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 263 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 ماي 18(هـ 1442 شوال 06الثال
شار السيد: الرئاسة وح املس ل، عبد الصمد ق ٔول  ساخلليفة ا   .رئ
ت قة ساعتان وسع وثالثون :التوق ة دق قة  الثالثة، ابتداء من السا ق وا

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

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

شار السيد  وحاملس س عبد الصمد ق   :اجللسة، رئ
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
شارات،   السيدات املس

ٔعضاء    احلكومة احملرتمون،السادة 
شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس

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

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارن احملرتمون،السيدا ٔعضاء جملس املس   ت والسادة 

شارن  لسيدات والسادة املس ٔسئ الشفوية  ل الرشوع يف تناول ا ق
لتضامن مع  ٔس ومن هذه اجللسة  احملرتمني، خنصص جزءا من هذه ا
دات اليت تعرفها القضية  ق يف ضوء املست الشعب الفلسطيين الشق

ة   .الفلسطي

  ادة احملرتمون،حرضات السيدات والس
ة  مو لسيدات والسادة رؤساء الفرق وا ٔعطي اللكمة  ٔن  ل  ق
بعنا بقلق شديد التطورات  ٔننا  ٔشري هبذه املناسبة  شارن،  لس املس مب
داث النامجة  ٔ ي اختذته ا ل ا ة وامل رية اليت تعرفها القضية الفلسطي ٔ ا

ري عتداء  لعنف و ري املربر  ستعامل  املرشوع املركب من  عن 
ٔعزل،  الل إالرسائييل ضد الشعب الفلسطيين ا ح ش  طرف قوات 

ه وساكن   ح ٔقىص و د ا الشيخ "واليت اسهتدفت املصلني مبس
  .لقدس الرشيف" جراح

رة  ا ات ا رتب عن املوا لوضع يف غزة وما  وٕان التطورات املقلقة 
لبىن التحتية واملرافق ا لقطاع من تدمري  ية  ملدنية واملباين والعامرات السك

دد  هنم  ني، من ب ٓم ا يف صفوف املدنيني ا بري من الض دد  وسقوط 
ا يف  سقوط املزيد من الض ساء، لي  ٔطفال والشيوخ وال بري من ا

عتداءات   .ظل اسمترار هذه 

  حرضات السيدات والسادة،
لعنف ضد  ري املربر  دام  ست الشعب الفلسطيين الصامد ال ٕان 

ل الزناع، بل  لوصول ٕاىل  ة  ٔشاكل املساعي الرام ٔي شلك من ا خيدم ب
لشعب  ساين  ردي الوضع إال ٔوضاع ومن  ٔزم ا زيد من ت ٔن  ٔنه  من ش
ىل الوضع  رتام احلقوق واحلفاظ  بتعاد عن احلوار وا الفلسطيين و

د اخلاص ملدينة القدس وحامية الطابع إالساليم لمدينة وحرمة املس  
ٔقىص املبارك   .ا

ة  ملبادرات السام زتاز  ٔن نعرب عن  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  وال 
س  ، "جلنة القدس"لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، رئ

ع طارئ  عوة الج ني وا لفلسطين سانية طارئة  دات ٕا رسال مسا ٕ
ظمة التعاون إالساليم"قة عن املن " جلنة القدس"كذ لـ  لبحث " م

لمملكة املغربية  جزء من املوقف الثابت  التطورات يف القدس الرشيف، 
، واليت تضعها يف صدارة  ة العاد لقضية الفلسطي يف دمعها املسمتر 

شغاالهتا ويف نفس مرتبة القضية الوطنية   .ا
ٔسئ الشفهية ل بداية الرشوع يف تناول ا ة يف  ٔعطي، ق املدر

د  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٔعامل،  دول ا
ت ال   .من مراسالت وٕا

ٔمني   .اللكمة لمك السيد ا

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

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرت    م،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔسئ اليت توصلت  دد ا الل الفرتة املمتدة من هبا بلغ  لس  رئاسة ا

رخيه ما ييل 2021ماي  12   :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 23: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 5: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة    :السيد رئ
ٔدعو  ات،  مو لسيدات والسادة رؤساء الفرق وا ل ٕاعطاء اللكمة  ق
ٔعضاء احلكومة لقراءة  شارات والسادة  شارن واملس مجيع السادة املس

ني ٔرواح الشهداء الفلسطين ىل    .الفاحتة 

  :امجليع وقوفا
ينالَمالْع بر لَّهل دميمِ، الْححنِ الرٰمحالر مِ اللَّهنِ بسٰمحالر ،
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الرحيم، مالك يومِ الدينِ، إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين، اهدنَا الصِّراطَ 

الْمستَقيم، صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم ولَا 

ٓمني .الضَّالِّين.  
ان ربك رب العزة عام يصفون، ىل املرسلني، وامحلد   سب وسالم 

  .رب العاملني
دود  ٔصا واملعارصة يف    .دقائق 3اللكمة لفريق ا

س   .تفضل السيد الرئ

ادل الربااكت شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمات، شارون واملس   السادة والسيدات املس
مس ل  ٔتد ٔن  ٔصا واملعارصة ملناقشة التطورات  رشفين  فريق ا

ٔعامل  ىل الشعب الفلسطيين بقطاع غزة و لعدوان الصهيوين  املرتبطة 
الل إالرسائييل يف حق الشعب  ح يل اليت متارسها سلطات  القمع والتق

ة ل حقوقه املرشو ٔ   .الفلسطيين املاكحف من 
فاع عن مة يف ا ٔ نا مكمثلني ل ستحرض واج القدس الرشيف  وٕاذ 

لمامرسات القمعية والعنرصية  ته  والتضامن مع الشعب الفلسطيين يف موا
ستقالل وٕاقامة دولته  ل  ٔ ه التارخيي املرشوع من  إالرسائيلية وكفا
ني، نعرب يف فريق  امصهتا القدس الرشيف وضامن عودة الالج املستق و

ا  اكر وٕادان ٔصا واملعارصة عن اس ل إالرسائيلية حزب ا لهجوم  الق
ٔطفاال ا وساء و لمدنيني، شيو   . ىل قطاع غزة واسهتدافها 

ة لتغيري معامل مدينة القدس  ن لك إالجراءات الرام رفض وند كام 
ني،  ٔمالك الفلسطين ة املسيحية ومصادرة  وطمس هوهتا العربية إالسالم

رخيية ومعرانية ارات ومزارع ورموز    .من بيوت و
ة، كام اكنت دامئا وستظل، يه قضية  ٔن القضية الفلسطي ىل  نؤكد 
، فاملغاربة  ىل ما سواها من القضا سمو  لك املغاربة ملاك وشعبا، قضية 

ٔوىل ة يف مرتبة قضيهتم الوطنية ا الصحراء : يضعون دامئا القضية الفلسطي
بت يف القضية الفلسطي  ا دامئ املغربية، وموقف اململكة املغربية  ة والزتا
لشعب الفلسطيين ة  فاع عن احلقوق املرشو   .وموصول 

ٔييد الشعيب واملدين  مثن لك مظاهر املساندة والت ويف هذا إالطار، 
بريا من شوارع املدن  ددا  ق اليت معت  لشعب الفلسطيين الشق
لعدوان  ويل ٕاىل ضامن الوقف الفوري  متع ا ملغرب، وندعو ا

ول العربية  -ئييل، كام ندعو إالرسا مع املادي  -وخصوصا ا ٔمني ا ٕاىل ت
ٔرس الشهداء ومن هدمت بيوهتم وممتلاكهتم ني، خصوصا    .لفلسطين

شيد  ٔن  ٔصا واملعارصة ٕاال  سعنا يف فريق ا ويف هذا السياق، ال 
س جلنة القدس،  جبهود صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، رئ

ه، وخصوصا يف ا فاع عن حقوق الشعب الفلسطيين ونرصة قضا
ٔشقائنا  رسالها  ٕ اللته  ٔمر  ريها، اليت  دات الغذائية والطبية و املسا

كون  ٔن  ٔن املساندة ال جيب  زال يعترب  ني، فاملغرب اكن وما  الفلسطين
ده  مع امليداين، املغرب يتحمل لو من % 73لترصحيات فقط، بل 

ن، فعىل مدى متويل ب ي ميول املقدسيني ليبقوا صامد ت مال القدس ا
ت مال القدس بـ  11سنوات سامهت  10 مليون دوالر،  20.7دو يف ب

ده، وقميهتا  ٔسد فهيا لو مليون دوالر ليكون بذ  15دفع املغرب حصة ا
ت مال القدس ت مال القدس، وهو ما مكن ب   ..ٔكرب دامع لب

س اجللسة   :السيد رئ
س،    ..دقائق ونصف 3السيد الرئ

ادل الربااكت شار السيد    :املس
ري  ٔ قة صايف  –يف ا اليا مصود الشعب الفلسطيين  -ري دق حنيي 

ود عن القدس الرشيف وبعزة ورامة   .وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س  .شكرا السيد الرئ

دود  دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  لفريق    .ائقدق 3اللكمة 
ت حىت نتحمك  لتوق لزتام  املرجو من السادة رؤساء الفرق احملرتمني 

  . يف زمن هذه اجللسة
  .شكرا

شار السيد   :احلسن سليغوة املس
﷽  

ىل سيد املرسلني   .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ل  ٔتد ٔن  لس رشفين  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق 

الل مصود  بار وٕا ية لنحيي حتية ٕا شارن يف هذه اجللسة التضام املس
ت  ىل بوا ني بقطاع غزة والضفة الغربية واملقدسيني املرابطني  الفلسطين
ني،  ٔشقائنا وشهدائنا الفلسطين ٔهلنا و نا وتعازينا مع  دد تضام ٔقىص، ولن ا

ري املسبوق جراء   . العدوان الصهيوين الغامش و
ساند  ي  ستقالل ا الل حزب  ستقاليل، ومن  والفريق 
ة  لشعوب العربية وإالسالم ة، ويعتربها القضية املركزية  القضية الفلسطي
اكره الشديد وتنديده  رخي الرصاع العريب الصهيوين، يعلن اس ىل مدار 

ي ساين  القوي هبذا العدوان، ا ويل إال لقانون ا سعى يف خرق سافر 
ني ولكن ههيات مث  ين الفلسطين ٔن ي ولية،  ٔممية واملواثيق ا ولرشعية ا

امئ والقوي. ههيات ا ا ىل موقف   .وٕا معهم لثابتون 
ة املستق  و الفلسطي قامة ا ٕ موقف لك املغاربة، ملاك وشعبا، 

امصهتا القدس  ة اكم السيادة و ىل جعل القضية الفلسطي الرشيف، و
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تنا يف مرتبة القضية الوطنية ٔولو   .والقدس الرشيف يف صدارة 
ال امل دمحم السادس، نرصه هللا  ادة  ٔن املغرب بق وشهد التارخي 
لحظة يف دمع ونرصة  س جلنة القدس، مل يتوان ولن يتواىن  ٔيده، رئ و

ل ا ٓخرها الشعب الفلسطيين يف خمتلف املرا لعصيبة اليت مر ومير مهنا، 
سانية العا ٕاىل  دات إال ٔن تقدمي املسا ة يف ش ة السام املبادرة امللك
هتم ودمع مصودمه،  ف من معا لتخف لضفة الغربية وقطاع غزة،  ٔشقائنا 
لمغاربة، ملاك وشعبا، لنرصة الشعب  امئ والقوي  واليت تعزز املوقف ا

  .الفلسطيين

  لسادة،السيدات وا
اما، ندعو ٕاىل الوقف الفوري لهذا العدوان الغامش وللك إالجراءات  خ

لم  ٔن متس الوضع القانوين  ٔهنا  ٔقىص والقدس الرشيف  دساليت من ش ا
ٔيب لشعب الفلسطيين ا ة    .ٔو متس احلقوق املرشو

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دود اللكمة لفري   .دقائق 3ق العدا والتمنية، يف 

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل  ي الزال مسمترا  ان الصهيوين الغامش ا دوان الك ر  ىل ٕا

مس فريق العدا والتمن  ٔتناول اللكمة  لتعبري عن الشعب الفلسطيين،  ية 
  :املواقف التالية

ىل الشعب  - لعدوان الصهيوين اهلمجي املتواصل  ا الشديدة  ٕادان
ي ال  ة، وا ٔرايض الفلسطي الفلسطيين يف القدس ويف غزة واكفة ا
ي مل يتوقف يوما من  رخيه العدواين، ا لقات  لقة من  شلك سوى 

ل شهد  ازر اليت  رخيه إالرهايب العنرصي الل سلس اجلرامئ وا هيا 
هتويد مدينة القدس الرشيف واملس  الل سعيه املسمتر  موي، ومن  ا
ىل غرار قرار  ة الساكنية،  ة واملسيحية والسعي لتغيري الب مبعاملها إالسالم

ري ساكنة   يد الصهيوين الغامش هت ر ٔ   ؛"الشيخ جراح"نظام ا
لموقف الرمسي لبالد  - ا  املتضامن مع الشعب الفلسطيين يف مثي

ليه  ٔشاكل العدوان الصهيوين  شدة للك  ٔسطوري والرافض  مصوده ا
دات  ، حفظه هللا، ٕارسال مسا ال امل اصة بقرارات  وتنوهينا 

ني يف الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ا لفائدة الساكن الفلسطين سانية   ٕا
شهده - ، يف ٕاطار تعبري تنوهينا مبختلف املبادرات اليت  ا بالد

اته وحساسياته عن تنديده الشديد والقوي هبذا  لك ف الشعب املغريب 
 العدوان الغامش؛

ة  - ىل ضوء هذه التطورات اليت تؤكد الطبيعة إالجرام دعوتنا، 
ان الصهيوين، ٕاىل الرتاجع عن اكفة اخلطوات التطبيعية مع  لك والعنرصية 

الق م  ان الغاصب وٕا اما مع مواقف الشعب هذا الك س ب االتصال، ا ك
ة؛  املغريب الراخسة جتاه القضية الفلسطي

ة ورفع احلصار عن  - دة الفصائل الفلسطي ٔن خط املقاومة وو يد  ٔ ت
ل املطلوب من  ٔحرار العامل، سيظل الس قطاع غزة والتضامن الواسع 

ان الصهيوين والتصدي لعدوانه امل  ة غطرسة الك ل موا سمتر ومتكني ٔ
ة  اع حقوقه اكم وٕاقامة دولته الفلسطي الشعب الفلسطيين من اسرت

امصهتا القدس الرشيف؛  الاكم السيادة، و
ٔمن الختاذ إالجراءات الالزمة محلاية  - ويل وجملس ا دعوتنا املنتظم ا

ان الصهيوين، وستغرب يف نفس الوقت  الشعب الفلسطيين وردع الك
ت  عن هذا التغايض ٔن تطا العقو املريب عن جرامئه املتكررة دون 

ويل، ودعوتنا املنظامت الرمسية  ضيات القانون ا واجلزاءات، طبقا ملق
مع الشعب الفلسطيين ة الختاذ موقف صارم    .العربية وإالسالم

  .شكرا لمك

س اجللسة    :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دود  لفريق احلريك يف    .ئقدقا 3اللكمة 
  .تفضل اليس السباعي

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

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة القدس الرشيف  ام  ىل اق ش إالرسائييل  ر ٕاقدام اجل ىل ٕا
ٔقىص،  د ا ات املصلني يف حرم املس ىل م عتداء بوحشية ومهجية  و

لفه  ٔن وما  ل ورشيد وجتريد قرسي، بل  ع من ق عتداء الش ذ 
ا  عة املرفوضة رش ف هبذه املامرسات الش ك هذه ا العدوانية مل 
ٔرايض  دت ٕاىل قصف ا ولية، بل ام ومبوجب املواثيق والقوانني ا
ىل  واصل، خملفا ق شلك عشوايئ م ديد،  لت ة وقطاع غزة  الفلسطي

ء ودمار مل  ر ية والصحية واملباين إالداريةٔ ٓت السك ش   .ستنث حىت امل
نا  ٔن نعرب عن تضام سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ، ال  ر ذ ىل ٕا
عتداء  اكر الشديد لهذا  ل اس س املطلق مع الشعب الفلسطيين، كام 
رصد يف حتد  ش إالرسائييل عن سبق ٕارصار و ي اركب اجل الغامش، ا

لعهود واملواثيق ذات الص  سافر لقرارات هتاك صارخ  دة وا ٔمم املت ا
سان   .حبقوق إال

س احملرتم،   السيد الرئ
لشعب  ة  انب احلقوق املرشو امئ ٕاىل  ا ا ا ووقوف ٕاذ جندد موقف
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امصهتا القدس الرشيف، فٕاننا حنيي  الفلسطيين يف ٕاقامة دولته املستق و
ادة حكمي ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، اجلهود املتواص لبالد بق

ٔممية  ي يعصف لك املبادرات إالقلميية وا نرصه هللا، لوقف هذا العدوان ا
ٔمن يف هذه املنطقة   .ٕالقرار السالم وا

بري  ىل رٔس جلنة القدس، معربن عن  اللته  ود  اليا  كام حنيي 
دات إ  رسال مسا ٕ ة  ة السام لمبادرة امللك سانية طارئة ٕاىل العرفان 

لمواقف التارخيية  ا  رسي لضفة الغربية وقطاع غزة،  الشعب الفلسطيين 
ة  لمملكة املغربية، ملاك وحكومة وشعبا، لنرصة القضية الفلسطي الراخسة 
بلوماسية  الل اجلهود ا ل من  س ة، وهو ما  يف حقوقها املرشو

الل  ت مال القدس الرشيف"لمملكة من  ي يعد املغرب  ،"واك ب ا
ٔول مسامه فهيا   .ٔكرب و

س احملرتم،   السيد الرئ
بلوماسية املزتنة  يارات ا يد عن اخ ٔ القة مبا سلف، جندد الت
لمملكة املغربية، املمتث يف االتفاق الثاليث مع  رؤية اسرتاتيجية  ة  واملطبو

ٔبدا ٕاال قوة دمع و  كن  كن ولن  دة وٕارسائيل مل  ت املت رسيخ الوال
لشعب  ة  ملواقف اململكة املغربية الثابت اجتاه احلقوق التارخيية واملرشو

شجيعا وليتني  ل ا رب    ..الفلسطيين يف ٕاقامة دولته املستق 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لمك للكمة د صص  ى الوقت ا هت   .ا
ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

ستفضل السيد ا   .لرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارون،   ٕاخواين املس
ٔوىل  ٔقىص،  سد ا د هبا ا ت الساموية، يو بط ا يه فلسطني 
ه اليوم  ٔحرار، توا لث احلرمني الرشيفني، فلسطني ب ا لتني و الق

ان الصه  تة الك س ٔرضهاو   .يوين الغاصب 
ٔن ندد هباته الهجمة  سعنا ٕاال  ٔحرار ال  امس فريق التجمع الوطين ل ف
العشواء اليت تقودها ا القمعية املتغطرسة إالرسائيلية ضد شعب 

ٔكرث من  ذ  ٔعزل م ٔكرث من  10فلسطيين  م،  شهيد وشهيدة،  200ٔ
ٔوضا لساكن،  ٓه  ، خراب ودمار يف املباين ا ٔساوية، ال جر ع م

راع حرمة هذه  ٔهنا مل  ا املطلقة لها، خصوصا و ٔن جندد ٕادان سعنا ٕاال 
وهني يف  ى املسلمني يف مجيع بقاع العامل، م م املباركة اليت لها رمزهتا  ٔ ا
 ، ال امل ادة  هودات اليت تبذلها اململكة املغربية بق هذا إالطار 

س  ث سارع ٕاىل ٕادانة هذا العدوان "سجلنة القد"حفظه هللا، رئ ، ح
لشعب الفلسطيين يف الضفة  ذائية  سانية طبية و دات ٕا وتقدمي مسا
ىل  ة  ف املعا ل ختف ٔ واصل، من  رب جرس جوي م الغربية وقطاع غزة 

  .حضا هذا العدوان
ٔحرار العامل، طالبني مهنم التحرك  ه من هذا املنرب ٕاىل لك  ٕاننا نتو

ام لوقف هذا الع ل ق ٔ ديد من  ىل طاو احلوار من  دوان واجللوس 
ة ٔن ٔمن وسالم وطم ش معا يف  وليتني والتعا   .ا

زايد يف ذ ف  ٔن  غي  ٔمة، وال ي ة يه قضية  ٕان القضية الفلسطي
اما مع قول الشاعر س ا، ا   : بي

سار وال ميني   فلسطني يه اليقني    ال 
  . يف لك القلوبفلسطني     من الشامل ٕاىل اجلنوب

ني، رافضني  ٔكرث من الفلسطين ني  كون فلسطين ٔن  ٔال  ، جيب 
ر  ٔطراف، وال خبطب املنا لتعصب والتطرف من  ا معاجلة القضية 
رب  ستحضار احلمكة والعقل  لينا ٕاجياد احللول لها  نة، بل وجب  الر

لعد لوقف الفوري  ٕالرساع  ولتني، مطالبني  ش ا ٓت تعا ش ىل امل وان 
ٔنه ال صوارخي اكرتيوشا ستحرر  ن  ىل غزة، مربز املدنية ورفع احلصار 
ىل  رات احلربية املتطورة وال املدفعيات قادرة اليوم  ٔرض وال الطا ا

  .ٕاساكت صوت احلرية والتحرر وحسم املعركة
رصيد  ة و لية الفلسطي ا لجهبة ا ىل رضورة مل الشمل  ، نؤكد 

سب طق الفصائل مك د وجتاوز م شلك مو خول يف احلوار معهم  اهتا وا
امصهتا القدس هو الهدف وهو املبتغى ة و ٔرض الفلسطي   .وجعل ا

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دود  شرتايك يف  لفريق    .دقائق 3اللكمة 
  .تفضل اليس فاحتي

شار السيد عبد امحل    :يد فاحتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

م الفلسطيين  ي، ٕان ا هت ٔهنا ست ٓن وال يبدو  الم الفلسطيين ا  ٔ مل تبد
ت  ا الرمقية من بوا ولوج ٔبدعته التك ي يغطي شاشات العامل ولك ما  ا
ٓن ٕاال اجلسد الفلسطيين املمزق حتت  ستعرض ا لتواصل ال  ٔشاكل  و

ا ي خييف بصوت ق ٔشبه دو حبجم ٕارسائيلدمار املعامر ا ٔو ما    .ة 
ل مواصلهتا مرشوعها  ٔ رائع من  الق ا عادهتا يف اخ سمتر ٕارسائيل 

ٔكرث من  دة الشعب الفلسطيين،  ازر  70التارخيي املمتثل يف ٕا اما وا
ٔطفال وساء وشيوخ يف فلسطني التارخيية  ء من  ر ٔ تتواىل يف حق ا

سني"وفلسطني احلالية، من  ر  ٔرض"و" كفر قامس"و" د م ا ٔ "
ال"و" صربا"و س " ش ة الرئ وف ة ٕاىل  ه البندق ل بتوج ا ٕاىل جمازر ا
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يي غزة ىل فلسطني، فلسطي تارة    .عرفات ٕاىل توايل احلروب ا
ٔطفال  ل ا سانية يف غزة، ق شن ٕارسائيل حر ضد إال ٔخرى  مرة 

ٔصوا زجعها،  ٔصوات  ساء والشيوخ، خوفا من  ٔصوات وال ٔطفال،  ت 
ٔن تدفن حتهتا ت  ٔوهيا  وات، حتتاج ت العامرات اليت ت ٔصوات ق ال،  ر

  . اجلثث جممتعة
م الفلسطيين ومل يعد يقلقه، بل فلفه  ٔلف ا ٔن مضري العامل قد  ويبدو 

لصمت العريب مينا    .الصمت 
ٓن من مذحبة يف حق الشعب الفلسطيين وضد وطنه  ٕان ما حيدث ا

شود  ميقراطي، امل ٔكرث عن الوضع ا عد  رشذم، ي زيه وضع عريب م
د لاللتقاء مع املرشوع الوطين الفلسطيين ل الوح   .املد

ىل  شدة العدوان إالرسائييل  ن  شرتايك، ٕاذ ند ٕاننا يف الفريق 
دة  ٔمم املت ه ا ويل، ويف مقدم متع ا ٔعزل، نطالب ا الشعب الفلسطيين ا

لت ٔمن،  ل وقف هذه املذحبة وحامية الشعب وجملس ا ٔ ل من  د
دة امجلاعية   .الفلسطيين من إال

ة  د حول القضية الفلسطي لك قواه احلية، املو ٕان الشعب املغريب 
ٔويت من  لك ما  ه  ٔن يواصل رصا ىل  ىل ٕادانة ما حيدث، لعازم  مع  ا

امصهت و املستق و قامة ا ٕ ٔن تتحرر فلسطني،  ل  ٔ ا القدس قوة من 
  .الرشيف

مع الشعب الفلسطيين  ة  ملبادرات امللك شيد  ويف هذا الصدد، 
ي تلعبه  ور ا رئاسة صاحب اجلال يف دمع مصود " جلنة القدس"وا

ٔهنم من فلسطني وسيظلون نواة  ىل  نوا اليوم  ٔ ن  املقدسيني، ا
  .فلسطني

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
سشكرا الس    .يد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
قل ٕاىل الفريق املوايل وهو فريق  ل، ن د كن هناك م ٕاذن، ٕاذا مل 

لشغل   .حتاد املغريب 
س   .تفضل السيد الرئ

توم شار السيد دمحم ح   :املس
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد  ٔن مس فريق  رشفين  شارن  لس املس لشغل مب املغريب 

مس  اضالته و اضليه وم لشغل واكفة م حتاد املغريب  مس  ٔتناول اللكمة 
ساء  انب شعب فلسطني،  لن التضامن ٕاىل  ٔ الطبقة العام املغربية، 
ٔخرى، وكام تعود وتعود  ن يتعرضون مرة  ٔطفال فلسطني، ا فلسطني، 

ي بعد، يف  70ة العامل معنا ملد هت ازر اليت مل ت شاهدوا ت ا ٔن  سنة، 
ت املقدس ويف الضفة  قطاع غزة خصوصا، ولكن يف املقدس الرشيف، ب

ٔرايض احملت سنة    .1948وحىت يف ا
ه،  ويل وخمالف ٔلف احملتل الصهيوين الرجعي جتاهل القانون ا لقد 

ٔسف الشديد ي يبدي مرونة لكام  واعتاد حتدي املنتظم، هذا املنتظم ل ا
ٔرض فلسطني ىل  رسائيل  ٕ ل صهيون  ٔمر بدو    .تعلق ا

ساء، ويف  ٔطفال وال ل ا امجة العزل، ق ٔطراف،  ٕاهنا جلرمية مكمت ا
بار املؤسسات  ىل شاشات  شاهده  املي  نفس الوقت نفاق سيايس 

ة الم   .إال
ل ٕاهنا فعال جرمية حرب، ولكن غطاؤها السيايس مدعوم  من ق

ستعامرية اليت  ٔمراك، وكذ لك القوى  ىل رٔسها  لية العاملية، و مرب
رشي ٓخر نظام عنرصي يعرفه التارخي ال   .حتمي 

  ٔهيا السيدات والسادة،
لشعب  اليا الصمود البطويل  لشغل، وهو حييي  حتاد املغريب  ٕان 

ولية  واملنظامت النقابية العاملية الفلسطيين، ليدعو احلركة النقابية العربية وا
مع املادي واملعنوي  يف اجلهود وحشد لك وسائل ا ولك القوى احلية لتك

  .ملساندة الشعب الفلسطيين ومؤازرته يف هذه احملنة اجلديدة
ويل، فٕاننا  لمنتظم ا ن السكوت اجلبان  وٕاذ نؤكد هذا التضامن، وند

لمقاومة  لصمود البطويل  زتاز  ة ودمعنا لكفاح نعرب عن ا الفلسطي
ل حترر  ٔ ستعامر الصهيوين الغامش من  الشعب الفلسطيين ضد 

امصهتا القدس الرشيف   .فلسطني، لك فلسطني، و
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا   .اللكمة 
شة ا   .تفضيل ال 

 ٓ شة  ا شارة السيدة    :يتعالاملس
﷽  

ران،   السيدان الوز
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة يف احلرم  داث العنيفة واملتوا ٔ ا ا ٔرسه وشاهد يوم يتابع العامل ب
ٔعامل الرتويع  ٔقىص املبارك، بدءا من  د ا القديس الرشيف يف املس

الل الشهر ني  ٓم ىل ما  لمصلني ا الفضيل، شهر رمضان، والعامل شاهد 
داث من حرب معياء يف فلسطني، اليت  ٔ زلقت ٕاليه ا ٔمور وا لت ٕاليه ا
هتااكت السافرة واراكب اجلرامئ ضد  ا لال ٔصبحت حر ثق ومرس
ساء وهدم املباين  ٔطفال وال ء واملدنيني الشيوخ وا ر ٔ يل ا سانية، بتق إال

هتااكت رصحية حلقوق  والبيوت وٕاحلاق لك املرافق احليوية، ا مار  ا
ٔال وهو حق احلياة سانية،  ٔقدس احلقوق إال سان وخرق    .إال
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م من   ٔ الل هذه ا سان الفلسطيين اليوم  ما يتعرض  إال
رشية، وهو معل مرفوض يف  ل ر احلية  يل إالرسائيلية ال تق الضام التق

ة وال  ي سانية، لك الرشائع ا ٔعراف إال ٔيضا وا ساموية، يف لك املواثيق 
ج والكراهية ٔج ر والت قان والتو ح دة  زيد ٕاال من    .ولن 

ٔمن  ش وحوار احلضارات وا د السمل والتعا ايف لقوا ٕانه سلوك م
سامح  ول، سلوك ضارب يف املفصل لقمي ال لشعوب وا ستقرار  و

ل سانية وٕاطالق العنان  ماروتعطيل إال ل وا ل والتنك   .وحشية والق
ل  ٔن إالرساف يف الق ٔن تعي متام الوعي ب ىل دو ٕارسائيل  ٕان 
ستقرار  مار وهتديد  نتقام والكراهية والعنف وا والعنف لن جيلب ٕاال 

ٓخر   .وزرع احلقد وراهية ا
شارن  لس املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا وحنن يف الفريق ا

سان الفلسطيين، ونعرب عن شجب لك  ٔنواع العنف والرتويع ضد إال
ٔن حيتمكوا لروح  ٔي معل ٕارسائييل، وندعو إالرسائيليني ٕاىل  رفضنا 
سامح  ادئ ال ش وفق م لزتام مببادئ احلوار والسمل والتعا املسؤولية و

ٔهداف احلق يف احلياة سان و   .وحقوق إال
ملبادرة الوطنية الغي شيد  ٔننا  ورة جلال امل دمحم السادس، نرصه كام 

ىل  لضغط  ٔيضا  ني ومؤازرهتم، وندعو  ٔيده، بدمع ٕاخواننا الفلسطين هللا و
اكم ٕاىل املبادئ الكونية  ح لرجوع ٕاىل الرشد و ٔطراف  ٕارسائيل وللك ا

متيزي والكراهية والعنف املضاد رتام احلياة ونبذ ا   .لسمل والسالم وا
ٔيضا نداء  ه  ال ٕاىل املنظامت العاملية، نو ويل، ومن  ٕاىل املنتظم ا

ٔطفال واملدنيون يف  ل والرسيع لوقف ما يتعرض  ا ل العا ٕاىل التد
سان هتااكت حلقوق إال ة من ا ٔرايض الفلسطي   .ا

ٔقول ٔن    :ٔود كذ 
وليني؟  ه الشهيد نفوس املتابعني ا ٔ زعزع دموع طفل يودع    ٔمل 

يه؟ ٔمل تؤر طف ها وهو يعتقل عن دم ٔ ٔل  س   ويه 
سانية؟  قة جرمية ٕا ست هاته يف احلق   ٔل

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد املبارك الصادي   :املس
  .سم هللا

ة رشفين يف هاته ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  مية واجلرحية  ٔ ملناسبة ا
ٔن  ٔننا كنا ومازلنا وسنظل نعترب  لشغل، لنؤكد  ميقراطية  الكونفدرالية ا

دتنا الرتابية انب قضية و ة قضية وطنية ٕاىل    .القضية الفلسطي
ام جلنود  رك، من اق ٔ ٔواخر من شهر رمضان ا ٕان ما وقع يف العرش ا

ان ا س ت البقعة الطاهرة الك ٔقىص وتدن د ا لمس لصهيوين احملتل 

لهيم، وما عرفه  عتداء  ىل املصلني ومالحقهتم و عتداء  املباركة، و
لهيم، وما " الشيخ جراح"  عتداء  ري قرسي لساكنه و من حماو هت

ات  ساء وتدمري الب ٔطفال والشيوخ وال ل ل ماء وق يقع اليوم من سفك 
ٓه  اء ا ٔح ولية، وتدمري ا ة ا الم ر إال التحتية، مبا فهيا ماكتب املنا
يان  ان الصهيوين العنرصي املغتصب هو  ٔن الك لساكن، لك هذا يؤكد 
سانية، وركب جرامئ حرب يف حق الشعب  ركب جرامئ ضد إال

ٔعزل الصامد واملقاوم   .الفلسطيين ا
ٔنظمة اليت ساوي بني الضحية واجلالد،  وستغرب مواقف بعض ا

ٔمن ٔنظمة والقوى العظمى وجملس ا   .وكذا الصمت املريب لبعض ا
ا الرافض  ٔخرى موقف لشغل مرة  ميقراطية  ونؤكد يف الكونفدرالية ا
ان الصهيوين، وجندد  ٔشاكل التطبيع مع الك لتطبيع، ونطالب بقطع لك 

ب االتصال إالرسائييل الق مك ٕ ا    .مطالب
الل الوقفات ٕان  ن  ٔ ٔطيافه ومبختلف تعبرياته  الشعب املغريب لك 

د  ٔ ية مع الشعب الفلسطيين البطل يوم ا ربوع  2021ماي  16التضام
ة يه قضية لك املغاربة، وال جمال اليوم  ٔن القضية الفلسطي ىل  اململكة 

ساند القضية وو ه يتضامن و ني، و ة بو ه لتعامل مع القضية الفلسطي
لتطبيع مع الصهاينة   .ٓخر هيرول 

ٔرواح  ٔمام  بار  الل وٕا ٕ ٔن نقف وننحين  سعنا ٕاال  ري، ال  ٔ ويف ا
ة الباس والصامدة  دي املقاومة الفلسطي ٔ ىل  ، وشد  الشهداء واجلر
ىل  امصهتا القدس الرشيف، ونقرتح  حىت النرص وحترر لك فلسطني و

شار ىل جملس املس ختاذ الربملان و ستورية  ن ولك املؤسسات ا
انب الشعب الفلسطيين  لتضامن ولوقوف ٕاىل  ة  نو ادرات نوعية وم م

ذن هللا ٕ ق النرص    .املقاوم يف هاته احملنة، حىت حتق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

 ٔ ٔو ا ٔمعو  لطيف  شارن، عبد ا د السادة املس ٔ دي اللكمة  خ 
  .جشري

شار احملرتم   .تفضل اليس جشري، السيد املس

دي جشري شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
لتضامن مع فلسطني وشعهبا املاكحف هلمجية ا  ٔخرى  نقف اليوم ومرة 

م الفلسطيين ب ح ا ست ٔطفال العسكرية الصهيونية، اليت  رد، دم ا دم 
ساء ودم الشيوخ، وذ يف حتد سافر للك العامل   .ودم ال

الل الصهيوين الغامش  ح ن  كر وند س ٔخرى، ل نقف اليوم، ومرة 
الل من جرامئ  ح ه دو  رك ىل القدس وقطاع غزة والضفة وما 
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ني   .ٕارهابية ضد الفلسطين
كر الصمت امل  س ٔخرى، ل تواطئ وجعز املنتظم نقف اليوم، ومرة 

ىل حق  از  ل إال ٔ ي تقوم به ٕارسائيل من  و ا ٔمام ٕارهاب ا ٔممي  ا
رامة ش حبرية و   .الشعب الفلسطيين يف دولته املستق ويف الع

س،   السيد الرئ
س  ال امل دمحم السادس، نرصه هللا، رئ ادرة  مثن م جلنة "ٕاننا 

سانية "القدس دات ٕا رسال مسا ٕ ني يف الضفة ،  ا لفائدة الفلسطين
ٔشد  ربت عنه اململكة املغربية من ٕادانة ب الغربية ويف قطاع غزة، وما 

ل اليت متارسه ٕارسائيل لعنف والق   .العبارات 

س،   السيد الرئ
ا املبديئ  ية جندد التعبري عن موقف شرتا ٕاننا يف حزب التقدم و

ة، اليت تظل الل، وال  والثابت من القضية الفلسطي قضية حترر وٕاهناء اح
لشعب  ة  ل نرصة اكفة احلقوق املرشو د يف س ٔي  ار  حتمتل اد
الل إالرسائييل يف  ٔننا حنمل املسؤولية اكم لالح الفلسطيين املناضل، كام 
ويل بتحمل  متع ا رمهتا، ونطالب ا ىل املنطقة  تبعات التصعيد العسكري 

شلك رسيع واكمل  مسؤوليته يف توفري امحلاية ني  لفلسطين ولية  ا
ء ر ٔ   .وحماسبة مقرتيف هذا العدوان وق ا

وجندد التضامن املطلق مع الشعب الفلسطيين، ونعرب عن اليقني التام 
ة العاد ستظل ٔن املطالب الفلسطي ري واحض( ..ب سوية، ) م  عن ال

زيد الشعب الفلسطي اءات اجلبانة لن  ل هذه إالد ٔحرار العامل وم ين ولك 
ٔنه ال بديل عن ٕاجياد  ومتساك اومصود اسوى ٕارصار  ة، وب حلقوق املرشو

الل وبناء  ح قي، يقيض ٕاىل رفع احلصار وٕاهناء  ٔفق سيايس حق
ٔمان سالم و ش  لحياة والع   .فلسطني املستق القاب 

  .شكرا لمك
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔعامل اجللسة املوالية مبوضوع  دول  ، "رمقنة اجلامعات املغربية"سهتل 
عي ج ميقراطي  ستوري ا   .وهو سؤال موضوع من طرف الفريق ا

سة   .اللكمة لمك السيدة الرئ

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ل قطاع التعلمي العايل  انطلقت معلية تعممي وتطور استعامل الرمقنة دا
سمى  رشاف ما  ذ سنوات، ورشعت احلكومات السابقة يف اس م

ية"بـ ، وقد اختذت 2030-2015، وفق الرؤية إالسرتاتيجية "اجلامعة ا
كتظ رسيع الرمقنة، هبدف جتاوز ٕاشاكلية  اظ، ومت دة ٕاجراءات ل

ر  بري لالس فرتاضية، وقد رفع حتدي  الن عن مرشوع اجلامعات  إال
ة ية والهندسة البيداغوج   .يف جمال التجهزيات التق

ي فرض تعزز الرمقنة،  ا الطوارئ ا لكن، واقع اجلاحئة وواقع 
راسة عن بعد،  د نظام التكون عن بعد وفرض استعامل وسائط  ع

شف  ر و لطلبة يف ٔ سبة  ل ت، والس  د العديد من الثغرات والت
ىل  دم القدرة  ون صعوبة مردها ٕاىل الفقر و ن يوا العامل القروي، وا
ن ال يقدرون  ب، وا ٔلواح إاللكرتونية واحلواس ية وا ناء الهواتف ا اق

ة  ٔسباب جغراف سمترار، ٕاما  ت  ٔنرتن جلبال ىل الولوج ٕاىل شباكت ا
ة مصاريف  دم القدرة املالية ملوا ٔو بفعل  ٔو املناطق القروية النائية، 

  .شرتااكت
ر احملرتم سائلمك السيد الوز  ، ٔ   :و

ن وصل مرشوع رمقنة اجلامعة املغربية؟  - ٔ  
ٔساتذة  - مع وحتفزي الطلبة وا هودات اليت تبذلها اجلامعة  وما يه ا

  وع؟ لالخنراط يف هذا املرش 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

﷽  
س ا   حملرتم،السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارة احملرتمة،   السيدة املس

ىل  تلف الفرق  نان  م ه بعبارات الشكر و ٔتو ٔن  ٔود بداية 
اصة ف خيص  لغة، و ٔمهية  يس  ك ، اليت  ٔسئ تفضلها بطرح هذه ا

ت اليت فرضهت د لت ة يف اجلامعة، نظرا  لينا سمترارية البيداغوج ا 
ورو   .احئة 

ٔن التعلمي عن بعد جتربة  شارة احملرتمة،  وجب التذكري، السيدة املس
ث مت  ىل مدى السنوات السابقة، ح امعية  دة مؤسسات  عرفهتا 
ىل  بلومات  تلف ا ة الوطنية  ر الضوابط البيداغوج التنصيص يف دفا

رشاف ٕاماكنية التدرس عن بعد، وقد استفادت اجل امعات املغربية من اس
 ، ورو ء  ة اخلاصة بو الل هذه الظرف ر واعمتدهتا  ارب السالفة ا الت
زي بفضل جمهودات هيئات التدرس  ت اجلامعات يف ظرف و ث متك ح
مة من املوارد الرمقية  رسانة  امعات من توفري  ل ية  والفرق إالدارية والتق

اما متكني الطلبة من والسمعية البرصية والعديد من ا ة،  ت البيداغوج
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ث مت ٕانتاج ما يفوق  ٔاكدميي، ح من  120.000سرتسال يف التحصيل ا
ة، وقد  ٔخرى مرئية ومسمو امات رمقية و شمل د ة،  املواد الرمقية املتنو

ة % 100و %70مهت هذه املوارد الرمقية ما بني  من املضامني البيداغوج
ىل امعات واملؤسسات  املربجمة، اليت مت وضعها  ل ت إاللكرتونية  البوا

  .اجلامعية
بية  ٔج ول ا ٕالضافة ٕاىل توفري الولوج لعدة موارد رمقية لعدد من ا و
ىل تنويع سبل  الرشكة كفرسا وريطانيا وسورسا، وحرصا من الوزارة 
ٔسسة التعلمي عن بعد،  ة، وبغية تطور وم سمترارية البيداغوج ٕاجناح 

لت يف هنا الرشاكة ما بني قطاع التعلمي العايل  د ر من ب ٔذ ات، و اتفاق
امعة دمحم  لفوسفات و ب الرشيف  والبحث والعلمي ومؤسسة املك

يات، تفوق  عددة التق داث املركز  50السادس م روم ٕا مليون درمه، و
لرمقنة والتعلمي عن بعد، انطالقا من اخلربة والتجربة اليت رامكها  الوطين 

لني يف هذا املوضوعخمتل   . ف املتد
ٔن املادة  لرتبية  33وجتدر إالشارة ٕاىل  من القانون إالطار املتعلق 

ىل هذا شجع    .والتكون 
ص  امعية م  campus(كام حنن اليوم، بصدد ٕارساء مربات 

connectés ( وشبكة)Wifi ( ب العايل يف لك املؤسسات ذات الصب
اء اجلامعية، ٔح ني املواصالت"بتعاون مع  اجلامعية وا ، "الواك الوطنية لتق

مليون درمه، وقد خصص قطاع التعلمي العايل  180وذ مبزيانية تقدر بـ 
ظة مشاريع تزنيل القانون إالطار تعممي استعامل  والبحث العلمي مضن حف
دام  الم يف جمال التعلمي العايل هبدف تعزز است ات إال ولوج ك

ا وتطو  ولوج   .ر التعلمي عن بعدالتك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة احملرتمة   .اللكمة لمك السيد املس

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

ات ىل هذه التوضي ر    .شكرا السيد الوز
حنن كذ يف الفريق ال نبخس معل الوزارة وجمهوداهتا واحلكومة 

روس كذ لٕالرساع مبرش  الصنا ا وع رمقنة اجلامعة، والس بعد است
الق  ٕ  ، ورو ة  ا الطوارئ ملوا ي فرضته  امليدانية من الواقع ا
راسة عن بعد، لكن نتقامس معمك،  د ا اء اجلامعية واع ٔح اجلامعات وا
عية  ج ٔوضاع  ٔن ا ث  راهات والتخوفات، ح ر، بعض إال السيد الوز

ش، لطلبة،  لتنقل وإالقامة والع راسية ال تغطي التاكليف العادية  فاملنح ا
ٔن  كون الطلبة،  ٔحرى عن  ا ء، ف ٓ ىل ا بريا  شلك عبئا  والبايق 
ب والهواتف  زة واحلواس ٔ ال بعض ا ناء م ىل اق لطلبة قدرة  كون 

لشبكة ٔن مصاريف الربط  ٕالضافة  راسة،  ٔلواح ملتابعة هذه ا ، وا
ستعامل  مك مقمت  ٔ ر،  رمت، السيد الوز ل اجلامعات، ولكن ) Wifi(ذ دا

اء، يعين لن يمت  ٔح ٔسف الطلبة بعيدون عن اجلامعات وعن ا ل
ل اجلامعات ٔتيحت هلم دا   .ستفادة من هذه الفرصة اليت 

اصة  يازات  ارب كذ متنح ام ر، بعض الت لتايل، السيد الوز و
ات مع الرشااكت املعنية، يف نفس ذ حيتاج لطلبة وفق عقود  واتفاق

ٔس لبية ا ٔ ٔن  ٔستاذة لنفس الظروف،  ر، يعمتدون تاا ذة، السيد الوز
اتية لتايل  رمبا ،ىل ٕاماكنياهتم ا وفرة هلم يف بيوهتم، و ري م شرتااكت 

ر ادة النظر يف هذه الربجمة السيد الوز   . جيب التفكري يف ٕا
  .وشكرا

س اجللسةالسي   :د رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ٔطر إالدارية "دامئا يف نفس إالطار، السؤال الثاين موضو وضعية ا
دة "مح الشواهد العليا لو ستقاليل  ه من طرف الفريق  ، وهو مو

  . والتعادلية
شار احملرتم، لوضع السؤال   . تفضلو، السيد املس

  .اليس سليغوة

شار السيد احلسن   :سليغوة املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل الرفع من مؤهالهتم  ٔطر إالدارية والرتبوية  ة من ا معل مجمو
ليا،  امعية  ٔن حصلوا شواهد  جهتاد، ٕاىل  راسة و رب ا ٔاكدميية،  ا

ذ  لشواهد م ب الرتيق  ٔوصدت  ٔن الوزارة  وا ب ، مما 2015لكهنم فوج
ات تصاب  اكفؤ يف الفرص، مما جعل هذه الف اط وإالحساس بعدم  ٕالح

وال  ل الوزارة خصاصا  س ي  ىل عطاهئم، يف الوقت ا عكس سلبا  س
د  ع ٔطر عوض  ستفادة من هؤالء ا دة مواد، ميكن  يف تدرس 

ٔخرى ليات    .ىل 
ر سائلمك السيد الوز   :ا، 

ذها الوزارة ٕالنصاف هذه ة؟ ما يه التدابري اليت س   الف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر، يف ٕاطار اجلواب   .اللكمة لمك، السيد الوز

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ة يف ٕاطار احلوار يعترب ملف الرتق  د امللفات املطرو ٔ لشهادات  ة 

ت التعلميية  ي اكن موضوع مشاورات مع النقا عي، وا ج القطاعي 
دة لقاءات ٔكرث متثيلية يف    .ا
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ة  د الرتق ٔن قطاع الرتبية الوطنية اكن سباقا يف اع البد من التذكري 
ذ سنة  ٓخرها فرتة انتقال 85لشهادات م اللها ، واكن  ية استفاد 

ة من الفرتة املمتدة ما بني  لرتق املو الشهادات   27/12/2011املوظفون 
  .2011 نونرب  25، وذ مبوجب املرسوم الصادر يف 26/12/2015ٕاىل 

الل بالغها الصادر يف  ربت الوزارة من   25ويف هذا السياق، 
ر  ت2019فربا ي عقدته مع النقا ع ا ج ر  ىل ٕا ٔكرث  ،  التعلميية ا

ىل شهادة ة املوظفني املعنيني احلاصلني  ا برتق ٔو  املاسرت متثيلية، عن اقرتا
اح يف  ه، بعد الن ار ٔو  ل نفس الس  ة املوالية دا ر ما يعادها ٕاىل ا
ات املعلن عهنا من  دود احلاج ايب والشفوي، وذ يف  شقهيا الك املباراة 

  .طرف الوزارة
ٔكدت ا ت يف كام  ع املنعقد مع النقا ج قرتاح يف   5لوزارة نفس 

رب    . 2019دج
كتوراه، فقد معلت الوزارة السنة اميل شهادة ا  الفارطة وخبصوص 

ت التوظيف يف ٕاطار  ار لتعلمي العايل"ىل تنظمي م د  ، "ٔستاذ مسا
ٔخرى هذه السنة ختصص  50خصص   اراة  ٔن يمت تنظمي م ىل  صبا   م

لام  200  ، ىل الرفع من هذه الوترية سنو ٔمل احلفاظ  صب مايل، ون م
ت  ياز املبار ل اج ٔ ٔمر من  لمعنيني  ص  مت سنو الرتخ ٔنه س ب
ىش  ٔسالك ت ستفادة من ولوج  ات و يق القطا ىل صعيد  املنظمة 

  .ووضعيهتم اجلديدة
الت الوزارة ملف املوظفني املن  ٔ ، فقد  سبني لقطاع الرتبية ٕاىل ذ

ٔسايس ملهن  ىل جلنة النظام ا كتوراه  ىل شهادة ا الوطنية احلاصلني 
حث مبرشوع النظام  ٔستاذ  داث ٕاطار  ل ٕا ٔ الرتبية والتكون، من 

سيق والبحث الرتبوي ام الت ور، لتويل  ٔسايس املذ   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
س، يف ٕاطار التع  باللكمة لمك، السيد الرئ   .ق

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ٔعطيمتوهنا اليوم ات اليت  ىل التوضي ر احملرتم،    .شكرا، السيد الوز

ٔهنا  ري  ٔن املراسمي تنفذ،  ٔكرث وعيا ب ستقاليل  وحنن يف الفريق 
ست بقرٓن مزنل   .ل

ا  لبحث عن حتفزيات، ورمبا املرسوم اح سؤال الفريق اليوم يقيض 
لشهادة، اشتغلنا به رىق  لو  ل د شوف الزم يل ت ، ولكن هذاك السيد ا

شوف راسو حمبط ٓن ك   .وهو اجهتد وهذا اجهتاد وارد، فا
ىل  ىل املواظبة و ٔخوات املوظفني، لتحفزيمه  فلتحفزي إالخوة وا
ٔمل  يل اكينة يف شىت العلوم، نلمتس ون بة التطورات ا ىل موا طلب العمل و

كون هناك  ٔن  د العملية ٕاذن ٔيضا  ٔننا سبق لنا در وا ادرة، ما معىن  م
شجع املغاربة  شاي جنيو ونوقفو، ل ىل غرار ما مقنا به ما ميك يه سابقة 

  ..ىل طلب العمل
ش جتاوبو،  ر، وعندمك  ٔن الوقت تقاىض لمك، السيد الوز ٔ كنعرف 

ٔنمت ذو كفاءة وجتربة  لمك، و جهتادات د غيني  ا  ومعلومات ولكن اح
ىل البديل قلبو  ة، فك   . اكف

ادي يرتىق؟  يل يف القرى النائية فوقاش  هذاك املوظف امجلاعي ا
ادي حيسن وضعيته؟    فوقاش 

ادي ميكن لو حىت هو ينال  يل اجهتد، فوقاش  هذاك املوظف ا
ٔوتوا  ن  ىل ما قام به من اجهتاد وهذا؟ وا شجيعا    ، و نصيبه من ا

شاي نقارنو هذاالعمل در ٔشنو .. ات، ما ميك ا  ٕاذن املرسوم اكن واح
لنا  ن د ٔما ش نبقاو قابعني يف ا ا من مح الشواهد ما ميك ا؟ اح ذن

يل ما اجهتدوش لنا ا   . ونتقاسو ونتقارنو مع نفس إالخوان د
اء جهتاد ر   .جشعو 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

قل ٕاىل السؤال الثالث وهو موضوع من طرف الفريق احلريك،  ن
ه  اء اجلامعية"وموضو ٔح   ".وضعية ا

س لوضع السؤال   .تفضلوا السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ورو مشالك الطلبة ج احئة  اء اجلامعية، يف معقت  ٔح الق ا راء ٕا
جعة   .غياب بدائل 

ذة ملعاجلة هذه الوضعية ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ليه    .و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
اء  ٔح دمات ا ن مت تعليق  ٔول من يعاين ويفكر يف الطلبة ا ٕاننا 
ٔمسى وهو السالمة الصحية، وذ  هم، ولكن الهدف اكن  واملطامع يف و

لية ا شارة مع لك من الهيئات الطبية وهيئة ا   .س
ٔن الطلب ٔما ال ة، ٕاال  و ستفادة مف ٔن  ر ب ٔذ ٔن  ٔود  وضعية اليوم ف

ىل مجيع  دم  ست س  ي نقدمه اليوم، فهناك مقاي ري العرض ا ك يفوق 
ٔبناء،  دد ا ٔبون،  ل السنوي ل اء اجلامعية الوطنية، مبا فهيا ا ٔح ا

عتبار احلاالت اخل ذ بعني  ٔ رايس، ا اصة التفوق العلمي، املستوى ا
ىل ما يقارب  ٔننا اليوم نتوفر  ٓخره، ٕاال  اقة والطالق ٕاىل  اكليمت وإال
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ينا ما يفوق  90.000 و  900.000رسر و طالب يف اجلامعة اليوم، وا
ح  ٔو ف رية، حبيث يمت اليوم بناء  ٔ ارة يف السنني ا  3قامت مبجهودات ج

ري اكف، لهذا مت ر العمويم  س اء لك سنة، و لني  ٔح ه ٕاىل الفا التو
لتعاون مع الوزارة وبناء ٕاقامات  عيني  ج لني  صاديني والفا ق
اح مت يف هذا امليدان، لكن  بري من الن ٔن جزء  ٔن نقول ب امعية، وميكن 

ر ما يفوق  رية مت اس ٔ ٔن السنني ا ه  سمترار ف  600البايق جيب 
امعية   ىل تغطية جزء من مليون درمه يف بناء ٕاقامات  اء  ٔح د ا سا

ات يف السكن اجلامعي، والزلنا نبحث، الهدف اليوم هو تنويع  احلاج
اطق  ٔتون من م ن ي ٔولئك ا اصة  لطلبة،  مصادر البناء وتوفري السكن 

شار احملرتم ر السيد املس   .تعاين من الهشاشة كام ذ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .تفضل، اللكمة لمك السيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
اء اجلامعية يف  ٔح ل معه واستحضارا لواقع ا مك والتفا ىل جوا شكرمك 
ا  قة والصعبة، واعتبارا لٕالشاكليات اليت يطر ق ئية ا ة الو هذه الظرف

ل يف الفريق  س الق هذه املرافق الطالبية الهامة،  احلريك قرار ٕا
ات التالية قرتا   :املالحظات و

اء اجلامعية جراء التدابري الصحية  ٔوال، ٔح الق ا نتفهم قرار ٕا
عية الصعبة  ج ستحرض الوضعية  رتازية، لكن يف نفس الوقت، 
ستلزم  لجوء لكراء السكن، مما  شها الطلبة، واليت حتول دون ا اليت يع

ر احملرتم،  مك، السيد الوز ٓنية لهذه إالشاكلية وبدائل م لول  التفكري يف 
ات؛ ل الظرف  جعة يف م

ٔسف  نيا، زيد من تعميق هذه إالشاكليات ل ر، ٕان ما  السيد الوز
ىل مستوى مومسني  ت الطلبة  ا الق مع مواعيد ام زامن هذا إال هو 
ستقرار والرتكزي، خصوصا وحنن  دراسيني، واليت تتطلب، كام تعلمون، 

ة  ية، وٕامنا يه مرافق ثقاف ست جمرد مرافق سك اء اجلامعية ل ٔح ٔن ا نعمل 
ت؛ ا داد لالم بات وفضاءات يلجها الطلبة لٕال  لمية، تضمن مك

الق  لثا، بديل بفعل ٕا لجوء ٕاىل التعلمي عن بعد  ر، ٕان ا السيد الوز
ديدة، تتعلق راهات  اء اجلامعية بدوره يطرح ٕاشاكليات وٕا ٔح ٔساسا  ا

ت يف املناطق النائية ويف الوسطني القروي واجلبيل  ٔنرتن ب ا بضعف صب
، مما  ر، عن اللكفة املادية  هيك، السيد الوز ويف بعض املدن، 
ٔن  ٔضف ٕاىل ذ  روس واحملارضات عن بعد،  بة الطلبة  يصعب موا
بعض الشعب تتطلب حضور الطلبة، خصوصا طلبة لكيات العلوم 

ستلزم حضورمه؛واملعا ة  ن حيتاجون ٕاىل دروس تطبيق  هد العليا، ا
ا دامئا  رابعا، اوز هذه إالشاكليات اليت يطر ر، لت السيد الوز

ا،  د اء اجلامعية من  ٔح دمات ا وسنو موضوع استفادة الطلبة من 

ىل ما ييل يد  ٔ   :جندد يف الفريق احلريك الت
يل .. ر يف جمال بناءرضورة حتفزي القطاع اخلاص لالس - وهذا هو ا

ىل هذه املسائل،  شجعومك  ا  ر، واح لمك، السيد الوز ا يف اجلواب د
شجع هاذ  اصها  مثرن يف هذا امليدان واحلكومة  لمس لناش  ٔن ٕاذا ما د

ش  مثرن وتعطهيم حتفزيات  ه هاذاملس مثرو ف س   ..الناس حىت هوما 

س اجللسة   :السيد رئ
  . .الوقت

ر تعدد مسا ٓ ه    .. السؤال الرابع موضو
ت لط يف التوق ت.. اكن  لط يف التوق لط يف .. ال اكن  ال اكن 

ت   ..التوق
لكم  ر  ت، راه السيد الوز لط يف التوق   . دقائق 3اكن 

ه  ر تعدد مسا املاسرت"السؤال الرابع موضو ، وهو موضوع من "ٓ
ٔحرار   .طرف فريق التجمع الوطين ل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س،   السيد الرئ

يبان لمك هنا ن انتوما  ن، ال اك ن فعال راه .. راه اك ل املرات  2اك د
لط   . وقع لنا 

ر ر، عندك بغييت تد س.. السيد الوز   ..امسحو لنا، السيد الرئ
  ..اليس محيد )la régie(مرات وقع مشلك يف  2راه 

ر، حنن هنا  3مكليت الوقت د  زوال عند رغبة السيد الوز دقائق، 
ة ما يضيف  ا ر ٕاذا اكن عندو يش  سيري مع املرونة، السيد الوز يف ال

لو ت د فذ التوق ا، ولكن راه اس   .مرح
ر   .تفضل السيد الوز

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

س   .شكرا السيد الرئ
ون خمترصا ٔ ل روح التضامن، س لسة د   .هذه 

عيني  ج صاديني و ق جسلت النقط فعال، وشجيع الرشاكء 
ب،  ٔما ف خيص الصب  ، اديني امحلد  ه و دامني ف ا  رضوري، واح

ة مع  ني املواصالت"هذه االتفاق ) le Wifi(ستعمم " الواك الوطنية لتق
ارج املؤسسة كام من  ىل املؤسسات اجلامعية، وسميكن االتصال به من 

لينا سهل  لها، فهذا س ت ٕان شاء هللا كذ سنقوم .. دا ا م و
ٔن املؤرشات احلالية يه  ام هبا،  تعطينا مبجهودات، ٕاذا اضطرر ٕاىل الق

ئية، ٕان شاء هللا عامل مع املعطيات الو ل، وس لمستق لتفاؤل    .ٔرضية 

س اجللسة   :السيد رئ



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

11 

 )2021 ماي 18( 1442 شوال 06

  .شكرا
ٔحرار  شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين ل اللكمة لمك السيد املس

ر تعدد مسا املاسرت"يف موضوع  ٓ."  

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد ال   وز
رية تعددا يف مسا  ٔ راسة اجلامعية يف السنني ا يعرف جمال ا
ان ال  ٔح ري من ا ث ٕانه يف الك ىل مستوى س املاسرت، ح التخصص 
ج عنه تفامق ظاهرة البطا  ي ي اصب الشغل والتكون، اليشء ا تتوفر م

ت التوظيف  ار هيك عن العديد من م املعلن ى مح الشواهد العليا، 
ي يرضب  ريها، اليشء ا عهنا من طرف احلكومة، حتدد مسا دون 

اميل الشواهد ى  يارات  خ اكفؤ الفرص وتقليص   ٔ د   .يف م

ر احملرتم،   السيد الوز
حها وخصاص  ون هبا توافق املسا اليت يمت ف راق ليات  هل هنا 

  سوق الشغل املغربية؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   املس

دد الطلبة يف مستوى املاسرت ميث ٔن  ربمك ب ٔ ٔن  دئ ذي بدء  ل ٔود 
راسات العليا يف % 5 ٔمهية ا سبة ضعيفة ٕاذا فكر يف  من الطلبة، فال

ىل  امعات، لكن جوا  ل ولية والعاملية  البحث العلمي ويف التصنيفات ا
ىل ما  يد  ٔ ٔود الت ة توافق املسا مع سوق الشغل،  ليات مراق سؤالمك، ف

  :تقوم به الوزارة يف هذا الباب
داد املسا ٔوال، ام الفريق  :ٕا داد املسا فهو من  فٕان ٕا

، ويمت يف  مي املسا ىل مستوى اجلامعة، لكن هناك تق البيداغو 
رب  قة عن جملس املؤسسة، مث  ة املن لجنة البيداغوج رب ا ٔوىل  املر ا
مي املس  قة عن جملس اجلامعة، ويمت بعد ذ تق ة املن لجنة البيداغوج ا

ل مي وضامن جودة التعلمي العايل، اليت تقوم ٔو املرشوع  واك الوطنية لتق
ة املعمول هبا  رتام الضوابط البيداغوج مي مدى ا رباهئا بتق عن طريق 

صاديني؛ لني السوسيو اق  ومدى جودة ووجود رشااكت التعاون مع الفا
د املسانيا، مث  لجنة الوطنية : اع ىل رٔي ا تقوم الوزارة بناء 

د املسا اليت تتوفر فهيا الرشوط بعد رٔي لت  ع لتعلمي العايل  سيق 

مي وضامن جودة التعلمي العايل   .ٕاجيايب من طرف الواك الوطنية لتق
ىل ل فٕان الوزارة حتث  الل خمتلف املرا   :و

ين يف بلورة مشاريع  ٔوال، رضورة ٕارشاك ومسامهة القطاع السوسيو 
  التكون؛
امعة هبدف متكني  تنويع نيا، واستكامل العرض البيداغو للك 

ابعة دراسهتم العليا؛ ازة املتفوقني من م   اميل إال
كوينات  لثا، ح  شغيل وف دد من املسا خللق فرص ال ننة 

ات سوق الشغل؛ اج بة   ديدة ملوا
 لق جسور وممرات بني خمتلف التكوينات؛ رابعا،

ى الطلبة يف هذا السشجيع احلس املقاو امسا،   .اليت 

طلبات سوق الشغل  ٔن معلية توافق التكوينات مع م وجتدر إالشارة 
صادي  ق راسات العليا واحمليط  سيق بني ا لت ليات  لق  ستوجب 

داث القانون  ليه ٕا ي نص  ، ويف نفس السياق 01.00املهين، ا
ٔي وقت مىض تعمتد  ٔكرث من  ىل جممتع املعرفة ٔصبحت التمنية اليوم 

ٔيت  اهتا، واليت ي ىل مشاريع البحث وخمر ري  ٔ وتطوره، ويعمتد هذا ا
كتوراه يف خمتلف التخصصات،  ٔحباث طلبة ا معظمها من جمهودات و

ىل انتقاء املمتزين من مح  كتوراه  رامج ا ركز    ."املاسرت"و
ٔن التصنيفا اصة عندما نعمل  دة،  ولية ا وجب توسيع هذه القا ت ا

الت  شور يف ا ٔسايس إالنتاج العلمي الرصني وامل اس  امعة تعمتد مكق ل
ات طلبة  ٔحباث املؤدية ٕاىل هذه إالنتا بري من هذه ا احملمكة، ويقوم جبزء 

ل دراسهتم كتوراه يف خمتلف مرا   .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار السي   :د دمحم البكورياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔن تعدد مسا  ىل اعتبار  ليه،  ٔشكرمك  طقي و مك معقول وم جوا

ٔطري البيداغو " املاسرت" لت برية مرتبطة  يطرح اليوم ٕاشاكليات 
دم مالءمة هذا التعدد مع سوق  ٔخرى  ة  ة، ومن  خصوصا من 

ٔن  ني لنا  لتايل يت طقي، ويسء الشغل، و ري م ول و ري مق هذا التفرخي 
ىل الشهادة فقط،  س احلصول  ٔن املهم ل اليوم ملنظومة التعلمي العايل، 
ه مع سوق الشغل، وهذا  بقدر ما هيم مستوى التحصيل والتكون ومالءم

لك ظره من اجلامعة املغربية    .ما ن

ر،   السيد الوز
برية لق هذا التعدد تنافسية  ىل مستوى التكوينات،  بقدر ما 
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ىل اجلامعة، بقدر ما طرح ٕاشاكليات  كتظاظ  ث رفع الضغط و ح
ٔداء، تنافس  لتكوينات اليت طرحهتا اللكيات  سبة  ل ٔخرى، خصوصا 
شلك عشوايئ وفوضوي، وتطرح  ري مفهوم جعل هذه التكوينات حتدث 

الل املشا ة مرتبطة بولوج سوق الشغل من  ركة يف ٕاشاكليات ٕاضاف
و ة ومؤسسات ا ت اليت تعلن عهنا خمتلف إالدارات العموم   .املبار

ٔننا  ن  مك، مؤكد ديد ما تضمنه جوا مثن من  يفام اكن احلال،   ،
ٔساسية لٕالصالح  اء مضن املركزات ا ي  معمك يف هذا إالصالح، وا

ادة النظر  ىل رٔسها ٕا يف النظم الشمويل ملنظومة الرتبية والتكون، و
ه نظام  لك، مبا ف لتعلمي العايل  لنظام البيداغو  " املاسرت"القدمية 

كتوراه"و ر، ستواصلون "ا مك، السيد الوز ٔ ىل يقني ب ، وحنن 
مك من مواصفات  ات يف هذا القطاع املصريي وتطوره ملا نعرفه ف إالصال

لقطا لهنوض  راية الالزمة  لكفاءة واخلربة وا ع الرتبوي والتعلميي مرتبطة 
ٔمر من رشاكة ومسؤولية ضيه ا   .مبا يق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ، وهو "مسامهة اجلامعة يف التمنية اجلهوية"السؤل اخلامس موضو

  .موضوع من طرف فريق العدا والتمنية
س   .تفضلوا السيد الرئ

ل شيخي شار السيد ن   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  ر،السيد الوز
سؤالنا لمك اليوم يتعلق بدور اجلامعات املغربية يف التمنية اجلهوية 

  .املندجمة وٕاجناح ورش اجلهوية املتقدمة
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

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

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

رتبط  ي  ه ا ىل هذا السؤال الوج شار احملرتم،  شكرا، السيد املس
  .مبسامهة اجلامعة يف التمنية اجلهوية

رشي،  منية الرٔسامل ال الل  لتمنية اجلهوية تمت من  القة اجلامعة  ٕان 
ٔساسية  ءعتباره الركزية ا   . لتطور وال

ركز اسرتاتيجية الوزارة ٕالدماج اجلامعة يف خمططات  ويف هذا إالطار 
ىل    :حماور 3التمنية اجلهوية 

ٔول - ات اجلهة وتطور الرشاكة مع : احملور ا مالءمة التكوينات حلاج
هم يف بلورة التكوينات؛ عيني وٕارشا ج صاديني و ق لني    الفا

هنوض : نيا - اته خبلق الرثوة ا بتاكر وربط خمر لبحث العلمي و
مثني نتاجئه؛   ب

رشية: لثا - ٔو ال   .استفادة اجلهة من موارد اجلامعة، سواء املادية مهنا 
ٔي وقت  ٔكرث من  ٔول، فاجلامعات مدعوة اليوم  حملور ا فف يتعلق 

ات اجلهة يف خم  اج ة تتالءم مع  رشية كف كون موارد  تلف مىض ٕاىل 
شبع بقمي املواطنة رش املعرفة والثقافة وال لق فضاءات ل ن وكذ    .املياد

سامه يف  ي  ٔما ف خيص احملور الثاين، فالوزارة تدمع البحث العلمي ا
رب ٕاطالق  صادية اجلهوية، وذ  الرفع من مؤرشات التمنية السوسيو اق

ة لق دينام ات  دة طلبات مشاريع حبثية، يتو مهنا  ديدة مبختلف 
ات البحث العلمي مثني خمر رب    .اململكة، 

ة  ٔن الوزارة تعمل بتعاون مع وزارة الصنا كام جتدر إالشارة ٕاىل 
لك  بتاكر  داث مدن  ىل تعممي ٕا ٔخرض والرمقي  صاد ا ق ارة و والت
منية احمليط  بتاكر يف  ر نتاجئ البحث العلمي و ة، هدفها اس

ةق عي للك  ج   .صادي و
ستفادة اجلهة من املوارد  ٔما ف خيص احملور الثالث، واملتعلق 
ٔن اجلامعة واملؤسسات اجلامعية تعترب  اجلامعية، فالبد من إالشارة ٕاىل 
صاد اجلهوي،  ق ن حيرون جع  صاديني ا ق لني  اليوم من بني الفا

ام ل الل املزيانية املرصودة  ر من  الل اس عات الوطنية، وكذ من 
ة  ٔنه ميكن للك  ٔضف ٕاىل ذ  ٔساتذة واملوظفني؛  النتاجئ من الطلبة وا

جلامعة د من الكفاءات العلمية املوجودة  ستف   .ٔن 
ة ملسامهة اجلامعة يف املسلسل اجلهوي،  لفرص املتا سبة  ل ٔما 

  :فميكن تلخيصها يف النقط التالية
اكمل مرا ٔوال، -  شتغال يف ٕاطار م جعة وحتسني طريقة التعاون و

ٔطراف؛   ا
ٔقوى ملمثيل اجلهات يف هيالك اجلامعة؛ نيا، -    اخنراط 
  .حضور ومشاركة اجلامعة يف جمالس اجلهات لثا، - 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

ل شيخي شار السيد ن   :املس
  . سشكرا السيد الرئ 

ات اليت قدممتوها ىل هذه التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز
ل التمنية اجلهوية املندجمة  ٔمهية د رمت، ا ليمك، كام ذ ٕاذن ال خيفى 

ي من املفروض  ، ا ل اجلهوية املتقدمة ببالد ال  - والورش د كام قال 
و -  امل ال ٕالصالح معيق لهيالك ا شلك مد   . ٔن 

ٓن  مة اجلهات ا صاصات  ىل اخ ٔصبحت تتوفر  ل املغرب  دا
مة،  دات  ىل اع ٔصبحت تتوفر  لجهات،  ىض القانون التنظميي  مبق
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ل  الف مايل د ىل  يل اكينة عند  10كنتلكمو  رمه ا ل ا ل املليار د د
  . خمتلف اجلهات

ل هذه اجلهوية املتقدمة رهني مبدى  اح د يبقى بطبيعة احلال الن
ة، يف ٕاطار رشااكت واحضة اخنر  لني واكفة املؤسسات العموم اط اكفة الفا

ل اجلهوية املتقدمة لهنوض هبذه التمنية املندجمة وٕاجناح الورش د   .وحمددة 
لنا اليوم هو ل السؤال د ة، : "املوضوع د اجلامعات مكؤسسات معوم
ور؟ خرطة يف هذا ا د يه م ٔي    ". ٕاىل 

ٔننا  ٔن نقول ب نا  نتدابية ميك الل هذه املدة  سية  ٔس بصدد جتربة ت
ٔمور اليت متت، مهنا ما ورد يف  ل جمالس اجلهات، هنا العديد من ا د

ر   . لكمتمك، السيد الوز
ي  شاري ا س ور  ٔنه اكن هنا تعاون يف ٕاطار ا ر كذ ب ٔذ

د ل التصممي اجلهوي ٕال داد د ٔثناء إال اد قامت به اجلامعات، سواء 
ن  لتكون املسمتر، وهنا اك داد التصاممي اجلهوية  ٔثناء ٕا الرتاب، سواء 
راسات  ٔ ٕاىل ماكتب ا ر، هنا من الت باينة، السيد الوز جتارب م

ٔنه يف ٕاطار بناء  يل قالت ب ثقة مع اجلامعات ملاذا ال وهنا بعض اجلهات ا
ط ة الر ىل شالكة  ربة اجلامعية  ل يل ا - سال - ال نلتجئ  يطرة، ا لق

رشاكة مع القطب اجلامعي  داده  داد الرتاب مت ٕا التصممي اجلهوي ٕال
امعة دمحم اخلامس ولية و ل، اجلامعة ا ن طف امعة ا   .املشلك من 

رمت  - يبقى بطبيعة احلال  ل  - كام ذ ري واملهم هو الورش د الورش الك
ص صاصا مشرتاك م عتباره اخ ٔول البحث العلمي التطبيقي،  ليه  وص 

لجهات؛  ىض القانون التنظميي  ل اجلهات مبق صاصات د خ مرة مضن 
بري ملا مت يف هذا امللف مي  ٔن نقوم بتق غي  ر، ي   .وهنا، السيد الوز

ل  رشاكة مع امجلعية د ىل قطاع التعلمي العايل،  وزارة وصية  ٔدعومك 
مي شامل لهذه التجربة د ٔن يمت تق رشاكة ات املغرب،  ل البحث العلمي 

ل اجلهة مىش  مع د يل ا ن ا ن، اك ٔنه يبدو هنا تبا مع اجلامعات، 
يل عندها جتارب رائدة يف ٕاطار  ات ا ن  ت، اك ل البنا ٔ فقط من 
ل البحث العلمي  ل املشاريع د ة د مو د ا رشااكت واحضة ويف ٕاطار وا

قي  ل احلق ٔن هذا هو املد ة ويك التطبيقي،  ق ق التمنية املندجمة احلق لتحق
ة وقاطرة تقود هذه التمنية املندجمة  ق لتمنية احلق جنعل اجلامعة فعال قاطرة 

ا مجيعا شد جنا ل اجلهوية املتقدمة اليت ن شودة، يف ٕاطار الورش د   .امل
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ح التعلمي ه تعممي م    ..السؤال السادس موضو
ر ٕاذا ر، لمك ذ.. السيد الوز   .معلوم، السيد الوز

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

دة اليوم،  ٔنه فعال هناك بذور وهناك جتارب وا ٔقول  صار شديد،  خ

اس ة  -ة مك جلهة،  امعات  ل ٔعطت التكون املسمتر  فاس كذ 
ة دد -تطوان - طن من املشاريع،  ااحلسمية كذ يف البحث العلمي مولت 

لجهات إالثين عرشة مل نقم  ٔن اجلو اليت مقنا هبا  حجة، كام  فهناك جتارب 
لت ة ما بني اجلامعة واجلهة، سواء  ع اتفاق ة مل يمت فهيا توق رة  ٔو ز كون 

ٔرضية موجودة  لبحث العلمي، فالروح موجودة وا ٔو  امعية  خللق نواة 
ل ٔوىل موجودة، فٕان شاء هللا املستق ٔنوية ا   ..وا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ح التعلمي العايل"السؤال السادس موضو ، وهو موضوع "تعممي م
  .دامئا من طرف فريق العدا والتمنية

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

شارون، ٔخوات وإالخوة املس   ا
ر،   السيد الوز

ىل  ليمك هذا السؤال حول ٕاماكنية تعممي املنح  ٔكرث من مرة نطرح 
جلامعة   .لك الطلبة 

لمومس اجلامعي  ستعد  ٔيت والوزارة  -2021معرض هذا السؤال ي
الالت ف ، كام يعر 2022 دة اخ ني  ف رصف هذه املنح وحتديد املمنو

  .خيص املعايري املعمتدة
الالت يف هذه املعايري، نطالبمك بـ خ   : جتاوزا لهاذ 

  هل هناك ٕاماكنية يف تعممي املنح؟
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك، السيد الوز

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

شار احملرتم،   السيد املس
لمزيد من  و  هودات اليت قامت هبا ا ىل ا ابيت  ٔركز يف ٕا ٔن  ٔود 

ة، فف بني  ن من معلية املن د مرت مزيانية املنح من  2021-2017املستف
ب  837مليون ٕاىل مليار و 600ليار وم  ٔن هذه السنة وس مليون، كام 

اء اجلامعية، ومت حتويل  ٔح اء واملطامع، ا ٔح دمات ا اجلاحئة مت تعليق 
ٔصبحت مزيانية هذه السنة  200 مليار  2مليون درمه لفائدة املنح، حبيث 

  .مليون درمه 37و
ٔ ارة يف املنح طبعا ال تغطي ا ريدها، لكن هذه جمهودات ج داد اليت 

ٔقالمي اليت تعاين  ، حبيث مت النظر ٕاىل العامالت وا هناك جمهود نوعي كذ
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ستفادة، حبيث اليوم وصلنا ٕاىل  سبة  برية، ومت رفع   15من هشاشة 
، متت التغطية بـ  ن تتوفر فهيم الرشوط، % 100ٕاقل ٔقالمي  5ٔولئك ا

سبة  سبة  17، و%95ب سبة تغطية  16، %80ٕاقلمي ب  7، %75ٕاقلمي ب
سبة تغطية  سبة تغطية  22، %70ٔقالمي ب   %.65ٕاقلمي ب

د بـ  ستف ٔقالمي اليت  ٔن ا ٔقالمي % 100جتدر إالشارة ٕاىل  يه ا
ل جرادة،  برية من الهشاشة، م ة  ٔقالمي اليت تعرف در اجلنوبية مث ا

رهتا سبة تغطية اليت ذ دلت، ب ك، لكممي، تنغري، وم   .فك
لينا التفكري يف تنويع مصادر متويل املنح، مفصادر  ٔن اليوم  ٔعتقد  يبقى 
ٔن جند، ومن  لينا  ، لكن  و برية تبذل من طرف ا ود  متويل املنح 
نية، فهذه اجلهود وجب تعززها  ٔن جند مصادر  طرف مزيانية الوزارة، 

عية لف ج ويع هذه املصادر قصد حتسني التغطية  ائدة الطلبة اليوم ب
ني، ويبقى مرشوع  د"املستحقني واحملتا عي املو ج ل  ي "الس ، ا

ة كام  لمن ٔنه حتسني ضبط املستحقني  ٓن، من ش ليه احلكومة ا شتغل 
لتمك   .اء يف مدا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار احملرتم   .اللكمة لمك، السيد املس

ارك مجييل شار السيد م   :املس
اتشكرا، الس  ىل هذه التوضي ر،    .يد الوز

مك  هودات اليت قامت هبا الوزارة ومن ورا مثنو هذه ا ا  فعال، اح
ني دد املمنو ة ويف الرفع من    . احلكومة يف الرفع من قمية املن

ٔن هناك  د، ٕاال  ٔ ي ال ينكره  هود اجلبار واملشكور وا رمغ هذا ا
ن  برية من الطلبة الفقراء ا ة  الزالوا يعانون من هذا احليف املعمتد مجمو

ني لممنو   .يف حتديد املعايري احملددة 
ر  يل اكينة يف املعايري، ٕاىل بغيتو نذ الالت ا خ ، تفاد لهذه  و
يل هذا  لتعممي ا ، كنطالبو  ٔم ر لمك بعض ا ادي نذ  ، ٔم لمك بعض ا

اصو حيس امعة  ل يطلع  لطالب، الطالب ملا  د  حق  ٔنه وقع  وا ب
هلم  ل د ٔقل، بغض النظر عن ا ىل ا يه  ستقالل مايل عن وا
يل كنا قلناه وكرروه وكنعاودوه، التعممي  لنا ا الشهري، هذا طلب د

  .لجميع
ة  نٕاذ ىل موارد  -وكام كتقولو  - يق ما وصلناش حلد السا ٔننا كنقلبو 

رفعو م ش  زيدو نعممو و ش  ني، وطريقة  دد املمنو ل  ن القمية د
ادة النظر يف هذه املعايري املعمتدة ٕ ر،    .كنطالبومك، السيد الوز

ل  ٔول هو ا سيط، املعايري املعمتدة، املعيار ا ال  ٔ نعطيك م
ة  ٔ كتلقى مجمو ل  ٔولياء، وهذا ا ٔو ا ء  ٓ ٔو السنوي ل الشهري 

يل فهيم  ٔقالمي ا عتبة  1000ا ل، واش هاذ درمه  ديد ا درمه  1000لت
ة؟ ٔو الطالب والطالبة من املن ن    يتقىص إال

سبة التغطية  يل فهيا  ٔقالمي ا ٔ كنعرف %85 -كام كتقولو  -اكينة   ،

التوش %85ٕاقلمي الرشيدية عندو  يل ما  ٔسباب ا ، ولكن شكون يه ا
ورة؟ املعيار هو القرب% 100يوصل لـ  من اللكية  حبال تنغري وحبال زا

ىل  ٔنت تتلكم  ر،  ٓن، السيد الوز شوفو ا ا ت امعي، واح ووجود  
اء اجلامعية  ٔح ل ا سبة التغطية د يل  90.000، %10ٔن  طالب ا

اء اجلامعية مقابل  ٔح   . طالب 900.000كتغطى 
ىل الرشيدية فهيا  لكم  ٔ بني اللكيتني، حشال احلي اجلامعي  30.000ٔ 

ذ؟  ل  600يا سبة التغطية د ٔشنو يه  طالب مع  600طالب، 
ني30.000 ديد املمنو د املعايري املشلكة لت ٔ ٔن احلي    .؟ وكنعترب 

لقرب اجلامعي، حشال عند من لكية؟ عند  سبة  ل  2نفس اليشء 
يل عندها تقريبا  ستقطاب احملدود ا ل  دة فهيم د  5000لكيات، وو

و  دة لالستقطاب املف صفووا ري م   .ح، هذا املعيار 

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود  ر، يف    .. نية 13اللكمة لمك، السيد الوز
مت   .ٕان ش

ه  قل ٕاىل السؤال السابع وموضو معاد الشهادات العليا "ٕاذن ن
لهيا من اخلارج ٔصا واملعارصة"احملصل    . ، وهو موضوع من طرف فريق ا

  .توزي تفضل اليس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ر احملرتم،   السيد الوز

بري من الطالب املغاربة دراسهتم اجلامعية مبختلف بقاع  دد  يتابع 
لهيا اهبم الشك خبصوص معاد شواهدمه العلمية احملصل    .العامل، لكن ي

ر احملرتم، عن التدابري  سائلمك، السيد الوز ويف هذا إالطار 
ذة وكذ ما  وإالجراءات ل معاد هذه الشواهد واملعايري املت ٔ ذة  املت

سيط املساطر يف هذا املوضوع؟   تقومون به لت
ر   .شكرا السيد الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
دد طلبات املعاد بني الشهادات اليت  ٔن  ٔوال، جتدر إالشارة ٕاىل 

لوزارة تفوق  ،  4500تودع  ملف تعاجل سنو هذا  4500شهادة سنو
ٔحصاهبا مب شلك ممهنج، ويتوصل  لها والقرارات املعدل اليوم، وتمت معاجلهتا 

ٔهنا ش ذة    .املت
لنصوص  كون الوقت ما يتوقعه واضع امللف، الزمن، وطبقا  قد ال 
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لمعاد بني الشهادات فٕان دراسة ملفات املعاد تمت من  القانونية املنظمة 
ان يه اليت  5طرف  ل ة، وهذه ا خصصة يف خمتلف احلقول املعرف جلان م

ح املعاد  ر م ىل الوز ربوية حمددة تقرتح  لمية و ا وفق معايري  د من 
ٔساسية،  شلك املرجعية ا ة الوطنية اليت  ر الضوابط البيداغوج يف دفا
ه  ت ف ي تدرسه وت ادة النظر ا وحيق لطالب املعاد التقدم بطلب ٕا

لمعادالت بني الشهادات لجنة العليا    .ا
لية معاجلة ملفات ٕان املسطرة املتبعة واحملددة بنصوص قانونية جتعل مع 

ٔن هذه العملية  اصة و ل صدور القرار،  طلبات املعادالت حتتاج لوقت ق
ر  وا ا مراجعة ا ٔح راسية، و لمسارات ا قة  ستوجب دراسة دق
ة  امعات، معاهد، مدارس وكذ مصاحل وزارة اخلارج بية املعنية،  ٔج ا

بلومات لضبط مجمو ان املسلمة  لب ة من املعلومات والتعلمي 
ة الشهادات الوطنية  ىل مصداق ٔسايس هو احلفاظ  واملعطيات، والهدف ا

ٔاكدميية ستحقاق العلمي والكفاءة املهنية واملؤهالت ا   .وٕاكامل معايري 
ملهن املنظمة  ة من الشهادات اخلاصة  ، فٕان مجمو ٕالضافة ٕاىل ذ

ة ال متنح لها اكلطب والصيد والهندسة املعامرية والبيطرة  والطبوغراف
ٔخرى  ة ا ات احلكوم املعاد ٕاال بعد استطالع رٔي الهيئات املهنية والقطا
ي يتطلب  ٔمر ا جلريدة الرمسية، ا رش  ٔن قرارات املعاد ت املعنية، كام 

لحكومة ٔمانة العامة  سيقا حمكام مع ا   .ت
سمتر الوزارة  رسيع وترية البت يف املعادالت،  اليا يف رمقنة العملية ول

هتاء  ستكام عند الرضورة، وا رمهتا، ابتداء من ٕايداع امللف، مرورا 
ذ   .ستصدار القرار املت

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس
شار   .الصوت السيد املس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ىل قمية الشهادة الو ..  ٔن حنافظ  ٔساس  ش شك ىل  طنية، ما خيذ

ٔن كام قلتو لنا  ر احملرتم، هو  يف هذا املوضوع، ولكن إالشاكل، السيد الوز
تصة،  4500 ان ا ل ، ولكن الوقت مايش ا معاد سنو مايش سه

ل  ش نعرفو حىت املستوى د تصة  ان ا ل ٔساسية يف ا  ٔ هذه مس
ٔ مضبوطة  ٔيت من اخلارج، املس نةالشواهد اليت ت   .ومز

يل هو  ان ا ل ه هذه ا دم ف يل كت ستغلو وا يل ك ولكن الوقت ا
ام وال  سىن  ع املعاد وي ي ال  يجعل الطالب م يل  دا ا طويل 
ام راه  ري  سىن  ليه، مث ٕاذا  ميشيو  ل السنني  د العدد د سىن وا ي

ليه  ٓخره، ) les concours(ميشيو  يكرب ٕاىل  ل ديك السنة  ٕاذن د
تة  د الوق ان يف وا ل سهتلكو معل هذه ا ي يل  دا ا ري  هذا الوقت الك
اص  اصنا نوصلو لها، الرمقنة  ن كام قلتو الرمقنة  ا يف الواقع اك يل اح ا
دا ف  بري  د املستوى  كونو وصلنا لوا لزربة، يعين  كون ذيك اليش 

ل وسائل االتصال، ما يبقاش قرار هاذخيص  ال اليش د كذ القرار .. م
ٓخر ط، لكيش يدار ٕاىل  لر يجي  وجيي حيط  ..يكون مركزي لكيش 

لو   .امللف د
اص  يل  دا ا يل خطري  لزمن هو ا ٕاذن هذه إالشاكليات املرتبطة 
ٔن الطالب  ردو  البال  ر، احملرتم  اصمك، السيد الوز احلكومة و

سىن   .ي
يل ميكن تدا ٔخرى ا ل ما ميشيو اكينة ٕاشاكليات  ال حبال الطلبة ق ر م

يل عندمه ٔشنو هوما املدارس ا ال  ل ال مييش .. اصنا نعرفو م يعرف ق
يل ما فهياش مشلك، مايش  يل عندمه معاد ا اخلارج يعرف املدارس ا

ارفشاي بيل  ل ليش مدرسة وما  ه خيلص، ويد  هاذيكادي مييش 
اص ، ٕاذن  كون جمهود كذ يف  املدرسة بيل ما عندهاش املعاد

يل  لمدارس ا ش ميكن ميشيو  ارج  ل ميشيو  يل  ولنا ا تعريف الطلبة د
لو يلقى مشلك ف خيص  راسة د ل ا ٓخر املطاف د ما يلقاش يف 

لو ل املدرسة د   .املعاد د
اصمك تقومو به لتعريف الطالب هبذا  يل  ه معل ا اص ف ٕاذن هذا 

رسيع يل  املوضوع، مث ال يل يه معطاة ا ف خيص هذا النظر يف امللفات ا
شتغلو،  ش  لكوكورات و لو  ش ميكن حىت هوما يد لطلبة  كتعطى 
لو جييب  ش يقري التلميذ د اىن  يل  يل خرس فلوسو، ا ٔب ا د ا وا
ني، هاذ اليش مايش  ٔو سن ط ملدة سنة  لر د املعاد ويطلع جيري  وا

طقي ومايش معقو  ٔساسية يف هذا املوضوع ويف معاجلة م ة  ٔن الرس ل، 
ىل  ل الشهادة الوطنية،  -كام قلنا  -هذه امللفات، وحنرصو كذ  القمية د

ت  ىل التوق كون احلرص  اص  ، ولكن  كون هذه املعاد ما فهيا عيب 
ة يف معاجلة امللفات ىل الرس   .و

ر   .شكرا السيد الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

دود  ر يف    .نية 26اللكمة لمك السيد الوز

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

ري هوما التكوينات يف الطب  ٔ ي يعاين من الت ري ا اجلزء الك
 ٓ ٔسنان، وا لمعارف والصيد وطب ا ان مشويل  ن حنن بصدد حتضري ام

ان التقرر ٕاذا  م ىل ضوء هذا  الطبية من طرف لكية الطب، ليك يمت 
ٔم ال، واستكامل التكون ال  ة ٕاىل استكامل التكوينات  ا ما اكنت هناك 
ٔخرى، ولكن حنن نقارن مع شهادتنا، ليك نقول  يعين الطعن يف الشهادة ا

ٔصبحت معاد  ٓن  ٔمورا سهل ا ان س م   .لها، فهذا 
لشهادات الوطنية معلية  بية  ٔج ٔن معاد الشهادات ا ٔخمت ب ٔن  ٔود  و
لتمك، ولها ارتباط مبصاحل املواطنني واحلفاظ  اء يف مدا دا، كام  حساسة 

، تويل الوزارة لهذه العملية اكمل العناية .. ىل قمية الشواهد
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ت املرتب عاب الصعو ابة النتظارات الس ست ٔطريها، حىت تمت  طة هبا وت
ٔحسن الظروف تلفة يف    .املواطنني ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل مسامهته ر    .شكر السيد الوز
قل ٕاىل السؤال  ر الشغل وإالدماج املهين، ون لسيد وز ورحب 

حتاد املغريب شارن من فريق  د السادة املس ٔ ٔول، واللكمة    .لشغل ا
شارة ٔستاذة، السيدة املس   .تفضيل 

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س،   السيد الرئ
ر،    السيد الوز

د استطاعت  ٔي  " الواك الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءات"ٕاىل 
؟   املسامهة يف تقليص معدل البطا ببالد

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهينٔمكرازيد دمحم الس    :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔدوار  رة هذا املوضوع املتعلق  ىل ٕا شارة،  شكرا، السيدة املس
شغيل والكفاءات"اليت تقوم هبا  ي من بني "الواك الوطنية ٕالنعاش ال ، فه

شغيل ببال د من البطا وٕانعاش ال ل ال  ، مسامهني كرث يف هاذ ا د
ٔقل  ىل ا ل الوساطة  ي يقوم هباذ املهمة د د ا ل العمويم الوح ويه الفا
رع  لها وتعترب ا صاص القانوين د خ شغيل، واليت تعترب  يف جمال ال
شغيل يف القطاع  ي تعمتده احلكومة يف تزنيل سياسات ال العمويم ا

  .اخلاص
بري بذ ال، هناك جمهود  ، نعطيك بعض ىل لك  س الواك ٔس ذ ت ل م

ريتني من  ٔ ني ا لسن ، استفاد 2020و 2018إالحصائيات املتعلقة فقط 
متوقع، واستفاد  333.557 ل ا ٔ  221.366خشص من املقابالت من 

  .حث عن شغل من ورشات البحث عن العمل
جمي  سبة لرب ٔول " حتفزي"و" ٕادماج"ل  287.486استفاد من ا

د،  ذ سنة مستف ي مت وضعه م مج الثاين ا لرب سبة  استفاد  2016ل
ه  مج  25.627ف ر ٕالضافة طبعا ٕاىل  د،  ٔهيل"مستف ي استفاد " ت ا

الف الشباب املغاربة،  ه  ٔكرث من  12.000م لتكون التعاقدي،  سبة  ل
ٔكرث من  10.000 ٔهييل التحوييل، مث  لتكون الت سبة   42.000ل
سبة  دةل ات الوا مع القطا ة    .لتكوينات املو

شغيل  ل ليه الواك املتعلق  شتغل  ي  ٓخر ا انب ا ل سبة  ل
ني  ال يف هاذ السن ىل لك  ايت، استفاد   14.455 -كام قلت  - ا
س  ٔس بة، ومت ت رامج املوا د، استفادوا من  ٔو  5480مستف مقاو صغرية 

داث  ل، وٕا سبة لهذا النوع فقط 10.946شاط مدر  ل صب    .م
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

شارة   .اللكمة لمك السيدة املس

شارة    :فاطمة الزهراء اليحياوي السيدةاملس
شه من  ٔسف، ال تربهن عن واقع ما نع ، ولكن ل ٔهنا مجي ميكن نقولو 

ٔكرث من مليون و ، ومعدل البطا اليوم عند  اطل عن ٔلف  400بطا
  .الشغل

ر،   السيد الوز
ل الواك يه هدفها هو  ٔنه من مضن إالسرتاتيجيات والربامج د تنظنو 
ٔ التزنيل  ٔسف إالشاكل يف مس شغيل وهو ضامن العمل القار، ولكن ل ال

قي لهذه إالسرتاتيجيات ٔ التفعيل احلق   .ويف مس
 ٔ لت ٕاليه ا ال ما  ٔن واقع  ر،  ٔقول، السيد الوز سبة وكام  ل مور 

ٔهنا  ش نقولو  يل ما ميك ٔسباب ا ب وبعدة  س ٔصبح زعام  لهذه الواك 
ون العديد من املقاوالت  لمستوى املطلوب،  ٔهنا وصلت  جنحت و
و عن لك عقد معل، ال  ة، رمغ استفادهتا من دمع ا دات إالنتاج والو

ٔسف برتسمي العاملني املتدربني مبوجب هذه العقود، هذه العقود  تلزتم ل
ر الرماد يف العيون واخلرق السافر ملدونة  ٔصبحت جمرد وسي  اليت 
ري  ة  ات ٕاضاف ٔو هنارا لسا ىل العمل ليال  ارمه  ستغالهلم وٕاج الشغل 
ع من  ش والت ة والتف لمراق م  ٔي تعويض، ويف غياب  قانونية دون 

  .طرف الواك
ىل ٕاحصا ر،  ئيات املرمسني هبذا الصنف فهل تتوفرون، السيد الوز

  من العقود؟ 
شغيل  ر،  ف يعقل، السيد الوز من شغيالت الرشاكت % 50فك

لية ) l’ANAPEC1(بعقود  ث حتولت هذه املؤسسة ٕاىل  حفة؟ ح ا
لق العمل القار  عية، بدل املسامهة يف  ج رش البطا والهشاشة  ل

دوى ه ش الكرمي، مفا  ٔدىن رشوط الع ٔمل حين الضامن  ؟  ذه الواك
ة؟ ٔكرث جنا ليات  لتفكري يف    الوقت بعد 

ٓنية والبعدية  ة ا بة واملراق ٔخرى، غياب املوا ٔسباب ا ومن مضن ا
ري اليد العام املؤه ٕاىل اخلارج ة خبصوص عقود هت   .وغياب الشفاف

ن يه إالحصائيات واملؤرشات هبذا اخلصوص؟  ٔ  
قة حتويل مؤسسة  ٔدمغة ) l’ANAPEC(ما حق ري ا هت لية  ٕاىل 

د مسؤويل  ٔ ة والقانونية اليت رصح هبا  ٓم حتت ذريعة تدبري الهجرة ا
)l’ANAPEC ( ٔوروبية لشؤون الهجرة سنة   ؟ 2020ٔمام املفوضة ا

ٔنفسهم جزء من  ، الاليئ يعتربن  وما مصري العامالت حبقول الفراو

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
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رية بني املغرب وٕاسبانيا والال ا ريهن الهجرة ا ٕالقصاء لعدم هت شعرن  يئ 
ول طلهبن؟    رمغ ق

ليات فعا  لشغل نطالب بتطور  حتاد املغريب  ، فٕاننا يف  و
ني لحقوق ة  هتااكت الصار د لال   . لضامن حامية العامالت ووضع 

رية  ٔ ق هذه ا لواك عن حتق لس إالداري  ع ا لقد رصحمت عقب اج
ٔهداف املسطر  رمس سنة مجليع ا ٔي 2020ة  يف ذ والواك مل تقم ب  ،

امل الشغل؟  ىل  ر يف ظل اجلاحئة وتداعياهتا    ٕاجراء يذ
ٔكرث متثيلية، مع العمل  ت ا ه النقا ت م ٔقص ي  لس إالداري ا هذا ا

ماهتا ل يف صلب اه شغيل يد   .ٔن ال
لمطالب  ابة  الست لشغل نطالب  حتاد املغريب  ة ٕاننا يف  املرشو

مج، ومتىن  ر ٔي  ذ وٕاجناح  ٔهنم قطب الر يف تنف ديم الواك  ملست
ر عتبار السيد الوز ذوا هذه املالحظات بعني  ٔ   .ٔن ت

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت   .ا
دود  ر يف  لسيد الوز   .نية 55اللكمة 

ر    :هينوإالدماج امل  الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
شارة،   السيدة املس

د مهنا ما غتخصش  ري من املواضيع الوا ريت الك ٔ ال،  ىل لك 
يل غنقول   3مايش  د مهنا فقط، ولكن ا ىل وا رو  ش نتذا دقايق 

مة  ٔدوار  ة، الواك تقوم ب ست حصي ٔطلقهتا ل ل القمية اليت  ٔحاكم د ا
ٔهداف املسطرة يف لس وحققت ا الش قلنا يف ا مج ذاك اليش   الرب

مج  يل اكنت مسطرة يف الرب ٔهداف ا ٔهنا حققت ا لها  ري د ٔ إالداري ا
لها   .د

ٔنه وصلنا ٕاىل  ل البطا حنمد هللا  ٔرقام د ل البطا اليوم، ا ٔرقام د ا
ش نعرفو الوضع  2020يف هناية % 11.9 ل اجلاحئة،  يف ظل الظروف د
ل ان  د ٔخرى، ونقارنوه مايش فقط مع الب ان ا بالد نقارنوه مع الب

ل  لنا حنن، مع التوقعات د ٔخرى، مع التوقعات د ل ) 2le HCP(ا د
ل احلجر الصحي  لتخطيط ووزارة الشغل، يف الفرتة د ة  املندوبية السام

زيد عن  وقعو نوصلو ٕاىل ما  ، ، امحل2020ٕاىل هناية هاذ %. 14كنا ت د 
ملقارنة مع السنة املاضية مرتفع، ولكن %11.9وصلنا ٕاىل  ، هذا حصيح 

ري ذ اع اجلاحئة جتع    .الظروف م
شارة احملرتمة، هاذ العقود  ل إالدماج، السيدة املس لعقود د سبة  ل

ىض القانون بدمج  ل التدريب املهين املقاوالت ملزمة مبق مهنا، وٕاال % 60د

                                                 
2 Haut-Commissariat au Plan 

ستفدش رو جلنة وجنيبو نعطيومك ما  ، وعند إالحصائيات، ممكن تد
برية ة  شفاف   .إالحصائيات 

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لعامل القروي"السؤال الثاين موضو سبة بطا الشباب  ، "تقليص 
ٔصا واملعارصة   .واملوضوع من طرف فريق ا

س   .تفضل السيد الرئ

شار    :ادمحم امحيدي يدالس املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
سبة بطا الشباب يف العامل  ذة لتقليص  سائلمك عن إالجراءات املت

شطة املومسية ٔ ىل ا صار  ق   .القروي بدل 

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   . اللكمة لمك السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
  .سشكرا السيد الرئ 

شار   .شكرا السيد املس
س اليوم  م ل اله ال القروي فعال هو موضوع حيظى  موضوع ا

ذ مدة   . فقط، ولكن م
ىل  دا  بريا  راكام  بريا، مل حنقق  س  ال ل ٔن الرتامك يف هاذ ا حصيح 
ذ  ٔنه م ٔقول   ه  ال، ولك مدى السنوات املاضية يف بالد يف هاذ ا

ذ س  ٔقل م ذي  2018نة ىل ا مج التنف مج الوطين والرب ملا مت وضع الرب
لو ممكن يف  ريل  17د طط 2018ٔ شغيل، ا ل مج الوطين  ، الرب

لو يف  ذي د مج التنف يل 2018الوطين والرب بري ا ٔسايس  ، هناك حمور 
ه  يل اليوم تدارت ف شغيل، وا هو احملور اخلامس املتعلق جبهوية ال

بري  ات، ٕاجراءات  ع العديد من االتفاق ال القروي، مت توق لم ة  دا مو ة 
ل  ٔسست الربامج د لهيا  شخيصات مجليع اجلهات، وبناء  مت وضع 

ىل مستوى اجلهات شغيل    .ال
ل  لعدد د ال  ٔم املتعلقة م ، غنعطيك بعض ا ٔكرث من ذ وا

ه املهين يف البادي ل التوج ل الفضاءات د دود املراكز د ة، عند ٕاىل 
ة بين مالل  12اليوم  اس و ة مك تني فقط  يفرة،  - فضاء يف  خ

يق اجلهات، استفاد مهنا حوايل  ىل تعمميها ٕاىل  حث  7000وشتغل 
ٕالضافة ٕاىل  ني عن شغل،  لباح شغيل املقدمة  عن شغل خبدمات دمع ال

دات امل  ل الو ليه د يل اشتغلنا  دات إالبداع اجلديد ا يل يه و ، ا تنق
قل ٕاىل البادية،  شغيل والكفاءات اليت ت ل الواك الوطنية ٕالنعاش ال د
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ل تقدمي  ٔ لبادية من  قل  نق ت قل ٕاىل البادية، عبارة عن مربات م ت
لحظة  دود ا دات، وشتغل  4هذه اخلدمات، عند ٕاىل  ل هاذ الو د

يق اجلهات ٕان  ىل  ل تعمميها  ٔ   .شاء هللامن 
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :ادمحم امحيدي السيداملس
س،   السيد الرئ

لهيا،  رتو  يل تذا د العدد الربامج ا ر، هناك وا فعال، السيد الوز
، وما  قي ف خيص البطا لها احلق ٔلك د ش ا ٔسف ما اعطا ولكن ل

ىل الصعيد الوطين، ٔدراك ما البطا  امة  يف العامل القروي وال بصفة 
تاح  ل اف ورات د دى ا ه يف ٕا هناك خطاب صاحب اجلال املو
ة تيعطي  ذ توليه العرش لك رصا ٔولوية م ٔعطى ا يل  رشيعية ا ورة ال ا

لعامل القروي م اخلاص  ه ٔولوية و   .ا
دة، الزتامات يل  هناك الزتام وهناك الزتامات  مج احلكويم ا يف الرب

ٔن  ر ب هتاء، ولكن مل  ىل وشك  ل احلكومة  نتداب د ل  واملدة د
يل تنفذت يف هاذ اليش ف  يل وفت هبا احلكومة ا هناك بعد الزتامات ا

ل العامل القروي ل الشباب دا   .خيص الشباب والبطا د
ٔهيل الشباب ىل  هناك الزتامات ف خيص التكون وت احلاصلني 

، هناك  ف من البطا ، مت التخف ري ذ يل  9000الشواهد ٕاىل  مقاو ا
ة  ل السام ل املندوبية د هذا حسب إالحصائيات، إالحصائيات د

د من هاذ  9000لتخطيط، هناك  ، ولكن يو  2000، 9000مقاو
ش نتاجئ ٕاجيابية  يل ما اعطا لعامل القروي وا  نتلكم ٔن ح % 100مقاو 

هلم 2000عن املقاوالت  اح د ىل الن شخيص  نا غنعملو  ، ولكن ٕاىل ج
يل فهيم بعض النتاجئ سبة ضئي ا د ال ربو وا   .تن

ل  ء د ل الو ل البطا خصوصا يف هاذ اليش د دد د ٔما هناك 
زايد  يل  ىل الصعيد الوطين، مبا فهيا  208.000ورو ا يل   43.000ا

صادي ىل صع  ق لس  ل ا يد العامل القروي، هناك تقارر د
عي  ج سبة لسنة ) يئوالب (و يل اعطى فهيا  2018ل % 85.40ا

يل  قي وا ن ٕاشاكل حق ٔن راه اك ل البطا يف العامل القروي، معناه ب د
ل الهجرة من العامل القروي حنو املدن حبثا عن  ب د د الس تيجعل وا

لالعمل، حبثا  ٔن هاذ الشباب هاذو عندو طموح، .. عن الكرامة د
ري ذ  ٔرسة ٕاىل  كون  ل يف  ل تيفكر حىت هو يف املستق عندو مستق
يل  ن بعض مهنم ا يل اك ش الهجرة حنو املدن، وا يل تتجعلو  من املسائل ا
يوقع ببعض املدن الكربى يف هاذ  يل  ن بعض إالجرام ا ٔن اك شوفو ب ت

ل ٔن تيكونو الشباب تيلتجؤو لهاذ املدن حبثا عن العمل، حبثا . .اليش د
ٔن غيطور  لو ب لو غيقدم شوية الشباب د ادي جيرب املالذ د عن فني 

ن يل غنعطيوه تيفكر، ولكن اك لو ا ل د بعض اخلطرات يف .. املستق
يل ال  قى يفكر يف املسائل ا ٔن السبل تتقطع به، ت ة،  املسائل إالجرام

اهاحي شوها الشباب، : مد عق يل تيع ري ذ من مشالك ا التطرف ٕاىل 
يل  شوفو احلل لهاذ إالشاكل ا ش  اهدة  يل تيخص احلكومة تعمل  ا

ة قي لك رصا   . ٕاشاكل حق
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
 ٔ ال  -موضوع البطا  ىل لك  موضوع البطا  -كام تعلمون مجيعا 

ٔيضا حلوارض  ال القروي فقط، يتعلق    .ال خيص ا
ر اجلاحئة اكنت واحضة، ولكن يف املقابل  ٓ ٔن هذه السنة  حصيح، 
دا  الية  ٔيضا اليوم سب  مج احلكويم  ٔهداف الرب مج احلكويم و الرب

علق ل  ٔنه لو اكن السؤال م ٔ تنظن  مج احلكويم ممكن  ق الرب تحق
ٔقل، ممكن جنيو  ىل ا ل احلكومة يف هاذ امخلس سنوات  حلصي د
ال القروي وال حىت يف  شغيل الشباب يف ا نقدمو احلصي املتعلق ب

ال ىل لك  ٔمر يتعلق حبصي مرشفة  ٔن ا ال احلرضي،    .ا
سبة لعدد  املقاوالت، إالحصائيات اليت حتدمث عهنا، السيد ل

مج  ر ملقاوالت املؤسسة يف ٕاطار  شار، تتعلق  ي "انطالقة"املس ، ا
دا، يف  لو بقروض بفوائد تفضيلية  نطالقة د ٔعطى صاحب اجلال 

ٔقل من  ر % 2البادية تصل ٕاىل  ٓ ري مسبوق، هذا اكنت عندو  وهذا 
ىل حتريك هاذ داث املقاوالت، سواء يف البادية  ٕاجيابية  ل ٕا ة د ينام ا

ل احلجر الصحي، ولكن  الل الفرتة د ٔيضا  ٔو يف املدينة، حصيح توقف 
دا، اليوم  برية  ر ٕاجيابية  ٓ ٔنه غتكون عندو  افه ف بعد، ومؤكد  مت است
ل املقاوالت يف س د ٔس ل الشباب والت بة د ىل املوا برية  ة   هناك دينام

كون يف املبتغى،  لو  ٔن النتاجئ د متناو  مج، ٕان شاء هللا،  ٕاطار هاذ الرب
  .ٕان شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو شغيل املؤقت"ن شار ظاهرة ال ، "ان
لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   .وهو موضوع من طرف مجمو

شارةتفضيل السيد   .ة املس

اء الكساب شارة السيدة ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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ر،   السيد الوز
د من الهشاشة يف جمال الشغل  ل ذة  سائلمك عن إالجراءات املت

ٔجراء ٔشاكل الستغالل ا ع لك ا   .وم
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر    :ينوإالدماج امله الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   .شكرا السيدة املس
شغيل  ٔوال موضوع ال شغيل املؤقت،  ل ال السؤال يتعلق  ىل لك 
شلك واحض، ما غنقولكش ما اكيناش خمالفة  ٔطرته مدونة الشغل  املؤقت 
شلك واحض، وجعلت ضوابط صارمة  ٔطرته  القانون، ولكن مدونة الشغل 

ٔسسة هاذ املوضوع بوضع تعاملت هبا مع هذا املوضوع ٔوال، م الل،  ، من 
لمقاوالت اليوم وكفي هنرض  سبة  ل لولوج ٕاليه، سواء  رشوط قاسية 
سبة لوزارة الشغل  ل ٔيضا  ائقا، و ىل الكفا فقط اليوم اليت تعترب 
ٔمر برصامة، حبيث اكنت هناك  وإالدماج املهين، يمت التعامل مع هاذ ا

دة ٕال يل ما عندهاش محالت، محالت  الق عرشات املقاوالت ا
االت اليت  ٔربع  دد  ال، واملرشع  شتغل يف هاذ ا ص، واليت  الرتخ

شغيل مؤقت يل هو  شغيل ا لجوء ٕاىل هاذ النوع من ال احلا : ميكن فهيا ا
د  ري إالرضاب، ازد ٔو توقف عقد الشغل من  ري  ٔ ل تغيب ا ٔوىل د ا

ل املقاو شاط د ل ال ٔشغال د ٔو ٕاجناز  ٔشغال ذات طابع مومسي  ، ٕاجناز 
ال،  ىل لك  لجوء فهيا ٕاىل عقد حمدد املدة  دم ا ىل  استقر العرف 
ٔن  لتايل  ا من هذه احلاالت، و ل لك  ددت املادة حىت املدد د و
ث الواقع،  ث املرشع ال من ح ٔن هناك تعامل صارم، ال من ح كنظن 

ٔن هناك خم ٔنفي  ىل مستوى الواقعولكن ال    .الفة القانون 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :املبارك الصادي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

توش  مك ما نف ٔ ة  لمك، والرصا ابة د ىل إال ر،  شكرا، السيد الوز
ٔصب اوزات  ٔن هاذ الت اوزات، ولكن اخلطري هو  حت يه اكينة الت

شغيل املؤقت فعال،  ٔنه هاذ ال ث  دة، ح ر  -القا لكممت السيد الوز  -كام 
د  ري هو تنالحظو اكينة وا مؤطر بقانون الشغل، ولكن إالشاكل اليوم الك
يل  ش توقف هاذ التالعب ا ل احلكومة  غياب إالرادة سياسية د

ٔجراء عرضو  ا   .ت
يل تتع االت ا شغيل اليوم، العديد من ا ل ال شار د ن رف هاذ 

شتغل يف شغل  ري تيوقع عقد شغل مؤقت، وهو  ٔ ٔنه ا ث  املؤقت، ح
ل الشغل،  ٕاما  ل من العقد د لو ق ستقا د اصو يقدم  دامئ وٕاما 

مكل  ل ما  قاو  6ق لو من العمل، وت ستقا د ىل  اصو يوقع  شهور 
ٔجراء هكذا دواليك، واك ري من املرافق، دامني  ن هاذ العدد يف الك

ل العدد  ات الرتابية ورشاكت التدبري املفوض كتلقى النص د اصة امجلا
ٓخر عندمه شغل دامئ،  ة والنص  شتغلون بعقود مؤق ٔجراء مه  ل ا د
ىل شغل  يل تتوفر  ة الكربى ا بري من الضيعات الفالح دد  اكينة يف 

ل ٔ لهاذ النوع د ل النظافة،  دامئ، كتل ات د ل القطا العقود يف العديد د
ل الطبخ ل احلراسة، د ة، د س ل ال   .د

ل احلكومة يه  ور د ر، هو ا يل بغينامك، السيد الوز هاذ إالجراء ا
ٔجراء وحتمي  عرضو  ا يل ت ٔمكن تقلل من هاذ التعسف ا حتاول ما 

مت  ٔجراء  ٔنه ا ا تنطلبو  هلم، واح الستقرار املهين يف العمل احلقوق د تعو 
قص  ش ت ٔجراء الرمسيني  لص من ا هلم، فٕاذا هبا املقاوالت اليوم تت د

شغل مؤقت ل العمل  ٔ لهاذ النوع د   .يش شوية من التلكفة وتل

ر،   السيد الوز
ت املهنية هاذ  ا نت ٔجراء،  ل ا ت د ا نت ىل  لون  وحنن مق

شتغل يل ت ٔجراء ا شلك دامئ حيرمون من ا شتغلون  و شغل مؤقت ومه 
د  لجن الثنائية، وا ل ا ت د ا نت متثيلية، من حقهم يف  حقهم يف ا

ل لجن.. العدد د ات اليوم .. ا د العديد من القطا ٔجراء وا اديب ا م
ٔكرث من  ٔهنم ما عندمهش  يل اكينة  6حمرومة  ئق ا شهور حسب الو

قة شتغلون  عندمه، ولكن احلق ٔهنم    .ام 30ام و 20ام و 16هو 
ت، اليوم  ا نت ىل  لون  ات حبال اليوم حنن مق اليوم، بعض القطا

ابية يف  نت لواحئ  ٔنه يعلق ا ل املقايه واملطامع اكن جمرب   30القطاع د
ٔنه هاذ القطاع اكن مغلوق، مسدود  ر،  ٔنمت تعلمون، السيد الوز ريل و ٔ

ٔجراءطي شهر رمضا رك، هاذ ا ٔ اللمك .. ن ا سائلمك ومن  ملناسبة  و
ٔهنم  د التعويض،  ش يرصفو هلم وا ٔجراء  دت هاذ ا يل و احلكومة ا

ٔهنم ما اشتغلوش طي هاذ اجلاحئة، ويف .. تعرضو ا،  ٔكرث م ٔنمت تعلمون 
ش ترصف هلم بعض التعويضات،  دهتم  هاذ رمضان واحلكومة اكنت و

يق  هلم ما توصلوش هبااليوم  ة ما اكيناش التعويضات د   .حلد السا
هلم ٔمر وترصف هلم احلقوق د ٔنه احلكومة تتدارك هاذ ا ىل    .متناو 

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ف تبقى من الوقت لسيد الوز   .اللكمة 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
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شار، السيد   املس
امة اليت  لق س  ٔقول ميكن ل  ٔ رت  ٔ ي  ال املوضوع ا ىل لك 
ال فقط، ولكن هناك  س يف هذا ا علقة ل حتدثت هبا، هناك مشالك م
ال ثالثية الرتيب انعقدت  ة هذا ا لجنة املتعلقة مبراق تعامل غتالحظو ا

هنا  ٔصدرت العديد من التوصيات من ب ري و ٔ شور يف الشهر ا تعديل امل
ة  مو د ا ، ووضعنا وا ال تعدي ىل لك  ٔول،  ر ا ل السيد الوز د
لتعامل مع هاذ  ات العديدة  ٕالضافة ٕاىل هاذ تعديل املقرت ات  ل املقرت د

ضية  ٔمر ال يتعلق مبعاد ر ٔن هاذ ا ، اليوم غتصفر "2=1+1"املوضوع، 
س هبذه ي، ل هت ي هاذ املوضوع لكه غي ة غتهن ف   .الك

ىل مستوى الواقع،  ة  ة، هناك معا شتغلو، هناك معا اولو ت تن
ة  ارضة، ولكن املعا ٔجراء، حصيح اكينة  ل ا س فقط د ة ل حناول، معا

ٔننا خنففو من  اولو  ال، تن ل الرشاكء يف هذاك ا ل العديد د  هاذيكد
لق معا ٔو غت ر  ٔ زتيدش ت يل ما  ة ا ف لك ة  ة عند يش املعا ة ٕاضاف

ٔننا نلقاو فهيا توازن،  اولو  لتايل هناك معاد صعبة وتن ٓخرن، و ن  د و
ستطعوش نلقاو هذاك التوازن،  ٔخرى ما ت ا  ٔح ا نلقاو و ٔح ستطعو  ت

ابية يف  نت لواحئ  ل ا ي حتدثت عنه د لموضوع ا سبة  ل  30ولكن 
ال إالخوان  ىل لك  ىل هذا مايش حصيح، و او وحتدثنا  ت  يف النقا

هذا املوضوع، وقلنا هلم غنتعاملو مبرونة، وفعال تعاملنا مبرونة يف هاذ 
ابية معوما املتعلقة  نت لواحئ  ل ا ل املقايه ولكن د املوضوع ال د

ن ٔجور ل امل ت د ا   .النت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ٔمنحتسني وضع "السؤال املوايل موضو ، وهو موضوع "ية حراس ا
ٔحرار   .من طرف فريق التجمع الوطين ل

لمك س، السؤال د   .تفضل السيد الرئ

شار    :دمحم البكوري السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ٓخر؟   يق يش سؤال 

س اجللسة   :السيد رئ
يق سؤالني   .ال، 

ٔ ال مانع.. ال دة املوضوع،  رو و   .. بغيتو ند
  نعم؟

د السادةال، ال ا ٔ   ..للكمة 
د  ٔ دة املوضوع، واللكمة  ن الرابع واخلامس جتمعهام و ٕاذن السؤ

شارن من فريق العدا والتمنية، دامئا يف موضوع  وضعية "السادة املس
لرشاكت وإالدارات ٔمن واملنظفات والعاملني والعامالت    ".حراس ا

شار   .تفضل السيد املس

يل العرس  شار السيد    :ياملس
ر،   السيد الوز

سائلمك عام ستقوم به وزارة الشغل وإالدماج املهين لضامن حقوق لك 
ٔمن اخلاص واملنظفات وٕالزام املقاوالت املعنية  ة حراس ا سبني لف املن

  .رتام قانون مدونة الشغل
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
س، يف نفس املوضوع   .اللكمة لمك، السيد الرئ

شار السيد    :دمحم البكورياملس
ر،   السيد الوز

ة  ٔقالمي اململكة معا ات  ٔمن اخلاص مبختلف  ش حراس ا يع
متيزي القانوين جتاه هذه  ستغالل والعبودية وا ب  س ة،  ق عية حق اج

ٔكرث من  شتغلون  ٔهنم  ة، خصوصا و ة يف اليوم، مقابل نصف  12الف سا
ا ٔجور، بعط سنوية ال تت ٔدىن ل م ودون تعويضات  10وز احلد ا ٔ

يلك ري  شلك  شتغل  ٔن هناك رشاكت  لام    .ائلية، 
ر   :ٕاذن سؤالنا السيد الوز

ل  ٔ ما يه التدابري وإالجراءات املستع اليت ستقومون هبا من 
عية مبختلف  ج متع وحتسني وضعيهتم املادية و ة من ا ٕانصاف هذه الف

  ربوع اململكة؟
  .شكرا

  :اجللسةس السيد رئ
  .شكرا

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

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شاران احملرتمان،   السيدان املس
شوف يف الفريقني جبوج ش  ت لهنا  شوفش يف هاذو .. ج ش ما 

نا؟ شوفش ف الش ما ت   ويقولو هاذو 
رة ىل ٕا ٔكرث من  شكرا لمك  ٔثري  ي  ال، ا ىل لك  هذا السؤال، 

ٔمن اخلاص   .مرة واملتعلق حبراس ا
ه  ، جزء م ٔؤكد ذ  ٔ حصيح هذا ٕاشاكل، هذا ٕاشاكل مطروح، 
ٔن جزء من هذا إالشاكل يتعلق مبا هو  ٔؤكد   ٔ رشيعي، و يتعلق مبا هو 

ىض القانون  ل مبق ل املرشع، حصيح، تد تعلق امل  27.06رشيعي، رمغ تد
ٔموال، الس ف خيص رشوط ممارسة هذا  ٔعامل احلراسة ونقل ا ب
امل  سلمه  ىل ٕاذن  شاط  ٔنه تتوقف ممارسة هذا ال شاط، حبيث  ال
ري حسب إالذن  ٔ ٔو إالقلمي وفق رشوط معينة، وميكن لهذا ا العام 
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لهي ل املامرسة اليت بين  لت الرشوط د ا ملامرسة وٕايقافه، طبعا ٕاذا اخ
  .إالذن يف البداية

ة حسب إالذن كام قلت، مث  تصة صالح ختويل السلطة إالدارية ا
ٔحاكم القانون السالف  د جبميع  لتق شاط  تلزتم املقاوالت املزاو لهذا ال
شار املتعلق  ي حتدث عنه السيد املس ٔن ا ر وكذا مدونة الشغل،  ا

ىض مدونة الشغ ظمة مبق ات العمل يه م ، 191، 190، 189ل املواد سا
ٔجر واحلاالت اليت ميكن فهيا  192 ل ا ي حتدث عن املدد د وما بعد ا

ال  ٔنه م ات القانونية، حبيث  ٔكرث من السا ٔجر ٕاىل  ات ا حتديد سا
ريمه بعض احلاالت احملددة يف املادة  ، مدونة 192البوابون واحلراس و

شتغلو ٕاىل ٔن هؤالء  ح ٕاماكنية  ة، مع استفادهتم  12دود  الشغل ت سا
ل  ٔجر د ٔن موضعة املدونة اكن  8فقط من ا ىل اعتبار  ات،  سا

لل  ٔجراء تت ات من ا ٔن هاذ الف لهيا النص هو  ي بين  ٔساس ا ا
ٔوقات فراغ وتقطعات   .ٔوقات معلهم، 

ٔن اليوم احلراس  ٔ تنظن  حصيح، هذا اكن يف فرتة من الفرتات، ولكن 
ٔمن  ل ا ل التوقف د اخلاص، هؤالء ما تتوفرش فهيم اليوم الرشوط د

ات ويف بعض  ال ويف بعض املسا ىل لك  اكينني يف بعض إالدارات 
ٔننا فعال  ٔوان  ٓن ا ٔنه  ٔ تنظن  لتايل  ت اكمل، و شتغلو بتوق الرشاكت ت

كفل حقوق هؤالء العامل   .نعدلو النص مبا 
ٔمر  ٕالضافة طبعا عندما يتعلق ا شور و ة، هناك م لصفقات العموم

عية  ج ذ مجيع املستحقات  ٔ ىل رضورة  س احلكومة، يؤكد  لسيد رئ
ذها بعني  ٔ ة  ئالت الصفقات العموم ى املقاوالت  مجليع العاملني 

ٔن املادة  ٕالضافة ٕاىل  ل الصفقات،  ٔيضا  519عتبار عند تقدمي املبالغ د
دث ٔو  من مدونة الشغل اليت تت ش الشغل  ه مف ي مين راء ا عن إال

برية يف هاذ املوضوع، وال متنح ٕاال  لشغل، نتعامل برصامة  ر إالقلميي  املد
ٔم ال؟   بعد البحث والتقيص والتحري هل استفاد هؤالء من حقوقهم 

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شارن احملرتمني من فريق العدا د السادة املس ٔ   . والتمنيةاللكمة 

شار    :يل العرسي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن، ومضنه  لس املس وحتية جمددا من فريق العدا والتمنية مب
ٔجراء  ملغرب، للك عامل و لشغل  حتاد الوطين  شاري نقابة  مس
ٔساسية لشعهبم يف غزة حتت وابل  ون اخلدمات ا فلسطني ومه يؤم

ان الصه  رون ما شيدوه يف سنوات صوارخي الك ٔيضا  يوين العنرصي، ومه 
ني ة يف رمشة  ٔسل ك ا ٔف   . هتدمه  احلرب الصهيونية ب

ى بعض املقاوالت  ة  ٔن وضعية هذه الف ىل  ر،   - نؤكد، السيد الوز
رتام  -ال نعمم  ىل إالطالق، والبد من ا و  ري مق مقاوالت املناو 

ة لق يف املراق ك ة والفرق القانون و ق ات معلهم احلق ايل يف سا طع الت
ى الصندوق  ايل يف الترصحي  هنا وبني ما يرصح به ويؤدى عنه والت ب
دم  ري مشتغلني و اص  ٔش رب الترصحي ب عي،  ج لضامن  الوطين 
ٔجراء من  دم استفادة بعض هؤالء ا ني وكذا  ق ٔجراء احلق الترصحي 

ٔجور ومن ا ٔدىن ل ٔعياد، الس احلد ا ٔسبوعية والسنوية وا لعطل ا
شتغلون يف الغالب  ن  ٔمن ا ة عوض  12ى حراس ا ات  8سا سا

ٔن معلهم مرهق وشاق عتبارمه جمرد بوابني، مع  ا،    . يوم
روم تعممي امحلاية  بري جممتعي  لت يف ورش  وبالد وقد د

ر، ٕالزام املشغل ٔوىل، السيد الوز عية، فا ة بتوفري امحلاية ج ني لهذه الف
ىل هذه امحلاية  ٔهنم يتوفرون  ٔهنم مضنيا مفرتض  ٔجراهئا،  عية  ج
 ، ٔن الواقع يقول عكس ذ ري  د،  عية من تغطية حصية وتقا ج
ات  ى القطا كون برصامة وقوة مع املقاوالت املشتغ  ٔن  والبدء جيب 

ة واالٕ  ة واملؤسسات العموم ه احلكوم شكو م تلفة ومعاجلة ما  دارات ا
كفي  ٔهنا ال  زمعون  بعض املقاوالت املعنية من تدين قمية الصفقات اليت 
داد قامئة  ٕ ٔ فورا  ٔن يبد ٔجراء، وجيب  عية ل ج لتغطية املصاريف 
رب حرماهنا  ضيات مدونة الشغل،  ملقاوالت اليت ال حترتم بنود ومق سوداء 

ٔقل من الص   .فقات املتعلقة بنفس اخلدماتىل ا
ن  سطاء مسا س  ٓن يف بعض إالدارات وهاذو  ٔن جند ا ال يعقل 
ا هوما مع رشاكت املناو ونلقاو  و وا دامني مع ا تيحسبو راسهم 
ٔية  ٔجورا زهيدة، بدون  ال وشباب يتقاضون  ساء يعانني الهشاشة مع ر

عية وحمرومني من لك احل ٔساسية اليت تضمهنا تغطية حصية وال اج قوق ا
  .هلم مدونة الشغل

س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔحرار يف نفس املوضوع س فريق التجمع الوطين ل لسيد رئ   .اللكمة 

شار    :دمحم البكوري السيداملس
لمك ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

نعون، ولكن ذ ةوحنن مق ٔمام تفامق جحم املعا كفي    .  ال 
ىل  ه  افس ف ل التحمالت، ت شتغل وفق دفرت د هذه الرشاكت 
ٔن  ٔن رشاكت املنظمة، ولكن جيب  يد  ٔ الصفقات وفق القانون املنظم، وا
ليات الرضورية  دى ا ر التحمالت لتكون ٕا ٔهيل دفا ىل ت شتغلو 

ٔوضاع هذه الشغي   .واملهمة لتحسني 

ر،الس    يد الوز
ي تفامق  شه بالد يف توفري فرص الشغل، وا قي تع هناك ٕاشاكل حق

ٔزمة  د"جراء  سبة البطا يف ارتفاع "19- وف ٔن  شري املعطيات  ث  ، ح
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ث مت فقدان حوايل  ٔن  600.000مضطرد، ح ٔعتقد  صب شغل،   م
شغيل، لكن جيب  ل هاته الرشاكت رضورية لتحسني مؤرشات ال م

ىل حتسني ٔقل احلفاظ  ىل ا ٔجور   ظروف العمل وحتسني معدالت ا
ٔجور  ٔدىن ل ٔجر ) SMIG3(احلد ا ري اكيف متاما وال يليق  1600ف درمه 

حهتا ة الكربى اليت ف ٔوراش إالصالح   .مبستوى بالد وا
ٔوضاع شغي  ر التحمالت حتسني  شرتاط يف دفا ، وجب 

ٔمن اخلاص  واستفادهتا من لك احلقوق اليت تضمنهتا رشاكت احلراسة وا
ات عريضة جندها اليوم يف خمتلف  ٔمر يتعلق بف ٔن ا مدونة الشغل، 
شتغل يف ظروف مزرية وبصورة  ة،  إالدارات واملؤسسات العموم
ٔن  ه املفروض  ال والتوج ستق ات  د يف ب ٔهنا تتوا جمحفة، خصوصا و

ٔد سىن لها  ٔحسن، حىت ي ٔوضاع  لشلك الالئق كون يف  اء وظائفها 
ي يعاين  ٔداء املرفق العمويم ا واملطلوب، وسامه من موقعها يف حتسني 
دود اليوم دون  ه، واليت تبقى ٕاىل  ال والتوج ستق يف ظروف 
ىل الصعيد  اتنا واملستوى املطلوب والالئق ببالد وموقعها املمتزي  طمو

ويل   .ا
ر   .وشكرا السيد الوز

  :س اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

سبة  ل ال  ىل لك  ىل ما تفضلمت به  شاران،  شكرا، السيدان املس
س احلكومة  لسيد رئ شور  ة، كام قلت، هناك م ملوضوع الصفقات العموم

ستحقاق رتام هاذ  ىل رضورة ا دث  يل تنطلق مهنا يت عية ا ج ات 
ٔداء  ري اكف  ل الصفقة  مثن د يل تيقول راه ا لتايل هذا ا الصفقة، و
اصل هنائيا، هاذوك فعال  ري  ش،  عية، هذا ما اكي ج ستحقاقات 
دود معينة ال  اصل يف  ٔنه غيكون  ٔ مؤكد  اصل و ٕاىل اكن هاذ اليش 

كون ٔن  كون يف مجيع  ٔن  ة،  ميكن  اصال يف مجيع إالدارات العموم
ة  دارات معوم ٕ علقة  ت حمددة م ٔنه فعال ٕاىل اكنت شاك متىن  ٔ ت ولكن 

ال ٔن حيل إالشاكالت املتعلقة هباذ ا   .حمددة نتعاملو معها مبا ميكن 
ٔننا  اله استطعنا  ٔسبوع  ٔ نقول  يف وزارة الشغل وإالدماج هاذ ا

رو  ل سوايع  8ند ٔنك  12لحراس، اكنت عند دامئا د ري ممكن  ة،  سا
ر  ا اليوم استطعنا  12سوايع والقانون تيعطهيا  8تلزم الرشكة د ة، اح سا

لصفقات  سبة  ل برية  لكفة مالية  ه  لكفة مادية، ف رو هاذي فهيا  ٔننا ند
ٔقل يف وزارة الشغ ىل ا ال، ولكن امحلد  استطعنا  ل املتعلقة هباذ ا

ل  ل مجيع املقرات د ٔمن د ل ا رو احلراس د ٔننا ند وإالدماج املهين 

                                                 
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

شتغلو  ات 8الوزارة ت ل السا   .د
ل  ٔجر د ه  1600ٔما ا ش يش عقد معل ف درمه،  1600درمه ما اكي

ة القانونية قريب من  ٔدىن معروف من الناح ٔجر ا سبة  3000ا ل درمه، 
دث  1600لـ  ٔن نت ل التدريب درمه ميكن  سبة ملنح العقود د ل عنه 

ٔدىن  يل فهيا احلد ا سبة لعقود  1600املهين، هذه يه ا ل ٔما  درمه، 
يل تيعطي  1600العمل ما فهياش  درمه ممكن جتيبو لنا  1600درمه، ا

ٔو مؤسسات معينة ممكن  ملقاوالت معينة  ٔمر يتعلق  ت، ٕاىل اكن ا شاك
ل امل لعمليات د ارشة وحنلو املشالكٔن نقوم  ة فهيا م   .راق

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

  .. السؤال السادس
اصناش حوارات  شار، ما  من فضلمك، من فضلمك، السيد املس

  .ثنائية، من فض
شرتايك شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

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

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ة بوايب  عية معينة يه ف ة اج د الف ٔن نثري معمك موضوع وا ريد 
اصة، سواء  ا  ٔوضا ش  ة اليت تع ية، هذه الف العامرات وإالقامات السك

 ٔ ث احلقوق ا ث إالطار القانوين، سواء من ح ث من ح ٔو من ح ساسية 
ٔطري هاذ  لحكومة املغربية لت لتايل هل هناك تصور  العالقة الشغلية، و
ل مرشوع  اصة وحنن ند ٔقل،  ىل ا ٔساسية  حلقوق ا ة ومتتيعها  الف

عية؟ ج   تعممي امحلاية 
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ر    :وإالدماج املهين غلالشالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ة مؤطرة، مايش ما م ىض القانون، غتقول ؤ هاذ الف طراش، مؤطرة مبق

ل  لظهري د ٔمر يتعلق  ٔن ا قادم، ممكن،  ي يؤطر  1977ليا النص م ا
ذ  ال، م ىل لك  ل العامرات  ه هاذيكالبوابون د ٔنه فعال ف  الفرتة، رمغ 
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ل هؤالء، هؤالء ال خيضعون ملدونة الشغل، هاذو  ٔسايس د النظام ا
ل  اص هبم فهذاك الظهري د ٔسايس  ي يضمن هلم 1977عندمه نظام  ، ا

دا، غنقول  ملا  هاذيكحقوق، ميكن يف  قدمة  الفرتة اكنت حقوق م
دد  اوز  سبة لهؤالء، ملا يت ل ة السكن  دث عن السكن وٕالزام يت

ن  اوز  10يف عامرة معينة املسا ارية السكن وفاش تت  10وجوب ٕاج
ل  ال عندو امله د ٔنه م ٕالضافة ٕاىل   ، ري ذ ر الثاين ٕاىل   3اصك تد

ي عقد مع مع  هت ل" السانديك"شهور ملا ي ، عندو العقد د ري ذ .. ٔو 
ل  ٔنه اليوم فعال هاذ الظهري د ٔ تنظن  لتايل  ال و يف  1977ىل لك 

ل هذه  ستفادة د كرس  زيد  ٔهنا  يل ممكن  ة ا ف لك ة ٕاىل مراجعة  ا
لها ة من احلقوق د   .الف

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :عبد امحليد فاحتي السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

شلك واحض كون النقائص قامئة  ا عندما  ٔح  وشلك فعال، لكن 
ٔمر ٔرض الواقع حيتاج ا ىل  رمجة  ؟ٔشنو هو القانون ..ٔن القانون ..يل 

ديد لتدبري هاذ  لتايل حنتاج اليوم ٕاىل تصور  ل الواقع، و ة د ا ل
ٔجر، سواء  ث ا ٔنه معليا، معليا هاذ بوابو العامرات، سواء من ح الفعل، 

ث التغطية  عية، سواء من ح ج ث التغطية  عية تنقولو من ح ج
ٔو التعويضات العائلية ما عندمهش حقوق يف  د  ٔو التقا التغطية الصحية 

  .هاذ اليش
، العطل ما عندمهش يش تنظمي يش حق يف العطل بطريقة  كذ
لتايل  ري حمددة، و روها  يل تيد ، كذ طبيعة املهام ا اكم قانونية م

قدون حىت امحلاية ا هاذ الناس هاذو يف ٔن ٔح ادة ما جند  ٔن  ، امحلاية 
دد ساكن العامرة هوما املشغلني، لكهم  ري واملشغلون هو  ٔ البواب هو ا
الش ما  ر لنا هاذي، فعل لنا هاذي،  حمكو يف هذاك البواب، د ت

ش هاذي ش هاذي؟ سد هاذي، ما درت ا تيكون ... درت ٔح لتايل  و
سان، واخلطاب ل إال يل تيكون ما بني  حىت املساس الكرامة د متيزيي ا ا

لتايل تيكون  ٔرسته، و لشقق يف إالقامة والبواب ب ٔرس الساكنة املالكة  ا
  ..مستوى النظر ٕاليه تيكون املستوى

ط ا ما ت ة، اح ل محلاية هذه الف اصنا بعض املدا لتايل  لقوش من او
، وٕاىل العامصة ا ٔم ا العوامص يه اليت تعطي ا ط واقع بعيد، اح لر

ٔو  ض  ٔو  الر ٔكدال  ط، سواء   اء يف الر ٔح ٔرىق ا لهيا،  ر  تذا
شها البوابون يف هاذ العامرات ٔوضاع يع د نفس هاذ ا   .ريه، ف

اوزا، وجيب  ٔصبح م ي حتدمث عنه  ٔن الظهري ا ٔعتقد   ٔ  ،
بري، ل مرشوع وطين  اصة وحنن ند ه محلاية هؤالء،  ادة النظر ف  ٕا

، هو مرشوع تعممي امحلاية  شلك ثورة هادئة يف بالد مرشوع وطين 
ة  ٔن تدمج هذه الف ، ومتىن  ليه صاحب اجلال رشف  ي  عية، ا ج
ٔكرث  س  ٔقل ول ىل ا ٔساسية  يف هاذ التصور العام، وتعطى لها حقوقها ا

ٔساسية   .من حقوقها ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .اشكر 

ر، ف تبقى من الوقت   .اللكمة لمك، السيد الوز

  :السيد الشغل وإالدماج املهين
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
عية، هؤالء  ج سبة ملوضوع امحلاية  ل شار،  هؤالء، السيد املس
متتعو  ٔهنم اليوم ت ٔنه من املفروض  ٔجراء، هاذو عندمه عقود معل، مبعىن 

ريها،  حبامية عي و ج لضامن  سجيل يف الصندوق الوطين  ل عية و اج
ٔطري القانوين هو  ة الت ح ٔصل من  ، ولكن ا ا االت لك  ن  ولكن اك
ل الضامن  لنظام د لتايل خيضعون اليوم  ٔجراء، و ٔن هؤالء  هذا، هو 

لتايل هذا من  ل املستقلني، و عي القامئ اليوم، مايش د   .ةج
ٔتصور   ٔ شار، عن التصور،  ٔخرى، ٕاذا حتدمث، السيد املس ة  ومن 
ٔنه هذا  ارج مدونة الشغل، من املفروض  ة  ٔن تبقى هذه الف ٔنه ال معىن 
ٔنظمة  ل مدونة الشغل، ٕالغاء بعض ا كون يف ٕاطار التعديل د ٔن  ميكن 

ات يف مجيع ات اخلاص.. اخلاصة ملثل بعض هذه الف ة، ولكن يف القطا
ٔهنا من  صور اليوم  يل ت اصة ا ٔنظمة  يل عندها  ات ا هناك بعض الف
يل عندها  ات ا ل يف مدونة الشغل، وحىت بعض الف ٔهنا تد الواجب 
كون  اصة هبا، ولكن  ٔيضا يف مدونة الشغل، و ل  ة تد يازات ٕاضاف ام
ل ال والفضاء د ل العمل، ا  عند مدونة الشغل شام مجليع جمال د

  .العمل
 ٔ ىض الظهري، ولكن  طبيعة املهام اليت يقومون هبا حمددة طبعا مبق

قادم فعال  ٔن هذا الظهري م ا مرسوم  (modèle 1977)نؤكد   يل  وا
دد  ددها يف  يل معنية به تقريبا  دد املدن ا دد  يل  تطبيقي  ا

ددها يف كذا و ات،  ر كذا و 50امجلا ٔتذ تقريبا،  50، كذا و40تقريبا، 
ري  اوز  دث عن احلوارض، اليوم نت ٔن يت بري  شلك  اوز  اليوم نت

ٔقالمي عند كذا و زيد 84ٔو  83، 80ا   .ٔو ما 
 ٔ ة ٕاىل تعديل، ولكن  ا ال هاذ الرتسانة لكها يف  لتايل هذا يف  و
يل هؤالء  يل غت ة ا ف لك ٔن تدمج يف مدونة الشغل و ٔهنا جيب  صور  ت

ل نظراهئ ٔمن اخلاص شادة م ل ا ٔن فاش تتكون عند يش رشكة د م، 
اص، وهؤالء عندمه نظام  ٔجراء عندمه نظام  يش عامرة، راه عندها 
ٔن يمت التفكري يف  ٔنه املفروض، ٕان شاء هللا،  صور  ٔ ت لتايل  اص، و

م يف مدونة الشغل   .ٕادما
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س اجللسة   :السيد رئ
ر، السيد املس    .شارشكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال السابع، ودامئا يف موضوع الشغل، وهو موضوع من  ون
دة والتعادلية لو ستقاليل    .طرف الفريق 

لبار س، اليس ا   .السيد الرئ

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر،   السيد الوز
ٔقول وضعية العامالت يف ا دت وزارمك؟ ال  ٔ ، ماذا  لقطاع الفال

ري السؤال ٔ ٔن  يل  ٔو : ماذا؟ ولكن  اص  دت وزارمك قانون  ٔ هل 
ه املشغلني بطريقة التعامل مع  ٔن ت ٔي يشء ميكهنا  ٔو  اص  ه  تن
ٔجور؟ مفا هو ث ا ث النقل، ال من ح ات، ال من ح  العامالت الفالح

ر احملرتم؟ مك السيد الوز   جوا

س اجللسةا   :لسيد رئ
  .شكرا

ر لمكاللكمة    .السيد الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
ال  ىل لك  ال القروي،  ساء العامالت يف ا ٔو ال موضوع العامالت 
اء،  شلكن است هؤالء خيضعن ملدونة الشغل، خيضعن لقانون الشغل، ال 

ا لها، واملشغلني ملزمون است ضيات د ء خيضعن ملدونة الشغل واملق
ساء العامالت يف  ل ٔمر  ضيات مدونة الشغل عندما يتعلق ا بتطبيق مق
ة لهؤالء العامالت  ، هناك حامية ٕاضاف ٔكرث من ذ ، بل  ال الفال ا

ل  لمرسوم د ٔمر، ٕاال رجعنا  سمرب  29عندما يتعلق ا ي 2004د ، ا
دث اصة، من  يت ليل، وفر لهن رشوطا  ساء يف ا ل ال شتغال د عن 

ال من الظروف  ىل لك  ريها  رضورة توفري النقل لهن يف احلياة اخلاصة و
ة  ل امحلاية اليت وفرهتا مدونة الشغل ووفرهتا املراسمي التطبيق والرشوط د

ة فعال من الف ال هن ف ىل لك  ساء  عتبار ال ات ملدونة الشغل، 
اصة ل العمل الاليت حيتجن ٕاىل حامية  ال د   .اخلاصة يف ا

سبة لنا يف وزارة الشغل وإالدماج املهين،  ل اكن هاذ املوضوع 
ش  مج الوطين لتف ل الرب ٔولوية د ٔولوية، اكن  دة، اكن  لسنوات 

رمغ  2020يف  كفي نقول  2020، ولكن يف 2016الشغل، اكن سنة 
ل اجل رة الظروف د ة،  1078احئة متت ز مت  1078استغاللية فالح

ت العديد ال، وو ىل لك  الف من املالحظات املتعلقة  ..الوقوف  ا

ة، سنة  ل الفال سبة  2016ال د ل ٔولوية  اليت اكنت مت وضع هاذ ا
رة  ش الشغل، متت ز مج الوطين لتف ة، ومت  4053لرب مؤسسة فالح

ال ىل لك  ه  عية  143.000 توج محلاية إالج علقة  مالحظة خمتلفة، م
ريها   .و

  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .اشكر

س   .اللكمة لمك السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
  .شكرا

ات ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز
ستقاليل اليوم، راه هو ٕاشارة  ل الفريق  قة السؤال د ٕاىل يف احلق

ٔساوية، السيد  يش ٕاال قلت م لغ ٔساوية، وما  ة يف وضعية م ٔن هناك ف
ا كنهبومك، هل من زجر؟  ر، ولكن اح ا ما كنلوموش الوز ر، راه اح الوز
لمشغلني، ال معىن  لنا  ٓن السؤال د و ا اصنا نو ٔننا  ه؟  هل من تن

ات ما موفراش فهيا ربو يف شاح ات  رشوط  ش العامالت الفالح
ل الضيعات  هلم دا ش العمل د هبامئ، ال معىن  النقل، حباهلم حبال ا

سانية زي بعيد لك البعد عن إال ٔو  ة يعملون هبندام    .الفالح

ر،   السيد الوز
ل هاذ  قى الوضعية د د، ولكن ٕاىل مىت س ا ما كنلومو  اح

ٔن  ٔ كنعرف  ٔجور،  ث ا ريات يف هاذ الوضع املؤسف من ح ٔ مدونة ا
ٔجور ما  متيزي يف ا عت ا ولية م ظمة العمل ا الشغل وقانون الشغل وم

ٔخبس مثن ارة ب ٔعامل ج   .بني العام والعامل، ورمغ ذ يقمن ب
ل  ٔ هيات مجيعا من  ه تن ر، لنجهتد مجيعا ونو اء، السيد الوز فالر

ٔن املرٔة ن  ار  ، عيب وسبة و تعاملو الريق بعمل املرٔة يف القطاع الفال
ه ذها وٕا من معلها ٕاىل الضيعة شوفوها ف يل ك   . معها بذيك الشلك ا

ش  ري الشلك  يكون عند املوقف، ولكن  ن  وهذاك املوقف، مز
ش اه.. واقفني والشلك  ن سو يثري كثري من  يل يل    .والزي ا

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ

شار   .شكرا السيد املس
ر للكمةا   .لمك السيد الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
اصل، ولكن  ساء هذا  اه ٕاىل ال ن ري املوضوع املتعلق برضورة 
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دة،  شتغلو يف فريمة وا ال ك ساء وال الر ٔن ال ال ل،  ٔيضا الر
ٔ كنق د، حصيح،  شتغلو يف ماكن وا ة ٕاىل ك ا ، حصيح املرٔة يف  ول 

ٔكرب، وهذا قلته يف البداية، ولكن الظروف  اه  ة ٕاىل ان ا ٔكرب، يف  حامية 
رىق ٕاىل  ٔن  ىل  ة جيب احلرص  ستغالليات الفالح ل  ل العمل دا د
ل هاذ  ٔجراء واملشتغلني معوما دا ل ا ة اليت حتفظ الكرامة د ر ا

اال اكنوا  ساءستغالليات، ر   .ٔو 
ل النقل ل النقل السيد املوضوع د شار، املوضوع د ، السيد املس
شار، هناك اشتغال   ..املس

س اجللسة   :السيد رئ
س، من  ، السيد .. فضالسيد الرئ س، من فض السيد الرئ

س س.. الرئ س، السيد الرئ ش، .. السيد الرئ احلوار الثنايئ ما ميك
لمك، عندك  ٓخراسهتلكت الوقت د   .سؤال 

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

ت بدينا  ٔقل ميل ج ىل ا ذ مدة  لنقل، هناك اشتغال م سبة  ل
ة وإالخوان يف وزارة  شتغال مع الفرقاء، مع إالخوان يف وزارة الفال

ل إالدارة املعنيني هباذ ا ٔخرى د زة ا ٔ ٕالضافة ٕاىل ا ال، التجهزي، 
ل  ات بعد الفرتة د ج اشتغلنا عند اليوم تصور، حصيح توقفت 
متناو ميل  ال تصور ٕان شاء هللا موجود،  ىل لك  اجلاحئة، ولكن هناك 

ال   ..ادي ٕان شاء هللا مستق

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

س  ري، دامئا من طرف الفريق  ٔ قل ٕاىل السؤال الثامن وا تقاليل ن
لمك س، راه السؤال د دة والتعادلية، السيد الرئ   . لو

ل  ر ود ل الوز لك الوقت د لك الوقت د و ٔنت بغييت  ٕايوا 
ش، تفضل السيد   ..احلكومة، ما فهم

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ر،   السيد الوز

ن  ٔ ر كنت واحضا، ومل  ٔ يف تعامل مع السيد الوز ٔنين ٔوال،  ٔريد 
ه،  ستقاليل هو التن ٔنين اكن سؤال الفريق  لو بقدر ما  نبخس العمل د
ر  نا وامحلد  ما غتد ٔن حكوم ارفني  ا  ٔن اح ه،  ة ما زلنا ن وحلد السا
دد والو، وما  رش حىت يش تغيري، ما غت ة، ما غتد ا حىت يش 

ري ختيل لنا  ٔننا كنمتناوها  يف لقهتا تبقى، غتصلح والو، بقدر ما  البالد 
ن يل اك   .هذا ا

ٔ كهنرض واحض،  ، وامسح يل  ل رشاكت املناو ٕاذن هاذ اخلروقات د
ة لف يل  راه ما عندي حىت يش  ٔنين تنقول ها ا سياسية اليوم، بقدر ما 

ا غنغريو العامالت  ن، واش اح زنيدو اك هلم؟ واش  لزي د ات  الفالح

ٔجور؟ واش غنقصو يف ٔنه  يف ا ر،  ٔ كنحيي السيد الوز ات؟  السا
ٔن احلراس خيدمو  ىل  ص  يل ت ة، ها هو تفضل  12قانون الشغل ا سا

ىل نبقاو خنرقو  8واعطامه  لينا  ات، هذا يشء مجيل، ٕاذن  ل السا د
ٔصال؟ الش ما نبدلوهاش    يف هاذ مدونة الشغل و

يل اكينة يف رشاكت املناو  لخروقات ا يعرفها ٕاذن غندوز  يل  وا
ٔن  دة مرات،  ة  ال، وتثار يف هاذ الق ٔنه ممل هباذ ا ر،  السيد الوز
يل  رتامايت لبعض الرشاكت ا ستغالل، مع ا رشاكت املناو يه نوع من 

ستغلو  رتم قانون الشغل، جفل هاذ الناس ك افظ وكت املناو  هاذيككت
شوفو ك ا ك ، واح و ذ هاذ خرق القانون راه ليخرقو القانون شامال وج

ل املقايه ما اعطاهتم  دت هذاك العامل د لنا وا ن، حىت احلكومة د اك
دات كذ  ة هاذوك موالني ) les bazaristes(والو، وا حلد السا

ش يف  ا مرا ر وشف ٔاكد ا  مع؟ ٕاىل شف ميوتو، فني هو ا البازارات رامه 
ر، غتقو  لش يف البازارات، وامسح يل السيد الوز ٔن هذا ما دا ل يل 

ىل هاذ مسعة  ٔن ندافع  لينا  ا اليوم نناقش املغرب و السؤال، ولكن اح
ه السايم جلال امل لتو ملغاربة، ٕاسوة  لريق    .املغرب، 

يجينا مهنا هذاك السوء، فال معىن  يل  راه لكنا غنتعاونو لسد الثغرات ا
ل املناوالت كنعرفومه ة حلد ٔننا هاذ العامل د ، قانون الصفقات العموم

ة  ا ر يش  يل بغا يد ة ا قشناهش، حلد السا ة مازال ما  السا
مك احلراس درتو هلم  ٔ د السابقة  يل درتو لنا وا رها، وامحلد  ا  8يد

اصنا جنهتدو يف  ري  ٔ كنحبذو،  ات زولتو هلم، هذا يشء مجيل،  سا
ل الب االت، وهاذوك الناس د ر شىت ا ٔاكد ش و ل مرا ازارات د

هيم اه ٕا ن جب    .وفاس، ف
ر   .شكرا السيد الوز

مك غتجهتدو ٔ ا عند اليقني    .واح

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر اللكمة   .لسيد الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
شتغل  ٔحسن من حكومات دا امحلد  احلكومة  ات و وصل

ٔحسن   .سابقة، 

س،    السيد الرئ
يل، توقف يل الوقت، وحتفظ يل حقي يف  ٔرجو توقف يل الوقت د
  .احلديث

س اجللسة   :السيد رئ
ن  لكممشلكما اك ري   ،   .، غنوقف 
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لباراليس  ر يتلكما يل السيد الوز لبار،    .، اليس ا
رالسيد  لمك حمفوظ ومضمالوز ليو ، الوقت د ون، من فضلمك 

ر يتلكم   .السيد الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
الك  دم ام ىل  س، الرصاخ دليل  مل النفس، السيد الرئ يف 
ٔداء  س، عن  ٔحتدث، السيد الرئ س، ملا  لتايل، السيد الرئ ٔجوبة، و ا

ٔ   ..احلكومة و

س اجللسة   :السيد رئ
شارون،   السادة املس

  شار،السيد املس 
ري، حنرتم  ىل  ٔمور خبري و اديني دا يف اجللسة ا  ٔ هللا خيليمك، 

شارن ل السادة املس الت د رتم التد ر كام ا   .السيد الوز
شار، هللا خيليمك، هللا جيازمك خبري   .هللا خيليك السيد املس

، عندمك  ل د بع التد ر،  دقايق، تفضل، السيد  2السيد الوز
ر   . الوز

ا معك، السيد .. تفضل، تفضل.. راه اسهتلكيت جوج راه ما حتاس
ري تفضل ر،    .الوز

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
ٔحتدث،  ستقاليل وهذا يوفرو يل  ٔرجومل  إالخوان يف الفريق 

س شتغال، هللا جيازمك خبري السيد الرئ ل    .الرشوط د

س اجللسة   :السيد رئ
لبار، م   .ن فضلمك، من فضلمكاليس ا

  .تفضل

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
ل  ات الزي د ٔن العامالت الفالح س،  ٔقول، السيد الرئ  ٔ
ات، هذه  ل العامالت الفالح ل النقل د ات والطريقة د العامالت الفالح
لهيا  يل راضيني  ة ا ف لك ش  ت اليوم، ما حتسنا ٔشياء اليت حتس ا

لهيا يف حلظات سابقة، مجيعا، ول يل اكنت  ة ا ف لك ت  كن حتس
لهيا يف حلظات  يل اكنت  ة ا ف لك شغيل اليوم يف بالد حتسن  وال
رية  لحظات الصعيبة وإالشاكالت الك ىل ا سابقة، ما غنحتاجش هنرض 
الد يف حلظة من  يل وقعات ف شارن ا د املس ٔ لهيا  اليت حتدث 

سم  لحظات، بال ما  يل ا لهيا وا يل املغاربة هرضو  ش بعض العمليات ا
لتايل ما  ، و ى املغاربة لسنوات طوي ة  ق ة حق ٔساة ومعا شلكت م
ري بيضاء يف  دي  ٔ س اكنت هلم  ٔ ذو دروس من  ش اليوم  مستعدي
شغيل،  ري ال شغيل ويف  ىل هاذ البالد، سواء يف ال لحظات  حلظة من ا

ٔن  ما جييوش ويعطيو دثو و ٔن يت دروس اليوم، وما خيليوش الناس حىت 
ٔن يقولوه ريدون    .يقولو ما 

س،   السيد الرئ
شتغل   . هذه احلكومة 

شار، وهو ميثل  سبة ملدونة الشغل اليت حتدث عهنا السيد املس ل
ىل هاذ  درت يف وزارة الشغل ٕاىل احلديث   ، ٔ درت  نقابة، ملا 

امة ال  ت املوضوع، قامت الق ٔن بعض النقا امة،  س، قامت الق سيد الرئ
شوف ف  ت ك ٔن بعض النقا ش تغري،  املدونة فقط املرونة  هاذيكما بغا

س  ٔل ٔمن،  ىل حراس ا دث  ٔشياء، ال، اليوم ملا نت شوف بعض ا وك
لربملان كتقولو يل  ٔمر يتعلق بتعديل ملدونة الشغل؟ قولو يل ال، وكتجيو  ا

ٔ مستعد،  اصنا نعدلو مدونة دا  و معا نعدلوها من  ٔج الشغل، 
حنا احلوار يف هاذ املوضوع، وتوقف وتوقف حنا النقاش وف   .وف

ت توقف يف هاذ  ل التعاضد ٔيضا توقف، قانون د قانون إالرضاب 
يل كتعىن السيد  ت ا ت، مدونة التعاضد ل التعاضد لس، القانون د ا

ىل القطاع  ة  لشفاف س  ذ سنة الرئ التعاضدي، توقف هذا القانون م
لس، 2016 نية يف هاذ ا وإالخوان يف جلنة املالية ما بغاوش  يف قراءة 

الش؟ ش    يربجموه، ما عرف

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته ر    .وشكر السيد الوز
ضة،  ه لقطاع الثقافة والشباب والر ٔول مو لسؤال ا قل  ون

ه و    ..، وهو موضوع"تعرث بعض املشاريع املهيلكة لقطاع الثقافة"موضو
ل  ل الهدوء من فضلمك، من فضلمك شوية د من فضلمك، شوية د

رس ش اجللسة ت   .الهدوء، تعاونو معا 
ٔصا واملعارصة وهو موضوع من طرف فريق..    . ا

شارن ل املس ل احلكومة وال د   . مجيع احلقوق مكفو ال د
ر   .شكر السيد الوز

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،    السيد الوز

ٔلمك،  ة اليت تقف وراء تعرث  السيدس ق ٔسباب احلق ر، عن ا الوز
يه إالجراءات العا اليت ستقومون  املشاريع املهيلكة لقطاع الثقافة؟ وما
ل جتاوز هذه إالشاكالت؟ ٔ   هبا من 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر اللكمة   .لمك السيد الوز
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ضة ر الثقافة والشباب والر ن الفردوس، وز   :السيد ع
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
ىل هاذ السؤال ٔصا واملعارصة  شكر فريق ا   .ك

ٔن السؤال اكن تطرح يف  ٔ كنظن  ري ما 2015ري إالشاكل  ، و
اول جناوب ٕاجيابيا ونعطيك  ٔمشن مرشوع كتقصدو، ولكن غن واحضش 

يل اكينة يف الوزارة ىل املشاريع املهيلكة ا د النظرة    .وا
ة،  ٔسبق ة، اكنت عندها ا ات ملك تفاق علقة  يل م ٔوال، املشاريع ا

وا ن جمهود م ٔزمة الصحيةٕاذن اك ل ا   .صل رمغ الضغوطات د
شلكت  يل  ٔمازيغية، ا ل ا ل الطابع الرمسي د ٔيضا تزنيل د ن  اك

لو لجنة البني وزارية د   .ا
ل  لرمقنة، والرمقنة يف القطاع د يل كتعلق  دا ا يلكة  اكينة مشاريع 
ش يترصف  ادي ميكن املواطن  يل  د التطبيق ا ٔوال، وا الثقافة، 
ش يقوم جبميع اخلدمات يتوصل جبميع اخلدمات  ٕالمضاء إاللكرتوين، 

ٔو الولوج ٕاىل دوك  ان،  ال بطاقة الف يل اكينة يف القطاع، م  les appels)ا
à projets)ٓخره   .، طلبات املشاريع ٕاىل 

ٔيضا املنصة الرمقية  يل ) taqafa.ma(ٔو ) culture.ma(اكينة  ا
د العدد كون فهيا وا لرتاث املادي  ادي  يل كتتعلق  ديوهات ا ل الف د

ت والتكون الفين والثقايف ا ٔو املهر   .والالمادي 
ل  ٔيضا إالجناز د ن  ل املواقع  48اك ل الرتممي د ل مرشوع د د

داث  ن ٕا ة، اك ىل املراكز الثقاف لكمنا  رية، وٕاىل  ٔ ل مراكز  9ا د
ل الوالية، ة من البداية د ل  الثقاف ٔهيل د ة، واكينة  12الت مراكز ثقاف

، نقدر نعطيمك  23ٔيضا  ة يف طور إالجناز دا  (la liste)مراكز ثقاف
ل  داث د ٔيضا إال هلم، و ة 7د ل املعاهد موسيق   .د

ٔمشن مرشوع  وية ميكن تعطينا الفكرة  ٕاذن هاذي لكها مشاريع ب
  .لضبط كنت كتعين

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .كراش

شار   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
ابة ىل إال ر،    .شكرا، السيد الوز

رٔسها صاحب اجلال امل دمحم  يف ٕاطار تفعيل اجلهوية املتقدمة، اليت 
ر اليوم، رمغ ما كنقدموه  ا السيد الوز السادس، نرصه هللا، اح

ري اكف يل كتبقى  دات ا ة التحتية ما اكيناش، اليوم لمسا ٔن الب ة، 
ل املثال ىل س ر،    : السيد الوز

ه  رشيد اكينة ف ة،  22ٕاقلمي  ة ما فهياش دور الشباب،  16جام جام
سيدي "وما فهياش مالعب القرب، وما فهياش دور الثقافة، ومهنم 

ال ٔوالد (الفقراء "، مهنم "سيدي امليك"، مهنم "السوامل"، مهنم "ر
يل ما فهيومش دار الثقافة، مهن")امر ات ا ل امجلا د العدد د   .م وا

ر،   السيد الوز
ل دور الشباب، حلد  2، اكنت فهيا 60.000رشيد ميل اكنت فهيا  د

يل اكينني، ودا ولت فهيا  ٓن هوما ا ل الساكنة، املراكز  180.000ا د
دث  رشية يعين  دة، املوارد ال ضية اكينة فهيا و وال حرج، السوسيو ر

و  ظف، م و م و عساس، م ر م يل فهيا مد رية ا ن بعض املراكز املد اك
افة الساكنية رامك كتعرفو كتزتاد   .لكيش، والك

ر،   السيد الوز
دع، شباب طموح، عندو كفاءات  ، شباب املغرب شباب م امحلد 

ٔف  ولية، و ة والوطنية وا ة من التظاهرات الثقاف ة يف مجمو خر الية وجنا
زت هبم ٔ   .هبم و

ر،   السيد الوز
درات ونبعدوه  ديه ونبعدوه من ا رو يدينا ف ا ما ند هاذ الشباب الزم
يل بغينا مهنم  ال الغد، هاذو ا حنراف والفقر واجلرمية، هاذو هوما ر من 
ة  س امجلا ٔستاذ ورئ و وا ل ا ب واحملايم واملهندس ور الطب

يل بغينا م يل بغينا من هاذ الشباب والربملاين، وا ة لكيش ا مو د ا هنم وا
ن  يل تقدمت دا شربت وليداهتا معرهتم، تثقفو مز ول ا يف ا هذا، 
ل  شاي وليداتنا وصلنامه فني بغينا النتاجئ د لقدام، راه ٕاىل مااك وزادو 

ر ش يد اد ضة راه ما    .الثقافة والر

ر،   السيد الوز
رش اكينة، ال  يل اكينة ش ما ند ر، فربشيد دار الثقافة، ا سيد الوز

ر السابق من  ة مع الوز د االتفاق يش  2019وا ا هذا ما شاف ٕاىل يوم
ل االتصاالت كنتصلو،  دد د ٔن  ٔشنو هو املشلك؟  اش  النور، ماعرف
ٓن ما  لها مرصودة، حلد ا ة، كتكون املزيانية د مع العمل كتكون اتفاق

ة، السي ا اش يش  لها فني وصلشف ل د اصنا نعرفو امل ر،    .د الوز
  .هللا جيازيك خبري

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رتموا الوقت اللكمة ر، من فضلمك ا   .لمك، السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

رشيد، من  ل  صار شديد، هاذ املركز الثقايف د مت إالجناز  2019خ
ة واجليو راسة الطبوغراف ل ا الن عن  د ية، واليوم يف طور إال تق

ل  شارة الهندسية، هذا مرشوع د ٔ  16س رمه، و ل ا مليون د
ري  ول يف اكع املناطق راه مايش  د اخلصاص  ن وا فق معمك راه اك م
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ة الت  ول، ميل كنقارنو الب ن خصاص  افةرشيد، ولكن اك  حتية مع الك
قي ل الساكن، وهذا مشلك حق   .الساكنية والعدد د

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو ابة اخلدمات املقدمة "ن دم است

ٔصا واملعارصة"لشباب   .، دامئا موضوع من طرف فريق ا

ادل الربااكت شار السيد    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ا وٕاطارا  شلك ق نفسا حق ضية م ة والرتفهيية والر الفضاءات الثقاف
ة الشباب ات الرضورية لف يا ح بة    .ملوا

ر، عن إالجراءات اليت  سائلمك، السيد الوز  ، ادا ٕاىل ذ اس
ابة لهذه املطالب وجتويد اخلدمات  ست ل  ٔ ام هبا من  تعزتمون الق

ة   .املقدمة لهذه الف
  .شكرا

س اجللسةالسيد    :رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال شار  شكر السيد املس   .ك
ث كام كنقولو وراه لك  دا، ونقدر نقول سؤال فلسفي، ح م  سؤال 

ل  بة د ل املالءمة واملوا ديد، ٕاذن هاذ العملية د ل شعب  هاذ ج
دا مة  ات، يه معلية  يا ح ل    .التطور د

د اخلصاص يف  كام كتعرفو راه الوزارة، القطاع خصوصا عندو وا
ه  رشية، وهذا قطاع كام قلهتا راه اكنو ف موظف، دا  20.000املوارد ال

ٔقل من 4000ولينا يف  ن خصاص واكن مشلك، اكن 4000،  ، راه اك
ٔن هاذ املشلك يل هو  ٔمل د ات ا رشية يف القطا ل املوارد ال  د

منوذج التمنوي  ل ا ضة، يتعاجل يف إالطار د عية، مهنا الشباب والر ج
  .العاملني  رب اجلديد، ٕان شاء هللا

ن مشلك  ٔن اك ٔوىل، يه فهمنا ب ف خيص إالجراءات، إالجراءات ا
يل سبة ا ال، ال ور الشباب م ل الشباب  ل الولوج د هيم  د يوجلو 

ش  ل التنقل وٕاال ما اكي دا، هاذ الشباب عندمه مشلك د قلي 
هيا، هذا  ه دور الشباب راه ماغميشيوش  دة ف وا يل م ساكنني يف احلي ا

ٔول.. احلل ش : إالجراء ا  ، نق ش خنلقو دور شباب م در دراسة 
ل التكو  بة ود ل املوا شيط ود ل الت ن، نديوها لعند نديو اخلدمة د

ور الشباب، هاذي  سناومه هوما جييو  ن، بال ما ن د وا الشباب فني م
ٔوىل ٔ ا   .املس

اص  ٔ الثانية هاذ دور الشباب  ) un produit d’appel(املس
ادي ) le produit d’appel(ش الشاب يبغي مييش ليه هاذ  قلنا 

ت ٔنرتن ل ا ب العايل د ادي نطلقو كون الولوج ٕاىل الصب  la(، راه 
fibre optique( ل ب العايل د يف معظم دور ) méga( 200، الصب

ٔكرث من  ذو هاذ  450الشباب يف املغرب،  ادي  يل  دور الشباب ا
  .اخلدمة هاذي يف الشهور املق

ش مييش ل  شجعو هاذ الشاب  ش  ة  ا دار الشباب  هاذيكلث 
لها، در ات دمات د ل ش خنلقو ويوجل  ة مع واك التمنية الرمقية،  فاق

ش  ٔنه ميكن الشباب  لو هو  يل الغاية د لشباب ا اص  د التطبيق  وا
ٔو  ضية  ٔو جتهزيات ر ت  حبال هاذ الشلك ) des cadeaux(رحبو سفر

ٔو  يك دور الشباب  ميشيو لهاذوك دور الشباب، دوك ٕاىل مىش  ميل 
ٔو ب ضية  ة حتتية ر شعل هذاك التطبيق ب ادي  لقطاع  بعة  ة حتتية 

لو بـ  هاذيكويفاليدي  ادي ميكن ليه ) GPS4(املشية د ات  وذيك السا
شجعو هاذ )les cadeaux(رحب هاذ  ش  ظومة  ، هاذو اكملني م

وك دور الشباب   .الشباب ميشيو 
ٔهيل د ادة ت يل يه هيلكية، يه ٕا يل هو إالجراءات ا ٔيضا ا ن  ور واك

ٔورويب و حتاد ا ة مع  ادي نعاودو (l’ANEP5) الشباب، عند اتفاق
ٔكرث من  د  لها،  50وا ٔهيل د هيا اكم الت يل غتعاود  دور الشباب ا

يل مزال يف طور  ديدة ا لق دور الشباب  ل  مج د ٔيضا الرب ن  واك
  .إالجناز ٕان شاء هللا  رب العاملني

ياج ح د  ٔيضا وا ن  ليه الشباب هو الولوج ٕاىل  اك يعربو  يل  ا
ايت ميكن يمت يف  ٔساسا، هاذ التكون ا ايت  الشغل والتكون، والتكون ا

  .الروح املقاواليتىل والتكون .. دور الشباب

س اجللسة   :السيد رئ
ر ى الوقت السيد الوز هت  .ا

 . شكرا
شار   .اللكمة لمك السيد املس

ادل الربااكت شار السيد    :املس
لمك ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

ٔن احلكومة فشلت يف  اصنا نعرتفو ب ر،  قة، السيد الوز هو يف احلق
ىل هاذ  ري دليل  اصمك تعرفوه، و ل الشباب، هاذ اليش  تدبري امللف د

ا كربملان  ري دليل ياليش مايش اح ل الشباب،  ة د يل كنقلو لمك املعا ني ا
ل هو هاذ الهجرة امجل ل الناس د ام،  12سنني،  8سنني،  10اعية د

ر 15 ري دليل، السيد الوز   .ام، هذا هو 
اص يندى لها اجلبني يف هاذ اصها .. راه احلكومة  راه وزارة الشباب 

ل لهاذ الشباب هاذو،  ر، وتلقى  لها، السيد الوز د د ىل السوا شمر 

                                                 
4 Global Positioning System 
5 Agence Nationale des Equipements Publics 
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ر، بدون لغة  راه  ..خشب وال كهنرضوراه ٕاىل كهنرضو، السيد الوز
ر، راه و عندو  يل  8ٔوالد يف الهاوية، السيد الوز سنني راه م

ٔشنو  10درات، و عندو  درات،  ل ا ٔنواع د يل جبميع  سنني م
ادي ميشيو، سواء يف  نفس فني  ٔن ماعندهومش م هو هاذ اليش؟ 

لو ة د   .املدينة، سواء يف احلي، سواء يف امجلا
ل الربامج نعطي ة د رامج، مجمو ر،  ل املثال، السيد الوز ىل س ك 

يت،  ٔنت ج ر،  ك، السيد الوز ل م يل ق طلقهتا احلكومة، الوزراء ا
ىل البطونة وخترج املشاريع، ما  ري تورك  اصك  ر،  السيد الوز

ر،  وش املشاريع السيد الوز رب اكن  800خرج ل القرب راه يف  ملعب د
  .رالسيد الوز

ا يف ل املثال، اح ىل س ة  نعطيك  لنا، مجمو ٔزيالل يف اجلهة د ٕاقلمي 
ادي ميشيو  ش، فني  سانو هاذ مالعب القرب ما اكي ي ل الناس اكنو  د
اء  ٔح ل ا ة د يل تيرضين، مجمو ٔ تندوز والقلب د هاذ الشباب؟ 

ل املداشري، الناس تيلعبو ب  ة د ل القرى ومجمو ة د ، ومجمو صندا
ما ) terrain(ماعندهومش فني يلعبو وسط احلجر، ما عندهومش 

ش ات القروية ما عندهاش املوارد املالية  ش تقاد .. عندهومش، وامجلا
  . هاذ اليش

اصمك تلزتمو مع هاذ الشباب، هاذ  ر،  و، السيد الوز راه الزتم
يل ل هاذ البالد، راه رمبا الناس ا ل د دازو، راه داز  الشباب هو املستق

لقدام، واش هاذ  هلم  ل د لور، وهاذ الناس املستق هلم ا ل د املستق
ٔطرهتومش ودرتو دور الثقافة  لهيم ٕاال ما  ادي نعولو  يل  الشباب هوما ا

ل، ودرتو، فني غميشيو هاذ الشباب؟    ودرتو هلم مشاريع مدرة 
ٔزيالل، عرشة ل املثال اليوم يف  ىل س ات،  راه نعطيك  ل امجلا د

ل  رة د ا يل"، "لكفت"، "واوزغت"ا ٔوق ٓيت  ، "تربوشت 
ريك"، "ٓيت مازيغ"، "تيلويت" سناو هاذ مالعب القرب "ٔ ي ، الناس 

يل مسؤولني يف إالقلمي  ر، واملشلك الناس ا راه ما اكيناش، السيد الوز
ٔنت  يل مسؤولني يف اجلهة تيحملو ليمك املسؤولية  ر السيد والناس ا وز

ش  هيم الفلوس  ش  يل ما فريست ٔنت ا ر، تيحملو ليك املسؤولية،  الوز
ر، راه  ش، السيد الوز يدوزو هاذ املشاريع، والصفقات دازو، راه ما ميك
ٔسطوانة  ٔسطوانة، هاذ ا ادي نبقاو جنيو اليوم نعاودو هاذ ا ش  ما ميك

اصك تتحمل معنا املسؤو رلك يوم تنعاودوها، راه    .لية، السيد الوز
اش، ما  لت نا ما استق اود ج اش،  لت نا عندك لٕالدارة ما استق ج
ىل  ٔمور، ما كنطلبوش  ل ا ىل املصاحل د ا كنجيو كنطلبو  كرتدش، اح
ل  اصنا هاذ املشلك د ر شاب راه  ٔنت وز لنا، و املصاحل الشخصية د

ر ا ا يش وز ون  زدهر يف املغرب، راه  ات الشباب  يل هو فايت الست
ن  كون احملايم  مشلك ما دارش،نقولو ما اك اصك  ر شاب راه  ٔنت وز

ر،  ك، السيد الوز ىل الشباب، وتنطلبو م ٔول  ٔول واملدافع ا ا
ش  لسيد املندوب إالقلميي  ٔزيالل  ل  دات، تتحول لهاذ إالقلمي د ع

  ..هاذ الصفقات
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س شكرا   .السيد الرئ

ه  ضية"السؤال الثالث موضو ٔندية ر ة  ضان مؤسسات معوم ، "اح
ستقاليل   .وهو موضوع من طرف الفريق 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔكرث من  سامه ب ة  ضة صنا ٔصبحت الر من الناجت احمليل % 2لقد 

يض إالج شاط الر ان املتقدمة، وشلك ال ارة % 4اميل يف الب من الت
ٔن بالد مل تصل بعد ملر  230العاملية، وهو ما يقارب  مليار دوالر، ٕاال 

ٔن  ٔساسية، رمغ  دة من رافعات التمنية ا وا ضة فعليا  ٕادماج الر
ضان  ٔ اح ٔن مس ا، ٕاال  يض عرف تطورا ملف لقطاع الر ضان  ح

ري قانوين ٔندية بعيهنا يعترب  ة لبعض ا   .مؤسسات معوم
ر سائلمك السيد الوز   :ا 

ة  ضان املؤسسات والرشاكت العموم ني اح ما هو تصور الوزارة لتق
ضية؟ ندية الر ٔ   ل

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
سشكرا ال    .سيد الرئ

ىل هاذ السؤال ستقاليل  شكر الفريق    .ك
ه  ن الو يض، اك صاد الر ق ل  ن جوج الوجوه د طبعا، اك

و د الطاقات  ه وا يل ف صادي ا ق ه  ن الو عي واك   . ج
بة، ويخصنا نوفرو  ٔطري واملوا ن خصاص يف الت ٔن اك املشلك 

ل  ستغالل د ش يمت  رية فهاذ القطاعالظروف  س   .إالماكنيات 
ضان، فهو ٕاجراء تعاقدي حر، خيضع لرشوط  ح ٔما خبصوص معلية 

د القانون اخلاص ري حتمكه قوا ٔ   .تفاوضية مضمنة يف العقد، وهذا ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس
شار   .تفضل السيد املس
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شار السيد احلسن سليغوةامل    :س
ر   .شكرا السيد الوز

نع  كون مق يل ميكن  د اجلواب ا مك وا ظر م ٔ كنت كن قة،  حق
يل اكن واحض، وهو يف ٕاطار  د السؤال د ر شاب، وا بيه، يف ٕاطار وز

ىل ة، ما كهنرضوش  ضان املؤسسات العموم يف ٕاطار إالجراءات  ..اح
كو يل غميكن لها  ة، ولكن التعاقدية ا ري العموم ن يف ٕاطار املؤسسات 

ش تقول يل ة، املغاربة لكهم عندمه احلق فهيا، ما جت ما .. املؤسسات العموم
ٔننا  يل كتحتضن بعض الفرق، ال داعي  ة ا ش جنبد املؤسسات العموم بغي
اصهم  لها  مع، ولكن الفلوس د د من ا ستف لسنا ضد بعض الفرق اليت 

امعة امل  ل ستافد مهنا مجيع الفرقميشيو  ش  ة املغربية لكرة القدم،    .لك
دد من  ىل  ٔن الكرة املغربية عرفت طفرة كربى  ما كنكروش ب
ٔصعدة، وذ بفضل جمهودات اجلامعة املغربية لكرة القدم، والس  ا
سبة  ل ويل، سواء  ىل الصعيد إالفريقي وا ولية  حضور احملافل ا

ٔو الفرق، لاكف  لمنتخبات  ذي  ب التنف ٕاضافة حلضور املغرب يف املك
(CAF6)  ٔول ، و هودات حبضور بالد امحلد  يل توجت لك هاذ ا وا

فا  لف ذي  ب التنف ملك رة )la FIFA7(مرة،  امعة  س  ، يف خشص رئ
ٔخ دمحم لقجع    ).فوزي لقجع: املقصود(القدم املغربية، ا

ي ات والتقدم ا ا نا  ولكن هاذ الن ٔن يث رة القدم ال جيب  حتقق يف 
ق طفرة  ىل تصحيحها وحتق ٔن نعمل مجيعا  عن بعض املعوقات اليت جيب 

ه اخلصوص ىل و امة، ورة القدم  يض    .نوعية ف خيص هاذ القطاع الر
ضان،  ح رة القدم فعال اخنرطت يف ٕاطار  ر،  لهذا، السيد الوز

ر سا ٔن  ضان  ح ة املغربية لكرة  ولكن جيب هاذ  يف ٕاطار اجلامعة امللك
كونو يف نفس املساواة ش  متكن مجيع الفرق    .القدم، حىت 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ضان، اكن ح ل  قة هاذ النظام د يف القانون السابق، ومن  حق
لنظام  2008 ٔننا ندوزو  ريات، تقرر  ل الص واخلطاب املليك د

ل  سويق د ضية متكن من ال ٔندية الر رتايف، وهاذ اجلامعات وا
لها يض د   .املنتوج الر

ن قانون  ضة، اك ل الر رتايف د ل املنظور  يف هاذ إالطار د
ىل املؤسسات العامة واخلاصة، ما  91و 90فاملادة  30.09 يغلقش الباب 

ل  رام د ٕال سمح  ضية الوطنية، ولكن ك مني احلركة الر يل بغات  ا

                                                 
6 Confédération Africaine de Football 
7 Fédération Internationale de Football Association 

سمهيا القانون  ات، ك ضان"اتفاق ح ات  لتايل الوزارة ال ميكن "اتفاق ، و
ىل حرية التعاقد ٔطراف، حفاظا  ىل ا ات  ٔن تفرض هذه االتفاق   .لها 

ٔشنو هو هنا بغيت نفهم ل هاذ اليش،  les consequences)(و  د
كون توازن بني  ش  اد ٔن ما  ة، يه  رتاف ل  ا لنظام د ٕاىل مش
يل يه يف طور  ٔندية ا ن  يل كتجيب نتاجئ ٕاجيابية، واك ٔندية ا ن  ٔندية، اك ا
يجيب نتاجئ حيصد املنتوج  يل  دي ا لها، ما ميكن لناش مننعو  املسار د

يض ل هاذ النتاجئ إالجيابية الر ش يقنن هاذ . إالجيايب د ل املرشع  ٕاىل د
لل يف هاذ السوق ادي يوقع  ت  ضا يل كنقول .. ح وهاذي اليش ا

.  
س   .شكرا الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار ش.. هللا خيليك، هللا خيليك السيد املس   . ما ميك

  .شكرا
ه  قل ٕاىل السؤال الرابع موضو ٔقالمي حام"ن رية والتارخيية  ٔ ية املعامل ا

  .، وهو موضوع من طرف الفريق احلريك"اجلنوبية
منبارك   .تفضل موالي 

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

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رصيد لمملكة  ٔقالمي اجلنوبية  رية،  زخر ا ٔ رخيي عريق من املعامل ا

شويه وإالتالف ل ٔهنا عرضة    .ٕاال 
ذة  ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ٔساس،  ىل هذا ا

مثيهنا؟ هتا و   محلا
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة لمك 

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
سشكرا    .السيد الرئ

ٔنتوما كتعلمو  يل يف الصممي، و ىل هاذ السؤال ا شكر الفريق احلريك  ك
يجعل من الثقافة والرتاث من  ٔقالمي اجلنوبية  ل ا منوذج التمنوي د ٔن ا ب

ل التمنية احمللية   .الرافعات د
ة لكممي ـ واد نون ىل مستوى  د الصورة خمترصة    : هنا نعطيمك وا

لنقوش الصخرية، وهاذ النقوش قامت ا ٔوال، اء حمافظات  لوزارة ب
لها، مهنا  ٔمهية التارخيية د ة " ٔدرار زرزم"الصخرية كتعرفو ا " ٔداي"جبام

ة  ة " ملسيدا"ٕاقلمي لكممي، وجام قلمي طانطان، وجام قلمي " بوطروش"ٕ ٕ
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ل  ٔيضا الرتممي د ن  دا"سيدي ٕافين، واك ك ر ن ة " ٔاكد " بوطروش"جبام
ل مرشوع وطين  نطالقة د ٔن راه اعطينا  قلمي سيدي ٕافين، كتعرفو ب ٕ

رمسو هاذ ش  ل  يف اليوسكو، ٕان شاء هللا  رب   (les Igoudars)د
ٔكرث من  م اكينني  550العاملني، راه اكينة  د العدد  ر يف املغرب، ووا ٔاكد

يل ٔقالمي اجلنوبية، هوما خمازن جامعية ا ن يف ا د وا ىل العمق م  كتدل 
ل املهنجية  ىل إالماكنية د ٔيضا  ٔمازيغية يف املغرب، ولكن  ل الثقافة ا د

ل هاذ الساكنة ل املوارد الطبيعية من ق ستغالل د ل    .د
سجيل هذه املعامل مضن الرتاث  ٔيضا ٕاعطاء انطالق مرشوع  ن  واك

ية لقصبة  ليوسكو، وبدينا بدراسة تق ، "ٔسا"وقصبة " تمريلف"العاملي 
ات الرتابية رشاكة مع امجلا   . هاذي 

لرتاث الصخري  الم والتوثيق اخلاص  اليا بناء مركز لٕال ويمت 
لجهة مببلغ  ٔريولو  ل واد نون 8وا رمه، اجلهة د ل ا   .املليون د

ل خريطة  داد د هب، مت إال ا ـ واد ا ة ا ف خيص 
لمو  ٔولية  ة  ل ٔريولوج سجيل د نيا،  رية هباذ اجلهة، و ٔ موقع  19اقع ا

ٔيضا بناء حمافظة  ن  ل الرتاث، واك ل الوطين د ري وطبيعي يف الس ٔ
رية بـ  ٔ الالت العميقة "برئ كندوز"لنقوش الصخرية واملواقع ا ، كتعرفو ا

لهيا لكمت  اد  يل  ل هاذ املشاريع ا   .د
ة العيون ـ الساق حمافظات، وكتعرفو  3ة امحلراء، بناء ىل مستوى 

ر التارخيية، ٕاىل اكن  ٓ و هاذ امل يل كرياق رشفو وا يل ك هاذ احملافظات هوما ا
يش هيمتو  ٔو  ش  ارف ٔو مقاو ما  يل .. مواطن  ٔو عندمه مشاريع ا

س بـ ل (l’intégrité) كتق يل كتد ر، راه احملافظة يه ا ٓ ل امل   .د
ٔيضا صفقات  ل احلراسة، اكينة واكينة  يل  12د و من ممارس ا

ىل هاذ املواضع رشفو  يل ك   .طرف قطاع الثقافة ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا لمك السيد الوز

شار   .اللكمة لمك السيد املس

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك حول هذا املوضوع الهام، نود  ال مع جوا ٔن تفا يف الفريق احلريك 
ات ذات الص مبوضوع السؤال قرتا ل بعض املالحظات و   .س

ٔقالمي  ٔوال، -  زخر ا اطق اململكة،  لعديد من م ٔسوة  كام هو معلوم و
داد التارخيي العريق وذات معق  م رية ذات  ٔ لعديد من املعامل ا اجلنوبية 

ٔزيد من  نوع، يعود بعضها ٕاىل  ىل يف العديد  8000حضاري م سنة، وتت
ريها ة و كولوج ر واملعامل إال  .من النقوش الصخرية واملقا

ىل مستوى  ٔمهية املستحقة سواء  ٔسف  هذه املعامل ال حتظى مع ا
ذا بعني  ٔ ىل مستوى البحث العلمي والتمنوي،  ٔو امحلاية و الصيانة 

ىل احلضارات  م وشاهد  يئ  وهنا ذات بعد ب املغربية العريقة عتبار 
ة، اليت يه عنوان  دة الثقاف ىل الو القادمة من معق الصحراء، مكؤرش 

دة الوطنية الراخسة؛ لو   ٓخر 
ر احملرتم، ٕاىل ما  نيا، -  اهمك، السيد الوز ص مبا سبق، نثري ان

شويه  ب إالهامل من  س ٔورسد،  قلمي  ٕ اصة  رية،  ٔ يطال املعامل ا
ري دليل  ل وضياع، و ىل س ر مهنا  ر عريقة وقدمية، ونذ ما تعرفه مقا

ك"مواقع : املثال اف ح"و "لكيف ز ر "بولر " و عطية الشايف"، ومقا
ريها، وموقع   ".الكزاح"و

اذاة موقع  ٔنه مت ٕاطالق ورش بناء طريق مب ٔدىه  ح"وا ، مما "بولر
ٔ ا مبحيط املوقع ا دا ب يف جرف الرتبة السطحية واست ري وبني س

  .جزئيه
فاع عن هذه  ىل ا ٔحيي امجلعيات الغيورة والساهرة  ليه، وٕاذ  و
مثيهنا، فٕاننا ننقل ٕاليمك مطلهبا  ىل  ة وحرصها الشديد  رية اخلا ٔ املواقع ا
رية وٕاصالح  ٔ شويه املعامل ا ل لوقف  ل العا ٔسايس واملمتثل يف التد ا

شويه من طرف بع ب ال س ٔرضار الواقعة  عديم الضمريا   .ض م

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔن، حبضور الفعاليات املهمتة  م دراسية لهذا الش ٔ رجمة  ٔيضا من  البد 

ع الساكنة ي حيظى بت   .هبذا املوضوع ا
ٔمرية اجللي ال  ل ا شكر ومثن تد ٔن  ٔيضا  وهبذه املناسبة، البد 

سة  ة"حسناء، رئ ة "مؤسسة دمحم السادس محلاية الب الل اتفاق ، من 
رممي وٕاصالح  ل  ٔ ، من  ا ي ملدينة ا لس الب الرشاكة املربمة مع ا

  ).la plaza(وٕانقاذ املعلمة التارخيية من الضياع املسامة 

ر،   السيد الوز
ىل الوضعية  لوقوف  رمك  ظر ز ا ت هذا مازالت ساكنة مدينة ا

جلهة ضة    .العامة لقطاع الشباب والر
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .شكر السيد الوز
ىل مسامهتمك   .ٔشكرمك مجيعا 

  .ورفعت اجللسة


