ل املواد ا ة حىت التوفري ذاك اليش د د احلا سمحش هلم حىت وا ك

هل ٔن كتبقى الظروف د هلم  سخنو هبا املنازل د م ظروف صعبة، ادي 
ٔن هناك  ٔن فعال ب ا كنمتناو ب ، واح ري ذ صاد ٕاىل  عيا واق اج

لني كون هناك املزيد من مجيع املتد ٔن    .جمهودات، ولكن كنمتناو ب
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكر السيد املس

ىل  لرد  ر، يف ٕاطار الوقت املتبقى  بات، لمك اللكمة، السيد الوز التعق
ر، تفضل 15   .نية السيد الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب   :السيد الوز
ت كتكون  15ما عندي ما نقول يف  ٔولو ادي نقول يه ا يل  نية، ا

، الطرق  يل عند لبالصة ا يل موجودة، خصنا منشيو  حسب الساكنة ا
سق لية يه م ا بري، ووزارة ا د العمل  رو وا رب السادة العامل  راه كند

كونو  ش ميكن لنا  ات،  ل مجيع القطا سق مجيع العملية د والوالة، تت
ٔنه راه  دة، يه ب ة و ا يل بغيت نقول لمك  ٔرصاد اجلوية ا ارضن، وا

كون عند  ش ميكن لنا  طور  د احلاسوب م ل وا ناء د ق  le)مولنا 
bulletin météo spécial) ىل صعيد إالقلمي، ىل صعيد امجل ة مايش  ا

لو   .ش ميكن لنا نتد

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكر السيد الوز

ه  صاصات اجلهات"السؤال املوايل موضو الية وتفعيل اخ   ".العدا ا
دة  لو ستقاليل  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
س الفريق   .تفضل السيد رئ

لبار شار السيد عبد السالم ا  :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ٔخوات وإالخوة،    ا
ر،  ه، السيد الوز صاصات اجلهة طاملا انتظر الية وتفعيل اخ العدا ا
 ، فٕاذا اكنت اجلهوية املتقدمة تعد ورشا اسرتاتيجيا خططت  بالد

ل  الية مد دت فالعدا ا ٔ هنام ينقصنا التفعيل، مفاذا  لتمنية، ب يس  رئ
دت  ٔ جهتاد مشكورة؟ ماذا  جلدية و لية اليت عودتنا  ا وزارة ا
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ىل هذا املوضوع؟ اب  ك   ملامرسة و
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكر السيد املس

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

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب   :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٓش كنعنيو  الية خصنا نعرفو  هذا سؤال عريض وطويل، والعدا ا
ٔيضا  ، ولكن  و ل ا الية واش اكينة هذا مسؤولية د موراها، العدا ا

ات الرتابية وخصوصا اجلهات، ٕاذا ج  ل امجلا ت ملسؤولية املسؤولية د
مج تقليص الفوارق  ر ار يف  د العمل ج و راه كتقوم بوا ، ا و ا

مج ر مج املاء الرشوب،  ر مج الكهربة،  ر عية،    .. ج
ا خصنا وراه كنقولها  ىل اجلهوية املتقدمة والالمركزية اح ٕاىل كتلكمو 

كون  دميا وكنعاود نقولها هذا املسار هو مسار طويل وبطيء، ش  ما ميك
د املؤسسة هبذه  ٔن اجلهة يه وا ٔوال،  ٔ بغيت نوقف،  الش؟  لزربة، 
رشية ما  اله بدينا هبا، املوارد ال ديثة العهد،  صاصات اجلديدة  خ

د دامة بوا دة و ٔن خصك .. ميكن لهاش بني عشية وحضاها تويل وا
  ..توظفها وخصك تؤطرها وخصك

ا من املوارد املالية مت و  ، مش و بري من طرف ا هود  د ا  1.5ا
 10مليار ٕاىل  1.5، من 2021مليار د يف  10مليار مجليع اجلهات ٕاىل 

د النظرة،  ش ٕاىل ما اكنوش هناك وا يكف داملليار ولكن هاذ اليش ما 
ىل صعيد  داد الرتاب، وهذا  ططات اجلهوية ٕال داد ا طط، مت ٕا د ا وا

ة، خص هذا ىل صعيد لك لك  الية،  كون العدا ا ك متا فني خص 
ٔقالمي  ىل هذه ا ة تقول هاذ إالقلمي راه ضايع، هابط  كون  ة خص 
ل  ل املاء الرشوب وال د ف خيص املؤرشات، خصنا حناول املؤرش د

ٔوال.. العز خصين   .هذه 
ل  رامج د ه  طط خصين خنرج م يويل عندي ا التمنية ومن بعد ميل 

كون  ش  و  دها ويمت التفاوض مع ا اجلهوية، وهذه الربامج خصين نو
يمت التفعيل ة  و واجلهة، وهذيك السا لها مشرتك بني ا متويل د   .ا

يل كنقومو به مع اجلهات هناك ، يف ٕاطار هذا العمل ا .. اليوم، امحلد 
ىل  ٔصل  11مت املصادقة  منية من  مج  ىل ، ومت 12ر ل  4املصادقة  د

داد الرتاب الوطين و ىل  3التصاممي ٕال ع  رية، ومت التوق ٔ ل ا راه يف املرا
و و لتفعيل بني ا ش يدوزو  ن  3عقود  ٓخرن يف 2ات واك   .. ات 

يل هو  ل اجلهة، ا صاص املهم د خ يبان هذاك  ٕاذن اليوم بدا 
داد الرتاب الوطين  ل ٕا داد خمطط د اد ٕا رامج التمنية اجلهوية  ل  ود

ش يف  ٕالماكن  ش  ٔن هذا ما اك لتفعيل،  ش ندوزو  ادي يبدا يبان 

)mandat (رو هذه القضية هذه لكها ش ند دة    . وا

س اجللسة  :لسيد رئ
ر   .شكر السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس
س الفريق   .تفضلو السيد رئ

لباراملس    :شار السيد عبد السالم ا
ي دفع  هودات اليت تبذل يف هذا إالطار، وا ٔنوه  ٔن  بدوري البد و
د الغنب بني  شوفو وا ستقاليل ٕاىل طرح هذا السؤال يه ك الفريق 
ٔخرى، ما هنرضشاي  ة دون ا يتدار يف  د إالجراء  ن وا اجلهات، اك

ىل 47.06ىل القانون  ، "ندوق التضامن بني اجلهاتص "، ما هنرضشاي 
ات شوف بعض القطا ري ك  ٔ ة  :ف د الرص امحلامات، امحلامات راه وا

ار  ة هذا القطاع، ال معىن يف ا ستوعهبا ونعرف مدى معا ٔن  لينا  قوية 
ن، د التحقت  ن، يف فاس امحلامات مسدود البيضاء امحلامات مسدود

ر لكيش، ولكن ال دمع، واش ما  هبم بعض املدن قريبة ما عندي الش نذ
ااكو ي ة ٕاىل الهالك؟ اليوم راه    .كندفعوش هبذه الف

ٔقل  ىل ا د النظرة لهاذ الناس،  ر وا ر احملرتم، د اء، السيد الوز فر
ل  ا العام د مع، و رو هلم ا ٔشنو، واش ند ٔن  2021شوفو  تقاضت، 

د  دم يف وا يف 3امحلامات كت قالو يل هوما خشصيا  ٔشهر حمددة، الربد، 
اء  يجي الصهد، فر سد امحلامات  ي ل البحر  يت ري  عي معهم،  بعد اج
ش  اللمك مجليع الناس املسؤولني،  ه لمك، ومن  اء، وهذا نداء مو ور
مك لمك يد طوىل وبصرية كذ  ٔ ا واثقني ب نقاذ ما ميكن ٕانقاذه، واح ٕ يبادرو 

ف من معا لغز والتخف ةلفك هذا ا   . ة هذه الف
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكر السيد املس

ه  ة "السؤال السادس موضو ات يف موا دور اجلهات وامجلا
ورو احئة    ".تداعيات 

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

س الفريق   .اليس شيخي، تفضل، السيد رئ

ل شيخيامل  شار السيد ن   :س
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ورو  ات يف التصدي جلاحئة  سؤالنا لمك يتعلق بدور اجلهات وامجلا

ور ل احلكومة يف ٕاسناد هذا ا ور د   .وا
  .شكرا لمك
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، لٕال ىل السؤاللمك اللكمة، السيد الوز   .ابة 
  .تفضلوا

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
 ، ورو احئة  ة  ات يف موا ف خيص السؤال عن دور اجلهات وامجلا
ة من التدابري  سيق مع السلطات احمللية وإالقلميية مجمو ات بت اختذت امجلا

ث ، ح ورو احئة  ة  رتازي ملوا عي و ج در  ذات الطابع 
اهتم يف جمال الرشطة  ات واملقاطعات ملامرسة صالح رؤساء جمالس امجلا
دة  ه  إالدارية، والس يف جمال حفظ النظام العام الصحي، ومت توج
ل السامح لرؤساء  ٔ ت ٕاىل السيدة والسادة الوالة والعامل من  دور

الية حملارصة  ام بتحويالت مالية استع لق ات الرتابية  شار فريوس امجلا ان
د" ىل " 19-وف ات الرتابية  وحث السيدات والسادة رؤساء جمالس امجلا

ٓليات واليد العام  ملعدات وا ة  دمع ومد املاكتب امجلاعية حلفظ الص
رتام التوجهيات  د، وا ورو املست ومستلزمات الوقاية من فريوس 

لتدابري اخلاصة بدفن املوىت املصابني بف د"ريوس املتعلقة  ٔو املشكوك " وف
ٔقالمي تضم  ىل صعيد العامالت وا ليقظة  داث جلن  ء وٕا لو هتم  يف ٕاصا

لني   .لك املتد
لغ مليار درمه من موارد صندوق  ىل صعيد اجلهة، فقد مت حتويل م ٔما 

الصندوق اخلاص بتدبري "التضامن بني اجلهات لفائدة احلساب اخلصويص، 
ورو مليون درمه من مزيانية  500ٕالضافة ٕاىل حتويل ، "احئة فريوس 

  . اجلهات لفائدة هذا الصندوق
لهيا من  ٔحضت تتوفر  ات بفضل إالماكنيات اليت  ت امجلا ولقد متك
ر اجلاحئة،  ٓ ة  رتازية ملوا ة من ٕاجراءات الوقاية والتدابري  اختاذ مجمو

سبة ل ٔما  ام بعملية تعقمي واسعة،  ات اليت ال تتوفر  متثلت يف الق لجام
ب  لمك سيق مع املصاحل اجلهوية  ة، فقد مت الت ىل ماكتب حلفظ الص
ة من  دوبية وزارة الص ات الغذائية وم لمنت لسالمة الصحية  الوطين 

ة الصحية ام بعمليات التعقمي واملراق ل الق ٔ.  
د ع ء  شطة موزعي املاء والكهر ٔ ل بعض  ٔج ٔيضا ت  ولقد تقرر 

ملاء الصاحل  ٔمني وضامن اسمترارية الزتود  ىل ت اخلدمات عن بعد، والعمل 
ت  ال ومعاجلة شاك دات استق ء وكذا تعزز و لرشب والكهر

  . واستفسارات املرتفقني
اه الرصف  ىل م ٔوبئة القامئ  مل ا ىل  روتوول يعمتد  ٔيضا مت ٕارسال  و

ىل صعيد ٔ  ديني فهيا  ار البيضاء، : ربعة مدنالصحي، هاذي راه  ا
ورو يف  شار فريوس  ع ان ٔوىل، وذ لت ة وفاس، مكر  ش، طن مرا

يل قلت  -دة مدن،  ذ عينات من املياه  -هاذي ا ٔ ام ب الل الق
رو ) des préleveurs automatiques(العادمة، در  تيد

)prélèvement automatique ( ن يل ت  3واك تربات ا ل ا يوصلهم د
ات  رب هاذ امجلا رش وال تيقالل  ء ت شوفو واش الو عو  يل غن هذا وا

يل ء ا ل املاء والكهر ني د رب املوز ل    ..كتد
ة تداعيات هاذ اجلاحئة  ة ملوا ة السام لتوجهيات امللك ذا  ريا، وتنف ٔ و
لية  ا صادي، قامت وزارة ا ق ىل املستوى  رها  ٔ ف من  والتخف

ىل املستوى اجلهوي مب داث جلن اليقظة  ة من إالجراءات، مهنا ٕا جمو
رشاك جمالس اجلهات  ٕ صاد الوطين  ق رسيع تزنيل خطة ٕانعاش  ٔيضا  و

صادية القامئة ق سبات  ىل املك   .هبدف احلفاظ 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، يف ٕاطار التع  بلمك اللكمة، السيد املس  . ق
  .تفضلوا

ل شيخي شار السيد ن   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

احئة  ل الل تصدهيا  ، من  ديد ببالد هذه فرصة ليك ننوه من 
هودات اليت بذلها امجليع، ملاك وحكومة وشعبا،  حجة و ة  اق بطريقة اس

الية من التضامن واحلس الوطين العايل ٔجواء    . يف 
ة،  ٔن ننوه مبختلف إالجراءات احلكوم ريد كذ  وهبذه املناسبة، 
ٔن املر الصعبة اليت جتتازها بالد وجيتازها العامل من حولنا  ونعترب 
ٔسف  بتعاد عن املزايدات، مع ا بريا من الوطنية و تتطلب قدرا 
الل مطالبة السيد  ىل شالكة ما وقع من طرف البعض من  الشديد، 

ٔن احلكومة مل رئ  لقاح وبدعوى  ٔن ا س احلكومة بتقدمي استقالته، بدعوى 
لقاح ٕاىل املغرب يف الوقت احملدد ٔن يصل ا ٔنه . تلزتم ب وها حنن نالحظ 

لقاح من  ٔوىل من ا ، وصلت الشحنة ا ٔسبوع املنرصم، وامحلد  ا
فعة ال  وصل ٕان شاء هللا  ٔسبوع س ٔنه يف ا ٔول، ويبدو  ثانية الصنف ا

لمكية املطلوبة لوثرية و رسع  ٔن هاذ الوثرية هاذي ت متىن    .وت
لسؤال  - هذه فرصة كذ  ٔدوار اليت قامت هبا  -القة  ليك ننوه 

ر، يف ٕاطار  رمت السيد الوز ات الرتابية، كام ذ اجلهات وامجلا
سط بني  ٔ ٔن  ر،  صاصات املنوطة هبا، لكن امسحوا يل، السيد الوز خ

مك بعض املالحظات   :ٔيد
ٔوىل ٔن نفكر يف ٕاطار التوفري : املالحظة ا ال من املناسب  كن م ٔمل 

ٔن  ات واجلهات الرتابية يف ٕاطار حش املوارد،  لجام سبة  ل ل السيو  د
ل املستحقات املتعلقة  ٔج ٔو ت دو  ادة  ٔن نقول، ٕا ا  نفكر يف، ٕان ش

ل التجهزي امجلاعي، بد ارية تضغط لصندوق د ال من بقاهئا كنفقات ٕاج
ل اجلهات يف هذه املر الصعبة؟ ات ود ل امجلا   ىل املزيانيات د
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اللها مع ما ورد يف : املالحظة الثانية ر، ونتقاطع من  السيد الوز
ل  يئ"التقرر د عي والب ج صادي و ق لس  حول موضوع " ا

صادية و ق يل تقال نعاكسات الصحية و ، وا ورو عية لفريوس  ج
ات الرتابية،  ىل امجلا ٔنه متت تقوية الوصاية إالدارية واملالية  ٔنه لوحظ  ه ب ف
ستور،  ليه يف ا ٔ التدبري احلر املنصوص  متتع مببد رية  ٔ ٔن هذه ا رمغ 
اصة  ٔحاكم  سن  ل املرسوم بقانون املتعلقة  ٔحاكم د ىل ا اد  س ومت 

لطوارئ الصحية، مت اختاذ العديد من إالجراءات والتدابري اليت حبا ا
ل الهيئات املنتخبة   .قلصت من جمال تد

ها  ٔن اجلهات مل يمت ٕارشا ٔنه جتدر إالشارة ٕاىل  ر هذا التقرر كذ  ذ
ٔشغال  الل مجعيهتا يف  صادية"من  ق ىل الصعيد " جلنة اليقظة 
سامه يف بلور لتايل مل  دته الوطين، و ٔ ي  صادي ا ق ة خمطط إالنعاش 

  .احلكومة
ر،  السيد الوز

لهيئات املنتخبة،  ة  ٔن ترتك فهيا الصالح ٔنه بعض النفقات  كنا نفضل 
حلرص  لثقة ف يتعلق  رن  د ري  ٔن املنتخبني  نطباع ب يك ال نعطي 

  .ىل املال العام
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة ر    .وشكر السيد الوز
ر  ى وز رة املنتدبة  لسيدة الوز ه  ٓن ٕاىل السؤال الفريد املو قل ا ن
خلارج، امللكفة  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  الشؤون اخلارج

ه  خلارج، وموضو   ".ظاهرة جهرة الكفاءات"ملغاربة املقميني 
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  . والتعادلية لطرح السؤال
  .تفضل اليس سليغوة

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
  .شكرا

س   .شكرا السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

ول  مثن، هتدى  روة ال تقدر  ذ سنوات استزناف  يعرف املغرب م
ىل طبق من ذهب، ويعين ٔدمغة املغربيةٔخرى    .  هذا استقطاب وجهرة ا

رة سائلمك السيد الوز   :ا 
شجيع الكفاءات  ل  ٔ ما يه إالجراءات اليت قامت هبا احلكومة من 

ٔرض الوطن؟ ٔو العودة ٕاىل  ىل العمل    املغربية 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون، شارات واملس   السادة والسيدات املس
ٔن  لفعل السيد ٔن ال ميكن  روة ال تقدر،  شار احملرتم، يه  املس

ىل ارتفاع يف الناجت  دث  زدهار، نت ىل  دث  ىل التمنية، نت دث  نت
خلارج ل و ا لكفاءات املغربية    .الوطين اخلام ٕاال 

د احلرية مسمترة، تيعرف  ويل تيعرف وا يف ما تتعرفو السياق ا
د تنافسية رشسة ف ستقطاب الكفاءات من مجيع ٔيضا وا  يتعلق 

ٔن احلكومة  قة وجب  ان العربية، هاذي حق ة ومن الب ان النام الب
ٔن  ل  ٔ شتغلو من  ٔننا  لنا  ٔيضا لك الرشاكء د رشيعية و املؤسسة ال
يل اليوم تنحييو  ٔن الكفاءات املغربية ا ل  ٔ حنسن لك ٕاطارات من 

يل هوما اليوم هلم، ا لبية د ٔ شتغلون يف لك الوزارات واملؤسسات  ا ال 
الوطنية، ومه خرجيو املؤسسات الوطنية الكربى من كفاءات مغربية 

  .خلارج
ل بالد يف ٕاطار  ل احلكومة د حنن واعون هباذ إالشاكلية، العمل د
ل حتسني  ٔ لنا من  ٔوراش التمنوية الكربى يه يف ٕاطار هذا الطموح د ا

ش ه يل امحلد ٕاطارات العمل،  لنا ا ل وليداتنا، الكفاءات د دي د اذ الت
ٔن  سمترار يف  ل  ٔ ا خصنا نعزوه من  يل عندمه ٕاميان قوي، واح  ا
ٔن اليوم عند  ل  ٔ ٔيضا من  شتغل  ملغرب، لكن  رشي  يبقى الرٔسامل ال
خلارج، عندو  حلكومة لتعبئة الكفاءات املغربية  مج وطين ف يتعلق  ر

بري مهنم  10.000بغينا نوصلو لـ  2030ٔهداف واحضة  كفاءة مغربية، جزء 
مة ٔوراش وطنية  اليا ب شتغلون  يل هاجرو، ومه امحلد     .من الناس ا

ٔفق  ٔن نصل يف  ريد  ر  س ٔلف  500لـ  2030ٔيضا، ملف 
ٔننا نعمل يفاش غنوصلو لهاذ الطموح؟ هو  خلارج،  مثر مغريب مقمي  . .مس

مج الوطين احلكويم بعد معل  ٔسسة هاذ الرب ىل م ومعلنا امحلد  
مج  ، يصبح الرب شاريك مع الوزارات واملؤسسات الوطنية ذات الص
ن د  ارض يف لك مؤسسة وطنية، وهذا ما هو اك ل تعبئة الكفاءات  د

ٓليات وإالجراءا مج وطين عندو ا ر ٔيضا ٕاىل  ٕالضافة  ت يف لك وزارة، 
يل عند حصي  لجنة ونتلكمو امحلد  اليوم، ا املتعلقة بتزني وجنيو 

د هو اليوم  ر فهيا مؤرش فقط وا خلارج  4500مرشفة، نذ كفاءة مغربية 
ب التكون  ت املك ٔولو ارشة يف  شتغل م الية اخلربة،  الية التكون و

ل  لتكون، و ٔوليات ذات الص  رو وٕانعاش الشغل يف ا ٔننا ند تايل جنحنا 
ٔيضا وات ص بني هاذ املؤسسة و خلارج.. ق .. الش الكفاءات الوطنية 
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ٔيضا يف  خلارج و روه  يل تيد ري ا ىل العمل الك شكرمه  اسبة  هاذي م
رية   .. املسامهة الك

س اجللسة   :السيد رئ
رة   . شكرا السيدة الوز

رة ى الوقت السيدة الوز هت   .ا

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

ل املؤسسات الوطنية ذات الص ..  سامهون هبا يف  امحلد  اليوم يعين 
ربهتم   .بتكوهنم و

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا السيدة ال   .وز

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

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
رة،   السيدة الوز

ليمك  ٔن طرحت  ستقاليل  عضو يف الفريق  لقد سبق يل خشصيا 
ٔن هدف احلكومة هو بعث الثقة  سؤ يف نفس املوضوع، واكن ردمك 

رة ال  كفي السيدة الوز ٔت يف ظل هاذ ملغاربة العامل، فال  ثقة اليت مل ت
ٔرض الواقع ىل    .احلكومة بل رضورة جتسيدها 

ٔن اكينة  رة، ب شوفو، السيدة الوز ٔلف كفاءة مغربية يف  200ميل ت
ٔكرث من  ٕالضافة ٕاىل  ٔرض الوطن،  ارج  االت ختتار العمل  خمتلف ا

ٔطباء حفدث وال حرج 600 ٔما ا   .ندس يغادرون سنو املغرب، 
جراءات وحققت نتاجئ املفر  ٕ كون احلكومة قد قامت  ٔن  وض اليوم 

هتا يف هذا املوضوع، لكهنا والصورة واحضة  ىل مشارف هناية وال ويه 
ل  ٔن احلكومة فاش مع مجيع املغاربة دا ت  ٔثب ٔي وقت  ٔكرث من  اليوم 
ٔسف التواصل  ادرات وال تواصل، مع ا ٔرض الوطن، فال م ارج  و

ٔمس صة  ٔسسمتوه يوم  لهيا م ٔطلقمت  صة رمقية  شاء م بالدي "رب ٕا
زيد "قليب ذ ما  ىل رٔس احلكومة م ٔنمت  ديتمك و دم  ىل  ، وهذا دليل 
ٔقىص ما قدممتوه ملغاربة العامل يه هذه املنصة الرمقية،  10ىل  سنوات، ف

ة هبذه  ة السام ىل قصور تواصلمك معهم، ولوال العناية امللك رتاف  وهو ا
ة ٓخر الف ٔمام وضع  ا  هتم لك هثم بوطن   .من املغاربة وش

رة،   السيدة الوز
ٔن جتعل  ىل احلكومة  ٔحق بوطهنم، فاكن  ٔبنائه واملغاربة  ٔحق ب املغرب 
ٔجور تليق  ىل حتفزيها ب ٔن تقوم  ة، و ة يف قلب سياساهتا العموم هذه الف

ا الفكري وتوفري الظروف املناسبة م ل كفاءاهتا العلمية وطمو ٔ ن 
ىل العطاء   .شجيعها 

ٔخطاء حكومة ال  ٔقول ملغاربة العامل ال حتملوا وطنمك  ومن هذا املنرب 
ٔن  ٔنمت يف قلوب مجيع املغاربة، وكفي  ا، ف ٔ ٓخر  تتواصل معمك ٕاال يف 

دع معلية  ا"م ال امل محمد السادس نرصه هللا" مرح   .هو 
ٔن ال  ىل  ٔؤكد  ٔن  ٔن وهبذه املناسبة، البد  س احلكومة جيب  سيد رئ

ٔقل  مل  ب ٔنه ال  ري  واء تعطل،  نه ا ٔ يقدم استقالته، ال ليشء، مايش 
ىل هاذ القضية  48من  ري  لمغرب،  ادي جيي  اي  واء  ٔن ا ة ب سا

ٔن  ء ب ٔسئ يوم الثال مل  بعد جواب  ٔنه ال  خصو يقدم استقالته، 
كون من بعد  ادي  واء  ة،  48ا ىل هاذ  72ٔقل من سا ري  ة  سا

  ..القضية خصو يقدم استقالته ٕاىل اكن

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

شار ى الوقت، شكرا السيد املس هت   . ا
ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة رة    .وشكر السيدة الوز

ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين  ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا ون
ه  ب الب"وموضو شغيلتغي ل   ".عد اجلهوي يف إالسرتاتيجية الوطنية 

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

ٔصا واملعارصة   ..إالخوان ا
شار لطرح السؤال ر امليكرو.. تفضل السيد املس   .د

شار السيد العريب احملريش   :املس
؟   التعلمي واق

س اجللسة   :السيد رئ
ن هناك تغيري اكن هناك  ..م؟ ال، ال، رمبانع ٔن اك ن الشغل،  ال، ال اك

ٔمني، اكنت مراس من عند  لهيا راه قالها السيد ا مراس راه كنا حتدثنا 
ٔن هناك  ، مفادها  و ر ا ر العالقات مع الربملان، السيد وز السيد وز

لتعلمي العايل  ر املنتدب امللكف  ل السيد الوز ادي يبقى طلب د ٔنه 
ىل  ادي ينوب  يل  رشيعية ا ادي حيرض يف اجللسة ال ٔنه  ري،  ٔ حىت ا

ار مجيع الفرق هبذا التغيري يف اجلدول لتايل مت ٕاخ ر املالية، و   .وز
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد العريب احملريش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
  يني،السيدات والسادة الربملان 

ر،   السيد الوز
ا هاذ السؤال  قة سبق لنا طرح ليمك سؤال يف احلق ا بغينا نطرحو  اح
يل من  قة ا ٕالسرتاتيجية والبعد اجلهوي، وهاذ السؤال يف احلق علق  يل ت ا
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ة معلية  ا ش يش  ٔنه يعين ما اكي لمك يف السابق تبني ب ٔجوبة د الل ا
س ٓن  ٔن ا متناو  ٔرض الواقع،  كون يش ىل  لمك و معو اجلواب د

د الشباب  يل غيف قي وٕاقلميي ا وي حق اسرتاتيجية فعال ويش تصور 
لنا   .د

ر، حول  د السؤال، السيد الوز ليمك وا ملناسبة، بغيت نطرح  و
ل  ر د ل املد الن د ل إال ٓل د ىل ) l’ANAPEC1(م ل وزان  د

ل  شغيل د ل العامل، مع العمل ٔ  300ال حث د مثر مازال ت ن السيد املس
ين  يل غي ٔرض ا ة ما لقاش ا دود السا اء العقاري ومازال ٕاىل  ىل الو

  . فهيا هاذ املعمل
اطرمك ىل  ات  ر، ٕاىل  لمك، السيد الوز   .بغينا اجلواب د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز، وز   :السيد محمد 
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ٔن  ٔن نؤكد  شغيل، البد  ل لبعد اجلهوي  موضوع السؤال املتعلق 

ذ سنة  ي انطلق م شغيل ا ل طط الوطين  ه 2017ا ، البعد اخلامس ف
ٔصبح ٔو احملور اخلامس هو البعد اجل  ٔنه اليوم  ا فطبعا ٕاىل  شغيل،  ل هوي 

لجهات  سبة  ل قوال  صاصا ذاتيا وم م، اخ صاصا ذاتيا وهذا مكسب  اخ
ىل  رشاكة مع إالخوان يف اجلهات الرتابية  شتغلو  لتايل ت الرتابية، و

  .املستوى الوطين يف هاذ املستوى هذا
سبة مجليع اجلهات يف ٕاطار ل شخيصات  ويل  مت ٕاجناز  التعاون ا

ٔجنز  شخيصات،  هتينا من ال لحظة ا دود ا سبة مجليع اجلهات، ٕاىل   3ل
ل  رامج د ل الربامج،  ة  3د ط، و ة الر ة،  ة طن ل اجلهات،  د

ل الربامج اليوم يف طور إالجناز، وعند  6سوس، عند  ل  3د د
ٔقالمي اجلنوبية يه ا ال ا ىل لك  لتايل اليوم الربامج،  يل سبقهتم، و

ا وتزنيال لهاذ البعد اجلهوي  رسي شتغلو يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة و ت
شغيل  ل ال ل املشاريع، د د العدد د ٕالضافة طبعا ٕاىل وا شغيل،  ل

ىل مستوى اجلهات   .الوطنية اليت مت تزنيلها 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

بلمك اللكم شار، يف ٕاطار التعق   .ة، السيد املس

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

شار السيد العريب احملريش   :املس
ل  ر د ل مد الن د ىل ذاك إال قة حىت  كنت بغيت جتاوبين يف احلق

)l’ANAPEC ( ،ر ش السيد الوز اوب الش ما  ش  ولكن ما عرف
 ٔ رتام لمك واسع النظر، ولكن يف هاذ الباب بغيت نطرح  ولكن مع 

د  ىل وا شغيل و ىل ال هنرضو  ا  ٔن اح ر مبا  لسيد الوز السؤال 
ل الشباب والبعد اجلهوي،  ىل إالدماج د ىل الكفاءات و الشباب و
الن تدار يف لكممي  ن إال ٔن اك يل تتدار  ت ا ال ىل هاذ إال بغيت نتلكم 
د  يل فهيا وا يطرة ا ت تدارت يف الق ال ن ٕا وتدار يف طانطان، واك

ن  3000 قي، عندمك اك ري حق ٓخر تبني ذاك اليش  يل مطلوبة ويف ا ا
لية يف  ا ر ا ل السيد وز ٔن تيطلب من  2018مراس د

)l’ANAPEC ( عتصامات ومشالك ات و ا ح ش ما ختلقش 
ٔمر عددة يف هاذ ا   .دة وم

رة ولقى وا ز ت قام  لحسا ىل  ٔ لس ا ل ا د التقرر د ن وا د اك
ستافد من هاذ  ر، ت يوان، السيد الوز شار راه معمك د يف ا املس
ل  و يف اجلريدة د لمك شف د اجلواب د يل رمبا حسب وا التاكون ا

ذا واق  يل ا مة ا ىل تفاصيل  لكمت  يل  ار مشكورة ا ٔخ  77ا
رو التكون ش يد   .مليون 

ري هاذ الن ر،  ال السيد الوز رو التكون وهاذ د بغينا م يل تيد اس ا
ٔننا خنلقو فرص الشغل لهاذ الشباب  ة  يل تتدار واش تتدار ب ت ا ال إال

ل  ة د مو د ا ستافدو وا ش  ) les centres(امللكوم؟ وال تدار 
ة،  د املن ذو وا د الكفاءة وال  ذو وا ش  ة املقربني  مو د ا ووا

ىل التكون؟  د التعويض    وا
ة  ه مجمو لرٔي العام ف ليه  ادي غنعلن  د البيان  ٔ عندي وا ٔن 
ٔن فهيا تفاصيل يعين يندى لها اجلبني،  قة خطرية،  التفاصيل يف احلق
ش  س جلنة التعلمي احملرتم  لسيد رئ د الرسا راه صيفطها  عندي وا

ل  ر د قة ش الربملانيني يعرفو احلق ) l’ANAPEC(ستدعيمك مع املد
ل  ىل املستوى الوطين، عند رسا ) l’ANAPEC(د شغيل  ل ال ود

ل  ىل ماكمن د ش نوقفو  رو جلنة استطالعية  ش ند صيفطناها 
د إالشاكل خطري، واش يف العمل  ن وا ر اك ٔن تبني السيد الوز اخللل، 

م هو بغينا يل  مل، ولكن ا ٔ لمك هللا  لمك وال مايش يف العمل د مك توقفو د
ىل هاذ املشالك فني اكينة الالت و خ ىل هاذ    .معنا ونقلبو 

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

ب، تفضل ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
شار،    السيد املس
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ىل النية  ساءلت  ٔيضا مادام   ٔ ت،  ال الن، هذيك إال ل إال د
ٔنه ٕاىل اكنت  ة،  ف رة هاذ املوضوع هبذه الك ل ٕا ىل النية د ساءل  ٔ
ستطالع وال جني  ل  ر مايش جلنة د ل إالصالح غتد عندك النية د
ر القانونية  ٓ لهيا ا رتب  ل تقيص احلقائق و ر جلنة د لجنة غتد ا

يل مطلوب ستورية ا شتغل وفق املنطق وا يل ت ة، هاذي يه املؤسسة ا
ٔوال ر،  يل خصك تد ل القانون، هاذ اليش ا   .د

، ٕان  ر التكون د يوان تيد شار يف ا ش يش مس نيا، ما عند
ٔ كنت حمايم اكن عندي .. اكن طبعا هو مواطن مغريب وامجليع ولكنا حىت 

ٔش اكن عندك واش وىل عندك  ش  ٔنت ما عرف ب،  مل، مك ٔ د هللا 
الن تعلن  د إال ب ليا وا يل تتعلن ج ت ا ال سبة مجليع إال ل ولكن 
ق يف مجيع ما قلت،  ح حتق ٔ نف ٔ مستعد  ضيات القانونية، و لمق خمالف 
ل  ق ٕان اكن هناك يف إالدارة د ح حتق ٔ مستعد نف راسلين و

)l’ANAPEC ( ٔو يف ل الوزارة  ريها من إالدارات ٔو حىت يف إالدارة د
ٔ مستعد نطبق القانون وحنملو  ٔن خيالف القانون،  ٔخرى ما ميكن  ا
ة  ف يل ترتاقب هبذيك الك ٔنت ا ٔن مايش  يل تيحملها،  الناس املسؤولية ا
لنيابة العامة  يل تتقول سري  د هاذ اليش ا اليس احملريش، وٕاىل عندك ما يف

ٔنت عندك ا ر بيان،  ش تقولو وتد ح ٕاماكنيات ما جت ٔ ٕالماكنيات والقانون 
مثرو مايش حناربومه، مايش  س ش  مثرن  د املس سا ٔن  ٔخرى جيب 
غيو  يل ت القة، تنفرو الناس ا ٔالعب سياسية ما عندمه هبا  لومه يف  ند

حكومة كربملان . جييو خيدمو يف هاذ البالد دمه ونعاوهنم  سا ٔن  جيب 
لهيم هبذ لني، مايش جنريو  ةكفا ف   .ه الك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

ه  لسؤال الثاين موضو رامج ٕانعاش الشغل"منر    ".حصي 
ٔصا  شارن من نفس الفريق، فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  . واملعارصة، لتقدمي السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد محمد امحلايم   :املس
شارشكرا السيد امل    .س

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمون، شارون واملس   السادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
ة من الربامج اليت هتدف ٕاىل ٕادماج  ٔطلقت احلكومة السابقة مجمو

رامج  يل  مج " ٕادماج"الشباب يف سوق الشغل، من ق ٔهيل"ور ، "ت
رامج  مك"مقاوليت"ٕاضافة ٕاىل  ربت حكوم ا يف  ، وقد  احلالية عن عز

القة  ه احلكومات السابقة،  ي صارت ف جتاه ا سمترار يف نفس 

شغيل الشباب   .بقضية 
مج ٕانعاش الشغل ر ر احملرتم عن حصي  سائلمك السيد الوز   .ا 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   لمك اللكمة السيد الوز
  .تفضلوا

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ي  شغيل حسب السؤال ا ل مج الوطين  ٔمر حبصي الرب ٕاذا تعلق ا
ىل  لون  مج الوطين، وحنن مق وصلين، فٕان اليوم السنة الرابعة من الرب

ذ 2030متديده ٕاىل سنة  ، احلصي 2017سنة  ٕان شاء هللا، انطلق م
دود هناية  يل عند ٕاىل  مة، ميكن  2019ا دا و يه حصي مرشفة 

ٔرقام يه اكلتايل صب شغل، مهنا  629.007حوايل : نقول  ا م
يل  486.435 دد ا ىل  جت  لقطاع اخلاص املهيلك، وهو  صب شغل  م

لضامن  دد الترصحيات اجلديدة يف الصندوق الوطين  عي تنحسبو  ج
ت و سو الل هذيك  142.572ارج ال لقطاع العام  صب   3م

ٔحتدث عهنا، وهو ما ميثل تقريبا  ٔهداف املسطرة  %52سنوات اليت  من ا
دود هذاك التارخي لمخطط ٕاىل  سبة    .ل

سطريها مت ٔهداف اليت مت  سب  ٕالضافة طبعا ٕاىل مجيع ا قها ب حتق
سب 75% سب %74، ب الٕ %61، ب ىل ،  شتغال  ضافة طبعا ٕاىل 

ل ما  رو تقريبا إالدماج د ٕالدماج، تقريبا تند ٔخرى تتعلق  ت  مستو
ىل  ديد يف السنة 100.000زيد    .شاب 

شار   .شكرا لمك السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار السيد   :محمد امحلايم املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل التوضيح ر    .شكرا السيد الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ل  ة د مو د ا احلكومات السابقة وال احلكومة احلالية طلقت وا
يل تنلمسو هاذ اليش، راه هاذ  ٔرض الواقع وا يل يف  ا ا الربامج، ولكن اح

لو ما اعطا ٔرقام اليش هذا ما اعطاش النتاجئ د لو، ولكن ا ٔلك د ش ا
سمعو من  ٔمة تنعرفو، ميل ت ا مكمثلني ا ناش اح د ما بق ن وا دامئا اك
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منشيو  ٔرقام،  ة  لمندوبية السام منشيو  ٔرقام،  سمعو  لمك ت الوزارة د
، السيد  ىل ذ ليل  ٔرقام، ولكن ا عي  ج صادي و ق لس  لم

نع به ٔ مق ر احملرتم، و ل  الوز ة د يل من الظرف زايد،  يه البطا يف 
ىل  ليل  ٔرض الواقع، وا ا تنلمسوها يف  ، ولكن اح ورو ل  اجلاحئة د
ذ هوما هاذ السفن قوارب املوت، هذي يه النتاجئ وهذي يه احلصي 
شوف  ىل ذ ذاك اليش ت ليل  ل احلكومة احلالية وال السابقة، وا د

لينا  املغرب"الناس ترتفع شعارات  س احلكومة  ي الرئ   ".ي 
ل احلكومة، لو اكنو هاذ الناس هاذو لقاو سوق  ني الفشل د هنا تت
ىل  ليل  ٔخرى، وا لضفات ا ادي ميشيو  الشغل يف املغرب ما اكنوش 
ني  ايس يف الهجرة، هنا تي ر حطمنا الرمق الق لنا اجلزا ا واجلارة د ذ اح

ٔن ٔساس  مج  ىل  ر اوية،  رامج   ، يل يه فاش ، "فلويس"الربامج ا
اد  لمقاوالت د  بناك وترنجعو  ٔ ات غريبة، وميل ترنجعو ل يش مصطل
ا ما  ٔساس اح ىل  ل تتقول لو  لزم يت  ر احملرتم، ومش لكميت السيد الوز
ة يدو ممدودة  س جام ش يش رئ شجعوش املقاوالت، ما اكي ت

رات، وهنا ل احلكومة ما يتحملوهاش  لالس دات مساطر د ن تعق اك
ر احملرتم   .املنتخبون السيد الوز

ل (projet)تيجي السيد تيحط  ل املليار وتيطلب  13، 12 د د
يل  يل يدو طوي وا ٔخرى ا ٔرض ما تتعطالويش، ومن بعد تتعطى جلهات 

ة احملرت  ة هنا يف هاذ الق اكمل الرصا   .مةعندو شاكرة، هنرضو 
ىل  هنرضو  ا دامئا  شجعويش املقاوالت، اح ا ما ت ٔننا اح كتقولو ب
بناك يدها حىت يه  ٔ كون ا ٔبناك، خصها تنخرط يف سوق الشغل،  ا

، ميش "انويت"، "مقاواليت"دا يف هاذ القطاع، ميل تنجيو لهاذ 
لسجون، ها هوما  لو احملامك، الناس مشات  ب الفلوس ند دل، ج ب  ج

ر احملرتماك   . ن إالحصائيات موجودة السيد الوز
ٔوالد  ا تنطلبو ب روش مزايدات سياسية، اح ا هنا ما تند اح
كون  سهيالت،  كون  يل تنطلبو  الشعب خصهم خيدمو، هاذ اليش ا
لو  شوفو الرثوات د يل قوي ت سيط املساطر، حتفزيات مايش مشلك، ا ت

وسط ها ه يل بوفري م يل قال سيد هللا تزتاد، وا لقاع، هنا ا و هود 
يل يف القاع ن ا يل يف الراس، اك ن ا   .ينرصو اك

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر    . لمك اللكمة السيد الوز
  .تفضل

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،السيد امل    س

 ٔ ارشة، ولكن  و لها م ة معينة و م ليش  ه ال ري ٕاىل بغييت تو
ٔن البطا ، تنظن  ٔن البطا   ..تنظن 

ادل الربااكت شار السيد    :املس
هيرض مع احلكومة.. شغيل  ر ال هيرض مع وز   ..راه 

س اجللسة  :السيد رئ
س الفريق ، من فض السيد رئ س ا.. من فض لفريق، ال السيد رئ

س الفريق سايل اجلواب، ال السيد رئ ادل ما .. ال حىت  اليس 
ادل ادل، اليس  ادل.. غنعطيكش اللكمة، اليس  ادل، .. اليس  اليس 

ر ادل تقاطع السيد الوز ادل ما من حقكش اليس  ال ٕاىل .. اليس 
ادل ما من حقكش اليس  ادل، ٕاىل امسحيت اليس  امسحيت يل اليس 

  .هللا خيليك ..ادل تقاطعو
ر   .لمك اللكمة السيد الوز

ادل ادل.. ٕاىل امسحيت يل اليس  س .. ٔرجوك اليس  السيد رئ
ش احلق، السيد .. الفريق ٔما عند س الفريق،  ادل، اليس رئ اليس 

شار س الفريق، السيد املس ارج القانون.. رئ دث  ادل تت .. اليس 
ارج املسطرة دث  ادل تت س .. اليس  دث وتتلكم السيد رئ الفريق تت
ارج املسطرة، هللا خيليك ل  ٔرجوك.. وتتد   .ال 

يل، السيد  ا لنظام ا لو طبقا  ب د شار دار التعق السيد املس
يل ويف ٕاطار املسطرة  ا ة يف ٕاطار النظام ا ر  لك الصالح الوز

  .القانونية
دود الوقت املتبقى ب يف  ىل التعق لرد  ر    .تفضل السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهينا   :لسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ا  اوبو اح نت هلم وتن يل  ة ا ف لك سولو  شارون ت السادة املس
نت لنا يل  ة ا ف   .لك

س اجللسة   :السيد رئ
ادل ادل.. اليس  ش اليس  ادل ما ميك   ..ال اليس 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
  ..خبري وقفو هللا جيازمك

س اجللسة   :السيد رئ
ادل، اليس .. ٕاىل امسحتو يل اليس.. امسح يل راه عندو اللكمة اليس 

س الفريق. .ال ،ادل ال س الفريق، السيد رئ ادل، السيد رئ .. اليس 
شار وامسح يل، امسح  ري امسح يل، السيد املس شار، ال ال  السيد املس

س الفريق س الفريق هللا خيليك د ٔ .. يل، امسعين السيد رئ متثل رئ نت 
ل، مايش من حقك تقاطعو ،ال.. ٔرجوك   .ال مايش من حقك تتد

ر من حقك .. ٕاىل امسحيت يل مكل السيد الوز ري  ٕاىل امسحيت يل 
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ر ما من حق حىت  ٓن السيد الوز ذ نقطة نظام تيخولها  القانون، ا
شار، هللا ٔي مس ٔنه مل يقاطع  د يقاطعو، كام  ن مسطرة يش  .. خيليمك اك

  .ٔرجومك
ر   .تفضلوا السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن البطا يه ٕاشاكل مزمن يف املغرب مايش اليوم مايش  ٔقول   ٔ
ل  دامني اكملني ق رجعو ما  2011ومن بعد  2011املغاربة اكنو 

ل البطا  ش، وىل إالشاكل د ندام   .اله 
شوفوه، ولكن  ن قامئ هو واقع ت ل البطا يف املغرب اك إالشاكل د
شني يف  ا ا مايش  ٔرقام تنطلق من الواقع راه اح ٔعطي يه  ٔرقام اليت  ا
شوفهم  شني مع الناس ت ا شني يف الواقع،  ا ا  ٔخرى، اح يش بالصة 

ر جمه داه وممكن يد د بالصتو  القاو هبم، ويقدر يش وا ر ت ود، يد
  .جمهود

ٔن املساطر اليوم املساطر نقول  املساطر ال .. ٕالضافة طبعا ٕاىل 
درج يف  بري وشلك م شلك  ت  ريها حتس ة ال  ل الصفقات العموم د
ٔن ال املساطر املتعلقة ال  ٔ تنقول  لعكس   ،ٔ ٔسو ادية ل ، مايش  بالد

لمس  ح الفرص  شغيل، ال بف ل ر وال  انب الس ٔ مثرن ال املغاربة ال ا
ل  يل تتحقق د سب ا ىل ذ ال ليل  بري، وا شلك  ت  حتس

مثرو يف بالدمه س يل ت انب وال املغاربة ا ٔ يل تيجيو ال ا مثرن ا   .املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لسؤال املوايل موضو ت النقابية"منر    ".احلر
د ٔ دة والتعادلية  اللكمة  لو ستقاليل  لفريق  شارن  السادة املس

  .لطرح السؤال
شارة تفضيل   .السيدة املس

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ملغرب؟  ت النقابية    ما وضعية احلر

هتا؟  دت احلكومة محلا ٔ   وماذا 

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيدة امل    .س

ىل اجلواب ابة  ر لٕال   . لمك اللكمة السيد الوز
  .تفضل

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ٔهنا محمية  ٔؤكد ب ٔن  ٔوال البد   ، ت النقابية يف بالد ل احلر املوضوع د

ىض ٔوال، مث مبق ستوري  ىض ا ىل رٔسها  ملق ل القوانني و د العدد د وا
  .مدونة الشغل

ىل  ام هبا، ٕان  برية يمت الق ىل املستوى الواقعي هناك جمهودات 
ٔو  ة  ل الوظيفة العموم ىل مستوى الوزارة د ٔو  مستوى وزارة الشغل 

لقطاع العام ٔمر  ة عندما يتعلق ا ات احلكوم   .القطا
ٔنه ممكن  ٔمر  ٔن ا ٔخطاء مؤكد، مؤكد  ٔنه هناك بعض ا ٔن تالحظوا 

ا  س ٔن الصورة إالجاملية يف بالد فهيا  ٔ نقول   ٔو هناك، ولكن  هنا 
دى  ٔنه اكنت يف ٕا ت، احلرية النقابية مضمونة، نقول   ل النقا حرية د

ٔقل سنة ىل ا .. 2000نقول  ال عندي سنة .. السنوات اكنت عند 
رات  دد الز ش الشغل نعم، بلغ  مج الوطين لتف املنجزة يف ٕاطار الرب

دود  2020الل سنة  ه  2020ٔشهر من سنة  9ٕاىل   16.362ما مجمو
ه حوايل  رة، مت توج ضيات  284.631ز الفني ملق لمشغلني ا مالحظة 

عي، ومت حترر  ج رشيع  الفات واجلنح ضد املشغلني  89ال حمرضا 
ضيات لمق الفني  خمالفة  1774القانونية اجلاري هبا العمل، واليت تضمنت  ا

ة،  166و ٔجراء  727تتعلق بلجنة املقاو و 397ج تتعلق مبندوب ا
متثلية النقابية) 0(وصفر  علقة    .مالحظة م

س   .شكرا  السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة يف ٕاطار الت  ب اللكمة السيدة املس   .عق

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔخت وفاء القايض، بعد شفاهئا عودة محمودة   .ٔوال، بعدا عودة محمودة ل
ايم،  اطبمك مك ٔ ر حمرتم، و وز اطبمك  ٔ  ٔ ر،  مث كذ السيد الوز
ٔشنو دار  رات و ٔشنو دارو يف الز رات و ش تقول ليا حشال الز ٔ ما بغي

رات؟ب   دوك الز
ستور  ن ا ت  الفصل الثامن حيمئ تنقول  هاذ اليش اك احلر

ل  دة د ٔمم املت ٔن امجلعية العامة ل ٔصدرت  1947النقابية، تنقولو ب
لعمل النقايب وكذ محلايته رتاف    .قرارات لال

ويل يف  ظمة العمل ا ، م حىت يه اعطاتنا  1948يوليوز  9كذ
ٔن  ش حلرية النقابية وحامية احلق يف التنظمي ٕاصدارا  ة اخلاصة  االتفاق

سمى  ٔن 87النقايب، ما  ىل  ة  ث نصت يف مادهتا الثانية هاذ االتفاق ، ح
ٔي نوع" ٔو  شاء ما خيتارونه .. لعامل ؤحصاب العمل دون متيزي  احلق يف ٕا
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ت نقابية   ".من تنظ
، يف الفقرة  ل طبعا ن 23من املادة  4كذ للك "فس إالصدار د

ل حامية  ٔ هيا من  نضامم ٕا ٓخرن و ت مع  شاء النقا خشص احلق يف ٕا
  ".مصاحله

دا رشكة  ر ماذا نقول ميل تنكونو  د ) Indoka(ٕاذن السيد الوز
ىل هذي، رشكة  اوبين  ري   ٔ يل بغييت،  لنيابة العامة وال ا دينا 

)Indoka (ٔيت جللسة ٔن ي رفض صاحهبا  اس  شية الشغل،  مبك ل مف د
هلم وميشيو حباهلم، ما بغاش  لناس د ادي يعطي  ٔنه  ىل  اتفقو معه 

رسحي تعسفي   .خيلصهم حىت ب
دق  ر يف ف  80لناظور؟ ) Mercure(ٔش غتقول معا السيد الوز

ٔهنم  يل هرض معهم، فقط  ش ا يوم والناس واقفة يف الربد والشتا وما اك
ريف تنظمي نقايب السيد  امك مراس حىت من عند الاكتب العام  !الوز وراه 

ٔن  اطب مجيع املؤسسات اليت جيب  اطب العامل و اطبمك و لنا،  د
رة؟ الناس راه فوق القانون،  ٔمشن ز رة،  تنصف العامل وجتي تقول يل الز
ٔشياء  سمي ا ٔن  ر، جيب  ري ذ السيد الوز ش الشغل ٕاىل  فوق مف

ن الفصل مبسمياهتا، ما دا ر عرق العمل ويصفط الناس  288م اك يل تيد ا
ت نقابية ش حر س راه ما اكي   .ل

ب يف يش رشكة  ٔسس يش مك ب  ن الطرد امجلاعي للك مك ميل اك
ت ) multinational(والس هذاك  مييش حبالتو لكو، ومجيع النقا

ت النقابية دث عن احلر ات ونت رددت هذه الرص    !رصخت و
ادق وال يش ه ت النقابية صلصة من صلصات تباع يف يش ف ل احلر

ة؟    !ا
ٔن نلمسه  ت النقابية فعل وجيب  ٔم احلر ت النقابية شعار؟  هل احلر

  !وحنن يف امليدان؟
ر،    السيد الوز

ش يطبق القانون،  ل العمل تيعيطو لو ما تي س د واش السيد الرئ
ٔننا ت  ر  ش السيد الوز سمى  21قاو ساكتني يف القرن هذا ما ميك ف 

ت النقابية   .احلر

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت شارة ا   .السيدة املس
دود الوقت املتبقى ب يف  ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز

  .تفضل

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔوالري ال الفات  ش نضبطو ا روها  رات تند   .ز
ل احلاالت،  تو ليا جوج د شارة، د حك نيا، انتوما، السيدة املس

ملقارنة مع ٔلف، قلي    ..املغرب جوج، ثالثة، عرشة، مائة، 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة من فض شارة.. السيدة املس   .السيدة املس

ر الشغل وإالدماج امل    :هينالسيد وز
ٔول ميكن ..  ٔ راه قلهتا  يف ا  ، يل عند دد املقاوالت ا ملقارنة مع 

شتغلو  يل ت ال هذا، ويه ا ملامرسة يف هاذ ا علقة  ٔخطاء م ٔن يمت رصد 
ل بعضها،  اوز د ٔننا جنحو يف الت لها، وميكن  اوز د ل الت ٔ لهيا من 

ٔن ال ننجح، ولكن يف هناية املطاف  ٔطر هاذ وميكن  يل تت اكينة املساطر ا
اولو  ا تن ٔح لقضاء،  ٔننا منشيو  ا تنوصلو  ٔح  ، ا ٔح ٔو لها،  ال تنلت ا

دود لقضاء بني املقاو وبني.. نفكو إالشاكالت يف  ل ما توصل  ولكن .. ق
ملقارنة  بري  شلك  ت  ٔ تنقول  ٕاجامال الصورة إالجاملية يف بالد حتس

لحظات يف بالدمع ما اكن ليه يف حلظة من ا   .ت 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  شغيل املؤقت"السؤال املوايل، موضو   ".رشاكت املناو ورشاكت ال
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لشغل لتقدمي السؤال
  .تفضل اليس الصادي

شا   :ر السيد املبارك الصادياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شغيل املؤقت، ملاذا ال حترتم  سائلمك عن رشاكت املناو ورشاكت ال
ة؟ وما يه إالجراءات ٕاذا  اصة قانون الشغل؟ وهل من مراق القانون، 

ة؟   اكنت هناك مراق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال، تفضللمك اللك ابة  ر لٕال   .مة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔ تنظن  ال  ىل لك  رة هذا املوضوع،  ىل ٕا شار  شكرا السيد املس
هنا وانتوما  ارف ٔدرى هبا وانتوما  ه انتوما  يل ف هاذ املوضوع إالشاكالت ا
ىض مدونة الشغل،  يل حمدثة مبق لجنة ثالثية الرتيب ا ٔعضاء معنا يف ا

ٔننا نعقدوه متناو  ىل اليت تعىن هبذا املوضوع، ٕان شاء هللا  لوقوف  ا قريبا 
ىل بعض إالشاكالت ال    .لك 
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من مدونة  495هاذ املوضوع تؤطره مدونة الشغل، تؤطره املادة 
ددت .. 500الشغل مفا فوق حىت لـ  ل  4تنظن و ددت  505د ر و ٔتذ

لجوء فهيا 4 يل ممكن ا ل احلاالت ا   .انتوما تتعرفوها.. د
ن وا ىل املستوى الواقعي اك ٔنه  ل إالشاكالت حصيح  د العدد د

ل ة د ٔنه يمت املراق فق معك  ٔ م ٔربع،  اوز احلاالت ا تمت .. املتعلقة بت
ستطعوش،  ا ما ت ٔح ستطعو نضبطو  ا ت ٔح ل هاذ احلاالت  ة د املراق
ٔننا  سمحش  ل الشغل ما ت شني د ل املف ٔن العدد د ارفني اليوم  انتوما 

ال ىل ا سطو السيطرة  شتغلو هاذ السنة ٕان شاء  ن اولو  لك، كن
ل الشغل غيزتاد يف سنة  شني د ل مف يل  2021هللا العدد د ة ا ف لك

ٔنه  ا مايش حنلو مجيع إالشاكالت، ولكن جزئيا ٕان شاء هللا يف انتظار  غمتك
ىل مجيع املقاوالت ل الرقابة  نا من ممارسة د ٔن ميك   .يزتاد العدد مبا ميكن 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ادي  مي وتيقول لنا  لجنة الثالثية راه ميل اكن اليس ي متىن هاذ ا ٔ ت
لجنة الثالثية وغنفكو بعض  ل القطاع اخلاص، نعقدو هاذ ا املشالك د

لها ر العمل د ٔهنا تعقد وتد   .دامئا، كنمتىن 
يل  ٔطرو يه الفوىض ا قة تت يل يف احلق شغيل املؤقت ا سبة لهاذ ال ل
يل تيعطي إالشارة يه احلكومات، احلكومات  ن يف سوق العمل وا اك

ٔن يف لك الوزارات د شغيل املؤقت  شجع اليوم ال ة ت ولك  املتعاق
ل  شغيل املؤقت عن طريق رشاكت د ة اكينة هاذ ال إالدارات العموم
ل  د العدد د ٔجراء يف النظافة يف وا ر عقود مع ا يل تد ، ا املناو

رتمش القانون ٔهنا ما تت ىل  يل اللك يعمل    .اخلدمات، وا
د ما  ش يش وا ٔم غنية ما ميك ٔم يه  وميكن نعطيمك بعض ا

ل التعلمي اكينة تيعرفهاش،  ال يف القطاع د اهل املوضوع، م ٕاال ٕاىل بغا يت
يجيو من  رو الطبخ،  يد يل  ينظفو املدارس ودوك ا يل  ظفات ا ل  7م د

رو النظافة  يد يخرج من املؤسسة التعلميية،  د  ٓخر وا الصباح حىت هوما 
ٓخره،  راري ٕاىل  سخرو وجييبو الطباشري وحيرسو ا ما واحلراسة وي

ريو  يد ات العمل  ٔجور، ما عندهومش سا ٔدىن ل عندهومش احلد ا
ٔكرث من  4هبم  شتغلو  ل السوايع وهوما ك ٔجر ما  12د ة، ا سا

ٔنه  ىل  يضطر  لصو يف الشهر،  يت د حشال  ىل يش وا يتصورش 
عية  ج يعرفو الوضعية  ٔهنم  هيم،  ال وساء التعلمي جيمعو  هادوك ر

هلم  عيةد ج بو معهم هذيك الظروف    .ش يقدو يوا

ل  امالت د ة  ة، اكينة يف قطاع الص يف لك الوزارات اليوم، الص
ينظفو داك  تربات، و ) matériel(النظافة  ل ا ٔدوات د  هاذينظفو ا

ل  صادية د ق يل الظروف  ىل هادوك املواطنات، ا شلك خطر  اليش 
د العد الت وا ٔ ل بالد  يل كتل ٔرس ا ل ا شغيل هاذد د   . ال

ٔشنو يه  شغيل، مايش  حكومة ووزارة ال سولمك  اليوم، ك
ٔنه هاذ  ىل  ٔن هاذ اليش كتعرفوه وكتعرفو  إالجراءات العملية؟ 
ر رشكة  ر اكتبة ويد املؤسسات وهاذ الرشاكت عندو شاكرة، ويد

ل الرشكة ٕاىل ين السمية د اود  يبدل  ٓخرهويهترب و  .  
حكومة، هو توفري العمل الالئق،  لنا كدو و سبة لاللزتامات د ل
ٔجر الالئق، يه امحلاية  ل العمل الالئق هو ا ومن الرشوط د
عية، هاذ اليش لكيش هاذ الناس ما عندهومش، وكنقولو احلكومة  ج

عي ج يل دامئا يف لك سنة كنقولو يف اجلانب  ٔشياء ا ر    .كتد
و اهمتيتو ٔ د ٕاىل مش رو معل ج ميكن تد عي  ج  كنعتقد اجلانب 

  ..هباذ الطبقة العام وهاذ

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

ب يف ٕاطار الوقت املتبقى ىل التعق لرد  ر    .اللكمة لمك السيد الوز
  .تفضل

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
سش   .كرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
لجنة ثالثية الرتيب، ٔن  ري ا ت عقدهتا السنة املاضية،  ٔ ميل ج

، 12من املفروض كتنعقد مرة يف السنة، عقدهتا السنة املاضية يف شهر 
لون ما عقدهناش فشهر  ا مق ٔن اكن عند شوي  12وٕان شاء هللا اح

 ٔ ل الت ه شوية د داد ف ل إال خر، ٕان شاء هللا غنعقدوها يف هناية هاذ د
ية  ان التق ل ل ٕان شاء هللا، غنعقدوها مع عقد ا ٔو بداية الشهر املق الشهر 
ل  نعقاد د ل  داد د ا يف طور إال ال اح ىل لك  يل خصها تنعقد،  ا

  .هاذ السنة
لهيا من  صوص  يل م شغيل املؤقت يه ا ل ال مفا  495الرشاكت د

ل  506فوق حىت  ٓخر من الرشاكت يه الرشكة د ميكن، وهناك نوع 
يل اكينة يف املادة  ، ا ل هاذمفا فوق،  86املناو و خمتلفني، الرشاكت د

هيا، التعويض  ٔو  يل ممكن نلت دد احلاالت ا شغيل املؤقت، القانون  ال
ل احلاالت ٔربعة د ددها ب  ، ري ذ ارج إالرضاب ٕاىل  ٔجراء  ل ا   .د

ادية ل  ل اخلدمات  ، هاذي رشاكت د ل املناو لرشاكت د سبة 
يق  ل املناو و ٔخرى، املرشع ما مزيش بني الرشاكت د بايق املقاوالت ا
هيا حىت من  لجوء ٕا لها وا ة د ٔن املراق ٔخرى، مبعىن  رشاكت اخلدمات ا
ة يف بعض احلاالت مايش يف بعض احلاالت، بل ات احلكوم  طرف القطا
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ارج ام هبا  لق ل تفويت بعض اخلدمات  ال د ىل لك  د العدد،  .. وا
ل ، د ل املناو يل هوما رشاكت د ٔغيار ا يل مفروض يف .. من طرف ا ا

يل اكنت يف  يق الرشاكت ا ٔيضا يف  ، مفروض  ل املناو هاذ الرشاكت د
د يل يه  لك ا ة  لك، الرشاكت إالنتاج ل إالنتاج  ال د ات ا د سا

ات العمل خص يتعوض، والعط  ارج سا دم  العمل القانونية، وٕاىل 
ىل لك  ٔ نقول  اكينة بعض إالشاكالت  ريها،  ٔسبوعية والسنوية و ا

رو رو بعض امحلالت كند لهيا، كند يت .. ال كنوقفو  ولكن مادام ج
  ..القطاع

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  السؤال لضامن "املوايل موضو ارة مع الصندوق الوطين  ة الب معا
عي   ".ج

سط  شارن من فريق العدا والتمنية ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

لونتفضل    .اليس بن

شار  لون السيداملس   :يوسف بن
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

ر،ا   لسيد الوز
شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس

ٔخطر املهن يف العامل  ار يه من  ل الب ٔن املهنة د ىل  ٔنمت كتعرفو 
ذ  ولية، و امحلد م ل  2013حسب املنظمة البحرية ا مت التعممي د

يل ٔن إالشاكلية ا ارة مبا فهيم التقليديني، ٕاال  عية مجليع الب ج  التغطية 
يل  ة من الصيد السا د الف ر، هو وا ة اليوم، السيد الوز مطرو

ا عند تقريبا  ل الصيد  12العاملني يف الصيد التقليدي، واح ٔلف قارب د
ه  شتغلو ف ل  5التقليدي وك د املعدل د ل الناس بوا ل  4وال  3د د

ىل  د، كهنرضو  ٔوالد للك وا ت 150ا رش، بعض النو ل ال  ٔلف د
يوصلو لهاش، ما  هلم والتعويضات العائلية ما  التغطية الصحية د
ٔدىن الشهري املرصح به،  يوصلوش احلد ا ٔن ما  الش؟  ذوهاش،  يا

ل  سمترارية يف الترصحي د ش  3ٔو ما كتكوش عندمه ذيك  ٔشهر 
و من هاذ التعويضات   .متك

لمك احللول ا ر يف النظر د دو فهيا فشين هو السيد الوز سا ا  يل ميك
ارة؟ ة املعينة من الب   هاذ الف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
شار،    السيد املس

اصة املتعلق اص، عندو طبيعة  ال موضوع  ىل لك  رت  لناس  ٔ
ل الصيد البحري يف الصندوق الوطين  ة د عي، اكينة الف ج لضامن 

ن الصيد  ار، هاذو ما عندهومش مشلك، اك ايل الب ٔ ل الصيد يف  د
يل والتقليدي هاذو فهيم بعض إالشاكالت املتعلقة بطبيعة العمل  السا

شتغلو هبا، زعام يل ك هلم، ويف املقابل طبيعة القوانني ا ن فرق،  د اك
ة  ف لك جتاه إالجيايب  جهتاد القانوين يف  ٔمكن  اولنا جنهتدو ومنددو ما 
ىل لك  ستوعبو هاذ الناس، فعال حتققت بعض املاكسب  لينا  يل غت ا

ملقارنة مع ما سبق   . ال 
سبة ال ال هيم تصل م سبة  ل ل الضامن .. اليوم،  لنظام د سبة  ل

عي، مجموع هلم  ج سبة د ات % 15.5ال يق القطا ملقارنة مع 
ي يمت  قي ا ل احلق قي، ا ل احلق ىل ا د  ع ٔخرى، ويمت  ا

لحظة يه اكلتايل دود ا سابه، حصيح النتاجئ احملققة ٕاىل  املس .. ا
سبة لسنة  يل والتقليدي 2019ل ٔلف  85: من هاذ النوع هاذو السا

لون يف سنة خشص من هؤال 79و خشص  357ٔلف و 84، 2020ء مس
  %.22، بلغ 2018ٕاىل سنة  2014مبعدل تطور سنوي من سنة 

دمو  ي ن هاذ إالشاكل  ٔنه اك ارف  لسو  4ٔشهر وال  3ٔ  ي شهور 
ٔديوش يف ظل النظام القانوين  ي ٔنه فاش ما  يق السنة، حصيح غيصعاب 

ن ٕاشاكل سمتر التغطية، هذا اك ٔنه  ٔنه يف ٕاطار اليوم احلايل  دك  ، نوا
ل التغطية  لنظام د ٔنظمة القانونية زعام القوانني املؤطرة  ل ا املراجعة د
، ٕان شاء هللا  لنه صاحب اجلال ٔ ي  الصحية لكها يف ٕاطار املرشوع ا
ٔ هرضت  ية  ال الفرق التق ىل لك  عتبار،  ذو هاذ النقطة بعني  غنا

ال ٕان ش   .اء هللامعهم يف هاذ ا
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار  لون السيداملس   :يوسف بن
ىل التوضيح ر    .شكرا السيد الوز

ن صيد مومسي،  ر، هو اك ، السيد الوز يل عند فعال، د إالشاكل ا
ن قوانني صدرت من وزارة الصيد البحري ة اك ه الرا ، الصيد ف

ار  ن الب اصة يف املناطق الشاملية، اك لتناوب  ه الصيد  ة، ف البيولوج
ٔشهر، عرشن، ثالثني  الث  ر فشهرن، ف يد يل  ارة ا ل الب لغة د
لهيا  لص  ي لهيا  يرصح  لو،  لو، يف احلصة د ٔلف درمه يف القسمة د
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ش تعملو لو، وهذيك قاب  ات د ل اكن  الواج التغطية السنوية، ق
يعرفهم  -معمول  ل النقابة راه  ل النجمة،  - إالخوان د ٔ د لمس كرنجعو 

ستافد من  ٔنه  يجعلو  يعمل معدل سنوي وذيك املعدل السنوي  يعين 
لو لو، من التعويضات د ٔرسة د ل ا لو، د   .العائدات د

ا معلنا ت  ديد، وا ا  يل  ، السيد اليوم هاذ النظام ا غطية شام
دم  ال  3ي عي، م ج لضامن  سامه يف الصندوق الوطين  ٔشهر، ك

سامه ب ة، الصيد التقليدي ك ل امليناء، ومع % 25 ـطن ل د من املداخ
ربو  ل العاملني يف الصيد التقليدي كن ة د ٔو  3ذ هاذ الف  4ٔشهر 

يوصلش ذيك  دمش وال ما  ي ٔد 1800شهور ما  تحرم من احلد ا ىن، فك
 ٔ لو، هاذي مس عية د ج لو والتغطية  ٔوالد د ىل ا التعويض 
يل كتعرفو املشالك  ة ا اصة يف املناطق الشاملية والشاملية الرشق خطرية، و
ٔبيض املتوسط يف ق  شها البحر ا يع يل  شها، واملشالك ا يل كتع ا

ٔسامك   .ا
 ٔ د اخلطوة ٕاىل ا لتايل در وا ا بدلنا و ل التعممي، ولكن مش مام د

ار يف عوض نعملو  ٔن ذيك الب ا  ٓخر حرم د القانون  د القانون بوا وا
ىل  ىل مدار السنة ونقسمو ذيك السنة  لو سنو  سبة د د ال وا

اه، وما  ا وحرم ستحق مفش لتايل هو ك ٔشهر، و ار ن ا ٔن الب ساوش 
يل ل الصيد التقليدي والصيد السا رشي  د ل العنرص ال هو اخلزان د

ل الصيد البحري يف املغرب، الصيد البحري يف املغرب ما ازدهر ٕاال  د
شتغل يف الصيد التقليدي يل ك سيط ا ل ال   .زدهار ذاك الر

ىل  ا كهنرضو كام قلت  ر، اح لتايل السيد الوز ٔلف فلوكة،  12و
ىل  رش 200كهنرضو  ل ال ٔوالد د ،ٔلف د ل ا ل هاذ الناس هاذي د

ٔرسة حمروم من  رب ذاك رب ا ي تة معينة  د الوق يل يف وا هوما، ا
شاش  ي لو، وهذا ما  عية د ج لو، حمروم من التغطية  التعويضات د

ال امل ل  ري د ٔ ٔسف مع اخلطاب ا   . مع اكمل ا
ٔنك هاذ املوضوع هذا خ ر،  ك السيد الوز ا عند الثقة ف صو اح

ٔن نعملو القسمة  لنظام القدمي،  رجعو  لول وال  د لو  ل وخصو يتو يت
ار حىت  ىل مدار السنة ونقسمو ذاك اليش، وفهاذ احلال هذا هو هاذ الب

ستافد   .ادي 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ٕان رغبمت يف ذ   ..لمك اللكمة السيد الوز
ه منر ٕاىل  اصب "السؤال املوايل، موضو ىل م لحفاظ  ذة  التدابري املت

  ".لقطاع اخلاصالشغل 
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد  ارك محيةااملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون،   زماليئ املس
و  ىل سوق الشغل معوما، مفا جلاحئة  ر، تداعيات  ، السيد الوز رو

اصب الشغل بصفة  ىل م لحفاظ  ذة من طرف احلكومة  يه التدابري املت
اصة يف القطاع اخلاص؟   امة و

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل واالٕ    :دماج املهينالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

رة هذا املوضوع ىل ٕا شار    .شكرا السيد املس
رسدها لكها يف  ٔنين  ستطعش  ذة ما  ال إالجراءات املت ىل لك 
ٕالضافة  ذة،  رز إالجراءات املت ٔ قايق، ولكن غنقول   ل ا ثالثة د

ٔو املتوقفني عن ال  عية  ج لطبقات  مع املقدم  الل املر ٕاىل ا شغل 
ٔيضا من دمع مقدم ٕاىل املقاوالت، سواء  ب ذ  ، وما وا ورو ل  د

الل  عية  ج ستحقاقات  عية وال  ج ٔداءات  ل ا ٔج  هذيكبت
ل هذيك املر لها من الغرامات د   .الفرتة وإالعفاء د

ٔنواع اجلديدة من القروض مت تقدميها  ل ا د العدد د ٔيضا وا
برية الغ  ٔرقام وم برية وب داد  ٔ   .واستفادت مهنا املقاوالت ب

ل العقود الربامج مع  د العدد د ع وا ٔيضا بعد احلجر الصحي مت توق
ىل لك  ريها،  ادق واملطامع و ل الف ة، مع القطاع د ل السيا القطاع د
لحظة يف ٕاطار  دود ا ال من ٕاجراءات ومازالت مسمترة إالجراءات ٕاىل 

صادي الوطينا ق ل إالقالع  صاد . مليثاق د ق ٔن  متناو  ٕان شاء هللا، 
ٔرسع  لو ٕاىل سابق عهده، ٕان شاء هللا، يف  شاط د سرتجع ال الوطين 

  .وقت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار السيد  ارك محيةااملس   :م
ىل هذه املعطياتشك ر    .را السيد الوز

بطبيعة احلال هنا ٕاجراءات معلية اختذهتا احلكومة بطبيعة احلال 
ٔن  ىل  ىل اعتبار  ر،  ة السيد الوز ري اكف جيب التنويه هبا، ولكن تبقى 
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رسحي % 14.8سبة البطا اليوم وصلت ٕاىل  ب  س وبطبيعة احلال هذا 
  .العامل يف القطاع اخلاص

داث هنا ل ٕا ة د ر، املبادرة امللك الصندوق ، السيد الوز
رية س مع ومتويل املشاريع  رسيع إالسرتاتيجي  ، بطبيعة احلال خص ال

ٔنه ٕاىل  سبة لهاذ الرشاكت،  ل مع  لو، وخص املزيد من ا ل التزنيل د د
ىل  ٔهنم حيافظو  يل تضمن هلم  ة ا ف لك لرشاكت  مع  العمل ما اكن ا

لتايل هاذ اليش  لصو العامل؟ و ني غيت رسحو العامل، م هلم راه  د
سبة البطا رفع لنا من  ادي  ىل سوق الشغل و   .غينعكس لنا 

الل السنوات  امة،  شغيل بصفة  ل ر  رجعو السيد الوز ادي 
دثت احلكومة  ٔربعة املاضية  د  2020- 2018-2016ا ىل وا زيد  ما 

صب 89 ر، هاذ املناصب  ٔلف م لشغل، وبطبيعة احلال السيد الوز مايل 
لها  ر تعطيو معطيات يف التوزيع د مك السيد الوز طبعا كنطلبو م
ا واد  ة ا هيا،  متي ٕا ٔ لجهة اليت  سبة  ل اصة  لجهات، و سبة  ل
ن حىت  ل احلكومة، ما اك ستافد من هاذ املناصب املالية د هب، ال  ا

ل املناصب، ٕاىل اكنت عندك يش  عرشة ل املناصب وال مخسة د د
لمناصب يف اجلهة، اعطينا  لتوزيع العادل  قة ف يتعلق  معطيات دق

ر سمعو من عندمك السيد الوز ر بغينا    .السيد الوز
ازن،  سبة محل الشواهد، ا ل لمعطلني،  سبة  ل راه عند مشلك 

ٔن املاسرت، خرجيي معاهد ال  ٔكرب من ذاك هو  ن مشلك  تكون، واك
ر احلكومة لتدمع  يل كتد بناك والصناديق والربامج ا ٔ امعة ل الصناديق ا
عدمة  دماج الشباب يف سوق الشغل يه م ٕ املبادرات احلرة ف يتعلق 
ش الشباب  د يف املساطر، صعيب  ن تعق ر، راه اك السيد الوز

ا يطرحو ملفات  ر، يطرحو ملفات خصهم دمع ستافدو مهنا و س
ل  ش  300ٔلف درمه وال  200املشاريع الصغرى د ٔلف درمه راه ما اكف

ر، وانتوما راه بطبيعة احلال  بري السيد الوز ه مشلك  مع، هذا راه ف هاذ ا
لتمك يف العطا وفامهني هاذ اليش، وشاب امحلد   غتكونو دوزتو مر

ليك املعطلني ويع كون ويعول  ٔنك  اصة احلكومة  ليك الناس  ول 
ش ٕادماج هاذو  ىل هاذ امللفات بطبيعة احلال،  ٔو تعمل  درة  عندك 

ل التكون ل املعاهد ود   .اخلرجيني د
شغيل  ل ال مة د ادرة  يل يه م ل قطاع التعلمي، ا ادرة د هنا م

ن  ملناسبة عنمك هاذ املتعاقد خصهم يرتمسو اجلهوي يف ٕاطار التعاقد، 
ل مخس  رسميهم مايش عقدة د ىل  ر، خص احلكومة تعمل  السيد الوز
ىل  ، هاذ املبادرة خصها تعمم  ل البطا لسوق د رجعو  ين  اود  سنني و
كون  ات الرتابية، خص حىت هوما  كون عند امجلا مجيع إالدارات، خص 

ش ما يبقاش ذا كون عند اجلهة كذا،  ري عندمه تعاقد، خص  ك اليش 
ر، دامئا هاذ اليش  دها السيد الوز حمدود يف وزارة الرتبية الوطنية و
ل املواطن  ىل الكرامة د ش الكرمي واحملافظة  ل الع ٔ بطبيعة احلال من 
لتايل  ا معرو يف القراية، و يل هو قرا وف ىل الشاب املغريب ا املغريب و

  .يتخرج يلقا راسو معطل سنني فسنني
  .وشكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار    .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز
  .تفضل

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ش  ٔ ما فرس يل عندي،  ل البطا ا هذا زعام % 14.8ري الرمق د

ٔن  ٔ كنظن   ، ل البطا لتخطيط الرمق د ة  لنته املندوبية السام ٔ ٓخر رمق 
ه  ل الفصل الثالث ف ل يف شهر %12.7هو د ا كنا كنتوقعو ق ، اح

ٔرقام،  ٔربعة، كنا كنتوقعو نوصلو لهاذ ا مخسة ويف شهر ستة ويف شهر 
هيا، هاذ  هيا، ما قربناش  . .اكنت% 14.8ولكن امحلد  اليوم ما وصلناش 

ل الف ل احلجر الصحيهو اكن التوقع د   .رتة د
، ما  ة اليت يمت هبا التوضيف يف بالد ف لجهات اليوم، الك سبة  ل

ليوش  فق معك  -كن فق معك  - ٔ م يل قلت م جزء من هاذ اليش ا
لقطاع  سبة  ل ل اجلهات، اليوم التوظيف  لمستوى د زلو  ٔننا  وحصيح، 

رو الن يد ىل املستوى املركزي،  ىل املستوى العمويم يمت  اراة  اس م
ال يف  فق معك مستق ٔ م يعينومه يف اجلهات،  اح  يل بعد الن املركزي ا

جتاه قة يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة منشيو فهداك    .احلق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر    .شكرا السيد الوز

ه هو  ارية الترصحي "السؤال املوايل، موضو ذة ٕالج إالجراءات املت
ب العملٔج ٔر   ".راء من طرف 

سط السؤال شرتايك ل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ر،   السيد الوز
ذة لتحسني مؤرشات : سؤالنا هو ما يه إالجراءات والتدابري املت

ياط الترصحي ح ى الصندوق الوطين ملنظمة  ٔجراء  اري   إالج
عي؟   ج

س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
شار    .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

عي"ري هاذو  ج عي"مايش " الضامن  ج ياط  ح ظمة  ، "م
عي" ج   ). CNSS2(نعم، ".. الضامن 

  .شكرا
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
برية تبذل، مايش د ولكن  رمت فعال هناك جمهودات  ٔ ي  املوضوع ا

ل سنة  ال د ، اكن 2007ىل مر لك السنوات املاضية، نعطيك رمق م
قلو مليون يف الصندوق  1.9عند  عي، اليوم كن ج لضامن  الوطين 

لضامن  2019مليون مغريب سنة  3.54ٕاىل  مس يف الصندوق الوطين 
عية من  ج سبة التغطية  عي، وانتقلت  ٕاىل  2007سنة  51ج

ٔن 2019سنة % 83 متناو  مة ٕان شاء هللا  دا،  مة  ٔرقام  ، وهاذي 
ل املرشوع امل عية نوصلو يف ٕاطار التزنيل د ج ل تعممي التغطية  ليك د
ىل مجيع املغاربة ٔن نعمموها    .ٕاىل 

يتدار  ن جمهود  دد املنخرطني، اك ل توسيع  سبة لهاذ املوضوع د ل
  :ىل مستويني

لضامن  ل الصندوق الوطين  شني د ل املف ني د ىل مستوى املراق
يش الشغل  ل مف ٔيضا نظراهئم د عي، و ل وزارة الشغل ج د

  .وإالدماج املهين
ال  ىل لك  ل تبادل املعلومات  ٔ عها من  ة مت توق واكينة طبعا اتفاق

لجهازن يف نفس الوقت ٔكرث  ٔن ميكن من فعالية    . مبا ميكن 
ٔنه يوصل لهنا  متناو  د املرشوع قانون،  ىل وا شتغلو  ا اليوم ك اح

د مرشوع قا ىل وا ة، ولكن مشتغلني  زييد يعطي رس يل  نون ا
عي  ج ل الضامن  ل الشغل ود شني د لمف ة  ٕاماكنيات قانونية ٕاضاف
ال مما  ىل لك  ريها  ت و ل ورفع العقو ٔ ٔكرث، من  ل الضبط  ٔ من 

ٔكرب كون عندها فعالية  رو  يد يل  ٔنه خييل املهمة ا   .ميكن 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر    .شكرا السيد الوز

بلمك  شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة السيد املس
  .تفضل

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ل الترصحي  رامك فهاذ املوضوع د ٔن هناك  ٔن نقر ب ٔمر البد  فعال هاذ ا
ى  عي"ٔجراء  ج لضامن  ٓن "الصندوق الوطين  ، لكن يف نفس ا

ٔن إالحصائي ٔيضا  ٔن نقر  ل جيب  الصندوق "ات، سواء إالحصائيات د
عي ج يل " الوطين  ٔحباث ا ٔو حىت ا شغيل  ل وزارة ال ٔو د نفسو 

د  ش وا ٔننا مازلنا نع لتخطيط، تبني ب ة  قامت هبا املندوبية السام
ف فقط  ك اصة ٕاذا مل  ٔخرى،  يل خصها جمهودات  ة ا إالشاكلية مزم

ة املعروفة املع  دات إالنتاج لقانون، لكن هناك جماالت لو لنة اخلاضعة 
ه ٕاشاكالت  ري املهيلك ف ن القطاع  ٓخر، اك يل حتتاج ٕايل جمهود  ٔخرى ا
اري  ل الترصحي إالج ٔمر د ٔنه هاذ ا لهيا،  ٔن ننكب  ة اليت جيب  ق حق
ستوري هو  لسند ا لقانون، وحىت ما يتعلق  لقانون، مؤطر  مؤطر 

ن وكذ الزتاماتنا ولية اك ظمة العمل ا اصة مع م ولية،    .ا
سية  ات امل سية، الف ات امل ٔيضا ٕاىل بعض الف ه  ٔن نن ، جيب  كذ
دم واش ختضع ملدونة الشغل وال ما  يل فهيا رمبا مازال الشك قامئا حول  ا
ط،  سيط، ومن العامصة الر د املثال  د املثال، وا ختضعش؟ نعطي وا

ط،  اء الر ٔح ٔرىق  ض، بوابو العامرات، بوابو من  ٔو  الر ٔكدال 
ل  ن ظهري د ه ال يؤطر العالقة الشغلية، 1977العامرات هوما اك ، لك

ٔسف  ة من املواطنني ل ل العالقة الشغلية، هاذ الف ولكن إالشاكل دا
د الوضعية عكسية، العامرة فهيا  ش وا ن  20كتع ن، اك طرون  20سا

يل ه ي د، وهذا  لها، ىل وا ة يف الكرامة د ق ة حق ش معا ة تع اذ الف
ونية،  ل ا د اجلو د يكربو يف وا ٔبناؤها  ونية، و ش ا ش الهوان، تع تع

ون فهيا سك ن اليت    .وكذ حىت طبيعة املسا
ة  ل هاذ الف ٔن حىت التدبري العام د ٔسف الشديد  ٔيضا ل ٔيضا، و و

ٔ السخرة والصدقة وكذا د   ..ينطلق من م
ضياهتا  يف ميكن ملدونة الشغل مبق ٔ هديف من هاذ السؤال،  ، ف
ى  كون هاذ الترصحي  ٔقل  ىل ا ٔو  ٔن تؤطر هذه العالقة الشغلية 
ادة  عتبار وٕا ادة  ل ٕال عي هو مد ج لضامن  الصندوق الوطين 
هبو هلم  يل خصنا نن ل املواطنات واملواطنني ا ة د الكرامة لهاذ الف

ال   .مستق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار    .شكرا السيد املس

ىل  ر، ٕاذا رغبمت يف ذ يف ٕاطار الرد  لمك اللكمة السيد الوز
ب   .التعق

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
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شار،   السيد املس
ل إالشاكالت الواقعية د العدد د رمت وا ٔ   . فعال 

ٔنه اليوم هناك اشتغال قوي  ما ٔ كنظن  ري املهيلك،  لقطاع  يتعلق 
ل  د العدد د ري املهيلك يف وا ل القطاع  ىل هاذ املوضوع هذا د
يل  ٔن املرشوع ا ل الشغل فقط، وكنظن  ات مايش يف قطاع د القطا
كون عندو  ادي  عية  ج ل تعممي امحلاية  ليه صاحب اجلال د لن  ٔ

ري ٓ ل هاذ القطاع  د د ل التوا ىل التقليص من الهامش د ر ٕاجيابية 
لب املغاربة،  ٔ ٔن  لو، % 100املهيلك، و ٕان شاء هللا، لكيش املغاربة غيد

ىل  لتايل هذا غيقلص فعال وال غيقيض  كون عندمه التغطية الصحية، و
ات ف ة من الك ف ك ري املهيلك    .هاذ القطاع 

ل ا ٔنه ملا حتدثنا عن ٕاماكنية وال .. لبوابوناملوضوع د ٔ كنظن  هناك 
ضيات مدونة الشغل لبعض هذه  هاب ٕاىل تعديل مق عن رضورة ا

لامدة  ل العامرات، رجع  ات، البوابون د د  192الف وما بعدها غتلقى وا
لها يف مدونة  راجع الوضعية د ال خص  ىل لك  ات  ل الف العدد د

ىل  ريها  الالشغل و   .لك 
ل هاذ احلاالت هو ٔن احلل يف م ٔ كنظن  لتايل  ٔمر .. و ٔن ا

ل ٕان شاء هللا يف ٕاطار هاذ  ٔهنا غت لتغطية الصحية ميكن  سبة  ل
ش حتل  ٔخرى اليت حتدثت عهنا ما ميك ري، ولكن الوضعية ا املرشوع الك

رت  يل ذ ىل هؤالء  193ٔو  194ٕاال بتعديل النص ا هيرض  يل  ل هو ا د
ستطعو جنودو هذاك النص ٔن قريبا  متناو    .البوابون، ٕان شاء هللا 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر    .شكرا السيد الوز

ه  ة "السؤال املوايل، موضو ٔخر يف ٕاخراج املراسمي التطبيق الت
لضامن  لصندوق الوطين  لس إالداري  لقرارات الصادرة عن ا

عي   ".ج
د السا ٔ شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي اللكمة  دة املس

  .السؤال
شارة   .تفضيل السيدة املس

الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
لقرارات الصادرة عن  ة  ٔخر يف ٕاخراج املراسمي التطبيق سؤالنا حول الت

عيا ج لضامن  لصندوق الوطين    .لس إالداري 
ل ٕاخراج هذه  ٔ ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون اختاذها من 

  املراسمي؟
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

رة هاذ املوضوع ىل ٕا شارة    .شكرا السيدة املس
عي،  ج لضامن  لصندوق الوطين  لس إالداري  ال ا ىل لك 
ن النوع املتعلق  ٔنواع، اك ات يه  ل الصالح ة د ٔعطاه مجمو املرشع 
ذ مبجرد اختاذها زي التنف ذة فهيا  ل القرارات املت ات اليت تد . لصالح

يل هو رضورة  اص، ا هيا مسار  وهناك بعض القرارات، املرشع وضع 
ٔو  ر الشغل ووزر املالية،  ٔو قرار مشرتك بني وز ٕاصدار مرسوم بصددها 
ال  ٔمر يتعلق بقانون يؤطر هاذ ا رشيع، ا ا ال ٔح ٔو ال  رشيع،  ا ال ٔح

  .لكو
ارشة راه  يل كتنفذ م لقرارات ا ٔمر  كتنفذ، ولكن هناك عندما يتعلق ا

ا ال، اح ىل لك  ة من القرارات  ال خصوصا .. مجمو ٔ نقول ليك م
رب  وريت يوليوز ودج سبة  ل القرارات 2019ل د العدد د ، مت اختاذ وا

خرط  سب التغطية الطبية، ٕاعفاء لك م ر املعاشات، حتديد  ادة تقد ٕاك
ٔقساط امل ري الناجت عن ا ٔ دات عن الت سهيالت من الز ؤداة يف ٕاطار ال

ال، هذا ما فهيش مشلك، مث ٕاعفاء املنخرطني من  ىل لك  ٔداء  عن ا
ٔيضا ري  ٔ دات عن الت   .الز

ٔنه يف وزارة الشغل وإالدماج  سبة لهذه القرارات لكها، غنقول ليك ب ل
ذينا  لس إالداري، ا ل ا ورة د ل ا حملرض د املهين، مبجرد ما توصلنا 

ل القرارات وٕارسالها ٕاىل وزارة املالية، ٕان شاء هللا ما يلز  ة د م، من الصيا
ا عندمه بعض املالحظات  ٔح إالخوان يف وزارة املالية عندمه كتكون 
ٔخر  ي ريها، هذا  ٔو  راسات  ٔو ٕاجراء بعض ا لتوازن املايل  املتعلقة 

ذو مبجرد ما ٔن مايش القرارات كتا د .. شوية،  ل ال، كتدار وا العدد د
يل  صاد واملالية، هاذي ا ق ٔو وزارة  ا  رها سواء اح ل، كتد املرا
ريتني ٕان شاء هللا رامه اكينني عند  ٔ ورتني ا ل ا ٓن د لهيا ا هرضت 

ٔن يمت إالفراج عهنم ل  متناو يف القريب العا   .وزارة املالية، 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب اللك شارة يف ٕاطار التعق  .مة السيدة املس
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الل ٔف رمية  شارة السيدة    :املس
ات ىل هاذ التوضي ر    .شكرا السيد الوز

لتعاضدية  ب مسري  اب مك ىل جناح انت ٔن هننئمك  يف البداية البد 
ر  ة، كام ننوه بقرارمك املشرتك مع السيد وز العامة ملوظفي إالدارات العموم

ل الالت اليت  املالية خبصوص  خ ب  س انني  لف التعاضدية الوطنية 
  .تعرفها

ر،   السيد الوز
لقرارات  ة  خراج املراسمي التطبيق ٕ رسيع  لنا هو ال الغاية من السؤال د
عي، هاذ  ج لضامن  لصندوق الوطين  لس إالداري  الصادرة عن ا

ورة ٔشغال ا مك صدرت عن  ا يف جوا يل  ل  القرارات حبال ا العادية د
رٔسمتوه يف  ي  عي، وا ج لضامن   24جملس ٕادارة الصندوق الوطين 

رب  زال 2019دج ٔسف ما  مة، لكن مع ا عية و ، ويه قرارات اج
ن رتو، اك يل ذ   : القة، من بني هاذ القرارات حبال ا

سبة  - د ب دة يف معاشات التقا   ؛%5الز
سرتداد املتعل - سبة  ارية كذ رفع  قة مببالغ التغطية الصحية إالج

 ؛%80ٕاىل  70من 
ري  - ٔسنان والتعويضات عن النظارات ٕاىل  رفع قمية التعويضات عن ا

 .ذ
ر،   السيد الوز

ستقالل  ىل الشخصية املعنوية و لصندوق يتوفر  لس املسري  ا
ليه امل ٔجور العامل كام تنص  ب العمل و ٔر ل  ن مساهامت د ادة املايل، اك

لس 1972يوليوز  27من الظهري  6 ذ قرارات ا ري يف تنف ٔ ، هاذ الت
ضيات القانونية  قة مع املق اىف يف احلق إالداري من طرف وزارة املالية، ي

يل يه يف املادتني  يتعلق  10و 9ا يل  رتو، ا يل سبق يل ذ من الظهري ا
ذ هاذ القرارا دم تنف ٔن  ذ القرارات، كام  ال تنف ٓ ىل ب ر  ٔ ت عندو 

ري ٔ اط من جراء الت ٕالح ن يصابون  ٔجراء ا   .ا
ر،   السيد الوز

ة يف  ذ هاذ القرارات وٕاخراج املراسمي التطبيق ىل تنف رجو السهر 
ٔرض  ىل  دوى ٕاصدار القرارات ٕاذا مل يمت تزنيلها  ٔنه ما  ال،  ٓ ٔقرب ا

  .الواقع
س   .شكرا لمك السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا  السيدة املس

ر، تفضلو   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة،   السيدة املس
ا تتعلق  ٔح ٔمر هناك بعض القرارات القدمية،  ٔن ا ٔ نقول ليك  فعال 

ذا قرار تتعلق برضورة تغيري النص، تغيري لس إالداري ا ٔن ا النص،  ب
ة فـ  ا ر واش عند يش  ٔتذ ال عند  ذ وقت طويل، م يا وهذا 

ة 2014 س داد املرشوع، ال ىل ٕا شتغلو  لحظة مازال ك دود ا ، ٕاىل 
ش تعدل  ٔن  ه نقاش،  ، وف ري ذ ٔوىل، الثانية ٕاىل  ٔوىل، املسودة ا ا

ٔح  ا نقول   ٔح  ، ا ٔح ذ  يا لتايل هذا  س سهال، و ذ النص ل يا ا 
ل  ذ شوية د يا ل هذيك القرارات  بعض الوقت، مما جيعل التزنيل د

  .الوقت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لسؤال املوايل، موضو قل  ٔوضاع املادية واملعنوية املزرية "ن ا
ٔمن اخلاص وعامل رشاكت املناو   ".حلراس ا

ش د السادة املس ٔ لشغل لتقدمي اللكمة  ارن من فريق إالحتاد املغريب 
  .السؤال

  .اليس زروال تفضل

شار السيد محمد زروال   :املس
  .شكرا

س،    السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
رة املزيد من  ٔو ٕا اه  ن رة  الل طرح سؤالنا اليوم ٕا ريد من 

ة واسعة م ة ف اه ٕاىل معا ليربايل ن ٔفرزها املنطق ا ن العامالت والعامل، 
ٔجور واملزيد من الرحب السهل والرسيع ىل ا   .ٔو النيوليربايل هبدف الضغط 

ٕالدارات واملرافق  ىل املشهد العام  ة فرضت نفسها  هذه الف
متع،  لي يف ا دمات  ة تؤدي  ة واخلصوصية، ف واملؤسسات العموم

ٔهنا اكنت ومازالت ٔزمة  كفي  ة يف ا ىل خط املوا ة  ٔمام يف الصفوف ا
نتظام  ٔمام مواطنني ال حيرتمون  ان  ٔح الصحية، ويف كثري من ا

ٔعباهئم ٔعباء ٕاىل  زيدمه  ء، مما  ة الو رتازية ملوا   .إالجراءات 
ستغالل واحلكرة،  ٔنواع  شع  ٔ شون  ال وساء يع ة  12ٕاهنم ر سا

ٔو   ىل معل يف يوم، مقابل  لصو  ٔجور  8يت ل السوايع، بدون عطل،  د
 ، ستقرار يف العمل، وكذا جشع وقهر الباطرو ، غياب  د هزي
ٓيس  ىل حمن وم ات  رمح، تق شغيل املؤقت واملناو اليت ال  ت ال طرو
كون يف  ات الشعبية، حرفهتا السمرسة يف اليد العام بدون توفري  الف

ٔية  ٔو ضامن  ال  ٔمني عن حوادث الشغلا ٔو ت عية    . حامية اج
شبه  شار الفطر، مبا  ة فائقة اكن رس رشت  ت وان الرشاكت نب
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ة املعنية يف ضبط هاذ  ٔمام جعز السلطات احلكوم ة،  ٔو الس الفوىض 
  .القطاع املنفلت متاما من الرقابة

ش بـ  ٔن تع ٔرسة  يف  ر،  ليمك، السيد الوز  ! درمه؟ 700 
ملؤسسات التعلميية وي امالت النظافة  ٔسوق لمك منوذج  ٔن  ؤسفين 

ىل احليف  ٔخرى  ٔم  اس، و رية إالقلميية لوزارة الرتبية والتكون مبك ملد
ٔمام  ات املوقعة  رتام االتفاق دم ا ة و ىل هذه الف والعسف املمهنج 

رية إالقلميية لوزا ملد ٔمن  ٔم حراس ا رة الرتبية مصاحلمك اجلهوية، 
ٔخرى ات الوزارية ا ل القطا ت و و دة و   .الوطنية بو

ر،   السيد الوز
ة ٕاىل مزيد من التوضيح، وال  ٔنين لست حبا ٔعتقد  ل،  لقد طفح الك
ات من املظلومني  ت ف ٔ ة ٕاىل حتمل سامع املزيد من  ا ٔظنك يف 

ة الالشعبية ٕاىل ال ٔهتم بعض السياسات العموم ٔجل عمل يف واملظلومات، 
سانية   .ظروف ال ٕا

لشغل نطالب بضامن امحلاية القانونية لهذه  ٕاننا يف فريق إالحتاد املغريب 
ر  رتام دفا ىل ا رب محل هذه الرشاكت  ة من العامل، وذ  الف
ات  سان واالتفاق ولية حلقوق إال التحمالت ومدونة الشغل واملواثيق ا

، وكذا لهيا بالد ولية اليت صادقت  رتام احلق النقايب  ا فرض ا
ىل رٔسهم النقابة الوطنية  والتفاوض اجلاد مع املمثلني النقابيني، و
، املنضوية حتت لواء إالحتاد املغريب  ديم وعامل رشاكت املناو ملست

  .لشغل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار    .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهينال    :سيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ىل لك  رية  ٔمهية الك ال، موضوع حيظى  ىل لك  ا  رت موضو ٔ

ل املناو ٔمن والرشاكت د   .ال املتعلق حبراس ا
ل املناو وعامل ل .. الرشاكت د ه تد ٔمن اخلاص، هذا اكن ف هذا ا

الٕ  ىض القانون رشيعي  رشيعي مبق ل  ه تد ضافة ٕاىل مدونة الشغل اكن ف
ضيات  27.06 ٕالضافة طبعا ٕاىل املق ل هؤالء،  شتغال د ي يؤطر  ا

ٔو ليخضعهم  اء ليكرس  لعكس هاذ القانون  ٔن  ل مدونة الشغل،  د
  .ٔكرث ملدونة الشغل

ٔ كنظن يف  ٕالضافة ٕاىل هاذ املكسب،  الصفقات ٔ كنقول دامئا 
ت ملثل  س لك الضام ت ل ة هناك بعض، هناك بعض الضام العموم

ت كام هو وارد يف املادة  من مدونة  509هؤالء، هناك بعض الضام

ٔن حتصل  ٔداء اخلدمة،  ئ الصفقة بعد  الشغل، اليت تلزم املقاوالت 
ٔدى ما بذ ٔنه  ٔكد  يل كت لشغل ا ر إالقلميي  ىل شهادة من املد ه وجو  م

ل العامل .. جتاه ٔساسا د لك، و عية  ج الستحقاقات  يعين املتعلقة 
ة ٔمن اخلاص، هذا من  ل ا ٔساسا د كونو    . يقدرو 

ٕالضافة ٕاىل هاذ  ري  ٔن إالشاكل الك ٔ كنظن  ٔخرى،  ة  ومن 
ٔن  يكون يف  يكون فني؟  ٔن املشلك  إالشاكالت اليت حتدثت عهنا، 

ٔمر يتعلق بعد ات العمل، هذا ٕاىل رجعيتا ٔ غهنرض معك .. د سا
ريها،  ٔو يف  ة  شتغلو هبا، سواء يف ٕاطار الصفقات العموم يل ك ٔنظمة ا
ة،  لسا ٔدىن  ات العمل، واملرشع حيدد احلد ا ٔمر يتعلق بعدد سا ٔن ا
يل  االت ا كون  ادي  ات العمل، حصيح  ٔجر لسا ٔدىن ل احلد ا

ٔكرث من  شتغلو  لهياك لصو  يت يل  ات ا   .دد السا
ن يف القانون مايش فقط ٕاشاكل  ٔمن هذا ٕاشاكل اك سبة حلراس ا ل
دد من بني احلاالت اليت  يل كت واقعي ولكن ٕاشاكل يف مدونة الشغل ا

شتغل  ٔو العامل  ري  ٔ شتغل فهيا ا ٔن  ٔكرث  12ميكن  دد  ة، يعين  سا
ٔقىص  ل السوايع يف  لص با 12من مثانية د ة ويت سوايع يه  8 ـلسا

ٔشياء  ٔنه ٕان شاء هللا رضوري من بني ا ٔ كنقول دامئا  لتايل  هاذي، و
ضيات،  ل هذه املق ٔساسا يف مدونة الشغل م يل خصها تتجود وتتعدل  ا
لها ٕاىل التعديل،  ٔهنا خصها تلقى الطريق د ضيات رضوري  ل هذه املق م

ٔمن هنار توضعت مدونة ارس ا ضيات  ٔن  كون هاذ املق الشغل يقدر 
ٔمن  سبة حلراس ا ل ٔنه  صاحلة يف هذاك الوقت، ولكن د كنظن 

لهيم ضيات مل تعد تنطبق    .اخلاصة، هاذ املق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لو الفعلية يف هذه اجللسة ىل املسامهة د ر    .وشكر السيد الوز
قل ٕاىل السؤال  ه لقطاع الرتبية الوطنية والتكون املهين ون ٔول مو ا

ه  راسية "والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضو ة ا ادة النظر يف املن ٕا
ملغرب   ".اجلامعية 

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

س الفريق، تفضل   .تفضل السيد رئ

شار الس    :يد محمد البكورياملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
شارات،   السيدات املس

كتوراه،  ازة واملاسرت وا يعاين الطلبة مبختلف املسا اجلامعية يف إال
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ات الرضورية  سط احلاج ٔ راسية اجلامعية لسد  ة ا دم كفاية املن من 
ة النفسية من كتب ومراجع و  زيد من مرارة املعا مواصالت وسكن، ما 

ٔرسة   .لطالب وا
ر،    السيد الوز

ل  ٔ ذها وزارمك من  ٓنية اليت س ما يه التدابري وإالجراءات ا
لطلبة  ىل املردودية العلمية  ي يؤر  ادة النظر يف هذا املوضوع ا ٕا

راب اململكة؟   اجلامعيني مبختلف 
  .وشكرا

س ا   :جللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الرتبية الوطنية  ،اعوشةالسيد ٕادرس  ى وز ر املنتدب  الوز
لتعلمي العايل  والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، امللكف 

  :والبحث العلمي
س   .شكرا السيد الرئ

شا   رون احملرتمون،السادة املس
خلدمات املقدمة  كام تعلمون تبذل الوزارة جمهودات ملموسة لالرتقاء 
ىل مستوى إاليواء واملنح وإالطعام والتغطية الصحية  لطلبة، سواء 

  .وحتسني فضاءات البحث والتحصيل
شها بالد ووعيا من هذه الوزارة  ويف ظل ظروف اجلاحئة اليت تع

سهيا م ك لرفع من ٔمهية اليت  لطلبة، فقامت  عي  ج مع  وضوع ا
لمنح ما بني سنوات  صصة  مليار  1.6، من 2021و 2017املزيانية ا

ٔكرث من  مليون درمه من املزيانية  831مليار درمه، مليار و 2.39درمه ٕاىل 
رمس قانون املالية لسنة  لمنح  صصة  ل 2021ا ، والبايق حتويالت دا

شطة إالطعام  مزيانية الوزارة ٔ ب اجلاحئة، ويه ما تبقى من تعليق  س
  .مليون درمه 200: وإالساكن

ت هذه املزيانية من   :ومك
رمس املومس اجلامعي  155ختويل  - ة لفائدة الطلبة اجلدد  ٔلف م

  ؛2021 -2020
ني من  - دد الطلبة املمنو ٔلف  400ٔلف ٕاىل ما يناهز  329الرفع من 

د ٔن . مستف ني يف س املاسرت ٕاىل ومن املرتقب  دد املمنو يصل 
كتوراه ٕاىل  22 ابة بلغت  8000ٔلف وس ا سبة است ممنوح ب
دة 70% ز ٔي  ديدة ما يقارب  4000،  ة  مقارنة مع % 12م

 املومس اجلامعي املايض؛
ة الس الثاين والثالث  - ل ختويل م ٔ مراجعة مرسوم املنح من 

ٔسنان واملهندسني ومدارس لطلبة لكيات الطب والصيد وط ب ا
ٔكرث من ثالث  ن تتطلب مدة دراساهتم  سيري، ا ارة وال الت

 سنوات؛
ىل - د املعايري التالية  ع  :مث ختصيص حصة للك ٕاقلمي 

  ٔقالمي اجلنوبية  ؛ %100ا
  ىل مؤسسات التعلمي العايل، بني ٔقالمي اليت ال تتوفر   80ا

 ؛%90و
  ىل ٔقالمي اليت تتوفر  امعية ا ٔي نواة  مؤسسات التعلمي العايل 

سبة تغطية   ؛%75ب
  سبة تغطية امعية ب ىل مربات  ٔقالمي اليت تتوفر   %.65وا

ت من التغطية واستفادة  سبة  16هذه املعايري مك ، %100ٕاقلمي ب
ىل من الهشاشة،  ٔ ات  يل وقروي وتعرف در ٔقالمي ذات طابع ج ويه 

سبة ٔق 8، %95ٕاقلمي من تغطية  26 ٔقالمي  5من التغطية و% 85المي ب
سبة    %.80ب

ل ٕاجياد موارد  ٔ اهدة من  ٔن هذه الوزارة تعمل  وجتدر إالشارة ٕاىل 
دد املنح لفائدة الطلبة  ابة لطلبمك ولرفع من  ة لالست مالية ٕاضاف

  .املستحقني
لمزيد من  ق  اة الطلبة وحتق ٔمهية يف ح ة من  سيه املن ك نظرا ملا 

ربمك، السيدات الشفاف ٔ اكفؤ الفرص بني مجيع الطلبة،  ة واملساواة و
سيق مع اجلهات ٔن هذه الوزارة وبت شارن احملرتمني،   والسادة املس

سبة  ل ديدة  عية  د مسطرة انتقاء وفق معايري اج تصة بصدد اع ا
د قادما عي املو ج ل  نا مهنا الس ٔول، سميك   .ملنح الس ا

  .شكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
ر، معذرة ى الوقت السيد الوز هت   . ا

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

شار السيد محمد البكوري   :املس
ات ىل لك إاليضا مك و ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز

رية واملقدرة اليت تبذلها  هودات الك ٔن جيادلمك يف ا د ميكن  ٔ ال 
ٔ ل حتسني وجتويد وتعممي هذه اخلدمة اليت متس رشحية وزارمك من 

ة وٕاطالق بوابة  ث نتابع رمقنة املن واسعة من املغاربة من طلبة وذوهيم، ح
اك الفرص بني مجيع  دم  ٔن ذ يصطدم بواقع  اصة هبا، ٕاال  ٕالكرتونية 

دها هذا الوزر   .الطالبات والطلبة واليت ال تتحمل وزارمك و
ر،   السيد الوز

ذ السنة اجلامعية  ظرون م الوفاء  2015-2014الطلبة املغاربة ي
ٓنذاك والقايض حبصول مجيع الطلبة  ر التعلمي العايل  ٔطلقه وز ي  د ا لو
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ة  ل تعممي املن ٔ ة من  ٔن الوزارة وفرت مزيانية اكف ة اجلامعية، وب ىل املن
  .ىل مجيع الطلبة

دد من  ٔمام  ني  ٔنفسنا حمر سائلوننا عن ٕاننا جند  ن  الطلبة وذوهيم ا
ٔمام قرص ذات  ة اجلامعية  د احلكويم، احملرومون من املن مصري هذا الو
ابعة  ىل م ىل جحم ٕارادهتم وعزميهتم  اليد يعانون يف مصت، وحنن نقف 
راهات واملعيقات، فطلبة ٕاقلمي  ٔمام خمتلف إال ٔوالدمه  دراسهتم العليا 

ل املث ىل س ال  ال ال احلرص منوذج لهؤالء الطلبة املقصيني من تطوان م
ٔزيد من  ة اجلامعية، ف ة  1000املن ىل املن طالب وطالبة مل حيصلوا 

ٔخرى  ٔقالمي ا ىل بعض ا رمس هذا املومس، وهو ما ينطبق  اجلامعية 
ٔخرى   .جلهات ا

مك بتعممي املن ٔيد ىل  ٔيت الفرج  ٔن ي ر احملرتم  متىن السيد الوز ة ا، 
ىل  اكفؤ الفرص وحرصا   ٔ ىل مجيع الطالبات والطلبة، ضام ملبد اجلامعية 

ارسهتم اجلامعية يف ظروف مادية الئقة ابعة شبابنا    .م
يجيو من اجلبل  يل  البية الطلبة ا ٔن  ر خصنا نعرفو ب راه السيد الوز
ل يل عندمه هو ذيك الربكة د د ا  ومن املغرب العميق راه املورد الوح

شوفو فهيم  ادي  مك  ٔ مك  برية ف ش الشك وثقة  ا ما عند ة، واح املن
ٔن هاذو رامه وليداتنا ووليدات املغاربة اكملني   .بعني العطف والرمحة، 

ر،    السيد الوز
امعة يف املغرب  ٔكرب  مك يف التدبري وجناح  ودمك ونثق يف كفاء نقدر 

طمئنا ىل رٔسها يعطينا هذا  ٔن واليت كنمت  ن، ومتىن ٕان شاء هللا 
ح التعلمي العايل هبذا إالقلمي  ستدرك هذا اخلصاص احلاصل يف م
صصة لهذا إالقلمي  ادة النظر يف احلصة ا ٕ ام  مك الق خلصوص، ونلمتس م

راسية اجلامعية   .من املنح ا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه السؤال املوايل ت " موضو لنبا ٓفاق الواك الوطنية  جزات و م
  ".الطبية والعطرية

شارن د السادة املس ٔ ٔو .. اللكمة  ٔمعو  لطيف  يعين اليس عبد ا
دي جشري لتقدمي السؤال   .اليس 

  .جشري تفضل

دي جشري شار السيد    :املس
س،   شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ر، الس    يد الوز
ذ  س  2015م ٔس ت الطبية والعطرية"مت ت لنبا ، "الواك الوطنية 

ل ماكن  ت الطبية والعطرية"لت لنبا منية "املعهد الوطين  ، هبدف 
ال، وذ لتمثني إالماكنيات  بتاكرية يف هذا ا القدرات البحثية و

  .الطبيعية لبالد
سائلمك السيد الوز ىل ويف هذا إالطار،  قه  ر احملرتم عن ما مت حتق

لية  راجممك املستق بتاكر يف هذا القطاع؟ وما يه  مستوى البحث و
ات املعنية  ة والقطا ات احلكوم لتطور معل الواك بتعاون مع القطا

ٔخرى؟   ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  املنتدبالسيد الوز ى وز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ت الطبية والعطرية"ٕان  لنبا تضطلع مبهميت البحث " الواك الوطنية 
سيق بني  العلمي ت الطبية والعطرية والت بتاكر يف جمال النبا والتمنوي و

ىل شهاديت ئاملؤسسات والهي  ٔن الواك حصلت  ات، وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٔورويب واملغريب  املطابقة وفق منط إالنتاج البيولو حسب القانون ا

دة التقطري، وترتٔس الواك اليوم ة وو ديقة التجري ل سبة  رابطة  ل
لوطن العريب ت الطبية والعطرية    .النبا

لمنجزات مفهنا سبة  ل   :ٔما 
لكفة  - رشاكة مع  18.2ٕاطالق طلب مشاريع   6مليون درمه 

دة، : امعات يطرة، بين مالل وو ط، الق اس، الر فاس، مك
يق اجلامعات، وهذه السنة مت  مت مع  ة س وتوسيع هذه االتفاق

سع ماليني درمه ٕاطالق طلب عروض لثال ديدة ب امعات  ث 
ٔساس الرشاكة؛   ىل 

لميا حمكام سنة  43ٕانتاج  - رش ومهنا ما هو 2019مقاال  ، مهنا ما 
رش؛ د ال  ق

كون  - بة  ة فاس 80موا ل  االت ذات  -تعاونية دا اس يف ا مك
ت الطبية والعطرية؛ لنبا  الص 

ىل  - رتاع سنة  2احلصول  امعة املوىل رشا 2020راءات ا كة مع 
 ٕاسامعيل؛

ىل  - ٔزيد من  70العمل  ة طبية وعطرية؛ 30موضوع حبيث هيم   ن
بتاكر يف  - ل البحث و ٔ مج الرشاكة من  ول مرشوع مقدم لرب ق

ٔبيض املتوسط طقة البحر ا  .م
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ىل املستوى الوطين   : ٔما 
زة وصفرو يف  57كون  - ت،  و ٔقالمي  لعامل القروي من  شاب 

ٔملانية  رشاكة مع املنظمة ا ت الطبية والعطرية  دان النبا م
"GIZ3"؛  
ام  - الل الق اصة، وذ من  دمات لفائدة رشاكت  ٕاسداء 

مثني  اليل المكيائية ودراسات وتبادل اخلربات العلمية حول  لت
ت الطبية والعطرية  .النبا

ٔخلص ٕاسرتاتيجي ٔن  ل، فميكن  ٓفاق املستق ة الواك حول ٔما ف خيص 
  :ٔهداف 4

ا  - 1 ٔول ٕافريق الل املركز ا ٔول عربيا واح ىل املركز ا احلفاظ 
نتقال من املرتبة  امليا يف جمال  13و ٔوىل  ٕاىل املراتب العرش ا

ت الطبية والعطرية؛ لنبا  البحث العلمي املتعلق 
ت الطبية والعطرية بغية حت  - 2 ق دمع البحث العلمي يف جمال النبا ق

مثني نتاجئه؛  التقدم العلمي والتقين وتعزز 
لمية عربية حممكة؛ - 3  ٕاصدار دورية 
تلف  - 4 ة  ق املزيد من الرشااكت املمثرة بغية ٕاعطاء قمية ٕاضاف حتق

زخر هبا بالد ت الطبية والعطرية اليت   .النبا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   شكرا السيد الوز

شا بلمك اللكمة السيد املس   .ر يف ٕاطار التعق

شار    :دي جشري السيداملس
ات ىل إاليضا مك و ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز

ات،  مثني هذه املنتو ٔمهية تطور و ا ب ا هاذ السؤال ٕاميا م فطرح
ٔوساط الشباب ويف العامل القروي،  القة بفرص الشغل، خصوصا يف 

اء ر  ٔساسا املناطق اجلبلية، وهذا اليش لكه كام  يف لكمتمك السيد الوز
ل البحث العلمي بة د ملوا   . رهني 

ة فغادي ل در ال د منوذج م هيا،  -نعطي ا متي  يل تن اللت ا ف
ٔو ال احلنة لك من  ني"وخصوصا الورود العطرية بقلعة مكونة  ٔو ال " متار

خت"الزعفران    ".ٕاكنيون"و "بتاز
ٔن هناك جمهودات قة  ر حق بذلت من طرف بطبيعة  فالسيد الوز

زيدو ش  د القمية مضافة  وزيدو مثنو احلال الساكنة، ولكن  نعطيو وا
شغيل وخصوصا يف  بري يف ال شلك  سامه  يل كام قلت  ات ا لهاذ املنتو

ش نوسعو  ٔوال  ار  وهذا بتوافق  - ٔوساط الشباب، فالبد من جمهود ج
ة  ات املزرو -مع وزارة الفال ٔنه يف ٕاطار نوسعو املسا ة، وحناولو 

د القمية مضافة لهاذ املواد  مثنو وزيدو نعطيو وا زيدو  البحث العلمي 

                                                 
3 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

شغيل يف هذه املناطق ل ال ٔساس د شلك ا ادي  يل  ٔهنا يه ا   .هاذو، 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود ا ب يف  ىل التعق لوقت املتبقى لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ ردا 
ر   .السيد الوز

  .تفضل

ر  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  املنتدبالسيد الوز ى وز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

ٔفاكرمك  ذ  ٓ ويل، و ٔن الواك جنحت يف إالشعاع الوطين وا حصيح 
لتوزيع وال  ل  لمستق ات  ٔكرب اكقرتا دد  رب ربوع اململكة الستفادة  رش 

  .من الشباب والتعاونيات

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  السؤال ني"املوايل موضو ٔساتذة الباح   ".وضعية ا
ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار امل    :امللودي العابد العمراين السيدس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ني،  ٔساتذة الباح ر احملرتم يتعلق بوضعية ا موضوع السؤال السيد الوز
ل  ر املرسوم د ر  19والبد هنا ارتباطا هباذ املوضوع من ذ يل  1997فربا ا

ل  ضيات ومواد يتعلق  يل طبقا ملق ني، وا ٔساتذة الباح ٔسايس ل نظام ا
ني،  ٔساتذة الباح اتق ا ىل  ة من املهام امللقاة  دد مجمو ي هذا املرسوم 
دة واملسامهة يف  ٔطري واملسا ٔساسا مبهام التعلمي والبحث والت واليت تتعلق 

روس الر  ث ا ىل تطبيقها من ح رامج التكون والسهر  داد  سية ٕا ئ
داد وتنظمي احلصص  ة، كذ ٕا ٔشغال التطبيق ٔشغال التوجهيية وا وا
ة معلومات  مي ومراق ني يف تق ٔساتذة الباح التعلميية وكذ مسامهة ا

ت ا م ٔو عن طريق  ة املسمترة  الل املراق   .وكفاءة الطلبة، سواء من 
ر،   السيد الوز

ىل ه رص  ني ال تق ٔساتذة الباح ال مفهام ا اذ املسامهة يف ا
ٔستاذ الباحث هو يف  ٕالضافة  فا ال العلمي، بل  البيداغو وا

 -وهو ملزم بذ  -جمهود مسمتر ويف ٕاطار حبث دامئ ومسمتر لتطور 
الل مشاركته ٕاما يف الندوات  اتية والعلمية، وذ من  لتطور كفاءاته ا
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ال تطور البحث يف رته  ٔو مسا   . جمال ختصصهالعلمية 
هيا، ويف ٕاطار حتسني املنظومة  انطالقا من لك هذه املهام املشار ٕا
ور احلامس، ويعد  ٔستاذ الباحث ا ٔن لهاذ ا ىل  ىل  ، يت اجلامعية ببالد
ٔي معلية ٕالجناح  سية يف  ٔساسية واحللقة الرئ العنرص احلامس واحللقة ا

رتقاء مبهام اجلامعة املغر  بية لكسب رهان اجلودة البحث العلمي و
  .والتنافسية

شيد  ني  ٔساتذة الباح يل هو حتسني وضعية ا ففي ٕاطار السؤال ا
ث  ىل اخلصوص، من ح مبجهودات هاذ احلكومة ومبجهودات وزارمك 
ت  يل جريتو مع النقا ني واحلوارات ا ٔساتذة الباح ىل مطالب ا اح  نف

ر  دمت يف فربا يل وا ٔسايس املشار ٕاليه، ىل مراج 2020وا عة النظام ا
ىل البحث العلمي وما  ٔو ٕالغاء الرضيبة  ٔجور  وف يتعلق ٕاما الرفع من ا

ة لرتق   .يتعلق كذ 
ٔساتذة  ميمك لوضعية ا ر عن تق سائلمك السيد الوز فانطالقا من هذا، 

هيا؟ ات املشار ٕا ني وعن مسار هاذ إالصال   الباح
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسةالسي   :د رئ
شار  .شكرا السيد املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم،   السيد املس
ٔطري والتكون اعتبارا ملاكنة  االت الت هنوض مب ٔستاذ الباحث يف ا ا

ظومة  لمك، فٕان الوزارة بصدد ٕاصالح م اء يف تد والبحث العلمي كام 
الل  ت 3التعلمي العايل والبحث العلمي من  ٔو مقار ٔساسية    :نقط 

ضيات القانون إالطار  - ٔوىل تزنيل مق املتعلق مبنظومة الرتبية  51.17ا
  العلمي؛ والتكون والبحث

ظمي التعلمي العايل ليتالءم  01.00نيا، مراجعة القانون  - املتعلق ب
امة ٕاىل حتسني  ي هيدف بصفة  ومضمون القانون إالطار ا

امعة؛ ل ة  لية واخلارج ا  املردودية ا
متعي املعرب عنه يف الرؤية إالسرتاتيجية  - لثا، تزنيل التصور ا

 .2030-2015لٕالصالح 

لني مبنظومة التعلمي العايل والبحث وبغية ضام تلف الفا خنراط  ن 
نية  شارية م ة، فٕان الوزارة اعمتدت مقاربة  ٔوراش إالصالح العلمي يف ا

ت القطاع وتبلور عنه ما ييل   :ىل احلوار املتواصل مع مجيع مكو
ٔسايس اخلاص هبيئة  - لنظام ا داد مرشوع مرسوم تعدييل  ٔوال، ٕا

ٔساتذة ال  ىش وتطلعات الوزارة يف جتويد التكون ا ني، ي باح
ٔساتذة لالشتغال  اسبة ل لبحث العلمي وتوفري ظروف م هنوض  وا

ٔرحيية؛   والعطاء ب
ني،  - ٔساتذة الباح ات ا نيا، معاجلة الوضعية إالدارية املتعلقة برتق

ٔو  ني امللكفني مبهام ٕادارية  ٔساتذة الباح ٕالضافة ٕاىل وضعية ا
 .لحقنيامل

دة  سبة ٕالسرتاتيجية الوزارة هبذا اخلصوص، فٕاهنا تتضمن  ل ٔما 
اصة، مبا يف  ٔوضاع التعلمي العايل والبحث العلمي بصفة  لهنوض ب مشاريع 
ديد  ٔسايس  داث نظام  ٔساتذة ويف مقدمة هذه املشاريع ٕا ٔوضاع ا ذ 

ذ بعني ٔ راعي الظروف املهنية، وي ني  ٔساتذة الباح عتبار املهام  لهيئة ا
نة التدرس والبحث  ٔفق جعل  ٔستاذ الباحث يف  ٔدوار املنوطة  وا
ٔستاذ الباحث وضعية تتالءم وماكنته  اذبية، تضمن ل ٔكرث  نة 

ىل املزيد من التفاين والعطاء متع وشجعه  ل ا   .عتبارية دا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
ه السؤال املوايل،  دد مؤسسات التعلمي العايل ذات "موضو الرفع من 
  ".ستقطاب احملدود

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

  .تفضل

شار السيد محمد العزري   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لهيا يعترب التعلمي العايل ات إالسرتاتيجية اليت تعول  ٔمه القطا  من 

عي  ج صادي و ق ق استقرارها السيايس وازدهارها  بالد لتحق
ستقطاب احملدود  ح اجلامعات ذات  ة، وٕاذا اكن يصعب ف وهنضهتا الثقاف
ني  لرشاكة بني القطا يف بعض املدن، ففي ٕاطار تفعيل القانون املتعلق 

اكفؤ الفرص بني الشباب والطلبة، فعىل العام واخلاص ، ويف ٕاطار 
ستقطاب احملدود هبذه املدن يف  امعات ذات  ح  احلكومة التفكري يف ف

  . ٕاطار رشااكت مع القطاع اخلاص
ر سائلمك السيد الوز ة لتزنيل قانون : ا  ما يه املقاربة احلكوم

ح مؤس  ني العام واخلاص يف جمال ف امعية ذات الرشاكة بني القطا سات 
  ستقطاب احملدود؟

 .شكرا
  



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

28 

ٓخرجامدى  12 ر 26( 1442 ا  )2021 ينا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة عن السؤال ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز
  .تفضل

ر  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  املنتدبالسيد الوز ى وز
لتعلمي العايل والبحث الع   :لميالعايل والبحث العلمي، امللكف 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

لك ٕاقلمي "ٕان شعار هذه الوزارة هو  ٔقل  ىل ا امعية  مؤسسة 
ة امعة لك  ٔصدرت هذه الوزارة مرسوما يقيض "و ، ويف هذا إالطار 

مبراجعة اخلريطة اجلامعية ومالءمهتا مع التقسمي اجلهوي اجلديد ومرسومني، 
داث و  ٔخرى، من مت مبوجهبام ٕا امعية  ادة هيلكة مؤسسات  توطني وٕا

داث ما يناهز  امعية  40الل تغيري امسها ووظيفهتا، وقد مت ٕا مؤسسة 
رية ٔ ٔربع سنوات ا   .الل ا

داث  ىل ٕا سيق التعلمي العايل  لجنة الوطنية لت  21كام صادقت ا
يت  ديدة ما بني س امعية  ح 23و 21مؤسسة  ق ف  11، فمت حتق

الل املومس اجلامعي احلايل مؤسسة  ستقطاب احملدود  امعية ذات 
ه بنصاحل،  20-21 ر، الفق ٔاكد يطرة،  لك من بين مالل، اجلديدة، الق

الل املومس اجلامعي  ار البيضاء، فاس وسطات، و بلغ  2020- 2019ا
ستقطاب احملدود  امعية  81دد املؤسسات اجلامعية ذات  مؤسسة 

ٔصل  ة هبذه املؤسسات ، مجم147من  د البيداغوج دد املقا  165.000وع 
ٔصل  ملؤسسات  518.000من  امئني  ٔساتذة ا دد ا  ، مقعد بيداغو

ستقطاب احملدود  ٔصل  6182ذات  دد الطلبة 14.964من   ،
لني هبذه املؤسسات، هذه السنة  ٔصل مليون  128.659املس طالب من 

  .ٔلف 79و
د كام قامت هذه الوزارة و  دد املقا لرفع من  سيق مع اجلامعات  بت

داد  ٔ دة  ز ستقطاب احملدود  ملؤسسات اجلامعية ذات  ة  البيداغوج
د  دد املقا ث ارتفع  ٔطر املتخصصة، ح ٔطباء وا من املهندسني وا

ة من  ، وذ 2020سنة  31.500ٕاىل  2017سنة  20.460البيداغوج
متعي املزتايد لطلب ا ابة  ات التمنية  است اج ىل هذه املؤسسات و

  .لبالد
لتعلمي العايل العمويم  وخبصوص التعلمي العايل اخلاص، فٕانه يعترب رشاك 
لضوابط  رتام اكمل  ىل التعلمي العايل يف ا لطلب املزتايد  ابة  ست يف 

ة الوطنية   .البيداغوج
ظومة التعلمي العايل اخلاص بصنف ديد  ويف هذا إالطار تعززت م

ٔمر  ستقطاب احملدود، ويتعلق ا من اجلامعات واملؤسسات ذات 
و من طرف  جلامعات واملؤسسات احملدثة يف ٕاطار الرشاكة مع ا

ري رحبية    ).fondations(مؤسسات 
ص لها  ولية "ومن املؤسسات واجلامعات اليت مت الرتخ اجلامعة ا

ط ة "، "لر امعة "، "ار البيضاءامعة محمد السادس لعلوم الص
ط لر ة  ولية لعلوم الص عددة "، "الزهراوي ا امعة محمد السادس م

ن جرر يات  وسطية بفاس"، "التق ٔورو م املدرسة العليا "و" اجلامعة ا
ار البيضاء"و" لهندسة املعامرية ح ه "املدرسة املركزية  ته ، وقد سامه ف

د  اجلامعات واملؤسسات يف تنويع العرض الرتبوي ويف توفري املزيد من املقا
ستقطاب احملدود لطلبة يف التكوينات ذات    .اجلامعية 

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، ٕاال ىل إاليضا ر  ٔنه جيب  شكرا السيد الوز

شهد خصاصا  وح  ستقطاب املف ٔن املؤسسات اجلامعية ذات  معرفة 
ني  ٔساتذة الباح دد ا ٔن  ، كام  ٔطري البيداغو ىل مستوى الت ملحوظا 

د السنة املق سيصل  ىل التقا الون  ن سي لتايل  671ا ٔستاذ، و
سبة تطور الطلب رة  ىل مسا دم القدرة  ة يف التعلمي فاجلامعة ستعاين من 

لرتبية والتكون والبحث العلمي،  ىل  ٔ لس ا اجلامعي، حفسب تقرر ا
د،  دد املقا ث  ة اجلامعات املغربية من ح ىل ب ي سلط الضوء  وا
دد  امعة و ل عابية  س ل مدى الهوة املوجودة بني الطاقة  س ي  وا

امعي للك  ث خيصص مقعد  سب 211الطلبة، ح ل امعات طالبا  ل ة 
وح، ومقعد للك  ستقطاب املف امعات ذات  67ذات  ل سبة  ل طالبا 

  .ستقطاب احملدود
ٔن  ر، جند  من الناحجني يف البااكلور من % 50، السيد الوز

ستقطاب احملدود  لهبا ٕاىل مؤسسات  ٔ ه   - التخصصات العلمية تت
ىل الولوج -الحظو هاذ املالحظة  ارى  ث ي هيا حوايل  ح ٔلف  100ٕا

سائل الوزارة حول  ،طالب ىل تلبية مجيع الطلبات، مما  ري قادرة  ويه 
رضورة توفري مؤسسات يف ٕاطار رشاكة القطاع اخلاص والقطاع العام 

ىل املؤسسات احلالية ف الضغط    .لتخف
ر،    السيد الوز

لبا اح  ٔرس من بعد ما تيكون الن ل ا ة د ا تنعرفو املعا ، اح اكلور
لق  ، وٕامنا اصبحت  ة هاذ البااكلور ش اصبحت فر ٔهنا ما بقا تنالحظو 

ل  اح د حىت لنومفرب ) juillet(ٔزمة، خصوصا تنالحظو من مدة الن
لو  ل، حفىت ذيك الطموح د س ارفش راسو فني غي مازال التلميذ ما 

ٔول  ل  س سبة  هو فني غميكن ي ل ندفاع  يل اكن وذاك  وه ا
يل اكنت شوة ا و ذيك ال ل تتفقد م   .. وكون عنده مستق

ر،   السيد الوز
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يف  10و 16كذ يف املعدالت كنالحظو املعدل مول : مالحظة
يل تدار ما تيلقاش بالصتو يف هاذ  16يف، يعين ذاك مول  هود ا رمغ ا

الش الهجرة ين  او وح، وهنا تنقولو  ستقطاب املف  اجلامعات ذات 
ارج ل و  و لهبم ت ٔ ٔن  متيش لربا،  يل ولت  ٔدمغة ا ل ا   .د

ر،   السيد الوز
وح ومؤسسات  ستقطاب املف البد من ربط اجلسور بني مؤسسات 
ىل تعممي مؤسسات التعلمي ذات  ستقطاب احملدود والعمل 
ٔكرب من  ة الفرصة لعدد  ة من املدن ٕال ىل مجمو ستقطاب احملدود 

الية الطلب سجيل الستكامل دراسهتم يف ٕاطار العدا ا ة الراغبني يف ال
ىل مستوى التعلمي ٔ العدا اكٕالنصاف  د ق م   .وحتق

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ري املدرج مضن  ٔ لسؤال املوايل وا قل  ون
ه  رمس املومس اجلامعي التدابري امل "وموضو راسة  سري ا -2020عمتدة لت

ورو 2021 احئة    ".يف ظل 
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
  .تفضل احلاج توزي

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن، شارات واملس ٔخوايت السيدات املس   ٕاخواين 
ر احملرتم،   السيد الوز

رمس املومس اجلامعي  ارسة  سري ا سائلمك حول التدابري املعمتدة لت
اء اجلامعية، 2020-2021 ٔح الق ا ورو واسمترار ٕا احئة  ، يف ظل 

ت ا م   .خصوصا يف فرتة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة عن السؤا ر لٕال   .للمك اللكمة السيد الوز
  .تفضل

ر  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  املنتدبالسيد الوز ى وز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
سري السنة  ،نظرا لظروف اجلاحئة ادرات لت دة م اختذت الوزارة 

ت ا ا ظرا الم لمومس اجلامعي املايض اليت مت اجلامعية، ف ورة الربيعية 
ٔكتور، مت ٔوائل  رب و لها ٕاىل شت ٔج   :ت

خول اجلامعي ٕاىل ما بعد  - ل ا ٔج متكني استكامل السنة  15ت ٔكتور 
  اجلامعية الفارطة؛

رب  - لطلبة اجلدد عن بعد  يل  سجيل الق ل اصة  صة  داد م ٕا
جلامعات؛  املنصات إاللكرتونية اخلاصة 

دة محل الباكلور ا - ول إاللكرتوين املو صات الق د م ع
)Tawjihi.ma ( ٔوىل يف مسطرة الرتشيح لولوج السنة ا

ستقطاب احملدود؛  مبؤسسات اجلامعية ذات 
اراة مشرتكة للكيات الطب والصيد ولكيات طب  - تنظمي م

دة صة ٕالكرتونية مو د م ع ٔسنان،   .ا

ة، فقد متوضام لالسمترارية الب   :يداغوج
د نظام التناوب والتفوجي بني التعلمي احلضوري والتعلمي عن بعد  - اع

ىل  رتازية املعمول هبا  رتام التدابري  ٔو هام معا، مع رضورة ا
ة  امات البيداغوج الصعيد الوطين ووضع رهن ٕاشارة اللكية ا

  الالزمة؛
مة من املوارد الرمقية والسمع  - رسانة  ل توفري  ٔ ية البرصية من 

دام  رب است ٔساتذة مع الطلبة  ٔكرب ل ل   Google(ضامن تفا
Classroom, Microsoft Teams ( ا ولوج ولك ما توفره التك

  احلديثة؛
الل املوارد  - ٔاكدميي، من  سمترار يف التحصيل ا متكني الطلبة من 

لتعل اكفؤ الفرص وسهيل الولوج  ة الرمقية لضامن  مي عن البيداغوج
 بعد؛

ني يف املنصات إاللكرتونية  - ٔساتذة الباح وضع دروس وحمارضات ا
لهيا اجلامعة رهن ٕاشارة الطلبة وتوفري الولوج لعدة موارد  اليت تتوفر 

ريطانيا، فرسا، سورسا بية الرشكة،  ٔج ول ا ... رمقية لعدد من ا
 ٕاخل؛ 

لولوج ا - ملوارد اجلامعية الرمقية  اصة  صة  ملبارش واحلي، وضع م
ضية؛ اة الر رب الق هثا   وذ بعد 

ب الرشيف  - لرشاكة بني الوزارة ومؤسسة املك رام اتفاق ٕاطار  ٕا
عدد امعة محمد السادس م داث  ةلفوسفاط و روم ٕا يات،  التق

لرمقنة والتعلمي عن بعد" ، انطالقا من اخلربة والتجربة "املركز الوطين 
لتني رامكهتام هذه اجلامع ة لرمقنة ا امعة معوم لك  شاء مركز  ة، وٕا

ٔاكدميية؛  املضامني ا
اء  - ٔح ح ا اء ف د، فقد مت ٕار ورو املست احئة  ونظرا لظروف 

تصة  ة والصحية ا سيق مع السلطات العموم واملطامع اجلامعية بت
ٔن مجموع املؤسسات  اصة   ، ئية ببالد ني حتسن احلا الو ٕاىل 
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الل  اجلامعية اعمتدت ول  لب ا ٔ التعلمي عن بعد وهذا ما اعمتدته 
ٔول   .الفصل ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز
لو يف التفاصيل د ل ما ند ٔصا يف الواقع ق مس ا ريد  ل السؤال 

يل قامت به الوزارة، وزارة الرتبية والتعلمي من  لعمل ا ٔن ننوه  واملعارصة 
يل قامت به يف السنة الفارطة  هود اجلبار ا امعي،  ل بتدايئ حىت 
بري ما  ٔقل ينجح ونفوتو لبالد سنة بيضاء، وهذا جمهود  ىل ا ش 

ون ما اكنوش ر ٔطر الرتبوية ورؤساء كوشاي  ال وساء التعلمي وا
ش ميكن ينجحو  لني يف هاذ املنظومة  اجلامعات وكذ مجيع املتد

  .هذيك السنة
ٓن  لرمغ امحلد  املغرب ا ٔن  الش؟  اه اليوم  لنا طرح والسؤال د

ٔن امحل  (les vaccins)اي  لعمل  ، ولكن  ادي نبداو يف امحل لني،  دا
سمت ٔن نفس سوف  ىل  عد  دا، مث مايش من املس ر شهورا كثرية 

ورو وهاذ  ٓن اكينني ف خيص هاذ  ن ا د وا يل م إالشاكليات ا
سمترو  ادي  ات،  رها مجيع القطا رو ويد يل كتد رتازية ا إالجراءات 
ٔن حىت ولو بدينا اليوم ف خيص  ٔكرث،  الل هاذ السنة اكم و فهيم 

د الوقت إالجراءا ل التطعمي راه خصو وا  8ٔشهر،  7ٔشهر وال  6ت د
اك  ل نوصلو  رو ذاك التطعمي د ش ميكن ند ٔشهر، ميكن سنة 

ل  ش حنصنو الساكنة % 80املستوى د ال امل بغاه لبالد  يل  ا
لنا يف هاذ املوضوع   .د

ٔن العام ش ما نطيحوش  الش؟  لنا قلناه اليوم  يل  السؤال د ا
ل التخبط، اكن ختبط، مايش  د العدد د يف ما اكن احلال اكنت وا فات 
ة، ملاذا هاذ التخبط  ات احلكوم ري يف وزارة الرتبية الوطنية يف مجيع القطا
د يتعامل معها  لتايل لك وا ىل العامل، و ات طاحت  ٓفة  ٔن  غيكون؟ 

ف مع احلا يتك   . شلك ويتطورو 
ا دازت سنة  د وزارة الرتبية اح ال تو ٔنه مستق ىل  ٓن ومتناو  ا

سدو  يل كتطرح هلم،  ش ما نطيحوش يف إالشاكليات ا الوطنية 
ال املطامع املدرسية ما  و، م سك ن فني  سات وجييو الناس ما اك الطوب
ادي جييو؟  ادي يقراو ويفاش  يفاش  ل البادية  اكيناش، الناس د

ىل  ادي جييو  ٔزيالل بغا ٔ  4يفاش  ال من احلوز وال من  ش جيي م  م 

كري  ش يقرا واش  امعة  ل م وال  3جيي  م؟  4ٔ ٔ  

ل العقلنة ف  كون شوية د ش  ٕاذن هاذو لكهم ٕاشاكليات مرتبطة 
دة مسائل  ت وف خيص  ا م ال ف خيص  رو مستق يف غند خيص 

ايني يل    .ا
ة اكن  تدارت ٕاجراءات يف العامل، ر الرتبية ذيك السا دار السيد الوز

ل املراكز  د العدد د ش يتحول وا رو مع رؤساء اجلامعات  ٔن تد دفع ب
افة طالبية  د الك يل فهيا وا ٔقالمي ا ت يف ا ا م ش يدوزو الناس 
ٔشنو  ش تعرفو  سقو مع العامل  هنج مييش ولكن ت متناو نفس ا دا،  برية 

ل العامل هوما املراك ش هاذوك الناس د ل الناس  زاف د يل فهيم  ز ا
ش نتصورو  القروي رامه خصهم حىت هوما يدوزو خصهم حقهم، ما ميك
اي من ٕاقلمي احلوز ومن اجلبل جيي  د  ٔزيالل ووا اي من  د  وا
ن فني  لك، ما اك ن فني  ن فني ينعس ما اك ش يدوز، ما اك ش  ملرا

مقرطة ف خيص هاذ ٕاذن هنا ما اكي . ..اكذ ش ا ميقراطية، ما اكي ش ا
ت ا   .م

ىل هاذ الساكن  ش حتيدو احلرج  دو و ش تو لتايل سؤالنا هو  و
ش ميكن يدوزو  انة  ة ٕاىل ٕا ا يل هوما يف الواقع يف  وطلبة البوادي ا

هتم يف ظروف حسنة، ٕان شاء هللا ا   .ام

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد ا   .ملس

دود الوقت املتبقى  ب يف  ىل التعق لرد  ر  لمك اللكمة السيد الوز
د  ر، تفضل 20وا   .نية السيد الوز

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

  .شكرا.. شكرا
لتناوب، حصيح،  ل التعلمي هو  ٔعتقد املالحظات يف حملها ومستق

مع  ا، وكنطلب ا ٔمام ت  د البد من احلضوري وعن بعد، جوج الت
ت يف خمتلف بقاع اململكة وهنا  ٔنرتن لمك فهيم، هو توفري ٕاماكنية الربط ل د

ال القروي   .ا
زة مجليع الط  ٔ رية ٕاماكنية توفري ا ٔ ن النقطة الثانية وا لبة، والطلبة ا

بري   ..يعانون من الهشاشة، عند حتدي 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة ٔشكر امجليع  ىل املسامهة يف هذه اجللسة، و   . وشكرمك 

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 


