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 240 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 يونيو 7(هـ  1443 القعدةذو  7 الثال
شار  :لرئاسةا س جملس ل الرابعاخلليفة ، املهدي عمتونالسيد املس رئ

شارن   .املس
ت قة :التوق ٔربعون دق د و ة ساعتان ووا قة  الثالثة، ابتداء من السا ق وا

  .بعد الزوال اخلامسة
ٔعامل ٔسئ الشفهيةم  :دول ا   .اقشة ا

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

شار السيد  س اجللسةاملهدي عمتوناملس   :، رئ
﷽  

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

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،السيدات ا   ملس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

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

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

ت ال   .وٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا   :السيد مصطفى مشارك، 
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات    والسادة املس

ستورية بتارخي  لس بقرارن صادرن عن احملمكة ا توصلت رئاسة ا
ٔجري يف 2022ماي  31 ي  قرتاع ا ٔن  ش ، حيمل 2021ٔكتور  5، 

ة ٕاىل ٕالغاء 181ٔوهلام رمق  ول العريضة الرام ه بعدم ق ي رصحت مبوج ، وا
اب  ٔشنانت لس السيد بومجعة  ة  عضوا مب رمس الهيئة الناخ شارن  املس

لس اجلهوي جلهة الرشق   .ملمثيل ا
رفض الطلب الرايم 182ٔما القرار الثاين رمق  ه  ، فقد رصحت مبوج

اب  لميٕاىل ٕالغاء انت ل الزييدي وعبد ، السادة دمحم  دمحم البكوري ون
ىس رشان ودمحم بنع ٔ رمس الهيئة  امحليد  شارن،  لس املس ٔعضاء مب

ة  ٔقالمي جبهة طن الس امجلاعية وجمالس العامالت وا ة ملمثيل ا  –الناخ
  .احلسمية - تطوان 

لس مقرتح قانون يقيض  شرتايك  ٔعضاء الفريق  ٔودع السادة  و
متمي الفصل   1331من رمضان  9من الظهري الرشيف الصادر بتارخي  24ب

ظ العقاري) 1913ٔغسطس  12( لتحف   .املتعلق 
ريم ٕاىل تناول اللكمة يف وتق شرتايك بطلب  س الفريق  دم السيد رئ

ء  ٔسئ الشفهية ليومه الثال صصة ل ٔسبوعية ا يونيو  7هناية اجللسة ا
ىل  2022 ل هذا الطلب  ٔح ب املدرسية، وقد  دة يف سعر الك حول الز

اوب مع  لت ربت عن استعدادها  ل احملدد، واليت  ٔ ل ا هذا احلكومة دا
ر الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيدة  وىل وز ث س الطلب، ح
ٔسئ الشفوية  لهيا احلضور جللسة ا صاد واملالية، اليت يتعذر  ق رة  وز

ء   .ليومه الثال
، فقد توصلت الرئاسة يف الفرتة املمتدة من فاحت  ٔسئ سبة ل ل و

رخيه مبا ييل 2022يونيو    :ٕاىل 
ٔسئ - ؛ 28: الشفوية ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 11: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 9: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ة  ة لقطاع السيا ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
عي والتضامين، حول  ج صاد  ق ة التقليدية و اع ٕانعاش القط"والصنا

دة املوضوع"السيا   .، واليت جتمعها و
ه ٔصا واملعارصة، وموضو ٕانعاش : "ويف البداية مع سؤال فريق ا

  ".القطاع السيا
ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،السيدان الو    ز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة احملرتمة، حول تصور وزارمك ٕالنعاش القطاع  سائلمك، السيدة الوز
  .السيا ببالد

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

ه ٓين الثاين موضو لية ودورها يف : "السؤال ا ا ة ا شجيع السيا
ىل لقطاع احلفاظ  اصب الشغل    ".م

ٔخت  ٔو ا ا السطي  شارن، ٕاما السيد  د السادة املس ٔ اللكمة 
لوي، لتقدمي السؤال   .لبىن 

  .تفضل

ا السطي شار السيد    :املس
ملغرب لشغل  حتاد الوطين    .عن 

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني،   السادة املس

رة،   السيدة الوز
ىل ٔ خشصيا، سبق حتدثنا معك  لية، و ا ة ا شجيع السيا  

ٔ نعاود  شجعهيا،  ن  رة لبعض املناطق، مز ز ام  ك الق الصباح طلبنا م
ازة وبعض  ر ف ب بود ت، كذ  او ادل ف ل بو ر  املنطقة د نذ
امة،  ل احلكومة بصفة  مع د ة ٕاىل ا ا يل يه يف  ٔخرى ا املناطق ا

  .ة التحتية وما ٕاىل ذخصوصا ف خيص الب
رة، املزمع اختاذها : سؤالنا ٔشنو يه التدابري وإالجراءات، السيدة الوز

ل  ٔ اصة مهنا اجلبلية وكذ من  لية و ا ة ا شجيع السيا ل  ٔ من 
اصب الشغل؟ ىل م   احلفاظ 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه ٓين الثالث موضو   ".اش القطاع السيإانع: "السؤال ا
ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رة،الس    يدة الوز

، ال  ىل القطاع السيا ورو  احئة  ايئ فرضته  هو قانون است
ل احلجر  الل مرا ة  الق وتوقف املرافق السياح ٕ ٔمر فقط  يتعلق ا
ىل اجلانب  يئ كذ  لوضع الو رت التداعيات العميقة  ٔ الصحي، بل 

لتايل ان د من حرية الناس، و ي  لمواطن، اليشء ا عكس سلبا النفيس 

ٔسعار، الس  ة، وهذا وقد عرفت هذه السنة ارتفاع ا ىل السيا
ارش  ٔثري كذ م   .ىل القطاع - ال حما  - الطاقة، واليت سيكون لها ت

رة،   السيدة الوز
لني يف القطاع  ىل مشارف فصل الصيف، فٕان لك الفا وحنن 

ري، لك ٔ ديدا لهذا ا ا  ظرون ويتوقعون ٕاقال ن هناك السيا ي
ل احلكومة حىت  ٔن هناك معيقات تتطلب تد توجسات وختوفات، كام 

ٔزمة ر ا ٓ اوز    .يتحفز القطاع ويت
رة، عن إالجراءات اليت قامت هبا الوزارة  سائلمك، السيدة الوز ليه  و

  .ٕالنعاش القطاع السيا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه   ".خطة ٕانعاش القطاع السيا": السؤال الرابع موضو

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

شار السيد السا املوساوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
رة احملرتمة، عن إالجراءات والتدابري  ذة من سائلمك، السيدة الوز املت

ادة انتعاش القطاع السيا رسيع وثرية ٕا ل  ٔ.  
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه سيج السيا: "السؤال اخلامس موضو مج ٕانقاذ ال   ".ر
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
شارتفض   .ل السيد املس

ٔمحد خلريف شار السيد    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،  مك، السيدة الوز ستقاليل بغينا نعرفو م يف الفريق 

ة، خصوصا إالجراءات والتدابري اليت ستقو  مون هبا ٕالنعاش قطاع السيا
د"من بعد    ".19-وف
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه ل تعزز تنافسية : "السؤال السادس موضو ٔ رؤية احلكومة من 
  ".القطاع السيا

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب لتقدمي السؤال

شار السيد دمحم رىض امحليين   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة، حول تصور وزارمك لتعزز تنافسية القطاع  سائلمك، السيدة الوز
  .السيا ببالد

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه لقطاع : "السؤال السابع موضو اصب الشغل  ىل م احلفاظ 
  ".السيا

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

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة، عن الت ىل سائلمك، السيدة الوز ل احلفاظ  ٔ ذة من  دابري املت
اصب الشغل يف القطاع السيا   .م

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه ة : "السؤال الثامن موضو وضعية القطاع السيا بعد ظهور املو

  ".الرابعة
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال

شارة السي لاملس ة خور ي   :دة ف
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
سائلمك السيدة  ة الرابعة  عن وضعية القطاع السيا بعد ظهور املو

رة   .الوز
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

هالسؤال التاسع م لية: "وضو ا ة ا   ".شجيع السيا
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ني شار السيد دمحم ح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لية ا ة ا شجيع السيا رة، عن تصورمك ل   .سائلمك، السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لسيدة  ٓن اللكمة  صاد ا ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا وز
نعاش القطاع  ٕ ٔسئ املتعلقة  ابة عن ا عي والتضامين لٕال ج

  .السيا
رة   .تفضلوا السيدة الوز

صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا يدة فاطمة الزهراء معور، وز الس
عي والتضامين   :ج

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس

ديد  ق ٕاقالع  يف ٕاطار ٕانعاش القطاع السيا ببالد ولتحق
احئة  لفهتا  يل  ر السلبية ا ٓ اوز ا لقطاع، وضعنا اسرتاتيجية شام لت

لقطاع السيا ديدة  ق انطالقة    .ورو وحتق
لسياح يت سجيل تدفق شهري  سرتاتيجية ٕاىل  اوز وهتدف هذه 

ركز حول امخلس حماور التالية ل بداية اجلاحئة، و سجي ق   :ما مت 
ة  - سويق املؤهالت السياح روجيية واسعة ل ام حبمالت  ٔوال، الق

  لمغرب؛
ىل املغرب؛ - ن  لسياح الوافد د  دد من املقا ٔكرب  ٔمني    نيا، ت
؛ - ر السيا س   لثا، ٕانعاش 
؛ - ٔهيل العرض السيا  رابعا، ت
ديدة - لق فرص شغل  لقطاع و رشية  ٔهيل املوارد ال   .امسا، ت

هيا وضع  ٔن احلكومة سبق  ل ما نطرق لهاذ احملاور البد من التذكري  وق
ل  مع القطاع السيا بغالف مايل د ايل  ل  2خمطط استع مليار د

اصب الشغل  ىل م ة واحلفاظ  دة املقاوالت السياح رمه ملسا ا
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اع سرت ة القطاع و   .التدرجيي لعاف
ايل يه ستع مج  ذة يف ٕاطار هاذ الرب   :والتدابري املت

ل  ٔوال، الل  2000متديد رصف التعويض اجلزايف د  3درمه شهر 
ه لك من مؤسسات إاليواء  ٔوىل من هاذ السنة، استفاد م ٔشهر ا
ون، النقل  ٔسفار، املرشدون السياح السيا املصنفة، واكالت ا
ديم القطاع  ٔن مست ة املصنفة، مع العمل  السيا وكذ املطامع السياح

ة  اكنو استافدو دا املطامع السياح ٔزمة، ما  ذ بداية ا و م من دمع ا
اها الحقا؛ ٔضف  املصنفة اليت 

لضامن  نيا، لصندوق الوطين  شرتااكت املستحقة  ٔداء  ل  ٔج ت
عي ملدة   شهور؛ 6ج

ٔ  لثا، ة ملدة قد تصل ٕاىل ت سديد القروض البنك ال  ٓ ل  شهرا  12ج
ٔسفار، النقل  لفائدة مؤسسات إاليواء السيا املصنفة، واكالت ا

ة املصنفة؛  السيا وكذ املطامع السياح
ني،  رابعا، ادق من الرضيبة املهنية املستحقة لسن ٔحصاب الف ٕاعفاء 

ادي ختلص هاذ الرضيبة؛ يل  و يه ا  وا
ادق، هاذ  امسا، بة الف ل مليار درمه ملوا الف مايل د ختصيص 

ريها؛ واعطينا املوافقة  ديد والتكون و مع خمصص لعمليات الصيانة والت ا
  .مؤسسة ٕايواء سيا 737ىل دمع 

ٔن هذه  و إالحصائيات املرمقة  يل امحلد  بي ليه وا ٔكد  يل بغيت ن وا
حجة، وامسحو يل  ر ببعض املعطياتالعملية    :نذ

ة  - مج، مما مضن الشفاف ل هاذ الرب ىل الرمقنة يف مجيع مرا اعمتد 
  الالزمة؛

يل  - مج، الطلبات ا لمهنيني يف هاذ الرب م  سجيل اخنراط  مت 
ٔمهية  ناسبة مع  ات م ات اململكة، و توصلنا هبا خصت خمتلف 

ار  ر، ا ٔاكد ش،  ل مرا ة م ات السياح ة، فاس الو البيضاء، طن
ات املؤسسات إاليواء السيا  ريها، وكذ خصت مجيع ف اس و ومك

ة واملالجئ القروية؛ ادق ودور الضيافة وإالقامات السياح   من ف
راوحت بني  - مع  الغ ا رمه و 7وم ل ا درمه، وهو  2500مليون د

مع،  ٔن املقاوالت الصغرى استفادت كذ من هذا ا ىل  وقد مت دليل 
من هذا الغالف املايل لفائدة مؤسسات إاليواء السيا % 90ختصيص 

الل سنة  ة  و ، ف خصصت 2019املصنفة الناشطة اليت اكنت مف
ٔخرى، وقد مت حتديث % 10سبة  االت ا ل دات  من هذه املسا

ة اخلاصة  دق ىل حسب السعة الف صصة  دات ا لمسا التقسمي اجلهوي 
ة؛   لك 

صصة و - مع املزيانية ا اوز مجموع طلبات ا لجهات اليت مل يت سبة  ل
سبة    ؛%100لها، فقد مت تلبية مجيع هاذ الطلبات ب

دات وفقا ملعاد  - ح مجيع املسا ٔخرى فقد مت م لجهات ا سبة  ل ٔما 
ات مجيع اجلهات واملناطق، وفق روح  يا سمح بتلبية اح وتوزيع وطين 

ية؛   تضام
شجيع املؤسسات الصغرية، فقد مت تلبية ٕاض - ل  ٔ ، ومن  افة ٕاىل ذ

ٔقل من  ىل املنح  سبة  500مجيع طلبات احلصول    ؛%100ٔلف درمه ب
قة ومضبوطة،  - ىل مسطرة دق دة اكن بناء  يار املؤسسات املستف اخ

ادي يمت  دويب الوزارة، و نيني وم رباء و ية مكونة من  رب جلنة تق ومت 
ٓن و %50رصف  مع ا لغ ا   عند ٕاجناز املرشوع؛% 50من م
م يف شهر يوليوز من  - ه ين ٕالبداء  مت ٕاطالق طلب  ريا س ٔ و

االت  هيا  ل تغطية طلبات مؤسسات إاليواء السيا املصنفة اليت  ٔ
  .اصة

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔول من الرؤية اجلديدة ا روجيية خبصوص احملور ا خلاصة حبمالت 
ٔطلق  ىل املستوى العاملي،  لمغرب  ة  سويق املؤهالت السياح واسعة ل

ديدة  المة  ريل  ٔ الل شهر  ة  لسيا ب الوطين املغريب  املغرب "املك
ٔنوار ملغرب مضن "ٔرض ا رتقاء  ، ويه مح تواصلية دولية هتدف ٕاىل 

ٔكرث  ة العاملية ا ات السياح لسياح، كام هتدف مصاف الو اذبية 
وات التواصل  رب ق ىل املستوى العاملي  ة املغربية  لسيا لرتوجي 
ٔسواق  وات الرمقية ويف شاشات معالقة بعوامص ا سية، خصوصا الق الرئ

  .الكربى املعنية
 ٔسواق 5دو يف نفس الوقت، مهنا  20وقد مت ٕاطالق هذه امحل يف 

ت فرس: لبالد يه استرياتيجية دة، الوال ٔملانيا، اململكة املت ا، ٕاسبانيا، 
ٔسواق الناشئة ة وكذ يف ا ٔمرك دة ا   .املت

م  يل عندمه اه وليني ا ٔساس السياح ا وسهتدف هذه امحل 
شطة الرتفهيية،  ٔ ة والطبيعية والرتاث والشواطئ وا ارب الثقاف لفن والت

روجيية رمقي لسياح كام نقوم كذ حبمالت  ٔسواق املصدرة  ة مبختلف ا
ة لبالد واستعامل وسائل التواصل  ٕالماكنيات السياح لتعريف 

عي،  ستغرام"ج ريها"تيك توك"، "ا   .، و
بريا يف التمنية  ي تعلب دورا  لية، فه ا ة ا ٔما خبصوص السيا

عية ج صادية و شغيل اليد العام  ق الية، وسامه يف  وٕانعاش وا
ٔخرى مرتبطة صادية  ات اق ل  قطا ٔسايس الكف ٔهنا تعترب الشق ا هبا، كام 

ٔزمات ىل مقاومة ا ة القطاع السيا لبالد وقدرته  ا   .بضامن م
لية حوايل  ا ة ا ت يف مؤسسات  %30ومتثل السيا من ليايل املب

من ىل الصعيد الوطين، وقد فاق معدل ا و إاليواء السيا املصنفة 
الل الفرتة املمتدة من  لية  ا ة ا لسيا سبة  ل ٕاىل  2010السنوي 

انب يف مؤسسات  2019 ٔ لسياح ا ت  ليايل املب منو السنوي  معدل ا
لية  ا ة ا لسيا سبة  ل ث بلغ   %7.6إاليواء السيا املصنفة، ح

لسياح %2.5مقابل  سبة  ال املزتايد  ل ىل إالق انب، وهذا يدل  ٔ ا
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لية ا ة ا ىل السيا   .لمغاربة 
لت  ث م لية، ح ا ة ا ٔمهية السيا ٔزمة الصحية، ازدادت  الل ا و

ت يف سنة  50%   .2021يف سنة  %69و 2020من ليايل املب
ٔن  راسات  ت ا طلبات الزبون املغريب، بي من السياح  %51ولفهم م

ة الشاطئية و يفضلو املغاربة العط  السفر يف يفضلو% 58السيا
ة، و ، و% 60الصيف رفقة العائ م مثن % 72يفضلو السفر  عندمه 

ة   .اخلدمات السياح
ىل هذه املعطيات، ر  تنعملو وبناء  ينة لتطو ٔسس م ىل وضع  اليا 

ة مالمئة  تجعات سياح داث م الل ٕا لية من  ا ة ا لسيا مستدام 
ث املنتوج  لسياح املغاربة من ح سقو مع لقدرة الرشائية  ٔسعار، كام ت وا

اذبية املنتوج السيا  ىل حتسني  ات احمللية  اصة امجلا ٔخرى  ات  قطا
صاد واملالية  لفائدة السياح املغاربة، وكنقومو ق سيق مع وزارة  كذ بت

ادي ختفف من ثقل مصاريف  يل  ة ا داث الشياكت السياح ىل ٕا
لتايل إ  لساحئ الوطين، و سبة  ل ليةالسفر  ا ة ا   .نعاش السيا

ة الوطنية  لسيا سبة  ل روجيية  يف  نتالقاو"كام مت ٕاطالق مح 
شاف املؤهالت والرثوات " بالد ىل اك شجيع املغاربة  يل هتدف ٕاىل  ا

زخر ة اليت    .بالدمه هبا السياح
دد  ٔكرب  ٔمني  يل هو ت ف خيص احملور الثاين لهذه الرؤية اجلديدة وا

ٔسفار من املق ظمي ا ، عند رشااكت مع م ىل بالد ن  لسياح الوافد د  ا
ورشاكت  ،(TUI, FTI Touristik, Global Caravane)العامليني 
، وكذ مع )Transavia(و) Easy Jet(و) Ryanair( الطريان

ا ،(…Tripadvisor, eDreams, Expedia)املنصات الرمقية ٓن  واح ا
يل ٔسايس ا ىل حمور  الل تعزز كنعملو   هو حتسني الربط اجلوي من 

ح خطوط  لسياح وف ٔسواق املصدرة  لية وربطها  ا اخلطوط اجلوية ا
ة ة النام   .ديدة لفك العز عن املناطق السياح

، فالهدف ر السيا س نعاش  ٕ لمحور الثالث املتعلق  سبة   ل
لنا ىل املغر  د ن  دد السياح الوافد ٔفق هو مضاعفة    .2030ب يف 

يل مقنا لطلب ا راسات املتعلقة  ت ا ٔن  هبا وهبذا اخلصوص، بي
ٔن  جودة لساحئ، حبيث  سبة  ل ٔساسية  ه يه  شيط والرتف اخلدمات والت

متعات  ديدة والتواصل مع ا شاف ثقافات  ش جتارب فريدة واك ٕاماكنية 
ض  شطة الر ٔ ة من ا ةاحمللية وٕاماكنية مزاو مجمو شلك ية والثقاف معيار  ت

ة ة السياح يار الو   .م يف اخ
ٔمهها دة معطيات  راسات  ت هاذ ا   :وبي

دة مبعدل  انب يه ج ٔ ٔن مسعة بالد عند السياح ا لرمغ من 
يل السمعة % 18، 89% ريا ا ملقارنة مع  لمغرب،  يل تيجيو  مهنم فقط ا

لها  سبة % 91د ، يعين عند تقريبا نفس %37تيجيو عندمه السياح ب
سبة لنا،  2السمعة، ولكن تيجيو عندمه تقريبا  ل ل السياح  ٔكرث د مرات 

ة و% 66ٔيضا  ة الثقاف انب تيفضلو السيا ٔ فقط % 22من السياح ا

ادق الفخمة انب تيفضلو الف ٔ   .من السياح ا
ٔنه ما عند غي نوحض  ٕالضافة ٕاىل هاذ املعطيات الهامة، ت ش وهنا 

ه  ، ولهذا مت توج شيط السيا عابية ٕامنا يف الت س مشلك يف الطاقة 
شيط ودمع  ه والت ة لتطور الرتف لهندسة السياح الت الرشكة املغربية  تد
انب،  ٔ س فقط ا املؤسسات الصغرى واملتوسطة، وذ جللب السياح ل

ارج املغر  ل البالد وكذ  سافرو دا يل ت   .بولكن املغاربة ا
متثل يف رشااكت ٕاسرتاتيجية  مثرن،  وضعنا كذ حتفزيات جللب املس
لق مقاو صغرية  ل  ٔ ح حتفزيية من  ني العام واخلاص وتوفري م بني القطا

شيط ه والت اصة يف جماالت الرتف  ، ال السيا وسطة يف ا   .وم
د  ديد  ىل مفهوم  لني احملليني  رشاكة مع الفا شتغلو اليوم  م ت

يل هو املنتجعات املومسية، ويه  يل ) les stations éphémères(ا وا
يل  ة يف العديد من املناطق ا ىل ٕانعاش السيا كون  وقع ٕاجيايب  ادي 
ملوازاة  ادي يمت  ال السياح، و عابية الرضورية الستق س لطاقة  قر  كتف

تو  ش نقدمو م شيط املومسي،  رامج الت يل مع ذ ٕاجناز  اكمل ا ج م
صادية احمللية ق شغيل اليد العام وحتريك الع    .ادي ميكن من 

يل مت  ر ا ٔن امليثاق اجلديد لالس ٔخرى، جتدر إالشارة ٕاىل  ة  ح من 
تقدمي خطوطه العريضة بني يدي صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه 

ر  ايل لالس ٔسس هللا، سميكن من ٕارساء ٕاطار م ملغرب هبدف تعزز 
صادي مستدام ومشويل   .ٕانعاش اق

ركز   ، ٔهيل العرض السيا ٔما ف خيص احملور الرابع املتعلق بت
ٔرشت لها،  يل سبق يل و راسات ا ىل نتاجئ ا ٔساس  خطة معلنا 

ة، كام سبق يل قلت،  ة الثقاف لسيا سبة  ال من السياح % 66ف
راس يل مشلهتم ا انب ا ٔ لتايل متت ا ة، و ة الثقاف ة تيفضلو السيا

مثني  رامج  يل يه 8مواص املسامهة يف  ش، الصورة، : مدن عتيقة ا مرا
مج حتويل  ر ٕالضافة ٕاىل  ة،  ط، سال، تطوان وطن اس، الر فاس، مك
ة ملدينة  مج تنويع العروض السياح ٔصي ور ادق  القصور ٕاىل ف

  .ورزازات
سبة لتقدم  ل د و ني وتو  6هاذ املشاريع، مت ٕاجناز مسارن سياح

راسة، كام بلغ  د يف طور ا ٔشغال ومسار وا ة يف طور ا مسارات سياح
ة  ملناطق السياح ة التقليدية املوجودة  لصنا صصة  ادق ا ، 39دد الف

راسة ٔو ا ٔشغال  ٔو يف طور ا جز    .بني ما هو م
ٔعام ة املؤمترات وا سبة لسيا ر هنا مبرشوع مركز ل ش نذ ل، البد 

ل  ر مايل ٕاجاميل د س ش  مليار درمه، هاذ  1.1مؤمترات واملعارض مبرا
ل  ستق ادي ميكن لو  رجع املغرب مضن  10.000املركز  ادي  مشارك و

دان  10 ٔوىل يف العامل يف م ات ا ٔن جتربة  (MICE1)الو مع العمل 
ٔعامل الربتغال يف هذا امليدان كتبني ة املؤمترات وا ٔن تطور سيا ىل   

                                                 
1 Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions 
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ة يف هذا البالد وبقوة   .مكن من تطور السيا
ة رشاكة  ىل اتفاق ع  ة، مت التوق كولوج ة وإال ة البي لسيا سبة  ل

املتخصصة يف تصممي وتطور تدبري ) Utopia(وتعاون مع مؤسسة 
اطق طبيعية، وه ة الواقعة يف م ذه املؤسسة النوادي والقرى السياح

دة، والصني، والهدف من هذه  ت املت ، كندا، الوال ٔور د ب تتوا
ة ة البي لمواقع السياح شاء شبكة  ة هو ٕا   .االتفاق

اء العقاري ٔوملاس، ومت جحز الو طقة  كون يف م ادي   ٔول مرشوع 
لو ة، كام قام مصمم الرشكة  د لهندسة السياح من طرف الرشكة املغربية 

رة  لقريةز   .املوقع ٕالجناز التصاممي اخلاصة 
ية  دة التق ر يف تقدمي املسا س ة القروية، يمت  لسيا سبة  ل
ل املثال الربامج  ىل س ر  ة، ونذ مج التمنية السياح ر ذ  مع املايل لتنف وا

ة فاس  لمملكة و جلهات اجلنوبية  ة بين -اخلاصة  اس، و  -مالل  مك
يفرة   .خ
لق فرص ف رشية و ٔهيل املوارد ال  خيص احملور اخلامس املتعلق بت

س احلكومة  ليه السيد رئ ٔكد  دا، وقد  م  ديدة، هذا احملور  شغل 
، وهنا  لقطاع السيا ببالد لهنوض  ي خصص  ري ا ٔ ع ا ج يف 

ملوازاة مع است  شغيلها  برية من اليد العام مت  سبة  ٔن  شري  اف بغيت 
، واكن يف بعض املهن الطلب يفوق العرض ف خيص  شاط السيا ال
ٔخرى، ويف بعض  ن  دد من الشغي اجتهت ٕاىل  اليد العام لكون 

ٔزمة الل ا شاط السيا  ب توقف ال س ٔخرى  ان ٕاىل دول  ٔح   .ا
ٔزمة ٔن  د كام  شغيل يف القطاع السيا  وف نت عن هشاشة ال ٔ
داد املتواضعةوثقل القطاع  ٔ ل ري املهيلك، نظرا ل لني يف  د املس

م مع املهنيني  سيق  عي، و وبت ج لضامن  الصندوق الوطين 
، وهذا سيوفر فرص  شتغل لتغطية اخلصاص من اليد العام املؤه
لشباب خرجيي معاهد التكون املهين والتعلمي العايل يف قطاع  ديدة 

ة، سواء مهن ٔو القطاع اخلاصالسيا و    .م خرجيي معاهد ا
شتغلو مع درالية  الكونفدرالية كام ت ة وامجلعيات الف لسيا الوطنية 

رشية وحتسني ظروف  مثني املوارد ال ادة هيلكة القطاع و ىل ٕا ٔخرى  ا
شغيل والعمل والتغطية عية، وكذ الرفع من قدرات العاملني يف  ال ج

رب   .التكون املسمتر القطاع السيا 
لتعلمي عن بعد  صة   Tourism(ولتذكري، فقد خصصت الوزارة م

Academy ( هنم من الولوج متك ة،  ت مجليع العامني يف قطاع السيا و
دات املهن وحتيني معارفهم   .ٕاىل مست

ٔمهية ورش إالصالح الشامل ملنظومة التكون،  ىل  ٔكد كذ  نبغي ن
شتغل جب ٔهداف املسطرة يف ويف هذا إالطار  لني حنو ا انب خمتلف الفا

ٔوراش الكربى خلارطة الطريق اجلديدة لتطور التكون املهين، واليت مت  ا
ريل  ٔ تقدميها بني يدي صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، يف 

ٔوراش ختص 2019   :وهذه ا

ادة هيلكة وتنويع الشَعب؛ ٔوال، -    ٕا
ل  نيا، -  ديد من مراكز التكون املهين، مدن املهن لق ج

  ؛(les cités des métiers et des compétences)والكفاءات،
لجودة؛ لثا، -  ديدة  د معايري  ة واع   حتديث املناجه البيداغوج
ري  رابعا، -  ات  اصة يف القطا لشباب العامل،  ٔهيل املهين  الت

الل توفري املهيلكة وكذ الشباب الباحث عن فرص الش غل من 
ديد ومالمئ؛ كويين    عرض 

اذبية التكون املهين امسا، -  ه املبكر وحتسني  د نظام التوج   .اع

ات املهنيني يف ٕاطار  يا عتبار اح ذينا بعني  ٔننا ا شري  كنبغي 
ٔن  اصة و مج مدن املهن والكفاءات،  ر ذ  ٔصل  9تنف  مهنا 12من 

ة كتخص   .قطاع السيا
ٔوراش العمل فرصة وقد شلك لجنة القطاعية و ت املشاركة يف ا

لقها  مت  ال وكذا الشعب اليت س ات يف هاذ ا يا ح ىل  لوقوف 
ادة هيلكهتا مت ٕا   .والشعب اليت س

ر مبرشوع  ة، كنبغي نذ ٔما ف خيص التعلمي العايل يف قطاع السيا
ة ة بطن لسيا ويل  ادة متوقع املعهد العايل ا   .ٕا

ر ويف ري، ويف ٕاطار التعاون املسمتر والبناء املشرتك، كنذ ٔ  ا
يل عند مع واك  ة ا ة املغربية"التفاق ٔلف ) MCA2" (حساب حتدي ا

يل كهتم تفعيل ٕاصالح  ة، وا دق ة الف لصنا درالية الوطنية  رشاكة مع الف
ٔهيل وتوسعة املعاه ذ ت مع ٕاىل تنف د التكون املهين، وهيدف هاذ ا

ايل  رجع هاذ املراكز يف مستوى  ادي  ة، و ة بورزازات وطن السياح
ث التدبري احلديث ومسامهة املهنيني واملناجه مبعايري دولية   .من ح

ليمك   .والسالم 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔعطي اللكمة لف رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  ريق يف ٕاطار التعق
ٔصا واملعارصة   .ا

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
ٔرقام واملعطيات اليت  ىل ا مك و ىل جوا رة،  ٔشكرمك، السيدة الوز

  .قدمت لنا
صاد الوطين،  ٔساسيا لالق ة تعترب حمراك  وكام هو معلوم، فالسيا

ة التقليدية و  ٔخرى اكلصنا ات  ارش بقطا شلك م رتبط  دمات التوزيع و
ورو  احئة  ٔخرى جراء تداعيات  والنقل واملطامع، اليت ترضرت يه ا

                                                 
2 Millenium Challenge Account 
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ٔورانيا ىل    .واحلرب الروسية 

رة،   السيدة الوز
ات املرتبطة به  لقطا ٔن مجيع العاملني هباذ القطاع و كام تعلمون، 
ة العريضة من  ل الرسيع جتاه هاذ الف ترضروا كثريا، مما يفرض رضورة التد
املواطنني، ويف هاذ الصدد، البد من إالشادة والتنويه مبا قامت به احلكومة 

الل ختصيص  ل ٕانعاش  2مع هاذ القطاع من  ٔ مليار درمه من 
ٔزم  ة الوطنية، اليت لكام ازدهرت ازدهر امجليع، ولكام ترضرت ت السيا

  .امجليع

رة،   السيدة الوز
ازمة  ٔن احلكومة احلالية  ىل يقني  لول معلية ٕالنعاش ٕاننا  ىل ٕاجياد 

ٔننا  ٔزمة، ٕاال  اوز ا دة العاملني هبا لت دا ملسا ٔهنا لن تدخر  ة، و السيا
ٔكرث  ٔزمة ٕاىل فرص معل جتعل القطاع  ندعومك ٕاىل التفكري يف حتويل هذه ا
الل  ٔزمات، وذ من  ٔمام ا ىل الصمود  ٔكرث قدرة  تنافسية واستدامة و

ٔوضاع املوارد  هنوض ب ارضة يف ا رشية العام هباذ القطاع وجعل اجلودة  ال
  .التكون ويف اخلدمات ويف املنتوج السيا

ة  لسيا م  ه ري، ندعو احلكومة املوقرة ٕاىل املزيد من  ٔ ويف ا
صاد الوطين عتبارها رافعة لالق لية،  ا   .ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لمس  شارة لبىناللكمة  ٔو املس ا السطي    .شار 
ب   .تفضلوا يف ٕاطار التعق

لوي شارة السيدة لبىن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
لية  ا ة ا ر يف السيا س ٔمهية  ورو عن  احئة  شفت  لقد 

ىل لحفاظ  ولية واحلفاظ  ىل استقرار هذا القطاع ٕازاء التقلبات ا
شجيع  ٔكرث يف  ر  س يض  اصب الشغل، وهو ما يق استقرار م
اسب مع القدرة  اصة وحمفزة ت رامج  الل  لية، من  ا ة ا السيا

لمواطنات واملواطنني   .الرشائية 
لشغل  حتاد الوطين  ىل ما سبق، فٕاننا يف  لس وبناء  ملغرب مب

شارن، ندعو ٕاىل   :املس
ملؤهالت  - لتعريف  لساحئ املغريب  ة  اصة مو داد دالئل  ٕا

عية  ج ة  لهيا بالد وشجيع السيا ة اليت تتوفر  السياح

ٓوي؛ ية وتطور امل  والتضام
ة الوطنية مبختلف فروعها، ذات  - لسيا اصة  ات  ت ختصيص م

لساحئ املغريب؛ جودة وتتالءم مع القدرة  الرشائية 
ش  - ٔسلوهبم يف الع عتبار  ذ يعني  ٔ ة الشباب، مع ا شجيع سيا

ضية؛ شطة الرتفهيية والر ٔ هم يف جمال ا ٔمناط اسهتال  و
ة بعديد من  - ة التحتية السياح تنويع العرض السيا وتعزز الب

لعبور السيا فقط  اطق  وشجيع اجلهات واملناطق اليت تعترب م
شفائية؛ س ة  ة والسيا ة الثقاف  السيا

ادق ال - دد من الف ٔن  اصة و ادق،  ادة تصنيف الف ىل ٕا  العمل 
دد النجامت اليت حتملها؛  تتالءم  وضعيهتا مع 

خلارج وشجيع الربط  - لمغاربة املقميني  ه  تقدمي عرض سيا مو
ٔقالمي اململكة؛ ات و  اجلهوي بني خمتلف 

- ٔ الل التكون و لقطاع من  رشية العام  ٔهيل املوارد ال ريا، ت
ل ٔهيل املسمتر وحماربة مظاهر الهشاشة دا القطاع والتصدي  والت

يب  ٔج متيزيية يف التعامل بني الساحئ ا لبعض الظواهر السلبية وا
ٔخرى ات    .والساحئ املغريب، مما يدفع الساحئ املغريب ٕاىل تفضيل و

ليمك   .ورمحة هللا تعاىل وراكته والسالم 
ة من س س ب مك السيد الرئ   ...وسمنك

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

د قطاع  ذ بداية ك ر مادية جسمية م امة خسا ة بصفة  السيا
الق  اصة بعد ٕا لقطاع،  لتوقف التام  اجلاحئة، بل اكنت هناك خسارات 

لك لقطاع  ب يف شبه سف  س   .احلدود، مما 
ريا بعد التوقعات الصادرة  ال السيا  لون يف ا رش الفا وقد است

ٔن القطاع ٔكدت  الل هذه  عن التقارر الرمسية، واليت  دة  ٓفاقا وا ظر  ي
ٔن  راسات والتوقعات املالية يف وزارة املالية  رية ا ٔكدت مد السنة، كام 

ى سنة  ٔهن ملغرب  ة  ىل وقع تطور ٕاجيايب يف  2021قطاع السيا
ىل املغرب،  ن  دد السياح الوافد ث ارتفع  سية، ح مؤرشاته الرئ

خلارج   .والس املغاربة املقميني 
ستدعي معه اختاذ لكن ه  انب مما  ٔ سبة السياح ا ناك اخنفاض يف 

ة  لك إالجراءات والقرارات املناسبة ٕالنعاش هذا القطاع، والس يف موا
ىل النقل اجلوي  خلصوص  ولية، واليت ستؤر  ٔسعار ا ٔزمة ارتفاع ا
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لسياح، مما سيؤر ال حما  ىل القدرة الرشائية  ىل والبحري والربي وكذا 
مع  لحكومة  ل  ل العا ، وهذا ما يدعو ٕاىل التد الطلب السيا
متكن  ، حىت  ة، وكذا رشاكت النقل السيا ٓت واملنتجعات السياح ش امل
عتبار تقلبات  ذ بعني  ٔ ٔسعار تنافسية، مع ا دماهتا ب من عرض 

ة ل قطاع السيا ىل مداخ ٔثري كذ واحض    .رصف العمالت اليت لها ت
رشكرا    .السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس
شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار السيد السا املوساوي   :املس
ىل عرضمك رة،    .ٕاذن شكرا، السيدة الوز

ات اليت ترضرت  ٔمه القطا دى  ة يه ٕا ٔن السيا كام يعمل امجليع 
ىل  ٔزمة، وانعكست سلبا  ارش من هته ا بري وم الوضعية شلك 

شلك  اصة اليت  متع،  ات عريضة من ا عية لف ج صادية و ق
شفت مدى معق الهشاشة اليت يعاين  د، و لها الوح ة مصدر د السيا

ة التقليدية   .مهنا القطاع السيا وقطاع الصنا
ة نطالب احلكومة  ا اسبة م شرتايك، يف لك م لهذا كنا، يف الفريق 

كون واعية بتحمل مسؤوليهتا ا ٔن  جتاه هذا القطاع شديد احلساسية و
ٔزمة لفهتا هته ا لتطورات اليت    .خبطورة الوضع و

مع القطاع  هودات اليت قامت هبا احلكومة  ٔن ننكر ا ٔننا ال ميكن  كام 
ه ٕالنعاش  ٔطلق ايل اليت  ستع طط  الل ا ، سواء من  السيا

ادق وا ٔحصاب الف ة، وكذ دمع  مع السيا ملطامع املصنفة، ويبقى هذا ا
لفهتا هته اجلاحئة  ر اليت  ضعيفا ودون املستوى مقارنة حبجم اخلسا

ا هذا   .ومازالت تداعياهتا املقلقة مسمترة ٕاىل يوم
ن يف هذا القطاع دون  ىل رضورة استفادة مجيع املترضر كام نؤكد 

ىل التقرر السن دم توفريمه  ة  ة، مفثال حب ٔي ف لرضيبة، ٕاقصاء  وي 
هنج مرفوض متاما   .وهذا ا

رة،   السيدة الوز
ٔساس  لية، اليت تبقى يه ا ا ة ا ندعومك ٕاىل وضع خطة لتمنية السيا
رب  سهتالك الوطين  ٔزمات، وذ خبلق حتفزيات  ل هذه ا واملنفذ يف م

الت اجلوية ادق ولر لف اصة  ٔسعار املرتفعة،    .مراجعة ا
ىل احلاكمة اجليدة يف ٔما ف خيص السيا د  ع ولية، جيب  ة ا

هنا الطاقة إاليوائية  برية، من ب الالت  ي يعاين من اخ تدبري هذا القطاع ا
ٔو  ٔكرث من العرض  ٔي الطلب  دا،  كون ضعيفة  يف بعض اجلهات 

  .العكس
د  ل ٔمين، جيب اختاذ إالجراءات الصارمة والالزمة  ٔما يف اجلانب ا

عتد ىل هذا من  ٔصبحت ظاهرة خطرية  انب اليت  ٔ ىل السياح ا اء 

  .القطاع احليوي
دمت  رة، بتعجيل تزنيل اخلطة اليت و ويف اخلتام، نطالبمك، السيدة الوز

لقطاع السيا لهنوض    .هبا 
س   .وشكر السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة وا لو ستقاليل  لفريق    .لتعادليةاللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ٔمحد خلريف شار السيد    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ران،   السيدان الوز

مك املفصل، ويف  بري جلوا معان  ٕ ا اسمتعنا  رة، اح طبعا، السيدة الوز
يل تقومو هبا فهاذ  هودات اجلبارة ا ىل ا ٔن ال خيتلف اثنان  ىل  نظري 

طط ا ىل ذ هو ا ري دليل  مج احلكويم، و لقطاع يف ٕاطار طبعا الرب
مثن يف الفريق  لتايل حنن  يل قامت بيه احلكومة، و ايل ا ستع
قة قطاع  ٔنه يف احلق الية،  ستع ستقاليل هذه املبادرة الطيبة 

يل ترضر كثريا من هذه اجلاحئة ة هو قطاع ا   .السيا
ٔنت، السيدة ة هو  طبعا  ل السيا ٔن القطاع د ر، تعريف ب الوز

لهيا اململكة املغربية  يل تتوفر  لتايل املؤهالت و امحلد ا ة سمل، و صنا
ستقرار السلمي وال املوقع  عي وال  ج الستقرار  ال ف يتعلق 
ات  ٔنه من الو ىل  ه اململكة املغربية جتع  يل موجود ف اجلغرايف ا

يل هو السياح م هبذا القطاع ا ه لتايل البد من  امليا، و دا  ة املهمة 
ىل الوزارة، بل يه مسؤولية  وي، واملسؤولية يف نظري ال تقع فقط  ح
، وهذه  ال امل ل  ات د امجليع، وخصوصا اجلهات يف ٕاطار التو

لق  ل  ىل مستوى اململكة املغربية 12املبادرة الطيبة د   .ة 
ل  ايل و ستع مج  هود البد ما تبذلوه ورمغ هاذ الرب ٔنه هاذ ا تايل، 

ري اكيف قة  ٔنه يف احلق ني  مج تي   .ٔ يف نظري حسب تطبيق هذا الرب
م هباذ القطاع احليوي  ه رة، املزيد من  لهذا نطالبمك، السيدة الوز

ٔقا ملنتوج السيا الصحراوي يف ا م خصوصا  ه لمي اجلنوبية، وكذ 
ات فقط بـ ات  30ٔن هذا املنتوج يبعد عن جزر اخلا قة، وجزر اخلا دق

ىل  زيد  د ما  وف ل  ل ق لتايل ميكن 12ستق   ..مليون ساحئ، و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
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شار   .تفضل السيد املس

  :شار السيد دمحم رىض امحلييناملس 
مك ىل جوا رة،    .شكرا، السيدة الوز

ريتني  ٔ ني ا الل السن ة هذا القطاع، خصوصا  ليمك معا ال خيفى 
ٓخر  ن و ٔول املترضر ث ميكن اعتباره من  ٔزمة الصحية العاملية، ح جراء ا

يل ا ىل الرمغ من املبادرات ا ٔزمة، وذ  ختذهتا املتعافني من تداعيات ا
اصة مع جحم  ف من تداعياهتا،  ٔزمة الصحية والتخف ة ا بالد ملوا

ٔكرث من  يل كتقدر ب ر ا رمه ما بني  138اخلسا ل ا  2020مليار د
  .2022و

ايل  ستع طط  حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه  ٕاننا اليوم يف 
ٔقرته احلكومة بقمية  ي  مع 2ا رمه  ل ا نيي مليار د ة الوطنية و  السيا

ارش  ة كدمع م رمه مو ل ا ه اخلصوص، مبا فهيا مليار د ىل و القطاع 
  .لعاملني يف القطاع

نيي  ابة النتظارات  ست يف اجلهود و ك مك  ٔمل م وهباذ املناسبة ن
ة  اع العاف لهنوض هباذ القطاع واسرت ليمك  يل ترياهنو  ، ا القطاع السيا

لو   .د

رة،ا   لسيدة الوز
رسيع هذا القطاع قد  ذة هبدف  ٔن العديد من إالجراءات املت الشك 

بري يف ٕانقاذ ما مت ٕانقاذه، ومن مضهنا  شلك   le contrat(سامهت 
programme ( يل تيخص متحور حول  2022حىت  2020ا يل ت  4وا

ل النقط   :د
اصب الشغل؛ - ىل م   ٔوال، احلفاظ 
ق  - سيج  ىل ال   صادي؛احلفاظ 
  حتفزي الطلب؛ -
لقطاع - وي  لتحول الب ٔسس  ريا، وضع ا ٔ   .و

يل  ىل الوضعية الصعبة ا لشلك الالزم  ٔن ذ مل ينعكس  ري 
ام، وال ميكهنا من جتاوز تداعيات  شلك  شها املنظومة الصحية  تتع
درالية  ي دفع الف ٔمر ا اشهتا، ا يل  ا الرود الطوي ا الق و إال

ٔواخر سنة  الوطنية ة من التدابري لضامن ٕاقالع  2021يف  القرتاح مجمو
  .هذا القطاع

مك ٔمل م   :وهباذ املناسبة ن
عتباره من  - ٔمهها النقل اجلوي،  ٔخرى ومن  تفعيل بعض التدابري ا

الل تعبئة مزيد من  م هبا، من  ه ٔمه الرافعات اليت جيب 
لو من ب د الت الستعادة املغرب النص  السوق العاملية؛ الر

داد شياكت  - الل ٕا لية من  ا ة ا ىل السيا نيا، حتفزي الطلب 
ىل العطل  ة من الرضائب وٕاضفاء الطابع اجلهوي  عطل املعف

لقدرة  المئ، يليق  نوع م املدرسية ودمع تطور عرض سيا م
لمواطن املغريب  .الرشائية 

ه - سعنا ٕاال التنويه  ري ال  ٔ ودات القمية اليت تبذلها وزارمك ويف ا
امئ  لنا إالجيايب واستعداد ا يف هذا القطاع، كام نعرب لمك عن تفا
اع  ة الوطنية واسرت ملنظومة السياح ل الريق  لتعاون يف س

ادة الرشيدة لصاحب اجلال نرصه هللا هتا، حتت الق   .اف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارات، شارن واملس   ٕاخواين املس
رة،   السيدة الوز

الق والتوقف اللكي واجلزيئ عن مزاو  ني من إال ٔكرث من سن بعد 
ب تفيش س ة  ورو ببالد وتداعيات هذا التوقف  شاط السيا ء  و

ة وشغي  دق ىل الشغي الف عية والنفسية  ج ٔوضاع املادية و ىل ا
ي  مع ا انت من مشالك كثرية، رمغ ا لك، اليت  القطاع السيا 
ة  دة معا ٔن خيفف من  ي اكن من املفروض  ه القطاع، ا استفاد م

ٔن تداعيات  ، كام  ىل املنتوج الشغي ر  ٔ الق  ء وقرار إال تفيش الو
ة، اليت  ة واملرافق السياح دق ٔن املؤسسات الف ث  ، ح السيا ببالد
ية  دت صعوبة مادية وتق ني مغلقة، و ظلت طي هاذ السن
ه السياح  ح احلدود يف و يئ وف ة، وبعد حتسن الوضع الو ك س ولو

مع  ٔمهية ا شاطها، رمغ  اف  لقطاع، كام قالت الست ي خصص  ا
رة  ليه  2السيدة الوز ىل العودة ٕاىل ما اكنت  د  سا املليار، ليك 

ل اجلاحئة ٔوضاع ق   .ا
ه  لشغل ن ميقراطية  رة، فٕاننا يف الكونفدرالية ا ٔنه، السيدة الوز ٕاال 
ه  شها القطاع، وحتد من ٕاماكنية انتعاشه وتعاف ٕاىل بعض املعيقات اليت يع

 ٔ ٔزمة وهذا من ا كون حضية هذه ا ٔن  رفض رفضا قاطعا  ٔننا  زمة، كام 
ة من اخلروقات، واليت  مو الوضع العامل والشغي اليت تتعرض حقوقها 
يل دارت  مع ا رة ا رت السيدة الوز ل املثال ال احلرص، ذ ىل س
ٔمور، مازال  ل ا ة د عي وال مجمو ج لضامن  سبة ال  ل احلكومة 

ٔجراء يف القطاع البنيك، مازال ما تن ٔنه بعض ا رة،  قولو، السيدة الوز
ل التعويضات وال التعويضات العائلية 2021، 8و 7توصلوش فشهر    .د

ل القطاع البنيك،  ٔقساط د ل ا ٔج رت ت رة، ذ ، السيدة الوز كذ
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ل جلنة اليقظة  لتوصيات د ش  ٔبناك ما الزتم ل ا ة د مازال مجمو
شاط السيا ق  ني عودة ال ٔقساط السلف ٕاىل  ل  ٔج صادية لت

ة   .لوضعه العادي، هذا من 

رة،   السيدة الوز
ادق  شري ٕان رشكة استغالل ف ٔخرى، البد  ة  اليت " مواكدور"من 

ريها،  ة وال  ش وال طن ادق املغلقة ال مرا ح الف ادة ف جما ٕال ر وضعت 
دق  ح ف ادة ف ٔهنا متاطل ٕال ر، مستعم لك " مواكدور"ٕاال  ٔاكد مبدينة 
عي  ج طط  ي مت رفضه من )le plan social(الوسائل لفرض ا ، ا

شغيل  ادة  مع املادي ٕال ٔشاكل ا ريات، رمغ لك  ٔ ٔجراء وا طرف ا
دق مغلق  ىل الف ىل إالبقاء  دق، فٕان ٕادارة هذه املؤسسة مصممة  الف

رية 125ورسحي  ٔ ري و ٔ.  

رة، السيدة   الوز
اصب الشغل، كام ىل م ل احلفاظ  ٔ ل من  ليمك التد ريت وجب   ذ

دق يف العرض د شغيل الف ادة  طط وٕا   .وٕايقاف هذا ا

رة،   السيدة الوز
شاط السيا  ورو وتوقف ال ، من التداعيات السلبية جلاحئة  كذ

رتيه راه - تلف فقدان ثقة الشباب احلامل   - د  يف العرض ذ
شتغال  هيم الرغبة يف  بلومات والشواهد العليا يف القطاع ومل تعد  ا
سبة  ل ٔخرى، وكذ الحظنا نفس اليشء  ات  ة ٕاىل قطا ويغريون الو

ل القطاع ٔطر دا   ..ل

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم، شكرا   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

هودات واملبادرات اليت اختذهتا احلكومة  مثني مجيع ا سعنا ٕاال  بداية ال 
ىل  ر هنا  ٕالنعاش القطاع السيا ودمع العاملني والعامالت به، ونذ

ضاه احلكومة  ي خصصت مبق ايل ا ستع مج  مليار  2اخلصوص الرب
ت تزنيل هذا درمه لفائ ، وخمتلف إالجراءات اليت صاح دة القطاع السيا
مج   .الرب

ٓتية لنقط ا رة  طرق السيدة الوز   :من هذا املنطلق، س
،  ٔوال، ورو ٔزمة  ٔزمة اليت عرفها القطاع جراء  ٔمه دروس ا د  ٔ ٕان 

ٔن توهيا  لية، واليت جيب  ا ة ا لسيا لهنوض  الية  رضورة استع
ٔمه  ختاذ ما وزارمك  لني يف القطاع مطالبون  يق الفا ٔن  اصة، كام  ية 

ة  سامه يف تطور السيا ٔن  يلزم من إالجراءات والتدابري اليت ميكن 
ت؛ ٔسعار املب ٔمثنة و رتبط ب لية، س ما  ا   ا

هنضة هذا القطاع  نيا، ٔساس  د املفاتيح ا ٔ ٔن  كرار  لن منل من 
جلاحئة هو ٕانصاف شغي القطاع وضامن حقوقها وشفائه التام من خملفات ا

ختاذ  ات املعنية مطالبة  يق القطا قوصة،  فٕان وزارمك و ري م اكم 
ىل  اوب مع مطالب شغي القطاع ورفع املظامل اليت تقع  لت لك ما يلزم 

  العديد من العامل والعامالت؛
لشغالني لثا، حتاد العام  نا يف فريق  ملغرب العديد من  لقد و

ٔساس حبث ٕاماكنية استفادة العاملني يف  ٔسئ لوزارمك، واكن حمورها ا ا
ت  ا ة ومعها من إال دق اذاة املؤسسات الف بعض املؤسسات العام مب
ٓملني  ره اليوم،  ي نذ ٔمر ا اليت خصصهتا احلكومة لشغي القطاع، وهو ا

ادة النظر يف   طلبات هؤالء؛ ٔن تعمد الوزارة ٕاىل ٕا
ات  رابعا، ه القطاع السيا من بعض الو دة املنافسة اليت توا ٕان 

ة اليت متزي  مثني اخلصوصيات الثقاف ىل الوزارة  ة القريبة تفرض  السياح
ي ميزي  ٔن هذا الغىن الثقايف واحلضاري والرتايث ا هنوض هبا،  بالد وا

ام ان  د يف العديد من الب    اجهتدت يف حماو تقمصه؛بالد ال يو
ريا، ٔ رة، جمددا دمعنا لمك ونطالبمك جبعل  امسا و نؤكد، السيدة الوز

ىل  شغاالت و ة العاملني والعامالت وصون حقوقهم يف مقدمة  مصل
ت ٔولو   .رٔس ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
ستف   .ضل السيد الرئ

ني شار السيد دمحم ح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ق يف  ق مك املفصل وا ىل جوا ٔشكرمك  رة،  بدوري، السيدة الوز
ىل  ل إالطالع  ٔ ح لنا الفرصة من  ٔ ي  ٔرقامه، هذا اجلواب ا معطياته و

ل متكني القطاع السيا من إالقال ذها احلكومة يف س ع التدابري اليت تت
رتب عهنا من  ني من الظروف املؤملة وما  شاطه بعد سن اف  واست

  . ٔرضار جسمية هبذا القطاع

رة،   السيدة الوز
سرتاتيجية  ٔمهية  ٔحرار ندرك ا حنن يف فريق التجمع الوطين ل
عية، وندرك  ج صادية و ق عتبار مردوديته   ، لقطاع السيا

راهات اليت وا  ٔثري إال ني كذ ت ىل مدى السن ها هذا القطاع 
راهات اليت تتطلب مضاعفة اجلهود ٕالنعاشه وتقوية  ني، هذه إال املنرصم

ه   .تنافس
الل  ا من  وفرة ويه قوية، وتب ، إالرادة السياسية م اليوم، امحلد 

لمك اجلواب اكم  د ٔن لوزارمك اسرتاتيجية م رة،  املفصل، السيدة الوز
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  . وتمل جبميع اجلوانب املرتبطة هبذا القطاعوواحضة املعامل
كفل  سرتاتيجية مبا  اة من هاذ  ٔهداف املتو ٔن تتحقق ا ٔملنا 
ة  ديد، مع حتفزي السيا ا لهذا القطاع وبنفس  ق صاد حق ا اق ٕاقال
الل جعل املواطن يف صلب هذه السياسة، مبا يتطلبه ذ  لية من  ا ا

راهات ة ٕا ٔسعار وجودة اخلدمات من حوافز ملوا   .ارتفاع ا
ذة واملعلن عهنا يف هذا الصدد، فٕاننا،  لتدابري املت فٕاذا كنا ننوه 
متكني املواطنني  رة، نتطلع ٕاىل مزيد من مضاعفة اجلهود  السيدة الوز
ف من  كفل التخف ة مبا  اهتم من الولوج ٕاىل اخلدمات السياح مبختلف ف

ة خمتلفة بدول كثرية ارتفاع وثرية تدفقات املغاربة  ات سياح ىل و وحبهثم 
اح ببالد سمتتاع مبا هو م ، بدل  افسة لبالد   .م

ٔن   ..حصيح 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

بات ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 

عي والتضامين ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا   :السيدة وز
س احملرتمشك   .را السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
م  ه ني  يل تت لمك ا الت د ىل املدا شكرمك  بغيت يف البداية 
لمك  ات د قرتا ٔن املالحظات و ٔكد لمك  لمك هباذ القطاع احليوي، ون د
لية وجودة ا ة ا اصة تطور السيا عتبار  ذوها بعني   ادي 

ريه رشية واملنتوج الصحراوي و   .اخلدمات، واملوارد ال
يل اعمتدهتا الوزارة ف  ٔن الرؤية ا ليه كذ هو  ٔكد  يل بغيت ن وا
ىل التواصل املسمتر  ٔساس  خيص ٕانعاش القطاع السيا اركزت 
هلم مع  ىل التعاون د شكرمه  ملناسبة ت يل  وإالجيايب مع املهنيني، وا

ع مع الوزارة،  ات يف هاذ الرؤية اكنت موضوع اج يل  ٔن التدابري ا كام 
رشية العام  ملوارد ال هنوض  ىل رضورة ا ٔكد  يل  س احلكومة ا السيد رئ
ل حتسني جودة اخلدمات  ٔ ة من  دق ات الف ٔهيل الب لقطاع السيا وت

ش توا ة  ات احلكوم لسياح، وطلب كذ من مجيع القطا ب املقدمة 
ها يل سطر ٔهداف ا ته ونوصلو ل اف ستعيد    .القطاع السيا حىت 

ن دامئا  ٔ ٔن القطاع السيا ببالد  يل بغيت نضيف كذ هو  وا
اع  ىل اسرت يل عرفها العامل عن مرونته وقدرته  ٔزمات السابقة ا الل ا

ة رس ته    .اف
ش نعطيمك بعض إالحصائيات مقارنة مع نف س الفرتة من وامسحوا يل 

لو ة د سرتجع العاف ٔن القطاع السيا بدا ت ٔكد  يل تت   :السنة املاضية وا
ىل املغرب قارب مليون ونصف ساحئ ٕاىل ممت  ن  فعدد السياح الوافد

دة  ز ريل  ت بلغ 216%ٔ دد ليايل املب دة  2.9،  ز   ؛%82مليون 
ل العم الصعبة بلغت  سبة ملداخ ل 14.6ل رمه ٕاىل  مليار د ا

ٔكرث من  رتفاع قدره  ريل،  ٔ رمه يعين  8دود هناية شهر  % 123مليار ا
يل تدارت،  ىل احلجوزات ا اك العام، والتوقعات بناء  سبة  ل زائد 

ٔن انتعاشة ة يف صيف  شري ٕاىل  لسيا سبة 2022قوية  ٔن  ث  ، ح
  يف بعض املناطق؛ %80امللء قد تصل ٕاىل 

ري، بغيت ٔ ، مت  ويف ا ٔنه ٕالجناح تدبري املر املق ىل  ٔكد ليمك  ن
ني  لني السياح شاور مع الفا سيق وال ىل الت د خطة حممكة، تقوم  اع
شاط  اف ال ل است ٔ ة من  واملنتخبني احملليني والسلطات العموم
ىل  ن  دد السياح الوافد ٔحسن الظروف، ونضاعفو  السيا يف 

ٔفق    .2030املغرب يف 
 هاذ إالطار، مقنا بتعبئة املندوبني اجلهويني وإالقلمييني وممثيل ويف

ٔحسن  ال السياح يف  ىل حسن استق ل احلرص  ٔ املهنيني، من 
الية ة ذات جودة  دمات سياح   .الظروف وتقدمي 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ة لقطاع السيا ٔسئ املوالية املو صاد ا ق ة التقليدية و ة والصنا
عي والتضامين، حول  ة التقليدية"ج دة "قطاع الصنا ٔيضا و ، جتمعها 

دة ا سنعرضها دفعة وا   .املوضوع، 
ه ذة ملعاجلة : "والبداية مع سؤال الفريق احلريك وموضو التدابري املت

ة التقليدية   ".ٔزمة قطاع الصنا
س لسيد الرئ   .اللكمة 

شارتفضل ا   .لسيد املس

لوي شار السيد موالي ادرس احلسين    :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارات، شارن واملس   السادة املس
انقة ٔزمة  ة التقليدية والصناع التقليديني يف  يد الصنا ٔ   .لك ت

رة، سائلمك، السيدة الوز ٔساس  ذة  ىل هذا ا مك املت حول قرارا
عي ج صادي و ق   .ٕالنقاذ هاذ القطاع 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه مثني : "السؤال الثاين موضو ٔوضاع الصناع التقليديني و هنوض ب ا

ة التقليدية توج الصنا   ".م
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
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شارة   .تفضيل السيدة املس

لي مرسيل شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
رة الصانع  ا هتا وبتطورها املسمتر، بفضل م ٔصا ة التقليدية ب متزي الصنا
لرمغ من  بتاكر، و التقليدي وجمهوداته املتواص يف جمال إالبداع و

ٔهيل  ة ٕاىل ت ىل الصانع التقليدي احملاوالت الرام هذا القطاع، فٕان وقعها 
رق ٕاىل املستوى املطلوب   .بقي حمدودا ومل 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔوضاع الصناع  لهنوض ب ما يه التدابري اليت تعزتم وزارمك اختاذها 

ة التقليدية؟ توج الصنا مثني م   التقليديني و

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ها ة : "لسؤال الثالث موضو عية يف قطاع الصنا ج تعممي امحلاية 
  ".التقليدية

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضلوا السيد املس

س شار السيد حسن مش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ذة يف مج امحلاية  سائلمك حول إالجراءات املت ر تزنيل وتعممي 
ة التقليدية عية بقطاع الصنا   .ج

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔسئ ابة عن ا رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 

عي والتضامين ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا   :السيدة وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدات وا   لسادة املس
ٔخص  ٔزمة الصحية، و ة التقليدية كثريا من ا ر قطاع الصنا ٔ ت
انب، مع العمل  ٔ ىل السياح ا زاف  ٔهنا كتعمتد  ية،  ة التقليدية الف الصنا

ة التقليدية ميثل    .من اليد العام يف القطاع% 18ٔن هاذ النوع من الصنا
شاط وامحلد  هاذ القطاع رجع اف ال ته خصوصا مع است اف ت 

ٔشهر  ٔربعة  الل ا ا  ة التقليدية ارتفا ، وعرفت صادرات الصنا السيا
سبة  ٔوىل من هاذ السنة ب ، مقارنة مع نفس الفرتة من سنة %31ا

ٔزمة 2021 ل ا ٔكرث من ذ فقد جتاوزت جحم الصادرات املس ق ، بل 

سبة    %.19ب
ة الت  ة، كام استطاعت الصنا رس شاطها  اع  قليدية اخلدماتية اسرت

ىل ٓن  شتغلو ا يس هو املواطن املغريب، وك حماور  2 ٔن زبوهنا الرئ
سية   :رئ
  ٔوال، هيلكة وتنظمي القطاع؛ -
سويق -   .نيا، تطور العرض وال

بري من الصناع : ف خيص هيلكة وتنظمي القطاع دد  ٔن  املالحظ هنا 
شتغلون يف ال ري املهيلك، مما جعل هيلكة وتنظمي القطاع التقليديني  قطاع 

ستصدار  ايس مقنا  ، و ويف وقت ق ة ومستع ة مل ا ٔصبح 
ة لتفعيل مضامني القانون رمق  شطة  50.17نصوص تطبيق ٔ املتعلق ب
ميكن من تنظمي  ة التقليدية، هاذ القانون  نة وتطورها، ومقنا  172الصنا

صة ٕالكرتوني داث م ة التقليدية ٕ لصنا ل الوطين  لس ة 
)rna.gov.ma ( ش سجيل الصناع التقليديني  ة ل و هاذ املنصة مف

لضامن  لو يف الصندوق الوطين  س لو فهيا من بعد ي س هيم ي ميكن 
ة  يل اكنت مطلب لغرف الصنا عي، وهذا من إالجراءات املهمة ا ج

رسيع ت ىل التقليدية واملهنيني، وغمتكن من  ظومة التغطية الصحية  عممي م
شاور مع اكفة الرشاكء ل   .القطاع 

ة  شاور مع غرف الصنا ة ب وقد مت استصدار مجيع النصوص التطبيق
ستفادة من هاذ املنظومة،  متكني اكفة الصناع التقليديني مع  التقليدية 

د اليو  ة التقليدية ٕاىل  لصنا ل الوطين  لني يف الس دد املس م ووصل 
ىل الصعيد احمليل  164ٔكرث من  برية  ٔلف، وكتعرف هذه العملية تعبئة 

  .ٔمهيهتا ف خيص توفري التغطية الصحية
ة التقليدية وبدمع  م مع غرف الصنا سيق  وشتغل يف هذا النطاق بت
ه هلم الشكر هباذ  ٔو ن  قوي من السلطات احمللية والرشاكء احملليني ا

  .املناسبة
لو يف وبغيت نو  س ش ي ه نداء مجليع الصانعات والصناع التقليديني 

ادي حيمي احلرف  يل  يل هو إالطار ا ة التقليدية، ا لصنا ل الوطين  الس
لهيا ويطورها وميكهنم من التغطية الصحية وكذ  هلم وينظمها وحيافظ  د

ا ا يل تتقد ٔطري والتكون ا مع والت بة وا ٔخرى اكملوا   .والربامج ا
ذ الربامج املمتث  سويق، متت مواص تنف ر العرض وال سبة لتطو ل
داث  ة التحتية احلالية وٕا ٔهيل الب ة وت لتجمعات احلرف مع التقين  يف ا
لعامل  لعرض والبيع ودور الصانعة  ديدة عبارة عن فضاءات  ة حتتية  ب

د  ة حتتية يف طور إالجناز 64القروي، وتو   .ب
ة التقليدية، مقنا ومل ات الصنا بة املهنيني ف خيص الرتوجي ملنتو وا

دد من املدن " ARADEI"حبم كربى  سويق املنتوج املغريب يف  ل
ادي  يل  ة ا منوذج ارية الكربى، وهتدف هذه العملية ا ملراكز الت املغربية 

لتخ  لهم  ني لتحسني د لحرف ىل تعمميها ٕاىل توفري فرصة  ف من نعملو  ف
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ٔزمة الصحية   .تداعيات ا
سويق  ل ات املتعلقة  ملوازاة مع هذا، متت مواص تزنيل االتفاق
ة رشاكة  ىل اتفاق ال، وكذ وقعت الوزارة  إاللكرتوين مع املنصات يف ا
رشوط تفضيلية  ديد  توج متوييل  ش نقدمو م ة  مع مؤسسة بنك

ري املالية لفائدة مجيع ا بة  لصناع التقليديني، كام كنقومو مبشاورات مع واملوا
رش  ٔ ل ما تت ش فاملستق لصناع التقليديني، و متويل  ٔخرى لتوفري ا ٔبناك 
مج  ر ة، وضعنا  ية من التقلبات السياح اصة الف ة التقليدية  الصنا
ة التقليدية بوضع  سيق مع غرف الصنا لتعزز الصادرات، كام مقنا بت

ديدة لرتو وية مع لك الغرف، مهنجية  ات  ات ووضعنا اتفاق جي املنتو
عها يوم  مت توق لرتوجي وسويق  2022يونيو  14س ٕالعطاء دفعة قوية 

رب خمتلف اجلهات ة التقليدية  ات الصنا تو   .م
ة التقليدية  لصنا ٔسبوع الوطين  ديد ل ىل تصور  شتغلو  كام ك

دد من الصناع التقليديني من  ٔكرب  ال بعد متكني  ه، مع ٕاد ستفادة م
  .دويل لتعزز الرفع من الصادرات

لمنتوج  ىل التطور الشامل  ركز  ديدة  داد مقاربة  ، مت ٕا كذ
سويق، ومت الرشوع فعليا يف  ٔولية لٕالنتاج وال رب توفري املواد ا املغريب 
يق ىل  ٔفق تعمميها  ار، يف   هاذ املقاربة ف خيص فرعي الزربية والف

ات الثالث مع ممثيل املهنيني ووزارة  الفروع، ويمت ذ يف ٕاطار االتفاق
صاد واملالية   :ق

مج دمع - ر ٔوىل كهتم  ة ا لني مبزيانية  االتفاق مليون  25تنافسية الفا
رمه؛   ا
هيمو الربامج الوطنية ٕالقالع فرع الزربية  - ة الثانية والثالثة  االتفاق

ار  رمه، وسمتكن هذه  23واخلزف مبزيانية القروية وفرع الف مليون ا
ياز  م لق مراكز  ) des centres d’excellence(املقاربة من 

داث املقاوالت لتحسني جودة املنتوج والرفع من الصادرات اضنات ٕا   .و
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔع رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  لفريق يف ٕاطار التعق طي اللكمة 
  .احلريك

شار   .تفضل السيد املس

لوي شار السيد موالي ادرس احلسين    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات  ٔكرب القطا ة التقليدية تعترب من  ٔن الصنا الف اليوم  ٔوال، ال 
ات الغائبة  ، ويف نفس الوقت يه من القطا ورو احئة  ب  س املترضرة 

ة ت احلكوم ٔولو بة، ويه وضعية نتج  مضن ا مع واملوا اصة يف جمال ا
شطة  ٔ ف  لهيا ٕافالس العديد من املقاوالت العام يف هذا القطاع وتوق

عية ملاليني من الصناع  ج ٔيضا، فضال عن املشالك  العديد مهنا 
ن يقدرون مبا يقرب  ماليني صانع يف انتظار  3التقليديني ؤرسمه، وا

ٔرقام و  ديدحتيني ا   .ٕاجراء ٕاحصاء 
ىل دمع قطاع  رة احملرتمة،  ىل ما سبق، قدممت، السيدة الوز بناء 

ة مبقدار  ادرة ندمعها وننوه هبا، لكن  2السيا مليار درمه، ويه م
ة ومضن القطب  لسيا ٔساسيا  استحضارا لكون الصناع التقليديني رشاك 

ستغراب عن غياب سائلمك  ليه،  رشفون  ي  ٔي دمع  احلكويم ا
  . لصناع التقليديني

ديدة، مهنا  ه مشالك  ة التقليدية يو كام تعلمون، قطاع الصنا
ه املنتوج  ٔولية وشدة املنافسة اليت تو ٔسعار املواد ا رتفاع الصارو 
سويق  بية، ٕاضافة ٕاىل مشالك ال ٔج ات ا التقليدي والوطين بني املنتو

 ٔ لول معليات لتحسني ا لصناع وكذ غياب  عية واملهنية  ج وضاع 
ل غياب تدابري احلكومة ملعاجلة هذه  س التقليديني، ويف مقابل ذ 
امة دون ٕاجراءات  ي اكتفى بفقرة  املشالك، بدءا من الترصحي احلكويم ا

لقطاع يف القانون املايل صص  د الهزيل ا ع   .ملموسة وواحضة و
سائلمك السيدة رة عن ويف نفس السياق،    :الوز

ذة لتفعيل اسرتاتيجية  - مك املت   ؟2030قرارا
شطة الصناع  - ٔ لقانون املتعلق مبزاو  ة  ن املراسمي التطبيق ٔ و

  التقليديني؟
رب قانون  - صاصاهتا  مع الغرف املهنية وتقوية اخ مك  ا وما يه مقرت

  تنظميي ودمعها ٕادار وماليا؟
رة ا ل، السيدة الوز س اما،  لمك وخ ىل تفا ٔسف شديد  حملرتمة، ب

مك حلضور معرضني وطنيني و   ...إالجيايب ملا دعو

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔحرار   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
 .تفضيل

لي مرسيل شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ة التقليدية املغربية ٔن الصنا ٔن نتفق مجيعا  يه موروث ثقايف  جيب 
ىل هذا القطاع،  لكمنا  الية، واليوم حنن ٕاذا  دا وذو قمية  بري  وحضاري 
د  ٔ عن  ىل ممارسات ضاربة يف القدم وممارسات تناقلت  حن نتلكم  ف
ة  توج الصنا ىل م الف السنني، واليوم حنن نتوفر  ملئات السنني و

و  د ممتزي مقارنة مع العديد من ا ٔخرىالتقليدية    .ل ا
ٔو ال  عي  ست مبثابة فقط قطاع اج ة التقليدية يف املغرب يه ل الصنا
يل  يل هو مغريب، وا ش ا د فن الع ا املغاربة عند وا صادي، وٕامنا اح اق
دا يف  بري  د الشلك  لها بوا ات د ة التقليدية واملنتو ه الصنا ل ف تد
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ٔفرشة، من لنا، يعين، من  ة د يل اليوم  احلياة اليوم ٓخره، وا سة ٕاىل  ٔل
مة قامت هبا احلكومة، قامت هبا  يل يه  هودات ا د ا ٔن اكنت وا رمغ 

ل  ل القانون د رسيع تزنيل د لمك، خصوصا  والعملية  50.17الوزارة د
ة  لصنا ل الوطين  سجيل يف الس ل ال دا الالمسبوقة د رية  الك

يل ملنظور د ٔن  يبقى  ي التقليدية،  ٔن نغري املقاربة واملنظور ا ، جيب 
ة التقليدية اليوم   .رى به الصنا

د القطاع  ة التقليدية وا شوفو الصنا ٔننا ت فاليوم جيب اخلروج من 
صادي  شفوه انه قطاع عنده يعين قطاع اق ٔننا  عي حق، ٕاىل  يل هو اج ا

يل د املقاربة تدبريية ا منيو وفق وا ٔننا  ش نقدرو  ديثة، ٔكرث،  كون   
ليه  شتغلو  يل خصنا  ية ولكن رمبا ا ا عند املنتوج، عند التق ٔن اح

كون ) l’approche managériale(ٔكرث هو  يل  ٔو املقاربة التدبريية ا
د القفزة نوعية يف  ٔننا حندث وا نا من  ادي متك يل  ديثة وعرصية، ا

لها، يف  سويق د لنا، يف ال ات د ٔسواق إالنتا ل ا التنافسية دا
ة   .اخلارج

ل  ات د ل املنتو ر صادرات د يل تد ول ا فاليوم اكن بعض ا
والرات لها تقدر مبليارات ا ة التقليدية د   .الصنا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار   .تفضل السيد املس

ساملس    :شار السيد حسن مش
س   .شكرا السيد الرئ

لها  ىل هاذ املعطيات والعرض د رة  شكر السيدة الوز غيو  ٔوال، ت
يل هو  ة التقليدية، هاذ القطاع ا هتا ف خيص قطاع الصنا ا يل  ٔرقام ا وا
املية، ولكن هاذ  صادية  د التقلبات اق ارج من اجلاحئة ومن تداعيات وا

ل  سبة لهاذ القطاعالورش د ل اء مكتنفس  عية  ج   .امحلاية 
ادي  يل  ة ا ق عية حق د الثورة اج عترب وا يل ت هاذ الورش املليك ا
ل  ىل هذا القطاع، سواء يف صيانة الكرامة د ارش  لشلك م تنعكس 

لو عية د ج لو، سواء يف حتسني الظروف  سبني د   .املن
ة بطبيعة احلال، كام  رة، غرف الصنا لمك السيدة الوز اء يف اللكمة د

م يف تزنيل هاذ الورش املليك والتزنيل  ور  د ا التقليدية لعبت وا
ل  بة د الل املوا الل التعبئة، من  عية، من  ج ل امحلاية  مج د الرب

سية ل معليات حتس الل يعين الربامج د   .الصناع التقليديني، من 
ة هباذ املن ل غرف الصنا ٔعضاء د شكر السادة ا غي  اسبة ت

ل الوزارة املركزيني  ٔطر د شكر ا غيو  لها، كذ ت ٔطر د التقليدية وا
بري يف  د الشلك  يل معبئني بوا ت اجلهوية وإالقلميية ا ر ل املد ٔطر د وا

عية ج ل امحلاية  ل هاذ الورش د   .تزنيل د
اء، السيدة ال يل كام  مة ا د الرتسانة قانونية  رة، فٕانه اليوم وا وز

ستصدروها وخترج حلزي الوجود،  مك  ٔ زي  د الوقت و استطعمت يف وا
سبني  ٔوال، وهيلكة املن اءت بطبيعة احلال يف ٕاطار هيلكة القطاع،  يل  ا

عية  ج ل امحلاية  مج د لو، كذ يف ٕاطار تزنيل هاذ الرب ة د ف والك
ل  لمك، السيدة د ا فالتقرر د يل هو  لو، ولكن الزال العدد ا التزنيل د

رة،  ل هاذ  164الوز سبني د ل املن قة د كس احلق ٔلف، فهو ال 
د  ىل وا سبني  2القطاع، هاذ القطاع راه كندويو  ل املن مليون ونص د

ىل ا هودات، سواء  فو اجلهود وزيدو من ا ك ملستوى ليه، اليوم خصنا 
ىل املستوى املركزي  .احمليل وال 

يل من  مج وا يل اخنرطت فهاذ الرب ، كنبغيو السلطات احمللية ا كذ
مج  ر ٔنه " ٔوراش"الل  ش  د الفرصة  يل هو كذ اعطى وا ا

يل من طبيعة احلال هذا  ل الصناع التقليديني، وا سجيل د ىل ال د  سا
يل اكن عند الصناع الت  ٔنه هاجس ا عي، اليوم  ج ل اجلانب  قليديني د

د الرؤية  ٔرحيية، وهو عندو وا د ا شتغل فوا ميكن الصانع التقليدي 
كون  ٔنه ٕان شاء هللا  لو،  انب الصحي د ل سبة  ل عية ورؤية  اج

  ....يعين
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ا لرد  رة  لسيدة الوز باتاللكمة    .لتعق

عي والتضامين ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا رة السيا   :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن  لسيدات والسادة املس لشكر  ه  ش نتو ٔول  البد يف ا

يل كتعطيو ٔمهية ا يل كتوري ا الهتم القمية ا ىل تد لهاذ قطاع  احملرتمني 
صاد  برية فاالق ٔمهية  يل عندو  يف ما قلت فاجلواب د ة التقليدية،  الصنا

شغيل يل اخلام ويف ال ا ة املسامهة يف الناجت ا ح   .الوطين من 
ٔمه ورش عند هو تنظمي  ٔن  ب، هو  ليه فهاذ التعق ٔكد  يل بغيت ن ا

ستصدار القانون  مة  ٔشواط  ه  شطة  50.17القطاع وقطعنا ف ٔ اخلاص ب
س ٕاال  بري ل ال  يعرف اليوم ٕاق يل  ل الوطين ا ة التقليدية والس الصنا
يل  ٔخرى لتطور القطاع ا دة ٕاجراءات  ه  ٔن القانون ف ٔوىل،  مر ا
مع  ىل احلرف ورفع اجلودة وحامية املسهت وتنظمي املهن وا كهتم احلفاظ 

ريها   .والتكون و
ىل شتغلو  ٔننا ك ة التقليدية يف كام  ديدة لقطاع الصنا  اسرتاتيجية 

قدمة2030ٔفق  ل م د يف مرا سرتاتيجية تو   .، وهاذ 
سرتاتيجية، تطور وحتسني التكون يف  ل هاذ  ٔهداف د ومن بني ا
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لنظر ٕاىل وجود  لتدرج املهين  اصة التكون  ة التقليدية،  قطاع الصنا
ش  ل برية وفرص هائ  ت  عيٕاماك ج   .غيل وإالدماج 

ٔن معدل إالدماج املهين خلرجيي مؤسسات  وهنا البد من إالشارة ٕاىل 
سبة  ة التقليدية، بلغ  من  %84، مهنم %77التكون املهين لقطاع الصنا

طلبات  كوهنم، مما يعين مالءمة التكون مع م اخلرجيني ميارسون يف جمال 
  .السوق

ىل مضاعفة الطاقة  عابية لتصل ٕاىل كام نعمل  ٔفق  30س ٔلف يف 
اليا وحتسني جودة التكون وتقوية منط  15، عوض 2026 ٔلف مقعد 

الل اسهتداف حرف  انب توسيع عرض التكون، من  احلاكمة ٕاىل 
ات التقليدية   .ديدة يف صنف الصنا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه لقط ٔول مو ٓين ا لسؤال ا قل  ك، ون لوجس اع النقل وا
ه ك لعملية العبور : "وموضو س لو ا "استعدادات وزارة النقل وا مرح

2022.""  
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم صبحي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ب  س امني من التوقف القرسي  د"بعد  ، تنطلق معلية "19-وف

ا "العبور    .بني املغرب ودول العامل" 2022مرح
ال اجلالية املغربية  ستعدادات الستق ر، عن  سائلمك السيد الوز ا 

  .هذه السنة
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ابة  ر لٕال لسيد الوز   .السؤال اللكمة 
ر   .تفضلوا السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد دمحم عبد اجلليل، وز
﷽  

س احملرتم لسيد الرئ   .شكرا 
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل طرح هاذ السؤال الهام   .شكرا لمك 
اصة هب ٔن وزارة النقل تتويل عناية  شري  اذ يف البداية، بغيت 

ا"العملية، معلية  لها" مرح مج د ل الرب ت د ٔولو   .وكتعتربها من بني ا
ىل توفري عرض اكف ف خيص اخلطوط  فهاذ إالطار، الوزارة كتعمل 
دد  ث  ويل، من ح ٔيضا النقل الطريق ا ل النقل البحرية واجلوية و د

رب م نطالق والعبور، وذ  ث تنويع نقاط  الت، من ح بة الر وا
ص النقل الالزمة راخ حها  لعملية وم   .رشاكت النقل املعنية 

ذ بداية السنة، وذ  داد والتحضري لهاذ العملية م ٕال قامت الوزارة 
الد لعملية ف لطبع واملؤسسات املعنية  سيق مع مجيع الهيئات،    .بت

ىل مستوى اخلطوط  م من السفن  دد  فهاذ إالطار، مقنا بتعبئة 
، ف خيص ٕاسبانيا،  ٔورو يل كرتبط املوا املغربية بنظريهتا يف  البحرية ا
يل  روة ا ادي توصل فرتيت ا ٔسبوعية  فرسا وٕايطاليا، السعة إالجاملية ا

ب لـ  هاب وإال ر  560ٔلف سيارة و 135ٔلف مسافر،  490اكينة فا
  .ٔسبوعية

روة، مفن الل فرتيت ا ل املثال،  ٔن يوفر اخلط  ىل س املرتقب 
ة املتوسط  يل هو طن يس ا ٔسايس وال الرئ اجلزرة اخلرضاء  -البحري ا

سعة ٕاجاملية تفوق  45 ة    .الف سيارة 10ٔلف مسافر و 40ر يوم
ٔيضا سيوازي سنة  لنقل اجلوي، فالعرض  سبة  يل  2022ل العرض ا

ص لـ 2019اكن مقدم سنة  ث مت الرتخ ل  48، ح نقل اجلوي من رشكة 
هنا  ادي تنظم  3ب ٔسبوعي، وكتوزع هاذ  1664مغربية، و ر مكعدل 

ىل  الت  ة  46مطار فـ  115الر ٔورو يه الو ٔربع،  بالد فالقارات ا
سية بـ  ٔسبوعية،  1409الرئ الت إالجاملية،  %85ر  تقريبا من الر

ىل تع  ٔو املوا  لها وكتحرص مجيع املصاحل سواء املطارات  بئة الطاقات د
ٔفضل الظروف ٕالجناح معلية  يق الرشاكء لتوفري  سيق مع  ا "لت مرح

2022."  
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 
  .تفضل

شار السيد دمحم صبحي   :املس
ر شكرك، السيد الوز   .ك

ر، ترتمج جبالء العناية املولوية املعطيات اليت ت قدممت هبا، السيد الوز
ال ٕاال  سعنا ا اللته ملغاربة العامل، ومن هذا املنرب ال  ة اليت يوهيا  السام
عية  ج هتا وتبذلها املصاحل  هودات اليت بذ اليا ا شيد ومثن  ٔن 

ك ومؤسسة  س لو ة ووزارة النقل وا ة امللك   .دمحم اخلامسلقوات املسل

ر،   السيد الوز
ل العبور مهنا ل الناس د   :اكينة هناك مشالك نتطرقو لها د

بية مسؤو عن تدبري امليناء املتوسطي، السيد  ٔج اكينة هناك رشكة 
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خصصة يف تعذيب املسافرن، وخصوصا  ٔهنا م ر، وغنقول   الوز
يف  ويل،  افالت النقل ا ىل منت  يعقل، السيد املسافرن القادمني 

ل الوليدات، ويه كتطلب من  ٔربعة د ايبة  ٔن املسافرن امرٔة  ر،  الوز
لمك وسريو  عة د ٔم زلو من الاكر  الناظر د فاخلزرات، كتقول هلم 
ل امليناء  لمرىس د و  ٔج اود  لباطو،  ل املسافة وطلعو  حشال د

ة؟ ما كهنرضش   يل املتوسطي، ويزنلو ونفس املعا ٔمثنة املرتفعة ا ىل ا
ٔكرث من  ر %300تضاعفت    .السيد الوز

افالت النقل  ر، نفس الرشكة عندها مشلك مع  هناك، السيد الوز
ل  ويل، اكينة معاهدة د ٔمدريد؟"، 2014ا يل " معاهدة  هاذ احلافالت ا

طلب من  (bagage non accompagné)يجيبو ذاك البااكج،
اف ٔي  ٔنه  لمغرب اخلزرات  عة هاذي كتقول هلم ٕاىل وصل  ٔم ابت ا  

لها لباكج د رد احلاف    .ادي 
ىل منت  يجيو  يل  ٔن هاذ املسافرن ا ر،  املشلك الثالث، السيد الوز
 ، ٔورو لهيم ف يل كتلقى  ن مشالك ا ت، اك يلقاو صعو هاذ احلافالت 

ال يق: م ل احلاف معل خمالفة، خمالفة  لص السائق د  4000ول  
يويل  6000ٔورو،  5000ٔورو،  ٔورو، السائق ما عندوش هاذ املبلغ، 

لس  ي ة،  12هاذ املسافر  ة،  16سا ة 24سا   .سا
ذوها جبدية  مك هاذ املعلومات  ر، كنطلب م ولهذا السيد الوز

لو   .وتد
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

بالسيد ا ىل التعق لرد  ر    .لوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

ل  ىل رشاكت د بية، كنظن كنتلكمو  ٔج ىل الرشاكت ا كتلكم 
بية فاملغرب  ٔج ش دراية رشكة  ويل، ما عند ل النقل ا احلافالت د

ال املواطنني املغاربة ملوا املغربية ف خيص استق   .كتتلكف 
)TMSA ( بية؟ يه ٔج اها  ني   Agence spéciale Tanger(م

Méditerranée ( ة املتوسط"يه ) donc(، "الواك الوطنية مليناء طن
  .يل هاذ القضية ما عرفهتاش امسح

ل  ل السائق د ل املشلك د ٔو د ل احلافالت  لقضية د سبة  ل
انب عنده ٔ ٔو  ا املسؤولية، حبال احلافالت، هاذو رشاكت دولية، مغربية 

يل معل خمالفة مييش ل السائق ا لهيا د لكميت  يل    ..د فالقضية ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه حتسني جودة اخلدمات يف بعض مطارات : "السؤال الثاين موضو
  ".اململكة

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارٍ تف   .ضلوا السيد املس

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل  ٔ ذها وزارمك من  ٓنية اليت س ما يه التدابري وإالجراءات ا

  حتسني وجتويد اخلدمات املقدمة مبطارات اململكة؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر إال   .السيد الوز

  .تفضلوا

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شارن،   السيدات والسادة املس

ىل طرح هاذ السؤال شارن  شكر السادة املس   .بداية كنبغي 
ىل  ٔن بالد كتتوفر  ر  ل املطارات  19مطار، مهنا  25كنبغي نذ د

لم ب الوطين  ىل تدبريها املك رشف  ب دولية، وك طارات، وهاذ املك
مج اسرتاتيجي مخلاسية  ر ىل  هيدف ٕاىل الرفع من 2025-2021يتوفر   ،

لمسافرن  لمطارات وحتسني جودة اخلدمات املقدمة  عابية  س الطاقة 
  .ٔو لرشاكت النقل اجلوي

لمطارات،  ىل احملطات اجلوية  ف الضغط  وفهاذ إالطار وهبدف ختف
ر و  ٔاكد ة و ش حيدد اصة يف طن جناز دراسة  ٕ ب  ش، قام املك مرا

مج لتطور  ر داد  منو املرتقب وٕا عابية الكف مبعاجلة ا س جحم الطاقة 
ة التحتية لهذه املطارات   .وتوسيع الب

اليا  ب  يعكف املك ة التحتية،  ل الب ويف انتظار هاذ التوسيع د
ادي توفر طاق ات،  ة لهاذ ىل ٕاجناز مج من التحس عابية ٕاضاف ة اس

ات احلالية   .الب
ب  ٔيضا املك لمسافرن، قام  خلدمات املقدمة  رتقاء  ل  ٔ من 

ة من التدابري مهنا   :مبجمو
ل املطارات؛ - لمسافرن دا ه وإالرشاد  ال والتوج ستق   حتسني 
هتا وتوفري  - توسيع مواقف السيارات مبختلف املطارات، مع ضامن مراق

ا لتوقف الرسيع هبا؛ممرات    صة 
عي ومركز مداومة  - ج رب وسائل التواصل  التواصل مع املسافرن 

ساؤالهتم؛ ىل  ابة    لٕال
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ت واملالحظات؛ -   رسيع معاجلة الشاك
سوق وكذا ختصيص بعض الفضاءات  - ل ختصيص فضاءات جتارية 

  لمطامع مبختلف املطارات؛
لشبكة الالس  - دمات االتصال  ٔيضا توفري  ت جما و ٔنرتن ة ا لك

ململكة سية    .ملطارات الرئ
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔن  ارضة، ونعمل  رى إالرادة السياسة  لمك  الل اجلواب د من 
برية يف حتديث وعرصنة اخلدمات املقدمة من طرف مرافق مسؤول  يتمك 

ىل رٔسها املطارات،  ىل تدبريها، و رشفون  ة اليت  املؤسسات العموم
ادة النظر يف جودة اخلدمات املقدمة مبطارات اململكة، نظرا  ث جيب ٕا ح
ٔو ف  رىق لتطلعات املسافرن  دمة  ورها الهام، سواء ف خيص ضامن 

ٔها ي  ٔول بوابة يط ٔهنا  ىل اعتبار  ة،  لية واخلارج ا ة ا تعلق جبلب السيا
  .الساحئ عند وصو لب

ر احملرتم،   السيد الوز
قد ٕاىل  دمات الزالت تف لمطارات يقدم  ب الوطين  ٔن املك نعتقد 

ىل رٔسها مطار دمحم اخلامس   .املهنية املطلوبة، يف بعض املطارات، و
ٔهي رتو، السيد ٔوال، غياب ت يل ذ ل وصيانة املطارات، فاملطارات ا

ل املغرب ما كتلقاش ذاك  شبه املطار، ميل كتد ر، مطار ما ك الوز
ش  ل املطار، عند ) une identité visuelle(الرتاث ما عند د

ٔن  لمسافرن، وكذ نعترب  ة  ل بعض اخلدمات املقرت قدو الرمقنة د كنف
د إالشاكليات الكرب  ى املسافرن يه الناقل الوطين ٔ   ).3la RAM(ى 

يجيو  - يل  ت ا الت، وهاذو شاك ت الر دم ضبط توق ٔوال، 
ا كربملانيني؛  يوم

ر مقارنة مع  -   ؛)les autres compagnies(الء التذا
اوب مع مركز االتصال  - ما بقاش ) le centre d’appels(دم الت

اوب هنائيا، بصفة هنائية؛   تي
ت املواطنني؛ - اوب مع شاك  دم الت
يل تيحطو  - ة مبواقف السيارات، الناس ا غياب اكمريات املراق

ٓفات وال ال قدر هللا تريجعو  هلم ٕاىل وقعات يش  السيارات د
ش؛ دام هيم راه ما   لاكمريات تيقولو 

                                                 
3 Royal Air Maroc 

ىل رضورة بلورة ٕاطار  - ٔحرار يؤكد  ريا فريق التجمع الوطين ل ٔ و
ديد يؤطر بدقة هوية مؤسساتية مجليع املطارات يف معوم  قانوين

عتبارات  ذ بعني  ٔ ٔهيلها مع ا الرتاب الوطين، وحيدد رشوط ت
شجيع  متكن من  ا حىت  رب عهنا فريق ات اليت  قرتا املالحظات و

ة ببالد   .السيا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .شكرا 

لسيد الوز ب، بعض الثوايناللكمة    .ر يف ٕاطار التعق

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
ذول من طرف  يل هو م د اجلهد ا ن وا ف خيص املطارات، اك
ل امجليع، ولكن  لتطلعات د لطبع ما تريقاش  لمطارات،  ب الوطين  املك
قرش مجليع لنا ما تف ٔن املطارات د ولية تنلقاو ب ذو املعايري ا  ميل تنا

ايل ولية، بل البعض مهنا يف مستوى    .املعايري ا
سبة لٕالطار القانوين ميكن يرتاعى يف ٕاطار مراجعة املؤسسات  ل

د إالطار قانوين يف هاذ املوضوع هذا ن وا ة، اك   .واملقاوالت العموم
سبة لرشكة  د ) la Royal Air Maroc(ل الطبع يه تعمل فوا ف

ٔنه ا ٔمثان السوق، إالطار تنافيس، تنظن ب لها يه تتكون يه  ٔمثان د
ل ٔيضا ملا هو اجلودة د سبة  ل ذو ) la Royal Air Maroc( و ميل تنا

ايل لها يف مستوى  ٔن املعايري د ولية تنلقاو ب   .املعايري ا
ٔنه  ٔكرث من الرشكة الوطنية،  سىن  ٔنه املواطن املغريب تي قى دامئا ب ت

لطبع  ش نقدرو حنسنو دامئا من الرشكة الوطنية و ن  اهد ادي نعملو 
لمطارات يف املغرب سبة  ل لرشكة وال  سبة  ل   .اخلدمات ال 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه   ".التكون يف جمال النقل البحري: "السؤال الثالث موضو
ٔحرا شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .راللكمة 

شار السيد كامل صربي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
ر،   السيد الوز

  ما يه مهنجية وزارمك يف تعزز فرص التكون يف جمال النقل البحري؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر تفضلو   .السيد الوز
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ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيد   ات والسادة املس
وفر  ٔنه املغرب ت ر ب ري نذ ىل طرح هاذ السؤال هذا، بغيت  شكرا 

داث  ٔنه مت ٕا دان التكون البحري، وب مة يف م املدرسة "ىل جتربة 
ة البحرية وهاذ املدرسة حتولت ٕاىل  1957سنة " الوطنية لضباط املال

راسات البحرية" ذ ذ احلني معل 1972نة س " املعهد العايل  ، م
دان النقل البحري وفق  لتكون يف م ديثة  ىل ٕارساء سياسة  املغرب 
ىل الصعيد القاري   ، ولية، مما خو ماكنة ممتزية، امحلد  املعايري ا

زيد عن  كون ما  لفعل راه مت  ة  4000واجلهوي، و لمال ضابط 
ا سيات خمتلفة،  ارية مغاربة ومن  ة والعربية الت ول إالفريق صة من ا

  .يف هذا املعهد
يف ٕاطار اسرتاتيجية الوزارة الهادفة ٕاىل متكني قطاع النقل من املوارد 
لنقل البحري وال  سبة  ل الية يف هاذ القطاع، ال  رشية ذات كفاءة  ال
دمات املرتبطة، مت ٕاغناء عروض  ل سبة  ل دمات املينائية وال  ل سبة  ل

متثل يف ماسرت يف الشؤون البحرية، التكو دية  كون  ن بربجمة مسا 
رايس  رمس املومس ا ٔطلق املعهد كذ  نية يف النقل البحري، و ازة  ٕا

ة وصيانة السفن و يف صنا ندس ا   .احلايل دبلوم 
ديدة،  لق مسا  ىل دراسة ٕاماكنية  اليا  هذا والوزارة تنكب 

ىل د ٔيضا حبال س احلصول  و يف الهندسة البحرية، و ندس ا بلوم 
سيق مع  لية، وتيقوم املعهد بت ، وماسرت الهندسة السا ماسرت تدبري املوا
ىل تنظمي دورات  لني يف القطاع  ة البحرية وخمتلف الفا رية املال مد
ذ  ملوا لفائدة التالم ىل منت سفن  رشاكت النقل البحري و لتداريب 

لو، من  سهيل معلية دجمهم يف سوق الشغلد ل  ٔ.  
ٔيضا املعهد بدورات يف التكون املسمتر لفائدة  ، تيقوم  موازاة مع ذ
ٔن لك  ، والبد من التذكري ب و ، وطنيا و لقطاع البحري واملوا العاملني 

ستاجب ملعايري التكون املعمول هبا دوليا  .ٔسالك املعهد ت
ٔن هاذ ا اما، بغيت نقول  ى الطالب، وخ برية  اذبية  ملعهد عندو 

ٔكرث من  از  ن  30حبيث اج خول السنة املاضية، واك اراة ا ٔلف تلميذ م
ري  خرجو وال  100تقريبا  يل ت ل املهندسني ا يل  100د ٔطر ا ل ا د

خرجو لك سنة   .ت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار يف ٕاط بتفضل السيد املس   .ار التعق

شار السيد كامل صربي   :املس
لمك ىل العرض القمي د ر،    .شكرا، السيد الوز

ر  مك وز ٔ ٔننا ال حناسبمك  ٔخرى ب ٔكدو ليمك مرة  ر، ن بغينا، السيد الوز
ك س لو ٔال ويه وزارة النقل وا ديدة،    .ديد يف وزارة 

د العرض حول هاذ امل  ر، واعطيتو وا ل لكمتو، السيد الوز ٔ د س
ر، اليوم ٕاىل  كونو واحضني مع املغاربة، السيد الوز ٔننا  التكون، الزم 
راسات، هاذ الناس  ل ا ليا د د املدرسة  تنكونو الشباب هاذي وا

رو  ة،  3تيد راسة التطبيق راسة ومن بعد خصهم ميشيو  ل ا سنني د
راسة التطبيق  رو ا ر؟ واش عند بواخر مغربية فني تيد ة السيد الوز

زتوها بـ  ٔن اليوم هاذ املدرسة  ب من بعد ب اوبو فعال فالتعق غت
)simulateur ( وهذا، ولكن)simulateur ( ىل د  يمكلش التوا ما 

خرة هذا يشء رضوري ىل ظهر    . الباخرة؛ التطبيق 
مة، مت  د  يل يه  د التوارخي ا ر، واعطيتو وا كنعرفو، السيد الوز

داث مت التغيري  1978ويف  1957مايش  1950هاذ املؤسسة سنة  ٕا
لها، واكنت هاذ املدرسة فهيا التكون النظري واكن التكون  مس د ل  د
د الباخرة مسيهتا احمليط، نضع لمك السؤال  ىل ظهر الباخرة، وا التطبيقي 

فت هذه الباخرة؟ ن اخ ٔ  
يل دازو  ارية ا ة الت ل املال يل اكنت ل الضباط د لنا وا فالبالد د

يفاش هاذ الناس  م فاملغرب لكهم دازو من هذه الباخرة،  ٔسطول  د ا وا
ل حساب  د د ع رو التكون وهو  ل التكوينات " ٔلويم"غيد د

رو هاذ  يد ىل التكون النظري والتكون التطبيقي، فني  البحرية كتعمتد 
ٔخرى ك  رالناس التكون التطبيقي؟ مرة    .ساءلومك، السيد الوز

ل  سيري د د سوء ال ٔنمت ورثتو وا ر، و ا ال حناسبمك، السيد الوز اح
ٔن  ٔكدوه  م، وهاذ اليش كن د  يل  د القطاع ا سنوات من سوء  10وا

لنا نوصلو لهاذ اليش   . سيري النقل و
ٔنه اليوم هاذ الغال ورو ووصلنا اليوم ب احئة  ء اليوم، املغاربة من بعد 

ٔنه  يعرف ب ىل النقل، لك يش  يل  %90جت  ارية ا ل املبادالت الت د
ر، راه  ة البحرية، ٕاذن اليوم، السيد الوز رب املال تتقوم هبا بالد لكها 
لية  د النظرة مستق ٔساس ٕاىل اكنت عندمك وا ٔنه التكون هو ا تنظن ب

ل النقل البحري مليدان د هنضو    .ش نوضو 
د  ىل يشء  ا  يف ما قلتو و ن  ٔنه اليوم اك ر،  م، السيد الوز

ن عندمه  يل يف طور التكون اك مك هناك طلبة اليوم ا سنوات،  3لسا
ادي ميشيو خيدمو؟ فني  يل غيتخرجو هاذ السنة بغينا نعرفو فني  هاذو ا
ل التكون  رو السنة د ري فني غيد رو مايش اخلدمة  غميشيو يد

  النظري؟ 
ا، ليمك هللا خيليك اليوم ما بقاوش جمهزن  اح ر، كنقرتحو  السيد الوز

ء البحريني كرتخصو  ء حبريني، هاذ الو ة البحرية، والو و ل املال د
يل كتعطهيم  ارية يه ا ة الت ل املال رية د رب املد لمك  ٔنتوما الوزارة د هيم 

ش يقومو هباذ املهام رب دفرت التحمالت  ص  ، يعاونومك وشارو معمك الرتخ
ىل ظهر البواخر  ل التكون لهاذ الناس  وشغلو وحياولو يوفرو املناصب د
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يل يه تتكون خطوط  اصة فاخلطوط ا ميثلوها فاملغرب، و يل هوما  ا
  .دامئة

ن تقريبا ما يناهز  مة، هو اليوم اك د  يل يه  ٔخرى ا  ٔ اكينة مس
ستافد من 32 يل ك بية ا ٔج ا"معلية  خرة  ىل " مرح وما نتلكموش 

ل هاذ  د فالتكون د سا ٔقل هاذ البواخر  ىل ا يل تتحصد  املاليري ا
  .الناس

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .اللكمة 

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
شار   .زاف السيد املس

ل هاذ ٔوال، من  ذ د ل اجلاحئة مجيع التالم ري فهاذ الوقت هذا د
، اكينني  هلم امحلد  هيم املدرسة فني يعملو التطبيقي د املدرسة تتلقى 

د  رو النظري  25تقريبا وا ىل احلل، ٕاذن راه تيد هيم  ني تيقلبو  ق
  .والتطبيقي

سبة لـ  ل ) les simulateurs(ل ىل التد هذا لطبع، شكرا 
ذفوش ل التطبيقي، ولكن ما تي ياج د ح   .تيقلص من 

ش، ختاذ القرار  يش ما بقا ل الباخرة املدرسة ما عرف ريا، القضية د ٔ و
يل تيعملو فاملوا  ل املدرسة، ولكن الباخرات ا كوش الباخرة د ش ما 
ش يعطيو  لو  د ٔو رشاكت مغربية، ت انب  ٔ املغربية، اكنو رشاكت 

هلمفر  لتدريب د ش يقومو   .صة لهاذ الشباب 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه لهنوض بقطاع : "السؤال الرابع موضو ٕاجراءات احلكومة 
ك س لو   ".ا

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  .لمنصةتفضل اليس حفظي، تفضل 

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ك س لو هنوض بقطاع ا ل ا   .ٔسائلمك عن م
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر تفضلو   .السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شار،    .ىل طرح هذا السؤالشكرا، السيد املس

ة سنة  ك س لو لتنافسية ا ة  دد اسرتاتيجية وطنية طمو املغرب 
ب 2010 ش يوا صاد الوطين و ق كرس تنافسية  ش  ، وذ 

ٔبيض  وية  ة  ك س سرتاتيجيات القطاعية وجيعل املغرب حمطة لو
سرتاتيجية ٕاىل هتدف هاذ  ا، و  2030اية  املتوسط وشامل وغرب ٕافريق

لقطاع العام والقطاع اخلاص ٕاىل تقليص  شارية  ىل مقاربة  يل تتعمتد  ا
ك  س لو ن يف جمال ا لني وطنيني رائد ة وروز فا ك س لو اللكفة ا
ٔهداف مت  ش نبلغو هاذ ا ٔداء القطاع، و ٕاضافة ٕاىل حتسني حاكمة و

ٔمهها سية    :حتديد مخس حماور رئ
ة؛ٕاقامة شبكة وطنية م - ك س لو لمناطق ا   دجمة 
رشية الالزمة؛ -  كون املوارد ال
ولية - لقطاع وفق املعايري ا  .وحتسني احلاكمة 

ة  ك س لو ة من احملطات ا نو فهاذ إالطار، مت تطور عروض م
ة  ة  -اصة مبنطقة طن ار البيضاء، احملمدية  -املتوسط، طن املدينة، ا

ٔيضا تطور ع يطرة، ومت  ٔسالك والق ملدارس يف  لتكون  روض 
لتكون املهين وٕانعاش  ٔيضا اجلامعات ومعاهد التكون التابعة  املهندسني، و
ٕالضافة ٕاىل  لقطاع اخلاص،  ٔيضا مؤسسات التكون التابعة  الشغل و
ة واملرصد الوطين  ك س لو شطة ا ٔ داث الواك املغربية لتمنية ا ٕا

ة، هاذ ك س لو لية ووزارة  لتنافسية ا ا الوزارة معلت مع وزارة ا
منية املناطق  ش يدرجو  الس اجلهوية  ٔيضا ا صاد واملالية و ق

وية منية  رامج عقود  ة مضن  ك س لو   .ا
رسيع ٕاجناز حماور اسرتاتيجية التنافسية، قامت الواك  ل  ٔ ومن 

ة  ىل مسا وية لتمنية املناطق متتد  داد خمططات  ىل  1185ٕ ار  هك
ات اململكة ة من    .مستوى مجمو

ٔشغال هتيئة  لكفة  45فهاذ الصدد مت ٕاطالق  ار  مليون درمه  350هك
ٓيت ملول جبهة سوس ٔوىل يف  ة ا ك س لو ماسة، غمتكن من  -لمحطة ا

صادية  ق منية التنافسية  سامه يف  يك عرصي سوف  س توفري عقار لو
ة فاسلهاذ اجلهة، كام مت إ  ة مع  ل متويل الشطر  -رام اتفاق ٔ اس من  مك

لغ  يل ت ة رٔس املاء ا ك س لو ٔول املنطقة ا لكفة قدرها  32ا ار  هك
 .مليون درمه 300

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا اليس الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق  .السيد املس
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شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ر    احملرتم،السيد الوز

شار  ا به السيد املس ي سبق ل ا م مع التد ٔ يف استواء وانتظام 
ٔ دستوري، فال  د يل هو م ٔ التضامن احلكويم ا د لتايل فرمغ م احملرتم، و
 ٔ ٔوضاع يف هذا القطاع، و لت ٕاليه ا ىل ما  ة  الق ٔ ٔمحلمك املسؤولية ا

سرتاتيجية ا ٔن  ر،  فق معمك، السيد الوز روم م ة اليت  ك س لو
يل هو  د الهدف ا ددت وا ٔهنا  صاد الوطين  ق لطبع حتسني تنافسية 

يل هو التقليص من التلكفة  5 يس ا ٔهداف، ولكن هدف رئ
ددها البنك العاملي يف  يل  يل اخلام وا ا ة، مقارنة مع الناجت ا ك س لو ا

ٔساس  20% ىل  يل اخلام،  ا لناجت ا سبة  ٔمام ل ٔن هاذ اليش موقع 
ريل  ٔ ، حفظه هللا، يف  ٔن خصنا يف 2010صاحب اجلال ىل  2015، 

ٔنه نوصلو بذاك التلكفة من    .%15ٕاىل  %20املدى املتوسط 
لكمت  يل  ن هذوك احملاور ا ٔنه اك ٔنه نقدرو نوصلو لهاذ اليش  ش  و

ٔساسا هو ٕارساء شبكة وطنية د يل هو  ر، وا ل لهيم، السيد الوز
ة ٕاجاملية  يل يه يف مسا ة املتعددة التدفقات، وا ك س لو املناطق ا

ىل املدى الطويل يعين  3300 ار  ىل املدى  2080، و2030هك ار  هك
يل هو يف    .2015املتوسط ا

ال اكن كذ  ارالبيضاء يف هاذ ا ل ا ة د د االتفاق ىل وا ع  التوق
كون و  2010يف  ادي  ٔنه  ٔساس  ل هاذ احملطة ىل  د احلزام د ا

ادة،  تة اوالد  ل ز يل يه احملطة د ار البيضاء وا ة حول ا الطرق
ٔوالد صاحل، اخليايطة  روة، النوارص، بوسكورة،    .2، اخليايطة 1ا

ر،  اله، السيد الوز د  28اليوم، عند  دامة بوا يل معلية  ار ا هك
يل هو  د ا يل هو وح ل ا تة من هاذ ) 4la SNTL(الفا طقة ز يف م

مي  3300 د إالشاكل اليوم، وما معر ما در التق ن وا ار، ٕاذن اك هك
رىق وال  يل هو ال  مي ا د التق ل هاذ إالسرتاتيجية، تدار وا قي د احلق

يل  قي، وا مي احلق ل التق ل املقومات د ليل العلمي د ٔمام الت ىل  -يصمد 
ٔن التزن  –ٔي  ٔقر ب ل إالسرتاتيجية هو ٔنه  ري، هذا الواك  %14يل د ال 

مي  ٔن هاذ التق ة، وكذ  ك س لو شطة ا ٔ منية ا ل  الوطنية املغربية د
ة يه اليوم وصلت  ك س لو ٔنه التلكفة ا  .%19.6قال ب

ر،   السيد الوز
ٔن عند  حتاد العام ملقاوالت املغرب ب ا يف ٕاطار  ليك اح نقرتح 

ري رشاكة قو  ٔ لت ل هاذ إالسرتاجتية، نظرا  ٔنه نعاودو املراجعة د ية معمك 
ٔنه ما تبقى من وقت هاذ  يل ال ميكن تداركه، مع  يل طالها، وا ري ا الك

ري  ري،  سنوات، وكذ مراجعة  4إالسرتاتيجية بقى فهيا سنوات ال 
ل احلاكمة ا ٔن هذا هو إالطار د  ، ٔدوار اليت تقوم هبا الواك لكمتو ا يل 

رسيع  لها وكذ من هنا ال لها واملهام د ٔدوار د ر، ا ليه، السيد الوز

                                                 
4 Société Nationale du Transport et de la Logistique 

ة يف ٕاطار  ك س لو ل هاذ احملطات ا ل التدبري د منط د د ا خراج وا ٕ
د، سواء  وا ري م ٔن اليوم القطاع اخلاص  الرشاكة مع القطاع اخلاص، 

يل د ٓيت ملول، ا ٔو يف  تة احملمدية  لها، وميكن يف ز ٔشغال د  انطلقت ا
حتاد العام  ٔنه ما فهيشاي  يل تدار مع اجلهة،  ٔن العقد ا يل نعطيمك 

  .ملقاوالت املغرب
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز ب اللكمة  ىل التعق   .لرد 

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

مي ل التق ليه د لكمت  يل  راه قامت به الواك نفسها،  %14 ا
ل  ٔنه هاذ املعيار هذا مايش معيار  %20تنظن، القضية د تنظن ب

ا م هو نتقدمو يف إالجنازات، تقدم يل هو  يف جماالت التكون  جوهري، ا
شوف  ٔ ت ل احملطات،  ال د اش يف ا ٓخره، ما تقدم ٔنه ٕاىل  اليوم ب

يل خصنا نقومو بهإالرساع هب ٔمه يشء ا   .اذ احملطات هو 
يل  ٔنه هو ا بري ما يلعب، حبيث  لطبع، القطاع اخلاص عندو دور 
ٔيضا العمليات  سري  ش  يك و س لو ين املعامر ا ش ي ل  ادي يتد

ة ك س لو   .ا
ش  ر  يف تد شوف  ل الواك هو  ل د ل التد قى القضية د ت

د  لنا) le foncier(كون وا مثن معقول، هذا هو الهدف د يك    .لوجس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه رشية العام يف القطاع: "السؤال اخلامس موضو   ".وضعية املوارد ال
شارن د السادة املس ٔ لشغالني  اللكمة  حتاد العام  من فريق 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شارتفضل السيد امل    .س

شار  لطيف مستقمي السيداملس   :عبد ا
ر؟ وضعيةعن  سائلمك السيد الوز ل القطاع،  رشية دا   املوارد ال

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ر، تفضلوا   .السيد الوز

رالسيد  ك وز س لو   :النقل وا
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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شار،   السيد املس
رشية العام بوزارة النقل  شكرا ىل وضعية املوارد ال ىل السؤال 

ك س لو   .وا
ة اجلديدة تبعا لها مت مبوجب  ٔنه الهيلكة احلكوم ىل  شري  ري  بغيت 
ش  ك عن قطاع التجهزي واملاء،  س لو ذ فصل قطاع النقل وا

ٔهلوه ملو  ش ن لقطاع،  ة رسعو وثرية إالصالح وحنققو قفزة نوعية  ا
ة  ولو والنقل املستدام وموا لتطور التك لية املتعلقة  ت املستق د الت
ديد ابتداء من فاحت  ظام  د م ىل اع ٔقدمت الوزارة  ولية،  املنافسة ا

ر  ٔيضا 2022ينا دثنا  ٔ ٔمناط النقل، و  3، ترياعي خصوصية لك منط من 
ت الق ر ش تدمع معل املد ة  ٔفق ديدة  ت  ر ش مد طاعية، وذ 

رفعو من املهنية والتنافسية واجلودة  ش  ٔو  نعززو احلاكمة يف القطاع 
لو   .د

ب العمل به توزيع مجيع املوارد بني الوزارتني  هاذ املنظام اجلديد وا
ر  داد القرار املشرتك بني وز ث مت ٕا رشية، ح شار املوارد ال ادة ان وٕا

ك ووزر التجهزي  س لو واملاء، تيقيض بتوزيع املوظفني بني النقل وا
الوزارتني، ٕاضافة ٕاىل ٕاحلاق قطاع الطريان املدين بوزارة النقل 

ك س لو   .وا
اليا مجموع املوظفني العاملني هباذ الوزارة  لغ  موظف وموظفة،  978ت

ني ٕاىل  ٔيضا  589ملصاحل املركزية و 389موز لغ  ملصاحل الالممركزة، وت
ىل  دد املوظفني ا  ٔو يف وضعية إال ن يف وضعية إالحلاق  املوجود

داع حوايل    .موظف 660س
ل  صب  28، مت ختصيص 2022يف ٕاطار قانون السنة املالية د م

ل الوزارة، كنعملو رشية د ش نعززو املوارد ال يمت تعزز هاذ .. مايل 
ىل الصعيد املركزي  الل السنوات القادمة، سواء  ىل الصعيد املوارد  ٔو 

يق  ٔطر  يل  ٔيضا من الكفاءات والتدبري املستق رفعو  ش   ، اخلار
ىل صعيد القطاع،  املوظفني تتقوم الوزارة بربجمة دورات التكون املسمتر 
ت الكفاءات املهنية يف  ا ادي يمت تنظمي ام رشية  ش حنفزو املوارد ال و

ٔن املوظف شري ٕاىل  ستافدو من مواعيدها، كام بغيت  ني يف الوزارة ت
ة ٔشغال العموم عية ل ج ٔعامل   .اخلدمات املقدمة من طرف مؤسسة ا

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب تفضل شار، يف ٕاطار التعق   .السيد املس

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
ر   . شكرا السيد الوز

ر،   السيد الوز
ملغرب  لشغالني  حتاد العام  حن يف فريق  ملا اكنت املناسبة رشط، ف

ٔننا ندمع ومثن معل هذه  س احلكومة من  ٔمام السيد رئ ا به  رمك مبا الزتم نذ
نتقاد والنقد نا حنتفظ حبق  هتا، لك   . احلكومة ولك مكو

، جمربن لغياب التواصل، لغي ىل ذ ٔنفسنا جمربن  اب اليوم، جند 
ٔنمت خشصيا  هودات اليت مقمت هبا  ل وزارمك رمغ ا احلوار القطاعي دا
ابة من  ٔي است كن هناك  ٔن مصريها ظل جمهوال ومل  رة، ٕاال  مت مذ وو

دا ٔزما وتعق زيد الوضعية ٕاال ت   .طرف مسؤويل وزارمك، وهذا لن 
ة ل مركز املراق ر، وهو ما جيري دا اال، السيد الوز ٔسوق لمك م  س

ل طارق  ي دشنه صاحب )le VTS5(البحرية مبضيق ج ، وهو املركز ا
رب  ٔمهية هذا املركز، هاذ املركز 2010اجلال يف دج ىل  ، وهذه دال 

ستغالل والعمليات ) 6OMI(حسب  ة  ٔن يتوافد يف مصل فٕانه جيب 
ٔمه،  ة املهمة وا لعمل يف ٕاطار  21ويه املصل ات تتضمن  6ٕاطار  مجمو

ىل مدار لك مجم ٔو  ا  ة يوم ة  12و   .ٔطر 3سا
د به ٕاال  اليا ال يتوا ٔسف  ة،  13ل س املصل موظفا مبا فهيم رئ

طارن  6يعملون يف ٕاطار  ٕ ات  طق  12مجمو ارج عن م ة، وهذا  سا
ة ويف ٕاطار العمليات  القانون املعمول به يف جمال البحر ويف جمال املراق

ة احلساسة اليت يقومون هبا، وق رة املال د قاموا بلقاء مع السيدة مد
ٔي رد، وهذا ما  كن هناك  ٓن مل  ٔنه حلد ا ريل، ٕاال  ٔ ذ شهر  ارية م الت
ام بعملية املداومة  اكري وٕاىل التوقف عن الق دفعهم ٕاىل ٕاصدار بيان اس

متناها - ال حما  - واليت ستؤدي ) l'astreinte(و ٔشياء ال    .ٕاىل 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ر يف ٕاطار التعق   .السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
شار،   السيد املس

يف قلت لمك  كون، ٕان شاء هللا،  ادي  لحوار القطاعي  سبة  ل
ل الوقت ية، خصمك ختليو لنا شوية د   .هاذي وزارة ف

ة مب  ل مركز مراق لقضية د سبة  يل خصو ل ل طارق ا  21نطق ج
ري  ل  13ٕاطار وما عندو اليوم  ٔن راه عند مشالك د و ب رامك شف

د القسط من هاذوك  ذو وا متناو نقدرو  ل الناس  120املناصب وت د
ة ) VTS(ش نعززو شوية هذاك  ت لطن ٔ ٕان شاء هللا ٕاىل مش و
شوف هذاك  ٔشنو هو ) VTS(ادي منيش  ما املشالك وشوف عن كثب 

يل اكينة متا   .ا
شار   .وشكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ

                                                 
5 Centre de Surveillance du Trafic Maritime 
6 Organisation Maritime Internationale 
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ر   .شكرا السيد الوز
ه تطور قطاع النقل اجلوي وحتسني : "السؤال السادس موضو

ه   ".تنافس
شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد يوس مالل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر   احملرتم، السيد الوز
مك لتطور قطاع  ذة من طرف حكوم ىل إالجراءات املت سائلمك 

ه   .النقل اجلوي وحتسني تنافس
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .السيد الوز

رالسيد  ك وز س لو   :النقل وا
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ىل طرح هاذ السي شكرمك  ٔعضاء الفريق احلريك، ت دات والسادة 
  .السؤال

ىل تطور قطاع  لعمل  سعى دامئا  ٔن احلكومة ت ر ب فالبداية بغيت نذ
النقل اجلوي ببالد وحتسني جودة اخلدمات املقدمة لعموم املسافرن، 
دا من تداعيات  ر  ٔ لمك قطاع النقل اجلوي ت ٔرشمت ليه فالسؤال د يف 
سبة  ل ت املالية ال  ىل التواز ر سلبا  ٔ يل  ، اليشء ا ورو احئة 
ب الوطين  لمك سبة  ل ة املغربية وال  ل اخلطوط امللك لرشكة د

  .لمطارات
سبة لرشاكت النقل اجلوي  ل ول  ىل غرار ما اختذته العديد من ا و

ادة هيلكة رٔسامل رشكة اخلطوط امل  ل ٕا ٔ و من  لت ا ة، حفاظا تد لك
هنا  هتا قامت الرشكة بعدد من إالجراءات من ب هتا املالية، ومن  ىل تواز
مالءمة العروض املقدمة يف ٕارساء مهنجية التدبري والربجمة تضمن املزيد من 

  .املرونة والتنافسية
ب  ىل موارد املك ٔثري اجلاحئة  دمات املطارية، ورمغ ت ل سبة  ل

لمطارات، واص ة من املشاريع املهيلكة مهت الوطين  ب ٕاجناز مجمو ل املك
ٔخرى، وقد مكن ذ من رفع الطاقة  ديدة وتوسيع  بناء حمطات جوية 

اهز  ٔصبح اليوم ت يل  عابية ملطارات اململكة ا مليون مسافر  40س
  .سنو

ش، تيقوم  ر ومرا ٔاكد ة و ويف انتظار معلية توسيع مطارات طن
جناز مجمو  ٕ ب  ٔهنا ختفف من الضغط عن املك ة من إالجراءات، من ش

  .احملطات املطارية احلالية

ىل مواص العمل  يل، معلت الوزارة  ا ٔما ف خيص النقل اجلوي ا
ة املغربية  و وجمالس اجلهات ورشكة اخلطوط امللك ة الرشاكة بني ا تفاق

يل مكن سنة  ل املساف 3من نقل حوايل  2019ا   .رنماليني د
لية، عرفت سنة  ا ل اخلطوط اجلوية ا شغيل د ادة ال  2021بعد ٕا

اع حوايل  يل مقارنة مع  %53اسرت ا ، 2019من حركة النقل اجلوي ا
ا قدره  ا سبة اسرت ل هاذ ال س ٔن    .هاذ السنة %75ومن املنتظر 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار تفضل يف  بالسيد املس   .ٕاطار التعق

شار السيد يوس مالل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ة  ر، نود يف الفريق احلريك ٕابداء مجمو مك، السيد الوز ال مع جوا تفا
ىل الشلك التايل ات ويه  قرتا   :من املالحظات، معززة 

يد فٕان قطاع النقل اجلوي والنقل معوما يعد من بني  ٔ لت ٔوال، 
ٔساسية   ري يف بالد احملراكت ا عية، مايش  ج صادية و ق لتمنية 

ٔسف فهاذ املنظور ال نلمسه يف السياسة  ٔمجع، ولكن لك  ولكن يف العامل 
ٔي ٕاشارة  مك احلالية، ودليلنا يف ذ هو غياب  هنجها حكوم ة اليت  العموم
شمل  سرتاتيجي يف الترصحي احلكويم، بل ٕان هذا احلمك  لهذا القطاع 

ة  ٔيضا سيطة يف الصف دا ٕاشارة  من  19خمتلف جماالت النقل، ما
د وف ٔزمة  القة مبغاربة العامل و   .الترصحي يف 

ٕالضافة  سرتاتيجي  ر، فهذا القطاع  نيا، كام تعلمون، السيد الوز
ئية  ٔزمة الو ل يعاين من تداعيات ا اجلناه من ق يل  ة ا لقطاع السيا

صادية وا ر اق د خسا ك ٔن و ، ويه وضعية جتعلنا نتطلع  و عية  ج
مع القطاع احليوي وحاميته وتطوره  ذة  كشف احلكومة عن التدابري املت
ٔته احلكومات السابقة، عوض مواص  ي بد ومواص مسار إالصالح ا

جزات احلكومات السابقة   .سياسة القطيعة الومهية مع م
ستفرسمك السي ر حوللثا، ويف هذا إالطار    :د الوز

ل خمطط تطور النقل اجلوي  -   ؟"ٔجواء"م
ٔجواء وضامن املنافسة  - ذة ملواص حترر ا وما يه القرارات املت

لقطاع؟ قة وتطور القوانني املنظمة    احلق
ديدة  ٔسواق  ذة الستكشاف  كام نتطلع ٕاىل الكشف عن التدابري املت

ة   .ويف صدارهتا القارة إالفريق
د وامحلد  يف ظل السياسة الرشيدة لصاحب اجلال اليوم، بال

ش جنعلو  ستغلوه  يل نقدرو  و اسرتاتيجي ا د املركز ج شلك وا ولت ت
يق العامل ا و لتنقل اجلوي ما بني ٕافريق د املركز    .املغرب وا
، "2035ٔجواء "رابعا، ويف ٕاطار تزنيل خمطط تطور الطريان املدين 
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يل بالد ترتخسو لك سنة، وبعد اخلروج وتعززا خليار اجل  هوية املتقدمة ا
ر عن سائلمك السيد الوز ئية،  ٔزمة الو   :التدرجيي من تبعات ا

ار املنافسة يف هذا  - يل وتزنيل خ ا دة النقل اجلوي ا ل توسيع قا م
ال، بغية تنويع العروض وخفض التلكفة؟   ا

ذوهنا لتزن  - ات املوقعة مع وما يه إالجراءات اليت س يل االتفاق
ح  ل ف ٔ   خط نقل جوي؟ 21خمتلف اجلهات من 

ل  ٔمثنة د شوفو ا ٔننا نبقاو  ر،  اليوم، ما نقدروشاي، السيد الوز
ا بـ  ٔو ال ما بني فاس وا ار البيضاء   5000و 4000الطريان ما بني ا

يل تن ل املواطن، يف احلني ا ٔن درمه، هاذ اليش تيفوق الطاقة د لقاو 
ٔسفار بني  ول ) Marseille(ا مثن، الف ل هاذ ا سوا النصف د ط ك والر

يل ما تنفهموشاي  ن اخلالص يف السامء، ا لو هو هو، ما اك مثن د راه هو ا
ٔن ما تتوازش ذيك  ني  يل يف  ا ٔمثنة يف النقل ا الش اكينة هاذ ا

ل النقل اخلار من بعض الرشاكت ايل ٔمثنة د   .(la RAM)تنافس  ا
ة، ويف ظل انطالق  ٔن النقل اجلوي عامد التمنية السياح اما، و خ

ا"معلية  ىل " مرح ر،  ساءلومك، السيد الوز ال مغاربة العامل، ت الستق
ر يف ظل هاذ  ٔمثنة التذا و  راق ش ختففو و ذوهنا  يل تت إالجراءات ا

يف ال الك ل إالق   .املومس د
  .وشكرا

س   :اجللسة السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ر    .السيد الوز

ك س لو ر النقل وا   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

يف قلت، ولكن  لنقل بصفة واحضة،  الترصحي احلكويم ما شارش 
ل دد د ٔنه هاذو املواطنني عندمه .. شار ليه يف  ٔخرى، شار ليه  بطريقة 

ىل و ) service public(حق يف  لكمو  يفام ت ٔمهها، و النقل تيعترب من 
ل فهيا ىل النقل دا لكمو حىت  ة، ت   .الص

ٔنه  لهيا،  ٔجواء، ما نقدرش نتلكم  ل اسرتاتيجية ا ل د لم سبة  ل
يفاش بغات  ش  قة حىت احلكومات السابقة ما ب هاذي ٕاسرتاجتية حق

ٔوراش واحضة   .تزنلها، ما عندهاش يش 
لمن سبة  ل جمال ل يل، املنافسة دا ا ل جمال النقل ا افسة دا

ٔي رشكة نقل مغربية يل موجودة اليوم،  ا   ..النقل ا
  .شكرا سيدي

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ر،    .شكرمك، السيد الوز
ه لقطاع الشباب والث ٔول مو ٓين ا قل ٕاىل السؤال ا قافة ون

ه دة : "والتواصل، وموضو ٔطر املسا ٔوضاع ا سوية  ذة ل إالجراءات املت
  ".لقطاع الشباب

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

شارة  نة محداين السيدةاملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
دة يف قطاع الشباب والثقافة حبوايل  ٔطر املسا دد ا  2000يقدر 

ات  ت تعلميية خمتلفة، موز ساء من مستو هتم الساحقة من  لب ٔ ٕاطار، 
اطق املغرب،  لوزارة الوصية ومبختلف م ىل خمتلف املؤسسات التابعة 

ث تقوم مبهام جسام دة إالدار : ح سيري، املسا ٔطري، التكون، ال ية، الت
شيط، احلراسة، النظافة متع ... الت دمة ا ٕاخل، وتفين زهرة معرها يف 

لموارد  ات لسد اخلصاص، يف ظل الضعف العددي  ذ الست والقطاع م
صصة رشية وضعف املزيانية ا   .ال

ات املهضومة  ٔكرث الف ة تعترب من  ، فهذه الف ىل الرمغ من ذ و
، ي حمرومة من لك  احلقوق ببالد ة، فه رمغ اشتغالها مبؤسسات معوم

ولية عية، الوطنية وا ج رشيعات  ىل لك ال   .احلقوق الشغلية ضدا 
ة  ات املكرسة لهشاشة عام املرٔة، يه ف ات مبختلف القطا وبايق الف
د، دون تغطية حصية، دون وضع قانوين  ٔجر قار، دون تقا شتغل دون 

ح ال  ة، واحض، مما ف متي لس الوظيفة العموم باب الستغاللها، فال يه ت
طبق  لقطاع اخلاص، ف متي  ة، وال يه ت لهيا قانون الوظيفة العموم رسي  ف

  .لهيا مدونة الشغل
اسبة، اكن  ٔكرث من م لشغل يف  حتاد املغريب  وقد سبق لنا يف 

ه سؤال كتايب يف املوضوع  ٔن  2019ٔكتور  22ٓخرها توج نتلقى دون 
سيان  ٔسف ظل هذا امللف يلفه ال جوا من طرف الوزارة الوصية، ٕاذ ل
هترب من املسؤولية من طرف مجيع املسؤولني  سويف وا اهل وال والت

ىل القطاع وا  ن تعاق   .ا
مك ٕالجياد احللول الناجعة ليك حتفظ  ىل حكوم ليمك و واليوم، نعول 

رامهتا ة الواسعة   .لهذه الف
سائ ر عنا    :لمك السيد الوز

دة بقطاع  - ٔطر املسا ٔوضاع ا سوية  ذة ل ما يه إالجراءات املت
  الشباب؟

د وال زالت  - دة اليت جتاوزت سن التقا ٔطر املسا وما هو مصري ا
  تبارش معلها؟

رسحيها يف فرتة احلجر الصحي، ومل  - ٔطر اليت مت  مث، ما مصري ا
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ٓن ومت تعويضه لرجوع ا ٔخرى؟سمح هلم  ٔطر    م ب
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر تفضلو   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل سعيد، وز   :السيد دمحم املهدي ب
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال شارة،    .شكرا، السيدة املس
فق م ٔ م شارة،  قة، نعم، السيدة املس عاك، هذه فهاذ الوقت فاحلق

ىل رٔس هاذ  ال امل هللا ينرصو،  ين من طرف  ٕاشاكلية ملا مت تعي
ٓنذاك  ٔن يف  ٔن تعجبت  ل 2022واليوم  2021القطاع، ٕاال و ة د ن ف ، اك

سمى بـ ٔطر ما  دة"ا ٔطر املسا ذ سنني وسنني، " ا و م دامة مع ا
هلم  ٔجر د يفوش ا ات، وما  ىل الست درمه،  300 حىت 160لكميت 

ش  ة،  ا هيم يش  يجمعو  دومه  سا بعض املرات بعض امجلعيات ك
ش ميكن لنا وحنن نتلكم عن حكومة  هلم، وما اك مكلو الشهر د يقدرو 
ل وزارة  ت املمث دا لو هاذ الوضعية، لهذا حىت النقا عية نتق اج

يل يه ٕاشاك ىل هاذ إالشاكلية ا هبتنا  ٔن  ة الشباب مشكورة،  ق لية حق
ل املواطنات واملواطنني رتمش الكرامة د يل ما كت   .ا

ت  عية يف ظل تعل اليا من ثورة اج ويف ظل ما يعرفه املغرب 
ة،  ساو هاذ الف عية، ما اكش ميكن لنا ن ج ال امل لتعممي امحلاية 

د املزيانية  كون وا ش  خمصصة لهاذ فلهذا قرر مع وزارة املالية مشكورة 
اليا دامة  يل  ة ا د الف ىل وا ٔ غنتلكم  دة، و ٔطر املسا   .ا

ٔخوات  ا اليوم بعد نبداو  يل اعترب اح ٔخرى ا ن ٕاشاكليات  نعم، اك
ادمني فهاذ  اليا مه  يل  دة ا ٔطر املسا  les foyers(وإالخوان ا

féminins(بعة لوزا يل  ٔخرى ا رة الشباب ، فدور الشباب وفاملراكز ا
ٔقل من  ىل ا ومه  ، ونقدر نقولمك، السيدة )7le SMIG(ش منك

لصو ٔن من هاذ الشهر ٕان شاء هللا غيبدو يت شارة، ب   .املس
لصو فالسنة لكها  ش يت ا سهر مع وزارة املالية  ٔكرث من هذا، اح
لطبع من هاذ السنة وٕاال وغيوليو  د، وابتداء  هلم، يعين من شهر وا د

ٔخرى) SMIG(و شد عية ا ج لطبع، كذ حقوقهم  هلم    .د
يل  ٔخوات ا ل إالخوان وا ة د و ٔخرى مف لطبع ملفات  غيبقى 

يل  ٔو البعض مهنم ا د  لتقا يفام  -دمو هاذ السنوات لكها، وٕاما مشاو 
شوفو العدد  -لكميت  دامني، ٕاال و ء ما بقاوش  دامني وبعد الو اكنو 
هلم  ٓنداك مع وزارة املاليةد لهيم  لول ممكن نقرتحوها  ٔي    .ٓنذاك وشوفو 

ٓنذاك حىت  يل اعطينا  د ا ا الو ، اح ٔن، امحلد  يل نقدر نقول ليمك  ا
ٔخوات غيمت اخلالص  نا بيه، وإالخوان وا ا اليوم وف ة ٕاال واح معامك فهاذ الق

                                                 
7 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

شدوه فهاذ الشهر ٕان شاء هللا هلم    .د
  .شكرا

س اجللسة السيد   :رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة يف ٕاطار التعق   .السيدة املس
  .تفضيل

نة محداين شارة السيدة م   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

لشغل، كنقدرو هاذ  حتاد املغريب  ا ففريق  شكرمك، واح ا ك اح
ات ٔمام هاذ الف ٔول مرة  ٔمل  ب ا حت  يل ف هودات ا   .ا

يل كنطلبو  ا ا ىل ٕاجياد اح ين  ٔن ين داد تصور مشويل البد  ٔن ٕا مك  م
راعي هذا  ٔن  ىل  ىل توضيح العالقة مع الوزارة،  ل ٕالشاكلية قانونية و
لهيا واملؤهالت املهنية  دد سنوات العمل والشهادات احملصل  التصور 

  .ونوعية املهام اليت تقوم هبا
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارةشكرا السيدة املس 

ر، بعض الثواين   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارة،   السيدة املس
يل  ل املواطنات ا ة د ىل هاذ الف س فقط  ٔن ل فقط بغيت نقول ب

سهرو ادي  يل  ات .. دامني فوزارة الشباب ا ىل الف ولكن حىت 
لن يل هوما مرتبطني  ٔخرى ا متيني لرشاكت خواص، ا يل مه م ظافة وا

شدوش  ة مهنم ما ك ٔسف مجمو نا ل يل لق ا ) SMIG(وا هلم، اح د
ل الشباب ٔطر د ٔخوات وإالخوان ا ىل هاذ العملية مع ا   .سهرو 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

دة املوضوع،  ٓنيان الثاين والثالث جتمعهام و ن ا ا سنعرضهام السؤ
دة والتعادلية،  لو ستقاليل  دة، والبداية مع سؤال الفريق  دفعة وا

ه   ".2022استعدادات الوزارة ملومس التخيمي : "وموضو
س   .تفضل السيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
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ستعدادات اليت ستقوم هبا وزارمك الٕ    ؟2022جناح خممي ما يه 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه ة: "السؤال املوايل موضو ت الصيف   ".ا
شرتايك لتقدمي السؤال شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد يوسف    :يذئ املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
 ٔ ة ل ت الصيف   طفال؟سائلمك حول ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر تفضلو، تفضل   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السادة املس
ي  م ا ه ىل هذا  ٔشكرمك يف البداية  ىل هذا السؤال،  شكرمك  ت

لتخيمي ا مج الوطين  لرب ني من تولونه  ٔنف تنظميه بعد سن ست ي 
احئة  ي فرضته  د"التوقف ا م "19-وف مج معق اه ، وميثل هذا الرب

رب مجموع الرتاب الوطين لطفو    .احلكومة املغربية 
رب رضر  ل  ٔ ٔسست من  ٔهنا ت لعودة لروح هذه املبادرة، جند  و

ر انعدام العدا ا ٓ ف من  ة ولتخف ت الطبق ٔطفال التفاو الية بني 
شارن، قد زاغت قليال  ٔسف، السادة املس ٓنذاك، ولكهنا مع ا املغرب 
وية ختدم مصاحل  ٔو مجعوية ف ٔصبحت وسي سياسوية  عن هذا الهدف، و
رب  صدى   ٔطفال، وهو ما س ٔن ختدم مصاحل ا ات معنية دون  ف

  .العودة ٕاىل روح هذه املبادرة
ٔطلقت الوزارة ع ريل املايض، هذا، وقد  ٔ لتخيمي يف شهر  رضا وطنيا 

دة ورشوط  ستفادة والهيئات املستف دد العرض سقف  وقد 
شتغال يف ٕاطار  دة  ٔج لتخيمي و مج الوطين  ستفادة وجماالت الرب
غي اختاذها لتنظمي وٕاجناح هذا املومس، كام  ستعدادات والتدابري اليت ي

ال وضع ط  ٓ رخي و مج من طرف دد العرض  لبات املشاركة يف الرب
، واليت تتوفر فهيا الرشوط احملددة   .الهيئات وامجلعيات الراغبة يف ذ

ٔسبوع  لجن اجلهوية لك  سرتاتيجية املركزية وا لجنة  هذا، وجتمتع ا
دة  ىل امجلعيات املستف الن قريبا  مت إال لبت يف طلبات املشاركة، وس

صص لها و  ىل احلصيص ا ٔطري و إالجراءات والتدابري الرضورية لت
ية ت املالية وإالدارية والتق ىل املستو مج، واليت مت اختاذها    .الرب

سب  ٔهيل، فٕان  ادة الت ٔو ٕا داث  ملراكز يف طور إال ف يتعلق 
ية  راهات التق ىل إال قدمة يف بعضها، وذ بعد التغلب  إالجناز م

ة اليت تعرفها بعض ا ٔقالمي، كام تعمل وزارة الشباب والثقافة واملناخ
ىل تطور وحتسني العرض  دجمة ومسمترة  والتواصل ويف ٕاطار سياسة م
ستورية  لية لتعممي احلقوق ا لتخيمي وجع  مج الوطين  لرب الرتبوي 
عية وسيري حقوق املشاركني  ج شئة  لطفو املغربية واملسامهة يف الت

ه ا ٔوساط الطفووتعممي الرتف   .لرتبوي يف 
ٔمه العمليات اليت تقوم هبا الوزارة يف هذا الصدد من  وميكن تلخيص 

  :الل احملاور التالية
رسيع  - ات التحتية والتجهزيات، وتضمن  حمور مرتبط بتطور الب

ٔشغال ٕاجناز املراكز التخيميية من اجليل اجلديد مع خمتلف  وترية ا
لني؛   املتد

شلك دامئ صيانة وهتي  - اهزة  م من فضاءات التخيمي لتكون  دد  ئة 
راسية، وهتم  لقاءات ا ة وا ورات التكوي ال ا وطي فرتة السنة الستق
ٔو  ة اجلبلية  اكفة املرافق العامة اليت تترضر بفعل الظروف املناخ
ت اجلهوية وإالقلميية املعنية ر  الشاطئية، ويمت يف هذا الصدد متكني لك املد

ت؛ داد وهتيئة ا ٔوراش وذ ٕال دات الالزمة لهذه ا ع  من 
ٔساسية والرتبوية الرضورية؛ - لك التجهزيات ا  جتهزي املراكز 
ٔطر الرتبوية املشاركة يف تزنيل  - وكذ احملور املتعلق بتكون ا

الل  لتخيمي وحتديد مهنج التكون وتلميع احملور من  مج الوطين  الرب
د رشاكة ٕا دها  لتكون يف ٕاطار حتديث املضامني وتوح اصة  اد دالئل 

لتخيمي؛  مع اجلامعة الوطنية 
داث جلنة  - ٕ علق بتطور القانون واحلاكمة والتواصل  حمور م

لتخيمي؛ مج الوطين  وية لتزنيل الرب شارية  شارية مركزية وجلنة اس  اس
داد نصوص تنظميية حتدد نوع الشهادات، - بلومات، اليت متنح يف  ٕا ا

لهيا وطنيا؛ حها والتصديق  ة ورشوط م  هناية مسلسل التكون، ويف
يات التواصلية احلديثة لتقامس املعلومات مع  - توظيف لك التق

لوزارة واملنصة الرمقية  هنا، مبا يف ذ املوقع الرمسي  ن يف ح د املستف
مج  لرب  ؛(vacances.ma)اخلاصة 

ة من حتسني و  - الل مجمو جتويد اخلدمات اخلاصة الغذائية من 
 التدابري؛

 دمع التغذية وتعزز نظام املطعم؛ -
ٔمني املشاركني  - يل ما معرها ما اكنت؛) l’assurance(ت  ا
ن؛ - د  حتسني نقل املستف
 .توفري الوسائل الرتبوية -

ة والسالم لتغذية تمت تعممي دليل رشوط الص ة هنا، وف يتعلق 
ي  ة، وا سيق وتعاون مع وزارة الص داده بت ي مت ٕا ت، ا ل ا دا
ة  ة اليوم اصة بعد الرفع من املن سامه يف حتسني جودة التغذية،  س
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صصة للك فرد من  ة  50ٕاىل  30ا ٔن مجمو الش؟  ٔول مرة،  درمه 
ٔخوات  ل إالشاكليات عشناها يف السنوات السابقة، تتعرفوها، ا د

رشبو من ماء البرئ، واالٕ  ٔطفال اكنو ت ل ا ة د ٔن مجمو خوان، هو 
ٔسف، يف بعض املرات تنلقاو بعض املاء يف هاذ البرئ تيكون مسمم  ول

ٔول مرة غيكون حىت  ميرضو،، ف ٔطفال  ٔمراض، ا  l’eau(وتيكونو 
potable ( ش نوفورو ت  ، راه )le minimum possible(يف ا

ىل  لكمو  لطبع يه ال يشء ولكن د 50ت هنار،   on a(رمه يف ا
doublé (لتخيمي يل اكنت خمصصة    .املزيانية ا

رب ٕاطالق طلبات  رام صفقات ٕاقلميية  ، تمت ٕا ق ذ ل حتق ٔ من 
مت  ىل الصعيد الوطين، كام س د  الل دفرت حتمالت مو عروض من 

تظمة ملراكز  رات م الل ز ة من  ىل تفعيل املراق رب جلان العمل  التخيمي 
خلصوص وحىت جوالت وزارية شية  وية، وتفعيل دور املف   .وطنية، 

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
لفريق ب ٔعطي اللكمة  دة والتعادلية يف ٕاطار التعق لو   .ستقاليل 

س   .تفضل السيد الرئ

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
سشكرا السيد ا   .لرئ

ي اسهتل  ر احملرتم ا ل السيد الوز ٔقول وراء تد قة ماذا س يف احلق
بنا معه الرتقب ٕاىل ما هو  ات وسار بنا ور ايت و ا لنقد ا تد 
لتخيمي  مي ماكن  ٔجواء حىت يظل هذا ا ة ا ٔحسن وتطلع الوزراء ٕاىل تنق

ا ضيا وثقاف ربو ور   .الفعيل، 
، اليوم، كنمتناو ٔ  را يف تد ٔكرث ما اكن وز ر اكن نقابيا  ن السيد الوز

ٔنه ديد  ٔكد من  مي هو جمال .. وهذا يثلج الصدر فعال، عندما  ٔن ا
ٔن يقول  ٔين كربملاين  ة، هذا يشء مجيل، ما عىس  ت الطبق حملاربة التفاو
ٔنه  شعر الطفل  م حىت  ٔ دد ا ٔن يبارك هذه اخلطوات ولنقلص من  ٕاال 

يل اكن تيالك يف دارمه  ادر شاي املالكة ا ٔحسن، ما ميك د ما هو  ه لي ب
ا زد من  مي، ها اح ٔقل يف ا ين يلقاها ويلقى  درمه  50ٕاىل  30اود 

كون مؤطر،  لمخمي  يل غيدي الطفل  هذا يشء مجيل، ولكن تيخصنا ا
يل من ه لينا من ذيك امجلعيات ا ركة  ٔ قف،  كون م ربوي،  ب كون 

لت؟ حشال خرجت؟ هذاك  عو يف الباليص، حشال د ودب ونبقاو ن
النا ٔج   .يسء ٕاىل مسعة التخيمي وٕاىل مسعة 

يل  رك يف هاذ التطلعات ا ٔ ر، تنحييه و ٔ راه مع السيد الوز
مج  لو، وهاذ الرب ت د ىل التوق يل حيافظ  مي ا شوفها، ولكن خصنا ا ت

ستقالل وهو ما يل خصو يتطور تدرجيياراه من جفر  ات ا   .زال قامئ ا
لتخيمي ولك امجلعيات اجلادة اليت  شكر اجلامعة الوطنية  ومن هنا ت

 ٔ يل تتلت البا الطبقة الهشة والضعيفة والفقرية يه ا ٔن  تؤطر شبابنا، 
اوتين  ار  شها فا يل تنع ركة من القطاين ا ش،  ت، خصها تع لمخ

مي ونلقى هيا،  نلقاها فا ه  يل ان ر ا ٔفظع، هذا يشء كنحييو السيد الوز
ت ستكون ٕان شاء هللا فذيك  ٔن ا ٔمل  ا ٕان شاء هللا عند  واح

 .املاكن الرايق
س   .شكرا السيد الرئ
ر  .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار شرتايك، تفضل السيد املس   .الفريق 

شار السيد   :يذئ يوسف  املس
س شكرا   .السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔيضا  ة، و رفع املن اصة ما ارتبط  لنمت عنه من ٕاجراءات  ٔ م ما 
ري صاحل لٕاليواء  دد مهنا اكن  قة  ٔنه حق ل التخيمي،  ٔهيل املراكز د بت

ني دون استعامل ٔنه بقى سن ل اجلاحئة، مفا  و   .ق
مج الوطين املهم م الية ٔيضا، البد ٕالجناح هاذ الرب ق العدا ا ن حتق

ٔطفال البوادي واملدن،  اصة بني  ت،  لمخ يف الولوج ودمقرطة الولوج 
ملدن  ٔحزمة الفقر احمليطة  ل  ٔطفال د ل البوادي وا ٔطفال د ٔنه ا
ٔحوج  مج ومه ا ٔحوج لالستفادة من هاذ الرب ات الهشة مه ا والف

ة ت الصيف   .لالستفادة من ا
متع  النقطة ل ا اوب مع مطالب امجلعيات د الثالثة فهاذ إالطار هو الت

ابة لها والتعاطي  ست يد  ٔ لت يل  املدين العام يف جمال التخيمي، وا
ىل تطور وجتويد  شلك ٕاجيايب  إالجيايب معها ما ميكن لو ٕاال ينعكس 

ة ت الصيف   .ا
ر، وهو ا مة، السيد الوز ٔمه رابعا، ويه نقطة  ٔطري الرتبوي،  لت

ٔطرو  ٔوالد يت ٔطري الرتبوي، بغينا  ة هو الت ت الصيف ن فا ٔخطر ما اك و
ميقراطية  ىل ا ىل احلداثة،   ، ث بثوابت بالد ش ىل ال ىل املواطنة، 
ٔطر مكغاربة،  يل كت ل املبادئ ا ة د ىل مجمو الف،  خ ل  والثقافة د

ٔطري الرتبوي  ل لكن هاذ الت كون مسمتر د ٔسايس و كون  حيتاج ٕاىل 
ة   .املؤطرن وحيتاج ٕاىل حتفزي لهاذ الف

ىل ختصيص جزء  ازمة  ٔنه وزارمك  ىل  ر، مسعنا  اليوم، السيد الوز
مج  ر ة، " ٔوراش"من  اصل فهاذ الف يل  لتغطية ميكن هاذ اخلصاص ا

اد يل  ٔنه الناس ا ٔنه صعيب  د السؤال  شتغلو وهنا تنطرحو وا ي 
لهم ٕاىل كنتو تتقصدو " ٔوراش"فـ ت، ا ٔطري الرتبوي فا رو الت جييو يد

لتكون  يل خضعو  يل عندمه دبلومات وا ت ا ل ا ٔنه املؤطرن د
مج  ر ستافدو من  يل  ٔسايس واملسمتر هوما ا ادي "ٔوراش"ا ، وهنا 

ىل مستو  ة  ل هاذ الف ىل كونو شوية نقصنا من احلق د ٔجر و ى ا
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ر، ٕاىل تدارك هاذ  لتايل ندعومك، السيد الوز يازات، و م مستوى 
ٔمر   .ا

ٔمر املرتبط بتقليص املدة ٕاىل  ريا، ا قة  10ٔ م، ويه فاحلق م  8ٔ ٔ
اش  ل املغادرة، ما عرف ل الوصول واليوم د ا مهنا اليوم د ذف ٕاذا ما 

ل الوزارة يف تقليص هاذ م،  ٔشنو الفلسفة د ٔ نة  15ا يوم اكنت مز
ل وزارمك  ٔنه املصاحل د رجو   ، ل بالد ٔطفال د رفهييا ل ربو و مة  و

يل اكنت معمتدة ىل املدة ا   .حتافظ 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر يف بعض ثواين، تفضلو   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
شار، قلصنا فقط ٔمور، نعم، السيد املس ش نوحضو بعض ا ري   ،

ل الرتممي،  10لـ  15من  يف ما تتعرفو إالشاكليات د ٔن فقط  م فقط  ٔ
يفاش  ئية  ا احلا الو ارف مي ما كناش  ىل عودة ا لنا  ٓنذاك فاش ا و

ٔن ممكن فالصيف ما بني  ٔوائل  (juillet 15)غتكون، فاعمتد  حىت 
ٔحسن  9هرش  دو ما هو  ٓنذاك نو رجع و مي بعدا  د ا رو بعدا وا ند

ش قلصنا املدة ٓنذاك  ذينا  يل ا ، هذا هو املعيار ا   .لسنة املق
ٔن إالخوان  يل عندي مطلب اليوم يه  ٔ ا ٔخرى  ٔما املالحظات ا
ت  شوفوها فا ٔي مالحظة  وي، ٕاقلميي وحميل،  لكهم عندمه وجود 

ا هبا..  غتكون   .مرح

س اجللسة   :السيد رئ
ه ٓين الرابع موضو ٔن الثقايف والشبايب واحملافظة : "السؤال ا فعلية الش

الية متكني والعدا ا ٔ ا د   ".ىل الرتاث وم
عية لتقدمي  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
  .تفضل

حام شار السيد املصطفى ا   :يناملس
س   .السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل  ٔن الثقايف والشبايب واحملافظة  سائلمك حول موضوع فعلية الش

اكفؤ الية و متكني والعدا ا ٔي ا د الفرص بني املراكز  الرتاث يف ضوء م
  الكربى واملراكز الصغرى؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر تفضلوا   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصلالسيد و    :ز
س،   السيد الرئ

ىل هذا السؤال شار،    .شكرا، السيد املس
 ، ٔن الشبايب والثقايف بب لش هنوض  ىل سؤالمك ف يتعلق  جوا 
ا  فالعامل القروي واملناطق  يا ٔكرث اح االت الرتابية ا اصة يف ا

ٔو اليت تعاين من الهشاشة، فإ  ن ٕاسرتاتيجية قطاع الشباب يف تدبري النائية 
مج احلكويم واملضامني الواردة  ضيات الرب ىل تفعيل مق ركز  ال  هذا ا

منوذج التمنوي اجلديد   .يف تقرر ا
الت الوزارة يف جمال الشباب  د بعض تد ويف هذا إالطار تو

  :اكلتايل
ه ال  - حها يف و ٔهيل دور الشباب املغلقة وحتل، وف شباب جتهزي وت

داث مؤسسات يف ٕاطار الرشاكة مع  راجمها وٕا لالستفادة من 
الية يف توزيعها؛ اة العدا ا  مرا

ديدة يف  - ظومة  دمات مع عروض دور الشباب وبلورة م جتويد 
 تدبريها؛

رامج  - الل تزنيل  ل متكني الشباب من  ٔ ادرات من  ذ م دمع وتنف
بة املبادراة الشبابية  صادي هتدف ٕاىل موا ق لتعزز إالدماج 

ظامت دولية رشاكة مع هيئات وم لشباب  عي  ج  .و

ٔمهها دد من املبادرات  ر  ٔن نذ ال الرتايث ميكن    :يف ا
مثني الرتاث الثقايف  - سهتدف  ت الرتاثية اليت  ا توسيع شبكة املهر

 بعدد من املناطق؛
شجي - ٔمهية الرتاث الثقايف ل س ب انب التعريف والتحس ٔ ع املغاربة وا

الل العديد من  ة من  ٔريولوج رة املعامل التارخيية واملواقع ا ىل ز
رزها ٔ اء شهر الرتاث يف الفرتة املمتدة من : املبادرات،  ريل  18ٕاح ٔ

شطة  18ٕاىل  ٔ ل ا ٔ متديد  ائيا  ي مقنا هذه السنة است ماي، وا
ٔهنا سمتدد لشهرن اطق  املنظمة يف ٕاطاره، حبيث  اكملني مبختلف م

ٔو  ة العدد  ح برية ال من  ه  ستفادة م املغرب، حبيث اكنت 
ٔسابيع القلي  الل ا ٔن الوزارة ستقوم  اجلودة، وجيب إالشارة ٕاىل 

كويين لفائدة  ظمي يوم درايس و شاب وشابة  1000القادمة ب
اطق املغرب وذ مبركز بوزنيقة و   .من دور الشباب 30مبختلف م

ال الرتاث حبيث سيكون الهدف من هذا اليوم  وسهتدف التكون مب
ىل  شيطة  ة ال ٔمام هذه الف لرتاث  مثني والرتوجي  رايس والتكويين هو  ا
ار الزائفة يف هته  ٔخ ٔمهية حماربة ا سها ب عي، وحتس ج مواقع التواصل 

شارية فرتاضية ال اصة من املنصات  ٔمور،    .ا
ٔن ال فرتاضية كام  لق رشااكت مع هذه املنصات  سهتدف  وزارة 

الن عن ذ  مت إال ار الزائفة معوما، وس ٔخ ل حماربة ا ٔ شارية من  ال
  .قريبا
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ة اسرتاتيجية  ىل صيا ٔثناء  مت العمل يف هذه ا ، س ٕاضافة ٕاىل ذ
رب وضع خطة  عي  ج ىل مواقع التواصل  لرتاث املغريب  لتعريف 

ون املغاربة املشتغلون تواصل  اف افة الوطنية، الص ية تنخرط فهيا الص
ن سنقوم  ت املغاربة ا ولية، واملؤرن الشباب والشا افة ا لص

 .مهنم سنو 1000بتكون 
هنوض  ىل اكفة املبادرات الهادفة ٕاىل ا ة  ف هذا، وتبقى الوزارة م

ٔن الشبايب والثقايف بب وتطوره وكذا منيته،  لش حامية الرتاث الوطين و
ا مجيعا ٔن حامية هذا الرتاث تبقى مسؤولي   .اصة و

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
شار، ب السيد املس   .يف ٕاطار التعق

شار  حامين السيداملس   :املصطفى ا
ىل ما تفضلمت به ر،    .شكرا، السيد الوز

ل مع اجلواب، نق رخي عريق ويف ٕاطار التفا ٔن بالد لها  ىل  ول 
ٔن نتفق  راث، ولكن ميكن  زخر به من  د ف  ٔ دا، وال جيادل  وغين 
لتمنية،  روة مادية حمركة  راثنا الثقايف ٕاىل  ستطع ٕاىل حتويل  ٔننا مل  مجيعا 
ري اكف، والوسائل  ري الالمادي  ٔن ما نقدمه لتمثني الرتاث املادي و و

ٔة لتطوره حمد ري املعب ادية  ٔ ٔن املقاربة املعمتدة مقاربة  ٔخطر  دا، وا ودة 
صادية  ق ة، تفصل تدبري الرتاث الثقايف عن السياسات  ٕادماج

عية ج   .و
راسات  لرتاث احمليل ويف ٕانتاج ا بري يف التعريف  ينا نقص 

ٔعامل اليت  ينا ا لهم ٕاذا ما است لرتاث احمليل املهم، ا ة  قام هبا املونوغراف
ال تار السويس م ستعامريني وبعض املغاربة اك ني  ٔنرتوبولوج   .ا

ة  ٔنرثوبولوج راسات ا بري يف تغطية الرتاث الوطين  جند فقر 
بري يف املؤسسات البحثية، معهد وطين  ينا نقص  ة احمللية،  واملونوغراف

ت اته وٕاماك ط، وٕانتا لر ر والرتاث  ٓ د لعلوم ا يض وح د حمدودة، يق ه 
اته العلمية   .دعام قو ملضاعفة ٕانتا

رية تتوسع تدرجييا يف ظل  ٔ ٔت يف السنوات ا ة بد احلركة املتحف
ي شهدته يف الوالية السابقة، ولكن يتعني تعزز هذه  إالصالح القانوين ا
رة املتاحف، جفل املتاحف تعاين  ىل ز ة والرتبية  لثقافة املتحف احلرية 
راث معراين ممتزي يف  ة يف استقطاب امجلهور والزوار،  ق ت حق من صعو
ات والقصبات ودواور اجلبال والسهول يتعرض  العديد من القصور والوا
ره يف الرتبية  مثينه واس رامج مستع لرتمميه و لتاليش، وحيتاج ٕاىل 

ج صاد التضامين و ق ٔو الرتبية امجلالية و الية    . عيا
اع الرتاث  ر، تصورمك السرت ، السيد الوز ٔن نثري معمك كذ ريد 
ٔرشيف املغريب  رية وا ٔ اصة القطع ا د يف اخلارج، و املغريب املتوا

  .املوجود يف اخلارج
مثني هذه  ٔوج العطاء وحنتاج ٕاىل  زخر كذ مبجمتع شبايب يف  بالد 

ه امل كفي ف رشية، والتمثني ال  مثني الشباب ٕاىل الرثوة ال يض  درسة بل يق
ء ٕاىل اململكة  الن زتاز  شبعة حبب الوطن و لهوية املغربية امل حتصينه 
ة، وهو ما  يد جبذورها الراخسة ومشارهبا املتنو املغربية ذات التارخي ا
منية قدراته إالبداعية وبناء  ٔطري الشباب و ة لت ق يض سياسات حق يق

اتخشصية الشاب املغ ل ب   .ريب املتعمقة يف التارخي واملمتدة حنو املستق
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر، تفضلوا   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
ش  اد ٔن إالماكنيات احلالية ما  فقني ب ا م شار، اح نعم، السيد املس

ل الرتاث دي د ىل  تقدر جتاوب مع الت لكمنا  الوطين، فقط لهذا 
كونو  ش  وح مع اخلواص  ة، ولهذا حنن يف ٕاطار نقاش مف ة الثقاف الصنا

لنا لرتممي ولتعريف جبميع الرتاث الوطين د ات مع اخلواص    .اتفاق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر ر، شكرا السيد الوز   .ما بقاش  الوقت السيد الوز
هال  ٓين اخلامس موضو رش : "سؤال ا ل ويل  تنظمي املعرض ا

اب   ".والك
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

ٔكناو شار السيد موالي مسعود    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ذة ٕالجناح ر، حول التدابري املت ورة  سائلمك، السيد الوز  27ا
اب رش والك ل ويل    .لمعرض ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 
  .تفضلوا

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
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ىل هذا السؤال شار،    .شكرا، السيد املس
شار احملرت  ويل بداية، السيد املس ملعرض ا ممك  ىل اه شكرمك  م، ت

ذ  ة هامة حتتضهنا بالد سنو م اسبة ثقاف ي يعترب م اب ا رش والك ل
الل السنة  اء  ابت است ات، يعين من القرن املايض، واليت  ن ال

احئة  ب  س د"املاضية  ري "19-وف ٔ س ا ا يوم امخل ٔرشف ، هذا وقد 
تاح فعاليات  د الثقايف الهام حبضور خشصيات وطنية ىل اف هذا املو

ورة  جناح ا ٕ ختاذ اكفة التدابري الكف  بية وازنة، وقد قامت الوزارة  ٔج و
ط  27 لعامصة الر ٔول مرة  اب اليت تنظم  رش والك ل ويل  لمعرض ا

ار البيضاء ٔن تعذر تنظميها مبدينة ا   .بعد 
ورة هذه السنة مع ا ة وتزتامن ا ني إالفريق لثقاف امصة  ط  يار الر خ

لروابط  مثينا  ضيف رشف  ٓداب إالفريقي  ستضافة ا متزي  ة، و وإالسالم
ىل  شتغال  ا، وقد مت  ان ٕافريق ة اليت جتمع الثقافة املغربية بثقافة ب املت

لقاء واحلوار ب ا  ي يعترب دامئا ب امة لتعكس صورة ب ا ة  ني رجمة ثقاف
  .الثقافات والشعوب

دمات يف املستوى املطلوب لزوار  ىل تقدمي  هذا والوزارة حريصة 
ال اجليد لاكفة املشاركني والعارضني  ستق معرض هذه السنة وكذا 
رات املدرسية  لز سجيل املسبق  لية ال د  انب، كام مت اع ٔ املغاربة وا

رة املعرض يف ظروف  ٔطفالنا من ز متكن  ستفادة من حىت  دة و ج
صص هلم مج الثقايف ا   .فعاليات الرب

سهيل الولوج ٕاىل املعرض، قامت الوزارة بتخصيص  ويف ٕاطار 
لراغبني يف  ط  ٔول مرة من ثالث نقط مبدينة الر افالت نقل جمانية 
ب الوطين  ٔول مرة كذ بعقد رشاكة مع املك لمعرض، كام مقنا و التنقل 

ارج  لسكك احلديدية ضات لزوار املعرض من  ح ختف هتدف ٕاىل م
ط تصل ٕاىل  ارضن والعارضني بنفس  %30الر رة العودة ولم ىل تذ

ب هاب وإال رة ا ىل تذ سبة    .ال
لسكك احلديدية  ب الوطين  شكر املك ش  ٔستغل هذه املناسبة  و

ة الر شكر  ط ىل اخنراطهم يف هذه العملية، ويف نفس الوقت بغيت 
يل سامهت واخنرطت ٕاجيابيا ٕالجناح هذا املعرض - سال  - يطرة ا   .الق

ل اجلهات  خنراط د ٔن هاذ  ري، امسحوا يل، نقول لمك  ٔ ويف ا
سبة  ل ٔ تنعتربو هذا ٕاجيايب  سمونه البعض التغول،  ٔقالمي، ما  ل ا ود

ساهل وهاذ  يل هاذ ال ي يل  ٔنه هو ا التعاون مع لمواطنات واملواطنني، 
ىل الصعيد  س فقط  ٔشياء، ل ل ا ة د لينا جنحو مجمو يل تي اجلهات هو ا

ٔقالمي اململكة ىل اجلهات و   .احلكويم وال حىت 
سايل ل ما  ٔرقام ق   :بعض ا

ول املشاركة- ول املشاركة؛ 40: دد ا ا، ا   ب
  ؛700: دد العارضني -
ٔروقة -   ؛300: دد ا
اتدد املناظرات و -   ؛130: ج

شكر مجيع  - ني، وهنا يف نفس الوقت، امسحو يل،  الم الرشاكء إال
اب يف  ش نعرفو مبعرض الك يل سامهو معنا جما  ني ا الم الرشاكء إال

ط مه  ٔول  8والرشاكء املؤسسيني  48مدينة الر لطبع الربملان  مبن فهيم 
ارض يف املعرض وكذ وزارة العالقات م ع الربملان، السيد مرة هو 

ر مشكور  يتاس(الوز س ، السيد مصطفى  ى رئ ر املنتدب  الوز
مس احلكومة لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي    .)احلكومة، امللكف 

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   .يف ٕاطار التعق

ٔكناو شار السيد موالي مسعود    :املس
لمكشك ىل اجلواب د ر،    .را، السيد الوز

ويل  رة املعرض ا رشف ز ر، ٕان لك من حظي  فعال، السيد الوز
داد اجليد لهذا  ىل حسن التنظمي وإال اب سيطلع عن كثب  رش والك ل
لعامل ولعمق  ا  شلك صورة نقد ٔنه  اصة   ، ٔمهية لبالد احلدث البالغ ا

ٔدب االٕ  ه ا ستضاف ٔفريقي  ورة هو ا ٔمه ما ميزي هذه ا ٔن  ث  فريقي، ح
يار  ورة، متاشيا مع اخ ىل هذه ا ا ضيف رشف  ٓداب ٕافريق لول 

لثقافة يف العامل إالساليم امصة  ة و لثقافة إالفريق امصة  ط    .الر
ر، مبجمل إالجراءات والتدابري اليت اختذت  شيد، السيد الوز وٕاذ 

داد لهذا احلدث الوط ت إال سم مببادرات ممتزية وصاح ويل، واليت ت ين وا
بة ىل مستوى املوا ، نغتمن هذه املناسبة من ىل مستوى التحضري و

ية الساهرة  ٔطر إالدارية والتق هتاين ل ه لك ا ىل ٕاجناح هذه اللمك لتوج
لني والرشاكء ورة وللك الفا   .ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ورمغ لك ما صاحهبا من رمغ لك ما كتب عن دورة هذه السنة 

ي اكن من  س لهذا احلدث املهم، وا ان كثرية تب ٔح انتقادات ويف 
ٔنه ال ميثل خشصا بعينه  د، ٕاال  ل وا ٔن يقف  امجليع وقفة ر املفرتض 

ه رم اته بل لب  سب لشخص  ه لن ي   .وجنا

ر،   السيد الوز
س شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب جياب، ٕاننا يف فريق ا ٕ ل 

ٔرقام تعكس  دد الزوار، ويه  ة ارتفاع  ٔرقام املس حلد السا حسب ا
داد  لمغاربة، وهو ما يتطلب ٕا ال املمتزي  رين وإالق م الك ه الرغبة و
ىل هذا النوع من  ال  دة إالق ىل املدى املتوسط والبعيد لز ٕاسرتاتيجية 

ٔخرى يف يار مدن  ىل اخ لك دورة، قصد توفري  املعارض، مع احلرص 
رتمت مدينة  مك هاذ السنة ا ٔ لمك،  لسان د ىل ا اء  دا جمالية، كام 

ٔنه تعمم هاذ القضية هاذي ط يف ٕاطار الرشاكة مع اجلهات، تنظن ب   .الر



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

30 

 )2022 يونيو 7( 1443 ذو القعدة 7

ر   .وشكرا لمك السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه شبا: "السؤال السادس موضو م    ".ب العامل القرويه
شارن من فريق التجمع د السادة املس ٔ ٔحرار  اللكمة  الوطين ل

  .لتقدمي السؤال

شار    :جامل الوردي السيداملس
س،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ام هبا  ر، عن التدابري اليت تعزتم وزارمك الق سائلمك، السيد الوز
رفهيية  ضية و لقرب ر هنم من مرافق  ٕالنصاف شباب العامل القروي ومتك

ة؟   وثقاف
  .شكرا

س    :جللسةاالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر، تفضلوا   .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ٔن هذه الوزارة ت ربمك  ٔ ىل سؤالمك،  ضع ساكنة العامل القروي، جوا 

ة  ور الهام لهذه الف ا، وذ ٕاميا  اصة الشباب مهنم، يف صلب اه و
قها   .يف التمنية الشام اليت تطمح ب ٕاىل حتق

ىل  اليا  لشباب،  1032يفام تتعرفو وزارة الشباب تتوفر  مؤسسة 
سوية ومراكز التكون املهين ا ٔندية ال سوية، ومراكز دور الشباب، ا ل

سبة  419التكون، مهنا تقريبا  لعامل القروي متثل  ، وميكن %41مؤسسة 
لشباب املغريب مبا فهيم شباب العامل  م  ادرات الهادفة لاله تلخيص م

 :القروي ف ييل
  توسيع الشبكة الوطنية ملؤسسات دور الشباب ودور الثقافة

ات الرت  سيق ورشاكة مع خمتلف امجلا ابية، وقد مقنا مؤخرا بت
داث ىل الصعيد اجلهوي ٕال ات رشاكة  ع اتفاق مؤسسات  بتوق

 ؛)8les PDR(الشباب يف ٕاطار خمططات التمنية اجلهوية 
  متكني الشباب من ت  نرتن شباكت  ربط املؤسسات الشبابية 

شطة والورشات الرمقية، وهاذ اليش  ٔ  تفعل؛) déjà(ا
 دمات وعروض مؤسسات ا الل تزنيل جتويد  لشباب من 

                                                 
8 Programme de Développement Régional 

ىل  ركز  رامج  داد  ٔساس ٕا ٕاصالح شامل ملنظومهتا، هيم 
رامج  ارات احلياة لتكون مبثابة انطالق شباب لالستفادة من 
عي  ج ٔخرى الهادفة ٕاىل تعزز إالدماج  وطنية ملؤسسات 

مج  لشباب، كرب ال؛" فرصة"واملهين   م
  ظومة تدبري مؤسسات دور ا املرسوم ٕاصالح م الشباب، واح

لحكومة؛ ٔمانة العامة  اليا يف ا ٓن هو  د، وا  التنظميي و
  شاف ية، هيدف الك ة والف االت الثقاف ة يف ا نو رامج م وضع 

ديدة حىت يف العامل القروي؛ نية   مواهب وتوفري فرص 
  سوي يات يف مراكز التكون املهين ال لف ة  شطة املو ٔ دمع ا

د داثواملسا ل،  ن يف جمال ٕا شطة املدرة  ٔ التعاونيات وا
ات  دد من املناطق بني بعض امجلا كون يف  ي  د ا لتبا ونظرا 
ددا من دور الشباب ونقط القراءة  القروية، فٕان الوزارة ستضع 
لتفكري يف عقد  ات، ٕاضافة  ة املتنق بني هذه امجلا واملراكز الثقاف

شغيل والكفاءاتالواك الوط "رشاكة مع  " نية ٕالنعاش ال
)9l’ANAPEC( ه رامج التوج ل وضع  ٔ ة من  ، ووزارة الفال

ل هذه الفضاءات املتنق وحىت  لشباب دا صادي  ق وإالدماج 
ات الشباب القروي اج اصيات و ٔقلمة مع   .كون م

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار بيف ٕاطار ال  السيد املس   .تعق

شار    :جامل الوردي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم   .شكرا السيد الوز
ليه، حبيث  ىل رٔس الوزارة، وشكرمك  ي تقوم به  هود ا نقدر ا
ت  ٔعطى تعل ال امل  ٔن  لمك،  ت د ٔولو يعترب الشباب مضن ا

د يف صلب اه ٔنه يو ه،  ٔوضا لهنوض ب اللته، صارمة وواحضة  مات 
الم  ٔرس وٕا لني من  ود خمتلف املتد اح يتطلب تضافر   فالن
ٔ القمي  ىل الشباب مرتبطة مبس ة  لب إالشاكليات املطرو ٔ ومدرسة، ف
ة  ر اتقمك  ىل  الق، ويه مسؤولية جسمية ملقاة  ٔ والوطنية وا

ٔوىل   .ا
ٔن شباب العامل القر  ىل  ٔوال،  كون لهذا، فٕاننا نؤكد،  ٔن  وي ال جيب 

لتكون  عطش  ٔنه شباب م ريه من شباب اململكة،  ٔقل قدرا عن 
ٔي جمال ينفعه كوينا يف  اليا وال  لهبم مل يتلق تعل  ٔ ٔطري، ف   .والت

مج  ريا برب سامه كثريا يف توفري فرص " ٔوراش"لقد تفاءلنا  ي س ا

                                                 
9 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
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ٔنه يبقى حمدودا،  مة من الشباب،  ة  مو اال الشغل  ٔسوق لمك م وهنا 
ٔزيد من  د به  ي تو سات ا شيطة، لكن  1600لشباب ٕاقلمي امخل مجعية 

ستفد سوى  ات  %10مل  يا د صغري مقارنة مع اح مهنا، ويبقى الرمق 
  . الساكنة

فاع عن ٕاماكنية  رمسوا خطا  ٔن  ر،  ليمك، السيد الوز ا، نقرتح 
ىل مجيع  مج بتعمميه  سىن لعدد متديد هذا الرب ات القروية، حىت ي امجلا

لتايل  متكن  ه، و ٔكرب من الشباب املنخرطني يف امجلعيات لالستفادة م
شها شباب إالقلمي  ٔكرث نظرا لظروف العز اليت يع من توفري فرص شغل 

ليه الطابع القروي ي يغلب    . ا
ة  هودات املبذو من طرف خمتلف السلطات العموم لرمغ من ا و
ه الكفاية،  مج مبا ف ٔن هؤالء الشباب مل يعبؤوا بعد لهذا الرب ٕالقلمي، ٕاال 
النية  دة من امحلالت إال ال والز ٓ ىل رضورة متديد ا  نؤكد 
عاب هذا  ت يف اس دوا صعو لب الشباب و ٔ ٔن  والتواصلية، خصوصا 

مج  ا الطوارئ ال "ٔوراش"و" فرصة"الرب  .صحية، يف ظل تواصل مدة 
رام ر احملرتم، ٕاىل ٕا ريا، ندعومك السيد الوز ٔ و .. لكمتو.. و رم

ات  ات القروية اتفاق فو مع امجلا ك زيدو  ات، بغينا  ات مع امجلا االتفاق
ىل  لشباب و ال لالستفادة من الربامج اليت تطمحوهنا  قصد توسيع ا

ل ٔ   ..رٔسها دور الشباب ودور الثقافة وذ من 
  .شكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

يق عندمك يش وقت، تفضلوا، بعض الثواين ر،    .السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
ٔن وزارة الشباب والثقافة  ركزو  ش  ري  يف بعض الثواين فقط، 
كونو ديور  ش  اليا  رها  يل كتد ات ا والتواصل، يعين مجيع االتفاق

ىل العامل القروي واجلهات ال  ركزو  ٔو ديور الثقافة، ٕاال وحنن  داد  شباب 
ذوه، وتعرفو  ش فالسنوات السابقة، هذا حتدي بغينا  يل ما استافدا ا
يل اكنت  جلهات ا ٔقالمي واجلهات، ٕاال وبدينا  يل مقنا هبا فا رات ا حىت الز

ىل مجم سية من طرف احلكومة السابقة، وهنا نتلكم  ة من اجلهات، م و
ة قلو فهيا كنلقاو غياب  -جهة در ة، فاش كن اللت واجلهة الرشق ف

ٔو ديور الثقافة ل ديور الشباب  ك د س لو ل هاذ ا   .بعض املرات د
ٔن مجيع  دمك  ىل هاذ العملية، ونوا سهر  ٕاذن الوزارة واحلكومة 

ٔو ديور الثقافة يف يل غتكون فديور الشباب   املدن غتكون اخلدمات ا
ىل هاذ العملية سهرو    .كذ فالعامل القروي، و

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔحاكم املادة  لس، توصلت الرئاسة  168طبقا  لم يل  ا من النظام ا
ء  ٔسئ الشفهية ليوم الثال ، 2022يونيو  7بطلب تناول اللكمة يف هناية ا

شرتايك، حول تقدم به السيد رئ ب "س الفريق  ٔسعار الك دة يف  الز
ل احملدد، "املدرسية ٔ ل ا ىل احلكومة دا ل هذا الطلب  ٔح ، وقد 

ٕالجياب مع الطلب لها  ربت عن تفا   .و
ني ق دود دق شرتايك يف  لفريق    .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد    الوز
لنارشن  دا كام ساء الرٔي العام الوطين مقرتح امجلعية املغربية  ساء 
اب املدريس  ٔسعار الك دة يف  لز لحكومة والقايض  يل تقدمت به  ا

سبة  ل املقررات %25ب ظر مراجعة د يل كنا ن ، طبعا يف الوقت ا
ل  ٔفق الرمقنة د ب املقررة، يف  دد الك ٔنه املدرسية وتقليص  ال،  هاد ا

حنسار  ذة يف  ٓ ل التعمل  ل الورق يف التعمل ويف الكفاية د الثقافة د
ٔو هباذ املقرتح   .اليوم يف العامل، نتفا

رش  ٔسعار، راه الوضع ال ي دات فا ل الز طيب، اليوم مع السلس د
ٔن املغاربة  ر، ونقولوها لك مسؤولية ولك جترد،  لن خلري، السيد الوز

سهتالك،  ٔساسية يف  ستطيعوا معمك صربا، من احملروقات، من املواد ا
اب  اب املدريس، والك لك لضوء، وجنيو  لامء،  ل النقل،  ٔسعار د ا
ق  ل الرحب وحتق ٔنه مايش سلعة رحبية، هذا مايش جمال د املدريس يفرتض 

مثرو ف س ، ك ه فوالد مثرو ف س ل الرثوة، هذا جمال ك ل د ه مفستق
ٔننا اليوم كنلمسو  لو هباذ النقاش، واحلال  ش نق املغاربة اكملني، ما ميك

ابة لهاذ املطلب ست ل  ن ٕارهاصات د ل احلكومة اك   .فالترصحيات د
ىل  كون عندو انعاكسات سلبية، سواء  ادي  اء، هذا موضوع  ر

سبة  ٔوالد والرفع من  ل  ل د ىل مستق الهدر ستقرار، سواء 
ٔهييل دادي والثانوي والت ٔقسام الثانوي وإال اصة يف    .املدريس، 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر الشباب  وىل السيد وز ني، وس ق دود دق لحكومة يف  اللكمة 
صاد واملالية ق رة    .والثقافة والتواصل تقدمي اجلواب نيابة عن السيدة وز

ر   .تفضل السيد الوز

صاد  ق رة  ر الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن السيدة وز السيد وز
  :واملالية

س   .شكرا السيد الرئ
شار،   السيد املس
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ٔن اقرتاح رفع  ٔن جملسمك املوقر ب ر  ٔذ ٔن  ٔود  ال مع هذا املوضوع،  تفا
لنارش ب املدرسية اكن بطلب من امجلعية الوطنية  ن، سعر بعض الك

لجنة  ع ا درت لعرض اج لام هبذا املوضوع،  ذت احلكومة  ٔ ٔن  وبعد 
صاد واملالية،  ق ٔسعار واليت ترتٔسها وزارة  ة ا ع ومراق الوزارية لت
دة سعر الورقة ولكفة  ة لز ب ن ٔسعار الك دة  ز املهنيون طالبوا 

سبة  ة ب قرتاح هذ%110الطبا ب املدرسية املعنية  دة هتم ، الك ه الز
سبة لـ  ل دادي، وتندرج  بتدايئ وإال املبادرة "مضن  %70املستويني 

رشية لتمنية ال ال " الوطنية  ٔطلقها  يف ٕاطار معلية مليون حمفظة اليت 
، واليت تغطي يف الوقت الراهن 2009امل دمحم السادس نرصه هللا سنة 

لكفهتا  4.5ٔزيد من  ذ، و مليون درمه، معىن  250اليا مليون من التالم
مت حتملها يف ٕاطار املزيانية  اب املدريس س دة يف سعر الك ٔي ز ٔن  ذ 

عي ج صصة لهذا املرشوع    .ا
شمل لك  قرتاح املقدم مل  ٔن  ٔي قرار، مع العمل  ذ  ٓن مل يت وحلد ا

ب املدرسية، فهو يتعلق بـ  ٔصل  186الك كتا  391كتا مدرسيا من 
ليه من طرف الوزارة الوصيةم  .صادقا 

شارن، مازال يف  س، السيدات والسادة املس املوضوع، سيدي الرئ
عية  ج صادية و ق عتبار الظروف  ن بعني  ذ ٓ راسة،  طور ا

ٔرسة املغربية   .احلالية واستحضار القدرة الرشائية ل
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

كون قد  شكرمك ىل مسامهتمك الطيبة يف هذه اجللسة، وهبذا 
ٔسئ لسة ا ٔعامل  دول  نا    .استوف

  .شكرا لمك مجيعا

  .رفعت اجللسة

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

  :امللحق

 لوي شارة السيدة لبىن  ب املس رة ىل جواب السيدة  تعق وز
ة ة والصنا عي والتضامين السيا ج صاد  ق   :التقليدية و

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم؛   السيد الرئ

رة احملرتمة؛   السيدة الوز
شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ستورية شارن يف ٕاطار هذا اجللسة ا اسبة نؤكد من . املس ويه م

لتمنية  ٔساسية  عتبارها رافعة  لية  ا ة ا شجيع السا ٔمهية  ىل  اللها 

ة التغريات  ىل موا ة املستدامة القادرة  صادية واملالية والبي ق
  .والصحية

لحفاظ  لية  ا ة ا ر يف السيا س ٔمهية  ورو عن  احئة  شفت  لقد 
ىل استقرار ىل استقرار هذا القطاع  ولية واحلفاظ  ٕازاء التقلبات ا

ة  شجيع السيا ٔكرث يف  ر  س يض  اصب الشغل، وهو ما يق م
اسب مع القدرة الرشائية  اصة وحمفزة ت رامج  الل  لية من  ا ا

  .لمواطنات واملواطنني
رة احملرتمة،   السيدة الوز

د  ل اجلاحئة تف ٔن حوايل مليون مغريب ٕان املعطيات إالحصائية املتوفرة ق ب
ي تضاعف يف بضع سنوات فقط،  سبانيا، وهو الرمق ا ٕ يقضون عطلهم 

دة ٔي ، 2018مليار درمه من العم الصعبة سنة  19 حوايل لكفو  ز
سنة  9 وصلت ٔخرى ، اليت جسلت 2017يف املائة مقارنة  ا  يه ا ارتفا
سبة  ب الرصفإ يف املائة حسب  21ب   .حصائيات مك

ب الرصف لسنة  لقد ٔن 2018شفت املعطيات إالحصائية ملك نفقات ، 
ت املغاربة ٕاىل اخلارج ث وصلت ٕاىل مليار درمه 1,55 قد بلغت سفر ، ح

ه  ل مليار درمه،  18.9ما مجمو بريا مقارنة مبداخ ا  ل ارتفا وهو ما م
لعم الصعبة ة  ىل )مليار درمه 1(+ السيا ي ينعكس سلبا  ، اليشء ا

صاد الوطين و  اريق دة العجز يف املزيان الت   .زيد من 
ة مرده ٕاىل القرب اجلغرايف وسهو   ة اخلارج ىل السيا ال  ٕان هذا إالق

ارتنا  ا  ٔشرية، وٕاىل العروض التنافسية واملغرية اليت تقد ىل الت احلصول 
تلف الرشاحئ  اسب مع القدرة الرشائية  ٔيضا، واليت ت الشاملية 
د يف  ال، وهو يشء ال يتوا ستق دمات  عية، فضال عن جودة  ج

ٔسف   .بالد مع ا
يئ و عي والب ج صادي و ق لس  لم شف رٔي  يف هذا السياق، 

ة  ة يف التمنية املستدامة صدر السنة املاضية عن مجمو حول دور السيا
الالت اليت يعاين مهنا   خ رقطاع من    :مهنا هذا القطاع، نذ

  ىل مستوى املُُدن واجلهات، وتوزيع (ٕاشاكلية الرتكزي الثاليث
ن ات حبسب ب الُقدوم، وحسب املوامس/ الوافد  ؛)املَب

 ادة ؛ لية الق ىل مستوى  ٔسايس   قصور 
 ىل مستوى متويل القطاع؛ ت   صعو
  ب التحوالت روجي وسويق ال توا ل (لية  ٔداء املس اخنفاض ا

ٔه  ؛)2020داف رؤية مقارنة مع 
  ة واحضة ف ك ادة  ٔدوات الق ، و شغيل السيا غياب خريطة ال

 .وحمددة
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ىل ما سبق، فٕاننا يف  وبناء 

شارن، ندعو ٕاىل   :املس
  ملؤهالت لتعريف  لساحئ املغريب  ة  اصة مو داد دالئل  ٕا
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، و لهيا بالد ة اليت تتوفر  عية  السياح ج ة  شجيع السيا
ية  ٓويو والتضام  ؛تطور امل

 ة الوطنية مبختلف فروعها لسيا اصة  ات  ت ذات  ختصيص م
لساحئ املغريب؛  جودة وتتالءم مع القدرة الرشائية 

  ة ش  شجيع سيا ٔسلوهبم يف الع عتبار  ذ بعني  ٔ الشباب مع ا
شطة الرتفهيية و  ٔ هم يف جمال ا ٔمناط اسهتال ضيةو  ؛الر

  ة بعدد من ة التحتية السياح تنويع العرض السيا وتعزز الب
لعبور السيا فقط، وشجيع  اطق  اجلهات واملناطق اليت تعترب م

شفائية؛ س ة  ة والسيا ة الثقاف  السيا
  ادق ال دد من الف ٔن  اصة و ادق،  ادة تصنيف الف ىل ٕا العمل 

دد النجامت   اليت حتملها؛تتالءم وضعيهتا مع 
 ه عرض تقدمي خلارج سيا مو  ، وشجيع الربط لمغاربة املقميني 

ٔقالمي اململكة؛ ات و  اجلوي بني خمتلف 
  ٔهيل الل التكون والت لقطاع من  رشية العام  ٔهيل املوارد ال ت

ل القطاع، و التصدي لبعض  املسمتر وحماربة مظاهرة الهشاشة دا
متي يب والساحئ الظواهر السلبية وا ٔج زيية يف التعامل بني الساحئ ا

ٔخرى ات   .املغريب، ما يدفع الساحئ املغريب ٕاىل تفضيل و

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
ىل  ة  لسيا ة املتعلقة  ٔمهية التقائية السياسات العموم ىل  شارن  املس

ىل لية  ا ة ا لسيا ه العموم، و ٔمهية الرشاكة  و ىل  ه اخلصوص، و و
ة وتنويع  ة التحتية السياح لب هنوض  ل ا ٔ لني من  بني خمتلف املتد
ٔذواق حىت تلعب  ه مع خمتلف ا ل ومالءم ا ه  العرض السيا املو

ة دورها يف التمنية املستدامة   . السيا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


