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 753 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ريل 27(هـ 1442 رمضان 14الثال  ).م2021 ٔ
شار السيد: الرئاسة وسكوس املس سمحيد  لرئ   .، اخلليفة الثالث 
ت قة، ابتداء  ستساعتان و  :التوق ة عرشة دق  احلادية عرشةمن السا

قة  ق ا سابعةال وا  .صبا
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا   .م

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

س اجللسة وسكوس، رئ شار السيد محيد    :املس
﷽  

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

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،السادة امل    س
ٔحاكم الفصل  معال ضيات وب ضيات  100مبق ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا النظام ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من مراسالت  ٔعطي ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

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

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون، السيدات   والسادة املس
لس مشاريع القوانني التالية ىل ا ال جملس النواب  ٔ:  

ة القانون اجلنايئ  12.18مرشوع قانون رمق  - 1 متمي مجمو بتغيري و
ٔموال؛ 43.05والقانون رمق    املتعلق مباكحفة غسل ا

ة حول  16.20مرشوع قانون رمق  - 2 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
رمني بني اململكة املسا دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا

ش يف  رانيا، املوقعة مبرا ٔو   ؛2019ٔكتور  21املغربية و
ٔن نقل  17.20مرشوع قانون رمق  - 3 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ش يف  رانيا، املوقعة مبرا ٔو ململكة املغربية و لهيم  اص احملكوم  ٔش ا
  ؛2019ٔكتور  21

لتعاون  18.20مرشوع قانون رمق  - 4 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ٔورانيا،  ارية بني اململكة املغربية و القضايئ يف املادة املدنية والت

ش يف    ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا
ىل االتفاق بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  - 5 ه  يوافق مبوج

دة خب ٔمم املت مج ماكحفة اململكة املغربية وا ر ب  شاء مك صوص ٕا
دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا التابع ملك إالرهاب والتدريب يف ٕافريق

ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر   ؛2020ٔكتور  6إالرهاب، 
ىل اتفاق التعاون يف جمال  77.20مرشوع قانون رمق  - 6 ه  يوافق مبوج

غربية وحكومة روسيا الصيد البحري بني حكومة اململكة امل
ط يف  لر مترب  14حتادية، املوقع   14ومبوسكو يف  2020س

  .2020ٔكتور 

الل الفرتة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا وقد بلغ 
ريل  21املمتدة من  رخيه 2021ٔ   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 12: دد ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 7: دد ا  ٔسئ
-  ٔ ابيةدد ا  .جوا 20: جوبة الك

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة  ٓخر اجللسة، تقدمت به مجمو توصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 
ىل  ل  ٔح ال احملددة، و ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  الكونفدرالية ا

اوب  لت دم استعدادها  ربت عن    .مع هذا الطلباحلكومة، اليت 

لسة  ارشة بعد  د، م ىل مو ٔننا سنكون  لام ب ري، حنيطمك  ٔ ويف ا
راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة  ٔسئ الشفهية، مع  ا

  :ىل
ر  06.20مرشوع قانون رمق  - 1 سويق والتصد ب ال يقيض حبل مك

ته؛   وتصف
رشطة املوا 71.18مرشوع قانون رمق  - 2   .يتعلق 

س شكرا   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

لسؤال دول هذه اجللسة    ..سهتل 
سان، يف ٕاطار نقطة نظام؟   تفضل، اليس 

سيري اجللسة؟   .تفضل يف 

سان  شار السيد عبد احلق    ):نقطة نظام(املس
سيري اجللسة   . يف 
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و بطلب تناو  لث مرة كنتو س، هذه  ل اللكمة يف طبعا، السيد الرئ
ب يف هذه اجللسة،  س، متثلون املك هناية اجللسة، وانتوما، السيد الرئ
لينا وتربجمو طلب تناول اللكمة يف هذه  يل تنوبو  مك انتوما ا ٔ املفروض 
رو طلب  لحكومة، دا هاذي لك مرة كند اجللسة، لكن انتوما رخضتو 

اولو  ا ما كن   .ش اللكمةلتناول اللكمة، كرتفض احلكومة، واح
ني قطاع الرتبية الوطنية وقطاع وزارة : طلب تناول اللكمة هيم قطا

لية ا   ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   ..السيد املس

سان  شار السيد عبد احلق    ):نقطة نظام(املس
ارضن معنا اليوم يل    ..هام جوج وزراء ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   ..السيد املس

شار السيد عبد  سان املس   ):نقطة نظام(احلق 
مكل نقطة نظام عندي فهيا  س،  دقايق،  2امسح يل، السيد الرئ

  .مكل

س اجللسة   :السيد رئ
س   . ال، مايش نقطة نظام، السيد الرئ

شار، ٕاىل امسحيت يل سيري اجللسة.. السيد املس   ..ال تصب يف 

سان  شار السيد عبد احلق    ): نقطة نظام(املس
ذ اللكمةساحمين، السيد  ٔ رجمو لنا طلب  س، ٕاذن    .الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار، واحضة 168ٔرجوك، املادة    .واحضة، السيد املس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
ر مل حياور  بري يف وزارة الرتبية الوطنية، والسيد الوز قان  هناك اح

ات   ..القطا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعام دول ا ارج  دثون  شارتت   . ل، السيد املس

شار   ..ٕاىل امسحيت، السيد املس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س، راه يف صلب املوضوع   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
سد امليكرو السيد  ادي  ادي نوقف  و ٔنين  ٔ مضطر 

شار، ٕاىل امسحتو يل   ..املس

س اجللسة   :السيد رئ
شا   .. رٕاىل مسحيت يل، السيد املس

شار   .شكرا السيد املس
لامدة ٔنه طبقا  ٔمني وحض يف البداية  يظهر يل السيد ا ٕاىل اكن .. ٔ 

شار ليك امليكرو، السيد املس شار، راين سديت  .. ممكن السيد املس
شار.. ٔرجوك ل . ٔرجوك، السيد املس شار، شوية د السيد املس

ٓخرن رتام ا الل اجللسة وا   .نضباط 
ضيات املادة السيد  ىل مق ٔمني يف البداية وحض وهرض  ىل 168ا ، و

لامدة  كون طبقا  ل تناول اللكمة يف هذه اجللسة  ٔنه رضوري من الربجمة د
ٔبدت رٔهيا يف هذا املوضوع، وتعرب عن . تفاق مع احلكومة 168 احلكومة 

ٔمر ى ا هت لتايل ا ىل هذه املواضيع، و ابة    .دم استعدادها لٕال
شار احملرتم  –سهتل   ٕاىل .. من فض –ٕاىل مسحيت يل، السيد املس

شار، هللا خيليك .. اكن من املمكن ش اللكمة، السيد املس ال ما عند
دث ك التوقف عن الت   .كنطلب م

ريك، السيد  كرث  لس، هللا  ىل ا شوش  هللا خيليك ما 
ٔرجوك ٔرجوك،   ، شار، من فض   .املس

شارهللا خيليك، السيد ا شار، ٕاىل اكن ممكن السيد املس   .ملس
ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 

ه  لية، وموضو ا ات "ا ٔسايس ملوظفي امجلا ل مرشوع القانون ا م
  ".الرتابية

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

شارتفضل    .السيد املس

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س،   السيد الرئ

لية، ا ر ا   السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔسايس ملوظفي  ل مرشوع النظام ا ر، عن م سائلمك، السيد الوز
ات احمللية   .امجلا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤاللمك اللكمة، ال  ابة  ر، لٕال   .سيد الوز

ر  ن بوطيب، الوز لية املنتدبالسيد نور ا ا ر ا   :ى وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
فعال، يف ٕاطار تفعيل املضامني الواردة يف القوانني التنظميية املرتبطة 
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ٔسايس مل داد مسودة مرشوع قانون مبثابة النظام ا وظفي ٕادارات هبا، مت ٕا
ة  ة من مشاريع املراسمي التطبيق مو ٔولية  ات الرتابية وكذا الصيغة ا امجلا
اة خصوصيات الوظائف امجلاعية الرتابية، ومت االتفاق  اخلاصة به، مع مرا
ات واملالحظات  عتبار بعض املقرت ذ بعني  ٔ ل بنوده، بعد ا ىل 

ل ٔنه من طرف العديد من املتد ش هم لهذه الغاية الواردة  ن مت ٕارشا ني ا
ر احلوار ( ٔكرث متثيلية واملعنية بتد ت ا الس الرتابية، النقا مجعية رؤساء ا

شية العامة لٕالدارة الرتابية عي، املف   ).ج
ل التوافق  ٔ لحكومة من  ٔمانة العامة  ىل ا ا املرشوع  ومتت ٕا

ٔنه يف عشية الب هنائية، ٕاال  اب حول الصيغة ا س دء يف هذا، توصلنا 
دة، يه  ت من احلوار، واملشلك فني مطروح؟ مطروح يف نقطة وا النقا
ل  ة د ر ش يرتتبو يف ا بلومات  يل عندمه ا ل الناس ا املشلك د

بلوم   .ا
ل الوظيفة  لنا كنقولو هذا مشلك د ا اكن اجلواب د هاذي اح

ا جنيو لك، ما ميكن لناش اح ة  لوها يف هاذ القانون هذا،  العموم وند
ادي نوليو يف  ة  و ) ping-pong(ٔنه هاذيك السا ات وا بني امجلا

ا  ، هذا اح رجع لهنا شدو،  ٔخرى  سب هنا، منيش جلهة  شد مك ميل 
لوظيفة  ا كنكونو ملزتمني  ما ميكن لناش نلعبو يف هاذ إالطار هذا، اح

ٔنه حىت هاذ الق لك،  ة  ة وكنجيو العموم لوظيفة العموم يرتبط  انون هو 
رو فهيا  يل كند للمراسمي يه ا رو .. اخلصوصيات د ش لنا ند ما ميك

دها، هذاك  رابية وال وظيفة جامعية بو رو وظيفة  اند وظيفة، ٕاىل كنا 
ة  لجام رية العامة  ليه املد يل اتفقو معمك  ا املرشوع ا ٓخر، اليوم اح م 

ات يف القانون التنظميي، تريبط مع  الرتابية هو ٔنه خر كريبط مع الوظيفة، 
خلصوصيات  دات  يل و كونو يف املراسمي ا ادي  ة،  الوظيفة العموم

ات الرتابية ل امجلا   .د
ل د الطريقة راه فهيا حتايل،  (les diplômés) هاذ املشلك د راه وا

ة ومييش يقرا، ما  ر د ا د السيد وا ل وا لضبط هو تيد تيكوش 
د غي ندوز لوا  ٔ يبلوم وتيقول   (échelle) امللزتم، ومن بعد تيجيب ا

ة  اكفؤ الفرص بني لكيش، ذيك السا كون  اص  ش،  ٔخرى، راه ما ميك
كون اص    .كون املسائل (concours) ٕاىل اكن 

ة قالت  هنار يف الوظيفة العموم د ا و دارت وا ، ٕاذا ا و وهذا ا
ادي نلزتمو، كام  ا  لو لكيش، اح ادي ند ا  ٔسيدي اح  

ا   . (échelle 1 à 4)الزتم
ش بـ ل ة الرتابية ما ق ٔ ميل كنت يف امجلا واليوم  (échelle 1 à 4) و

لني فهيا ا وا   .راه اح
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار يف ٕاط بلمك اللكمة السيد املس   .ار التعق

شار    :املبارك الصادي السيداملس
ىل هاذ التوضيح ر    .شكرا السيد الوز

ات  عتبار املقرت ذ بعني  ٔ ر، مل يمت ا رمك السيد الوز ري نبغي نذ
رية العامة، الهدف من طرح هاذ  لمد يل قدموها  ت النقابية ا ل املركز د

ٔشنو تنفذ من احلوار القطاعي؟ طب لية ويف بعض السؤال هو  ا عا يف ا
حلوار القطاعي، ولكن  يل الزتمو  ات ا د اجلوج دالقطا ات وا القطا

اصنا يؤدي النتاجئ   .احلوار القطاعي 
ل القضا  د العدد د ىل وا ر احملرتم،  سولمك، السيد الوز بغينا 

يل ما ميكن حنلوها ات الرتابية وا يل كتعاين مهنا شغي امجلا ٕاال  واملشالك ا
اميل  يل اكينة يه وضعية هاذ  ٔسايس، املشالك ا يف ٕاطار هذا النظام ا
ٔصناف نتاعها، ما ميكن حتل ٕاال يف هذاك  ات وا الشواهد مبختلف الف

  .إالطار
كون  ٔسايس  يل نبغيوه يف النظام ا ل التعويضات ا ، النظام د كذ

ىل ا ىل املسؤولية، التعويضات  ملهام، التعويضات نظام حمفز، التعويضات 
ت احمللية، يف إالحصاء  شتغلون يف اجلبا ن  لموظفني واملوظفات ا
ازر ويف  ل امجل ويف ا ٔسواق د شتغلون يف ا ن  الص، ا ست و
دامني يف  يل  ية، ا ٔشغال الب احلا املدنية وتصحيح إالمضاءات وا

رة، هاذو تنعطيومه لرشكة التدبري املفوض، ذاك ) fois 3(تنعطيومه  إال
ٔجراء يل تنعطيو ل   .اليش ا

ات  شتغل يف امجلا ٔطر اليت  ٔطباء واملمرضني ومجيع ا املهندسني وا
ري  ٔعامل الشاقة وامللوثة هو يعين  ىل ا الرتابية، كذ هذاك التعويض 

ٔجرة ت ا ل مضن مكو اصو يد ٔنه  ول    .مق
يل د ، نطلب حبذف السمل السابع ا ات الرتابية، كذ ل يف امجلا

يل اكنو مصنفني يف السمل  اب إالداريني ا واليوم رامه  5سوية وضعية الك
ادة 6يف السمل  ىل التكون والتكون املسمتر وٕا ، كذ التنصيص 

ل التكون لمدارس د   .عتبار 
ة  د اجلر ٔن هاذ احلوار تدار ليه وا وخبصوص احلوار القطاعي، نطمح 

ة  ، اليوم يف احلوار ٕاضاف ل الشغي ات د د احلاج ش ميكن يليب وا
ىل ر،  سولمك، السيد الوز   :القطاعي 

ل  - ازة ق سوية املالية محل شواهد إال يل مت االتفاق  2011ال ا
  حولها؛
رمس سنة  - داول الرتيق  لبت يف  ان املركزية  ل ع ا حول اج

داول الرتيق2019 ل  ستق ش ميكن  ل ، و ، هاذ 2020 د
  اليش واقف؛

ل  - ازة ق اميل إال ا معمك فهيا؛ 2011سوية ما تبقى من  يل اتفق   ا
يل اكينة  - ات الرتابية ا ل امجلا لموظفني د سبة  ل رصف التعويضات 

ىل  سو  لية و ا ر ا ل السيد وز رة د لمذ اطئ  تفسري 
ة والتعويض عن التنقل، ات إالضاف ٔهنم اكنوا مه  الناس السا رمغ 
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ة يف اجلاحئة؛ ٔمام   يف الصفوف ا
ات، وهاذ  - لبت يف الزنا ٔقالمي  ان إالقلميية يف العديد من ا ل عقد ا

ليه   .اليش مت االتفاق 
لية دارت هاذ املبادرة، ولكن يبقى احلوار دون  ا ٔن وزارة ا حصيح 

ٔنه ما  قى تنرضبو يف املؤسسات،  لنتاجئ، ت ش اليوم ٔنه نوصلو  ميك
ر،  عي، السيد الوز ج ل احلوار، احلوار  د املنطق د ٔسسو لوا ن

امني فني يه النتاجئ؟   سولمك هاذي 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقى ب يف  ىل التعق   .لمك اللكمة يف ٕاطار الرد 

ر  ليةى وز املنتدبالسيد الوز ا   :ر ا
ىل الصعيد الوطين،  اميل الشهادات هاذي  ل  ة، القضية د رس
لهيم  يل هرضت  لتحفزيات ا ش منشيو  لقانون  ا كنا بغينا خنرجو  اح
اميل الشهادات هذا  ٔما  ٔساس،  شار احملرتم، هذاك هو ا السيد املس

ات الرتابية وخنرجو  ش لنا حنلوه يف امجلا ىل مشلك وطين ما ميك
  .السياق

  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه  الية"السؤال الثاين موضو ت ا   ".معاجلة التفاو
دة  لو ستقاليل  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لطرح السؤال
ال   .تفضل اليس ر

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السي   د الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

لها  الية والرشط د ر، هو حول العدا ا لنا، السيد الوز السؤال د
ٔمر  ، سواء تعلق ا يل اكينة يف بالد الية ا ت ا حلد والتفاو املتعلق 
دة، ما بني املناطق  ل اجلهة الوا ٔو دا يل اكينة بني اجلهات  ت ا لتفاو

يل تتقوم احلرضية  هودات يعين ا وما بني املناطق القروية واجلبلية، رمغ ا
ا حبدة  ال وكرثة الربامج، ولكن املشلك مازال مطرو هبا بالد فهاذ ا
ٔنه  ٔن ال يعقل  ام،  شلك  منو يف بالد  ل ا وتيطرح يعين ٕاشاكلية د

له يل يف املؤرشات د ات ا ن يعين بعض اجلهات وبعض امجلا ا ترتجع اك
د  ل املغرب هاذي وا ٔو  10لمعدل د ا  15سنني  ٔح سنة،  20سنة و
قدمة ٔخرى م ات  ٔن  ني    .يف 

ٔو التصور  لمك  مي د ر، هو يعين التق لنا، السيد الوز ٕاذن السؤال د
الية، واش  د من هاذ الفوارق ا ل يل تتقوم به احلكومة  ٔو العمل ا

ٔخرى مي ويش رؤية  يش تق يل ميكن يتعاجل هبا هاذ املشلك  اكي ديدة ا
ٔكرث كرث  يل طال وتزييد    .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤا شار احملرتم    .لشكرا السيد املس
ٔنه هاذ القضية .. هو سؤال تريجع بصفة هذا م  د  ولكن هو سؤال 

ري بـ  الية، احلل مايش غيكون  ت ا ل التفاو  une baguette(د
magique( يل دا ليات ا ليات، ا ن  ٔنه اك د العصا حسرية،  ، وا

زي اص اجلهوية املتقدمة  زهتا اكينة اجلهوية املتقدمة،  يل  و ا مام، ا ٔ د ل
كون عندها  اص  صاصات،  خ اص تفعيل  مام  ٔ زيد ل ش  و
ل الوظيفة ميكن راه املشلك  ، هاذ القضية د ة مؤه موظفني وظيفة معوم
ات بوظيفة  رشية، ما ميكن لياش خنلق وظيفة،  ن متا يف املوارد ال اك

ر  اند يل مؤه نبداها من الصفر،  ل  (recrutement)ا ياش يف ما ميك
اصين ربة،  د عندو يش  ة نوظف يش وا   (donc)..إالدارة العموم

نيا راه هذا مشلك   .اوية ا
ٔنه جبوج  ل الالمتركز إالداري،  لية د ل اجلهوية املتقدمة، ا لية د ا
ت اجلهوية حتت  ر لمد ٔعطينا إالماكنيات  لجهة و ٔعطينا إالماكنيات  ٕاذا 

د اجلهة يبداو ٕامرة السيد الوايل، يقدر  ىل صعيد وا ش  و خيدمو جبوج 
ٔقالمي،  روش قسمة، نعطيو نفس املبلغ مجليع ا يد ت، ما  ىل التفاو خيدمو 
اصنا  ال معني، هذاك  د ا د التفاوت يف وا د إالقلمي عندو وا ميكن وا

لفوق   .جنروه 
يل اكينة،  اصنا القضية الثالثة يه الالمركزية، هاذ النواة احلرضية ا

ر هبا يل دا ال القروي ا ل ذاك ا ث يه القلب النابض د   .نعتانيو هبا ح
رشية  ٔنه التمنية ال ٔكدو ب ا تن رشية، اليوم اح القضية الرابعة يه التمنية ال
م هو املستوى حتت، عندك اجلهة،  ان لنا  يل ت د املستوى ا اصنا وا

رة ا لجهة، إالقلمي، ا ال الرتايب    .ا
يل  رايب ا د التقسمي  رايب، وا د املستوى  ٔنه وا ان لنا ب رة ت ا ا
د احلارضة  د القلب النابض، وا ه وا ٔنه تتكون ف ٔمهية،  د ا عندو وا
ة، ٕاذا  ش ال قروي وفهيا الساكنة م د ا ر هبا وا يل صغرية هذا ودا ا

ة التمن  ح يفاش من  رة  ا ىل مستوى هاذ ا رشية بدينا تنفكرو  ية ال
رشية،  مني يف التمنية ال يل  لمعيقات، املعيقات راه اكينني جوج ا منشيو 
خر  ٔساسية، ذاك اليش  ن التعلمي، هاذو هام املعيقات ا ة واك ن الص اك
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د سا ش ت ري    . لكو راه تيجي 
اض، بدييت من  ة، بديت من ا ٕاىل نظمت التعلمي، بديت من الص

ٔلف  ل امحلل، ودزت  لتنور د ٔوىل ودزت   (le préscolaire)اليوم ا
علمو  ش متا فني ت م  يل  بتدايئ ا لتعلمي  ٔويل ودزت  ل التعلمي ا د

بو وندوز لـ  دادي (passage)نقراو وك بتدايئ لٕال  من التعلمي 
(collège)  بري، ومن بعد د الهدر مدريس  متا تيكون وا

(l’orientation).  
اصناهاذو ه يل  ات ا لهيم من .. ام العق هنرض  ت  ولكن ٕاىل بق

رة  ا ىل مستوى ا لهيم  ر  اول نذا شوف تن ط مايش حبال ٕاىل ت الر
اصنا .. واملعيقات جوج املوارد املالية راه مايش.. هذا هو واملوارد املالية 

ا لها رشية كام تطرق اصنا املوارد ال ت، و   ..اجلبا

س اجللس   :ةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار  ال املاكوي السيداملس   :ر
ىل هذا التوضيح ر    .شكرا السيد الوز

لكمتو  يل  ل إالشاكليات ا ىل جوج د ٔصبع  فعال، راه وضعتو ا
، هاذي بعض  ري ذ ة ٕاىل  ىل التعلمي والص لكمتو  لهيا، فاش 

شلك إالشاكليا ساءل احلكومة  يل ك ة دا يف اجلهات ا يل مطرو ت ا
ل  رات والربامج د س ٔنه  ساؤالت تنطرحوها دامئا،  ام، وهاذي 
ل  د العدد د ٔكرث لوا ش قمية  ٔسف الشديد ما اعطا احلكومة مع ا
يل هام بين  ني ا تني معين ىل  اجلهات، وسبق لنا هنا دامئا كنتلكمو 

يف -مالل ة خ دها مطرو ل الراشيدية، هاذ إالشاكلية ما  رة، واجلهة د
ل  لرفع من املستوى د م  ه  د التو ش وا ىل املستوى احلكويم ما اكي

  .هاذ اجلهات غيبقى عند هاذ املشلك مطروح
الس  ىل مستوى ا وه هو املشلك اجلهوي،  يل طرح املشلك الثاين ا

الس االٕ  ىل مستوى ا   .قلمييةاجلهوية و
ات الرتابية، حىت ذاك التعاقد  ىل امجلا ويص  ٔنتوما  ر،  السيد الوز
سمح  يل  د الشلك ا و واجلهات اليوم، ما تقدمش بوا يل اكن بني ا ا
ة،  ىل مستوى لك  ة  يل مطرو ت ا ٔولو ٔشنو يه ا ٔنه خيليمك تعرفو 

ش حتلوها لها  ات د يا ح   .ٔشنو يه 
ن هذا عية طبعا، اك ج الية و ل تقليص الفوارق ا مج د ك الرب

د 2022حىت لـ  2016لوسط القروي من  اص تدار لو دا وا  ،
لرشب والكهربة  ل الطرق واملاء الصاحل  االت د دم مف يد  ٔ مي،  التق
ة  يل مطرو لش إالشاكلية ا القروية والتطهري السائل، ولكن هذا ما غي

اص ال يل  يل حتلهاوطنيا ا ة املعنية يه ا ات احلكوم   .قطا
لهيا،  ش نتلكم  رية، مابقاش يل الوقت  ٔ د النقطة  ن وا مث اك
ل  رامج، هاذ اليش د رو  الية، كند ىل هاذ الفوارق ا كنتلكمو دامئا 

يل كتحسن  ىل الربامج ا ات التحتية، ولكن ما كنتلكموش  الطرق والب
ل الساكنة، كنظن  ل د ل احلد من ا ديد د ٔنه يف ٕاطار يش تصور 

لو  ل، وهنا تيد ل ا رامج كهتم التطور د كونو يش  الية،  الفوارق ا
د القاطرة وجيرو  رو حىت هوما وا ش ميكن يد ر  املراكز اجلهوية لالس
ش  ش ميكن تطور و ل  يل عندها نقص فا رات لهاذ اجلهات ا س

  .ذيك اجلهات وشتغل فهياالناس تبقى فها
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ة املتجولون"السؤال الثالث موضو ٔهيل البا مج ت ر مي    ".تق
دة  لو ستقاليل دامئا  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية
شارة تفضيل   .السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احل    :بويساملس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
ر،   السيد الوز

ة  ٔهيل وتنظمي البا ٔساسية يف ت تتحمل املسؤولية، مسؤولية 
شطهتم يف ظروف  ٔ ايل والزمين ملزاو  متثل يف التنظمي ا املتجولني، 

ىل جاملية  رامهتم وحترر امل العمويم واحملافظة  املدن والفضاء حتفظ 
متون لفائدة الساكنة احمللية، وكذا توفري رشوط  دمات ا احلرضي وتقريب 

لسلع واملسهتلكني ٔمن والسالمة الصحية    .ا
ستقاليل   :سائلمك يف الفريق 

مج؟ - مي احلكومة لهذا الرب   ما هو تق
؟ -   ويف تتصور استكام

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارةشكرا السيدة املس 

ىل السؤال اللكمة ابة  ر لٕال   .لمك السيد الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس  ت املولوية السام لتعل ذا  تنف
ة املتجولني يف غشت  ٔهيل البا ٔعطيت انطالقة مرشوع ت نرصه هللا، 

ىل مستوى ، و 2015 ٔن يمت  42ذ  ل  ٔوىل، ق عام وٕاقلمي، مكر 
ر  ٔقالمي اململكة يف شهر فربا يق عامالت و ىل    .2016تعمميه 

ىل شلك  ة املتجولني  مج تنظمي البا ٔصناف، مع  4وروم هذا الرب
اة اخلصوصيات الرتابية للك عام وٕاقلمي   :مرا



شارن  ريل ورة د –مداوالت جملس املس ٔ2021  

6 

ريل  27( 1442 رمضان 14 ٔ2021( 

ٔزقة  - ىل ٕابقاء ا (les marchés de rue)ٔسواق ا ص  يل ت
لفضاءات احلالية؛ ة وتنظميهم    البا

لتجوال  - ات  (le commerce itinérant)البيع  اص ببعض الف و
رية؛ ات  زويدمه بدرا رب  ئعي السمك،  ل   م

ورية  - ٔسواق ا ، هتيئة فضاءات (marchés périodiques)ا
م؛ ٔ ورية حمددة حسب ا ٔسواق ا  ا

ٔسواق القارة  - ديدية وا امات   les marchés)ذات د
permanents).  

ىل  مج، اخنرطت السلطات الوالئية  ل ضامن جناح هذا الرب ٔ ومن 
رشية ورامج  لتمنية ال ات اململكة يف ٕاطار املبادرة الوطنية  صعيد 
نية  تخبني وغرف  لني من م شارية مع اكفة املتد ٔخرى، وفق مقاربة 

ة املتجو  ة املتجولني وحتسني ظروف ومجعيات البا شطة البا ٔ لني يف تنظمي 
  .معلهم

مج  الل معلية تزنيل هذا الرب ت السلطات احمللية وإالقلميية  ووا
ٔمهها يف ٕاشاكلية  راهات ميكن تلخيص  ت وٕا دة حتد ٔرض الواقع  ىل 
لني مبن  دم اخنراط بعض املتد ة و ضان هذه الف توفري العقار املالمئ الح

ي يبقى فهيم  ة املتجولني ا ة املسهتدفة وكذا صعوبة ضبط ظاهرة البا الف
احئة فريوس  ذ هذا امللف مع  زامن تنف د"لهيا الطابع املومسي، و -وف

19."  
صاد املهيلك  ق ة ذات  ىل هذه الف ل ضامن ٕادماج شامل  ٔ ومن 

ادة النظر يف طريقة التعم شلك يضمن ٕا ة  منوذج ٔسواق ا ري وشجيع ا
لظاهرة لربجمة هت  لني املعنيني  ود مجيع املتد يف  ك اري، وجب  الت

ة املسهتدفة دد ممكن من الف ٔكرب  صاص  ديدة الم   .ٔسواق جامعية 
لو  ادي ند ساليوش،  ٔ راه ما  يل كتبو يل  رية ا ٔ هاذ املالحظة ا

ٓخرن، ٕاذن املشلك راه مشلك صعيب ومش ن  د ادي جييو وا لك هاذو 
اص التوعية  ش نفكو هاذ القضية هباذ الطريقة هاذي، و مزمن، وما ميك
رشي اخلرضة قدام دارو، ٕاذن  غي  ٔنه الساكنة ت ل الساكنة،  حىت د
ش  اد عي عويص وما  ر لو املاريش بعيد، هذا مشلك اج ٔنت ميل تد

ا ما، ولكن ٕاذا اكنت لكام جنحنا تيجي فوج .. نفكوه هباذي ٓخر، جنحنا ش
ل إالشاكلية دا  لول  راه من الصعب  اصنا نلقاو  ة املتجولني  لبا ري 

ٔخرى   .بدي 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

شارةاللكمة  السيدة  س املس ٔو السيد الرئ ب    .يف ٕاطار التعق
  .تفضل

  

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

ر، السيد   الوز
ة املتجولني ظاهرة مقلقة، رمغ ما بذل فهيا من  قة ظاهرة البا يف احلق
ٔسواق  ، من اجهتادات، من بناء  ال امل توصيات وتوجهيات من 
ة املتجولون مش  رية، الزال مشلك البا ات  ة، من توزيع درا منوذج

ة الساكنة، توقف املمرات وتقطع د مقلقة، تقلق را الطرق،  ٔو ظاهرة 
يكون  ة، ف ا ٔو يش  ة  اف كون  ٔثناء ال قدر هللا  ٔثناء احلوادث و اصة 
ددة، السلطات احمللية  ة، امجلالية داملدينة كذ  دامئا الطرقان مقطو
 ٔ وإالقلميية كتجهتد، ولكن هاذ اليش مع كرثة البطا كزتاد دامئا، دامئا املل

ٔو لق  ل الكروسة، هو  ٔسواق هو الشارع، هو د ت    .ن
كوشاي  دية، ما  ٔوال حبزم و ة  لبا ٔن نعتين  ٔسواق جيب  هاذ ا
ٓخر  د  ي ووا هن ي، تتلقى املسؤول ت هن د ت ل السلطات إالقلميية وا دا

فعة ٔن عندو م ال،  ح ا   .تيف
ة  اصنا خندموها ب  ، ادي خندمو بالد ر، ٕاىل كنا  فالسيد الوز

لنا  رو اجلهود د دة وند ش ٕاىل استطعنا وا د، ما ميك لكو حول هدف وا
ريد البناء  نا من  ٔن ف نوقفو هاذ البناء العشوايئ، ما استطعناش 
ا من  ٔن م ة املتجولني؟  العشوايئ، نفس اليشء، واش غنوقفو البا
ٔو هاذ  ٔسواق  ٔو يف ٕانبات هاذ ا شجيع  ا من  فائدة يف  ٔو م شجع، 

ة املتجولني   .البا
ة امل  د الكرامة، البا لكوه بوا يزي و لكو خ اصهم  تجولني راه مغاربة 

ني  ني والتق هنم، ولكن تيخص التق لهيم ودامئا معذب اريني  مايش دامئا 
يل تيخرق   ..الصارم، راه ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
ه ،منر ٕاىل السؤال املوايل ٔهيل " وموضو ملدن والقرىت ازر    ".ا

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

س   .تفضل السيد الرئ

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

لكم كذ عن حماربة دور  ة املتجولني، وس ىل البا لكمنا  ٕاذا 
ح، سوف لن ن  ر سلبية الصف ٓ ازر، وما لها من  م عن ا سحب من ال

ر ىل حصة املواطن، السيد الوز د سلبية    . و
دا يف التفعيل  سبة ضعيفة  حصيح، هناك توعية ولكن تظل ضئي وب
يفاش  ٔسبوعية، واش تنعرفو  ٔسواق ا ال القروي، ا اصة يف ا لها،  د

يل كتذحب تنعر  ٔغنام ا ٔبقار وا يفاش؟ هاذيك ا   فو طريقهتا 
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هناك اجهتاد من طرف إالخوة البياطرة اجلهويني وإالقلمييني، ولكن 
ازر،  لعناية هباذ ا ة  د السياسة ممهن كون وا ة، حفبذا لو  ري اكف قى  ت
ٔنه  شريو لو ب ىل العامل القروي زعام ت اصة يف العامل القروي، وٕاىل هرض 

حئ دون املستوى، فاملدن، السيد الو  ٔمرن مع ا ر، تعاين وتعاين ا ز
يل  يل وا دل الطابع وا يل ت ة وا ٔو املطبو ري املؤرشة  حئ  الرسية ومع ا

يل لشاي راه .. وا لنا وما ند حئ د ة يف ا ٔشياء مش سمعو  حىت ولينا ت
سمعو  لها ميل ت وق د ش الش نعكرها حىت ا الناس صامية ما عند

ت تذحب و وا ال ح لكوها، فهاذ اليش السلطات ور يه ما ميكن لناش 
حئ الرسية  لها خبصوص حماربة هاذ ا لواجب د لية راه قامية  ا ٔمن، ا ا

  .وحامية حصة املواطنني
اء،  ٔن مهنا ينطلق ا ازر  برية هباذ ا ٔن تعتين عناية  ىل احلكومة 

ادي نوق نظن  ازر ف ا هباذ ا د السلس من اجلراثمي وٕاذا حنن اعتن فو وا
ٓخره لحوم ومن املاء، ٕاىل  رسب لنا من ا يل ت ٔمراض ا   .ومن ا

ر   .شكرا السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

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

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
  .شار احملرتمشكرا السيد املس 

س،   السيد الرئ
ة من سنني  ازر يه ٕاشاكلية مطرو ل ا فعال، هاذ إالشاكلية د
ا هاذ  ش وا ل الرتشيد، ما ميك د العملية د وسنني وٕاىل ما مقناش بوا
ات الرتابية،  صاصات امجلا ازر يه من صلب اخ داث وتدبري ا ازر، ٕا ا

رابيةاكنت قروية وال حرضية، اليوم راه وال ات    .ت لكها جام
ٔنه ذاك  داث جمازر يف لك ماكن ومذاحب يف لك ماكن،  فال ميكن ٕا
ب  ش املك د صعبة، ما ميك ة  ل املراق كون العملية د ادي  ة  السا
ش  ل املغرب  لسالمة الصحية جيول ويصول يف مجيع املناطق د الوطين 

  .راقب
ري س  صادية، يه  ق ة  د نيا، من الناح لمية، ٕاىل بغيت نعطي وا

داها جمازر عرصية  ل إالنتاج ا كون املناطق د اصها  ٔن  الصورة، 
ب  لحوم يف  يمت نقل ا هبامئ  جمهزة، ومن بعد بدل ما يمت النقل ا

ك عرصية مقادة س   . لو
ازر، املذاحب  امة يف بعض ا رو هاذ اليش هذا قامت الق ميل بغينا ند

ديث والرتشيد وهذا ٕاىل ما القروية وخرجو، را ه ما ميكن لناش يمت الت
طط د ا لناش وا   . د

ة فهاذ امليدان هذا،  رشاكة مع وزارة الفال م  د  ن معل  واليوم اك

ش  ش منشيو و ت  ن صعو ن يف هاذ إالطار هذا، ولكن اك اد و
سة،  د احلا بئ اصين ذاك املذاحب فوا ل  وامة د وما خنرجو من هاذ ا

ش حيسنو  ات  لجام مندو موارد مالية  ا  فهياش املواصفات الصحية، اح
ٔنه ال مفر من  ٔظن ب يل اكينة، ولكن  يل اكينة وال املذاحب ا ازر ا هاذ ا

رو اصنا ند ىل (l’optimisation) الرتشيد،   la) ونعولو 
logistique)   ٓمان ٔنه ا لمواطن ب يل تتعطي  عندو وجمازر عرصية مقادة ا

اصنا منشيو فهيا،  يل  ة وعندو لكيش، هذا هو الطريق ا  plutôt)املراق
que transporté)  يل بدل ما ننقلو هبامئ، نقلو حلوم، هذا هو الصورة ا

  .بغيت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارلمك اللكمة السيد  دود الوقت املتبقى املس ب يف    .يف ٕاطار التعق
  .شكرا

ه  الية "منر ٕاىل السؤال اخلامس، موضو مج تقليص الفوارق ا ر
لوسط القروي عية  ج   ".و

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

شارتفضلوا السيد    .املس

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
  .شكرا

ر عن نتاجئ وحصي  الية سائلمك السيد الوز مج تقليص الفوارق ا ر
ٔمه الربامج اليت وردت يف  مج من  ي يعترب هذا الرب عية، وا ج و

مج احلكويم؟   الرب
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال السيدلمك اللكمة  ابة  ر لٕال   .الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتمشكرا السيد امل    .س

ة مت تزنيل  ة السام ت امللك لتعل ذا  ٔنه تنف م  د  مج  ر فعال، هذا 
رمس الفرتة  لوسط القروي  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر

يل رصدت  تقريبا 2022و 2016املمتدة بني  رمه  50، وا ل ا مليار د
نطالقة د ٔعطيت  ل املزيانية، و مج يف د ، وبلغت 2017ل هاذ الرب

رمس خمططات معل لسنوات  دات احملو   2019، 2018، 2017ع
ه  2020و ٓن 27ما مجمو   .مليار درمه حلد ا

ق   :ومت حتق
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 500وتقر  6000بناء : ف خيص تطهري الطرق واملسا القروية -
القروية وٕاجناز  يلومرت من الطرق 4200يلومرت من الطرق القروية وصيانة 

  يلومرت من املسا القروية؛ 6855
ٓت تعلميية و 1313: يف قطاع التعلمي - ش  2786مرشوع بناء مل

ٓت تعلميية و ش ادة لبناء م لنقل املدريس  1021مرشوع ٕا معلية رشاء 
  جتهزي مدريس؛معلية  165و

ة - لمراكز ومستوصفات الصحية  440: يف قطاع الص مرشوع بناء 
ة وواملناز  ٔهيل املراكز واملستوصفات الصحية  674ل الوظيف مرشوع لت

ة؛   واملنازل الوظيف
ملاء الرشوب - ملاء  26.607: وف خيص الزتويد  زويد  مرشوع 

ل يف املرشوع  ٔنه اكن حىت هو دا رب الربط الفردي،  لرشب  الصاحل 
ملاء وصيانة  402و واور  ظومة لزتويد ا شبكة  يلومرت من 1152م

ناء  ملاء، واق ة مزودة؛ 104الزتويد    شاح
ء - ناء  1445هربة : ويف الكهر ظومة 2449دوار واق   .م

ادي شاد طريقو، اكن عند ٕاشاكالت فهاذ  املهم، هو هاذ املرشوع 
يل بغيت  ل إالماكنيات املالية، ولكن ا ة د د من الناح وف ل  السنة د

ي د لسؤال ق د العمل نقول وربطو  الية، اليوم در وا ت ا ل التفاو
ة ل لك جام رب الرتاب الوطين، عند اخلرائط د ل لك  - م  ة ود جام

ايل  ٔشنا هو التفاوت ا ة؟  يل مطرو ٔشنا هو إالشاكلية ا ٕاقلمي، ٕاقلمي، و
ٔو ال ما مقداش؟  ن؟ حشال بعيدة املدرسة؟ واش املدرسة مقادة  يل اك ا

ن ه املوظفني وال ما فهيش؟ واش اك ش؟ واش ف   الصبيطار وال ما اكي
ادي متكن، ٕان  يل  ل املعطيات ا دة د د القا ٕاذن، اليوم عند وا
ىل  ىل صعيد إالقلمي،  ىل صعيد اجلهة،  ش  شاء هللا، يف املر اجلاية 

سوية املسمترة م ل ش نقومو  رة يف ٕاطار الالمتركز إالداري،  ا ن صعيد ا
ستعنو هباذ  مج راه تنقومو وت مج، يف ٕاطار هاذ الرب بعد هاذ الرب
ٔول اكن  ناش يف ا ل، ما بق ل العمل املق مج د ش نربجمو الرب املعطيات 
ٔساس هاذ  ىل  ل مزيانيايت ولكن اليوم تنربجمو  د إالطار د عند وا

يل تتعطينا الفرصة مثينة ا مج ٕان شاء ش ننجحو فهاذ ال املعطيات ا رب
  .هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارلمك اللكمة السيد  ب املس   .يف ٕاطار التعق

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
لمك ىل الرد د ر    .شكرا السيد الوز

ٔعطى  ي  م، وا مج  ر ٔنه  مج هذا قلنا ب ٔن هاذ الرب فعال، 
ه صاحب اجلال سنة  دانية سنة  ،2015انطالق واكنت هناك دراسة م

يل مشلت  2014 رابية،  1272دوار، وشمل كذ  29.000ا ة  جام

دمات  ل ىل العامل القروي والتعلمي وحتسني ولوج الساكنة  فك العز 
ري ذ ٔساسية، ٕاىل    .ا

هودات اليت مقمت هبا واليت قامت هبا الوزارة،  ٔن ننكر ا فعال، ال ميكن 
مج هذا ف خيص بعض ولكن هناك  يل تعرضت لهاذ الرب بعض املشالك ا

ش لهيم  يتعذر  يل  لني فهاذ املرشوع هذا، ا يل دا وما .. الرشاكء ا
ادي  ش  ل العامل القروي  متكني الساكنة د لو  ٔسهم د اعطاوش ا

يل مج الطموح ا مج، الرب   ..ستافدو من هاذ الرب
ل فعال، كنتفهمو السيد الوز ل الطوارئ د ٔن اكنت هناك احلا د ر ب

ٔرقام بقات بعيدة  ر، ولكن ا ٔرقام السيد الوز ىل ا لكممت  اجلاحئة، مث 
ىل  ٔو العز  ٔن الطرق  ال ب مج، م ا فهيا الرب يل  ٔ ا ىل املس شوية 

ه  ه  9271العامل القروي ف ية، مؤسسات تعلميية،  132يلومرت، ف ٔة ف ش م
ري ذالنقل امل   .دريس، ٕاىل 

لرشب .. ولكن ملاء الصاحل  ة، جمال ربط بعض القرى  جمال الص
ل البالد  ة فالرشق د ات لك رصا والكهربة، ولكن هناك بعض امجلا
يل  يق شوية، ا د اخلصاص  يل فهيا وا ة، ا وجفميع اجلهات، لك رصا

يل كتدار حىت فاملاكتب د راسات ا ٔن ا ل املاء الصاحل قص، مع العمل ب
د  ىل وا ٔو  د القرية  ىل وا يجي من السد وتيدوزو  يل  لرشب ا
قى  ء، ت لكهر لرشب وال  ملاء الصاحل  شملوش ذيك الربط  وار وما ت ا

دا بري  د اخلصاص، خصاص    .هناك وا
ل مازال يف العامل القروي هناك مؤسسات تعلميية من  ٔ د وحىت فاملس

يل ذيك املؤسسا ة جتاوزها هاذ الزمن هذا ا يل لك رصا ت املفككة، ا
يخصنا املواطن فاملغرب  يل  ، راه دوز هاذ املر هاذي ا وصلنا 
ل  ٔ د يل بعيدة، وميل كتجي املس ي نتلكم عنه، فاملناطق ا العميق ا
يحسو هاذ املواطنني  يل  ري ذ ا ل الثلوج، ٕاىل  ٔ د ٔمطار واملس ا

يصعاب  هاذو يل  ة ا برية، والعز لك رصا د املشالك، مشالك  بوا
ٔساسية لوالدمه  ٔسواق وحىت جييبو املسائل ا لهيم حىت يوصلو حىت ل

هلم   .ولبيوت د
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لسؤال املوايل موضو ات "منر  مجلا وضعية املياومني العاملني 
  ."الرتابية

شارن من فريق العدا والتمنية د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل

شار    :عبد الصمد مرميي السيداملس
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز
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ات الرتابية وإالجراءات  مجلا سائلمك عن وضعية املياومني العاملني 
سوية وضعيهت ذوهنا ل ضيات اليت س حلقوق اليت ختولها هلم املق م ومتتيعهم 

رشيعية والتنظميية املؤطرة هلم؟   ال

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

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

 ٔ ٔن ا ام وجب التذكري ب لق  ٔ ث املبد عوان املياومني مت توظيفهم من ح
ملزيانية لهذا  دات املرصودة  ع دود  ببعض اخلدمات املومسية يف 

اوز  دة 3الغرض، وملدة ال تت   .ٔشهر يف السنة الوا
ة،  رشية يف قطاع الوظيفة العموم ي عرفه جحم املوارد ال بعد التطور ا

ذف ٕاماكنية التوظيف املب سبة مت  ل ٔعوان العرضيني واملياومني  ارش ل
شغيلهم وذ  ماكنية  ٕ فاظ  ح ات مت  لجام سبة  ل ٔنه  ري   ، و

  .خلصوصية القطاع
ٔعوان  رسمي هؤالء ا ات الرتابية  لجام وتبعا ملا سبق، فٕانه ال ميكن 
ات الرتابية يف املناصب القارة، كام ات امجلا اج ددمه يفوق   نظرا لكون 

لتايل  ارش، و لية شبه توظيف م رسميهم جيعل من هذه ا ح ٕاماكنية  ٔن ف
اكفؤ الفرص يف ٕاطار املباراة  ٔ   .يفرغها من حمتواها وميس مببد

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب السيدلمك اللكمة  شار يف ٕاطار التعق   .املس

شار    :عبد الصمد مرميي السيداملس
سشكرا ال    .سيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔصبحت  ة ولكن عندها وضعيات و رسمي هذه الف حصيح، ال ميكن 

لهيا ية اليت حتدثمت  ٔكرث من املدة الزم شتغل    .اليوم 
ٔن هذه الوضعية يه جتسيد اسمترار ٕاشاكليات  يد  ٔ ولكن جيب الت
ٔسايس كام الل النظام ا لهيا ٕاال من   قامئة لسنوات، ال ميكن اجلواب 

اليا  ضيات القانونية والتنظميية املؤطرة  اوز هاذ املق حتدثمت سابقا، لت
ات الرتابية، ويف ٕاطار  ٔدوار امجلا ىش وتطور  رشية، واليت ال ت لموارد ال
، ويف ٕاطار املتغريات اليت  ي تعرفه بالد النظام الالمركزي اجلديد ا

ة اليت ٔصبح يعرفها حميط إالدارات امجلاعية، ومن هذه  ٔجوبة حتديد احلا ا
ٔجر املمنوح لها والتعويضات  ات، كام حتدثمت، وا لجوء لهذه الف ختولها ا
لتوظيف يف  سبة  ل ٔن  و لها حىت ال تصبح هذه العملية كام اكن الش ا

ل سنة  نيا ق  .2010السالمل ا
شلك  ٔصبحت  ة اليت  ات إالضاف ٔيضا، السا ومن هذه التعويضات 

ة اليوم  لسا ٔربع درامه  ات الرتابية،  ىل مستوى امجلا قي  ٕاشاكل حق
دود  دة يف  لغ التعويضات  40الوا اوز م ة يف الشهر، يعين ال يت سا

ة  ات إالضاف اء  160عن السا ي  كون التعاقد ا ٔن  درمه، وال ميكن 
ال،  ات الرتابية يف هاذ ا لجام سبة  ل ال  ٔسايس  به مرشوع النظام ا
لوظيفة  ٔسايس العام  ليه النظام ا ي نص  دى به وا ٔن التعاقد املق
االت  ل بعض إالشاكالت القامئة ويف بعض ا ل  ٔ د  ة و العموم

  .احملددة
اميل  بري من  دد  ىل  ات الرتابية  حنن اليوم نتوفر يف قطاع امجلا

ه احلكومة يف ٕاطار حتوي اص كام تب ل  ين  ل الشهادات، ميكن ت
ٓن  اليا ا اصب حمددة،  دود م ٔمر هذا يف  د هاذ ا املناصب، ميكن اع
يبلومات  ٔطر احلام  ري من ا اوز هذه الوضعية وٕاليقاف جهرة الك لت
ه ٕاليه  ٔن ن ٔخرى، وهذا جيب  ات  ات الرتابية ٕاىل قطا والشواهد من امجلا

ات ات الرتابية، ترض امجلا ٔ ترض قطاع امجلا ث  ٔنه مس الرتابية من ح
رشية، وميكن  ة ٕاىل تطور املوارد ال اسب مع احلا توفري اخلدمات وال ت
الرجوع يف ذ كذ ٕاىل صقل هذه املواهب والرفع من مؤهالهتا العملية 

ات الرتابية مجلا ية السابقة  ٔطر إالدارية والتق كون ا ح مراكز    .بف
ىل توصيف املهام  د  ع ، جيب  وتصنيف الوظائف وحتديد كذ

ة كذ  دادات املصاحل ووضع تعويض عن املهام واملسؤوليات، واحلا ام
يني  ن التق د ن إالداريني واملسا د ة املسا رق ل لوضعية  ٕاىل ٕاجياد 
رصيف  ٔسايس اخلاضعني اليوم لنظام م ة املترصفني يف النظام ا وٕادماج ف

لرت  وية  داث جلان  لية، وٕا ا اوز هذه الوضعية احلالية وزارة ا ة لت ق
ري اليت تعمتد ٔ ان املركزية وحيصل فهيا ت ل   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر  دود الوقت املتبقى لردلمك اللكمة السيد الوز ب يف    .ىل التعق
  .تفضلوا

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
(Tout un programme)  ميياليس مر ..(tout un 

programme)،  رة يف هذا  املياومنيزعامك خرجت من وهبط الطا
ـ دام ك ت    .. وبق

يل راسنا يف املياومني   .ال، هللا خيليك 
د  ش تنفكو وا يل معطية  د إالماكنية ا املياومني هاذي اكنت وا

ا من ايل خرج مت .. إالشاكلية من بعد نقولوها برصحي العبارة، مت الت
لو يف ال  نا تند ري سلمية وبق ايل، مت استعامل هاذ الوسي بطريقة  ت

ن  ن هذا واك ل احلواجئ، واك د العدد د ن وا ة واك ن احملا الناس، واك
ابية وسري وسري، ومن بعد تنفوت حىت املزيانية وتنجي من  نت الفرتات 
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ات الرتابية وتنقول لو هللا لجام رية العامة  خيليك زدين يف  بعد عند املد
يل بغيت ومن بعد تنجي تنطلب، ال  ر ا ة تند املزيانية، التدبري احلر من 

اديني فهاذ الطريق هاذي لناش نبقاو    .هذا ما يش معقول، ما ميك
ستور وهذا، ٕاذن  ٕاما  اكفؤ الفرص وا ٔخرى، تنقول  ة  ومن 

كونو فق .. تيخصنا  ٔ م ٓخر لكو  يل قلت ا ل هذاك اليش ا ليه، د
ادي يف ٕاطار  يل  ل التكون لكيش هذاك اليش ا ل هذا ود التحفزي ود

اصها تبقى ليه، هاذي  فق  ٔ م غيو نعممو .. واحض  عناها، ميل ت م
متييع ساوي ا ٔ تنقول التعممي    .منيعو، 

ل  ذ د ولكن  2007ٔ كنت زدت فهيا يف ) TPS1( ،)TPS(و
قى من بعد معمتوها، ميل  قى عندها حىت معىن، بدل ما ت تتعمموها ما ت

ٔوراق  ة هذا وال لكيش، حىت ا ا دمو فيش  يل تي ل الناس ا د
ىل  لص  اصين تن سهم  ٔجرة، ٕاذن ) TPS(تنق لها يف ا اصين ند و

  ..تنوليو
رو  و ند ٔج رو هاذ اليش هذا راه ما كنعاونوش املنظومة،  ميل تند

يل بقى مط ٔسايس ا لهيا، نظام  ة واخلصوصيات خندمو  لوظيفة العموم ابق 
اص ربط املسؤولية  كرط،  يل فرط  اص ا ة  ولكن ذيك السا
اص حىت  ىل املسؤولني إالداريني،  ري  كون مايش  اصها  حملاسبة 
ل املياومني ال ميكن دمج هاذ  ات الرتابية ٕاىل هاذ القضية د ىل امجلا

ري الهائل   ..العدد الك

س  السيد   :اجللسةرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
ة لقطاع الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ٔسئ املو قل ل ون

دة املوضوع   .العايل والبحث العلمي واليت جتمعها و
ه  ٔول موضو ٓين ا ل قطاع الرتبي"السؤال ا عي دا ج قان  ة ح

  ".الوطنية
لشغل حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شارة تفضيل   .السيدة املس

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل  عي دا ج قان  ح يل  ذة لزنع ف سائلمك عن إالجراءات املت

  قطاع التعلمي؟

  :س اجللسةالسيد رئ 
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ٓين الثاين موضو ت املتتالية اليت "السؤال ا ٔسباب ودواعي إالرضا

                                                 
1 Travaux Pénibles et Salissant 

  ".يعرفها قطاع التعلمي
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم البكوري   :املس
سشكرا السي   .د الرئ

ات املتتالية اليت  ا ح ة لهته  ق واعي احلق لنا هو ا السؤال د
  يعرفها قطاع التعلمي؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ٓين الثالث، موضو ن واملدراء "السؤال ا ٔساتذة املتعاقد ت ا ٕارضا
راسة ىل السري العادي  رها  ٓ   ".و

د ا ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا شارن من الفريق ا لسادة املس
سط السؤال عي ل   .ج

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  ٓيتعال السيدةاملس شة    :ا
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ي بذلته احلكومة يف جم ري ا لمجهود الك كر  د ي ٔ ال التوظيف ال 
ة ظاهرة  كام ويفا لتغطية اخلصاص يف جمال الرتبية والتكون وموا

  .كتظاظ
ي مت  لفعل لقد انطلقت هذه العملية بتطبيق مسطرة التعاقد ا
ٔاكدمييات اجلهوية،  ٔطر ا ٔساسية  ٔنظمة ا اص مسي  تعويضه بنظام 

لحراكت ب  ر اجلدل املرتبط واملوا ٔ ٔسف  ة  لكن ولك  اج ح
سقاط نظام التعاقد  ٕ ن يطالبون  ن ا ٔساتذة املتعاقد واملسريات ملا مسي 

ة ٔسالك الوظيفة العموم ٔساتذة يف    . ودمج مجيع ا
ٔطر  ىل الوضعيات إالدارية لهذه ا ديدا  را  ٔ ر  لف هذا التو كام 

الس االٕ  لهيا  اصة، متت املصادقة  ٔساسية  ٔنظمة  ٔطرهتا  دارية اليت 
سا حول الوضعية القانونية لهؤالء  بريا ول شف مغوضا  ٔاكدمييات، مما  ل

ٔطر   .ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ن املزايدات  را س يف هذا املوضوع حىت ال يبقى يف  ل مك رفع ا نلمتس م
ات اليت  ا ح ت و ٔن هذه إالرضا ابوية، ونؤكد ب نت السياسية و

ر ٔ راسة لها  لعامل  تعطل ا ة، والس  ملدرسة العموم ىل التلميذ  سلبية 
ائية لـ  ست ة  د"القروي، يف ظل هذه الظرف   ". 19- وف
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مك تنور الرٔي العام الوطين ملا  ر، نلمتس من سياد ، السيد الوز ٔ
كون  راسة وحىت ال  ام به لضامن السري العادي  تعزتمه احلكومة الق

لحكومة ٕاماكنية التلميذ املغريب  عي، كذ وهل  ج ر  حضية لهذا التو
س؟   سوية هذا الوضع امللت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ٓين الرابع موضو ت املتتالية اليت يعرفها قطاع "السؤال ا إالرضا
  ".التعلمي

شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة 

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

تالية، سواء مشلت  ت م ر، عرفت هذه السنة ٕارضا السيد الوز
ة التعلميية ٔو الف   . الشغي التعلميية اكم 

واعي؟   ما يه ا
ن وصل احلوار؟ ٔ   و

رشكرا ا   .لسيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  ٓين املوايل موضو ر احلاصل يف قطاع "السؤال ا سبل خفض التو
  ".الرتبية الوطنية

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

  .اليس عبد إالاله، تفضل

شار    :عبد إالاله احللوطي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل الرتبية  ل القطاع د ٔمهية د ىل ا ين  ر، م سؤالنا، السيد الوز
يل تيدرسو يف املؤسسات  لنا اليوم ا ٔبناء د ل ا ٔمهية د والتكون، ا

يل يف  ال وساء التعلمي ا ل ر ٔمهية د الظروف الراهنة، فهاذ التعلميية، ا
ات،  ا ح ل  ة د ت، مجمو ل إالرضا ة د مو د ا السنة الحظنا وا
ٔننا لكنا  ٔن هاذ اليش هذا ممكن  يد  ٔ ل الزنول ٕاىل الشارع، و ة د مجمو
د ال  ٔن هاذ اليش هذا ال يف ٔننا لكنا نتعاملو معه،  ليه، ممكن  نتغلبو 

ظومة الرت    .بية والتكونالبالد وال الوطن وال م

رى معمك  ر، ليك  ، حنن اليوم نطرح هاذ السؤال، السيد الوز و
  يف ميكن اخلروج من هذه الوضعية؟

ر، ونطرح إالشاكالت  سمتع لمك، السيد الوز ، هذه فرصة ليك  و
  .املرتبطة هبذا املوضوع

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

هموضالسؤال املوايل  ن" و ٔساتذة املتعاقد   ".ا
ٔصا واملعارصة لطرح  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
ٔمحد   .احلاج 

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ذوهنا  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت س يف نفس إالطار، 
ابة ملطالب  لول واحضة قصد إال ل ٕاجياد  ٔ ن من  ٔساتذة املتعاقد ا

ات اليت ترض  ا ح ل  لهيا لوقف هاذ املسلسل د وافق  وم
ٔبنائنا املمتدرسني؟   ملؤسسات التعلميية وترض كذ ب

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ن ف"السؤال املوايل موضو ٔساتذة ا ت املتتالية ل رض إالرضا
  ".لهيم التعاقد

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

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

ر،   السيد الوز
ٔوان  ٓن ا ي ينخر جسم التعلمي  ٕاليقافٔم  ت ا زيف هذه إالرضا
امة؟ متع بصفة    وا

س ا   :جللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ملف "ٓخر سؤال فهاذ املوضوع هذا، الفريق احلريك وموضو
لرتبية والتكون ٔاكدمييات اجلهوية  ٔطر ا ٔساتذة    ".ا

شار  .تفضل السيد املس
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ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
ر،   السيد الوز

شارون،    ٕاخواين املس
شارات،   ٔخوايت املس

ٔطر  يدالس سائلمك  ٔساتذة و دات ملف ا ر حول مست الوز
لرتبية والتكون؟ ٔاكدمييات اجلهوية    ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

نية  ٔسئ ال ىل ا ابة  ر الرتبية الوطنية لٕال اللكمة لمك السيد وز
ت اليت يعرفها قطا ن وإالرضا ع التعلمي واملتعلقة بطبيعة احلال مبلف املتعاقد

دود  قة 24يف    .دق
  .تفضل

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

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل العناية اليت  الل ٔشكرمك  تولوهنا لقطاع الرتبية والتكون من 

ل هذه املؤسسة املوقرة ه دا   .استدامة حضور قضا
ٔن مواضيعها متس جماال  ٔسئ وذ  ٔمثن طرحمك لهذه ا ٔن  ٔود  و
ل  ارض ومستق لهيا  رشية، اليت يتوقف  و هو جمال املوارد ال حمور وح

، مؤكدا لمك استعد ل الوزارة من املنظومة الرتبوية ببالد امئ دا اد ا
شغاالت  اوب مع اكفة القضا اليت تثريوهنا واليت جتسد  ل الت ٔ
صادية،  ق عية و ج اته  اصة لقطا متع، و ت ا تلف مكو ة  ق احلق

  .اليت متثلوهنا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔصنف املواضيع والقضا الو  ٔن  از يل  ٔسئ اليت تفضلمت ٕاذا  اردة يف ا

ٔن ا، فميكن يل  ٔساسني بطر ن    :ٔصنفها ٕاىل حمور
ٔاكدمييات؛ - ٔطر ا ٔساتذة  ٔول هيم ملف ا  ا
ل القطاع - ات دا عي ومطالب بعض الف ج  .والثاين هيم احلوار 

دت  ٔاكدمييات ٕاال وو ٔطر ا ٔساتذة  ٔثري ملف ا ٔنه لكام  ليمك  ٔخفي  ال 
ٔساسية، نفيس لك مرة مضط  ٔ ٔوحض مس ال ميكن يل السكوت عهنا را 

ر،  اسل وتتاك سميات اليت صارت ت ٔو ال سمية  ٔ ال ٔعين هبا مس و
ٔحصاب هذا امللف بـ ا يوصف  ٔح ن"ف ٔخرى بـ" املتعاقد ا  ٔح ٔساتذة "و ا

لهيم التعاقد ن فرض  دم "ا لغاية ويعكس ٕاما  ٔمر مؤسف  ، وهو 
ىل  رز طالع الاكيف  ٔن  ذ  طبيعة هاذ امللف، واملسارات اليت قطعها م

ة التعلميية سنة  رة وتغليط الرٔي العام 2016ىل السا ل إال ٔ ٔو من   ،
ل املنظومة الرتبوية ما  ينا دا س  ٔنه ل ٔخرى  ٔؤكد لمك مرة  الوطين، وٕاين 

سميته بـ ن"تمت  سمية اليت استعملت يف مر انتقال "املتعاقد ية ، فهذه ال
ىل إالطالق   .سابقة مل يعد لها وجود 

  السيدات والسادة،
كفي من  لس النواب ما  ٔسبوع املايض مب لسة ا الل  لقد قدمت 
ٔمر  ٔن ا ليل والربهان  ٔوحضت  قة خبصوص هذا امللف و ق املعطيات ا
دم  رخس الهشاشة و س بعقد حمدد املدة  وي ول يتعلق بتوظيف 

  .لبعضستقرار كام يدعي ا
د  ل ليه احلكومة سعيا مهنا  ٔقدمت  ي  ٔن التوظيف اجلهوي ا كام 

ل  ه املنظومة الرتبوية ق ي عرف ٔساتذة ا ، 2016من اخلصاص املهول من ا
ٔكرث من  ٔستاذ يف ظرف  100مكن من توظيف  سنوات، وهو ما  5ٔلف 
الل  بري لهذه احل 20يعادل ما مت توظيفه  كومة سنة املاضية، وهذا ٕاجناز 

رخي املنظومة قه يف  سبق حتق   .مل 
س وليد اليوم،  منط من التوظيف ل ٔن هذا ا ٔكدت  ٔن  وقد سبق يل 

لرتبية والتكون سنة  ليه امليثاق الوطين  ، وتضمنته الرؤية 1999بل نص 
ر ٕاجيابية 2015إالسرتاتيجية سنة  ٓ منط من التوظيف  ، وقد اكنت لهذا ا

ث مكن من ضامن ٔطفال،  كثرية، ح الف ا متدرس ملئات  احلق يف ا
الل التقليص  ٔسهم يف جتميد املنظومة من  اصة يف العامل القروي، و
راسية، وهو  ٔقسام املشرتكة يف الفصول ا كتظاظ وا بري من  شلك 

ابية ٔسئلتمك الشفهية والك رب  ٔنمت  ي كنمت تطالبون به  ٔمر ا   .ا
ٔخرى  يد مرة  ٔ دد الت ٔ ي وٕانين  ٔسايس احلايل ا ٔن النظام ا ىل 

ىل  ٔسقط التعاقد بصفة هنائية يف مارس  113حيتوي  ي  مادة، وا
راعي املامث 2019 ة  ٔساتذة يف وضعية نظام ، مكن من ٕادماج هاذ ا

يازات من  م ت و ٓخرن وخيول هلم نفس الضام ٔساتذة ا واملطابقة مع ا
اصب املسؤولية و  ة وولوج ٕاىل م ترق   . مشاركة يف املبار

ت التوظيف  ار ىل م ري والطوعي  ال الك ٔن إالق دد القول  ٔ كام 
ٔن هذا  لشك  ٔاكدمييات سنو يؤكد مبا ال يرتك جمال  اليت تعلن عهنا ا
لك  يازه  ث يتقدم املرتحشون الج د ح ٔ ٔي  ىل  التوظيف مل يفرض 

لك  لك ٕارادة،  ياالطوعية،  رة الج ا ت من شغف ولك م ز هذه املبار
اح فهيا ل الن ٔ .  

ٔاكدمييات يه  ٔطر ا رسمي  ٔن معلية  ربمك من هذا املنرب  ٔ ٔن  وميكن يل 
ٔطر املرمسة ٕاماكنية الرتحش  ح ل ىل قدم وساق، وهو ما سي ارية اليوم 
ستحقاقات الرتبوية  الل لك  ل القطاع والتباري  ت دا ياز املبار الج

ٔطر يف السنوات املق القلي إالدارية القادمة ٔن يتق هؤالء ا ٔمل  ، كام ن
ل املنظومة، من مدراء مؤسسات، من  اصب املسؤولية دا خمتلف م

رن ٕاقلمييني ٔقسام ومن مد شني، من رؤساء مصاحل، من رؤساء    .مف

س احملرتم،   السيد الرئ
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔغتمن ه ٔن  ٔطر امسحوا يل  ٔساتذة  ارشة ٕاىل ا ه لكمة م ٔو ذه الفرصة 

ىل ضامن احلق يف  بعة من رؤية املسؤول احلريص  ٔاكدمييات، لكمة  ا
ٔستاذ واملريب متدرس وصادرة كذ من قلب ا   . ا

يل بصفة  ٔن مجيع حقوقمك مضمونة بعد الت ٔقول لمك من هذا املنرب 
ة، ٔن حقوقمك  هنائية عن التعاقد ودجممك يف وضعية نظام ٔؤكد لمك  ٔقول لمك و

ٔسايس مينحمك احلفز طوال احلياة املهنية، كام  ٔن هذا النظام ا مضمونة 
ٔمن الوظيفي واملساواة يف مجيع  ستقرار املهين وا يوفر لمك 

  .ستحقاقات املهنية
رتقاء  ٔهنا  لمزيد من التعديالت اليت من ش ٔسايس قابل  هاذ النظام ا

رب بوضعيتمك االٕ  رب احلوار البناء،  دارية واملادية وجتويد مسارمك املهين 
لزتام بثقافة املسؤولية ويف طليعهتا  يض  ٔن هذا احلوار يق احلوار املمثر، 
دم تعريض  ٔمني الواجب املهين و ىل الزمن املدريس وت رتام واحلفاظ  ا

لضياع ذ يف التعلمي  لتالم ستوري    .احلق ا

س احمل   رتم،السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔاكدمييات  ٔطر ا ٔساتذة  ٔسئلتمك واخلاص  ٔول من  ٕاذا اكن احملور ا
اصة ما  ٔدوار املنوطة به،  ريبة جملسمك املوقر ومع ا ىش مع طبيعة و ي
ٓخر  ٔسئلتمك هو ا هيم تعزز وتوطني البعد اجلهوي، فٕان احملور الثاين من 

ي حيرض يف يتقاطع م لس املوقر، ا ت هذا ا مات جزء من مكو ع اه
اصة  ن نعتربمه يف الوزارة رشاكء لنا، و عيون ا ج لون  ه الفا ري

ٔكرث متثيلية ت التعلميية ا   .النقا
ٔن  ويف هذا إالطار، وبفضل ٕارادة هذه الوزارة ورشاكهئا، استطعنا 

ذ در حلل العديد مهنا،  نعاجل ملفات مطلبية ظلت مجمدة م سنوات، و
ٔول من سنة  ا من وضع تصور 2018انطالقا من الفصل ا ث متك ، ح

لن عن ذ بالغ  12حلل  ٔ ٔهنا مع رشاكئنا، كام  ش  25ملفا، املتفق 
ر    .2019فربا

ٔوىل من امللفات واملتضمنة لسبعة ملفات فقد متت  ة ا خصوص الف ف
ٔمر بـ   :سوهتا، ويتعلق ا

ٔول - ن سبق : امللف ا دادي، ا ٔساتذة التعلمي الثانوي إال وضعية 
ر  ل فاحت ينا د ق ىل التقا ٔن اكنوا معلمني واحملالني  ، 2006هلم 

رمس سنوات  د  ىل التقا لوا  ٔح اية  2007و  ؛2011ٕاىل 
بية : امللف الثاين - ٔج امعية من دول  ىل دبلومات  ة احلاصلني  رق

اح ازوا بن ت  اج رمسي سنة املبار لولوج  2015-2014املهنية 
ٔهييل؛ ٔستاذ التعلمي الثانوي الت   ٕاطار 

ندس دو بعد : امللف الثالث - ىل شهادة  ٔطر احلاص  ة ا رق
رمس سنوات  ت املهنية  اح يف املبار   ؛15و 14الن

ٔطر املرتبة يف السمل : امللف الرابع - ، وقد مشلت هذه 9وضعية ا

  موظفة وموظف؛ 4342ية العمل 
ٔول يف السلمني : امللف اخلامس - ن مت توظيفهم ا وضعية املوظفني ا

 25.263، وقد مشلت هذه العملية 10ومرتبون يف السمل  8و 7
  موظفة وموظف؛

اميل : امللف السادس - سوية وضعية موظفي الوزارة  الرشوع يف 
كتوراه، وقد معلت الوزارة السنة الفار  ىل تنظمي شهادة ا طة 

د خصص  ٔستاذ التعلمي العايل مسا ت التوظيف يف ٕاطار  ار م
رمس هذه السنة  50لها  ٔخرى  اراة  ٔن يمت تنظمي م ىل  صبا،  م

ىل الرفع من هذه  200وخصص لها  ٔمل احلفاظ  صب، ون م
ٔمر من  لمعنيني  ص  ٔنه يمت سنو الرتخ لام ب  ، الوثرية سنو

ياز املبار ل اج ات ٔ يق القطا ىل صعيد  ت املنظمة 
ىش مع وضعيهتم اجلديدة ٔسالك ت ٔن . لالستفادة من ولوج  كام 

سبني لقطاع الرتبية الوطنية  الت ملف املوظفني املن ٔ الوزارة 
ٔسايس ملهن  ىل جلنة النظام ا كتوراه  ىل شهادة ا واحلاصلني 

داث ٕاطار  ل ٕا ٔ حث"الرتبية والتكون من  مبرشوع  "ٔستاذ 
سيق والبحث  ام الت ور لتويل  ٔسايس اجلديد املذ النظام ا

  الرتبوي؛
لمرسومني احملدثني ٕالطار  2018ٕاصدار سنة : امللف السابع -

ٔن هذا إالطار هو  طلق ٕامياننا ب ربوي، وذ من م رصف  م
رتقاء  ادة الرتبوية مبؤسساتنا التعلميية و ٔدوار الق ل بتعزز  الكف

  . هبا

سوية، ٔ  ل رية  ٔ ضم ملفان هام يف احملطات ا ة الثانية ف ما خبصوص الف
ه والتخطيط  ٔطر التوج ٔطر إالدارة الرتبوية وملف  ٔمر مبلف  ويتعلق ا

  . الرتبوي
ٔعطيت  ٔن  ي سبق يل  ٔطر إالدارة الرتبوية وا فعىل مستوى ملف 

ا ٕ دت الوزارة مرشوعي مرسومني يتعلقان  ٔ سويته فقد  دا ب دة النظر و
صاد  ق ىل وزارة  هتام  ا ٔطر إالدارة الرتبوية ومتت ٕا كون  يف س 
واملالية وٕاصالح إالدارة، وتوصلت الوزارة جبواب يتضمن بعض 
هنائية لهذا  سوية ا ىل ال املالحظات واليت متت دراسهتا ومت االتفاق 

  . امللف
ه، فقد معلت ا ٔطر التخطيط والتوج ىل مستوى ملف  لوزارة ٔما 

ٔخرى  ة ا ات احلكوم سيق مع القطا داد مرشوع مرسومني ويمت الت ىل ٕا
ه الوزارة  ٔيضا ف ي حققت  لهيام، وهو امللف ا هنائية  ل املصادقة ا ٔ من 

ب يف السمل  ه الرتت ح ملتخرج ٓخر ي ت هو ا ي  بريا، وا  11تقدما 
ي اكن معموال به يف السابق 10بدل السمل    . ا

لشهادات ٔما  ة  لرتق ٔمر  ة الثالثة، ويتعلق ا ف خيص ملفات الف
يني،  ن إالداريني والتق د ٔصيل واملسا ارج سلكهم ا ٔساتذة امللكفني  وا
ات هتدف ٕاىل  ث تقدمت الوزارة مبقرت راسة ح د يف طور ا ي تو فه
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عتبار من طرف  ذها بعني  ٔ ي سبق لها تقدميه و جتويد العرض ا
ة املعنيةالقطا   . ات احلكوم

ٔعين به ملف النظام  اصة، و هذا، ويظل هناك ملف ذو طبيعة 
ي قطعنا مع رشاكئنا  ٔسايس اخلاص مبوظفي قطاع الرتبية الوطنية ا ا

مة يف  ٔشواطا  عيني  ل متكني موظفي ج ٔ ٔفق ٕاقراره، وذ من 
لتحوالت اليت شهدهت ستجيب  ديد  ٔسايس  ن القطاع من نظام  ا 

رشية يف املنظومة وية املس   .الرتبية والتكون وحيد من الف

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عي القطاعي مىت  ج حلوار  رتقاء  ل  ٔ ود من  سنواصل 
لقاءات البناءة اليت متت  ٔحسن دليل هو ا ، و توفرت الرشوط املالمئة 

اللها االتفاق يوم ٔ  ت التعلميية واليت مت  ابة لطلب بعض النقا مس، است
لرشوع يف تدارس  ل  ٓخر ابتداء من يوم إالثنني املق ع  ىل عقد اج

ىل طاو احلوار ة  سوية امللفات املطرو ات خبصوص    .مقرت
لعمل املشرتك واحلوار  لوزارة  ستعداد التام  ىل  ٔخرى  ونؤكد مرة 

ٔساس ٕاىل بناء احللول الكف املمثر م سعى  ت اجلادة، واليت  ع النقا
ذ يف  لقطاع، وكذا ضامن حق التالم الرتقاء بوضعية مجيع العاملني 

متدرس   .ا

هودات  ه بعبارة التنويه وإالشادة  ٔتو ٔن  سعين ٕاال  ويف اخلتام، ال 
ٔطر ال ائية اليت بذلها والزالت تبذلها مجيع ا ٔطر ست رتبوية ومجيع ا

بنائنا،  ٔ متدرس لبناتنا و ل ضامن احلق يف ا ٔ اء، من  إالدارية بدون است
رتقاء  ل  ٔ شها، وكذا من  ة العصيبة اليت نع اصة يف هذه الظرف
ضيات القانون  خنراط يف مجيع مشاريع تزنيل مق الل  نا من  مبنظوم

  .51.17إالطار 
ليمك ورمحة هللا ور    .اكتهوالسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ٓن ٕاىل  بمنر ا ر الرتبية الوطنية، واللكمة  التعق ىل جواب السيد وز
لشغل حتاد املغريب    .لفريق 

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
ر،   السيد الوز

ي يعرف د ا عي املتصا ج قان  ٔساس ح ه قطاع التعلمي يعود 
ذ  ي توقف م لية احلوار القطاعي ا ر  21ٕاىل تعطيل  ، ٕاضافة 2020ينا

ات احلوار القطاعي حول ملف إالدارة  ٕاىل ختاذل الوزارة يف تطبيق خمر
ٔصيل، يف الوقت  ارج إالطار ا لشواهد وامللكفني  ة  الرتبوية وملف الرتق

ك ظر  ي اكن امجليع ي رفع ا يق امللفات ومعاجلهتا مبا  ىل  اب 

ٔساتذة  يني و ن إالداريني والتق د يل املسا ٔحصاهبا، من ق ة عن  املظلوم
ارج السمل، امللحقني الرتبويني،  9، خرجيي السمل 10الززانة  املقصيني من 

ن  رة واملربز اك ه والتخطيط وا صاد، هيئة التوج ق وملحقي إالدارة و
ن ال واملقصيني  لهيم التعاقد ا ن فرض  ٔساتذة ا ت، وا من املبار

بايق  ات  متتع بنفس احلقوق والواج يطالبون ٕاال حبقهم املرشوع يف ا
ات اليت طالها احليف وإالقصاء  ريمه من الف ٔمازيغية، و ٔساتذة ا زمالهئم، و

  .95و 83من النظامني 
ر، مل تلزتم الوزارة ب  ليه يف الواقع، السيد الوز تعهداهتا ومبا مت االتفاق 

ىل  ا بغينا نلقاو النتاجئ  عيني، واح ج لمت الرشاكء  سابقا، حصيح استق
ر   .ٔرض الواقع، السيد الوز

لول  اتية سامه يف استعصاء ٕاجياد  ان املوضو ل ف معل ا ٕان توق
عيني،  ج ٔزمي العالقة بني الوزارة والرشاكء  ، يف ت لعدد من القضا

ٔسايس ملوظفيإ  شتغال حول النظام ا الرتبية الوطنية،  ضافة ٕاىل توقف 
ر، يف هذا الوقت  ا، السيد الوز كون  ي اكن من املفروض  ا ا يل اح ا

ىل  ان والعودة لالشتغال  ل رسيع تفعيل هذه ا ا نطالبمك ب دثو،  كنت
صف وحمفز ادل وم ٔسايس    .ٕاخراج نظام 

ر،   السيد الوز
ستقرار املادي  ة لتوفري  ا ٕان املدرسة املغربية اليوم يف 
ادة الثقة وجتويد العالقات  ل ٕا ٔ لعاملني والعامالت هبا من  عتباري  و
سمح بتزنيل القانون  ربوي  اخ  لق م ل  لني يف س بني خمتلف املتد
ٔو تدبري  ٔي ٕاصالح  ٔحسن الظروف، ٕاذ ال ميكن احلديث عن  إالطار يف 

تت ٔو ح ات اليت  ا ح عتصامات و ت و اكمة يف ظل إالرضا
ت النقابية،  ت العامة واحلر لحر ة  هتااكت الصار ال ها احلكومة  توا
عتقاالت، عوض  ويف مقدمهتا احلق يف إالرضاب وتعممي القمع والعنف و

رىض لوطن  حن ال  اته، ف اللزتام مبخر حلوار و ٔن معاجلة مجيع املشالك  نا 
ميقراطية بني  ال التعلمي واملس بقمي املواطنة وا ساء ور رامة  ه  هتان ف

ة ه عن طريق املدرسة العموم   .ش
راسية  ىل مشارف هناية السنة ا لشغل وحنن  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ٔن  لام  ت إالشهادية،  ا م مك عن مج توارخي  ال اصة بعد ٕا و

ب مردودية النظام ال س رايس اجلاري قد اخنفضت  الل املومس ا رتبوي 
ىل  لجوء لالشتغال بنظام التناوب والتفوجي مع إالبقاء  ورو وا احئة 
الل  ٔجواء الرتبوية من  ة ا ىل رضورة تنق رايس، نؤكد  نفس املقرر ا
لول لهذه  رة احلوار القطاعي ورسيع وثريته وٕاجناز وٕاجياد  توسيع دا

  .لعالقةاملشالك ا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔحراراللكمة لفريق التجمع الوطين  ب ل   .يف ٕاطار التعق
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شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

د  ٔ مك، ال  مك الرصحي كام تعود م ىل جوا ر،  ٔشكرمك، السيد الوز
ٔعطاب املنظومة الرتبوية   برية ٕالصالح  شكك ف تقومون به من جمهودات 

ات املتتالية اليت يعرفها القطاع، مشالك  ا ح زيف  املرتامكة، ولوقف 
مك قادرون حبسمك  ٔ مجل موروثة تتطلب احلمكة والرزانة حللها ولكنا يقني 

لهتا ل ىل    .الوطين 
ٔاكدمييات ي ٔطر ا ٔساتذة   1985ظرون إالدماج، حضا النظامني ا

ٔطر إالدارة الرتبوية مسلاك  2003و ة  ائية، ف ست ة  ظرون الرتق ي
ظرون  املو الشهادات اجلامعية العليا ي ظرون املرسومني،  وٕاسنادا ي
دون إالداريون يطالبون  يون واملسا دون التق ة وتغيري إالطار، املسا الرتق

ات رتاف هبم كف م يف النظام  ال شتغل بقطاع الرتبية الوطنية وٕادما
ظر  ي ي ٔصيل ا ارج ٕاطارمه ا ٔساتذة امللكفون  لوزارة، ا ٔسايس  ا
ٔهييل وٕاىل  ازة تغيري إالطار ٕاىل الس الثانوي الت ىل إال احلاصلون مهنم 

دمه املادتني  ع لهيا، وذ  دادي لغري احلاصلني   109الس الثانوي إال
ٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية مع ما  111و من النظام ا

ة ٔقدم ساب سنوات ا ة وا   .حيم هذا إالدماج من مطالب يف الرتق
لها ٕاال  ر، ال ميكن  ىل طاولتمك، السيد الوز ارقة  لكها ملفات 

ه حلوار، هللا حيسن عومك، حتاورتو البارح مع الهيئات النقابية ودا را
وية وامجلعيات القطاعية اليت ال  ات الف سيق دد من الت ة  وليتو يف موا
 ، قة متر مهنا بالد ة دق دة تقوم بتزنيلها يف ظرف ٔج ٔي  ها و نعرف من حير
سالم،  ورو  اوز حمنة  ستلزم من امجليع استحضار الروح الوطنية لت

دتنا الفرصة اليت ال طاملا ي  ىل خصوم و ظروهنا، معلنني وحىت نفوت 
ٔقرب  عيني يف  ج دي ومسؤول وممثر مع الفرقاء  ح حوار  ا بف متاسك

  .وقت
جح مجيعا يف  ٔننا س يد  ٔ ياز، و م ل حوار وٕانصات  مك ر ٔ وحنن نعمل 
ل مدرسة  ٔ ري احلوار من  حلوار، وال يشء  ٔزمات  جتاوز خمتلف ا

رجع  ٔستاذ و عتبار ل ة تعيد  وه ة م ٔولياء معوم ء وا ٓ ات وا ٔ ثقة ا
بزتاز واملقايضة  ستغالل و ٔساليب  نا الرتبوية، رافضني لك  ملنظوم
ٔن هذا التوظيف واحض  ىل اعتبار  ن،  ي ميارسها البعض مبلف املتعاقد ا
لك ٕارادة وتلقائية،  ه  ٔهنم اخنرطوا ف ٔساتذة،  ىل هؤالء ا ومل يفرض 

ٔي توظيف سيايس  لتايل ف ٔسلو و ة يبقى  ة هذه الف ىل معا رب 
ٔخرى  ة و ي اكنوا وراء هذه املعا ٔولئك ا اصة من  مدا ومرفوضا، 

اهتم لسنوات طوي ٔساتذة مبختلف ف   .واليت يتجرع مرارهتا ا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ميقراطي  لفريقاللكمة  ستوري ا عيا   .ج
  .تفضيل

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

ات واملعطيات ىل التوضي ر    .شكرا السيد الوز
كتظاظ  ة ظاهرة  يل ملوا يار احلكومة لهذا احلل املر لفعل ٕان اخ

ٔزيد من  ت من توفري معل قار  ة مك من  100.000ملدرسة العموم
  .دخرجيي اجلامعات واملعاه

س يف الوضعية القانونية لهؤالء  ٔنه هناك ل ر  لكن، نؤكد السيد الوز
اضعون لنظام  ة؟ هل مه  اضعون لنظام الوظيفة العموم ٔطر، هل مه  ا

امئ؟ ٔشاكل التعاقد ا   اص؟ هل هو شلك من 
ل حم النظام  ى العمل بنظام التعاقد و هت ر، ا كام قلمت، السيد الوز

ٔاكدمييات، ٔسايس ل ٔخرى ا ٔاكدميية ٕاىل  ٔيضا خيتلف من    .وهذا النظام 
ة القانون  رىق ٕاىل در لكن، هذا النظام ال قوة قانونية  مادام ال 

ليه يف الفصل  ستور 71املنصوص    .من ا
ر احملرتم، ملعاجلة هذه إالشاكلية ٕالجياد  ه ٕاليمك، السيد الوز حنن نتو

ليه، فال نضمن ل هنايئ وواحض، فٕاذا ما اسمتر هذا الوضع  ىل ما هو 
ٔطر  ل ا ة وسنكون مغامرن مبستق ستقرار لسري املدرسة العموم
ىل  د سواء، فٕان اكنت احلكومة جمربة يف مر معينة  ىل  ذ  والتالم
ٔيضا ٕالجياد  ي ملزمة  ، اليوم فه كتظاظ والبطا التعاقد حلل مشالك 

د مل  سوية الوضعية ووضع  عيةالصيغ القانونية ل   .ثل هذه احللول الرتق
ٔطر املنظومة الرتبوية ملساواة بني مجيع  ر،    .كام نطالب، السيد الوز

  .وشكرا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب، اللكمة    .شرتايك لفريقدامئا يف ٕاطار التعق
س شار، السيد الرئ   .تفضل السيد املس

شار الس    :يد عبد امحليد فاحتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
اة  و املغربية ويف ح دث عن قطاع مركزي يف ا فعال، حنن نت
دث عن  ستحرض املسؤولية عندما نت ٔن  لتايل البد  املواطن املغريب، و
ت  ٔمس مع النقا مت  ر، ٕالتق مشالك هذا القطاع، فعال السيد الوز

ٔمل الثالث اليت ت  ه  ي صدر هو ف ٔن البالغ ا هنا، ويبدو  سق ف ب
ىل مواص احلوار يوم إالثنني القادم مك اتفقمت  ٔ   .عتبار 

ل  سمية د اوز ال ٔن نت ارضة ويف مقدمهتا  ٔهنا  لكن، إالرادة يبدو 
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ىل التعاقد" ٔساتذة املكرهني  ن"، "ا ٔساتذة املتعاقد ٔطر "، "ا
ٔاكدمييات ٔن اليو "ا ريدون ،  هلم حمددة يف نقطتني،  م املطالب د

ة بني  د وريدون احلرية اجلغراف لتقا خنراط يف الصندوق املغريب 
سمية نا من ال   .اجلهات، هاذي جوج النقط، هاذ جوج النقط تعف

ذ  لهيا م فق  ٔربعة مراسمي م لهيا،  ٔ الثانية، يه املراسمي املتفق  املس
يت  ه  ،2020و 2019يعين س ٔطر التوج إالدارة الرتبوية ٕاسنادا ومسلاك، 

ارج ٕاطارمه اميل الشهادات العليا امللكفني    . والتخطيط، 
راه  وي هو ٕا ن يف القطاع والتعدد الف يل اك وي ا ٔيضا التعقد الف لكن 
يل هو يف  ٔسايس ا لو هو النظام ا رج د لو وا ل د قي، وهذا املد حق

ٔسايس طور النقاش،  جيب  سري النقاش واحلوار حول النظام ا ٔن 
ة  ات املطرو سيق ة اليوم والت رى املطالب املطرو ٔن عندما  ٕاىل مداه، 

ل يل اكينة يف .. دا ٕالرادة الوطنية ا ر،  ٔنوه، السيد الوز ٔن  ولكن البد 
قي ت وهذا مكسب حق ت النقابية ومع النقا اور مع املركز ٔن نت   .بالد 

صاد، عندما  ق وية املتعددة، يعين ملحقو إالدارة و رى املطالب الف
سيري املادي  ٔطر ال رة،  اك امللحقون الرتبويون املربزون واملستربزون، ا

ٔساتذة الززانة  دون إالداريني،  يون واملسا دون التق ، 10وإالداري، املسا
شون، املهند.. ، حضا ملف94-93فوج  سون، حضا النظامني، املف

ة اجلديدة،  ر ارج السمل وا ٔساتذة مراكز التكون املقصيون من 
لغة العربية  ٔساتذة ا ٔمازيغية،  لغة ا ٔساتذة ا ٔطر املشرتكة،  املترصفون وا

يون ون واملرسبون، التق ات .. والثقافة املغربية، املعف ٔن هناك ف مبعىن 
س يف هاذ  لها ل عددة، جيب  وية م عددة ومطالب ف الوضع هذا، ولكن م

ٔن هناك ٕارادة  ٔعتقد  ٔسايس، و قي هو النظام ا لو احلق ل د لها يف املد
لوصول ٕاىل هذا احلل ت وبني الوزارة    .مشرتكة بني النقا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .ةياللكمة لفريق العدا والتمن 
ب   .تفضل اليس احللوطي، التعق

شار السيد عبد االٕ    :ه احللوطيالاملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

يل نقسم، كام قسممت  ب د ٔمكن يف التعق ٔ حناول ما  ال،  ىل لك 
ر، ٕاىل شقني   :ٔنمت السيد الوز

ٔول يل : الشق ا ٔسامء، ا ٔ ا ش  ٔساتذة، ما كهتمن علق  يل ت ا
ٔساتذ ٔبناء يف املؤسسات التعلميية جبانب هيمين هو هؤالء ا ة يدرسون 
ٓخرون ٔساتذة ا   . ٕاخواهنم ا

كون عند مسارات خمتلفة،  ش  ٔساتذة مغاربة، ما ميك هؤالء ا
د،  لول لتجعل عند مسار وا ىل  يفاش ميكن لنا نقلبو  اصنا نقلبو 

ٔستاذ عندو  كون لك  اصشاي  ٓخر ما  ٔستاذ  يدرس جبانب  ٔستاذ 
ٔستاذ عندو احلق يف صندوق وضعي ٓخر، هذا  ٔستاذ ا ة خمتلفة عن ا

د معني وهذا ما عندوش هاذ احلق هذا، هذا عندو احلق يف احلركة  تقا
  ... نتقالية، هذا ما عندوش، هذا عندو حق يف 

سبة لهؤالء  ل ٔمكن،  ر حناولو ما  يل بغينا السيد الوز ٕاذن هذا هو ا
ٔن هاذ امل  ٔساتذة بغينا  ٔخرى ا ٔو ب ل بطريقة  اصنا يت يل  شلك هو ا

د ٔساتذة لكهم يف مسار وا   .حىت نلقاو مجيع ا
ر حنن اكحتاد وطين  اسبة ليك نذ ر، يه م القضية الثانية، السيد الوز
ٔن  ل هاذ إالشاكالت والتعاطي معها ال ميكن  ة د ٔن املوا ملغرب  لشغل 

 ٔ يل تيطال هؤالء ا لعنف، العنف ا ٔستاذات يف شوارع كون  ساتذة وا
ادي ميكن  يل  ٔخرى، مايش هاذي يه الطريقة ا ط ويف شوارع مدن  الر
يل قلت السيد  لطريقة ا احنلوها  حنلو هبا هاذ املشالك، هاذ املشالك 
ريا  رش  ست ٔسابيع املق وحنن  مكلوها ا ا يل بديتوها اليوم و ر، ا الوز

  . بذ
احنلو هب يل  ٔشنو الطريقة ا اورو، نقلبو  ا هاذ املشالك يه جنلسو، نت

يل قادرن حنلوه  ٔشنو ا يل قادرن حنلوه اليوم،  ٔشنو ا يه إالشاكليات؟ 
يل ممكن خنليوه حىت من بعد  ٔشنو ا ش مشلك 3دا؟    . سنوات ما عند

ة  ىل مجمو لكمت  يل  ر، ا ٕالضافة ٕاىل احملور الثاين، السيد الوز
ٔ ات،  ل الف د  23تنقول  عند حوايل  د ىل وا لكمت   12ملف، 

رسدهاش، إالخوان لكهم رامه سبقوين  ا ة دامللفات ما  ملف، لكن مجمو
  :ورسدوها، ولكن عند جوج داملشالك

يل طال فهيا النقاش وما معر ما  ٔن بعض امللفات ا ٔول  املشلك ا
مك تقدرو  ٔ ر،  متناو، السيد الوز ل،  وصلنا فهيا حلل  توصلو ٕاىل 

ل التعلمي  سمعو الوزارة د ا ت ر، حشال هاذي واح ليك السيد الوز
ٔرسة التعلميية ل ا ٔسايس د ىل النظام ا لكمو    .ت

ٔسايس  ر لغاية اليوم مازال النظام ا ارف السيد الوز ٔنت  ٔسف،  ل
ل  ة د ىل مجمو ادي ميكن جييب لنا  يل  ما زال ما خرجش، وهو ا

اتا ل الف ة د ة من طرف مجمو يل يه مطرو   .ٕالشاكالت ا
  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة ب، اللكمة لفريق ا   .دامئا يف ٕاطار التعق
  .اليس توزي تفضل

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔود يف ىل اجلواب الواحض يف البداية  ٔشكرك  ر   الواقع السيد الوز
ٔاكدمييات ٔطر ا ٔساتذة و ٓن فهاذ الغرفة ف خيص ا يل مسعناه ا   . والرصحي ا
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ٔن ٕاصالح املنظومة، ٕاصالح املنظومة هذا  ىل  ٔيضا  ٔضيف  ٔن  ٔريد  و
ن يت هاذ البعكوات، هاذ التخربيق لكو اك يت لق ٔنت ج دا  تغى قدمي  . م

ٔن املسائل ٕاذن كام  كون  يف العوان،  شار، هللا  قال  السيد املس
  .معقدة ف خيص ٕاصالح هاذ املنظومة

ل  ٔطر د ريا من ٕاصالح هاذ ا ٔ ٔوال و يجي  وٕاصالح املنظومة 
رشي راه ما  ش العنرص ال ٔاكدمييات ٕاىل ما اكي ٔطر ا التعلمي، مهنم هاذ 

لنا، ٕاىل ما ا ش نصلحو املنظومة د رشي ما ميك لعنرص ال اش  عتان
لمدارس،  رو الرتان  ا ند لمدارس، وا ام  رو الر ا ند ش نصلحو، وا اد

ل ٔصلحنا هاذ املوضوع د ٔن نصل لٕالصالح املبتغى، ٕاال ٕاذا  .. ال ميكن 
ا اكملني   . واتفق

ٔحزاب يف  ا دروك يف الربملان هناك حكومة، هناك  شوفو اح يعين ت
د تي س هاذ املوضوع كام بغى احلكومة، لك وا س د ت لغي بلغاه، لك وا

ٓخره   . ٕاىل 
ب  لو، الس ب د ٔشنو هو الس يل دارو هذا موضوع  ٔاكدميية ا ٔطر ا
دا،  برية  ب التوظيف لسنوات  ٔن احلكومات السابقة سدات  لو هو  د
ىل  برية  دادها  ٔ ٔقسام املتعددة  ٔصبح ا كتظاظ كام قلتو،  ٔصبح 

ىل مستوى املستوى ال برية  ٔدى ٕاىل ٕاشاكليات  وطين، هاذ اليش لكو 
ا هذا حلل لنا، و   . املنظومة د

ٔاكدميية،  ٔطر ا سميومه  ٔخ،  سميات كام قال ا املشلك مايش يف ال
ر احملرتم راه  سميومه موظفني يف ٕاطار، وهاذ اليش راه السيد الوز

ٔي احلك ة مع الناس،  ٔن ما تيكوش الرصا ومة لكها مسؤو املشلك هو 
ٔشاكل  ٔن هذا شلك من  ىل  ٔي يتصارحو مع الناس  يف هاذ املوضوع، 

يت (contrat)التوظيف، راه مايش  ادي نقول  حبال ٕاىل ج دا   ،
، هذا توظيف   . سري حبا

ٔهنم موظفني حباهلم  ٔوالد هاذو رشحو ب ٔبناء و اص الناس، هاذ 
ن بعض إالشاكليات ا يل ميكن حتل ف حبال إالخوان، اك يل نوصلوها ا

ن يف ٕاطار .. خيص هاذ اد ن يف ٕاطار الالمتركز إالداري،  اد ا  اح
ٔنه ال فرق  ىل  اصنا نفهمو هلم  ٔسايس  لتايل هاذو توظيف  الالمركزية، و

د  ٔن من دا وا عرابت  لعربية  اصنا نقولو  ، و ه وبني ذ ام  20ب
 ٓ ٔساتذة ا يل ما بقاوش هذوك ا ري هوما ا ادي يبقاو، غيبقاو  خرن 

ط، لكيش غيكون توظف  ٔستاذ موظف يف الر غيبقاو، ما بقاش يش 
يل  اص يفهمو هاذ اليش، ولكن شكون ا ٔاكدمييات،  ىل املستوى ا

  .اصو يفهم هلم هاذ اليش مه احلكومة
دة يف  ش و اصنا حنلوها ما ميك يل  ن بعض إالشاكليات ا لتايل اك و

د تيقول  ال  داه يف القسم، هذا، وحىت يف صندوق التقا ٔخر ا قسم وا
(RCAR2) ادية و    . هوما، راه ا

ادية يف ٕاطار ٕاصالح  و  ٔن ا لناس  اص يفهمو الناس وتفهمو 
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د، هاذ  د وكون صندوق وا ظومة التقا وهاذ التخربيق لكو  (RCAR)م
اص الناس يفهمو ها لتايل  ش ما ادي يتحيد، و ذ الناس هذا 

ٔصا ومعارصة  ا  يل تتجعلنا اح دا وا رية  ات الك ا ح حوش هاذ  نف
ٔن  ٔساتذة يف الشارع،  يل كتعاملو مع ا لو هذاك التعامل ا ش نق ما ميك

  ..إالرضاب حق مضمون

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ٔرجوك السيد ا شار،  ى الوقت السيد املس هت ى الوقتا هت شار ا   . ملس
شار ى الوقت السيد املس هت   .ا

ب دة والتعادلية يف ٕاطار التعق لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 
شار   ..تفضل السيد املس

س تفضل الفريق   .ستقاليل، تفضل السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
يل السمة فعال، اسمتعت  لمك وا لمك والرشح د ل د لتد معان  ٕ

ٔننا لكنا رافضني الوضعية احلالية، لكنا املغاربة ملاك وشعبا  السائدة يه 
ة  نعدام الرا كون يعمل يف سوء وضعية، يعمل  ل التعلمي  ٔن ر رافضني 
ش  ىل املردودية، ٕاذا ما اكن ٔمان، لكها عوامل حتفزه  ة وا ٔن والطم

ش الغرض بـ املردودي كون والو، راه ما عند ا  des)ة يف التعلمي راه ما 
robots)  ،ة، مفكرة د لقسم حيضيو، راه عند الغرض بعقول م لو  يد

ل التعلمي   .بناءة، هذا هو ر
لمك، وكنظن هذاك  شكرو املبادرة الطيبة د ر، ك اليوم، السيد الوز

ا بدينا يف الطريق الٕ  ٔمسى هو هو احلل، اليوم راه اح جياد احللول واحلل ا
  .احلوار

ل،  ل ادي توصلو  ت وراه  ر، مشكور مع النقا وه، السيد الوز بدي
ه ما  ذا ف ستقالل ا ٔاكدميية، حزب  ٔطر ا ٔو  ل التعاقد  هاذ امللف د
ن  ا مستعد ة، واليوم اح لف دية ومن وساطة محيدة دون  ذه من  ٔ

لوطن دمة  ات النظر،  كون حوار بناء ويقني نقربو و ٔساس    .ىل 
كون  لتعلمي و ٔت  يل الت لنا ا ٔطر د لنا من ا باد د ٔ ات ا عيب لف

كون ما مرحتاش وكنطلبو مهنا تعطينا   .كتعذب و
ٔهنا وظفت  ٔما اجلانب احلكويم، فاحلكومة اكنت فرحت وهللت 

 شاف الربيع ما"سنوات، ولكن ذيك املثل العايم  5الل  100.000
ليك وهللا جيازيك خبري، "شاف احلافة ريض  ر هللا  ، دا السيد الوز

دو  ش يو ل احلكومة د  رتامايت  فهم بعدا العنارص د عفوا مع ا
شاي لغة ما ميك ملعارضة ا لبية كهترض  ٔ  .ا

  



شارن  ريل ورة د –مداوالت جملس املس ٔ2021  

18 

ريل  27( 1442 رمضان 14 ٔ2021( 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت، من فض شكر  هت شار ا   .االسيد املس
ب لفريق احلريك يف ٕاطار التعق   .اللكمة 

  .تفضل

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

ياز ما  م ل حوار و ٔنك ر ليك  ٔ كنعرف  ر،  بدوري، السيد الوز
ة  ٔنه مجمو لينا فهاذ امللفات وكريجع  الفضل  د يزتايد  بغينايش يش وا

ل امللفات ا ت د ش لعدة سنني وكنعرفو هذه الوزارة تعاق يل ما حترك
ٔحزاب ل ا ة د   .لهيا مجمو

دمك،  ش حيملمك املسؤولية بو ه  و ٔنه لكيش م ني ب يت اليا  ٔنه  ٕاال 
ل اليس  ٔ مع املدا د دمك، و سريوها بو دمك ك مك يف احلكومة بو ٔ

دو اللكمة بعدا يف احلكوم يقول نو يل  لبار ا اد ا سري  يل ك ٔحزاب ا ة وا
  .هنرضو

يل يف  ٔكرث من الناس ا شوف دا املعارضة يه والت تدافع  ٔ ك
ا يف غىن  د املزايدات، اح ه وا لتايل هاذ امللف هذا والت ف احلكومة، و
ل  ٔطر د ل ا ٔ د يل بقاو يف املس د جوج نقط ا عهنا، يف غىن عهنا، وا

ٔاكدميية، تنطلب من السي ٔكرث وبغينا هاذ الناس ا ٔهنم يوحضهم  ر  د الوز
ة يل يف الوظيفة العموم   .كونو عندمه القوانني حباهلم حبال هاذ الناس ا

ل  تة د ٔن هاذي الوق ه مزايدات،  كوش ف ش ما  لتايل،  و
، لكيش بغا يوظف  ري ذ ان الثنائية ٕاىل  ل ل ا تة د ت، الوق ا نت

عو هاذ امللفات فهاذ ا ٔننا نق ش ميكن لنا  تة هاذي، مايش هباذ الطريقة  لوق
ٔما هاذ امللفات هاذي يه  عهم،  ش نق ل املعقول  الناس، بغينا شوية د

ين ملدة سنني طوي س يل ت ارقة وا يل    .ملفات ا
ا من هاذ جوج نقط تنقولو  ل جوج نقط، اح ٔ د ىل املس هنرضو 

سبة له ل ر،  اصمك  (la retraite)اذ الناس  السيد الوز هلم  د
ل هاذ اليش كون جتويد د اصو  ر، و   .حتلوه، السيد الوز

ل اجلهة  ا فهاذ املناطق د لتنقل، اح يل تتعلق  ٔخرى ا ٔ ا املس
ىل الوظيفة  هنرضو  يل كنا  ٔ ا ىل هاذ املس املوسعة، واليوم ٕاىل ختلينا 

ادي نت ادي نقولو  دا  لتايل اجلهوية،  ىل اجلهة املتقدمة، و الو حىت 
ش جنيبو  لنا  ه د يل يه كتعكس ذاك التو ة ا ا ات يش  فوق ما 
ٔشواطا  ٔننا قطعنا  ٔ تنقول  ادي نوليو ضدها،  لينا  خبو  يل ي الناس ا

اليا رو مزايدات  لناش ند دا ما ميك   .برية 
ل اجلهوية اح  ر، القضية د لتايل، السيد الوز ا اكن عند الهدر و

ل  %46املدريس يف بعض املناطق  يل  يف اجلنوب الرشيق، هذا هو ا
رجعو ملا سبق ين  اود  ٔو  ش اليوم جنيو    .لنا هاذ إالشاكالت، ما ميك

ٔخرى هللا جيازيك خبري،  ك مرة  ر، تنطلبو م لتايل، السيد الوز و
لو ٕاال  ش يت ٔنه هاذ امللفات ما ميك ا تنعرفو ب ل حوار اح ٔنت ر حلوار، و

برية،  ٔشواط  د ا زايد فهاذ امللفات راه قطعت وا ش الناس  وما ختل
ٔنت  ر املالية،  ٔو ال وز س حكومة  ٔنت مايش رئ ىل هاذ اليش  دة  ز
ٓخرن خيرجو ويرصحو ما يبقاوش راجعني  اصنا ا ليك راك درتيه و يل  ا

ديه يتحمل  ر بو سناو السيد الوز ي املسؤولية، وما تبقاش هزها لوراء 
يل درت درتيه ٔن ذاك اليش ا دك،    .بو

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر  دود الوقت املتبقى لرداللكمة لمك السيد الوز بات يف    .ىل التعق
ر، تفضل لمنصة السيد الوز   . تفضل 

د    .تفضل..دقائق 7بقات تقريبا وا

ر الرتب  ، والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ية الوطنيةالسيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ت  ٔربع، مايش النقا ت ا ٔول لقاءات مع النقا ٔمس عقد  يوم 

كون لقاء 3الثالث،  ش  ت اكنو دارو طلب  واستجبنا لها ونقابة  النقا
ات  قرتا د العدد د مة فهيا وا رة غنية  د املذ ٔخرى دارت لنا وا

لحوار ٔيضا    .وجتاوبنا معها ودعيناها 
ٔدراك ما احلوار، احلوار البناء، احلوار  ٔن، كام قلت، احلوار وما  لام 
د النقابة  ف، احلوار مع احلد من ثقافة املزايدة، خرجت وا سق بدون 

م، واش وت  كرار نفس ال ل  ٔ لحوار مع الوزارة من  تقول لن نذهب 
يق يش حوار؟   هذا 

ديدة، بغينا حنلو املشالك  هنجو مقاربة  و، بغينا  ا بغينا مع من نب اح
لنا، هذا هو  ل الرتبية والتكون، هذا هو الهدف د ل الشغي د د

لنا   .الهدف د
اصين ال   ٔ ش النتاجئ يف ما بغيناش جني نقول  ٔ ما عند نتاجئ، 
اورو ا ت يو النتاجئ، اح ا تن يب، اح   . ج

ت  ن نقا ٔوىل والثانية والثالثة والرابعة، اك ش ا د النقابة، ما اكي وا
ٔكرث متثيلية، وتنقدرومه   ..ٔكرث متثيلية، 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل شوش  شار ما  شار، هللا خيليك السيد املس ر السيد املس   . الوز

ليك   .هللا ٕا

ر الرتبية الوطنية ، والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 
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د اجلو  لق وا ىل  ىل احلوار البناء و ف و سق دم ال ىل  ٔؤكد  لهذا 
ة ٔن   ..من الطم

س اجللسة   :السيد رئ
رتفضل السيد  رتفضل السيد الو .. الوز ر، تفضل السيد الوز   .ز

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

يل ما  ٔمر ا د ا شارة احملرتمة، تطرقت لوا ٔخت السيدة املس ا
ش، مايش حصيح وبغيت نصححو   .اكي

ٔساسية  ٔنظمة ا الف بني يف ا ن اخ ٔاكدمييات، ما عرفت هو اك
  .فني شفيت هذه القضية ولكن هاذي ما اكيناش هنائيا بتا

ٔنك ونقول  الس إالدارية وميكن يل نطم رٔس مجيع ا ي  ر هو ا الوز
ة ن يف در ٔسايس اك ٔن نفس النظام ا ار البيضاء،  - ب اللت، يف ا ف

ٓخره دة، ٕاىل  ة، يف و   .يف طن
ٔمر د ا ٔمور القانونية لهذا  اليوم، طرحت وا ٔشنو هو ا م، هو 

ٔن سالينا، قلنا لكيش قابل  شتغل ما قلناش ب ا  ٔسايس، اح النظام ا
ٔسايس،  ن التقعيد القانوين لهذا النظام ا لتجويد ولتطور، اليوم اك

ه، عند القانون  ادي  07.00مشتغلني ف يل اليوم  ٔاكدمييات ا ل ا د
ٔطر ىل هاذ  ه  ٔاكدمييات، كنا كنتلكمو يف  شريو ف فقط  2000ا

ٔمر الثاين ٔاكدمييات هذا ا ٔطر ا شريو  ادي  ٔعوام، اليوم    .ل
ة  لتوظيف اجلهوي يف مرسوم الوظيفة العموم النقطة الثانية هو إالشارة 

(voilà..).  
نتقالية،  ل احلركة  ل املعاش ود يل تطرقو لها إالخوان د النقطتني ا

مج  املعاش مرشوع لحكومة  ٔمانة العامة  الته ٕاىل ا اهز مت ٕا القانون 
ٔساتذة من  ر املالية . (CMR3)ميشيو لـ  (RCAR)هاذ ا السيد وز

  .وقع، دا يف طور املصادقة
ٔاكدميية  يل بني  ل التبادل ا د البوابة د ا وا لق ل احلركة  القضية د

ٔساتذة يف نفس املادة ون سبة ل ل ٔاكدميية،  ش ما يوقعش و  ، فس الس
رو احلكومة لضامن هذا  هود اكمل كتد د إالشاكل يف املنظومة، هاذ ا وا
شار  يل قالها السيد املس ٔساتذة، حبال ا ستقرار الوظيفي واملهين لهاذ ا

ٔفق  ا يف  ل املنظومة، ٕاذن  2030احملرتم، اح ٔسس د راه هاذو هوما ا
رتياح، وا د  كون وا ٔمن وظيفي، اصهم  د ا ستقرار، وا د 

ن  الل السنوات، واش اليوم اك هلم  ا كنضمنو هلم احلقوق د اليوم اح
ة تلقائيا  ىل يش عقد؟ مت إالدماج يف هذه الوضعية النظام د وقع  يش وا

قة 2018يف  اصمك تعرفوه وهذه يه احلق   .وهاذ اليش 
ٔؤكد ٔخرى  سبة مللف إالدارة الرتبوية، مرة  ٔمهية هذا العنرص  ل ىل 

رتقاء  ظومة الرتبية والتكون، صلب املنظومة هو إالدارة الرتبوية، و يف م

                                                 
3 Caisse Marocaine des Retraites 

سويو وخنرجو  اصنا  ٔن  ة ب ا ملؤسسة التعلميية، إالدارة الرتبوية عند الق
كون،  ادي  يل  ٔقرب وقت وٕان شاء هللا ذاك اليش ا هذا املرسوم يف 

يل اكن ها مع وزارة املالية واليوم امحلد  ٔن ذاك املالحظات ا ت جتاوز
دم تنظمي  اعتنا هو  ىل ق ىل هذا و ٔحسن دليل  سوية، و يف طور ال

ياز من  ان الكفاءة املهنية الج   .11لـ  10ام
ٔشنو در فهذا املرسوم؟ هو هذا التكون ما .. اليوم در  ، جود

ل  يد يل  ش ا ني،  ، 10يخرجش ما  10بقاش سنة، والت سن
يتق هذا املنصب 11يخرج  يل  ني، وا ه سن ن ف ، ويخرج بتكون رز

شارن يف التخطيط ويف  لمس سبة  ل ل إالدارة الرتبوية، نفس اليشء  د
ل  ٔ د د املبد ا اليوم ماشني بوا ٔن اح ه، نفس املسار، ملاذا؟  التوج

ة، ل الرتق ٔمناط د ت، نفس ا  6 (c’est-à-dire) اصنا مجيع املستو
ٔيضا هاذ  ش ميكن  ني،  ازة والتكون سن ة، ٕا ٔقدم ل ا سنني د

لسمل  شارن يوجلو    .11املس
ة  ق يل  يل تتداولها  19دامللفات، مايش  3اليوم امللفات ا ملف حبال ا

ٔيضا،  د النقابة  ملف، ميكن لنا خنلقو امللفات،  19ملف ما اكيناش  19وا
د و  ا اع ٔشنو يه؟ اح ديد هاذ امللفات، هاذ املهنجية  د املهنجية لت ا

سويو ملف  د امللفات وك ىل وا ا  يل اتفق اتية ا لق جلن موضو يه 
ل  يو هلم، ملف د ٔمور طرق ل ا د العدد د   . 8و 7مبلف، وا

ا اعمتد سنة من  8و 7 زلو 2016- 2012اح ش  ن طلب  ، اليوم اك
ساليو، ٕاذن هذا ملف ٕاضايف  لكفة مالية، راه ما معر ما   2012ىل 

ٔيضا نبارشوه   .اصنا 

س    :اجللسةالسيد رئ
ر ر، شكرا السيد الوز   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة ر    .وشكرمك السيد الوز
قل سيري؟.. ون   يف ال
  .تفضل

شار السيد  سان  عبداملس   ):نقطة نظام(احلق 
س،السيد ال   رئ

ا طالبني  د النقابة، اح يل سامها وا ذ النقابة وا ر ج مادام السيد الوز
ر فهاذ  ش نتلكمو مع السيد الوز ل  ىل ق لمك اللكمة يف هناية اجللسة 

  . املوضوع

س    :اجللسةالسيد رئ
ن هناك ٕاجراء   .اك

شار  سان  السيداملس   ):نقطة نظام(عبد احلق 
مك تربجمو  ش ، تنطلبو م لنا يف هناية اجللسة تعطيو اللكمة 

ر  يل تيقول السيد الوز ٔن هذيك النقابة ا د النقابة"نتلكمو يف  راه " وا
ٔوىل يف قطاع التعلمي   .يه النقابة ا
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س    :اجللسةالسيد رئ
سيري اجللسة القة ب اوبك. ما عندها    .ولكن غن

شار ادي جناوبك السيد املس   . ادي جناوبك، 
ليه املادة هناك ٕاجر  ص  يل ت يل من  168اء قانوين ا ا من النظام ا

ال وتنطلبو  ٓ ن ا رو الطلب، اك ٓخر اجللسة، تد ل طلب اللكمة يف  ٔ
  . الرٔي داحلكومة

ل  لمك ونطلب إالذن واملوافقة د رو إالجراء د لتايل د ن ٕاجراء، و اك
ٔ   . احلكومة ف خيص هاذ املس
 ٔ لسؤال ا قل  ٓن ن داد الرتاب الوطين والتعمري ا ه لقطاع ٕا ول واملو

ه  ل ٕارساء اسرتاتيجية وطنية "وإالساكن وسياسة املدينة، وموضو م
دجمة يف جمال السكن   ".مشولية وم

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

  .تفضل اليس امحلايم

شار السيد دمحم امحلايم   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارات احملرتمون، شارون واملس   السادة املس

ل الزتام احلكويم املتعلق  سائلمك عن م رة احملرتمة،  السيدة الوز
ىل  ٕالسرتاتيجية الوطنية الشمولية واملندجمة يف جمال السكن وحنن 

ة؟    مشارف هناية الوالية احلكوم
  .وشكرا

س السيد    :اجللسةرئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة لٕال   .اللكمة لمك السيدة الوز

زهة  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  بوشارب،السيدة  رة ٕا وز
  :وسياسة املدينة

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
يف ٕاطار كام تتعرفو توفري السكن الالئق لرشحية واسعة من املواطنني، 

ٔن هاذ مع ل السكن، الس  ل مجيع الربامج د مي د ىل التق لت الوزارة 
لها يف هاذ  ٓخر د ل  2020الربامج وصلت ل ٔ وساالت، وذ من 

ٔيضا لتنويع  ٔو ٕاسرتاتيجية لتقليص العجز السكين و وضع خطة طريق 
ل املواطنني ل خمتلف الرشاحئ د ه مع القدرة الرشائية د   . العرض ومالءم

يل مقنا هبا يف  د العديد من اجللسات ا ىل وا هاذ اخلطة اعمتدت 
ل  ف، الس يف هاذ السنة د د  2020ٕاطار معل مك ل وضع وا ٔ من 

بة  يل كمتكن من تعزز هاذ الطلب واملوا ديدة ا د النظرة  السبل، وا
هلم فهاذ إالطار هذا، وهاذ  ىل مواص العمل د ل الرشاكء واملهنيني  د

يل  م ا د  يل هو  د التصور ا ٔننا نوضعو وا التنا  اخلطة وضعت 
علق   :ت

يف العرض السكين وتنويعه؛   ٔوال بتك
ري  ل ماكحفة السكن  ٔداء الربامج، الس الربامج د نيا، حتسني  و

  الالئق؛
ادة النظر يف إالطار التعاقدي ٔيضا ٕا   .و

ق هاذ ا يف ٕاطار تدق خطة العمل وٕان شاء  واليوم، كام كتعرفو، اح
  .هللا غتخرج عام قريب ٕان شاء هللا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   . شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 
  .تفضل

شار    :دمحم امحلايم السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل التوضيح ابة،  ىل إال رة    .شكرا السيدة الوز

رة،    السيدة الوز
، ال شك ب بري وامحلد  يل هو  هود ا د ا ذلو وا مك ت ٔ ٔننا تنعرفو ب

ٔمور بدات تتحسن فهاذ الوزارة احملرتمة   . ا
ا  ن خصاص، اح ن نقص واك رة، مازال اك ولكن، السيدة الوز
ت جملس  ري يف الربملان هاذي جوج دالوال  ٔ رة دا  السيدة الوز

شارن، جملس النواب، دامئا  ٔو املس شوفو هاذ إالخوان املنتخبون  ت
ل املشلك  ٔسئ د ل ا ة د مو د ا شارن احملرتمني تيطرحو وا املس

ل ما بغاش يتعاجل ل السكن ما بغاش يت ل السكن، وهاذ املشلك د   . د
يل  كون معقو وا يل يه  لول ا كون  رة،  رهناش، السيدة الوز ما 

ادي هنرضو،  ذرية، دا  ىل السكن كون  رة، كهترض  السيدة الوز
ا وصلنا لها، ولكن  لو ها اح هناية د ٔمنا ا صادي والسكن الالئق ب ق
رة،  شوفو احلل، عند مشالك، السيدة الوز اصنا  رة راه  السيدة الوز
ات  لجام ا كتجيو  رة احملرتمة، دا اح هتيئة، السيدة الوز ل تصاممي ا د

ل ن ماكتب كتحملو املسؤولية  رة، ولكن هوما اك ات السيدة الوز جام
رة احملرتمة راسات، السيدة الوز   .ا

ادة النظر يف  اصها ٕا ٓن  هتيئة ا ٔ كنقول هاذ تصاممي ا
يل  ، يه ا كون مسؤو ات يه  لجام رجعو  اصهم  صاصات،  خ

يني، عندها ات عندها تق راسات، امحلد  حىت امجلا  موظفون، تعمل ا
ندسني ٔطر حىت يه كفاءات حىت هوما    .عند 

ن ٕاشاكل،  ات اك ري الواك احلرضية مع امجلا رة،  ، السيدة الوز دا
ري  بلوم،  ندس قراو يف نفس املدرسة، نفس ا رة  رب السيدة الوز كت
ٓمر هو  يحمك، هو ا يل  ندس دالواك اليوم والت عندو قوة، هو ا
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ال، نفس  النايه، وهام يف نفس ري (domaine)ا ، قراو مع بعضياهتم، 
رة دو، السيدة الوز لو بو   .هو القانون د

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ىل رة، هوما .. هرض  ٓخر، السيدة الوز د إالشاكل  ن وا اك

وارث كتوقع  ن  رة، اك ارفني، السيدة الوز ٔنتوما  لسقوط،  ٓي  ت ا البنا
د املدن، ولكن د  فوا يش وا ٔخر ما اكي يق م شوفو ذيك اليش  ت

يش  ي اد ميل  ار البيضاء، و ٔشنو وقع يف ا شوفو  ٔنتوما ك ة،  الرس
ر التارخيية،  ٓ ت، هاذيك دا يف امل يلقى صعو يبغي يصلح راه  مواطن 
ة داحلواجي ما كتعطالوش  مو د ا دا فهيا وزارة الثقافة، ودا وا

رةإالماكنيات،    .السيدة الوز
ن ٕاشاكل ا املغاربة عند التاكفل  اك رة هو اح ٓخر، السيدة الوز

ري مشلك  يلقى  ش مع وليداتو،  ا سان  رب إال شني، كت ا ا  العائيل، اح
ل طبقة، كتحراف لو  ل ٕاضافة د د د ٔ لوا يلت ري  ٔ زيد طبقة، يف ا

ٔي طريقة ه، ب سكن مع  ش  ة دالطرق  مو ه اكن، وها  ا ٔي و وب
ك  رة احملرتمة، اليوم و شوفو دا هاذ الشباب، السيدة الوز ٔنتوما ك
اد  ني لها، و ا ما ليه، ها اح زوجو وترصف  كربو و و و اصك تو

و؟  سك ادي  و، فني  سك   اصك 
لنا خمتلفة  ا املغاربة عند شوية الثقافة د رة احملرتمة، اح السيدة الوز

ٔورو ىل وا يقراو يف  شوفو بعض الناس  ا ك ٔوربية، اح د الثقافة ا
دماش لنا، السيدة  ، راه ما  ٔفاكر وحيطوها لنا هنا وجييبو بعض ا

ل بالد لنا ود ٔفاكر د رة، خندمو    .الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب السيدة اللكمة  ىل التعق لرد  رة    .الوز
  .تفضيل

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شار احملرتم ، السيد املس ٔسئ ل ا زاف د ه    .السؤال د اكن ف
لهيم اكملني ٕاذا  ادي جناوب  هنار  يل هذا ا ل د ويف هذا التد

  .مسحت
ٔن إالسرتاتيجية ش نبقاو يف إالسرتات  ٔكد  ب ميكن يل ن يجية، اليوم 

ٔنت تطرقت لها، الس  يل  عتبار مجيع هاذ املشالك ا ذت بعني  ٔ اليوم 
اص الناس تقدر تلقى  كون الئق و اصو  ٔن هذاك السكن  ف خيص 
ا  يل شف ٔيضا مع هذا اليش ا لها و يتوامل مع القدرة الرشائية د يل  السكن ا

يطيحو، فهاذ اجلا يور  يور مايش هوما هاذوك، ا ن، ا يور صغيور حئة ا
ٓخره   .ٕاىل 

ل هذه  ٔن اخلطوط العريضة د ٔكد  يه  يل ميكن يل ن ٔ ا
لنظرة اجلديدة حىت يه  ٔن السكن اجلديد  دة ب إالسرتاتيجية راه يه وا
ه بري وف د  ٔن هذا قطاع  سيق مع الرشاكء،  ا يف تواصل والت  راه اح

لني كثار د   .م
يل  ة ا عتبار الظرف ذ بعني  ٔ يل اكينة ت ات ا قرتا ٔن اليوم  ٔيضا  و

ات، نوعية  عشناها يف اجلاحئة، الس من ف السكين، املسا الل التك
ٓخره   .السكن، ٕاىل 

ا مقنا هبا فهاذ  يل اح ٔننا اليوم 2020ف خيص اجلهود ا التنا  ، راه يه 
د الن اوب مع هذه إالشاكليات كون عند وا يل يه كت ظرة مشولية وا

ن  ذ يل فاتو وا ٔو ال الربامج ا يل فاتو،  سرتاتيجيات ا يل طرحومه  ا
د  ٔن امحلد  راه اكن وا عتبار ب يل (déficit)بعني  د النقص ا ، وا

د  ل تقريبا وا ل السكن واليوم  1.2هو د راه هو  (déficit)مليون د
ل  ٔن هذا  500.000د ىل  شتغلو  ا ك ٔو ال  (déficit)واح ما يبقاش 

 .هاذ العجز ما يبقاش يف ٕاطار هذه إالسرتاتيجية اجلديدة
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

هالسؤال الثاين  هتيئة" موضو   ".بطء مسطرة وضع تصاممي ا
شارن من فريق العدا وا د السادة املس ٔ   .لتمنيةاللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شري العبدالوي شار السيد محمذ ال   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارن،   السادة املس

ي  هتيئة، اليشء ا ة من املدن املغربية من غياب تصاممي ا تعاين مجمو
ىل التعمري هبذه املدن   .يؤر 

ٔسباب البطء ا رة عن  ي تعرفه مسطرة وضع سائلمك السيدة الوز
ذوهنا؟    التصاممي وشلك املعاجلة اليت س

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
رةاللكمة  السيدة  ىل السؤال الوز ابة    .لٕال

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل الوزارة يف ٕاطار سؤ  هودات د ر ببعض ا ٔنين نذ المك، امسحوا يل 
ٔوال اليوم عند  ئق التعمري،  ال  %86يف ٕاطار التغطية الرتابية بو ل ا د

ٔيضا  ئق التعمري و يل هو مغطي بو االت  %82احلرضي ا لم سبة  ل
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  .القروية
مج احلكويم من  لو يه  2021-2017اليوم، الرب  600اكن الهدف د

، اليوم راه خرجت  ادي خترج، وامحلد  يل  وثيقة  613وثيقة تعمريية ا
لهيا تغطي  ات الرتابية 1100تعمريية مصادق  ل امجلا   .د

ا اكنت اجلاحئة يف  ٔربعة 2020ٔيضا، اليوم وا ىل  ملصادقة  ، راه مقنا 
لهتيئة املعامرية) 4( ططات ) 6(، ٕاخضاع ستة خمططات توجهيية  دا
يل هو ال  ٔشري، ا لهتيئة العمرانية ملسطرة الت  (le SDAU4)توجهيية 
ىل و  ٔيضا املصادقة  وثيقة  65وثيقة تعمريية مهنا  115ٕاطالق خمططني، و

منو 50تصممي هتيئة و ل ا ل التصممي د   .وثيقة د
قى فهيا  اديني، حصيح وثرية ت ا  ش اح ٔن الوثرية  ري  ش نقول  هذا 

د شوية دالبط مج وا ٔهداف املسطرة يف الرب سبة ل ل ء، ولكن 
ادي نفوتوها يف  ناها ومازال  ا وصلنا لها وف ، ٕان 2021احلكويم راه اح

  .شاء هللا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شري العبدالوي شار السيد محمذ ال   :املس
اتشكرا السيدة  ىل إاليضا رة    .الوز

ٔول وثيقة تعمريية يف جمال التخطيط  هتيئة هو  ٔنه تصممي ا ىل  ومعلوم 
ل  الل الظهري د ريل  16احلرضي، وهذا من  ٔنه مع بداية 1914ٔ  ،

ش يغطي  هتيئة  ل ا ىل وضع تصممي د انب معلو  ٔ ٔنه ا الل املغرب  اح
شلك العمو  ل املدن، وهو ت لتخطيط احلرضيمجيع الرتاب د   .د الفقري 

ٔ املواطن  ٔنه تيلت رة،  لو تتعرف، السيدة الوز ويف الغياب د
سبة  ل قي  يل تيطرح ٕاشاكل حق لتجزيء الرسي والبناء العشوايئ، هو ا

ل املدن املغربية   .لمكسب د
رة،  ٔرقام، السيدة الوز ل ا ة د ٔنت مجمو وهاذ احلا ٕاىل طرحت 

ة د هتيئة، اكينة مجمو ري مغطاة هباذ تصاممي ا يل  يه  ل املدن املغربية ا
ال  ذ م ٔ ة، ن ش، طن ري، مرا ٔزيالل، القرص الك رو اجلديدة،  نقدرو نذ

ش  ذ "لكزي -املنارة"منوذج مرا ليه م ري مصادق  ٓخر تصممي هتيئة و  ،25 
ليه وساال يف " النخيل"سنة،  ش "العمل به،  2012مصادق  مرا
ذ  "املدينة ليه 40ٔكرث من  1975م ري مصادق    . سنة و

هتيئة  ل تصممي ا راسة د ٔنه ا ة، تتعرفو ب ا ٕاىل مدينة طن ٕاىل مش
ية احمللية ومتت  2014، يف 2010انطلقت يف سنة  لجنة التق اجمتعت ا

ليه املواطنني  ٔمام العموم ويطلع  رش  ش يت لس  ىل ا لو  ا د إال
لو املالحظات  هلم، وس ل املرات بداية  3د  2019، 2017، 2016د

                                                 
4 Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 

ميشيو  وقع و كمتل وت راسة  ٔن ا راسة، وٕاما  ولك مرة ٕاما ما تتكمتلش ا
ل  وقف حبال احلا د ٔنه ت ، وٕاما  قى مزنل مركز ٔنه اكنت بقي  2019ت

شتغال، بقدرة قادر توقفت، ٕاذن  ل  ة  5شهور د ل املعا سنوات د
ل امل هلم د لو املالحظات د واطنني وجييو لٕالدارة لك مرة وس

الش؟  هتيئة؟ و يل تيوقف هاذ التصممي ا ظرو، ما تنعرفوش شكون ا وتي
ة من؟   ما مصل

ليك  ا  ة وطرح ادي جتي لطن ٔنه  دت ب رة، وا وكنت، السيدة الوز
ٔن اكينة مشالك ك  ٔثناء اجللسة العامة،  لجنة وال  ٔسئ ال يف ا ثرية، دة 

ٔنه حىت ذاك  ٓن  ادة الهيلكة، ولكن حلد ا سوية الوضعية وال ٕا ل  ال د
ل الواك احلرضية  لس إالداري د ل ا يل اكنت تتكون عند د الفرصة ا
ىل املستوى احمليل، تتطرح إالشاكالت  يل تتكون فرصة سنوية تتجمتع  وا

ل احللول ة من إالجراءات د د مجمو وقف، والقضا وكتو ، حىت هو م
ٔخرى  ة  ات حكوم ٔنه قطا د راه مايش مربر،  وف ل  ٔنه املربر د رمغ 

هلم لس إالداري د ة تيعقدو ا   .التعلمي، الص
ٔسايس  ٔنه هاذ امللف هو ملف  ىل  ٕاذن، السيدة الوزرة، كنعتقد 
ل  يل طرحت املثال د برية، حبال ا ه مدن  دا، وتيعاين م م  وي و وح

ش  رة مرا ٔنه الوز ىل  لتايل تنعتقد  ريمه كثري، و ة، و ل مدينة طن ود
يل وقع ٔخر ا ش تدارك الت اص    .اصها تعمل جمهود 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  رة    . اللكمة السيدة الوز
  .تفضيل

رة  دادالسيدة وز   :ن وسياسة املدينةالرتاب الوطين والتعمري وإالساك ٕا
شار   .شكرا السيد املس

ٔشنو  ٔيضا  فهمني  لمك وم ل د فهمني هاذ التد ا م بطبيعة احلال اح
ئق التعمري ل هاذ و   .هو املهمة د

يل هو مرتبط مبسطرة املصادقة ليين جناوبك ف خيص البطء ا   .ري 
ا من ٔن اح شارن اكملني ب شار واملس  ٔنت كتعرف، السيد املس

لعمل  ا ضابطني املسطرة والواكالت احلرضية كتقوم  ية اح ة التق الناح
يكون،  ٔن البطء يف املسطرة  ن هو  يل اك رام، ا ٔحسن ما  ىل  لها  د

ن  ٔوال اك مني، املشاورات  (des consultations)ٔن  يل هوما  ا
يل هوما ما  ل فهاذ املصادقة ا ن بعض املرا ٔيضا اك وذاك اليش، و

يوقف هاذ اليشم  لوقت ولك مرة فني  ش    .ضبوطي
ادي جني  ناش وٕان شاء هللا  ا ما ج ٔن وا ىل  ليين نقول   نيا، 

ش هاذ  ا ما اكي ة، وا ، (les conseils d’administration)لطن
ىل ذاك  ئق التعمري و ة لتعممي التغطية بو د إاللزام ا در وا اليوم اح

ٔن  يل قلت  ب كونو  2021ٕان شاء هللا يف اليش ا تصممي  112ادي 
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ادي خيرج و يل  الت العمرانية، وهاذ اليش  69هتيئة ا تصممي لتمنية التك
ليه يف  او  لوزارة (les contrats)س بعة  يل يه    .املؤسسات ا

لهتيئة راه هو  ٔما ف خيص ري  طط املد ش مرشوع ا ش، مرا مرا
ىل املشاورات ، ومت دراسته من طرف  اليوم حتال   19احمللية كام قلت 

ا در  ش اليوم اح ل مرا ٔخرى د ة، وف خيص املناطق ا  des)جام
plans sectoriaux) وهاذ (les plans sectoriaux)  ورامه  8هوما

ئق هلم والو هلم،  التعمريية معروضني املشاريع د ا التصممي ) soit(د ٕا
ا يل هو حبال مرشوع القصبة  ٔسوار، حبال قطاع احلي الصناعي ا رج ا

ٔخرى حبال املدينة  ا التصاممي ا ستعداد ٕال ن  ٔيضا اك اليوم حتال، و
ش الغريب وقطاع النخيل يلزي، قطاع مرا ٔسوار  ل ا   .العتيقة، حبال دا

ئق  ام اكنت هذه التغطية بو ري،  ٔ ٔن يف ا ليين نقول  ب ري 
لتزنيل الصحيح  التعمري املوجودة ل امجليع  خنراط د اصها  ٔهنا  ٕاال 

لها   .د
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  املوايلالسؤال  مج الوطين "موضو ح"واقع الرب   "".مدن بدون صف
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

شار الس    :يد دمحم البكورياملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،سؤالنا، السيدة  هو حول التدابري وإالجراءات الالزمة اليت  الوز
الت دون  ٔسباب والعوامل اليت  ل جتاوز ا ٔ تعزتم الوزارة اختاذها من 
مج مدن  ال احملددة ودون تزنيل هذا الرب ٓ ٔهداف املسطرة يف ا ق ا حتق

ي اكن  ح، وا ٔفق بدون صف ٔرض الواقع ويف ا ىل  ا  جما طمو ر
  .القريب

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة السيدةاللكمة لمك    .الوز

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل  مج د ح"هذا الرب كرارا وفني هرض ف " مدن بدون صف ه مرارا و
عية ج مج نظرا محلولته  يتعلق هباذ الرب ن سؤال    .ما كنجي اك

ري  ٔن السؤال املطروح اليوم،  شار، ب فقة معمك، السيد املس ٔ م و
كونو رصحيني مع بعضياتنا،  ادي  مج خنليوه وال نوقفوه، واليوم  هاذ الرب

ل  ش حيل مشلك د ا  مج    .ٔرسة 270.000هاذ الرب

ٔرس يه  يل  2004ٔي تدوبالت يف جوج، من  453.000اليوم ا ا
مج لـ  مج 2020حتط فهيا الرب راه هوما  %66، اليوم يف ٕاطار هذا الرب

ٔشنو بقات؟  لها % 43استافدو،  دات د ة راه يه اليوم الو بق ٔرسة م
  .يه يف طور إالجناز

ٔن ٔرسة يه يف طور الربجمة، والي 81.000بقات  وم ميكن لنا نقولو ب
ل  مج حسن الظروف د يل ) 300.000: املقصود( 300هذا الرب ٔرسة ا

ٔصبحت عندمه  ٔرس اليوم  ٔيضا لهذه ا مج، و ستافد من هذا الرب اليوم ك
ىل قروض،  ة راه يه احلصول  لملك ة، وفاش كنقولو الولوج  لملك الولوج 

ٓخره شهم وٕاىل    .ويه حتسني ظروف 
ٔوال معل اليوم،  يل مقنا هبا يه ٕاجراءات معلياتية حمضة،  إالجراءات ا

ل  يور د ٔن ذيك ا ايل،  ستعملومه  25استع مليون ٕاىل اكنو اكينني ك
زيدوش يتفامقو،  (stock)يف  اود ما  ش  و الناس دغيا،  سك ش 

ستوعبو هبا ذيك  ش  ديدة  يل مازال % 17وٕاجراءات  يل بقات، ا ا
مج مايش مربجم د الرب لية يف وا ا داد مع وزارة ا ا يف ٕا ة، واليوم اح

يل كتعرف هاذ إالشاكلية هاذي% 17ش نبلغو هاذ  ٔقالمي ا   .يف ا
لنا يف  ٔيضا بدلنا النظرة د مة، و د  ٔيضا، مقنا بتعبئة موارد مالية  و

لنا معنا  ش  (le privé)الرشاكة، اليوم د ٔو القطاع اخلاص والعمويم 
ل هاذ  ٔننا حنلو إالشاكلية د ادي ختلينا  يل يه  د اخلطة معلية ا رو وا يد

شلك  81.000 يل يه ك ستافدو % 17ا ادي  يل اكنو  ل الناس ا من 
  .من هذه الربامج

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيد الوز

ب السيداللكمة لمك  شار يف ٕاطار التعق   .املس

شار السيد دمحم   :البكوري املس
رة،   السيدة الوز

ٔن دامئا  ىل ما يبدو ويف قلتو ب مك، ولكن  نعون تقريبا جبوا ا مق اح
سمعه  ٔن ما يقال لنا وما  كنطرحو هذا السؤال، هذا السؤال كنطرحوه 

ٔرض الواقع ىل  س هو واقعا    .ل
ل  مج د كون عند اجلرٔة ونقولو هاذ الرب اص  املدن بدون "حنن 

ح ت " صف لحسا ىل  ٔ لس ا ل ا مج فشل وهذا بتقرر د ر فشل، 
لو  ٔهداف د ق ا مج فعال اكن فشل ويف حتق ٔن هذا الرب ىل  ٔكد  يل  ا
اء العشوائية  ٔح ٔن ا اصة و د الظاهرة بطبيعة احلال،  لنظر ٕاىل تعق
د جيي يقول لنا  ٔن يش وا ش  صالها وما ميك ظاهرة راخسة يصعب ٕاس

يش دا ٔودي را ا ما بقا ح، راه اح ىل مدن بدون صف ا قضينا  ه اح
ات  شوف شئ، ولكن االتفاق يل املواطنني ك م ا د ال مدن "نوصلو وا

ح   .ما بني الوزارة واملدن" بدون صف
يف  ادة إالساكن،  يل اكن اسهتدف ٕا مج ا ٔن هذا الرب ٔعتقد ب  ٔ
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رة،  ىل ما  2010سكن يف  200.000قلت السيدة الوز زايد العدد 
سمة 450يفوق    .ٔلف 

ة ظاهرة العشوائية،  ة ملوا ري اكف التدابري وإالجراءات اكنت 
د  ٔ ٔنه اكن  ل إالطار القانوين املناسب ملاكحفهتا تبني  ٔن غياب د خصوصا 

مج ل هاذ الرب ت الفشل د ٔسباب اليت بي   .ٔمه ا
دم فعالية وسائل  رة ٔ  - ٕالضافة كذ ٕاىل  ار السيدة الوز و ا

دم فعالية  -" العمران"ٔ و .. ٔعرف ما يصنع يف التقارر ٕاضافة ٕاىل 
عي  ل السكن إالج ليات ٕانتاج د وسائل الوقاية، وكذا حمدودية يف 

ٔرس الفقرية ه ل   .املو
ٔدوات التدبري احلرضي وسياسات  ام بني  س فضال عن ضعف 

راسات إالساكن، مبا يف ذ الت ايق لتطور املدن وا س دبري احلرضي 
  .احلرضية

درا ما مت النظر يف اجلوانب  رة،  ٔخرى، السيدة الوز ة  مث من 
ل  ٔمهيهتا يف هاذ العمليات د ىل الرمغ ب عية  ج صادية و املدن "ق

ح ه "بدون صف ي يعاين م عي ا ج لعجز  ٔجوبة  ٔهنا ال تقدم ا  ،
 ٔ بري ٕاىل اخلدمات ساكن ا شلك  قدون  ن يف اء العشوائية املهمشة وا ح

ٔليت ة، مث كذ ٕاىل مس شغيل وإالدماج املهين لساكن هذه : العموم ال
ل مضن هاذ  عتبار يف العمليات اليت تد ذ بعني  ن ال تؤ اء ا ٔح ا

مج   .الرب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقىلمك اللك ب يف  ىل التعق لرد  رة    .مة السيدة الوز
  .تفضيل

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه يش  مج ف مج فشل، الرب ر مج فشل، ما ميكن لناش نقولو  الرب
فق معك، الرب اصها تصايب م ات  ٔن ا اصنا نقولو ب مج فشل يه 

يل استافدو ما  1.5هاذوك بطبيعة احلال  سمة ا ل ال مليون د
  .استافدوش، هذا ما يش حصيح

ٔننا  لينا  يل كت ليه يه بعض املؤرشات ا لينا نوقفو  يل  اليوم، ا
مج يف  لرب علقة  نضبطو هاذ إالشاكلية، هاذ إالشاكلية راه يه مايش م

د العديد من املشالكد ذاته، هاذي ٕاشاك علقة بوا   .لية م
ميوغرايف؛ - منو ا د ا   ٔوال، اليوم عند وا
متدن؛ - ل ا   نيا، عند ظاهرة د
اصنا حنطو  - و شكون هوما؟  سك هيبطو  يل  لثا، هاذ الناس ا

ة ليه برصا   .السؤال وجنابو 

اصنا  ٔننا اليوم  ٓفة، يه  احندو من هاذ ا يفاش  ل  اجلواب د
ر، ش  س ٔيضا  ىل رؤية كرتبط السكن بتوفري الشغل وبتوفري  تغلو 

اصهم يلقاو  رو الربارك،  لمدينة ويد ش هاذوك الناس بالصة ما هيبطو 
اخيدمو و وفني  سك ا   .فني 

ٔييه،  ه،  ادة النظر ف اصنا ٕا مج  ٔن هاذ الرب اليوم، ٕاىل كنقولو ب
شتغلو ا ك ه، واح ادة النظر ف ٔنين  اصنا ٕا ري دليل يه  ىل هذا، و

دة  ٔن اليوم حتقق يف ظرف سنة وا يل % 50ميكن يل نقول   ل ا د
ٔننا اليوم  15حتقق يف ظرف  ث  يطرة، ح ط ـ الق ل الر سنة يف اجلهة د

ل  ت  (ménages)ٔلف  33اولنا حنلو إالشاكلية د يل سك ائ ا ٔوال 
  .اليوم يف ٕاطار هاذ اخلطة اجلديدة

  .كراوش

س اجللسة   :السيد رئ
رة  .شكرا السيدة الوز

ا  دة املوضوع،  ٓن ٕاىل السؤال الرابع واخلامس وجتمعهام و منر ا
دة   .سنعرضهام دفعة وا

ه  ٔصا واملعارصة، وموضو إالجراءات "ويف البداية مع سؤال فريق ا
لعامل القروي سيط رشوط ومساطر البناء  ذة لت   ".املت

ليس امل ٔصا واملعارصةاللكمة    .ربوح، تفضل، عن فريق ا

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ون العامل احلرضي  خصوصيته والعامل القروي  ىل  لن خيتلف ٕاثنان 
لطرقات والشوارع وق.  خصوصيته وات الرصف العامل احلرضي جمهز 

ظل  رة، ف ٔما العامل القروي، السيدة الوز  ، ري ذ الصحي والتصاممي ٕاىل 
ل تقليص الفوارق، ويه يف بعض احلاالت  ٔ ة من  رافع حتت هذه الق

ة   .وبعض املناطق فوارق صار
رة سائلمك السيدة الوز   :ا، 

سيط رشوط ومساطر البناء يف العامل  ذة لت ما يه إالجراءات املت
  لقروي؟ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

ه  لعامل القروي"السؤال الثاين موضو ٔطري البناء    ".ت
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،السيدات والساد   ة املس
رة،   السيدة الوز

دة مشالك ذات الص مبنظومة  ش  ٔن الوسط القروي يع الف  ال 
لبناء   .التعمري وتعقد املساطر املؤطرة 

ذة ملعاجلة هذه  رة، عن التدابري املت سائلمك السيدة الوز ليه،  و
  إالشاكلية؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

لبناء يف  ىل السؤالني املتعلقني  ابة  رة، لٕال اللكمة لمك، السيدة الوز
  .العامل القروي
  .تفضيل

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دد من  ىل  ينص  ٔنه القانون  ر ب ٔوال، خبصوص هاذ السؤال كنذ
لبناء يف العامل القروي ويهالضوابط  سبة    :ل

يل كتعرض لضغوطات  ة رخص البناء يف املناطق ا ٔوال، اشرتاط ٕالزام
ٔن  ل املدن ويف املراكز احلرضية، ومع إالشارة  مزتايدة، الس يف احمليط د

دا م  شملش اكفة الرتاب الوطين، هذا  ة ما ك ويف ٕاطار . هاذ إاللزام
يخصنا ص  ت معلية الرتخ ل املستو ٔو ال ثالثة د و ما بني جوج    :نب

ٔول ٔو تصممي التمنية : املستوى ا هتيئة  يه املناطق املغطاة بتصممي ا
ىل رخصة مسبقة، بتقدمي بعض  شرتط احلصول  ليه، فهيا  املصادق 

ئق الرضورية   .الو
ئق، متا فني : املستوى الثاين ري مغطاة بو هو ميل كتكون املنطقة 

اود جييو كتكو اصنايش  ري مغطاة ما  يل  ن إالشاكلية، هاذ املناطق ا
ٔننا نطلبو  لينا  لتايل كتحمت  ٓخره، و ين مفرق وٕاىل  كون م و الناس،  يب
ار وكزييد العلو  ٔو كتفوق هك ساوي  يل ك ٔرض ا ل ا ة د هاذيك املسا

لها  ىل  8.5د ار  ٔم ل ا ىل عرشة د ىن بعيد  يكون م ٔيضا  الطريق و
يل ار من احلدود ا ٔم ة ومخسة    ..العموم

عددة، ٕاىل  يل اليوم فهيا قراءات م مة ا ة  ا د  شري لوا وبغيت 
ٔن القانون ما  يف،  لتك يل يه قاب  د ا د هاذ كتبقى قوا هاذ القوا
يل يه بعيدة،  ٔن بعض املناطق حبال املناطق القروية ا ىل  ينصيش 

ٓخر، ما كت  ري اجلبال ٕاىل  ار،  كون هذاك الهك اصو  ٔن  ىل  دثيش  ت
يل  داث جلنة حتت رئاسة السلطة امللكفة ا ىل ٕا ينص  ٔن القانون  دليل 

ا من احلاالت لبت يف لك    . يه التعمري، 
يل  ت قريت ذيك املؤرشات ا ني ج ٔ م يل ميكن نقول  يه  ٔ ا

رو ما مي  اصنا ند ٔن  ش حنلو كهتم العامل القروي، وكنظن ب ٔن نعم  نا  ك

  .هاذ إالشاكلية
ٔن  ليين نقول  ب يل اعطينا فهيا املوافقة راه % 73ري  ٓراء ا من ا

ٔقل من  ٔ قلهتا ذيك املرة، عندك  5000اكنت تقريبا  % 67مرت مربع، و
ٔقل من  يل يه  يل كنعطيو  1000ا ٓراء ا لبية هاذ ا ٔ ٔن  مرت مربع، كام 

يل يه  زيد من املل %82ا د بغا  فات كتخص السكن الفردي، يش وا
ٓخره زيد حوش ٕاىل    . طبقة وال بغا 

ا  ٔننا اليوم، يف ٕاطار هاذ إالشاكلية هاذي، اح يل ميكن يل نقول  ا
ورية مستع  د ا رو وا ٔننا ند لية، مشكورة،  ا شتغلو مع وزارة ا ك

ل املرونة و د الشوية د ادي نعطيو وا اللها  يل من  رشحو ا ادي 
ن بعض ٔن اك ستعملو .. لناس،  يل ك س ا ن  ىل حسب اجلهات، اك

يعطيو  ورية ويخرجو لعني املاكن و يل ) l’autorisation(هاذ ا لناس ا
د هذا، زيدو وا ٔو  ت  د الب زيدو وا ٔو  و  سك  à condition(بغاو 

que ( هذيك)la commission ( ٔن ممكن يف شوف ب يل كتخرج  ا
يل إ  ىل ذيك املشالك ا ريش  ٔ ن هاذ البين ما غي يل اك طار هذاك التجمع ا

دو وخيصو من بعد إالشاكلية  ين بو د جيي ي ٔن وا افو مهنا،  ا كن اح
ش توصل لو الطريق ٕاىل  ش توصل لو املا و ش توصل لو الضو و

  .ٓخره
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة  .شكرا السيدة الوز

ٔصا يف ٕاطار التع  ٔعطي اللكمة لفريق ا رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  ق
 .واملعارصة

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد احلو املربوح   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔنه القامس املشرتك بني العامل القروي واحلرضي هو  فقني  ٕاذا كنا م
ر  ه اخلصوص، لكن، السيدة الوز ىل و اة معايري السالمة  ن مرا ة، اك

ري جلوج مهنا   :ٕاشاكليات كثرية، غنتطرق 
كوش  هتيئة ميل ما  ارج تصممي ا ٔوىل، هو  واش هاذ  -كام قلتو  -ا

ين، واش ما  يل بغا ي كون عند ا اص  يل هو مفروض  ار ا الهك
ات، السيدة  ري يف الوا زيي؟ نقول   صف وتع ري م ٔنه  شوفوش  ك

ار يل عندو هك رة، راه ا ليهراه ال الوز   .س 
اءات  زيي، درتو است ٔرشمت ٕاىل ذ  -نيا، هاذ الرشط التع  -كام 

اءات يتعممو،  رة، ما يبقاوش هاذو است ا كنطالبومك، السيدة الوز اح
صف، ٕاذن  ري م ار ما مفهومش، و ل الهك ٔنه هاذ اليش د دة،  تويل قا

دة ش يويل قا   .معموه 
ٓخر، البنا دد من القرى، نيا، ٕاشاكل  ٓن يف  وقف ا ء شبه م

ل  الش؟ " ديغوست"ونعطيك منوذج، منوذج د قلمي الرشيدية،  ٕ
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دودو يف  ٔرضو،  الشواهد إالدارية، الشواهد إالدارية مشلك، السيد يف 
لو ولك  لو، عندو الشهود د ، احلق د ي ٔرض، سلمهتا لو الق هاذيك ا

ذ يش، والواك احلرضية كتقول  ج ش ميكن   ب يل شهادة ٕادارية 
ل العامل  ري مطابق لهاذ اليش د صف و ري م ل البناء، هذا  الرخصة د

ل  منوذج د   ". ديغوست"القروي، هذا ا
رة، هو  ٓخر، السيدة الوز دلت، هذا " تيقاجون"منوذج  قلمي م ٕ

ليه،  منو مؤدى  ل ا د التصممي د رتو وا ٓخر، د درمه، ٔلف  12مشلك 
د  12 ين وا يل بغا ي ٓخره، وا ذ داك البالن ٕاىل  غي  يل  ٔلف درمه ا

اصو خيلص  ش،  يع ني  لو م يك املاشية د ة  ٔلف درمه، رمبا  12الب
ٔقل من ذيك  ادي يتقام  ين  ادي ي يل    .ٔلف درمه 12ذاك البين ا

رة،    السيدة الوز
من ل التصممي ا لناس، ميل درتو هاذ املبادرة د ، اعطهيم جما  وذ

ل العامل القروي، هاذ السيد  يل هوما يف العامل القروي د هاذ الناس هاذو ا
ين هاذ اليش راه ما عندو ال الواد احلار، ال املا، حىت املا ٕاىل  غي ي يل  ا

اصو حيفر البري رشب هو راه  لو وال  رشب املاشية د   .بغا 
رة ٕاذن، السيدة  ش الوقت لكمة ٔ  -الوز س، ما اكي  -رية السيد الرئ

ان الوقت بعد سنني وسنني من تطبيق هاذ القانون  ٔنه  رون  ٔال 
ش حتل لنا 12.90 لعامل القروي  اص  ش خترجو قانون  ان الوقت   ،

  .املشالك لكها
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لفريق احلريك يف ٕاطار التعق   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

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

مك القمي ىل جوا شكرمك  رة احملرتمة    .السيدة الوز
لعامل  ت التعمري والبناء  ال معه، واستحضارا لٕالشاكليات وحتد وتفا
ات  القرتا سجيل املالحظات املعززة  القروي، نود يف الفريق احلريك، 

  :يةالتال 
ل 1 س هودات املبذو يف قطاع التعمري وإالساكن، ٕاذ  اليا ا مثن  ـ 

ٔوراش واملشاريع والربامج يف هذا القطاع إالسرتاتيجي، ويف  ٕاجيا تعدد ا
هنجوهنا، السيدة  اح اليت  نف سياسة القرب و شيد  نفس الوقت 

رات امليدانية حنو خمتلف اجل  يف الز ك الل  رة، من  ٔقالمي الوز هات وا
ة  ة املطبو ة يف هذا القطاع إالسرتاتيجي، رمغ صعوبة الظرف وٕاطالق دينام

؛ ورو   النعاكسات السلبية جلاحئة 
لعامل القروي، 2 رة احملرتمة، جندد طرح ٕاشاكلية البناء  ـ السيدة الوز

ال، وهاذ اليش  ص البناء هبذا ا راخ دات استصدار  نظرا السمترار تعق
يل ٔنا ل السيد صديقي، اليس املربوح،  م د ا يف ال ٔنت، ..   ودا 

ٔسئ ف خيص املدن  ل ا د العدد د ىل وا اوبيت  رة،  السيدة الوز
ب املدينة  يل اكينني يف ج ح، هاذوك املدن، هاذوك الرباريك ا بدون صف

ستومه يف البادية ويف  يل  القهم؟ راه دوك الناس ا يل  اجلبل شكون ا
يناش اكع  يل يه ما  ة ا د املسا د البالن وال وا ليه وا وكتفرضو 

دام  لقا، اله ورث داك اخلدام وال  يل بقا يف البادية  ٔن داك السيد ا
ٔلف و ٔلف مرتو وال  رة،  500ونص، داك ا و ه ديك ا ين ف ش ي مرت 

عو، ال ي يل هو خبس م مثن ا عو بديك ا ي ليه،  رشي  كتجريو  مييش 
روصة يف الشارع، راه هذا هو املشلك، السيدة  ر  راكة جبنب املدينة ويد

ٓخر ا كنقدو مشلك مبشلك  رة، راه اح   .الوز
ا هذا  د القانون واح رو وا ش ند رة، ال يعقل  ولهذا، السيدة الوز

ليه هنا فـ ا صوتنا  ٔن يف ..قانون فعال اح ليه،  لينا نصوتو  ، ما اكش 
لط وقعاحل  قة هذا    . ق

د  ادي نبقاو نطبقو وا ش  رة، راه ال يعقل  ولهذا، السيدة الوز
يل هو  د ا ىل وا ض، ونطبقوه  يل هو يف شارع يف  الر القانون ا

ش ن يف اجلبل، راه ما ميك   .اك
يفام قال  مك  مك ونعاودو نطلبو م رة، كنطلبو م ولهذا، السيدة الوز

رو قانون اليس املربوح، جنيبو  ٔمسيتو، وند و هاذ  القانون ونعاودو حني
ل  د العدد د ٔن وا لو،  ر ومه مايش  سك ش هاذ الناس  لبادية 
ا راه ما  لبادية، واح رة، والهجرة ولت من املدينة  الناس السيدة الوز
رو  و ويد سك لبادية  رجعو  ل الناس بغاو  د العدد د ٔن وا ليهناش، 

ورة  د بغاو ديك ا ذاو التقا يل ا ل ا د العدد د هلم يف املستوى، وا د
ٔمور، ما  ليناهومش، عقد ا ا ما  حو يف البادية، ولكن اح ر ميشيو 
لق  يل  رجعو لبالدمه وال البالصة ا ليناش هاذ الناس ميشيو حىت هام 

لو نة د ر فهيا ديك السك رجع يد   .فهيا 

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا ال    .سيد املس

بات ٔو التعق ب  ىل التعق لرد  رة،    .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

رة  دادالسيدة وز   :الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة الرتاب ٕا
شارون احملرتمون   .شكرا السادة املس

ل البناء يف العامل القروي  ٔن إالشاكلية د ا واعيني لك الوعي ب اح
ري ة،  اصناش خنلطو ما بني  مطرو ىل شقني، راه ما  ة  يه مطرو

يل هو  ٓخره، ) profond(العامل القروي ا يفام كنقولو اجلبال ٕاىل 
ل البناء، وهو  périurbain)(و ة د ق شلك لنا إالشاكلية احلق يل هو ك ا

ىل العامل القروي   . حمسوب 
ل املرونة يف البناء يف ٔن شوية د ا واعيني ب  العامل القروي راه اليوم، اح
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لهيا مع  شتغلو  يل ك ورية ا ٔن اليوم كام قلت لمك هاذيك ا رضورية، و
ٔن كرتاعي  لية، راه يه كتضبط هاذ املسائل هاذي، وب ا ر ا وز
يكونو  دة، وميل  ىل  ة  ة  ٔن لك  ة،  ل لك  اخلصوصيات د

ل  ش الرشط د يتطل واور، راه ما  ل ا الت د كنقولها  ار،هكالتك
واور  وار ) la commission(ونعاودها، راه ا شوف ذاك ا كتخرج وك

يل اكينة يف ذيك  الت ا ىل حساب التك ٔشنو هو وكتعطيه  يفاش 
ن ف خيص هديك  ٔيضا اك ، و يل يه معقو ة ا د املسا ين وا وار ت ا

يل كنقومو به ار ا د العمل ج   .الشواهد إالدارية وا
يل بغي ٔننا ا ل  ة د د االتفاق ت وا اد سن ٔ راه  دلت،  ٔن م ت نقول 

ل  ت، ال البالن د ان هاذوك البال وال ) l’architecte(كنعطيو 
ل  د العديد ) le topographe(البالن د دلت، راه وا ري م ومايش 

ات يف ٕاطار  ا ) l’assistance architecturale(من امجلا يل اح ا
روها بت راه ) les conseils régionaux(عاون مع اجلهات املعنية وال كند

ت، راه  ان هاذ البال ا كنعطيو  درمه،  12.000درمه وال  10.000اح
شار احملرتم يناش السيد املس   .راه ما 

ٔ كنقو بـ ) les plans(و ف خيص هاذوك  ل % 86اليوم  د
د  واور راه هام عندمه وا ني كنقولو ديك ) la délimitation( ا وم

ٔوال ب ئق التعمري،  واور راه يه مغطاة بو لها ذا يك املدارات د
يل غتعطى ) l’autorisation(يك ذ )ça veut dire que(مضبوطة،    ا

كون ه اصهاش  لهيا )  l’autorisation(يك اذمتا ما  يل كهترضو  ا
ل  ار و و ود يل بغيت نقول.. هك   . هاذ اليش ا
)donc ( اصنا نوحضوه يف ٕاطار هاذ يل  دم الفهم ميكن ا د  ن وا اك

ٔيضا ف  اصنا  ٔيضا  يل غتخرج، ٕان شاء هللا، عام قريب، و ورية ا ا
ٔننا نغنيوه  ش حناولو  ليه  شتغلو  ا ك ل التعمري راه اح خيص القانون د

ة اليوم يف ٕاطار  يل يه مطرو ٔننا نتفادو إالشاكليات ا هاذ وحناولو 
ر مايش  كون هو حمفز لالس ٔننا هذاك التعمري  لينا  يل غي القانون، ا
كون  اصو  ٔداة كتبلويك، ال،  كون اليوم  ٔن التعمري  يبلويك، ال يعقل 
ٔن  ر،  ٔداة لالس ٔن التعمري اليوم اكن  ىل  رهنا  ا  ر، واح حمفز لالس

يل يه طا ل القطاع ا و مؤرشات د  la(ف خيص  3.9لعة بـ اليوم ٕاىل شف
consommation ( ٔن اليوم هاذ القطاع راه ، راه كتبني  ب ل الس د

ه،  زيدو ف اصنا  ل البالد، و صادي د ق شارك يف هاذ إالقالع  هو ك
يل ميكن نقول لمك   .وهاذ اليش ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة يف هذ ىل املسامهة، ه اجللسةوشكرك  ٔشكر امجليع    .و

ٔسئ   .ورفعت اجللسة اخلاصة 


