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 234 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٓخر 26الثال ر 09(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 فربا
شار السيد : الرئاسة س اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصورياملس   .لرئ
ت قة : التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ٔربعون دق ساعتان وسبع و

 .السادسة عرشة مساء
ٔعام اقشة  :لدول ا ٔسئ الشفهيةم   .ا

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

س اجللسة شار السيد عبد امحليد الصوري، رئ   :املس
 سم هللا الرمحن الرحمي

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

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
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

ة  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ٔعامل، ق دول ا يف 
ٔرواح حضا فاجعة مدينة  ىل  رحام  لس املوقر لتالوة الفاحتة،  ٔدعو ا

ٔودت حبياة  ة اليت  سيج وٕاصابة العرشات 22طن ل دة صناعية   امال بو
ل  شفى لتلقي إالسعافات الرضورية، سائلني هللا عز و مت نقلهم ٕاىل املس

لرمحة واملغفرة، ؤ  ا  رزق ذوهيم الصرب والسلوان، ٔن يتغمد الض ن 
ل لشفاء العا ىل املصابني    .وينعم 

  :امجليع واقفا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم 

الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، 

صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم وال 

  .آمين .الضالين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، 

  .والحمد هللا رب العالمين

س اجللسة   :السيد رئ
د من  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن  وا

ت ال   .مراسالت وٕا

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

   سم هللا الرمحن الرحمي
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس مقرت القانونني  ب ا ى مك ٔودع فريق العدا والتمنية 

  :التاليني
متمي املادة  -  39.08من القانون رمق  304ٔوال، مقرتح قانون بتغيري و

ة؛   املتعلق مبدونة احلقوق العي
متمي الفصل العارش من امللحق  - من  Iنيا، مقرتح قانون يقيض ب

ٓخر  12الصادر يف  2.58.1151املرسوم رمق   1378من جامدى ا
سمرب  24( سجيل والتنرب، ) 1958د ل بتدون النصوص املتعلقة 

متميه بقوانني املالية ابتداء من سنة    ؛1984كام مت تغيريه و

لس من جملس النواب مبشاريع القوانني التالية   :كام توصل ا
ىل معاهدة  08.20مرشوع قانون رمق  - 1 ه  ا "يوافق مبوج ٕافريق

الية من السالح النووي طقة  املوقعة ) معاهدة بليندا(، "م
ريل  11يف ) مرص(لقاهرة    ؛1996ٔ

ىل اتف 54.20مرشوع قانون رمق  - 2 ه  ة يوافق مبوج اق تعديل اتفاق
ط يف  لر ريا، املوقع  التبادل احلر بني اململكة املغربية ومجهورية 

  ؛2020ٔغسطس  24
ٔن  59.20مرشوع قانون رمق  - 3 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

ت بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يازات واحلصا م
ط يف  لر ة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت مترب الوال   ؛2020فاحت س

ٔسايس  60.20مرشوع قانون رمق  - 4 ىل النظام ا ه  يوافق مبوج
ة التحتية، املوقع ببكني يف  ر يف الب يوي لالس ٓس  29لبنك ا

  ؛2015يونيو 
ىل امليثاق إالفريقي  45.20مرشوع قانون رمق  - 5 ه  يوافق مبوج

 ٔ س  ٔد ىل الطرق، املعمتد ب ر  31يف  )ٔثيوبيا(لسالمة  ينا
2016.  

لهيا، فقد توصلت  ٔجوبة احلكومة  لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل ٔما 
ر  3الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  رخيه، مبا ييل 2021فربا   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 21: دد ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك   .سؤ 33: دد ا

حتاد س فريق  العام ملقاوالت  كام توصلت الرئاسة مبراس من رئ
ة  ه لقطاع السيا ل سؤال الفريق املو ٔج اللها ت املغرب يطلب من 
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لسة الحقة عي ٕاىل  ج صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و   .والصنا
ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا

راسة وال  رشيعية، ختصص  امة  لسة  ىل هذه اجللسة مع  تصويت 
ٓتية ات القوانني ا   :مقرت

يقيض بتغيري القانون رمق  133.13مقرتح قانون يغري القانون رمق  - 1
؛ 05.12 نة املرشد السيا ظمي    املتعلق ب

ة نظام املعاشات احملدثة لفائدة - 2 ٔن ٕالغاء وتصف ش ، مقرتح قانون 
  ٔعضاء جملس النواب؛

ة  - 3 لغاء وتصف ٕ ٔعضاء جملس مقرتح قانون يقيض  نظام معاشات 
شارن   .املس

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع الرتبية  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
  ..الوطنية والتكون املهين

ل د واش يف ٕاطار   ؟ ..التد
ىل...... رمحنا    .. قرينا الفاحتة و
شارةالسي...... شارة، شكرا  .... دة املس شكرا  السيدة املس

شارة من فض ، السيدة املس شارة، من فض   . السيدة املس
  .شكرا.......

سيري؟  ٔسيدي، يف ٕاطار ال   نعم 
  .اله

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

س،   السيد الرئ
ة الكونفدرالية ا ا ٕاليمك يف مجمو ذ تقدم ٔ لشغل بطلب  ميقراطية 

ة عن وفاة  ديث عن ما وقع يف طن ل ام  28اللكمة يف هناية اجللسة 
ٔنه معلوم ٔنه رسي، اللك يعمل ب   ..غرقا يف معمل يقال 

س اجللسة   :السيد رئ
، صيفطتوها اليوم،  شار، هللا خيليك، صيفطتو رسا السيد املس

يل ا   ...النظام ا

شار السيد عبد احل ساناملس   :ق 
ٔعطيين اجلواب مكل  اوبين، ميل  س و مكل السيد الرئ ري  ليين    . و

ٔعطيين اجلواب س  مكل السيد الرئ   .ميل 

س اجللسة   :السيد رئ
ٔسيدي   .اله مكل 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
ل  يل يقول دا ا يل وقعت البارح، النظام ا  24هذه الفاجعة ا

ة م ة، يه حلد السا رناسلمك يف  24ازال ما مكلت سا فاش  ة، فك سا
ب وحنرتم  ٔن نقف عنده مكغاربّة،  24املك ستحق  ة؟ واحلدث  سا

لل، ٕاهنا  دث  لسهو اليت ميكن تصورها، احلدث هو  س  احلدث ل
يناش  28 رتمش القانون يف هاذ املعمل، ما  يت ا لعامالت مغاربة، ما  رو

راش اخلد لهاالسلطات احمللية ما د   .مة د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔملني  لت، هللا جيعل الربكة، املغاربة لكهم م شار، تد السيد املس
ٓش واقع رن  ٔ   ....وم

سان شار السيد عبد احلق    :املس
ش نتلكمو يف هناية اجللسة؟   الش ما تعطيو

س اجللسة   :السيد رئ
يل وا ا   ..حضهللا خيليك، النظام ا

سان شار السيد عبد احلق    :املس
يل يف هاذ احلدث ما عندوش  ا رتام  24النظام ا ة، ليمت ا سا

يل ا   .النظام ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار..    . وامسح يل السيد املس

  .شكرا
لبار، واش يف ٕاطار ٔسيدي..اليس ا اله  ٔسيدي،  ا    .؟ و

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
لشغل  يف ٕاطار حتاد املغريب  ما مت تداو من طرف ٕاخواننا يف نقابة 

ٔن  ريد  لشغالني  حتاد العام  ٔن  لشغل، واحلال  ميقراطية  والكونفدرالية ا
ل،  ٔخوينا سبقو يف التد ٔن  يعزي يف وفاة العامالت والعامل، مبا 

ٔقول لكمة الحتاد س،  ذ اللكمة، لو مسحمت السيد الرئ ٓ دوري  العام  ف
ستقالل   .لشغالني وحزب 

دث من فاجعة  سمع يف بالد ما مسعناه وما  ٔن  ٔسف كثريا  ن
م عن وسائل سانية، يف غياب    ....ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
س، شكرا   .شكرا السيد الرئ

مكل ادي  للك.. واش  ح الباب    ..اله.. ادي نف
اول لت  سري اجللس... هللا خيليمك تد ليين  ليك، ما و ة هللا 

ر ٔشنو خصين ند ش    .تورين
لبار، ولكن هللا خيليك ما تطولش   .لكم اليس ا
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لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س،   السيد الرئ

ٔن  ٔ بدوري جيب  ٔو مجموعتني، ف ل فريقني  مك مسحمت بتد ٔ واحلال 
ٔتناو  ٔن  ني، مفن حقي  ق ل نقطة نظام، دق ين من وقت د ل متدين ومتك

  .اللكمة
س،   السيد الرئ

ٔتناول اللكمة   ٔ ٔ خصين املعقول والقانون، ٕاذن  ٔ مايش فوضوي، 
ة،  سيج بطن ل ال ٔعزي يف حضا املعمل د لشغالني،  حتاد العام  مس 
سمع مبعمل رسي، مفا  ٔن  دود عرص هذا،  سمع ٕاىل  ٔن  دا  ٓسف  و

  ....يه التدابري

س اجللسة   :السيد رئ
سشك   .را السيد الرئ

  .دقائق 2راك فيت 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ٔن  ش هنرض، هللا جيازيك خبري، راه من العار والعيب  لي ال، ال ما 

ات العامل والعامالت   ....سمع مبعمل رسي يضم م

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

، هللا خيليمك   ..اليس احللوطي من فض ....من فض
لبار هللا خيليمك، من فضلمك   .اليس ا

شار السيد عبد إالاله احللوطي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔعتقد ملغرب يف هذا .. و لشغل  حتاد الوطين  وبدوري مكمثل 
س،  سعين، السيد الرئ لس املوقر، يف ٕاطار فريق العدا والتمنية، ال  ا

ٔرو ىل  ٔن نرتمح  لحظات ٕاال  ن نعتربمه يف هذه ا اح هؤالء الشهداء ا
ة هذه  ٔنه لك مرة كنا ندعو ٕاىل مراق ه ٕاىل  شهداء، ويف نفس الوقت ن

ٔهنا  ٔتفق مع من قال ب  ٔ ٔنواع من املعامل الرسية، و ٔنه ال "رسية"ا  ،
س هناك فقط هذا املعمل الرسي، وٕامنا معامل .. يعقل ٔنه ل وتبني كذ ب

  .ٔخرى
ٔخر  ار وكرر اليوم مرة  دث يف ا ار البيضاء، وما  دث يف ا ى ما 

ل، اليوم  ملستق ٔن هنمت  غي  ن ماتوا ورمحهم هللا، وي البيضاء قلنا ا
ا ومههم  ة من الض امني مجمو ٔن ندفن ج ٔخرى ٕاىل  ٔسف نضطر مرة  ل

عامالت عامل و د هو لقمة اخلزب    .الوح
س، نطالب  ، من هذا املنرب السيد الرئ ملزيد من حامية العامل و

رمية ويف معل  اة  والعامالت واملزيد من ٕاعطاء احلق لهؤالء العامل يف ح
لعمل  ولية  هتا خمتلف املنظامت ا لعمل اليت تب ة  ق رمي ويف ظروف حق

  .الالئق

 ، ة يف ب ال هذه املؤسسات إالنتاج ٔم كون  ٔن  ٔبدا  ال ميكن 
مل سقط ونطالب لك اجلهات املعنية  ٔن تقوم بدورها الالزم حىت ال  ة  راق

ٓخرون   .حضا 
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

من ... من فضلمك.. هللا خيليمك..... مسحو لنا هللا خيليمك... وامسحو لنا
  .من فضلمك.... فضلمك

ة  ن مشلك 2لك مجمو ٔسيدي ما اك لها  ن لك مجمو.. دقائق د ة ما اك
  .مشلك

ليك ش الصوت    . ال ما قطع
شوية  شوية  شارة، هللا خيليك بال ما تغويت غنلقاو احلل  السيدة املس

  .بال صداع
قة  ذييت دق يل بغييت دوزيه غتدوزيه، فهميت؟ ٕاىل ا ساج ا شوف امل

قة د   .زيدوك دق
د ة وا   .هللا خيليمك ..هللا خيليك لك مجمو

ٔنت ا ٔسيدي  ٔصا واملعارصةاله  مس ا ذ اللكمة  زيد .... ٔول، 
  .ٔسيدي

شار السيد محمد امحلايم   :املس
ليه، ميكن هاذ النظام  لس صوت  لس، ا ل ا يل د ا النظام ا
ٓنية  ٔسئ  يل يه  س، هاذي مسائل ا يل نصلحوه السيد الرئ ا ا

يل ماتت  ل الناس ا ة د د الف ، هاذو مايش وا ل ومستع ملدينة د
ا ٔرس الض ٔصا واملعارصة كنعزيو  مس فريق ا ة،  هاذ املشلك . طن

ش السلطة احمللية  لسلطات احمللية، ما اكي يحملوه  هذا بعض إالخوان 
  .سلطة الوصاية هاذيك

هنرضو، . هاذ املشلك هذا خصها حتملو احلكومة ميل تنجيو هنا و
س احملرتم، وكنعطيو وا ٔفاكر لبعض الوزراء السيد الرئ ل ا ة د مو د ا

ٔعضاء احملرتمني، هنا  ل السادة ا الت د لويش املدا ق احملرتمني وما ت
ل  مع د ل املقاوالت الصغرى، هذا هو ا مع د ميل كنا كنطلبو ا

يل مطروح   . املقاوالت الصغرى، هذا هو إالشاكل ا
ست يل عندو الشاكرة ك افد وميل ما عندوش ميل كنجيو وكنقولو ا

ه، هاذ الناس  اقشو ف يل كن ستافديش، وهذا هو النقاش ا الشاكرة ما ك
ش معامل رسية، ما اكيناش، اكينة الرشاكت وهاذ الرشاكت كمتيش  ما اكي

لها  ل املسائل د ما ) registre de commerce(و) patente(س
لخياطة، اكينة رشكة ب ش الرخصة كتعطى  لها يف  )dossier( ـكت د

الش  دلو لينا وجسلومه وكذا وكذا،  ت كمنشيو جنمعومه صوتو و ا نت
شغيل وكتحملو احلكومة،  هنومش، هذا مشلك تتحملو وزارة ال ارف ما 

  .هذا هو إالشاكل
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يل خصها تقوم  ل التدبري املفوض ا ىل ذ كتحمل الرشكة د زائد 
ل رصف املياه ال  وات د ل الق ة د و لتنق الش ا شتوية، هاذ اليش 

ل  ة د مو د ا ش تقوم بوا ل التدبري املفوض  اعمتدت الرشاكت د
يل خصها  يل ما تتقومش هبا، وخص الرشكة املفوضة يه ا املشاريع ا

ة واحملاسبة   .املراق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ستقالل لكمت.... اللكمة حلزب    ...لكم، 
ٔال قةاله  ة دق ق مكل  لشغل  حتاد املغريب    .، هللا خيليمك، 

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
س   .السيد الرئ

س نعاود ين ال صوت ال صورة، ما فهيا  لكمت ما اعطيت ٔول    . ٔ ا
ٔرواح حضا  ٔرواح هاذ حضا العمل،  ىل  ٔننا قرينا الفاحتة  حصيح، 

لهيم الفا ش، قرينا  سمعو لقمة الع ا بغينا هنا  حتة، ولكن مايش اكيف، اح
شتغلو حبال هاذ  يل ك ٓالف وميكن لينا نقول ليمك املاليني ا ٔصوات ا
ٔهنم  شتغلو يف ظروف قاهرة،  ٔهنم ك ٔصواهتم  سمعو  الناس هاذو، بغينا 
نة وها  لرمغ من ذاك الشعارات الر ري حصية،  شتغلون يف ظروف 

ة والسالمة وما  ٔشنوالص ش    .عرف
ئية،  ٔكرث ميل حصداتو الاكرثة الو ل البارح حصدت  هاذ الفاجعة د

يل هاذ  28حصدت  ة وروح املواطنني ا سهتتار بص روح، فكفى من 
يقولو معمل رسي، معمل رسي  صة، فني هوما  احلكومة عندها رخ

كون رسي ش    . يفاش؟ ما ميك
ش مقديم احلومة؟ واش ما اكي  سهر واش ما اكي يل ك ش السلطات ا

ش  ة؟ واش ما اكي ل الضامن  (les inspecteurs)ىل املراق د
ش  عي؟ واش ما اكي شغيل؟  (les inspecteurs)ج ل وزارة ال د

ش  ش  (les finances)واش ما اكي لني؟ ما ميك ما عندهومش مس
ن ٕاشاك ن تواصل واك ل السلطات، اك ن تواطؤ د لية كونو رسيني، اك

ة ل هاذ السلطات العموم ٔدوارها د ام ب ة ويف الق   .برية يف املراق
ملواطنني،  ش، ) ROSAMOR(كفى مث كفى اسهتتارا  سا يق ما ت

زياوش،  16 ٔندوم يق الناس ما ت ىل  16ام  ام دازت 
)ROSAMOR (ش التعويضات   .ما زال ما اكي

ٓخرن ما عندهو  ن  د ا تزنيدو و ٓن ها اح م حىت يش وا
)couverture( واش هذا يعقل؟ وهل هذا يعقل يف دو احلق ،

  والقانون؟
لعامل  روح املواطنني و سهتتار  احلكومة، كفى مث كفى مث كفى 

سطاء   .الضعفاء ال
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .الزويم امسح يل

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س،   السيد الرئ

شارن اكن خصنا خنصصو حن ا جملس املس ٔمام فاجعة، اكن اليوم اح ن 
يل  ن يف هاذ اليش ا يل اك ٔشنو هو املشلك ا لها وقت طويل ونناقشو 

ة ة، سا   .سا
ن  ميوتو فهيا الناس، اكن ) ROSAMOR(اك يفرة  ن خ اك

ضان؟ ٔشنو املشلك بعدا؟ واش الف ت،  ضا   الف
ٔي خشص  ه االهتام  حو حنن ال نو كونو واحضني، تنقولو ف ش 

ٔشنو واقع  ت، نعرفو  ضا ق، تنقولو خص هاذ اليش نعرفوه واش الف حتق
كون رسي وال مايش رسي ىل . يف هاذ اليش،  سد  ن يش رب معل ت اك

ل؟ املشلك واش معرك مسعت  ا اح وخيلهيم خيدمو يف ا ملف  la(الناس 
cave (ال تيغرق الناس؟ وامسح لن ل ف ه الضوء، ٕاذن د ا، هذا ما ف

ىل الناس؟   الش سدييت 
لهيا وما هبا، مايش جنيو  ريد مقاو تعرف ما  ريد مقاو مواطنة، 

ٔشنو واقع ٔو اكالستعباد وال ما نعرف  اع  رو الناس اكلر   .وند
 ، طرو ت،  سائلنا مجيعا نقا ة  س، اليوم طن امسح يل السيد الرئ

ات، لك مواطن، مايش ن جام لمفقود ٔسيدي . نبقاو نقولو ورفع الرتمح 
ة والسالمة يه  ة والسالمة يه الظروف املالمئة، )1SMIG(الص ، الص

ش الكرمي  ة والسالمة يه الع د املرحي، الص ة والسالمة يه التقا الص
يل خصنا رامة امجليع، هاذ اليش ا ه  رمي، حتتفظ ف   .يف وطن 

ة والسالمة، ف ة؟ فني يه السالمة؟ غنبقاو نقولو الص ني هاذ الص
ىل  ش  راها اليوم، ونع ة والسالمة يف هاذ الفواجع اليت  وريو الص

ادي دا  دا، لكنا .. ٕايقاعها لك يوم، وجتيو تقولو لنا راه  ٔ هتم  حنن ال 
ٔن يطالب  شارن  ىل جملس املس ق و ح حتق ٔن يف مسؤولون اليوم، جيب 

ا لهذا احلدث، ش  بلجنة تقيص  ىل ماذا حيدث، راه ما ميك ليك نقف 
ل التطهري  ل الضوء واملاء وال د ذ الفلوس د السة  كون الرشاكت 

ة وال حىت بالصة ار البيضاء وال طن هاذ اليش راه . ويه ما مطهرة ال ا
ار   .عيب و

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س شكرا   .السيد الرئ

، حضا فاجعة  ا ائالت الض حنن بدور يف الفريق احلريك نعزي 

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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ة، وبدون مزايدات سياسية،  ة، املساءطن ح  البار ة، بغينا ف ل طن د
لمغاربة  ني يف هذه الفاجعة، ونقولو  سب ة اجلناة وامل ادل وزيه ملعاق ق  حتق

ن، وخصهم فعال يعرفو احل  ٔشنو اك قة و الية احلق ٔرواح  ٔهنم هاذي  قة،  ق
ق شفاف وزيه   .لينا مجيعا، وبدون مزايدات سياسية وريد حتق

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .اليس البكوري

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد هذه فاجعة مؤملة، و س
ل لتعبري و د ن قضوا غرقا يف ق ، ا ا ٔقارب الض ٔرس و نا مع   عن تضام

ري مرخص  ٔو معمل  ال،    .ف
س،   السيد الرئ

ٔسود جلشع بعض  شع وا ه ال ىل الو هاذ الفاجعة اليت عرت 
ستجيب  ري الئقة، وال  ملواطنني وكذ املشغلني يف ظروف  املتاجرن 

  .ٔدىن رشوط السالمة
  س،السيد الرئ

ل هاذ العمل  الل نوع د مة من  ل  و مداخ ىل ا ا فوتنا  اح
ٔمام مسؤولية  ا  مل، و فاح ٔ رسية، كام يقال وهللا  ل هاذ الرشاكت  د
 ، ٔن يقع، و لنظر ف يقع وف ميكن  ٔمام املسؤولية  تضعنا مجيعا 

ٔعتقد ٔ  ٔمام هذه الفاجعة،  ٓن  س، فاملغرب ا ٔن السيد الرئ ن هناك جيب 
لرضب بيد من  ري القانونية  ة و ري املرشو ٔساليب  كون مراجعة للك ا

سان وحبقوق الشغي ٔيدي املتالعبني حبقوق إال ىل لك    .ديد 
س،    السيد الرئ

ٔي وقت مىض ٔكرث من  ٓن وقهتا  حملاسبة  ٔن ربط املسؤولية    .ٔعتقد 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شارة ر حلرش املس   :السيدة 
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل  كونفدرالية دميقراطية  ة  حن عزينا البار ٕاذا اكن عن العزاء ف
لبية  ٔ يل اكنو ا يل هوما توفاو البارح وا ائالت الناس ا ا و ائالت الض

هبن هبم وجبا ا جبا ساء، عزينامه ووقف هلم    .د
ٔصدر بيان نطلب ف كونفدرالية  ه حتديد املسؤوليات حنن 

ري الرشعية  ري القانونية و لكمنا عن املقاوالت  ٔن  ت، حنن سبق  والعقو
ري املهيلك واليت ترضب بعرض احلائط لك  شتغل يف القطاع  واليت 
ده وما صادقت  لشغل، مبا فهيا ما مت اع املواثيق ولك القوانني املتعلقة 

لنا ف خيص العمل ا   .لالئقليه احلكومة د
 ، ا  شارن نقابيني جنيو اليوم وهنزو كفوف ا ما غميكن ليناش مكس اح
مس لك العامل والعامالت  ٓن نطلب  هازهنم من هاذي حشال، ولكن ا
لو، املعمل رسي كام  د تعرف املسؤولية د ٔن لك وا والنقابيني والنقابيات 

ل واملئات كتخرج ٔخت، املئات كتد د ما  نتفق مع ما قالته ا وحىت وا
ار؟ خ اش معمل رسي !سايق  يفاش ما عرف سائلنا،  ، هذا يشء 

ٓخرن؟   !غنعرفو حواجي 
كون هناك  ٔن  لحظة تتطلب  سائلنا، وا لحظة  س، ا ال، السيد الرئ
ٔخرى،  ري لهاذو، هاذو د تفضحو تفاد لكوارث  ة، مايش  ق حماسبة حق

سيج و  ٔن قطاع ال ا كنعرفو ب ري ٔنه اح شتغل يف  ٔخرى يه  ات  قطا
هيبط هذا  يل  ن ا يناش واك لهيم ساملهيلك يف ظروف حصية ما  اد 

لهيم ما نعرف حشال من  لهيم الكراج وي هيبط  يل  ن ا لساروت، اك
ة وهوما يف احلرارة ويف هذا   ..سا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ليس فاحتي   .اللكمة 

شار السيد عبد امحليد ف   :احتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك،  لس، ومضن الفريق  لشغل  ميقراطية  درالية ا لف مكمثل 
ن ذهبوا حضية هذه الفاجعة، ويه  ٔرواح العامالت والعامل ا ىل  رمح  ٔ
لون النقابيون ف  ٔخرى تتكرر لتؤكد ما قلناه دامئا وما قا الفا فاجعة 

ي يطب اكفؤ ا لال  ب العمل وبني يتعلق  ٔر ة بني  ع العالقات إالنتاج
ٔجراء وبني احلكومة   .ا

ة هو  ٔن الطرف الضعيف يف العالقة إالنتاج هناك ٕاشاكالت قامئة 
ة،  دينا به من ضعف املراق ٔن ما  ليا اليوم  العامالت والعامل، ويظهر 

عي، سواء ما يتعلق بوزارة الشغل وكذ ج لضامن   سواء ما يتعلق 
ٔدىن  ٔقل مدونة الشغل يف  ىل ا رتام القانون،  ما قلناه من انعدام ا
ٔوىل  ست ا مللموس اليوم مع هذه الفاجعة، ول ني  ضياهتا، وكذ يت مق
ة غياب  مللموس اليوم ف وقع مبدينة طن ني  ٔخرى، يت ٔهنا سبقهتا فواجع 

ة والسالمة   .م لرشوط الص
لبطوال س جماال  رتام هذا جمال ل لوطنية، جمال ال ت، هو جمال 

رتام املؤسسات، جمال لتحمل املسؤولية، وهذا يفرض  القانون، جمال ال
ٔهنا  ٔن تتحمل مسؤوليهتا،  ىل احلكومة  ٔن نقول من هذا املنرب جيب  لينا 
ٔمر  ىل ما وقع، ويف مقدمهتا وزارة الشغل، وهذا ا ارش  شلك م مسؤو 

ق مسؤول، حيد قا يتطلب حتق س حتق ج احملاسبة، ول د املسؤوليات وي
ج تقررا يوضع يف الرفوف   .ي

ٔن نوقف  ريد  هية مؤسفة، مؤملة، لكن  ٔشياء ش تعاملنا يف السابق مع 
ري  سامت  سم صورة بالد  ٔن نوقف هذه الفواجع اليت  ريد  ٔمل،  هذا ا
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ويل اصة مع املنتظم ا  ، و   .مق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة السيد   :رئ
  .شكرا

ل شيخي شار السيد ن   :املس
الت ادية، هاذي د مدا دود ..هاذي مايش نقط نظام  ا يف  ، اتفق

دة 2   .دقائق لك فريق عندو مدا وا

س اجللسة   :السيد رئ
  .لك فريق عندو مدا

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
ا عن املدا ٔن يوقف د  ٔ   ..ال حيق 

  :س اجللسةالسيد رئ
ش لو 2مكل .. هللا خيليمك، شوف من فضلمك، ما اكي   . دقائق د

  . هللا خيليمك.... إالخوان....

ذا .... لو 2هللا خيليك ا   . دقائق د
  .دقائق 2ال، لك فريق عندو .. دقائق 2نعم .... 

يل فهمت..... حساب يل واش نقطة نظام دقائق،  2...... هاذ اليش ا
ٔ حساب يل   .....ال، امسح يل...... هللا خيليك..... هللا خيليك.. صايف 

ذا  لمك ا لو 2ٕاىل اكنت اللكمة الفريق د   . دقايق د
مكلو ش  دقائق  2ال، هللا خيليك اعطينا ..... هللا خيليمك، من فضلمك 

  . امسح يل..... للك فريق
ٔخت   ..اللكمة ل

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
  .سشكرا السيد الرئ 

ستوري   ...حنن يف الفريق ا

س اجللسة   :السيد رئ
ذييت  ليو ندوزو  2هللا خيليك، ا لمك هللا جيعل الربكة،  دقايق د
  .سالم هاذ اجللسة هاذي

ذا  2الش غنعطي  لمك ا   .دقايق 2دقايق؟ الفريق د
لبار..... ذا اللكمة اكنت نقطة نظام..... هللا خيليك اليس ا   .ميل ا
  .هللا خيليمك ....هللا خيليمك.....خوذي اللكمة،  ، خيليكهللا.....
ٔنفسنا......   . من فضلمك حنرتمو 
ليوه يتلكم.....   .هللا خيليمك 

د  رفع اجللسة وا   .هللا خيليمك ..دقائق 2هللا خيليمك، 
د .....هللا خيليمك....... ..   .دقايق 2هللا خيليمك رفعت اجللسة وا

  .رفعت اجللسة

اف اجللسة بعد حوايل ا(   ).دقائق 5ست

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔرس حضا  ميقراطي جندد تعازينا احلارة  ستوري ا حنن يف الفريق ا
ة، ٕا  وٕا ٕاليه راجعون   .فاجعة طن

س،   السيد الرئ
ٔر اوزات لبعض  ل هذه اخلروقات والت ب سمئنا دامئا من سامع م

ذ البحث  ٔ ٔن ي متىن  ء مه حضا فهيا، واليت  ر ٔ كون ا املعامل، واليت 
ق الهدف ذ جمراها لتحق ٔ ٔن ت ٔن هذه .. والعدا  ٔرس،  متناه ا ق ما  لتحق

ذ العدا جمراها  ٔ ٔن ت متىن  لها دامئا، وهذا حيز يف النفس،  سمع م الفاجعة 
ٔرس ق إالنصاف لهذه ا   .وحتق

سوشكرا السي   .د الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔمعو ٔستاذ    .اللكمة ل

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔرواح حضا هذه الفاجعة،  ىل  رمح  ٔ ٔن  ٔريد  ية  شرتا مس التقدم و
ٔهلهم ٔرفع تعازي احلارة ٕاىل ذوهيم و   .و

س،   السيد الرئ
ساءل ٔ : ٔ ل الناس؟هل الرسية تربر ٕازهاق ا   رواح وق

ٕاذا اكنت هبذه السهو الرسية منر هبا هكذا، فمك من معمل رسي 
؟   موجود يف هذا الب

ىل هذا السؤال؟ ا    هل هناك من جيي
ٔو يف احلكومة وتقول الرسية،  ة  ٔيت مكسؤول يف السلطات العموم ملا ت

ت ار عن رس ٔخ يك  ٔن    .مبعىن 
رملانية من هذ ا مكؤسسة  ٔيدينا ونثري مسؤولي رفع  ٔسبوعيا  ة  ه القا

االت الفقر والهشاشة والظمل يف جمال العامل، يف جمال  اه ٕاىل  ن
ة  ة الال تنظمي، در ٔرض، در ني، يف جمال املستضعفني يف هذه ا الفال

)l’informel ( صاد ٔصبح اق ادي،  ٔصبحت يشء  ري املهيلك  ة  در
يلك وتزنيدو هكذ ري  ٔنه    . ايوصف ب

ري املهيلك خرجت من  ٔشنو دور الربملان؟ مك من جلنة تقيص يف جمال 
  الربملان؟

ٔصواتنا  رفع  ىل الطاوالت، وقد  س، قد نرضب  ، السيد الرئ ف
قى،  وصل الوقت،  روح ذهبت حضية غياب  28ورمبا س

ة، املسؤول مه السلطات  املسؤولية، املسؤول مه السلطات العموم
ة، ٔن جتي تقول رسي،  العموم سرت، ال  ة اشتغالها ت يف وثرية اشتغالها، 
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ة  ة، الن ا لعمل السلطات العموم ٔصبحت معيارا ومهنا ٔن الرسية  مبعىن 
ٓن ٔوىل.. ا ست يه املرة ا   .ولكن هذه مرات ل

سري يف  ا لتوقظنا مجيعا وجتعلنا  كون هذه الفاجعة س ٔن  ٔمتىن 
  ..يقر الط

  .وشكرا

  :س اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ه لقطاع الرتبية  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ه  قانون "الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضو

لسنوات إالشهادية   ".إالطار اخلاص 
ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ل  ع مرا عي اكن بود ت ج ميقراطي  ستوري ا حنن يف الفريق ا
صالح املنظوم ٕ ضيات القانون إالطار يف اجلانب املتعلق  لك، تزنيل مق ة 

ائية اليت  ست لسنوات إالشهادية، لكن الظروف  والس ت اخلاصة 
ديدة، ال  ديدا ومقاربة  ، فرضت واقعا  ئية ببالد فرضهتا الوضعية الو
ث تزنيل  ر، وال من ح ه، السيد الوز ي توفقمت ف ث التدبري ا من ح

ٓن ببطء وحبذر، نظر  سري حىت ا ي  ضيات إالصالح، ا لظروف مق ا 
ء لو ائية    .ست

دات اليت فرضهتا  يف مضمون هذا السؤال مع املست ك ٔينا  ٔ ارت و
راسة  ٔن هناك بعض املؤسسات توقفت عن ا ا الطوارئ، ذ 
ٔيضا الظروف  راسة عن بعد، وهناك  د ا احلضورية واضطرت ٕاىل اع

راسة يف بعض املناطق  ة اليت فرضت توقف ا القروية واجلبلية، املناخ
وهذا يعود بنا ٕاىل احلديث عن تدبري الزمن املدريس وٕاشاكلية مدة 

رايس   .التحصيل ا
ت  ا م ٔو ٕالغاء بعض  ل  ٔج لفعل اختذت الوزارة قرارات بت
االت  ت بني ا ه بعد، وهناك تفاو السنوية إالشهادية، لكن السنة مل ت

ة واخلريطة املدرسية، وهذ ت، اجلغراف ا م ت ال تعرتف هبا  ه التفاو
ٔو  وية  دة  ت مو ا م كون  والس يف السنوات إالشهادية اليت 

  .وطنية
ر،   السيد الوز

ائيا، لكن ما تفرضه  ائية لكورو نعتربه است ست ما تفرضه احلا 
ستدعي مراجعة الزمن لعامل القروي  ة التحتية  ة والب  الظروف املناخ

  .املدريس ببعض املناطق القروية النائية
ر،   السيد الوز

ذرية لهذه إالشاكليات؟ لول  مك ٕالجياد    ما يه ٕاسرتاتيجيا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر ٕال لسيد الوز   .واللكمة 

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل  ٔمزازي، وز السيد سعيد 
مس احلكومةوالب   :حث العلمي، الناطق الرمسي 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شارة احملرتمة،   السيدة املس

ٔمناط  لينا مالءمة  متر مهنا بالد لزمت  يل  ئية ا الوضعية الو
طلق  ت إالشهادية، وهاذ اليش من م ا م مي، مبا فهيا  التدرس والتق

ٔساسيني ن  ٔ د املبد ل وا   :د
متدرس؛ه - 1 ذ يف ا   و حق التالم
ذ - 2   .هو حامية حصة التالم

راسة ونعوضها  ش نعلقو ا فاش عشنا احلجر الصحي كنا مضطرن 
ٔنتجنا  ة، و السمترارية البيداغوج سميه  راسة عن بعد، يف ٕاطار ما 

رب بوابة  يل مرو  ل املوارد الرمقية ا د العدد د ، )TelmidTICE(وا
د ال ٔيضا صور وا رب التلفزة، و لها  يل مت البث د روس ا ل ا عدد د

ل العامل القروي من  ذ د ح التالم ل م ٔ ة من  راسات بيداغوج وزعنا 
رايس   .هاذ التعمل ومن التحصيل ا

ٔلغينا  ت،  ا م لو ونلغيو  ٔ ش ن ٔيضا كنا مرمغني واضطرينا  و
ل السنة السادسة ابتدايئ والثال  ان د لنا السنة م ٔ دادي و ثة ٕا

ان ال  م فظنا  ، واح اكلور ٔوىل  ، مر يف با يل امحلد  ، ا اكلور
د حمفزة لو  ة واكن النتاجئ د ٓم   .ظروف 

منط  د ا ش نعمتدو وا لينا  ٔيضا اكن البد  خول املدريس  يف هاذ ا
ش نلغ  اود مضطرن  ئية، وكنا  يالمئ الوضعية الو يل  يو ربوي ا

لسنة  د  ٔيضا املو لسنة السادسة ابتدايئ و سبة  ل د  ان املو م
ان إالقلميي  م ش ننظمو  دادي، وٕان شاء هللا، انتظارا  الثالثة ٕا
لسنة الثالثة  سبة  ل ان اجلهوي  م لسنة السادسة و سبة  ل

دادي   .ٕا
مت  د ا ٔن اليوم العامل القروي كمننحو لو وا يزي ٕاجيايب، وهاذ بغيت نقول ب

رن  ٔاكدمييات واملد ري ا ش نطلبو من السادة مد يدفعنا  متيزي إالجيايب  ا
رو املرونة واملالءمة مع  ش يد دو يف العامل القروي  يتوا يل  إالقلمييني ا

ش . الوضع العام، والس يف الزمن املدريس لهذا عندمه املرونة التامة 
رايس مع الوضع احمليل فني ميكن هلم يالءمو هاذ ظرو ف التحصيل ا

دو   .يتوا
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شارة   .شكرا السيدة املس

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب شارة يف ٕاطار التعق لسيدة املس   .اللكمة 

ا  شارة السيدة  ٓيتعالشاملس   :ة 
ات، وتفهمك العميق كذ  ىل هذه التوضي ر  شكرا السيد الوز

لزمن املدريس وبتاك شغاالتنا  ت السنوات ال ا فؤ الفرص يف ام
الل سنة . إالشهادية ادي 2019لكن و ٔن  دتنا ب ر، وا ، السيد الوز

يف الزمن املدريس  ك ل  رة هاذ املوضوع د لمك يف ٕا ت د تعطيو التعل
ة لها، هذا من  خلصوصية د ة  ل لك    .مع املناخ د

ر،   السيد الوز
وقفو شه لتايل ٕان اكن ٔن هناك بعض املرات ت ر اكمل يف الشتاء، و

ىل ممكن  ٔننا نقراو يف الصيف عوض الشتاء، هذه ٕاماكنية ا لنا إالماكنية 
ة ادي تلزتمو هبا، هذا من  سناو ٕامىت  دتنا وتن ر وا   .السيد الوز

ر،   السيد الوز
ر،  ٓخر يعين موضوع بناية املدرسة، السيد الوز رة معمك موضوع  ٔود ٕا

ددة يف لك حلظة ممكن هنا يف مدرس د املدرسة  سال اكينة وا ة بوكامخ 
ال  ال احلرضي مفا  يف ا لتايل ٕاىل اكن هاذ إالشاكل يف ا هنار، و
لمعايري  ستجيب  يو مدارس ال  ر، تت يل اليوم السيد الوز القروي، ا

ر، راه العامل القروي الناس ميوت ن الربد، السيد الوز ة، اك لربد املناخ ون 
ش  ستا ٔن البناية ما ت ة، ٕاال  ا اكن حطب التدف ٔقسام وا ل ا يف دا

ل املؤسسات يل اكينة دا ة ا   .لهاذ الظروف املناخ
ر،   السيد الوز

توش  32 ٓن مازال ما لق د ا ىل هاذ الوزارة هاذي ٕاىل  ر تقريبا  وز
ذري ٕالشاكلية يف العامل القروي   .ل 

ر،    السيد الوز
ٔقسا ل العامل القروي، راه ما ا ذ د ٔمام التالم ائق  م املشرتكة راه 

ر، مازال عند تعلمي طبقي، هاذوك  اكفؤ الفرص، السيد الوز ش  اكي
ٓن يف  كون حلد ا ش  ٔهنم فقراء، ما ميك شوفو  2021الناس تيقراو  يق 

ة زائد الو لو اكم وتلميذ ما تيقراش ٕاال سا يقرى احلصص د ء تلميذ 
  .اليوم

ر،   السيد الوز
د تقدم  ٔي وا ىل  راه مضطرن وذنوب هذاك اجليل الضائع ذنوبه 
شوفو يف هاذ  مك  ٔ ٍر،  ني تنلمتسو، السيد الوز ق ا  ىل هاذ الوزارة، واح

ٔقسام مشرتكة يف  ل التعلمي ب ار 2021القضية هاذي د   .راه 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

راللك لسيد الوز   .مة 

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

متيزي إالجيايب  ،كام قلت لها هو ختويل هاذ ا ت د ٔولو الوزارة من ا
ل  بري من طرف احلكومة، د هود  د ا ن وا لعامل القروي، اليوم اك

داث ش نقلص  ٕا ٔقسام املشرتكة،  ش نقلصو من ا املدارس امجلعاتية 
، عند  د ضئي ٔقسام املشرتكة  هتم ا يل  سب ا من الفرعيات، واليوم ال

ٔقل من  2و 1ملستويني % 89 ل % 5وعند  يل ثالث ما فوق د ا
ت   .املستو

ٔطنان د ل ا د العدد د ة، سنو نعطي وا لتدف سبة  ل ل ٔيضا 
ة  ل املناطق التدف د العدد د ة، واليوم تنجربو يف وا لتدف احلطب 
ة  ا هاذ التدف ٔقالمي وشف ل ا د العدد د ها يف وا ا ودر املركزية، ومش

  ..املركزية

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ه    ".واقع التعلمي يف املناطق القروية واجلبلية"السؤال الثاين موضو
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال اللكمة د السادة املس ٔ.  

ارك محية شار السيد ام   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،   زماليئ املس

ملناطق القروية واجلبلية دون  هودات املبذو مازال واقع التعلمي  رمغ ا
ات   .مستوى الطمو

ر احمل سائلمك، السيد الوز ٔهيل ا  ذة لت رتم، حول التدابري املت
ظومة الرتبية والتكون يف هذه املناطق؟   م

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،السيد امل    س

د  لعامل القروي، وهذا وا متيزي إالجيايب  ىل ختويل ا ٔكدت  ل قليل  ق
ٔيضا يف  ه ومرخس  ة م ا يل عندها الق يل مرخس، ا ل الوزارة ا اخليار د
اكفؤ الفرص،  سميوه إالنصاف و يل ت ال ا د ا قانون إالطار، يف ٕاطار وا

ل املشاريع، مق د العدد د ه وا يل ف بري من وا دد  اربة مشولية فهيا 
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ت   :املستو
ىل  - ٔهيل املؤسسات التعلميية  داث وت ٔول هو ٕا املستوى ا

ٔكرث من  داث  ل العامل القروي، سنو يمت ٕا من % 80مستوى د
ٔهيل هاذ  ادة ت ٔيضا ٕا املؤسسات يف العامل القروي وشبه احلرضي، 

ة؛ ٓم كون  ش  اذبة،  كون  ش   املؤسسات، 
متدرس يف اجلان - ش ندمعو ا عية  ج رامج امحلاية  ب الثاين هو 

ل  د العدد د رب وا ش حندو من الهدر املدريس،  العامل القروي، 
سري"الربامج،  مج ت ن، بناء " ر د دة املستف بري لتوسيع قا جمهود 

ليات، بناء وتوسيع شبكة املدارس امجلعاتية، اليوم عند  ا  188ا
الس إالقلميية، مدرسة مج رشاكة مع ا عاتية، توفري النقل املدريس 

ليات، إالطعام، مليون حمفظة ا شكرمه من هاذ املنرب، ا يل ت   .ا

متدرس يف العامل القروي، واليوم ميكن لنا  سب ا رفعو  ش  لك هذا 
سب وصلت تقريبا لـ  ٔن ال خرو  بتدايئ، % 100نف ىل املستوى 

دادي% 90   .ٕال
دادية، ا ات القروية مبؤسسة ٕا مج لتغطية لك امجلا ر ٔيضا عند  ليوم 

ش حندو من  ٔهييل  دادي، ت ربوي، ٕا منوذج  د ا ٔيضا ٕارساء وا و
اة القروية لف سبة  ل رايس    .نقطاع ا

ٔيضا عند  ل الوزارة،  مج الطموح د ٓخر، هو هاذ الرب اجلانب ا
رشيةاملبادرة الوط "رامج موازية،  لتمنية ال شتغل يف "نية  يل ك ٔيضا ا  ،

عية، هاذيك  ج الية و مج لتقليص الفوارق ا ر املليار  5هاذ إالطار، 
ش  ش حندثو املؤسسة التعلميية  لعامل القروي  ارشة  يل تتعطي الوزارة م ا

ليات ا   .حندثو ا
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

ارك محيةا شار السيد ام   :ملس
ات ىل هذه إاليضا ر    .شكرا السيد الوز

ر،   السيد الوز
ارفني  ٔن  ا ميل تنجبدو العامل القروي واملناطق النائية واجلبلية،  اح
ة  شو فهيا ذوك الناس من هشاشة ومن ق يف الب يل تيع الظروف ا

ل إالماكنيات واملدخول احملدود، ا  التحتية ومن ضعف د لتايل اح و
هنجوها،  يل ت يل تبذلها وزارمك وسياسة القرب ا هودات ا تنوهو 
لقرى واملدارش واملدن واجلهات،  رمك امليدانية املتكررة  ر، وز السيد الوز

د ينكره ٔ   .هذا ال 
ىل  امة  ٔرسة التعلمي بصفة  برية لمك ولقطاع التعلمي و ه حتية  وهنا نو

هودات الك يل ا ري ا هود الك ، وا ورو احئة  الل فرتة  هتا  يل بذ رية ا
ٔنمت  كون يف سنة بيضاء، و ٔنه  ب املغرب  ل جتن ٔ ال التعلمي من  بذلوه ر

ر، لعبمت دور يف هذا   .بطبيعة احلال السيد الوز
ل الرفع واجلودة يف هاذ  ل يف هاذ إالطار د سؤالنا، بطبيعة احلال، يد

راسة ميكن  املناطق، بطبيعة ٔنه ا ىل  لني  ٔننا مق احلال، القروية وخصوصا 
د  حو وا مك تف ٔ ر،  مك، السيد الوز ىل بعد، وهنا نطلب م كون 

وات مع  امة، " اتصاالت املغرب"الق ل االتصال بصفة  ومع الرشاكت د
كون عندمه  ش  ش تعاونو الناس  ة رشاكة  كون هناك اتفاق ل  ٔ من 

)des abonnements (ة   .ٔو بطاقة التعبئة مببالغ ممك
ل اخلصاص يف احلجرات، اخلصاص  ر، د ، السيد الوز ٔ هناك مس

ل  ة التحتية التابعة لقطاع التعلمي، وهناك إالسرتاتيجية د -2015يف الب
هيا بطبيعة احلال  2030 ٔرشت ٕا ٔنت  يل  لهيا كثريا وا ا نعول  يل اح ا

الت د ر يف املدا لهيا السيد الوز يل يه كنعولو  ٔكرث من مرة، وا  
قي لهذه املناطق القروية شلك ٕاقالع حق   .ٔهنا 

 ٔ ىل مس ب  ر، بطبيعة احلال يف هاذ التعق هنا البد، السيد الوز
ن  ٔنمت مشكور يل  لهيا وزارمك، وا لنت  ٔ يل  لتعاقد، ا ل التوظيف  د

ل  ٔنه يف املستق ىل  متناو  يل  ٔسالك لهيا وا ن يف  مك تدجمو هاذ املتعاقد ٔ
ٓخرن بطبيعة  ٔن الوزراء ا عضو يف احلكومة  مك  ٔ متناو  الرتبية والتعلمي، و
يل كتخصصها  لتعاقد اجلهوي، املناصب املالية ا ذومك وميشيو  احلال حيذو 
ن  امة يه تتخصص جلهات املغرب اكمل، ولكن راه اك احلكومة بصفة 

دات بطبيعة احلال  خصص فهيا هاذ املقا   .ٔخص اجلنوبية راه ما ت
ل  لتو اجلهة د لتو ود ٔولني د مك كنمت ا ٔ ر،  شكرمك، السيد الوز
ل  ل العيون واجلهات اجلنوبية استفادو من املناصب د ا واجلهة د ا

زيدو من هاذ املناصب مك  ٔ ك    .التعاقد، وشكرمك ومتىن م
  .روشكرا جزيال السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا الرئ
شار،   السيد املس

د  ش وا د املفرد، ما بقاش التعاقد، ما بقا ش نصحح وا ري 
ٔسا ٔن ابتداء من العالقة تعاقدية مع ا ة،  القة نظام  13تذة، والت 

ٔسايس واعمتد املامث واملطابقة مع ما يمت به العمل  2019مارس  در نظام 
ل املنظومة   .به مع املوظفني د

ة  اها مع اجلهات، و رم ٔ يل  ات ا ٔمهية االتفاق ىل  ٔكد  ٔيضا ن بغيت 
د مليار  - بين مالل ا، مت تقريبا وا يفرة منوذ رمه،  800وخ ل ا مليون د

ش حندو ونقلصو من اخلصاص والس يف العامل  رصد هاذ املزيانية 
  .القروي

  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  وضعية املربيات واملربيني العاملني مبؤسسات "السؤال الثالث، موضو
ٔويل   ". التعلمي ا

ة الكونفدر  شارن من مجمو د السادة املس ٔ ميقراطية اللكمة  الية ا
  .لشغل لتقدمي السؤال

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
رن، ن الوز   السيد
  السيدات والسادة،

ر، حول إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها لرفع  سائلمك، السيد الوز
ٔويل ٔطر التعلمي ا ي يلحق املربيات واملربيني    .احليف ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شارة احملرتمة،   السيدة املس

م، هو  مج وطين  د الرب ٔويل وا قي ٕالصالح التعلمي ا ل احلق املد
هنضو هباذ القطاع  ش  ة اكنت واحضة  املدرسة املغربية، الرسا امللك
ىل املستوى الوطين، جمهود  ٔويل ذي جودة  د التعلمي  وكون عند وا

رب  ذ شت ن  2018بري مت وقامت به الوزارة م د دد املستف رفعو  ش 
ٔقس داث ا ٕ ٔويل، ال  د إالطار مهنجي من هاذ التعلمي ا رساء وا ٕ ام، ال 

ت ه ثالث مستو يل ف يل تيضمن لنا اجلودة، ا   :وطين ا
ة مالمئة مع التعلامت يف  ٔوال، دة بيداغوج ة،  د املقاربة بيداغوج وا

  هذا املستوى؛
ذ حيققو هاذ التحصيل  نيا، ش ميكن هاذ التالم هو حتسني الفضاء 

ٔحسن ظروف؛ هلم يف    د
لجودة،  هو لثا، سبة لنا هو الضامن  ل كون املربيات، املربيات 

  :لهذا اليوم تنضمنو هلم
ىل  - 1 ش حيصلو  حقوق املربيات من طرف امجلعيات املشغ 

م؛ ٔمر  د ا ٔجور، وهذا وا ٔدىن من ا   احلد ا
ل املربيات،  - 2 كون هاذ املربيات والرفع من القدرات د هو 

ٔويل ذي جودة؛ش ميكن يضمنو لنا و  د تعلمي    ا
ل هاذ املربيات - 3 د الفضاء حمفز لالشتغال د ا وا   .لق

يل ممتثل يف هاذ امجلعيات  متع املدين ا ٔن ا ٔيضا بغيت هنا نقول ب و
شتغل معنا يف هذا املرشوع، مرشوع طموح، مرشوع وطين، وبغيت  ت

مت  ربمه ت يل  م، ا د العمل  ٔن تيقومو بوا شغيل هاذ املربيات ننوه هبم، 
ه ٔحسن و ىل  هلم  خلدمة د يل تيقومو    .ا

ٔدىن  ل هاذ احلد ا رتام د كون  ش  لزتام  د  ن وا ري هنا اك
ل  هلم د هلم والضامن د رتام احلقوق د سبة لهاذ املربيات، وا ل ٔجر  ل

)la CNSS2 (ٓخره   .ٕاىل 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
د ا ٔ باللكمة  شارن يف ٕاطار التعق   .لسادة املس

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك ىل جوا ر، شكرا    .السيد الوز
ٔطر الرتبوية  ٔسايس يبقى ل ور ا ظومة الرتبية والتكون، ا ٔن م نعتقد 
ٔويل هو  ٔ، التعلمي ا ىل هاذ املبد ٔننا كنتافقو  ٔطر إالدارية، الشك  وا

ٔس ل ا د الفضاء د ٔرسي مغلوق لوا د الفضاء  اس، تنقلو طفل من وا
صطدام يف التعلمي  ش ما يوقعش ليه ذاك  وح،  يل هو مف املدرسة، ا

ٔسايس   .ا
ر،   السيد الوز

ٔسف، تدعو ٕاىل القلق، وحنن نثري  ل هاذ املربيني، مع ا الوضعية د
ىل الهشاشة  هنرضو  ني  ق ا  اهمك اليوم واح شغيل يف القطاع ان يف ال

ل  ش املثال د ش ما تعط ىل احلكومة  ا دامئا كنا نلح  اخلاص، واح
ٔسف الواقع هو هذا، هو  ة، لكن مع ا ات احلكوم ل القطا الهشاشة دا
يل كتعطي  ة ويه ا ات احلكوم ٔنه اليوم الهشاشة موجودة يف القطا

ستع  ش  لقطاع اخلاص  ٔخرض  ل الضوء ا ٔجراءإالشارة د   .بد ا
ا من  كون ٕاال  ة ما ميكن  يل وقعت يف طن اليوم، هاذ احلا ا
ٔخرى مشاهبة،  االت  ادي نلقاو  دا  ٔنه  يل الشك  احلاالت املتكررة، ا
رتام  ل الشغل، ا ش هاذ الفضاء د ة  ق د إالرادة حق يناش وا ٔنه ما 

ائب متاما ٔجراء  ل ا   .الكرامة د
ذو هاذ اليش بعني ومن هنا تندعو اك ش  لني السياسيني  فة الفا

ل املزايدات ال مايش جمال د ٔنه هذا ا   .عتبار، 
ر،   السيد الوز

ل امجلعيات  ٔوال هاذ القضية د ٔجور،  ٔدىن ل لمربيات احلد ا سبة  ل
هلم  ٔسايس د ور ا رو ا متع املدين يد متع املدين، خنليو مجعيات ا ل ا د

شغيل ل ال لوش حىت مه يف الوساطة د   .ش ما يد
ر،    السيد الوز

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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 ٔ ٔنه  ليوه نقي،  ري  ٔمل املغاربة  يق ا يل  اء، هاذ الفضاء ا ر
رة ) contrat(عندي  د امجلعيات دا ٔ ٔدىن  1800د يف  درمه، احلد ا

لضامن  ى الصندوق الوطين  ش الترصحي هبم  ش، ما اكي ٔجور ما اكي ل
ش يطالبو  ٔنه ال ميكن لهاذ املربيات  ىل  ٔش تيقولو؟  عي، البنود  ج

ٔي حق من احلقوق، هاذ اليش اكينة يف عقدة الشغل، عندي   .ب
ل الرتبية والتكون هو جمال  ال د ر، هاذ ا لسيد الوز لهذا تنقول 

ل املزايدات السياس  ٔنه جمال مايش د ل امجليع،  يل التقت إالرادة د ية، ا
ل الهشاشة   .مايش جمال د

عي  ج زيدو يف احلوار  ٔكرث و حو  ش تنف ر،  ندعومك، السيد الوز
يل فعال تنلمسو  ش حتلو املشالك ا ت،  عيني والنقا ج مع الفرقاء 
يل  ت ويف الروح ا هود ما يبقاش يف اخلطا غي هاذ ا ن جمهود، لكن ي اك

كون عند السيد الوز ل ميكن  جتاه د ر، خص هاذ اليش مييش يف 
ٔساسية لهاذ املربيات  ز ا ش املنظومة تلقى الراك ة  ق ٔسس احلق رو ا ند

ل املنظومة ٔسس د   .واملربيني، تنعتقد مه ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

لمك ل د ىل التفا شكرمك  شار ت   .السيد املس
د  رو وا ش يد ٔاكدمييات  ٔن راسلنا ا ري بغيت نطمئنمك ونقول لمك ب
ضيات  رتموش هاذ املق يل ما تي لجمعيات ا سبة  ل الالحئة سوداء 

ل الشغل، وال ٔساسية د ل ا ٔجر ود ل ا ٔدىن د  la(س احلد ا
déclaration à la CNSS ( ش جنددو اد ٔن ما  وميكن يل نقول  ب

ٔمور ش هاذ ا رتما   .العقود ٕاىل اكن يش مجعية ما ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  رشية الالزمة ٕالجناح نظام "السؤال الرابع موضو توفري املوارد ال

  ".الباكلوريوس
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي اللكمة  د السادة املس ٔ

  .السؤال

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س   .شكرا لمك السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
، تعزتمون  ورو ٔزمة  ب  س ه اجلامعة املغربية  ي عرف بعد التعرث ا

ىل البدء بتزنيل مرشوع الباكلوريوس ٕالصالح النظام ا لبيداغو 

ازة   .مستوى إال
ر احملرتم، عن الرشوط الرضورية لتزنيل سلمي  سائلمك، السيد الوز

رشية   .لهاذ املرشوع، والس ما يتعلق بتوفري املوارد ال
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

لتزنيل  كام تعلمون الوزارة بصدد اختاذ التدابري وإالجراءات الالزمة 
د النظام  السلمي لهاذ نظام الباكلوريوس، اليوم اجلامعة املغربية ختوض وا

ذ سنة  سميه بـ  2003بيداغو م ازة "يف ٕاطار ما   -ماسرت  -ٕا
منوذج"دكتوراه مي هاذ ا ٔملية وتق د الوقفة ت رو وا يل ند ان الوقت ا   .، و

اط، ال  د إالح ن وا ول، اك امعي  د الهدر  ٔن اكن وا واليوم تبني ب
لية واملردودية  ا ىل املردودية ا ٔساتذة،  سبة ل ل لطلبة، ال  سبة  ل

ة،  دوش ذاك اخلارج ل الرشاكت والو ما تيو دد د ل ) le profil(و د
رس  الولوج  يل ميكن ت د القدرات ومؤهالت ا يل عندو وا الطالب ا

  .لسوق الشغل
ىل املستوى الوطين واشتغلنا مع  م دراسية  ٔ د ا لهذا در وا

ستجيب لهاذ ة  ت لبلورة هندسة بيداغوج ٔساتذة ومع النقا ا.. ا متك  و
اوزو هاذ املشالك   . ش نت

ش ميكن لنا نالءمو  د القوة  ٔعطا وا يل  اء القانون إالطار ا ٔيضا  و
ويل ىل املستوى ا ٔنظمة املعمتدة  ىل ا لنا    .النظام البيداغو د

احئة  ادي نطلقو هاذ النظام يف السنة املنرصمة، ولكن  اليوم كنا 
ينام رثت لنا هاذ ا اءت و د  ىل مستوى اجلامعة وف ا  لق يل  ة ا

  .ٕالرساء وتزنيل هاذ النظام
يل  ة، وطلبنا من اجلامعات ا د املقاربة تدرجيية وجتري اليوم، اعمتد وا

ٔول اكنو  ش متيش معنا يف هذا املرشوع تتفضل، يف ا اجلامعات  5راغبة 
ٔمهية ىل  ٔكد هنا  ش بعض الشعب يف بعض املؤسسات، و ربت  يل   ا

ٔن املشلك اليوم عند يف  وح،  ستقطاب املف املؤسسات ذات 
يل اليوم فهيا  وح ا ستقطاب املف ل طلبة % 89املؤسسات ذات  د

ٔن اليوم هو . املغرب وح يويل هو قوة املنظومة  ستقطاب املف بغينا هاذ 
ل املشالك د العد د يل فهيا وا   .احللقة، ما نقولش ضعيفة، ولكن ا

ٔن مش  نا  ا يف هاذ إالطار التجرييب والتدرجيي، ومن بعد تفاج
ة  ٔخرى، د اجلامعات العموم هبا بغات تنخرط يف هاذ  12اجلامعات ا

رو  ش يد هلم  ىل الرغبة د ربو  ٔساتذة  ل ا د العدد د ٔن وا العمل 
امعة تعطينا بعض  هاذ املسا يف ٕاطار جترييب وتدرجيي، وطلبنا من لك 
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رب ا ش نزنلوها ابتداء من شت شتغلو  ا ت يل، ٕان شاء هللا، اح ملسا ا
ل   .املق

د العدد  ه وا لنا ف يل د ة ا د دفرت الضوابط البيداغوج بلور وا
ىل الرمقي،  يل اعمتد  ة ا ديدة والس املقاربة البيداغوج ت  ل املقار د

نا  ورو لزم احئة  ل هاذ  ش نعمتدو هاذ مقاربة التناوب ٔن التجربة د
لوه، ٕان شاء هللا، يف هاذ التجربة هاذي ادي ند   .والتعمل الرمقي، لهذا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
ا ىل هاذ التوضي ر    .تشكرا لمك السيد الوز

ل التزنيل  ٔ اكمل من  ىل تصور م ٔنه الوزارة تتوفر  لفعل ب ويبدو 
ٔنمت . السلمي لهاذ املرشوع ٔوحض، الس و كون الصورة  ٔن  ل  ٔ فقط من 

ر، وتعرفون  كون وز ٔن  ل  امعة ق س  امعي ومعيد سابق ورئ ٔستاذ 
وح ستقطاب املف دا املشالك اليت تعاين مهنا اجلامعات ذات    .ج

ليمكٔر  ٔن نقرتح    :يد يف هذا إالطار 
مي حلوايل  - لتق ل  17ٔوال، ما يتعلق   le système(سنة د

LMD3 ( ٔنه ٔوسع نطاق،  ىل  شورا  كون م ٔن  دا  من املهم 
ٔن املرشوع اجلديد يربهن،  دا  ٔخطاء، ومن املهم  كرر ا حىت ال 

ٔعطاب د اوز ا ٔنه يت ىل  ة النظرية،  ٔقل من الناح ل ىل ا
كرار نفس املشالك؛   النظام القدمي، حىت ال نعيد 

ستقطاب  - ٔن اجلامعات املغربية، والس ذات  النقطة الثانية هو 
ٔملنا يف الهندسة  ري من املوارد، ٕاذا ت وح، حتتاج ٕاىل الك املف

د  ة اكينة وا ل املركزات، هاذيك  4البيداغوج ل  4د د
رشية  ة ملوارد  ٔن املركزات حمتا ٔعتقد ب كون، ال  ة ٕاىل  وحمتا

لهيا وفرة   .اجلامعات لكها م
ٔو النظام  ٔنظمة املعلوماتية  ل املثال ا ىل س ري  ذينا  ٕاىل ا
ىل هاذ  ٔن اجلامعة تتوفر  ٔعتقد ب امعة، ال  سبة للك  ل ايت  املعلوم
ٔساتذة  ٕالضافة ٕاىل ما يتطلبه هاذ النظام اجلديد من  النظام، 

ملهارات اجلديدة؛مؤهلني ومد لغات و   ربني، خصوصا ف يتعلق 
ل املؤسسات اجلامعية من هاذ  - النقطة الثالثة هو موقع الهيالك د

إالصالح، اليوم حنتاج ٕاىل حوار مع الشعب، مع جمالس اللكيات، 
مت امجلاعي لهذا املرشوع  ل ا ٔ مع جمالس اجلامعات، ملاذا؟ من 

د احلوار موسع وٕارشاك لضامن تزني التزنيل السل ني لوا مي، وحمتا
ه ت، ولكن . امجليع ف ن درتو حوارات مع النقا مك مشكور ٔ حصيح 

كون مت جامعي لهذا  ٔن  دا  م  ة  ة البيداغوج من الناح

                                                 
3 Licence- Master- Doctorat 

  املرشوع؛
ٔساتذة  - ل ا ٔنه الوضعية د ر،  لممك، السيد الوز ٔنمت يف  ٔيضا 

ٔسايس ني اليوم حتتاج ٕاىل نظام  ديد حمفز وراعي الوضعية الباح  
ٔربط بني نظام الباكلوريوس كنظام  ٔن  ٔريد  ٔساتذة، ال  املادية ل
ٔستاذ الباحث حيتاج ٕاىل  بيداغو وبني الوضعية املادية، ولكن ا
ين  كون م ة  نوع من التحفزي املادي واملعنوي، حيتاج ٕاىل نظام الرتق

ستحقاق،  ىل  ىل امللفات العلمية و شلك واحض، ٔساسا  وذ 
مك ذاهبون يف هاذ إالطار؛ ٔ ٔعتقد ب   و

صالح القانون  - ٕ ر، ويه املتعلقة  رية، السيد الوز ٔ  01.00النقطة ا
امعة املغربية وبني هاذ  ل ربطو بني القانون املنظم  ش  ٔنه  ٔعتقد 
ل القانون املنظم  نظام الباكلوريوس، البد من تطور النظام د

امعات، حىت  سجام مع املرشوع اجلديدل   .كون م

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ه  ملؤسسات "السؤال اخلامس موضو عيني  ن اج د توفري مسا
ة واخلاصة   ".التعلميية العموم

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

ال امل شار السيد ر   :اكوياملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدة والسادة الوزراء،
ر،   السيد الوز

يل تيعرفها قطاع التعلمي، تتربز  ل املشالك ا دد د دث عن  ملا نت
ل الظواهر مهنا دد د م  راسة، الهدر : شلك  نقطاع عن ا

ذ، مما يطرح  ى التالم لتعمل  ة  ت املعرف املدريس، العنف والصعو
ٔو التكفل هباذ إالشاكليات هاذي من طرف اخلرباء إالشاك ع  ل الت لية د

ل  ٔطر د ٔو ا عيني  ج ن  د صاص، لعل طبعا هاذ املسا خ وذوي 
ات الكف هباذ العملية هاذي عية مه الف ج دة النفسية و   .املسا

لنا هو ساؤل د   :طبعا ٕاذن ال
لمك ها ٔو الوزارة د رى احلكومة    ذ املوضوع هذا؟يف 

ٕالضافة  ٔطر هاذي،  ه بعيد النظر يتعلق هباذ ا ن يش تو واش اك
ل  ىل املستوى د بري  د النقص  يل راه فهيا وا ٔطر إالدارية ا طبعا ٕاىل ا

  ؟املؤسسات التعلميية
ىل  ٔشنو معلتو فهيا  لضبط، بغينا نعرفو  تصة  ٔطر ا ولكن هاذ ا

ىل مستو  هلماملستوى العدد وحىت  ٔعامل د ارشة ا   ؟ى م
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

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

س احملرتم،   السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ىل هذا ال  شكرمك  د ت ش نقدمو وا ا فرصة  ٔعطي ٔن  سؤال، 
ا هاذ امللحقني يف إالدارة  ٔول مرة يف هاذ السنة وظف املبادرة مقنا هبا، 

عيني ج صاد، امللحقني الرتبويني وامللحقني  ق   . و
د العدد مهنا تتعرف نواقص والس يف  اليوم املؤسسات التعلميية وا

ىل اجلا ٔو اجلانب اجلانب التدبريي، ٕاما  ٔو اجلانب الرتبوي  ل إالدارة  نب د
ال الوساطة مع النفيس و ل ا   .د

هر، وٕان  ية، ولكن حتت ا ٔولية، يه جتربة ف د جتربة  ا وا ٔطلق اليوم 
ل هاذ  رفعو من العدد د ش السنوات املق  شاء هللا، تنطمحو 

ن  يل هوما د يف طور 2000امللحقني، هاذ السنة اك التكون، وٕان شاء  ا
رفعو من هاذ العدد رهناش سنة بعد سنة    .هللا، ما 

يل  200؟ 2000شكون هاذ  صادي، ا ق مع إالداري و ٕاطار 
د  ن وا د املزيانية، اك ٔن اكينة وا شتغلو ٕاما يف املدارس امجلعاتية  ادي 

ٔهيلية،  ت ويف املؤسسات الت داد ٔو يف إال ن التدبري ٕاداري ومايل،  اك
مع الرتبوي، كام تعرفون اليوم تقريبا  600 ل املؤسسات % 70ٕاطار  د

بري،  د اخلصاص  ن وا ر، ٕاذن اك ري املد بتدايئ فهيم  ىل املستوى 
بتدايئ يف  600وهاذ  ىل املستوى  رن  ادي يدمعو السادة املد هاذو 

ج 1200اجلانب الرتبوي، و مع  ادي هيم ا يل    .عي والنفيسٕاطار ا
يل مت  ع ا ج مل  مل النفس، يف  ازن يف  ارينا ا وهنا اخ
ادي يتلكفو هباذ الوساطة  يل  يل مه يف التكون وا هلم وا التوظيف د
ٔن  دادي،  ىل املستوى إال مع النفيس  ل ا ل الوساطة ود واخلال د

ن هاذ امل ل العنف ومتا اك ت د ٔيضا متا عند الصعو راهقة، سن املراهقة و
ل التعلمي الثانوي   .ىل املستوى د

شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ىل هاذ املعطيات ر    .شكرا السيد الوز

قشناه معمك ملا  ٔن  د فعال هاذ املوضوع سبق لنا  دث عن وا كنا نت
ه بنصاحل، ووقفت ومعلت  يل اكنت تعملت يف ٕاقلمي الفق املبادرة رائدة، ا
كون فقط  ري مايش  ىل هاذ إالشاكليات هاذي ورضورة  راسة  د ا وا
د حىت يه املدرسة يف ٕاطار الرشاكة مع املبادرة  سا ن  امجلعيات مز

ٔاكدميية، ل التعلمي وا ٔن هاذ  الوطنية واملندوبية د ٔكرث هو  ولكن املهم 
كونو هاذ  ش  ل الوزارة،  ٔوىل د مات ا ه ال هذا يويل من  ا
شتغلو،  ش  ٔرحيية وتعطى هلم مجيع إالماكنيات  لوزارة ب شتغلو  الناس 

د العمل ارج .. ٔن تيقومو بوا د العمل  ال بوا ىل لك  ادي يقومو 
ارج احمليط املدريس ٔرس وشوفو حىت املدرسة و ٔنه خص يتعاملو مع ا  ،

هلم وشوفو لهشاشة .. إالشاكليات د ٔمور معقدة عندها مرتبطة  ٔن ا
ذ واملعلمني ٕاىل  يل اكينة بني التالم لعالقات ا صادية و ق عية و ج

  .ري ذ
ٔهنا خصها  ات اليوم، تنظن  لمك  ٔن هاذ املبادرة د ن  التايل مز ف

ل يف  تتعدى ما هو قة تد ة، خصها يف احلق ادرة منوذج ٔهنا م يل قلتوه  ا
ري اكيف،  ٔنه  يل درتوه تنعتقدو ب ل هيئة التعلمي، العدد ا ٔساسيات د  11ا

اش 2000ٔو  1000مؤسسة تعلميية درتو د تقريبا    .ما اكف
ل  لقطاع اخلاص، حىت هو خصو يد ٔيضا  م  ه ٔيضا البد من  مث 

منو  ارب يف يف هاذ ا ىل املستوى الت شوفو  ذج هذا ويف هاذ العملية، ت
ور  د ا عيني يقومون بوا ج ن  د اخلارج، هاذ الناس هاذو هاذ املسا
ت  ت والثانو داد ل إال ل املدارس ود م، وخص حىت هاذ املدراء د
ل هاذ الناس، ما خصهمش يعتربومه ٕاكطار مدرس، خص  ور د يفهمو ا

ش يعطيوه  ن،  يل خصو يقوم به يعرفوه مز ور ا م وا ه هذاك 
ام ٔحسن ق ىل    .كون يقوم به 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز  ..اللكمة 

ه  اري عن املرض اخلاص "السؤال السادس موضو ٔمني إالج الت
ديم قطاع التكون املهين   ".مبست

شارن من فريق ا د السادة املس ٔ لعدا والتمنية لتقدمي اللكمة 
  .السؤال

شار السيد عبد إالاله احللوطي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل الفصل  دا  ىل العناية  31لطبع اع يل نص  ستور، ا من ا
ام، وكذ القانون  شلك   65.00الصحية واحلق يف العالج وامحلاية 

لزتا يل جسد هاذ  ةلطبع ا ٔ احلق يف الص د و لتكرس م ل ا   .م د
ل  ه يف ٕاطار ) CNSS(ولهذا اكن عند الصندوق د خرطو ف يل ت ا

ل القطاع اخلاص، وعند  ارية الناس د التغطية الصحية إالج
)CNOPS4 (ة ميشيو ليه القطاع العام واملؤسسات العموم يل    .لطبع ا

ىل القطا ر،  دمني سائلمك، السيد الوز ل التكون املهين املست ع د

                                                 
4 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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هلم يف  ىل هاذ احلق هذا د ل التكون املهين، فني ت ٔطر د وا
  ستفادة من هاذ التغطية؟

ام هبا  ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون الق سائلمك، السيد الوز كام 
ة؟   ٕالنصاف هذه الف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ابة ر لٕال لسيد الوز   .ىل السؤال اللكمة 

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

شار احملرتم،   السيد املس
رشيعي حمض،  يل كنعتربوه موضوع  ىل طرح هذا السؤال ا ٔشكرمك 

ذ قانون  ىل يف تنف  114، هاذ املادة 114والس املادة  ،65.00ٔنه يت
دان التغطية الصحية،  ل يف م يل كتد ٔمر يتعلق  (donc)ا د ا هذا وا

د املوضوع قطاعي  ل وا ل التغطية الصحية، ومايش د لسياسة العامة د
  .حمض

ل ما خيرج ذاك املرسوم يف  ٔن ق ر ب ب التكون 2005بغيت نذ ، مك
تيوفر تقدمي هاذ اخلدمة مجليع موظفي املؤسسة، املهين وٕانعاش الشغل اكن 
ب التكون املهين  2يوليوز، املادة  18ومن بعد صدور املرسوم  خولت ملك

ٔمني وبني  ل الت ش خيتار بني الرشاكت د ) CNOPS(وٕانعاش الشغل 
  ).CNSS(وبني 

ل  2005يف  ٓراء د د استقراء ا ٓنذاك دار وا ر  ت، املد ن
دمني، وتبني ن مع هاذ املست عاقد ش يبقاو م دمني فضلو  ٔن املست  ب

ٔمني،  ل الت ستقراء نفس اليشء،  2011الرشاكت د دد هذا  اود 
ل  2لهذا اليوم املادة  ل املرسوم د ش ما  2005د ب  مينعش املك ما 

ة ومييش  د العقد مع هاذ الرشاكت املؤم رش وا ) la CNOPS(يد
  ).CNSS(ومييش لـ 

و من طرف هذه فاش ك  يازات ا م شوفو هنا؟ كنقارنو 
سبة  ل ٔحسن  ش  يازات، ٕاذا ما قل م ٔن تقريبا نفس  الرشاكت كنلقاو ب
شارات الطبية،  س ل  ىل املستوى د ٔمني، ال  ل الت لهذه الرشاكت د
ىل  ٔدوية، ال  ل ا ىل املستوى د ب، ال  ل التطب ىل املستوى د ال 

ربيةاملستوى د اليل ا ىل الت   .ٕاخل... ل الكشوفات إالشعاعية، ال 
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد إالاله احللوطي   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

هودات اليت تبذلوهنا وعند ىل لك ا شكرمك  مك  وستغلها فرصة ل ف
ادي تلقى  رفعوها لمك  ادي  يل  ٔن هذه القضا ا ر  الثقة السيد الوز

ة ادي هتمتو هباذ الف مك  ٔ يد  ٔ ٓذان الصاغية، و   .ا
ب  ٔنه املك يل واقع هنا هو هذا، هو  ر، املشلك ا نعم، السيد الوز

ٔنه مييش لـ  لطبع ) CNOPS(عوض  مىش لرشكة رحبية، وميل مىش 
ل هؤالء الناس لرشكة رحبية هذا ة د د املعا   .ٔدى لوا

يل  ٔخرى ا ر عند معطيات  يل عندك السيد الوز نعم املعطيات ا
ل التكون  ل القطاع د ٔطر د دمني ومن عند ا كتجي من عند املست
ن  يل يه مرتفعة يف ٕاطار املقارنة، اك ات ا طا ق ن  يل نقولو اك املهين ا

ن  ل التحمل، اك ة من امللفات وبعض املشلك د ل رفض مجمو املشالك د
ٔدوية  ري من ا ىل الك دم التعويض  ن  ب، اك املرات بدون معرفة الس

يل )CNOPS(مقارنة مع ما هو موجود يف  ل التعويض ا ، عند الهزا د
ٔحوال كتوصل حلدود  ٔحسن ا ٔحوال، ق  %50يف  ٔحسن ا يف 

ا ر مع املص ات السيد الوز تربات، وخصوصا يف املدن االتفاق ت وا
ب  يل يه اختذها املك البعيدة، و هؤالء الناس يف ٕاطار هذه الرشكة ا
يل يه  لمدن ا ش جييو  ل املدن  ة د يضطرو يتحرو من مجمو راه 

ة   .عندها رشاكة مع هذه الف
ا اليوم نفكرو  يتطلب م ٔن هذا  ر، كنعترب ب ، السيد الوز و

دي  لها شلك  ة هذه ننصفوها ٕاذا اكن هذه الوضعية د ش هذه الف
كون يف  ٔمور متيش يف  ،)CNOPS(خصها  ٔن ا ر  متناو السيد الوز

جتاه   .هذا 
كون  سمترار ملاذا ال  ٕالضافة ٕاىل ذ هؤالء الناس يطالبون اليوم و
ٔن ينضمو كذ  عي  ج ىل مستوى العمل يف ٕاطار العمل  هلم احلق 

ٔهنم  ٕاىل عية، وخصوصا و ج ٔعامل  لهنوض  مؤسسة محمد السادس 
متون ٕاىل نفس القطاع   .ي

د  ل التقا ٕالضافة ٕاىل ذ عندمه كذ مع هذه الرشكة مشلك د
ل  ٔ ل شهر من  ٔجرة د ن  د طع اليوم لهاذ املتقا ات، تق طا ق يف 

ارفني السيد الوز د، كذ راه  ر، انتوما رامك مطلعني ستفادة من التقا
ات وما  طا ق ل بداو  اوبتو يف هذاك املشلك د ا سولنامك و واح
ن  ٔن املشلك اك د اجلواب ب اوبتو وا يل انتوما  ستافدوش يف الوقت ا ك
ش  ر  ليمك السيد الوز ٔكدو  لجنة كنعاودو ن د ا ن وا مع املالية، وقلتو اك

ٔقرب رسعوها يف  لجنة هذه    .وقت هاذ ا
ملغرب  لشغل  متثيلية لالحتاد الوطين  ر، عن ا ٔلمك، السيد الوز س كام 
ىل  عتبار  ىل ذ القانون،  ب، كام ينص  لس إالداري لهذا املك يف ا

شارن ٔكرث متثيلية يه ممث يف جملس املس ت ا   . ٔن النقا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
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راللكمة ف لسيد الوز   . تبقى من الوقت 

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

شار احملرتم،    السيد املس
يض تعديل املادة  هنائية لهذا امللف تق سوية ا ل القانون  114ال د

يتلكف هبذا القانون هو65.00 يل  ة، ويف ٕاطار  ، وا ر الص السيد وز
ش  ة،  ر الص ادي هنرضو مع السيد وز سيق احلكويم ٕان شاء هللا  الت

ل هذا الشغيلني ب هاذ املرشوع وٕان شاء هللا تمت تلبية الطلبات د   .يوا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه    ".نقص املرافق الصحية مبدارس العامل القروي"السؤال السابع موضو

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

شار السيد محمد امحلايم   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء،
رة،    السيدة الوز

شارات احملرتمني، شارن واملس   السادة املس
ر احملرتم،السيد ال   وز

ادا ف  ة من املدارس يف العامل القروي واحلرضي نقصا  تعاين مجمو
سائلمك  ا  ان غياهبا التام،  ٔح ري من ا خيص املرافق الصحية يف الك

ٔمر ل تدارك هذا ا ٔ ر عن إالجراءات املزمع اختاذها من    .السيد الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر م لسيد الوز ىل السؤالاللكمة  ابة  ل إال ٔ   .ن 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

لربط   ٔوال  ش  بري،  هود  د ا ٔن الوزارة بذلت وا ر ب شبكة ري نذ
ء ل ل الفرعيات املاء والكهر ىل مستوى د ل املؤسسات  د العدد د وا

ٔيضا املرافق الصحية يف هذه الفرعيات ة . وتوفري  ا د الق اليوم عند وا
ل هذه املرافق الصحية يف احلد من الهدر املدريس،  ٔمهية د راخسة 

اة القروية لف سبة  ل   .والس 
ٔشنو هو؟ ا ٔن اليوم املشلك  ملشلك عند تقريبا بغيت نقول لمك ب

د  ش،  13.000مؤسسة،  11.500وا يل ما مربوطي فرعية، وحشال بقاو ا
ن  ت؟ اك لمؤسسات املركز سبة  ل يل ما فهيمش مرافق حصية؟  ، 334ا

لفرعيات  سبة  ىل نقط . 4590ل دم التوفر  ٔوىل راه هو  صعوبتني، ا
ىل املستوى القروي واملناطق الن ٔولاملاء، والس    .ائية واجلبلية، ها ا

ر  ، وهنا بغيت نبني ونذ د اللكفة هائ متويل، راه اكينة وا نيا هو ا
ل  ، هاذ السنة د يل كتقوم به احلكومة سنو هود ا مرفق  335، 2020ا

يل تدار، السنة املق ٕان شاء  مليون درمه،  95، 1354، 2021حصي ا
حلق اليوم املشلك ما بقاش، ملاذ ٔن القانون إالطار اعطا و سنني  3ا؟ 

خصنا نضطرو  (donc)ش هذا املشلك ما يبقاش،  2023من هنا 
ش  الس إالقلميية ومع اجلهات،  رب الرشاكة مع ا متويل والس  ونوفرو ا

  .حندو من هذا املشلك اكمل
ل املناطق؟  د العدد د رو يف وا ٔشنو د كند هاذ انعدام نقط املاء 

يوصلش اكع املاء،  ٕاما د املواقع ما فهيمش، ما  ر، وا ٓ الصهارجي، ٕاما ا
اي حىت من هاذ  رو املرفق الصحي؟ اخلصاص راه  ادي ند يفاش 

  .املشلك هذا
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد محمد امحلايم   :املس
س شكرا   .السيد الرئ

ابة ىل إال ر    .شكرا السيد الوز
ر،   السيد الوز

ٔ كنقول  ر  ن مشلك، وهنا السيد الوز ٔن ما اك لكيش ب رتفيت  ٔنت ا
د  ر املال العام هو كنجيو كنعملو وا ر املال العام، تبذ هذا هو تبذ
رو ٔمور، تنجيو تند ل ا ة د د املنطقة ما درسنايش مجمو  املدرسة يف وا

ىل  ر قليت  لكمت السيد الوز ا  ٔنت  ، ىل حسب هوا د املدرسة  وا
او هاذ  ض، ت و املراح رجمنا الفلوس نب نا  يش املاء، ج ٔساس ما اكي
لشبكة  ٔساس مايش مربوطة  ىل  ر  رتفيت السيد الوز ض، وا املراح

ا الش  ض؟  و هاذ املراح ادي نب الش  ء، ٕايوا  ل املاء والكهر دي د
ومه؟ خصنا رضوري نعملو  الش نب و هذه املدارس؟ ما عند  نب

  . دراسات
رتاف،  ر، شوف  ه السيد الوز قي ف املغرب هذا هو إالشاكل احلق

ا كنصايبو الطريق كهنرسو الطريق، كنعاودوها  ا، اح طق ٔلف  70هنرضو م
راسة ا د ا الش؟ ما كنجيوش وكنعملو وا ري الطرقان،  يل يه مرة، 

  .معقو
ش  ض ما عند يت كتقول لنا املراح ر ج يف يعقل السيد الوز د 
يش يف ذيك املنطقة،  لامء ما اكي لرشب، نظرا  ملاء الصاحل  ربطوها  ش 
ىل جمالس  لكني  ادي نبقاو م ا دامئا  يش، اح ر ما اكي ٓ حفرو ا
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دات السيد العامالت وجمالس اجلهات، ويه الوزارة اكينة هترض  ع ىل 
الش ما نعمولش دارت؟   ، دات معقو ع رفعو من   ، ر معقو الوز

و نعطيومه لوزارة "دارت"د خصنا نعملو  ل ا دات د ع ، شربو 
ساليو من وزارة الرتبية الوطنية نعطيومه لوزارة  اود  الرتبية الوطنية، 

رو  ا ماشني، خصنا نبداو ند ة واح ن"ارتد"السيا   .، هاذ اليش اك
كون خمطط مدروس، ما نبقاويش نغطيو  ر  خص السيد الوز
ة،  قة واملعا ا كنقلو احلق اد قلناها، هرض اح ل ود  لغر الشمس 
ادي تقرا خصها  د املنطقة يف اجلبل  ادي ندهيا لوا يت  ٔ ب تصور 

)toilettes (ادي ندهيا عند اجلريان، ندق ادي ندهيا؟  ىل الناس  فني 
شها املغرب،  يع يل  ٔنت كتعرف الظاهرة ا دا املدارس، و يل ساكنني  ا

ٔطفال وكذا ل ا غتصاب د ل احلواجي.. ظاهرة  ة د مو د ا   .وسري وا
ل الوزارة خصها  ر احملرتم، هاذي مسؤولية د ، السيد الوز ٕاذن هنا

ا مع ذيك املدرسة امجلعا نا تتحمل فهيا املسؤولية، اح ا ج ، اح تية معقو
نا  لنقل املدريس، النقل املدريس، ج نا  جتاه، ج د  منشيو يف وا و

ر احملرتم، يه حنلو .. لكذا موضة، د عند املوضة، السيد الوز
ل املغاربة، نوفرو هلم املاء والضو ش الوليدات  إالشاكليات د ض  واملراح

ني  ار ٔساس الناس  ىل هاذ ا لتعاقد صيفطها حىت . لزنقةيقراو، 
  ..ما عندهايش (toilettes)لجبل و

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

  .سشكرا السيد الرئ 
شار،   السيد املس

د  ٔ ل  ل الوزارة وما يش د القضية التعلميية قضية امجليع، مايش د
ٔن هوما قرابني لهاذ  هلم،  ور د ات الرتابية هاذي من ا ٓخر، امجلا

ٔوال دو  سا   .املدرسة، ٕاىل ما قدروش يوفرو لنا الربط خصهم 
طقة فهيا املاء ما نقريوش ٔبدا،  ؟ٔوالد املغاربة نيا، ٕاىل ما اكش يش م

د  رشي، يف وا ل  ك ايري،  ل املع د العدد د داث مدرسة تمت بوا وٕا
ٔوالد  ش املاء، خصنا نقريو  ن املاء وال ما اكي البالصة، مايش واش اك

شار احملرتم   .املغاربة هذا هو املهم السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

معاد شهادة الهندسة املعامرية لطلبة خرجيي "ه السؤال الثامن موضو
ململكة  ة قسم الهندسة املعامرية  ولوج لهندسة التك اوي  لكيات احل

ٔردنية الهامشية   ".ا
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

دجية الزويم شارة السيدة    :املس
س شكرا السيد   .الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
كون  ويل بني وزارة التعلمي العايل و يف ٕاطار سياسة التعاون ا
هنا اململكة  بية، من ب ٔج ات ورشااكت بني دول  دة اتفاق ٔطر، تربم  ا

ٔردنية الهامشية   .ا
ٔو الطلبة وقضوا  ذ  ة من التالم ريت مجمو  5ويف هذا الصدد، اخ

ٕ راسة  ٔتوا بعد سنوات يف ا ٔردن، لي امعات ا ٔو  5دى   6سنوات 
ٔو  اسب  راسة والتحصيل ليقال هلم ٕان هذه الشهادة ال ت سنوات من ا

متزي ة ا دون من م ستف ٔهنم اكنوا  ر،  لام السيد الوز  ، س لها معاد   .ل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شارة احملرتمة،   السيدة املس

ٔردن، دبلوم الباكلوريوس  ىل نظام التعلمي العايل يف مملكة ا ٔولية  فكرة 
ل القانون  4 ٓداب ود لحقل املعريف ل سبة  ل سنوات،  5سنوات، 
ٔسنان، الصيد والهندسة املعامرية، ل  سبة  6سبة لطب ا ل سنوات 

كتوراه  ني، ا ٔو سن  3لطب، ما بعد الباكلوريوس املاجستري ٕاما سنة 
ة 5سنوات ٕاىل  ٔطرو   .سنوات بتقدمي ا

شارة احملرتمة، دارو  لهيم، السيدة املس يل هرضيت  هاذ الطلبة ا
لمغر  5يف " الباشلور" لو  ، الهندسة سنوات، د ب وقدمو طلب املعاد

وش  (donc)سنوات،  5سنوات مايش  6املعامرية يف املغرب  ما استوج
دد السنوات، ويف هاذ املعاد املدرسة  هاذوك الزمن الغالف الزمين، 

ل  يات ) l’architecture(د ل العلوم والتق لجنة د ل معنا يف ا تتد
ش تعطي معاد  (donc). والهندسة والهندسة املعامرية رفض  اليوم يه 

ل  ري بـ  6د لسنوات    .سنوات 5سنوات 
يل تتدار يف  لصيد ا سبة  سنوات، هاذ الصيد تدار فاش  5ل

ا ما  رة من طرف التعلمي العايل، وعند اح لمغرب يه مد ل عند  تيد
ل شوفو واش ذيك املعارف د يل ت مي املعريف ا ان التق م هاذ  سميه 

مكيلية يف املغرب، هاذ املدرسة  د السنة  ٔو ال تنعطيومه وا الطلبة عندمه 



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

17 

ٓخر  26 ر  09( 1442جامدى ا  )2021فربا

)l’architecture ( ما عندهومش هاذ السنة التمكيلية يف املغرب، ما
رو سنة  رجعو يد ش  ٔشنو طلبو من هاذ الطلبة؟  تيعملوش هبا، ٕاذن 

مكلو  ش  هلم 6املاجستري  لو نعطيومه املعاد د   .سنوات ويد
شارة   .شكرا السيدة املس

س اجللسة   :السيد رئ
شارة لسيدة املس   .اللكمة 

دجية شارة السيدة    :الزويم املس
ل  ري ق  ٔ ر  صعيب هنرض معك يف التعلمي العايل، لكن السيد الوز

ادل الرؤى يف هذا املوضوع   .التفكري، لن
ٔردن يدرسون يف ٕاطار نظام  ر، طلبة الهندسة  ٔوال، السيد الوز

لطالب ٕامتام  8ٕاىل  5الباكلوريوس من  سنوات، حصيح، يعين ميكن 
ٔن يدرس سنوات ٕاذا اكن  5دراسته يف  ه  ة كام ميك يدرس الفصول الصيف

ة  8 ة، هاذو قراو يف الفصول الصيف الل الصيف سنوات ٕاذا مل يدرس 
رو، ٕاذن هذا من  8ٕاذن عندمه  يل كند ٔ ا سنوات، د هذا قانون مايش 

  .ة
ن يف املغرب  ن 6ملقابل اك ة، . سنوات، مز ذاو م س ا هاذو 

و صيفطتومه لهذه اجلامعة يعين املال العام، يعين ٔ  نة ممتزية، مش طر مز
ام وال  زيدو  ٔودي راه خصمك تبقاو متا حىت  ميل اكنو ماشيني تقولو هلم 

ة ا   .يش 
رفض املعاد وال تقدم تفصيال وال تعليال،  ر؟  ٔش كتد نيا الوزارة 
يقول ال  ر،  ٔوراق السيد الوز اسب، نعطيك ا ٓش كتقول؟ ال ي

اسب، ه اسب"ذه الشهادة ي ن"ال ت   . ، مز
ندس يف املغرب، مفا قميهتا؟ هاذي  اسب مع دبلوم  ٕاذا اكنت ال ت

دة الش صيفطهتم يقراو . و سنني وال حشال؟ ماذا  8سنني وال  5و
ة؟ واش الطالب خصو  ا تناسب؟ واش ميكن يويل تقين وال يويل يش 

ادي مي ٔشنو خصو يقرا؟ وفني  يش يقرا؟ وخصمك زيد يقرا؟ ٕاذا يقرا 
ٔنت راك قرييت ومازال خصك  ٔسيدي   ٔ وك الطلبة وقولو هلم  تعيطو 
ٔردن ومكل هذيك  للكية  رجع  ل القراية، خصك  مكل يش شوش د

ٔما ندوز  ة،  ا رو هلم يش  ٔردن مع  6ٔو  5القراية وال د ٔ يف ا سنني و
ٔنت حىت  ش تقول يل  ة ورجع لهنا  ة، ما عندٔنين ممنو حىت  شا

ة ا ش نبقاو نديو الطلبة  ! يش  ر، ما ميك ٕاذن هذا خطري السيد الوز
ني ويقراو  ني جييو تقول لو  5ممتزين ممنو اسب"سنني وم ، قول لو "ال ي

يقولو  يجي  ب  اك الطب ٔ عرفت الناس قراو يف روسيا وقالو   ، ٓ
زيد  ا شدوه وقولو  ك؟ وحىت هذ) pédiatrie(ٔشهر يف  6خصك 
د  د  3وزيد وا ة وردو  5ٔشهر ما نعرف هنا، وا ا ٔشهر هنا، ويش 

ٔنه ٔ هرض وهذه .. ب اط، سري قرا و ري إالح كونو كنتجو  مايش 
ٔن تعطيو يش  ٔريد  ٔريد تعليال و  ٔ ر،  اسب، ال السيد الوز الشهادة ال ت

ن د ٔهنم ممتزيون وطلبة ج   .ل لهاذ الناس 

  .شكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

رو  ش يد ام  زيدو  ٔن هذه  6ٔعطينامه احلل، يه ميشيو  سنوات، 
سبة  ل ش  ل التدرس التمكييل يف املغرب ما اكي لهندسة القضية د

اضعة لقطاع  ٔن  ٔسنان،  ن يف الطب والصيد وطب ا املعامرية، اك
اضعة لوزارة إالساكن  التعلمي العايل والبحث العلمي، الهندسة املعامرية 

(donc) ش هذه السنة التمكيلية يف املغرب ري   .ما دا
(donc)  ،رو سنة ل، واش  (donc)خصهم ميشيو يد ٔعطينامه 

ين؟ مايش م لفهمت   .ا اعطينامهش 
يض مطابقة ومالءمة هذه  د القضية، املعاد تق ىل وا ش نتفقو  ري 
ل املعاد  بية مبا هو قامئ يف املغرب، هاذي يه مفهوم د ٔج الشواهد ا
لمية  د القمية  ة ووا د املصداق فاظ بوا ح قانونيا، هاذ اليش يف ٕاطار 

ل الشهادة الوطنية،  لمدرسة هذا املق  (donc)د سبة  ل ش  ىض ما اكي
روه،  ل الهندسة املعامرية خصنا ند ٕان شاء هللا مع السيدة  (donc)د

ٔمر هذا،  زلو هذا ا يل ميكن لنا  ٔشنو هوما الظروف ا شوفو  رة  الوز
ٔعطيناه   .ولكن احلل راه 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته ر    .شكر السيد الوز
ه  ة، وموضو ه لقطاع الطاقة واملعادن والب ٔول املو لسؤال ا قل  ن

ورو" احئة  عية لعامل املنامج يف ظل  ج   ".الوضعية 
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
شار ل .. السيد املس ستقاليل، اليس ا لفريق  بار عندمك السؤال 

ليه عية لعامل املنامج يف "املوضوع .... سؤال خصمك جتاوبو  ج الوضعية 
ورو احئة    ".ظل 

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

  السادة الوزراء،
رة،   السيدة الوز

ر هؤالء  ر، اللك يتذ عية لعامل املنامج، السيد الوز ج الوضعية 
ٔن القانون حلد العامل  ري  ش،  ة، سعيا وراء لقمة  هتم اليوم مبحهنم ومبعا

ة ال ينصفهم هنائيا، ما دام القانون املنجمي ال يطبق ومل يصدر بعد،   السا
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ة ٔن القانون املنجمي سيخرج ٕالنصاف هذه الف   .ما مسعنا 
ري قانونية، رمغ ما هلم من  شون يف وضعية  لب العامل يع ٔ اليوم، 

ملوضوع، حبيث ام  برين  ىل ٕاطالع وٕاملام  لكم  ٔ  ٔ دا، و فة  يازات طف
ٔي  ي يطبق هو قانون مدونة الشغل،  ال، ) SMIG(ٔن القانون ا م

ٔجور  ىل ا ٔجور، واش احلد ) SMIG(هنرضو  ٔدىن ل يطبق احلد ا
ٔجور  ٔدىن ل شتغلو فوق السطح هو احلد ا ا ت يل اح ٔجور ا ٔدىن ل ا

يل تن   مرت حتت؟ 600دمو ا
ٔدراك ما رشاكت  ، وما  كون هناك رشاكت املناو البا ما  نيا، 

رشية   .املناو اليت دامئا هدفها هو الرحب واستزناف الطاقة ال
ر،   السيد الوز

ه نداء، .. ٔ تنعرف اليوم ٔو ٔنين  د، بقدر ما  ما تنلوم حىت يش وا
ة، حبيث اكرثة نداء الرمحة حىت ال نصل ٕاىل ما وصل ٕاليه  ل طن معمل د

ٔو احلرص  اء البحث  سانية يف التعامل مع هؤالء العامل، فالر ة، اكرثة ٕا بي
ٔجسام  ة،  ىل تطبيق القانون والعناية هبؤالء العامل، حبيث وجوه شاح
ة تتطلب  هنكها املرض، مرض الصدر، مرض القلب، حبيث هذه الف رة 

ادرة إ  اصة وم ا مجيعا عناية  ٔكرث ما يه قانون الشغلم   .سانية 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب ىل التعق ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب ح، وز   :السيد عزز ر
س   .شكرا السيد الرئ

رة هذا املوضوع ىل ٕا شار احملرتم    .شكرا السيد املس
ٔوضاع لكمت  هو السؤال اكن حول  العاملني يف اجلاحئة، ولكن مادام 

ابعة  ىل مستوى اجلاحئة اكنت م ٔنه  ٔس، فقط نبغي نقول ب امة ال ب بصفة 
ن التعويض  انو يف هاذ اجلاحئة، اك يل  ل العامل ا قة، حرص العدد د دق
ش تنعطي  ري  ات املاليني،  ٓالف لك شهر، تقريبا وصلت ٕاىل م ل ا د

عتبار هاذ املعطى مكوج ذ بعني  ٔ القوانني  2ز، لكن ما متت إالشارة ٕاليه 
شاور حو هو القانون املنجمي،  هتاء من ال ديدة، القانون اجلديد مت 
ة  ر ر  ىل قضية العامل واكن تيذ ر  لهاذ القانون املنجمي اجلديد يذ

ىل  ٔوىل  ٔساسية 2ا يل تنعتربوها  ل النقط، ا   :د
ٔوىل ٔن  :النقطة ا ، جيب  ل املناو يه قضية املناو والرشوط د

كوش  ش ما  ل الرشاكت املنجمية،  اضعة لنفس الرشوط د كون 
ة؛ يل يه س ل بعض الرشوط ا باء د خ   نوع من 

ٔمر الثاين حملتوى : وا سمى  ال، ما  ىل ا ل املنامج  ر د ٔ وهو ا
يل ميكن يقوم ال، هاذ  احمليل، مبعىن التمنية ا ىل املستوى ا هبا املنامج 

عتبار ذ بعني  ٔ   .اليش 
ٔن هناك ل  شار، د ٔرشت  السيد املس يل  ٔمر ا ملناسبة .. ا و

ل العاملني يف املنامج،  القانون الثاين هو القانون املنجمي، يعين القانون د
ت، اعطاو املال ت، رسلنا مجليع النقا رش مع النقا هلم، راه اس حظة د

افظ  ي يل  وافق حولها، ا ة م س ٓن عند  لرشاكت، وا ٔيضا  ٔرسلناه 
ٔيضا  ٔنمت  يد  ٔ مثر،  ل الرشاكت وهذا يشء طبيعي مكس ىل مصاحل د طبعا 

  .تدافعون عنه
عتبار طبيعة هذا القطاع، هاذ  ذ بعني  ٔ ولكن يف نفس الوقت ي

شبه ال  اص به ال  الش هو عندو نظام  ل الشغل، نظام اليش  نظام د
رتازات  د، يف التعويضات، يف  ة، التقا ل الص اص به، النظام د
ديد،  ن قانون  ٔمن، و راه اك ل ا ل السالمة ود ل الوقائية د د
هيا، ولكن هناك  ٔرشمت ٕا لمك مهنا ما  ات د عتبار املقرت ذ بعني  ٔ

ت بتوافق طبع اءت هبا النقا ش ميكن لنا نوصلو تفاصيل  ا مع الرشاكت 
ر يف قطاع املعادن  س شجعو به  ادي  يل  ٕان شاء هللا ٕاىل ٕاطار ا

دا برية وبرية  ٔقول  دا،  برية وبرية  لنا فهيا مؤهالت    .ٔن البالد د
لهيا، ويف نفس الوقت  دثو  وميكن جتي الفرصة، ٕان شاء هللا، ونت

ىل حقوق العاملني، حىت  ال يتكرر ما يقع، وٕان اكن هذا اليش حنافظ 
ٔشياء مرخص لها،  ري مرخص لها، وقد يقع يف  ٔشياء  ه  ي يقع وقع ف ا

ٔن يتحمل مسؤوليته شمل امجليع واللك جيب  ٔن  ة جيب    .و فاملراق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ة يف لك السياسات "السؤال الثاين موضو ة الطاق ا ٔ الن د تفعيل م

ةالع   ".موم
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ
رة، ر، السيدة الوز   السيد الوز

شارات،  شارن واملس   زماليئ املس
ة اجلديدة ببالد  ٔهداف املسطرة مضن السياسة الطاق من بني ا

ٔ الن د الل التحمك يف اسهتالك الطاقةتفعيل م ة، من  ة الطاق   .ا
ذ  ر عام قامت به احلكومة يف تنف سائلمك السيد الوز ويف هذا إالطار، 

ة ٔ يف لك السياسات العموم ل تفعيل هذا املبد ٔ   .وعودها والزتاماهتا من 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ر الطا ةالسيد وز   :قة واملعادن والب
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لنا عندها  ة يف البالد د ٔنه السياسة الطاق ٔكد ب ز 2نبغي ن ل الراك   :د
ٔوىل طبعا يه ٕانتاج - نتاج الطاقة النظيفة، .. الركزية ا ٕ سمى  يعين ما 
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برية؛ لنا خطوات    وامحلد  خطت فهيا البالد د
شمل اكفة والركزية الثانية يه - ة، وليك  ة الطاق ا ل الن  هاذ اليش د

ات   .القطا
دد من النصوص صدرت مراسمي  ٔنه بعد صدور القانون  ٔنمت تعلمون ب

اص الطايق إاللزايم ٔن ال ف رشيعي، مرسوم حول  بد من إالطار ال
بري  شلك  سهت الطاقة  يل  اصة ا صادية، و شطة إالق ٔ ل مجيع ا د

لعنونة دا، امل ة ف يتعلق  ارة والصنا داده مع وزارة الت ي مت ٕا رسوم ا
ستغلوها خص  يل ك سهتلكوها وا يل ك ة، مبعىن هذه التجهزيات ا الطاق
ل الطاقة، مث مرسوم  سهتالك د ل  ٔن يعرف احلجم د البد املواطن 
ر  يل كتد اص الطايق ورشاكت ا ف ر  يل كتد ل الرشاكت ا د

دد اخلد وفرة يف  كون م يل خصها  لمواصفات ا ٕالضافة  ة،  مات الطاق
ل املواصفات د العدد د يل وصلنا لوا زة، وا ٔ   . من ا

ىل ذ  ، اشتغلنا مع قطاع بقطاع، كام نص  ٕالضافة ٕاىل ذ
سرتاتيجية، قطاع  لهيا  لهيا املراسمي، كام نصت  القانون، كام نصت 

ٓخرها  حجة يف القطاع  -هيممك وهذا  -بقطاع،  مت االتفاق اليوم بعد جتربة 
ىل املناطق  شتغلو  ٓن ك ا ا ة، مش ل الصنا ل املصانع، يعين د د
ة، متر ٕاىل املناطق  يطرة، تعمم يف طن ٔول جتربة يف الق الصناعية، 
ٔو القطاع الصناعي  زود هذه املناطق الصناعية  ٔن  ٔخرى،  الصناعية ا

هنم، لطاقات النظي ارف ٔنتوما  سيني،  ني رئ لطاقات البدي لسب فة و
ت  نبعا ل  لرضيبة د ر، حىت ال خنضع  ٔول هو التصد ب ا الس

)Taxe carbone( ل اللكفة وهاذ اليش ض د ب الثاين هو التخف ، والس
لهيا ة شغالني    .مع وزارة الصنا

شتغال مع امل ة،  ىل مستوى الفال شتغال  ٓن  رافق ا
ن مرشوع  البا يغيب، اليوم اك يل  عية، وهذا ا ج عية، املرافق  ج

ل  بري مع  2200بري د ددة، اليوم مرشوع  لطاقات املت د لكهم  مس
حجة، التعلمي  ٔت جتارب  ددة، وبد وزارة التعلمي لتعممي الطاقات املت

ضية، ٕالضافة  والتعلمي العايل والتكون املهين، املرافق الر ة،  املرافق الثقاف
يوفر هذه اخلدمات،  يل  شجيع القطاع اخلاص ا ٕاىل هاذ اليش طبعا هو 
ددة، ولكن  ل مضن اسرتاتيجية الطاقات املت امة تد لتايل يه سياسة  و

لتمنية املستدامة   .ٔيضا تزنيل إالسرتاتيجية الوطنية 

س اجللسة   :السيد رئ
شار د السادة املس ٔ باللكمة    .ن يف ٕاطار التعق

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
اه  لنا طرح ا السؤال د يف الواقع املغرب فهو رائد يف هذا امليدان، اح

لنا  ا استق لممك اح ٔن املغرب كام يف  يل يه يف ) COP225(الش؟  ا
ا  ا، اح سبة ٕالفريق ل لعامل و سبة  ل دا  ذينا الزتامات كثرية  الواقع ا

                                                 
5 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques 

ا يف رواد يف ل املسائل يف ٕافريق د العدد د ذ وا ٔ ال امل  ا، و  ٕافريق
ه،  ٔت ف يل بالد بد ل التحول الطايق ا ور د حماور كام قلتو  2هذا ا

ر   .السيد الوز
ات  ل يف ٕاطار خمر ٔول هو ٕانتاج طاقات نظيفة، هذا دا احملور ا

يل سولناه ف ة ا ة الطاق ا رس وكذ الن ة    . هيا اليوماتفاق
ة عند مقرر من هنا ٕاىل  ة الطاق ا زلو  2030الن % 20ش تقريبا 

ٔن   ، سبة لبالد ل ٔساسية   ٔ لنا، هذه مس ة د ات الطاق من احلاج
لتايل مجيع املسائل اليت متكن هذا  ستورد، و ج الطاقة،  بالد ال ت

ة، مكؤسسات مع ات حكوم نا مكؤسسات، كقطا ، متك ٔن الب ة من  وم
يل يه عضوية، راه ترتحب البالد  كون هناك نقصان يف اسهتالك الطاقة ا

دا برية  لنا ترتحب العم الصعبة وترتحب ٕاماكنيات    .د
ٔساسيني يف هذا املوضوع  4اكينني  يل  ٔساسية ا ات  ل القطا د

ل  ات احمللية ف خيص الطاقات د ) l’éclairage public(هوما، امجلا
ن  يل خص تلعبو )les bâtiments publics(اك ور ا ن كذ ا ، اك

داد الرتاب الوطين ف خيص الواكالت احلرضية، ف خيص  ل ٕا الوزارة د
يفاش  يل خص يف الواقع يضبط هاذ املوضوع  لبناء ا هذاك الضابط العام 
ىل الطاقة، ٕاذن هاذو سياسات لكهم اكينني ش ميكن حنافظو  و   نب

  .عند
ٔن هذا  ٔنه التفعيل  ر احملرتم، هو  املطلوب من عندمك، السيد الوز
د العمل يف الواقع مايش  كون وا روه، خص  كثري هاذ اليش خصنا ند
دا،  يل يه كثرية  كون تقاطع ما بني مجيع هاذ السياسات ا ش  ساهل 

ٔهنا خنفضو من ىل  كون  لها  ة د ش الن عددة،  ات م ه قطا هنا ٕاىل  ف
لنا % 20نوصلو ٕاىل  2030 ا املغرب د لنا، واح ة د ات الطاق من احلاج

ٔعطى  يل يف الواقع  لو ا ال امل يف الواقع البد الرؤية الرشيدة د و
ددة، تقريبا  لطاقات املت ٔحفورية  يل يه  حتول املغرب من الطاقات ا

ل % 42 ٔفق د لها يف  سبة د كون ال ادي  يل  ، هذا هو 2020ا
ٔنه يف  لنا، هو  كون عند  2020لتفاف د من الطاقات % 40خص 

ددة، ولعبنا فهيا دور يل يه م كون طاقات ا سهتلكو،  يل ت   .ا
دا ال يف ورزازات ف خيص الطاقة  برية  ٔم  وعند 

)photovoltaïque ( كذ ف خيص الطاقة الرحيية، ٕاذن عند
ل، من  ٕاماكنيات، عند ا ات من ا ٔن القطا ىل  جتربة، ولكن جيب 

د،  ت إالدارية، من املسا ة، من البنا ات الرتابية، املؤسسات العموم امجلا
بري  ور  د ا كام قلتو، لكيش هاذ إالدارات كتلعب وخصها تلعب وا
ا لسنا من  ٔن اح ل الطاقة،  سهتالك د ٔسايس يف النقصان يف 

ا مستو  ني اح ت كونو م ادي  ا يف هذا العمل  لتايل ٕاىل مش ن، و رد
  .نعطيو املثل
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

ادي جتاوز بالد  ٔنه، ٕان شاء هللا،  مك  ٔ تنقولها  2030يف % 52تنطم
، ٔكدون من ذ ٓخر تقرر  وحنن م برية يف البالد،  ة  ينام د ا ٔنه وا

ٔوريب، املغرب حيتل الرتبة اخلامسة  حتاد ا ل  صدر ورش يف البوابة د
ه  ددة ويف البحث العلمي يف التو ٔخرض ويف الطاقات املت ه ا يف التو

ابت  ظمة مستق  ل م ٔخرض، التقرر د ول 76ا ري .. دو مبا فهيا ا
رو هذاك ش تن ة طبعا، ما يش تيد س رو ال ٔهنم مه تيد عطي هاذ الرمق 

ة س   .اليش يف املطلق، 
ع  ب تي ٔن املك ىل ذ  ليل  ، ا و ل ا اليوم هاذي سياسة د
رشهيا  ٔنه ك ج،  ي يل  ع الكهربة ا ب الوطين خصو ي ء، املك الكهر

ش الناس تنقص م ر مح  عها، ومع ذ تيد ء، وي ن اسهتالك الكهر
، ومعم  و ل ا ٔهنا سياسة د ىل  يل هو  14دليل  مليون مصباح ا

ٔنه  ٔكرث، مع العمل  سهتلكو  ش الناس  ر مح  ٓن تيد ٔكرث، وا ستغل  ت
و ل ا ٔهنا سياسة ٕارادية د ع، مبعىن    .خص ي

ة وبدينا مبرش  ىل اتفاق لسكن مع وزارة السكىن وقعنا  وع ف يتعلق 
ل  ٓن د عي،  200ا ج لسكن  ادي مييش  يل  رمه ا ل ا مليون د

ة  ا لن عي ف يتعلق  ج يل متا ندمعو هبا السكن  التجهزيات لكها ا
ة   .الطاق

لجنة نعطيو كثري من  ٔخرى كام طلبت يف ٕاطار ا ٔمتىن مرة   ٔ
ه حنو الطاق ه تو ٓخر قطاع ف رشيعي ٕاىل  ددةالتفاصيل من ال   .ات املت

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٔقساط املؤداة "السؤال الثالث موضو ذة ملراجعة ا إالجراءات املت

ء يف العامل القروي ات املتعلقة بربامج الكهر   ".مبوجب االتفاق
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شار السيد عبد الرحمي ال    :مكييلاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارات، شارون واملس   السادة املس
ر،   السيد الوز

ة ساكنة العامل القروي من  ذة لوقف معا سائلمك عن إالجراءات املت
يئ، ولو بعد  لربط الكهر ٔقساط الشهرية اخلاصة  ٔداء ا سمترار يف 

ال احملددة يف ٓ هتاء ا ات ا   .االتفاق
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

سايل  يل املواطن من بعد ما ك ذ هذه احلاالت ا سنوات  7ٔ نبغي 
يل  هنار ا ٔنه ا الش؟  كون توصلنا،  متىن  سمتر يؤدي،  طلق هذا ك

ٔكرث من  مج، هذه  ل  20الرب يل حنمدو هللا، كنقول حنمدو هللا، م سنة ا
، التزنيل  و ل ا دا، السياسة د بري  عددة حصل فهيا حتول  ات م قطا
برية  ة  د الن يل وصلنا لوا ٔطراف ا ل مجيع ا ل احلكومة، املسامهة د د

و  ل ا ات د ىل بضع م واور،  707اور، دا، بدينا كنتلكمو  ل ا د
ٔرقام، راه  42.000من  يل لكها وقعت فهيا الكهربة، هاذ اليش  دوار ا

ب الوطين، مشاو  ل الربملان مشات دققت مع املك لجنة د مشات ا
ٔرقام كذب يف هذه ا ٔن  ريد  ٔن البعض  ٔمر،    .لسو معه ودققو هذا ا

ة ثالثية،  ٔنه يه االتفاق ٓن؟ ٔ بغيت نقول ب ة ا حشال تدارت من اتفاق
ة،  7566كنعطي هذا الرمق، تدارت ما يقارب من  ل  7566اتفاق ة د اتفاق

كون بعض  ٔمة ممكن  مك متثلون ا ٔ ش  هربة العامل القروي، ممكن، ما ميك
ٔنه ختصو  7566احلاالت من هاذ  ش نعاجلوها،  ة، اعطيوها لنا  اتفاق

ىل  ب الوطين سنوات، ت  7خيلص املواطن  ىل املواطن، املك سريا 
ن  كهربو، وٕاذا تضافو مسا ش  سبة،  لص  ات كت سبة وامجلا لص  ي
ٔدىن،  دث عن احلد ا ة تت ٔن االتفاق ة  لهيا نفس االتفاق ٔخرى تطبق 

ىل  ٔول تتلكم  هنار ا السني  100ٔن ا د، ما غنبقاوش  ٔ دار ولكن ال 
ا هاذي  سنني، فالبد  10ما نبقاوش هاذي دار،  100ام يف  20اح

ىل اجلديد، ولكن ال يضاف  ة تطبق  التايل االتفاق ادي يزتادو ديور، ف
ىل املواطن ٕاال ٕاذا ما اكنت ليه .. ٔي يشء  يل كزتاد  ٔبناك ا رب ا ٕاذا مر 

د يش شوية   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شا   :ر السيد عبد الرحمي المكييلاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل اجلواب ر    .شكرا السيد الوز
لمك والعمل  هودات د شكوش يف ا ا ما ك ر، اح ٔنت، السيد الوز
بري،  هود  د ا رو وا ٔنك كتد مك  ن  ا خفور يل كتقومو به، اح لمك ا د

ٓن ا د وهذا ما يطمح ٕاليه سيد يف العامل القروي، ا محلد  اعطيتو وا
بري ر .. اجلهد  ك السيد الوز يل هوما قالل، ونطلب م واور ا ٕاال بعض ا

يل مازال ما  ر ا واو ن بعض ا ٔنه اك هود  د ا زيدو تبذلو وا ش 
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ش  ٔمعدة  ن مفرقني خصهم يش  واور اك ٔن ا وصلهمشاي الربط، 
هلم   .يوصلهم حىت هوما الضو اكٕالخوان د

ل ل  ن إالشاكل د ر، اك يل اكينة السيد الوز سبة لهذه البطاقة ا
ل  ة د ل االتفاق د املدة د ٔو ال  7دازت وا سنني، ومكلت  8سنني 

ش ما يبقاوش هاذ املدة هاذي  مك  يل كنطلبو م لصو هذا هو ا يت وبقاو 
س ما يباقش يعاودو خيلصو 8دازت    .سنني خصهم حت

د ال سبة لوا ل ٔن د يف العامل القروي وال ٔما  ء،  ل الكهر قوة د
ري إالضاءة  سهت الضو مايش  ٔن القوة الناس ولت  هيم الضو،  يطيح 
ئية، حىت الهواتف، حىت التلفزيون، حىت  زة الكهر ٔ فقط حىت ا

(frigidaire)  ل العامل ستعملوها الناس د يل والو ك ل ا د العدد د وا
ن، القروي، والساك  ادة مز ٔمور  نة اليوم راها مايش زعام امحلد  ا

ٓخر هود  د ا كرثو من هاذ اليش ونبذلو وا   .ولكن زيدو 
س  ر، رئ ٔخرى السيد الوز ة د اكينني ٕاشاكليات  س جام رئ  ٔ
ل  ء ود ل الكهر ىل الفواتري د شاكو  ي يجيو  رشيد، الناس د  ة  جام

ال  ٔصبحت  يل  يل املاء ا ٔكرثية يف هذا الوقت ا ىل الناس، وا زاف  ية 
لهيم الفواتري،  زاد  شاي و دام ء وهذا والناس ما  ارفني الو رامك 
ذ من املااكنة  دامني تيا يل هوما  ٔن حىت هاذوك الناس ا الش؟ 
شوفوهاش اكع تقريبا،  ٔن ما اك يلقى ب  ، ذ هذاك العداد حشال مسهت تيا

ٔن املوا هلمالش؟  روشاي اخلدمة د يد رشية اليوم قلي وما    . رد ال
ء واملاء، هللا  لكهر ب الوطين  ىل املك بغينامك، انتوما عندمك الوصاية 
هلم ويتعاونو مع  رو اخلدمة د ش هاذ الناس يد هود  د ا خيليمك تبذلو وا

ٔن راه الفواتري حىت يه تتجي   ..الناس، 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
اوز  ش نت شار احملرتم عندي طلب ٕاذا ما نبغ ٔ السيد املس
ب الوطين  ل املك بري د ٔ كنظن امللف  لمك، ولكن  صاصات د خ

د لجنة ٕاذا بغيتو جني نقضيو وا ء، مستعد يف ا لو  لامء والكهر اليوم ند
ٔشهر  لهيا سابقا وقلت ٕاذا جتمعو ا اوبت  يف تفاصيل، حبال هذه الفاتورة 

يطلع ليش  لط  ٓن اختذ ) tranche(ميكن يوقع  ٔشطر، فا ايل، يعين 
ش يبقى املواطن يف الشهر يف املستوى  ٔشهر  ىل ا ش يتقسم  القرار 

فع املسبق، من  ا  ، مش سهت يل ك ل املشاركني مليون  6.5ا د
ش يتحمك يف الفاتورة  فع املسبق  ر ا يد ٓن مليون مشارك  وصلنا د ا

فع ل ا قلو ٕاىل تعممي هاذ اليش د ادي ن ٓن  لو، وا   .. د
ل  ش نعطي هاذ احلجم د ري  ٔرقام،  د ا ولكن بغيت نعطي وا

يل ن هاذ النقص ا ، اك يل قامت به بالد والكامل  كنتلكمو  العمل ا

الالت ولكهنا العمل  خ ٔمعدة ميكن كتطيح، ميكن بعض  دواور كتنقطع، 
ا دور  ة، اح رش واملؤسسات خصو يتعاجل، انتوما دورمك املراق ل ال د

لهتا،  ل ملعا لك  2009ٕاىل  2000طبعا التد ء  ر يف الكهر س جحم 
ت  رمه يف  58، تقريبا 57املكو ل ا - 2010سنوات، يف  10مليار د

رمه، يف هذه املدة القلي  34، 2016 ل ا تقريبا  2020- 2017مليار د
ش نعممو يف العامل  16 لطلب،  و  ستاج ش  رمه،  ل ا مليار د

لمؤسسات و  ستاج ش  صاد،  ستجبو لالق ش    .القروي، 

ددة يف ل الطاقات املت د املثال، اليوم بدا إالنتاج د  ونعطيمك وا
دو،  سهتلكه اجلنوب بو ادي  اجلنوب، مؤهالت، هذا اجلنوب مايش 

د  ٓسفي وال ) la centrale(ٔن ميل كتدار وا سهتلكها فقط  مايش ك
يل .. اجلرف وال كذا رو خط، مطالبني جنيبو خط الكهربة ا فغادي ند

سوى  شوفو الناس احملطة ولكن خص والبد  12ك رمه، فك ل ا مليار د
لو يف التفاصيل معمك يف هاذ املوضوع ا. .من الشبكة اهزن جنيو ند ا  ح

  .هذا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته ر    .شكر السيد الوز

ة التقليدية  ة والصنا ه لقطاع السيا ٔول املو ٓين ا لسؤال ا قل  ون
ه  عي، وموضو ج صاد  ق ات "والنقل اجلوي و سويق املنت شجيع 

ة القرو   ".يةالسياح
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

دي ة القروية مكنتج  ذب قوي ملاليني السياح تعد السيا امل  د و
شاف الرثوات الطبيعية  ح اك ٔهنا ت اصة و ىل البالد،  ن  انب الوافد ٔ ا
ف  زخر هبا املناطق القروية واجلبلية واليت ميكهنا املسامهة يف التخف اليت 

احئة  د"من تداعيات    .ىل املواطنني" 19- وف
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ل ٕانعاش ما يه التدابري و  ٔ إالجراءات الالزمة اليت ستقومون هبا من 
ة القروية واجلبلية  ات السياح سويق املنت صاد الوطين وشجيع  ق

  مبختلف ربوع اململكة؟
  .وشكرا
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س اجللسة    :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

ة التقليدية والنقل اجلوي  ة والصنا رة السيا اح، وز دية ف السيدة 
صا ق عيو ج   :د 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ة القروية مبا فهيا اجلبلية، وقد جعلنا  لسيا اصا  ما  الوزارة تويل اه
رب  ملناطق القروية واجلبلية  ة املرتبطة  ت لتمنية السيا ٔولو من مضن ا

مثني املؤهالت والرثوات الطبيع  ٔهنا  شاء مشاريع حملية، من ش ة ٕا ية والثقاف
رامج  ٔفرزت  وية  داد دراسات  ٕ ة و لك  اخلاصة هبذه اجلهات، ف
رية هبذه املناطق، وقد مت البدء  ة الك يل كنمثنو هبا املؤهالت السياح معل ا
ر  ة القروية، ونذ لتمنية السياح ٔرض الواقع لهذا التصور  ىل  يف التزنيل 

ل  ات  يل وقعنا معهم اتفاق ٔهيلبعض اجلهات ا ة  -ة لكممي: ت واد نون، 
ا -العيون ة امحلراء، ا هب، كذ بين مالل -الساق يفرة  -واد ا خ

ش ة مرا   .ٓسفي - و
ة الواردة يف اخلطاب  ة السام والبد من استحضار التوجهيات امللك

رى ثورة امل والشعب، بتارخي غشت  ث 2019املليك مبناسبة ذ ، ح
اللته نرصه هللا حها  حث  ىل استغالل الفرص وإالماكنيات اليت ت

ة القروية   .السيا
سيا يف  ٔن املنتوج السيا القروي يعد عنرصا رئ وجتدر إالشارة ٕاىل 
ات يف العامل،  ٔشهر الو د  ٔ املنتوج السيا املغريب، كام يعترب املغرب 

شها اكلص ٔن يع لساحئ  ارب املتعددة اليت ميكن  ٔو نظرا لتنوعها والت حراء 
ة  لقرب من املدن، كام يقدم العامل القروي مؤهالت سياح ٔو  اجلبال 

وليني بري من الزوار الوطنيني وكذ ا ر    .حتظى بتقد
ىل هذا الرثاء  سليط الضوء بقوة  ويف هذا إالطار تقوم الوزارة ب

ة املتعددة ات السياح زخر به البالد والو ي    .والتنوع ا
ٔسفار املتخصصني ٔوال، تنطورو  - تجي وموزعي ا ل م مج من ق الرب

(les tours opérateurs)  ة، حبيث تعمتد هذه ة اخلارج يف السيا
متزي  لهواة، فاملناطق اليت  ضية  شطة الر ٔ ىل ا ٔسايس  شلك  ات  املنت
متثل  لساكنة احمللية،  ىل خصوصيات  ة القروية تتوفر  مبنتوجهتا السياح

لق فرص ال  لموارد؛يف    شغل وفرص 
يل تنقدمو فهيا  - ن املشاركة يف املعارض املتخصصة وا نيا، كذ اك

خصصة يف الطبيعة واملغامرات؛   ٔقسام م
تصة، سواء  - الم ا الل وسائل إال لثا، التواصل مع امجلهور من 

الل  الم العاملية، من  الل ٕانتاج احملتوى يف كربى وسائل إال من 
ٔو  الم، لتعزز صورة املغرب من رشااكت  الت مقدمة لوسائل إال ر

ي يدور حول املنتوج القروي والساكنة وفوائده العديدة   .الل احملتوى ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔن السيا ٔكدون  اصة حنن م ة القروية مبا فهيا اجلبلية حتظى بعناية 

ٔظهرمت عناية  مك  ٔ اصة لها خصوصا و ٔن لمك رؤية  يد  ٔ من طرفمك، و
ات ماراطونية جبهة بين مالل ا،  - اصة هبا، ملا عقدمت اج يفرة منوذ خ

ٔن جتعلوا مهنا  برية، حتاولون  لية  ة ج ىل مؤهالت سياح اليت تتوفر 
ة ممت ة سياح اصا هبته اجلهةو ا  ا سياح تو ٔكرث من ذ م   .زية، بل ا

ة رشاكة مع  رمت اتفاق رة، ما دام ذ مك، السيدة الوز كام نطلب م
ة ة در ساوش  لمك،  - اجلهات، ما ت رات د لز ٔهنا  ٔيضا،  اللت  ف

ة ممتزية، هاذ املنطقة ما  ٔن فهيا مؤهالت بدورها مؤهالت سياح
اصة يف مجيع بغينامكش، السيد رية  ٔ كون دامئا يه ا رة،  ة الوز

ات   .القطا
ٔركت مشاريعمك ورؤيتمك،  الب، ظروف اجلاحئة  ٔن هللا  حصيح 
رب  شجيع مشاريع حملية،  رب  ىل جتاوزها  لرمغ من ذ تعملون  ولكن 
ٔهنا اكنت  ة، خصوصا و مثني لك املؤهالت والرثوات الطبيعية والثقاف

ه مل حها موضوع توج ة ٕاىل استغالل لك الفرص اليت ت ا رصا ي د يك ا
ة القروية واجلبلية   .السيا

ٔن  ت اليت جيب  ٔمه الرها د  ٔ تنويع املنتوج السيا الوطين يعد 
رة، املنتوج اجلبيل واملنتوج السيا الشاطيئ  لهيا، السيدة الوز شتغلوا 

ة، لكن تنقصها، مع ا نو اتنا م تو م و امحلد، م ه ة و ٔسف، احلرف
ٓلية  قرار  ٕ بة،  فٕان جناح هذا املنتوج مرتبط  ٔطري وكذ املوا والت
ل إالرساع يف ٕاخراج قوانني مشجعة يف  ٔ ٔهيل من  مع والتكون والت ا
لك، وهو  ليه احلكومة  شتغل  اكمل،  ظور حكويم شامل وم ٕاطار م

سب العودة م  ىل  شتغال  ىل ما سيدفعنا ٕاىل  ال، ومدى قدراتنا  ستق
ٔن ب معروف حبامية وصيانة  بية، خصوصا و ٔج عاب لك الثقافات ا اس
ىل  ساحمه وقدرته  لتعدد احلريف، ومعروف كذ ب التعدد الثقايف املرتبط 
الف، بل ومحلاية هذا  خ لتعدد و ل مع لك الثقافات ومؤمن  التفا

سبة ٕالينا ل ي يبقى  الف ا زتاز خ   .مصدر خفر وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ت د رة ما بقى والو يف التوق   .السيدة الوز

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا رة السيا السيدة وز
عي   :ج
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ة ة در رة يف  -ري ف خيص  د الز رجمنا وا ا  اللت، فاح ف
، ٕان شاء ٔسابيع املق ىل  ا ات  ادي نعممو هاذ االتفاق هللا، وكذ 

  .مجيع اجلهات
ة القروية،  ل السيا ش جنحو هاذ إالسرتاتيجية د ٔكد كذ  بغيت ن
دا يف مجيع املناطق،  ىل املقاوالت الصغرية والصغرية  ا خصنا نعمتدو  اح
مع هذه املقاوالت الصغرية  ات  ادي جتي ٕان شاء هللا الوزارة مع مقرت و

ة   .دا يف امليدان السيا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔصا واملعارصة عن  شارن  د املس د الطلب من وا توصلت بوا
اد  لو و ش يوضع السؤال د ش يش مانع  ذو ٕاذا ما اكي قطار خص 

ٓخر لسؤال ا   .ندوزو 
ش يش مانع ش مانع؟...... ٕاذا ما اكي   ما اكي

ه السؤال مو  ة التقليدية يف "ضو ه قطاع الصنا ت اليت توا الصعو
ورو احئة    .، السؤال الثامن هذا"ظل 

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ات املترضرة يف ظل يعترب قط ٔكرب القطا ة التقليدية من  اع الصنا
رة، ماذا قامت به الوزارة وماذا  سائلمك السيدة الوز ا   ، ورو احئة 

  ستقومون به يف اجتاه هذا القطاع احليوي واملنتج؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار احملرتم، فٕانه يف ظل هذه اجلاحئة  ىل سؤالمك، السيد املس جوا 
ل  د"د ٔهنا " 19- وف ة من إالجراءات اليت من ش اختذت احلكومة مجمو

داث  ٕ صاد الوطين  ق ىل  ري املسبوقة  ٔزمة  احلد من تداعيات هذه ا
ث استفاد ال  اص، ح ة صندوق  صناع التقليديني ومقاوالت الصنا

صادية  ق ات  يق القطا ىل غرار  التقليدية من التدابري اليت مت اختاذها 
يل قامت هبا الوزارة مع الصناع  نت البحوث امليدانية ا ٔ ٔخرى، و ا
اء يف صندوق  يل  مع ا ن من هذا ا د سبة الصناع املستف ٔن  التقليديني 

يل وفرته ا د وا الل هذا الصندوق، فاقت وف ، %64حلكومة من 
دة الصناع التقليديني  ٔطري ومسا لوزارة بت متثيليات الرتابية  وقامت ا

مع   .لالستفادة من هاذ ا
ة التقليدية والتعاونيات من تدابري  كام استفاد الصناع ومقاوالت الصنا

متويل ال  سري الولوج ملصادر ا اصة التدابري املتعلقة بت ة ٔخرى،  بنك
ر مهنا كـ ٔذ صاديني،  ق لني  ني"اجلديدة لفائدة الفا ٔوس ، "ضامن 

دهتم "ٕاقالع املقاوالت" يون قصد مسا ل سداد ا ٔج ، وكذ تدابري ت
لزتاماهتم املالية  هنم من الوفاء  الل متك ٔزمة من  ٔمام هذه ا ىل الصمود 

اصب الشغل ىل م   . واحلفاظ 
ٕالضافة ٕاىل التداب مع الصناع هذا  يل قامت هبا الوزارة  ري ا

ٔو  سييك  سويق ال اص، سواء ال شلك  سويق  والتعاونيات يف جمال ال
اهتم من  تو سويق م متكني من  الل ا سويق إاللكرتوين من  كذ ال
الل ولوج  ات الكربى، وكذ من  ل الفضاءات واملسا ة دا

سويق صات ال   .م
هودات  ٔنه ٕالضافة ٕاىل ا ٔن هيلكة هذا القطاع  يل مقنا هبا من ش ا

ة  داد نصوص تطبيق ٕ بريا، فقمنا  دم هيلكته اكن مش  ٔسف  ل
ادي  50.17لتفعيل القانون رمق  يل  ة التقليدية وا شطة الصنا ٔ ينظم  يل  ا

د  رت  - سا ة الصناع التقليديني  - كام ذ ىل هيلكة هذا القطاع وحتديد ف
ادي ميك يل  عيةا ج ستافدو كذ من نظام التغطية    .ن هلم 

الل العمل  لهيا، وكذ من  وهاذ النصوص اليوم يف طور املصادقة 
اري عن املرض  ٔمني إالج ضيات القانون اخلاص بنظام الت ىل تفعيل مق
ري  ملهنيني واملستقلني، و والقانون املؤسس لنظام املعاشات اخلاص 

ٔجراء مبا فهيم الص    .ناع التقليدينيا
الل عقد  ب املشاورات مع املهنيني من  ح  ومت هبذا اخلصوص ف
ديد تصورا  وية لت ة التقليدية وكذا لقاءات  لقاء وطين مع غرف الصنا

ضيات هذه القوانني   .لتطبيق السلمي ملق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   . اللكمة 

شار السيد امحمد امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ل  ء د ن استفادوا من صندوق الو ٔرقام ا لكميت عن  ٔن  فعال، ب
ٔنت ورثيت  ٔن  ٔنت املسؤولية،  ٔظن لن تتحميل   ٔ ، ولكن  ورو هاذ 
، خصوصا  ورو ل  ء د زامن مع هذا الو يل  ة ا لك رصا د القطاع  وا

يل حتملت مشالك ات ا ٔن القطا ة ب ة والصنا دا، السيا برية  برية و  
ل  د النوع د يل عرفت وا ات ا يل من القطا التقليدية والطريان املدين، ا

دا برية  برية و   .املشالك 
لكميت عن  ٔهنا %64ولكن ح  يل كتقويل ب رة، ا ، السيدة الوز

ة ة طن ل  س املؤسسة د ٔ رئ ٔظ -تطوان -استفادت،   ٔ ن احلسمية، 
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يل است ٔن العدد ا يش حىت اب د العدد %15فدو من هذا ما فا ٔن وا  ،
ٔن حنن يف قطاع  شاكو،  ي يل  بري من الصانعات والصناع التقليديني ا
الش  رو مرارا، عند مراسالت يف املوضوع،  يلك ومين كنتذا ري 

حص ٕ ة كنطالبو  ٔن يف السنوات املاضية، يف احلكومات املتعاق اء، كنقول ب
يش غتحيص هذا  الش الوزارة ما بغا ة،  د احلا ري نعرف وا ٔ بغيت 
ش ما  جتاه  يدفع يف هذا  يل  ن يش لويب ا القطاع هذا؟ وايش اك

  يتحصاويش؟ 
ء رمبا  ٔن هذا الو فعة"كنقول ب ٔ كنقول القطاع "رب ضارة   ،

ش لو،  يخص إالحصاء د لو،  ىل السكة د نعرفو  يخصهم يوضعوه 
ىل  ر  يل كتد لجنة ا ا ذيك ا ا الوالية طلبت م ل الصناع، اح العدد د
ري  س املؤسسة، ومايش  رئ  ٔ ا إالحصائيات  صعيد الوالية طلبو م
ة التقليدية ما  ل قطاع الصنا رية اجلهوية د س املؤسسة حىت املد رئ

ش معطيات   .عندهاش، ما عند
رة،   السيدة الوز

تج، قط كون يف قطاع م دي ذهبية، وليك  ٔ ه  شتغل ف يل ك اع ا
ة  ٔمس بطن ل البارح،  ا د رة راه هناك بعض الض لممك السيدة الوز
ادي  هلم ما عندمهش مع من  ٔن شدو احملالت د هناك صناع تقليديني، 
يل عندمه  ٔجرة ا ل سيارات ا لسياقة د يل التجؤو  ن ا عو ورشيو، اك ي

ل ٔجرة  الرخص د شتغلو  يل التجؤو لهذه املعامل ك ن ا السياقة، اك
ه   .الشهرية ووقع فهيم ما وقع ف

يل  لقاء ا ىل ا شكرك بعدا  رة، ك نة الفايتة السيدة الوز وكذ الس
ارج املدينة، ف خيص  يل كنعملو  ات ا معلنا معك، ف خيص هذه القطا

هنم هاذ ا ل املناطق الصناعية راه من ب د العدد د ن وا لناس هاذو، اك
ة تفوق  يل اكينة يف طن يقولو رسية ا يل  دة،  70وال  50هاذ املعامل ا و

ة ق يخض إالشاكلية، ٕاشاكلية حق سدومه؟ راه  ادي ميشيو  .. ولكن فني 
رو  يل كنتذا ٔن املناطق الصناعية ا ٔن املناطق الصناعية صغرية  ٔ كنقول ب

ل  د  2000و 1000لهيا د لهيا وا ادي يقدر  ش  مرت راه ما ميك
سيط   .املواطن 

وسطني،  سطاء، م كون مجليع املغاربة، سواء  ادي  ا بغينا املغرب  اح
شتغلو، وكنقول   ادي  ادي نوفرو هلم الظروف فني  ٔن  بار، بغينا ب
برية برية و ة التقليدية  مشالك ومشالك  ٔن قطاع الصنا رة ب  السيدة الوز

  .دا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ذي اللكمة رة،    .السيدة الوز

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

ادي  يل  شار وا ري ف خيص هذه إالحصاء، معمك احلق السيد املس

لصناع التقليد"جيي به القانون هو  ل الوطين  ، بغيت نقول لمك "ينيالس
ل  كون هيلكة القطاع وندمعو القطاع، البد من هذا الس ش  ٔن بدينا،  ب

ة التقليدية قة مجليع فروع الصنا   .وكون عند ٕاحصاءات دق

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٓين الثاين موضو ني والصناع "السؤال ا سياسة دمع احلرف

  ".التقليديني
شار  د السادة املس ٔ ٔحراراللكمة    .ن من فريق التجمع الوطين ل

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارن،   ٕاخواين املس

يس صبغة  ك ة التقليدية، واليت  ي تلعبه الصنا ور الهام ا نظرا 
ة  عية، واليت متتاز هبا مدن اململكة، فٕان هذه الصنا ة واج راثية وثقاف

د، سواء اليو  ورو املست م مازالت تعاين من تداعيات تفيش فريوس 
ة ت واملنافسة اخلارج د ٔو الت لية  ا سويق ا   .ىل مستوى مشالك ال

رة، حول التدابري وإالجراءات الالزمة اليت  سؤالنا، السيدة الوز
هنوض  ني والصناع التقليديني، بغية ا ل دمع احلرف ٔ ذها وزارمك من  س

ىل ولوج  هبذه مثرن  شجيع املس هتا من تداعيات اجلاحئة مع  ة وحام الصنا
  .هذا القطاع
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

رتو،  ىل كام ذ ٔمهية كربى  د ا ة التقليدية عندو وا قطاع الصنا
ٔسف ترضر هبذه التداعيات السلبية  عي ول ج صادي و ق الصعيد 
شلك مالمئ  دم الهيلكة  اية من  لو  ٔن الهشاشة د ل اجلاحئة، وظهر ب د

  .لهذا القطاع
رت الل فرتة احل ،كام ذ ة  ٔفق ة  ة من التدابري احلكوم جر مقنا مبجمو

ىل البحوث امليدانية  ىل هذه التدابري، كذ  لكمت سابقا  الصحي، 
ل  شاط د اف تدرجيي يف ال ست د  ن وا ٔن اك يظهر لنا يه  يل  ا

ة التقليدية، كنا تقريبا  ٔواخر % 66الصنا رب، فاليوم تقريبا يف  يف شت
رب  ات، فالص %76دج ة من الف د التفاوت بني مجمو ن وا ة ، ولكن اك نا

ٔسف  هلم، ولكن ل شاط د ل ا  س رجعو  ش  و  التقليدية اخلدماتية متك
ة مازال  لسيا يل عندها ارتباط  ة ا ة التقليدية ذات امحلو الثقاف الصنا
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وش هلم، ما متك شاط العادي د ش هذاك ال   .تيعانيو كثري وما اكي
رجع لو هو هاذ القانون املتع يل  ٔمه التدابري ا شطة مفن  ٔ ظمي  لق ب

ل  ة د ٔن لك ف ات،  نا من حتديد الف ادي ميك يل  ة التقليدية، ا الصنا
كون  اصة هبا، خص  لها  راهات ومشالك د الصناع التقليديني عندها ٕا
ة، ولكن خص كذ دراسات فرعية،  ٔفق ٔوراش  ن  د ٕاسرتاتيجية، اك وا

ة لهاذ النصوص التنظميية ا ا ا يف  لتايل اح ادي و لهيا، و ا  دم يل 
ل  لفروع د مي  ة لتق ا ٔقرب وقت، وكذ يف  تصدر، ٕان شاء هللا، يف 

ة التقليدية   .الصنا
سويق، خصوصا  ل ا  م رت كذ اه سويق، ذ ف خيص ال

ات مع  سويق إاللكرتوين، فوقعنا اتفاق بداية يف  7ال صات ٕالكرتونية،  م
سويق إالل ل ال ال د د هاذ ا سا ل وت د املستق يل عندو وا كرتوين، ا

يل  ٔن هذاك احللول ا متويل كذ تنعرفو ب الصناع التقليديني، يف جمال ا
ن نوع من  ري اك ستافدو مهنا،  لصناع التقليديني كذ  ميكن  نا هبا  ج
لتايل نظمنا مع  اص لهاذ الصناع التقليديني، و يل  س والتكون ا التحس

ل  ة د ٔكرث من مجمو ش  400الرشاكء يف القطاع البنيك  ة  كوي دورة 
ل القطاع البنيك  ىل هاذ الربامج د س والتعريف  كون التحس د  وا

مج    ".انطالقة"ور

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد محمد البكوري   :املس
مك الواحض واملطمنئ ىل جوا رة    .شكرا السيدة الوز

ٔن رس ىل تعمميها، حبيث  التك وصلت وسنعمل، ٕان شاء هللا، 
ني  يلك، جعل احلرف ري  ة التقليدية لسنوات يف قطاع  اشتغال الصنا
 ، ورو احئة  والصناع التقليديني يصطدمون بواقع مزري، جراء تداعيات 
ة من  ل ٕاقرار دمع هذه الف ٔ ٔنوه بعملمك املضين ونضالمك من  ٔن  وهنا البد 

ل صادية" دا ق ىل قلته، من "جلنة اليقظة  مع،  ث سامه هذا ا ، ح
ة، واليت تقدر حبوايل  ىل هذه الف ٔزمة الصحية  ر هذه ا ٓ ف   2.5ختف

  .مليون صانع وصانعة
ٔطري  درت ٕاىل إالرساع يف ت رة،  ة، السيدة الوز ٔمام هذه الظرف

ة التقلي ىل قانون الصنا رشيعية  رب مصادقة  ي  50.17دية القطاع،  وا
ات القانونية،  اء مللء لك الفرا لقطاع،  ظم  ٔول قانون مؤطر وم يعد 
ٔطري حوايل  بري يف ت شلك  ا التقليدية وسامه  ت حرف واليت صاح

ا يف املنظومة . صانع وصانعة 500.000 ٔهيل القطاع وٕاد وهذه بداية لت
  .املنظمة

ٔحرار ينوه بعملمك اجل  متويالت فريق التجمع الوطين ل بار ٕالجياد ا
ٔطلقمت، ومهنا  رب الربامج اليت  ني،  لحرف مج الرضورية والالزمة  ر

ه "انطالقة" شور حتث ف ل ٕاصدار م ٔ ، كام سعيمت ٕاىل الضغط من 
ة التقليدية يف لك املشاريع ذات الطابع  ات الصنا تو ىل ٕادراج م احلكومة 

ىل رٔسها املطارات   .العمويم و
ب الوط رة، بزتيني املك لمطارات مطالب اليوم، السيدة الوز ين 

ة التقليدية، نفس  اتنا من الصنا تو لزخرف املغريب ومبختلف م مطاراتنا 
يل  ة ا لموا ولك املؤسسات العموم ب الوطين  لمك سبة  ل اليشء 
ة، واليت يلجها  ة ذات الصبغة العموم ىل خمتلف املرافق العموم رشف 

ة التقليدية جزء املواطنون ا ٔن الصنا ىل اعتبار  ٔيضا،  انب  ٔ ملغاربة وا
لنا ت د متغرب راثنا الثقايف، واليت تعزز    .من 

ٔيت دور مؤسسة  سويق، وهنا ي ىل ال شتغلوا  ٔن  دار "كام جيب 
وهني بقرارمك " الصانع مطالبة بتغيري سلوياهتا جتاه الصناع التقليديني، م

ديد اع يف خض دماء  لق سياسة الش ٔمل  ىل  ة يف هذه املؤسسة، 
ل ٔم ة والتدبري ا ا ىل الن نية  ديدة م   .تواصلية 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ة "السؤال الثالث موضو ل قطاع الصنا سويق دا مشلك ال

  ".التقليدية
شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد    :محمد رحياناملس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
شارن احملرتمني، ٔخوايت املس   ٕاخواين 

دة عوائق حتد من تطور وبعض  ة التقليدية  يعرف قطاع الصنا
ٔمام تطور القطاع، مما حيول دون استفادة  ائق  ٔمهها  سويق،  مشالك ال

م ذو القمية املضافة اليت تذهب  الصناع التقليديني من املردود املبارش ملنتو
ريه   .ٕاىل 

ذة  رة احملرتمة عن إالجراءات والتدابري املت سائلمك السيدة الوز و 
ات الصناع التقليديني تو سويق م سهيل معلية ال   .ل

  .والسالم

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ة التقليدية  ات الصنا تو ل م سويق د ل ال لفعل هذا املوضوع د
ٔمهية كربى يف معلية الرتوجي والبيع، خصوصا يف ظل هذه اجلاحئة  يس  ك
الية مع الرشاكء  ستع ة من التدابري  رت معلنا مجمو ري املسبوقة، فكام ذ

ل  بة الصناع د يل مقنا به ف خيص موا رجع لهذا إالجراء ا نا، وبغيت 
  .التقليديني والتعاونيات
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ش  د احلل  ٔنه وا يبان لنا ب ٔنه  ٔوال، فعىل مستوى البيع إاللكرتوين 
ل  ارج الوطن، رمغ البعد د ل الوطن و ٔسواق دا لجوء ٕاىل  كون ا

شتغل يف الع يكون ك ا  دينا هذه الرشاكة الصانع التقليدي و امل القروي، ف
كون هاذ  7مع  س و سويق، الهدف هو كذ حتس ل ل املنصات  د

د  كون وا ش  ل املنتوج ) la mise en valeur(الصناع التقليديني  د
هلم عو به املنتوج د ي يل  ستافدو من هذاك السعر ا ش  هلم،    .د

سييك، فق سويق ال ىل مستوى ال  ، د مت التفاوض مع كذ
ل ضامن  ٔ ات وشباكت التوزيع الكربى الوطنية من  فضاءات املسا
سهيالت مالمئة، حسب ٕاماكنياهتم، وكذ  ات ب سويق هذا املنتو
ل الوزارة رهن ٕاشارة بعض امجلعيات  ة التحتية د ستفادة من الب

اهتم تو   . والتعاونيات لبيع م
ة، ٔخرى، ووسي ٕاضاف ة  ح ادرة  من  ني"مت ٕاطالق م ضام مع " م

متع  لني يف ا ة التقليدية مع فا التعاونيات، مع املتعاونني وتعاونيات الصنا
يل استافدات من  لتعاونيات ا دة  د مف املدين واخلواص، اكنت نتاجئها 

مج   .هذا الرب
س احلكومة  ٔصدر السيد رئ شار  ٔشار السيد املس ، كام  كذ

ه االٕ  شور حث ف ىل التعبئة لفائدة الصناع م ة  دارات واملؤسسات العموم
  . التقليديني

ٔشري ٕاىل مرشوع إالصالح التنظميي واملؤسسايت  ٔن  ٔود  ريا،  ٔ و
مج " دار الصانع"والعمليايت ملؤسسة  سرتاتيجية ور د  ش جنيو بوا

و ووطنيا  بو مجيع الصناع التقليديني،  ش نوا تكر  معل خمتلف وم
اهتمل  تو   .سويق م

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   . اللكمة 

شار السيد محمد رحيان   :املس
رة،   السيدة الوز

لمك  ة د لمك والرصا لمك معروفة اجلدية د د اجلدية د ٔ ىل  ال خيفى 
يل يه تدرس  د املؤسسة ا تو من وا لمك، كتعرفو انتوما ج والرصامة د

ٔمني لك ل الت قة القانون د رة، لك دق ادية مسا قى  قة، مايش ت  دق
ٔنمت ري  ىل الصعيد العاملي مايش  ٔمور، وهاذ اليش  ر ا سا   .ت

 ٔ د املس رة، وا خلري، السيدة الوز ليك وجيازيك  رىض  هللا 
دة، هللا جيازيك  ش عندك ٕادراة ها وا عندك راه إالدارة عندك راه ما اكي

ا ٔنومتا تتقولو د  مع بـ خبري،  ىل % 64ونتو الناس بصندوق ا اء  كام 
رة  عداش، السيدة الوز اله ما ت ل مين،  يل ق ٔخ ا حىت  %8م ا

ين؟ من . 10% ش هاذ اليش%10حىت لـ  %8فهمت   .، ما اكي
ن رؤية  ٔ ٔخرى،  ة  ن رؤية 2015ا ٔ   ؟2020؟ 

ل  ٓخر د د املعر 2019املهم يف ا رة، درتو وا ض يف ، السيدة الوز
ش،  د بـ 1200مرا لوا مثن  ابت  37.500 ـرواق  مليون  45درمه، 

رمه،  ل ا رة،  4د لل، السيدة الوز يل عندمك  ماليري ونصف، هو ا
يش  هتمك  يل  ش ا ة راه ما اكي ا ٔنت يش  هتموك  ش  اد انت راه ما 

ة د واملعقول د لرصا جلدية د و ٔبدا،  ة    . ا
يل  لامل العام ا ر وتبديد  ن تبذ رة، راه اك م عندك، السيدة الوز

ت عندك،  ر سبة لبعض املد ر ل بتاكر راه ما وخصك حتيي مد ية 
ىل ود تيجيو الناس  ش متا عندك، هللا جيازمك خبري خصمك حتييوها،  بقا
رو، الوزارة عندك راه ٔفاكر، راه ما تيلقاوش مع من يتذا تكرن وعندمه   م

ت كثار ولكن الغالب هللا ر ش فهيا يش بنادم، املد   .اوية، راه ما اكي
رة؟ دمع  مع السيدة الوز ن هو ا ٔ ات التقليدية،  تتقول يل دمع الصنا
ش السيدة  ة؟ ما اكي ية وإالنتاج ات الف امحلامات فني هو؟ دمع مجيع القطا

رة، ما بني  ل ال.. وهاذ اليش هذا راه مايش %10و %8الوز فلوس د
ل  د املؤسسة صغرية ما ) publicité(املعارض هاذ العام د راه داهتم وا

ة بال والو، هذا ال يعقل  ا ري خمزونة بال حىت  رة إالشهار  يناش ودا
ليومه  مني تن يل  ىل يش حواجي، واحلواجي ا ش نبذرو املال العام 

يل خصنا ندمعهم وسولو فهيم ما اكي    .شواحلواجي ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة السيد   :رئ
  .شكرا

رة لسيدةاللكمة    .الوز

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

ٔو  ل املعارض  ديد د ٔن خصنا تصور  يل بغيت نقول هو  ا
سويق د ىل الرتوجي وال دو  سا ش  يل تنعملوها  ت ا ا ة املهر ل الصنا

ل  د إالسرتاتيجية د ن وا ديدة، " دار الصانع"التقليدية، ذاك اليش اك
كونو  ش  نا  ادي متك يل  ش نقدموها لمك، ا يل ميكن تتاح لنا الفرصة  ا

ىل سلس القمي لكها ٔكرث الصناع التقليديني  دو    .سا
ب ا س قلصة  ل هاذ السنة، عرفهتا م جلاحئة، ف خيص املزيانية د

ة التقليدية ل الصنا   .وخصوصا املزيانية د

س اجللسة   :السيد رئ
ه  الزتام احلكومة بتعممي نظام التغطية الصحية "السؤال الرابع موضو

  ".ىل الصناع التقليديني
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار دادالسيد ٔ  املس   :محد  امعر 
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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ىل اجلودة واحلفاظ  رتقاء بوضعية الصانع التقليدي واحلفاظ  يف ٕاطار 
ة  لزتام مبعايري الص طمئنان و ىل سالمة الصانع التقليدي و

عية بوضع ٕاطار قانوين والسالمة، الزتمت احلكومة يف ٕاطار امحل ج اية 
ة ٔسايس لهذه الف اري ا ٔمني إالج   .لنظام املعاشات والت

رة سائلمك، السيدة الوز ه : ا  د م ستف مت تزنيل هذا القانون ل مىت س
ٔمني؟   هاذ الصناع التقليديني من املعاشات ومن الت

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ات  ل قطا ىل الهشاشة د ت  ٔن هاذ اجلاحئة بي ر ب ٔوال، تنعاود نذ ف
ي استوجب اختاذ  ة التقليدية، اليشء ا ري املهيلكة وخصوصا الصنا

ج اتٕاجراءات وتدابري لتوفري امحلاية    .عية والتغطية الصحية لهذه الف
ىل مجيع  ة لتعممي التغطية الصحية  ة السام لتوجهيات امللك ذا  وتنف
لتني، قامت الوزارة مبشاورات مع غرف  ني املق املواطنني املغاربة يف السن

ت هذه املشاورات ة التقليدية، مك سقو  ،الصنا ش ن ٔوىل  يف املر ا
ة امل  داث هاذ التنظمي الرضييب املتعلق مع اجلهات احلكوم عنية، من ٕا

رمس سنة  دة  ة عريضة من 2021ملسامهة املهنية املو ، واليت متكن ف
بري  شلك  عتبارمه معنيني  ستفادة من التغطية الصحية  املهنيني من 
لنظام  بري من املهن  دد  هباذ النظام الرضييب اجلديد، حبيث خيضع 

د يف الرضييب اجلزايف،  ٔداء وا ادي متكن من  دة  هاذ املسامهة املهنية املو
عية ج ة وكذ    .مسامهته الرضي

ة عريضة من الصناع التقليديني  ستافد ف ادي  يف نفس السياق، 
ىل  عية  ج اتيني من معلية تعممي امحلاية  ىل صفة املقاولني ا املتوفرن 

  .الصنف من املقاولني
ادي  ني الوزارة  شلك  2022-2021تنكب يف غضون هاذ السن

لصناع  ات املهنية  ىل اكفة الف ىل تعممي هاذ التغطية الصحية  تدرجيي 
شارية، تضمن التزنيل السلمي لهاذ التضامن، واحلكومة  التقليديني مبقاربة 
دماج مجيع  ٕ ة  ٔفق ىل تعممي هاذ التغطية الصحية بطريقة  اليا  تعمل 

ٔو الصناع التقلي دة  رب املسامهة املهنية املو ديني يف القطاع املهيلك، ٕاما 
سجيلهم يف الصندوق  ٔجراء، مع الزتام املشغلني ب ٔو ا ايت  املقاول ا
يل ما  ات الهشة ا عي، وٕاجياد صيغة مالمئة لبايق الف ج لضامن  الوطين 

رت يل ذ ٔصناف ا لش يف هاذ ا   .تتد
ر بتزنيل الق والنصوص التنظميية يف  50.17انون رمق كذ نعاود نذ

  .ٔقرب وقت
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ب لسيداللكمة  شار يف ٕاطار التعق   .املس

شار داد املس ٔمحد  امعر    :السيد 
رة   .شكرا السيدة الوز

 ٔ ه املطلوب، ولكن  قة ف يل حق ىل اجلواب املفصل ا شكرا  
ال  ية، امىت تبداو يف تزنيل هاذ القانون، طلبت واش ٕامىت اكن بصفة استع

يل فوتو ٔنت.. ٔنه القانون ا ٔن يف معر الزمن د  ٔنه حشال .. هننيك 
ليه  هاذي وهو اكن يناقش وجيي ورجع، وهذه املرة امحلد  راك وقفت 

ني خرج  لوجود، ولكن بغيناه م ستفادؤنه خرج   القانون وتطرح، بغينا 
يل هوما مع ه ا ه الصناعم ستفادو م ش  دل  ٔنه  لهم،  ٔ   .دل من 

يل عندو ة موجودة ولكها وا يل خصو .. املرض موجود والشيخو ا
ٔمراض  يل عندو  ستفاد من القانون، وا لقانون  ش  املعاشات ويقدر يع
ل  لو، وبغينا التعجيل د ٔمني د ستفاد من الت زيد  ٔمني بغيناه  وعندو ت

ٔنه م دلته هذا القانون،  ليه، واحلكومة  ة يه واص  ل ف ٔ عدل من 
ه ستفاد م   .ش 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدةاللكمة    .الوز

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ل احل د التعبئة د ن وا ٔن اك ٔكد لمك ب ٔوراش بغيت ن ن  ٔن اك كومة، 

اصة  يل  ٔوراش ا ٔنه هذا ورش وطين، وكذ الوزارة ملكفة  ة،  ٔفق
شتغل ا بدينا ت ل، فاح ة التقليدية، ومن مضهنا الس ش  ولصنا ه  ف

ل  ات د كون عند مجيع الف متكن من هاذ التعممي  ادي  يل  الوقت ا
  .ل الوزارةالصناع التقليديني، ٕان شاء هللا، مصنفة دا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  اخلامسالسؤال    ".حتسني تنافسية العرض السيا"موضو

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

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

رة،   السيدة الوز
شارن، ٔخوات املس   إالخوان وا

رة،السيد   ة الوز
مي  سائلمك " 2020رؤية "حول حتسني العرض السيا وكذ تق
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ٔهداف املرجوة  ة، حصي هذه الرؤية، وهل حققت ا لسيا اخلاصة 
  مهنا؟

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
لقات سلس القمي  رب مجيع  يعترب حتسني تنافسية العرض السيا 
ىل  لوزارة، وشتغل الوزارة يف هذا الصدد  ٔهداف إالسرتاتيجية  من ا

  :ٔربع حماور
ٔول - ٔهيل : ا رب ت  ، لفعل حتسني جودة املنتوج السيا هو 

ة الق دق ات الف لهيا الب يل كتعمل  لمهنجية اجلديدة ا ة  عملية منوذج دمية و
ة رشاكة يف  رام اتفاق ىل الرشاكة مع اجلهات واملهنيني، مت ٕا الوزارة كرتكز 

ر  ة من الرشاكء جبهة سوس 2020فربا ديد  -مع مجمو ماسة، تتعلق بت
ة، وذ من  ة هبذه اجلهة كتجربة منوذج دق دات الف ٔهيل الو ادة ت وٕا

ة سوس لٔ  مع و ٓلية  داث  ٔهيل  -ٕا ة ٕاىل جتديد وت ماسة، مو
دات  ر، وخصص لهذا التجربة الو ٔاكد ة، خصوصا يف مدينة  دق الف

مت ٕان شاء هللا تعممي هذه  120الف مايل قدره  مليون درمه، كام س
يق اجلهات ىل  ة  منوذج   .التجربة ا

د ٔ  ، ت الوزارة نصوصا ولضامن اسمترارية جودة املنتوج السيا
بة  ة وموا دات السياح ة الو تنظميية لٕالطار القانوين لبناء وتصنيف ومراق

  .حتولها ف خيص جتويد التكون
ام  ىل وضع ٕاطار  ، يمت العمل  ف خيص جتويد التكون كذ
لرشااكت والتعاون مع قطاع الرتبية الوطنية، هيدف ٕاىل حتيني جودة التعلمي 

د دات املهين الف دد من و ة من التدابري، ختص  رب مجمو يق والسيا 
ديق السيا ببالد   .التكون الف

ة مع  رسيع التنافسية، مت وضع جتربة منوذج ٓليات  ف خيص كذ 
بة  - ة سوس ة من موا اللها املقاوالت السياح د من  ستف ماسة، 

بة ة وكذ موا خلدمات السياح دة تتعلق  اصة تتعلق  امة ومو
ىل رمقنة  ، كذ العمل  ٔو لك مقاو دق  ٕالشاكليات اخلاصة لك ف
الل  م يف هذا القطاع من  ٔصبحت يشء  ٔن الرمقنة   ، القطاع السيا
ا احلديثة،  ولوج عي والتك ج رب وسائل التواصل  ف خيص الرتوجي 

الل عقد رشااكت  وكذ تعزز حضور املغرب يف املنصات الرمقية من 
  .معهم

ريا ٔ ن ،و ىل حمور ة  لسيا ب الوطين  رب املك : تعمل كذ الوزارة 
ٔكرث اخنراط ات  أوال، تعزز الرشاكة مع اجلهات وجعلها  روجي الو يف 

ولية املصدرة  ٔسواق ا لمغرب، وكذ حتسني معرفة ا تلفة  ة ا السياح
يل م ٔسواق ا ذ لسياح، فعملنا دراسة معمقة ل  10ا كناش معلنامه م

لية ا ة وا ة اخلارج   .سنوات ف خيص السيا
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار لسيداللكمة    .املس

شار ارك مجييل املس   :السيد م
لام  ات اليت تقدممت هبا،  ىل هذه التوضي رة  شكرا السيدة الوز

 ٔ ات املرتبطة به ت ة والقطا ٔن قطاع السيا رة  ري السيدة الوز شلك  رت 
يت  الل س س يف بالد حفسب بل يف مجيع 2021-2020مسبوق  ، ل

ورو احئة  ب  س ان العامل    .ب
هودات وإالجراءات  ٔن ننوه  رة،  وهبذه املناسبة البد، السيدة الوز

ف من تداعيات هذه اجلاحئة ل التخف ٔ   . اليت قامت هبا احلكومة من 
ر  ملناسبة، السيدة الوز ة من و ٔن مجمو اهمك ٕاىل  ة، ندعومك ونثري ان

مع املرصود هلم، ويلمتسون  دوا بعد من ا ستف ني مل  ن السياح املرشد
شوهنا لظروف القاسية اليت يع مع نظرا  ٔن ميدد هذا ا ٔيضا  مك    .م

رة،   السيدة الوز
مي املبكر لـ  لتق شلك فرصة  ورو  احئة  ٔن  رؤية "كام تعلمون 

ت اليت وا" 2020 د ىل ضوء الت ٔهدافها وراجمها،  ٕالرساع بتحيني 
  .فرضهتا

ىل  ركز  ٔن هذه الرؤية اكنت  ٔهداف  3، كام تعلمون  ل ا د
رب   :اسرتاتيجية تتو مضاعفة سعة إاليواء 

  ٔلف رسر؛ 200بناء  -
ٔسواق  - رب مضاعفة حصة املغرب من ا دد السياح  مضاعفة 

لب ملي ٔوروبية و ٔسواق الناشئة؛ا   ون ساحئ من ا
لية ٕاىل  - ا ٔسفار ا دد ا   ٔضعاف؛ 3رفع 
ة؛ -   شغيل حوايل مليون مغريب يف قطاع السيا
ة ومسامهة الناجت  1000توفري  - شطة السياح ٔ مليار درمه مكدخول ل

يل اخلام بـ  ا   .نقط 2ا

رة مل حيقق حسب تقرر ا ٔهداف السيدة الوز لب هذه ا ٔ لس لكن 
ٔزرق  لمخطط ا ٔن احلصي إالجاملية  ٔشار ٕاىل  ي  ت، ا لحسا ىل  ٔ ا

سبة ٕاجناز الطاقة إاليوائية " 2020رؤية "رمس  اوز  ٔن %2.7مل يت ، كام 
رة، ٕاطالق  ة إالطار اليت حتدثمت عهنا السيدة الوز حمطات  6االتفاق
ي رٔى النور مل ر النور والبعض ا ديدة، بعضها مل  ة   يصل ٕاىل سياح

ه اة م ٔهداف املتو   .ا
الل فريق العدا والتمنية  رة، من  و ندعومك، السيدة الوز
شارن، ٕاىل إالجراءات  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  و

  :التالية
ري املسبوقة  - 1 رتازية، موازاة مع امحل  ف من التدابري  التخف
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ح؛  لتلق
ة الت  - 2 ٔهيل الب ادق القدمية، وهذا ت رمت يف الف حتية، كام تفضلمت وذ

مج احلكويم؛  الزتام تضمنه الرب
ة  - 3 ديد الب صص لت مع ا ستفادة من ا سهيل معلية  كذ 

لمؤسسات  سبة  ل اصة  سيط إالجراءات،  ة وت دق التحتية الف
 .املتوسطة والصغرية

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .راشك

رة السيدة   .الوز

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

س،   السيد الرئ
شار،   السيد املس

ل الرؤية  مي د ش نقوم بتق ، ولكن 2020ميكن تتاح لنا الفرصة 
دا يف  م  د التطور  كون وا ادي  ب هاذ اجلاحئة  س تنعرفو اليوم 

ة يف ركز السيا ة خصنا  ا ٔمه  ل، و ديدة  ىل ٕاسرتاتيجية و املستق
طلبات السياح ما بعد هاذ اجلاحئة ادي تتوامل مع م يل    .ا

سالسيد    :اجللسة رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ىل املنتوج الوطين وتطوره"السؤال السادس موضو   ".احملافظة 
شارن من الفريق احلريك ل  د السادة املس ٔ   .تقدمي السؤالاللكمة 

لوي شار السيد موالي ٕادرس احلسين    :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي

س،   السيد الرئ
رة احملرتمة،  السيدة الوز

شارات، شارون واملس   السادة املس
ليمك ورمحة هللا   .السالم 

بة  انقة، جراء ضعف املوا ٔزمة  ٔن املنتوج الوطين يف  الف اليوم  ال 
  .سةوجراء املنافسة الرش 

ات  ذة محلاية املتو سائلمك حول إالجراءات املت ويف هذا إالطار 
ة التقليدية   .الوطنية وتطورات قطاع الصنا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة لسيدةاللكمة    .الوز

  

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ن  افسة من  اء يف سؤالمك، م ة التقليدية يعرف، كام  قطاع الصنا
صادي  ق اري  اح الت نف هية املستوردة يف سياق  ات الش املنتو
ة التقليدية واملنتوج  ، من هذا املنطق ولتعزز تنافسية الصنا لبالد
ٔوراش هتم دمع ة من ا ىل مجمو  الصناعي التقليدي الوطين، مت الرتكزي 

ية إالنتاج، الرفع من جودة املنتوج، حاميته  سلس القمي وحتديث تق
عية والتكون،  ج ني وظروفهم  وٕانعاشه وحتسني حميط اشتغال احلرف
لقطاع،  ٕالضافة ٕاىل تعزز إالطار القانوين واملؤسسايت  سويق املنتوج،  كام 

قاطعة اكم وم ٔوراش م   . ويه 
ىل املنتوج  ويف هذا الصدد يمت تزنيل لحفاظ  منوية  ٔوراش  دة 

ر مهنا   :وتطوره، نذ
ىل جماالت البحث العلمي والتمنية، بعض  - اح  نف توسيع حق 

ة التقليدية؛ ل الصنا  الفروع د
ة  - ددا من فروع الصنا ة من املواصفات، مهت  ين مجمو وضع وت

بي ٔج اصة ت اليت تتعرض لهاذ املنافسة ا ة، فاليوم التقليدية، 
هنا  300تقريبا  القة  13مواصفة من ب يل عندها  ارية، ا ٕاج

ة والسالمة وحامية املسهت وشجيع اسهتالك املنتوج  لص
 الوطين؛

ذ مضامني إالسرتاتيجية الوطنية لشارة اجلودة  - ، مواص تنف كذ
ٔكرث من  ىل  ث يتوفر اليوم القطاع  ة التقليدية، ح ات الصنا ملنت

ب املغريب  60 ى املك سجيلها  لتصديق، مت  المة جامعية 
ارية؛ ة الصناعية والت  لملك

ىل احلرف املهددة  - مج احملافظة  ر ىل  ، مواص العمل  كذ
ا من جرد  ددة، ومت من مضن  42النقراض، اليوم متك حرفة 

ل  32توصيف وتوثيق  42هاذ  ا مضن املنظومة د حرفة وٕادرا
 ن املهين؛التكو

لتعاونيات، مت اختاذ  - ىل مستوى دمع املنتوج الوطين ف يتعلق  و
ات التعاونيات لكوهنا  ت شجيع م روم  ة من إالجراءات اليت  مجمو
ر  ٔذ لمغرب،  ياز، ويعترب بعضها سفريا  م توج وطين  شلك م
سويق  شجيع ال ٕالضافة ٕاىل  ريها،  ٔراكن والزعفران و مهنا 

ت إاللكرت  داد هو ىل ٕا دهتم  ات التعاونيات ومسا وين ملنتو
ة سويق   .مرئية ودمع قدراهتم ال

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
لسيد  شاراللكمة    .املس
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شار السيد موالي ٕادرس  لوياحل املس   :سين 
سامه مبالحظاتنا  ٔن  مك الهام، نود يف الفريق احلريك  ال مع جوا تفا

اتنا التالية   :واقرتا
ٔن املنتوج الوطين معوما والتقليدي خصوصا  رة  يد السيدة الوز ٔ ٔوال، 
ة الوطنية  ب املشالك الهيلكية اليت تعرفها الصنا س برية  ٔزمة  ه  يوا
ات  لمنتو ة التقليدية، ٕاضافة ٕاىل املنافسة القوية  بري الصنا وشلك 

، وما لهذا ا ورو احئة  ٔكرث مع  ٔزمة تعمقت  بية، ويه  ٔج لقطاع ا
ة  ة إالنتاج لصنا عية، سواء ما يتعلق  صادية واج ٔرضار اق ٔسايس من  ا
شغل حوايل  ي  ة التقليدية ا ٔمهية قطاع الصنا ٔو اخلدماتية، اعتبارا 
صاد  ق ٔرسمه ومساهامهتم الهامة يف  ساب  مليونني ونصف دون ا

  . الوطين
رة احملرتمة، هو مزيد م ا، السيدة الوز هودات ٕالنقاذ هذا فطموح ن ا

، من  ورو املتواص ٔزمة  لعناية الالزمة يف تدابري  ي مل حيظ  القطاع ا
ني واملقاوالت العام يف هذا القطاع ث دمع احلرف   .ح

رة، ةالسيد   الوز
دا، فليكن يف العمل  برية وبرية  شني مشالك  ا هاذ الناس رامه 

ن بعض ٔن اك رة،  ، السيدة الوز ورو ما  د ٔت  الصناع ميل بد
برية  شني مشالك  ا هلم و د، سدو احملالت د استافدوش ولو بدرمه وا
يل  يل راه خمبع يف دارو عندو الشياكت، مهنم ا دا، مهنم مسكني ا برية 
يل ما خملصش  يل ما خملصش الكراء، مهنم ا سالو، مهنم ا راه الناس ك

ء ل املاء والكهر   .الفواتري د
رة،ال    سيدة الوز

اونتومه  يل ما استافدوش، ما  ن ا د هاذ الصناع التقليديني هوما الوح
ل احلالقة الناس  مع، ما استافدوش، القطاع د ة من ا ا يش  حىت 
ش خيلصو ال الكراء وال اخلدامة وال حىت  هلم، ما عندمه  سدو احملالت د

ارة ل احلدادة والن ٓخرن د ة، الصناع ا ا الت،  يش  املواد لكها 
برية،  ة  ر د ا برية، احلديد ارتفع بوا ة  ر د ا اخلشب وىل ارتفع بوا

ة ا ش ختلص حىت يش    .الناس ما عندها 
ٔن رامه  لتفاتة لهاذ الصناع،  رة،  مك، السيدة الوز طلبو م فك
ٔقسم  ٕاال  رة،  ، السيدة الوز ٔكد  دا، وكن برية  شني مشالك  ا

ورو ولو اكي  ن ميل بدات  لوهاش 100نني الناس مسا   .درمه ما د
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

رة يف ما تبقى من الوقت لسيدة الوز   .اللكمة 

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

شار   . شكرا السيد املس

ل الصناع بغيت نقول اح ة د ا واعيني اكمل الوعي هبذه املعا
مع، كام  ٔهنم ما استافدوش من ا التقليديني، ولكن ما ميكن لناش نقولو ب
ة ما  د الف دانية مع الصناع التقليديني، ميكن وا قلنا لمك، معلنا دراسات م
يل استافدات من هذا  مة ا ات  ٔسف، ولكن اكينة ف ش ل استافدا

مع، وراه ش  ا ة التقليدية  ا يف تواصل مع الغرف واملهنيني فالصنا اح
ة  ل الصنا ٔن املشالك خمتلفة من فرع لفرع د لول فرع بفرع،  نلقاو 

  .التقليدية
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ه  لية ببالد"السؤال التاسع موضو ا ة ا   ".شجيع السيا

حت شارن من فريق  د السادة املس ٔ لشغل اللكمة  اد املغريب 
  .لتقدمي السؤال

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
احئة  د"هبت  ٔنظمتنا " 19-وف ٕاىل ماكمن الضعف يف خمتلف 

مي وتصحيح  ادة تق عية والتدبريية، ونعتربها فرصة ٕال ج صادية و ق
ا يارات بالد يف ا ٔمه قطاع اخ ة  ا ٔكرث قوة وم لخروج به  ل السيا 

ٔكرث ترضرا ٔن هذا القطاع هو ا ، ٕاال  ليد العام ب اجلاحئة  مشغل  س
دات املتوسطة  ه والو ري املهيلك م اصة  ا الطوارئ، و واسمترار 
ن فقدوا شغلهم واضطروا  ٔفواج العامل ا دا، و والصغرية والصغرى 

ٔخرى سطاء من الصناع لبحث عن بدائل  ل سبة  ل ، وكذا احلال 
ل حتريك العمل  ٔ ٔي دمع من  متتعوا ب ن مل  ني وا التقليديني واحلرف

ارفهم وورشاهتم   .مب
ة  سائلمك، شجيع السيا رة، عن إالجراءات الكف ب السيدة الوز

لية ا   .ا

س اجللسة  :السيد رئ
ىل السؤال لسيدةاللكمة  ابة  رة لٕال   .الوز

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

شارة احملرتمة،   السيدة املس
لنظر ٕاىل  برية  ٔمهية  د ا لية عندها وا ا ة ا رتو، السيا يفام ذ
الل  الية، من  عية وا ج صادية و ق ور امللحوظ يف التمنية  ا

لها يف ال  شيط املسامهة د شاط السيا وٕانعاش اليد العام وت
يل  لمؤرشات ا ادا  ة احمللية اس ٔخرى، وتربز ماكنة السيا ات ا القطا

لت يف  ث م ، ح ت ٕاذا  %31، 2019جسلناها سنو من ليايل املب
سنة  ها  متثل  2010قار ت، فعرفت  %22اكنت  ليايل املب سبة  ل
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و  منو م د ا لية وا ا ة ا د املعدل  2019و 2010اصل بني السيا بوا
وسط سنوي تقريبا  ولية 7.6م ة ا ل السيا يل تفوق وترية منو د   . ا

ٔطراف  م مع خمتلف ا سيق  ويف هذا الصدد، كتعمل الوزارة اليوم بت
لية وجعلها رافعة ٕالنعاش القطاع،  ا ة ا شجيع هذه السيا ىل  املعنية 

ة من  الل بلورة مجمو اليا يف تزنيلها وذ من  التدابري اليت مت الرشوع 
روجيية وحوافز  رب ٕاطالق محالت  روم تفعيل الطلب  التدرجيي، واليت 
داث شياكت  ىل ٕا عمل الوزارة  لسياح املغاربة، ف مع القدرة الرشائية 

سيق مع رشاكهئا، مما سيخفف من ثقل مصاريف السفر   .السفر بت

سيق مع امل  ٔخرى، وبت ة  ام من  ة، مت الق لسيا ب الوطين  ك
ناء  ٔفضل لسلوك اق لية، هتدف ٕاىل فهم  ا ة ا بدراسة حول السيا
راسة  الل هذه ا ى الزبون املغريب، وقد اتضح من  املنتوج السيا 
رة  الل السفر يه الشاطئ وز م املغاربة  ه شطة اليت حتظى  ٔ ٔن ا

ريهااملدن واملواقع الطبيعية والرتاث الت ضة و   . ارخيي واملعامري والر
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارة لسيدة املس   .اللكمة 

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

الق احلدود  هبا من ٕاجراءات ٕا ئية وما وا ٔزمة الو ٕان تداعيات ا
ة  ىل السيا مللموس حمدودية الرهان  ٔظهر  ولية، اجلوية  ٔو ا ة  اخلارج

ة ال الضخمة يف العديد من املدن فار ستق ات  ٔصبحت ب ث    .ح
لية اليت مل  ا ة ا لسيا عتناء  رة، رضورة  ومن هنا، السيدة الوز
ٔول زبون  ٔن املواطن املغريب يعد  م الاكيف، خصوصا و اله ٓن  حتظ حلد ا

ث ميثل ما  لية، ح ا ة ا ىل ىل مستوى السيا دد  %30زيد  من 
ٔمان  لية يه املنقذ وصامم ا ا ة ا ٔن السيا ليا  ادق، ويتضح  زالء الف

ٔزمة ولية يف  ٔو ا ة  ة اخلارج كون السيا   .عندما 

ا  ىل  متكن من التعايف ٕاال بعد السيطرة  ٔن القطاع لن  حنن نعمل 
رة فالبد الطوارئ الطبية ورفع قرارات حظر السفر،  السيدة الوز

عطاء  ٕ وليني،  ذاب السياح ا ىل اج ركز  من تغيري إالسرتاتيجية اليت 
ستحقها وحاميته من املامرسات اليت  الساحئ املغريب القمية واملاكنة اليت 
يل،  ا ة الثانية، والبد من تنويع العرض السيا ا ر تعتربه ساحئا من ا

ٔهيل املواقع ا رة من ت صالح والبد السيدة الوز ٕ ة القروية واجلبلية    لسياح

ري املبارشن،  لعامل  ح فرص العمل  ه وف املسا وفضاءات إاليواء والرتف
ناول  توج سيا يف م سويق م لقطاع ل لني  والبد من اخنراط لك الفا
سجم  اكمل وم جلودة املطلوبة، م خفض التلكفة  املواطنات واملواطنني م

ٔرس امل ادات سفر ا ىل اسهتالك مع  شجيعية  لق حتفزيات  غربية و
  .املنتوج السيا املغريب

رة،   السيدة الوز
دث تغيري يف  ا الطوارئ الصحية سي ء ورفع  واء الو بعد اح
دم اليقني، ويه  ب انعدام الثقة والتقشف و س سهتالك  ة  دينام

، مما سيفرض  ىل الساحئ املسهت قى ح مؤرة  غريات س ىل م
لقطاع،  هنوض  د ٕاسرتاتيجية واحضة ورامج واقعية ٕالنعاش وا وزارمك اع

لقطاع تفاد لشغي  سبة  ل دا  ٔزما وتعق د الوضع ت   .الزد

س اجللسة   :السيد رئ
ب لسيدةاللكمة  ىل التعق لرد  رة    .الوز

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

شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
لية،  ا ة ا لسيا م  ه د  ش وا ما ميكن لناش نقول ما اكي
لية، ميكن ما  ا ة ا د التطور يف السيا ٔرقام وا ن هاذ ا والربهان هو اك
ليه،  متع، وهذا خصنا جنهتدو  ات ا د العرض الاكيف مجليع ف ش وا اكي

ري لتايل بغيت  ر ميكن و ت 2 نذ ٔولو ل ا   : د
ات مع  - د االتفاق كون وا شتغلو مع اجلهات، البد من  ٔوال، 

ٔحسن ما  روجو  ش  ٔهيل  ٔحسن ت يل عندمه  ٔهنم مه ا اجلهات، 
يل عندها ما توفر؛ ة ا ن يف لك    اك

ادي  - لتايل الوزارة  دا، و شجعو املقاوالت الصغرية  نيا خصنا  و
د  دا جتيب وا دو هاذ املقاوالت الصغرية  سا ش  مج  الرب

د العرض، خصوصا ف خيص  يل غمتكن تقوم بوا ٔن يه ا حمليا، 
ٔن هو كذ من مطالب الزبناء والسياح املغاربة ه،    .الرتف

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامههتا رة    .شكر السيدة الوز

ىل مسامهتمك   .ٔشكرمك مجيعا 

ٔسئرفعت اجللس   .ة اخلاصة 


