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 061 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔول 28 الثال  .)م2022ٔكتور  25(ه 1444 ربيع ا
شار السيد  :الرئاسة س جملس  الرابع، اخلليفة املهدي عمتوناملس لرئ

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

 .بعد الزوال السادسة
ٔعامدول  ٔسئ الشفهية :لا اقشة ا   .م

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

س اجللسة شار السيد املهدي عمتون، رئ   :املس
﷽  

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

ر،   السيد الوز
شارات،   السيدات املس

شارون،الس   ادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

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

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

ت ال   .وٕا
نة ٔم   .تفضيل السيدة ا

لس نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   :املس
﷽.  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس بقرار احملمك ستورية رمق توصل ا  20الصادر بتارخي  199ة ا
اب 2022ٔكتور  ه الطلب الرايم ٕاىل ٕالغاء انت ي رفضت مبوج السيد ، ا

ل شارن عبد إال لف لس املس   .عضوا مب

س اجللسة   :السيد رئ
ك ىل سالم ليك،  ل، نصفقو    .وقف اليس لف

  .تفضل

لس نة ا ٔم   :السيدة 
ٔجري يف..  ي  قرتاع ا ٔكتور  5 ٕاذن يف  ، يف نطاق 2021من 

ابية جلهة بين مالل نت رة  ا ة  ة ملمثيل الغرفة الفالح  -الهيئة الناخ
يفرة   .خ

لس  ىل ا ال جملس النواب  ٔ  03.22مرشوع قانون ٕاطار رمق "و
ر س ثاق    ".مبثابة م

عية  ج ة العدا  شارن من مجمو كام توصلت رئاسة جملس املس
ء بثال ٔسئ الشفهية ليومه الثال لسة ا ث طلبات لتناول اللكمة يف هناية 
ٓيت2022ٔكتور  25   :، ويه اك

ٔول اصة "حول : الطلب ا لقطاع التعاضدي و السري العادي 
ربت "تعاضدية الربيد ل احملدد، واليت  ٔ ل ا ل ٕاىل احلكومة دا ٔح ، وقد 

اوب مع هذا الطلب؛ لت   عن استعدادها 
ة من : "خيص الطلب الثاينف  شهده بعض املناطق الفالح ما 

رتفاع  ن من  ة املترضر ات ملاليك وسائقي اجلرارات الفالح ا اح
ٔسعار الغازوال والزيوت ل "املهول  ٔ ل ا ل ٕاىل احلكومة دا ٔح ، وقد 

لها مع هذا الطلب؛ ربت عن تعذر تفا  احملدد، واليت 
ر ا"حول : الطلب الثالث لعالقات بني وزارة العدل وهيئة التو لطارئ 

ربت عن "احملامني ل احملدد، واليت  ٔ ل ا ل ٕاىل احلكومة دا ٔح ، وقد 
لها مع هذا الطلب  .تعذر تفا

ذ  ، فقد توصلت الرئاسة م ٔسئ سبة ل ل ٕاىل  2022ٔكتور  19ٔما 
 :رخيه مبا ييل

ٔسئ الشفهية - ؛ 43: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 100: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 16: ٔما ا

د بعد هناية  ىل مو ٔننا سنكون  لام ب لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
ىل  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  هذه اجللسة، مع 

  :النصوص اجلاهزة التالية
اء املائية البحري 84.21مرشوع قانون رمق  - 1 ٔح   ة؛يتعلق برتبية ا
متمي القانون رمق  85.21مرشوع قانون رمق  - 2 ي يتعلق بتغيري و ا

اء املائية  52.09 ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 
  والبحرية؛

ملنظومة الصحية  06.22مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 3 ي يتعلق  ا
  .والوطنية

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
نةشكرا السي ٔم   .دة ا

ة لقطاع الشباب  ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
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رشية بقطاع الشباب، واليت جتمعها  والثقافة والتواصل، حول املوارد ال
دة املوضوع   .و

ٔصا واملعارصة، حول  ٔطر "ويف البداية مع سؤال فريق ا وضعية ا
دة العام مبختلف املراكز التابعة لوزار    ".ة الشباب والثقافة والتواصلاملسا

شار   .تفضل السيد املس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
  .شكرا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دة  ٔطر املسا ل وضعية ا ر احملرتم، حول م سائلمك، السيد الوز

  .عة لوزارة الثقافة والشباب والتواصلالعام مبختلف املراكز التاب
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  رشية بقطاع "السؤال الثاين موضو اخلصاص املهول يف املوارد ال
  ".الشباب

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

شار السيد سام   :عيل العالوياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ذها احلكومة لسد  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت س
ىل مستوى  رشية بقطاع الشباب  اخلصاص املهول ف خيص املوارد ال

  .ات اململكة
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لقطاع"السؤال الثالث موضو رشية العام    ".وضعية املوارد ال
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة ل املس ة خور ي   :السيدة ف
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس

ر؟عن وضعية املوارد ال  سائلمك السيد الوز لقطاع    رشية العام 
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔسئ  ابة عن ا ر الشباب والثقافة والتواصل لٕال لسيد وز اللكمة 
رشية بقطاع الشباب ملوارد ال   .املتعلقة 

ر   .تفضل السيد الوز

ر الشباب والثدمحم امل السيد  سعيد، وز   :قافة والتواصلهدي ب
س   .شكرا السيد الرئ

شارن، شارات والسادة املس   السيدات املس
دا م  م و يل نعتربه  ىل هذا السؤال ا   .ٔوال، رشمك 

كون عند  كون عند دور الشباب دور الثقافة،  يفام تتعرفو يقدرو 
)les infrastructures ( يل بغينا يف اجلهات، ولكن بدون موارد ا

ٔكرث من رشية شيط وصعيب  د الت كون وا سان، صعيب  ، بدون إال
ل  يل كنبلغوها دا ٓراء ا ٔفاكر وا ة وا هذا نوصلو السياسات العموم
شيط  د الت ل احلكومات كذ يف املايض، وكون وا احلكومة ودا

قي لهاذ  لهيم) les infrastructures(حق يل كنتلكمو    .ا
شها ة نع ق ٔقالمي واجلهات، ويف  لطبع ٕاشاكلية حق ل ا ة د يف مجمو

ين وكذبو  اود  كونوش كنومهو الناس  ش ما  نفس الوقت صعيب، 
ٔخوات وإالخوان ال من ) d’ailleurs(ىل الناس و الىق مع ا فني ما ت

ٔقالمي  ديدة يف ا ات  كون عندمه ب يبغيو  يل  ات ا ٔو رؤساء امجلا رملان 
ق ٔ ٔن  ش واجلهات، ٕاال و ٔن الوزارة مستعدة  ة،  س فقط الب اليا ل ش 

البا ولينا  رشية، و شيط، املوارد ال ات، ولكن حىت الت كون عندها ب
ٔطر  دو ب سا ٔقالمي وحىت اجلهات يوليو ك ات وا ش امجلا اليوم كنطالبو 
شيط  د الت كون وا ش  ا يف وزارة الشباب، و كونومه اح ميكن 

ٔن احل  قي،  قة يه هذهحق   .ق
ميشيو  ٔطر، ولو  ل ا ة د ل مجمو ٔنه ملا يمت التوظيف د قة هو  احلق
ش ما  ل اجلهات  ىل العوامص د ٔقالمي وبعض اجلهات بعاد  بعض ا

يدوزو ديك  ل اجلهات  ىل العوامص د دة  امصة وا ىل   4نتلكمش 
ٔو  يطالبو 5سنني  قة  البا إالخوة من حقهم يف احلق ش ٕاما  سنني و

ائالت  ٔو عندمه  ه  ٔو ساكنني ف متني   يل هوما م رجعو لٕالقلمي ا
يل يه  ٔقالمي واجلهات ا ل ا ة د د النقص يف مجمو لق لنا وا وي
ٔقالمي وبعض املدن  ٔن بعض اجلهات وبعض ا يبان لنا  ٔشنويبان لنا؟ 

ط و  ىل الر ة، ونتلكمو  ق رشية حق ىل تبارك هللا عندها موارد  نتلكمو 
د  يويل وا ٔخرى  ٔقالمي  منشيو  ىل فاس، وفاش  ار البيضاء، نتلكمو  ا

قي   .النقص حق
لطبع ٕارشاك  ٔشنو يه الفكرة؟ قلنا  ؟  ا ا اح ٕاذن شنو اقرتح
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قشوها  ادي  ٔن هذه السنة و اوبو مع هذا النقص  ش نت ات،  امجلا
ادي  لجنة يف ٕاطار قانون املالية  يل  30كون تقريبا ٔماممك يف ا صب ا م

اوب مع مجيع  30تعطى لوزارة الشباب،  ش يقدر يت اد صب ما  م
م، زائد  ا نعتربه  ات اح ٔقالمي واجلهات، فٕارشاك امجلا ل ا إالشاكليات د

يل بغينا هنبطوها ٕان شاء هللا بداية  د الفكرة ا  des(يه خنلقو  2023وا
fondations( ىل الصعيد اجل ٔخرى اجلهة ، مجعيات  رشاك مرة  ٕ هوي 

ىل صعيد  يل عند  ت ا قي مجليع البنا شيط حق ش يمت ت متع املدين  وا
ة ق ٔن هذه ٕاشاكلية حق ٔقالمي،    .اجلهات وا

ل الوزارة  قشنا املزيانية د ا قلناها ٕاذا عقلتو فاش  ري اح ٔ ويف ا
ت2022ٓنذاك يف نومفرب  ش يف البنا ٔن ما بقا سان  ، قلنا  بقات يف إال

شها قة اليوم نع   .وهذه حق
ٔكرث من  دار شباب، ولكن  600اليوم امحلد  وزارة الشباب عندها 

ش نرتٔس هاذ القطاع  ال امل هللا ينرصو لكف ليا املسؤولية  فاش 
ٔكرث من  نا  دار الشباب  100دار الشباب ويه مسدودة،  100ٕاالولق

  .ويه مسدودة
لها الالزم رشاكة امحلد  اليو  هود د ٔوال، احلكومة دارت ا م بعدا، 

نا ٕاشاكلية  ح هاذ ديور الشباب ولق ش تف ٔقالمي  ٔخرى مع اجلهاتوا مرة 
شطو هاذ دور الشباب يل غي ٔطر ا ل ا   .د

قة اكن  يل يف احلق هنا السنة السابقة وا يل بد د املبادرة ا ا بوا مش
نا عند امل هبا حىت يف احلكومات  ٔنه لق ٔ ما خنبيو، يه  ش  السابقة 

متع املدين، تيكون  ل ا د تيكون إالرشاك د ن وا ل الشباب اك دور د
دمش مبنطق  يل ما تت شيط مع امجلعيات املسؤو وامجلعيات املعقو ا الت
ىل  ة  ٓخر، والعكس اكينني امجلعيات املنف ٔو يش لون  لون احلزيب  ا

ٔن  امجليع وهذي لهيا،  يل خصنا كذ نبلوروها وخندمو  يه الفكرة ا
اك  لينا نوصلو  متع املدين غيصعاب  قة يه هذه، بدون ٕارشاك ا احلق

يل بغينا نوصلوها   .النتاجئ ا
و هاذ احلكومة دارت جمهود،  يف ما عرف دة،  ٔطر املسا سبة ل ل

ٔطر املس ل ا ش حتل هاذ إالشاكلية د ار  دة، قلنا هنا وقلنا جمهود ج ا
ل  ة د د الف ات لقات وا ٔن فاش هاذ احلكومة  حىت يف جملس النواب 

شدو ما بني  يل اكنو ت  - درمه تقريبا  200و 150املواطنات واملواطنني ا
  .شهر –ٔعتقد 

ل  ىل 2022وعيب، حشومة يف املغرب د لكمو  ا ت ، واح
(l’AMO : l’Assurance Maladie Obligatoire) نلقاو مازال ،

فدارت احلكومة ) SMIG1(ٔطر مواطنات ومواطنني ما تيوصلوش لـ 
ددمه  يل  دة ا ٔطر املسا ٔن هاذ ا لها واليوم نقدر تنقول لمك  هود د ا

شدو 2100 هلم، عندمه ) SMIG(، اليوم ت هلم وعندمه ) SMIG(د د

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

ستافدو فا لطبع حىت هوما  هلم، و د التغطية الصحية د ش غيويل التقا
هلم د د ستافدو من التقا اري حىت هوما غيوليوت   .حىت هو ٕاج

د إالشاكل ٕاداري مايش حىت هو ٕاشاكل، املسطرة إالدارية  جرى وا
سيق مع .. يه هاذيك ٔواخر شهر غشت، ولكن دا بت لصو من  بداو ت

ل  صصة اكنت د ٔن املزيانية ا د ب ٔن و يعين ، 2022رئاسة احلكومة 
سرتجعو  ش  دامة دا  هلم من ) les salaires(إالجراءات إالدارية  د

ادي جتي لو  د  د، يعين من شهر وا  un rappel( ،)un(شهر وا
rappel ( د وشهر كون عندمه  7من شهر وا هلم) le rappel(ش    .د

سوا مبوظفني،  ٔقول ل سوا مبوظفني،  ٔن هاذو ل رو ب النقطة الثانية نذ
نا هو در ا يل لق كون هذا ) un appeld’offre(حلل ا ادي  و
)appeld’offre ( ٔن هاذي لصو لنا،  يل غي ش الرشاكت ا  ، سنو

كون موظف يف املغرب  ش  ٔن  هنا، تعرفو ب يل لق دة ا يه الطريقة الوح
د إالجراءات ن وا   .يعين اك

لبية مهن ٔ ٔخوات وإالخوان يعين ما، ا ٔسف هاذ ا  40م فايتني ل
د لصو .. سنة وعندمه وا لهم يت نا قلنا ا ا لق وال يبقاو ) SMIG(املهم اح

ني  ٔخرى هنا تي يل اكنو تيعانو مهنا سابقا، وامحلد  مرة  ٕالشاكلية ا
ىل مجيع  عية وحتايم  كون حكومة اج ش  ل احلكومة  احلرص د

 .املواطنات واملواطنني
 .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ٔصا واملعارصة   .ا

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رشية  دة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ركزية  ٔطر املسا تعترب ا

زيد عن ٔساس  لوزارة ملا  شتغل مبختلف املراكز التابعة  مة   40ية و
ث تتعدى يف مجملها  ٔجر ال  2000سنة، ح شتغل ب د، اكنت  ٕاطار مسا

اسا مع  100يتعدى  ة ق رامة هذه الف ٔجر حيط من  درمه يف الشهر وهو 
ربوع الوطن،  هودات اجلبارة اليت تقوم هبا مبختلف مؤسسات الوزارة  ا

ىل رٔس وذ وا  ن تعاق ى املسؤولني السابقني ا رتاف  ٔدىن ا  دون 
  .الوزارة

درمت ٕاىل طرح هذا  مك  ٔ ر احملرتم،  جيابية، السيد الوز ٕ ل  س
مك معلمت  ٔ لقطاع السنة املاضية، كام  اقشة املزيانية الفرعية  ٔثناء م املوضوع 

ٔوىل من  م ا ٔ ل لهذا امللف يف ا تنصيبمك من طرف ىل البحث عن 
ىل رٔس هذه الوزارة   .ال امل نرصه هللا، 
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ر احملرتم،   السيد الوز
ل هذا  مك يف  ىل جمهودا اليا  شكرمك وحنييمك  ٔن  ال تفوتنا الفرصة 
الرمغ من  قدمة من احلل، ف ل م ساين والسري به ٕاىل مرا امللف إال

ى وزارمك، ٕاال مك استطعمت طرح بدائل  إالماكنيات احملدودة املتوفرة  ٔ
الل ختصيص  لول لهذه الوضعية املزرية من  مليون درمه سنو  90و

ة ٔوضاع هذه الف   .لهنوض ب
امئ  ٔصا واملعارصة بتواصلمك ا شيد يف فريق ا اسبة ل هذه م
ٔوضاع املوظفات واملوظفني املنمتني ٕاىل  اقشة  لحوار وم واستعدادمك 

ىل ٕاجيا د احللول املناسبة واملالمئة لاكفة امللفات قطاعمك، والعمل 
رتبط  ي  دة، وا ٔطر واملسا ة، ومهنا هذا امللف اخلاص  املطرو
شية واملهنية، وهذا التعامل  لظروف املع ل ارتباطه  سانية ق لكرامة إال
ٔكرث جلديتمك يف التعاطي  ر، ليجعلنا نطمنئ  ٕاجيايب من طرفمك، السيد الوز

ىل التزنيل السلمي  مع هذا امللف مك الوقوف  ٔن نلمتس م عي و ج
ىل  ٔن هناك بعض املامرسات يف التعاطي السليب مع امللف  اصة  لول،  ل

لوزارة   .مستوى بعض إالدارات التابعة 

ر احملرتم،    السيد الوز
لوصول ٕاىل  لهيا وزارمك مشكورة  هودات اليت تنكب  ملوازاة مع ا

يق موظفات ل هنايئ يصون  دة و ٔطر املسا رامة هذه ا ىل  وحيافظ 
ىل ضامن  لعمل  ٔصا واملعارصة نطالبمك  وموظفي الوزارة، فٕاننا يف فريق ا

ىل مستوى لك ربوع اململكة دة  ٔطر املسا تلف ا   .اكفة احلقوق 
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك، د لفريق  ىل جواب السيد اللكمة  ب  امئا يف ٕاطار التعق
ر   .الوز

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل قطاع الشباب، ويف  رشية دا ٔزمة املوارد ال دثون اليوم عن  تت
دة يؤكد  ٔمم املت رشية الصادر عن ا ٔن تقرر التمنية ال نفس الوقت جند 

ل ال  ٔن ج ىل ىل  شهدها بالد  ٔكرب كت شبابية  شباب احلايل ميثل 
ة  ق ي سيحقق طفرة حق ٔمر ا مدى السنوات امخلسني املاضية، ا
ة، ٕاذ البد  ر يف هذه الف س الل  برية يف جمال التمنية من  وماكسب 
ة  ر قي يف اخلطط اليت تضعها بالد  لشباب دور حق كون  ٔن 

ٔوىل   .ا
قلمي ال ي يضم ٕ ىل  29رشيدية ا ة يتوفر فقط  لشباب  12جام دارا 

ٔطر، وهذا جيعل الشباب يفكرون يف الهجرة الرسية  دد قليل من ا و

ة  يل كتدمر الشباب، جفام ل احلواجي ا لب " ملعب"وزاف د ٔ ال، و م
ات التحتية والتجهزيات  ىل الب ات اجلنوب الرشيق ال تتوفر  جام

ٔطر  ل الرضورية وا ٔن الشباب يف م يل  يل تي املتخصصة، هاذ اليش ا
  .هذه املناطق ما تيعرفوش اكع الش تتصالح دار الشباب

ر،   السيد الوز
دمات دار الشباب  لمك بداية هاذ السنة حول  د اجلواب د فوا
م  ه ة ذات  ات احلكوم سيق مع بعض القطا ٔنه مت الت لرشيدية، قلمت 

ل توفري ٔ ىل هذا اخلصاص املعرب عنه املشرتك من  لتغلب  ٔطر خمتصة   
ال ٓ ٔقرب ا   .يف 

ن والو وحىت يف مرشوع قانون املالية  ة ما اك ، 2023حلدود السا
صب لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، وحىت يف  110عندمك فقط  م

اق  لية ملوظفي قطاع الشباب لاللت اراة دا ٔطلقمت م شهر غشت املايض 
، وهذا تناقض، واش  لعمل بلجنة زة التابعة  ٔ حتاد إالفريقي وا

سمح فالكفاءات  رشية  يل فهيا اخلصاص يف املوارد ال طقي الوزارة ا م
لها؟   د

  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  اد العام    .اللكمة لفريق الت
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة الس  لاملس ة خور ي   :يدة ف
س   .شكرا السيد الرئ

ل النقص احلاد يف  س ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا يف فريق 
ت إالقلميية التابعة لوزارة  ر ه العديد من املد ي تعاين م رشية ا املوارد ال
ىل مستوى  اصة  ات اململكة، و الشباب والثقافة والتواصل مبختلف 

ات، مما بعض املناطق البع  يدة اليت تغيب يف بعضها متثيلية بعض هذه القطا
ستحق  ش اليت تعاين مهنا هاته املناطق اليت  هتم يضاعف من مظاهر ا
هنوض  رشية الكف  ٔكرث، وذ بتوفري املوارد املالية وال م  ه

ة والتواصلية   .لشؤون الشبابية والثقاف
ة رتب عن الهندسة احلكوم بري من  هذا، وقد  دد  اجلديدة ٕاحلاق 

ضة سابقا  ٔطر العاملني يف وزارة الشباب والر موظفة  700ٔكرث من (ا
ٔويل ) وموظف ٕاىل ٕاحلاقهم دون رضامه بوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا

متون لقطاع  ٔن بعضهم ي كوهنم ومؤهالهتم، مع العمل  اة  ضة دون مرا والر
القة هلم بقطاع ستفادة  الشباب وال  ي اكن من املفروض  ضة، ا الر

رباهتم اليت رامكوها يف جمال ختصصهم، وما تبع ذ من  من جتارهبم و
  .ٔرضار حلقت هبؤالء املوظفني من جراء هذا إالحلاق

اطات ومظاهر احليف  ح ىل الرمغ من لك هاته  فهؤالء املوظفون 
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م بواجهب ا م وق ا الص يف  نوا عن ٕا ٔ لينا فقد  م املهين، مما حيمت 
ن مهنم  لول مالمئة ملشالكهم وٕانصاف املترضر خنراط مجيعا يف ٕاجياد 
ستقرار  يض ضامن  ة املرفق العمويم تق ا ق رضامه الوظيفي، ف وحتق
سباهتم يف ٕاطار املقاربة  رب صيانة حقوق املوظفني وحامية مك الوظيفي، 

شارية   .ال
  .وشكرا

س    :لسةاجل السيد رئ
شارة لسيدة املس   .شكرا 

ر لسيد الوز بات اللكمة  ىل التعق   .لرد 

ر    :والثقافة والتواصل الشبابالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ل الوزارة يلتحقو ٕاىل بغاو  ٔطر د ٔشنو املطلوب مين مننع ا دا 
ل  دد د ىل  الحتاد إالفريقي؟ هنا نتلكم  ٔصل  3ٔو ال  2يلتحقو  من 

ٔن مجيع  5000 ساوش ب لعكس، ما ن يل اكينني يف الوزارة؟  موظف ا
حتاد  ٔن ٕاىل سامهت املغرب يف  لقضية الوطنية، ب ات معنيني  القطا
ٔو  ضة  ل الر ٔو د ل الشباب  ال د لها يف هاذ ا لتجربة د إالفريقي 

د ادي تف ال الثقايف، ٕاال و   .حىت ا
) le concours(خص ينجح بعدا يف  نيا، هذاك السيد ٕاىل جنح،

د التجربة  ريجع بوا حتاد إالفريقي ورجع، راه  د ومىش ٕاىل  اء وا ٕاىل 
شني  ا ا راه مايش  د البالد، ٕاذن اح ادي تف يل  برية حىت هو، ا
د  ن وا ٔن اك الحتاد إالفريقي ٕاال و ا  ش التحق شني و ا  ، د بو

ات خصنا نفذوهوم مبا فهيم يل خصهم التجربة املغربية  الواج لنا ا ٔطر د ا
ة ستافد هبا القارة إالفريق   .خص 

ىل ٕاقلمي  لكمت  لهيا،  يل تتلكمو  سبة لٕالشاكليات ا ل ٔما 
د ه وا ك عندي ف ك، فك ٔ فك ة .. ورزازات، نقول   الرشيدية، 

ة  ٔ نقول  –در ة  ، مجمو ة كذ ك، اجلهة الرشق اللت، حىت فك ف
ك، مجيع الفرق مبا فهيم الفريق  د املوظف عند يف الوزارة، فك ، وا

ط رجع ٕاىل الر ش  ليه  لمك عيط يل    .د
ٔقالمي ويف  ٔطر يف مجيع ا غيوكونو عند  د التناقض، ت ن وا راه اك
د العضو معنا،  ٔو يش وا نا  قاس يش صاح ري تيجرى ت مجيع اجلهات، و

ٔولني ا ا يل، زعام راه ما يش تنفزيي يش  تنكونو اح مبا فهيم الفريق د
كونو واحضني ش  ري  د،    .وا

لكمت مع إالخوان، كنت  ي  ٔ ق ٔخوات، و هاذي ٕاشاكلية، عفامك ا
وه،  ٔن منك عوه ب د إالطار خصنا نق لكم مع إالخوان خصنا نتعاونو يف وا ت

ش ينجح، ولكن ما) les moyens(نعطيوه  يش ميل مييش ش خيدم و
ٔو ال  ٔو ال ما عندوش ذاك اليش  ث هو ٕاقلمي صغري  يل ح د إالقلمي ا لوا
دا  ٔنه ممكن  ارف ب ة ٕاال وراك  لوظيفة العموم ل  ائلته بعيدة، فاش تتد

قة د إالقلمي معني؛ هاذي ٕاشاكلية حق   .ٕاىل حتملت املسؤولية متيش لوا
ٔشنو قلنا؟ قلنا بغين ا  يل اقرتح رو من احللول ا ا نطلبو، بغينا ند

ات، وحىت اليوم  ، مع امجلا ش يعاونو ٔقالمي  رشااكت مع اجلهات وا
ش يتدار  كوش )des fondations(تنفكرو  وية ما  ، مؤسسات 

ادي خيدم ذاك إالقلمي  يل  متع املدين ا ٔخوات، ا ش إالخوة وا وطنية، 
ٔكرث من هاذ اليش، وذاك اجلهة يبقى مرتبط بذيك اجلهة، وحناولو ن فكرو 

ٔن ش .. تتعرفو ب متع املدين  ر العالقات مع الربملان وا ها هو السيد وز
ش حناولو نقويو هاذ  د السياسة مشرتكة  كون وا  les)نفكر 

infrastructures)  ،ل وزارة الشباب والثقافة ات مايش د هاذ الب
د غيقدر ٔي وا ل امجليع،  ل البالد، د شط فهيم وخيدم فهيم  هاذي د ي

ا  لشباب، ٕاال ومرح يل بغينا نوصلوها  ويوصل ذيك السياسة العمويم ا
  .به

ولية،  ىل التقارر ا ة، يف نفس الوقت تتلكم يل  ق هاذي ٕاشاكلية حق
زاف، ٕاذن  ولية تتجي تيقول  راه املغرب عندو موظفني  نفس التقارر ا

ٔشنو املطل دا ٔشنو تتطلب من احلكومة؟  ش يويل  وب من احلكومة؟ 
ش ما  20.000عند  ري معقول  ش،  موظف يف وزارة الشباب، ما ميك

قة  قة يه هاذي، ولكن يف ٕاطار هاذ احلق ىل املغاربة، احلق كذبو  نبقاوش 
ٔو  شيط الشباب  ش نضمنو ذاك احلق لت لول  خصنا جنهتدو ونلقاو 

ا ٔقالمي ويف مجيع  ادي تلقاوين دامئا الثقافة يف مجيع ا ت اململكة، وهنا 
  .جبانبمك

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ات "السؤال الرابع موضو ٔطري خمتلف الف راجع دور الشباب يف ت
  ".العمرية

د السادة ٔ ستقاليل اللكمة  شارن من الفريق    .املس
  .عفوا

شار    :دمحم صبحي السيداملس
سشكرا السيد ا   .لرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل  ٔ ام هبا من  ما يه إالجراءات املستع اليت تنوي احلكومة الق

دة دور الشباب؟   زويد وز
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ر تفضل السيد   .الوز
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ر    :والثقافة والتواصل الشبابالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ل ه بعد حنلو ذوك بديت نتلكم  ٔول ٕاجراء در قة يه  ي يف احلق هيا ق

ٔن قلت السنة السابقة  ن، تعرف ب يل اكنو عند ومسدود ديور الشباب ا
ٔكرث من  لهيا فاش كنا نناقشو قانون املالية، اكنو  دار شباب  100ولكمنا 

شطو ما اكيناش بعدا ا نبغيو ن يل اكنت مسدودة، و   .ا
دمات  ات اجلديدة ٕاذن الوزارة  لب هذه السنة يف بالصة ما متيش 

ل  لو الشباب د ستق ن  كونو قاد دومه  ٔقل هاذوك التجهزيات نو ىل ا
ٔن الهدف مايش هوما حنلومه فقط، والشاب  2022 هلم،  ملتطلبات د

د 2023-2022يف  ، در (les besoins spécifiques) دا عندو وا
لنا )gaming(لنا د  ،)les équipements(هلم  ت، د ٔنرتن لنا ا ، د

ل دور الشباب  ة د يطلبوها الشباب، مجمو يل  مجيع هذه املطالب ا
ادي تبدا  ٔخرى  ل دور الشباب  ة د االت ومجمو بدات ختدم يف هذه ا

ن،  12من شهر ) à partir(حتل  يل اكنو مسدود ٕان شاء هللا، هاذوك ا
د االٕ  ٔعتربه وا د ذاته  ٔن دز من هذا يف  ٔقل  600لـ  500جناز،  يف 

ديدة ت  ا دة، مايش ب ديدة فقط .. من سنة وا رات  س مايش 
يل عند    .بعدا نفعلوهبذاك اليش ا

لكمنا  ات اململكة،  ٔو بعض  ٔقالمي  لطبع كذ بعض ا كون  ادي 
ة  ة در ة لكممي، هذه  –ىل  ة،  ، اجلهة الرشق ي اللت ق ات ف

كون ر ٕاذن خص  س قي، ٕاذن  د النقص حق يل عندمه وا خصو ..ا
ت ل البنا قي د د النقص حق يل عندمه وا   .كون يف هذه اجلهات ا

شيط  لت سبة  ل ىل ) surtout(نيا،  لكمنا  ٔطفال و ىل ا لكميت 
  .دور الشباب

يفام د،..الفكرة هو اليوم،  ٔ ٔو ا ٔعتذر ذاك  اله سالينا البارح 
د  درالية املغربية لكرة القدم، در وا ىل ) le tournoi(رشاكة مع الف

يض ولو  لشباب يف امليدان الر ش نعطيو فرصة  الصعيد الوطين 
ل  شيط د يض، ت شيط الر ش يف الوزارة، ولكن هذا الت ضة ما بقا الر

شجعو املنتخب  ش ميشيو  ٔهنم تعطى هلم فرصة  الوطين يف الشباب، 
ٔكرث من  فس  55.000قطر، وشارو  ٔقول شاب وشابة،ف شاب وشابة، 

ىل  ىل الفن، نتلكمو  ال الثقايف كذ نتلكمو  رو يف ا اليشء بغينا ند
كونو فهيم  ادي  ىل العلوم، اكع هاذ اليش  ٔدب،  ىل ا املرسح، نتلكمو 

ل كون شوية د ٔطفال والشباب و  la)ذيك .. رامج خمصصة ل
compétition positive (كون ش  حو .. مايش  ش ننف لعكس 

هلم و القدرات د ش يب   .ش حناولو حنمسو الشباب 
يل  دي، هذا هو ٕارشاك دور الشباب، هذا هو العمل ا هذا هو الت

  .بغينا نقومو به
ة فقط  لسة معوم قاش يف  ل هاذ اليش ما ت اح د ٔخرى، الن مرة 

ٔو ٕارادة الوزارةٔو ٕارادة احلكو  لنا يف مة  لني والرشاكء د رشاك مجيع الفا ٕ  ،
ال اجلهوي ال احمليل وا   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب اللكمة يف ٕاطار   .التعق

شار    :دمحم صبحي السيداملس
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ي قامت احلكومة يف لعمل ا ٔن ننوه يف البداية  ني البد   تق
ا قطاع الشباب، وذ مبلء  ة من اخلدمات اليت يقد ستفادة من مجمو

رب مرسوم رمق  رشيعي  ظمي مؤسسات الشباب  2.21.519الفراغ ال ب
ٔول ٕاطار قانوين ينظم دور  لشباب، وهو  ة امللكفة  لسلطة احلكوم التابعة 

ستقالل، واكن ق مرسوم  ذ  ملغرب م ويتعلق  2.21.186الشباب 
لشباب ة امللكفة  لسلطة احلكوم ظمي مراكز التخيمي التابعة    .ب

ر،    السيد الوز
ٕاننا نتوق اليوم ٕاىل دور الشباب اليت اكنت تعترب ٕاىل وقت قريب 
ة وٕاىل الطاقات واملواهب اليت  ري إاللزام عية  ج شئة  لت مؤسسة 

ر دار الش  ٔذ ٔن  ور، وكفي  ىل خترجت مهنا هذه ا باب احلي احملمدي 
ة  ه مجمو ي خترجت م ل املثال ا " املشاهب"و" س الغيوان"س

اال حيتذى به يف ثقافة  ية، اكنوا م والهتم الف انني مبختلف م ة من الف ومجمو
اليت غزت بعض شبابنا، " طوطو"احلوار وإالبداع واحلق بعيدا عن ثقافة 

ور  ٔطريي  ب الفراغ الت س ث انتعشت  الشباب، غياب مواردها ح
دماهتا سويق وتطور  قاد ٕاىل اجلاذبية وضعف ال ف رشية واملالية و   .ال

ات العمرية  ٔمام لك الف ح دور الشباب  ، ندعومك، الوزارة ٕاىل ف و
لهيا لك  ين  ٔولوية، بل وارساتيجية ت ىل جعلها  اء، والعمل  دون است

ل املؤسسات  وما يقع" بوليفارال "راجمها، فشغب املالعب وما وقع بـ دا
ٔطري الناشئة  ب ضعف ت ريها هو س ٔ ٕاذا التعلميية و ٔسو ظر ا ولرمبا ن

الها ىل  ٔمور  ت ا   .بق
ٔطفا  ٔن حتتضن  ىل حميطها و ح  ٔن تنف فاملطلوب من دور الشباب 
اصة  لشباب و ٔساسيا يف لك الربامج املقدمة  ال  ٔن تصبح فا وشبابه، و

ة مهن ات العمرية اليت احلكوم ادة النظر يف الف ا، كام ندعو الوزارة ٕاىل ٕا
ددها ما بني  دمات دار الشباب، و  7خصصها املرسوم لالستفادة من 

دئ من  34سنوات و ٔن ت ة  4سنة، بل جيب  و ٔن تبقى مف سنوات و
ور وتقدمي  ات العمرية، مع دعوتنا ٕاىل دمع امجلعيات العام هبذا ا للك الف

مع شطهتا وتنويع عروضها، ومبا ميكهنا ا ٔ متكن من تطور   الاكيف لها حىت 
ٔهداف املرجوة مهنا ق ا ٔوسع وحتق   .من استقطاب 

ات  ٔن تفعلوا بعض االتفاق ر، نطلبمك  لس، السيد الوز ومن هاذ ا
دمة دور  داث مراكز يف  يل تدارمتع السادة العامل مع وزارمك، حول ٕا ا



شارن    2022ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

7 

ٔول 28  )2022 ٔكتور 25( 1444 ربيع ا

ر  ٔذ يل دارت الشباب، و ملست ا ية  ل املثال ٕاقلمي الصورة، ب ىل س
اوبتو جوا ٕاجيابيا،  سؤال كتايب و ر،  ة وارسلنامك، السيد الوز اتفاق

لمك ظرو القرار د ية وفرت عقار، وكن   .والب
ر احملرتم   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر، بعض الث ة ليمك، تفضلوالسيد الوز ق يل    .واين ا

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
ري اخلري ٕان شاء هللا، السيد  ٕايال جوبنا جبواب ٕاجيايب راه غيكون 
سبة  ل خلري  ري  س، ما ختافش، ٕايال اكن اجلواب ٕاجيايب غيكون  الرئ

  .لصورة
س   .شكرا السيد الرئ

ٔربع سنني ل  ىل السن د لكميت  ، يف بالصة سبع سنني حىت فقط 
ٔطفال ما بني  ىل  ٔوال فاش كنتلكمو  ٔن  بدون حتديد، راه صعيب شوية، 
ل  ة د د الف ٔطر، وا د ا كون عندك وا ٔربع سنني وسبع سنني، خص 
ن  د د املراكز و ٔطفال، وهاذو عندمه وا يل تقدر تقابل دوك ا ٔطر ا ا

سبة لـ  ل ٔما  ام؟ راه  50زال شاب؟ واش ام ما 40واش  34ٓخرن، 
ٔمسيتو ٔخرى .. ديور الشباب، مسيتو ديور الشباب، مايش  ن ديور  اك

ري  ريب  لشباب،  ة  رامج مو ٔخرى، ولكن هذه  ٔشياء 
  ..نعاودونعمرومه

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه    ".انتظارات الشباب املغريب"السؤال اخلامس موضو
ٔ شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة    .د السادة املس

شار السيد يوس مالل   :املس
س،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ة يف ظل  نو عددة وم ٔن انتظارات الشباب املغريب م ه  مما الشك ف

صادية صعبة ة اق ة هلم، ويف ظل ظرف ة املو   .حمدودية السياسات العموم
ر، حول اخلطوط العريضة ىل هذا  سائلمك السيد الوز ٔساس،  ا

ة مج احلكويم لضامن ٕادماج ٕاجيايب لهذه الف   .لرب
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر،   .تفضلوا السيد الوز

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

ت ك  ين هباذ السؤال، بق قة فاج ٔشنو هو اجلواب فاحلق ن  نفكر مز
ل الشباب،  ٔنه ال يعين فقط القطاع د يل نقدر نعطي،  ) d’ailleurs(ا

يفام كتعرفو احلكومة  ٔن اليوم  ادي فهاذ، الفكرة هو  حىت السؤال د 
لشباب،  ة  ة مو لها سياسة معوم ات د ل القطا ة د خصصت مفجمو

ىل مرشوع  ىل "فرصة"نتلكمو  ىل هاذ "يتمقاول"،  الش كنتلكم   ،
(les projets) فاش درت امحل ، ٔ حبا د،  ٔن وا لهيم  ؟ كنتلكم 

لهيا  يل اكنوكتلكمو  ٔوىل ا ٔو إالشاكلية ا ٔول  ابية، السؤال ا نت
يل ميكن ٕايال رجعنا هاذي  شغيل، ا ل ال ام  20الشباب يه إالشاكلية د

لعطل، اك 30ٔو  يطالبو  يطالبوام، اكنو  يعين وزارة الشباب اكن .. نو 
ٓخر ه    .تو

يفام  شغيل، ٕاذن  ل ال ة يه إالشاكلية د ق اليوم إالشاكلية احلق
ٔوىل،  لس يف الغرفة ا س احلكومة، البارح يف ا ل رئ الحظتو اخلطاب د
ىل  ر، ملا كنتلكمو  س ل  ىل القضية د ٔساس  ادي فا اكن 

لق فرص ش ر و البا س ة  ة؟ طبعا مو ديدة ملن مو غل 
  .لشباب

ل احلكومة لكو مبا فهيم وزارة الشباب، ولو مايش  ه د ٕاذن اليوم التو
ٔن حناولو يف ٕاطار  ٔول، هو  لها ا صاص د خ ت، مايش هو  ٔولو يه ا

ٔعتقد .. املمكن د  اولنا خنصصو تقريبا وا دار الشباب  150اليوم 
ٔه ش ن اك سوق الشغل، ها لتكوينات،  لو  ش يقدرويد لو الشباب 

يل  رشية ا كون عند دوك املوارد ال رات ٕاال خص و هوما دارو اس
  .السوق غيطلهبم

رات يف ٕاطار رشااكت، ٕاما مع  ٔول مرة يعين اس فلهذا خصصنا 
(l’OCP2)  ٔو(le ministère de la transition numérique) 

ٔستاذة غيتة م ل ا ل د ال د ، (coding)زور، يعين التكوينات فا
ل الشباب  شغلزباف د ال هو اليوم ك ٔن هاذ ا ٔن اعترب ب الش؟ 
ويل،  ىل الصعيد ا ىل الصعيد الوطين ولكن  س فقط  والشباب، ل
س سوق وطين  ٔن السوق ل ال  مثر فهاذ ا س ورشاكت دولية كتجي 

ٔخرى بل هو سوق دويل،  ل ) donc(مرة  ة د زائد التكوينات، جمو
شطو فديور  ي ٔو مزال  شطو سابقا  يل  يفام كتعرفو إالخوان ا التكوينات 
ب  اول توا ل دور الشباب ٕاال ويه كت ة د ٔن جمو يعرفو  الشباب 

ل التكوينات   .العملية د
)Donc ( ىل هذا القطاع ولو هو ال، وزائد  ا مسمترن فهاذ ا اح

س قطاع الشبا ٔول مرة يف ٕاطار رشاكة مع ل ب بل قطاع التواصل، دار 
د مسيناه  ل وا ر د س د  ر وا ادي يد ٔخرى،  ات   la cité(قطا

                                                 
2 Office Chérifien des Phosphates 
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de gaming( ،ش إالخوان يلعبو س هو مرشوع  ، هاذ املرشوع ل
ل  ة د ٔي رشكة )gaming(هاذو الصنا ديدة،  ، ٕاذن فرص شغل 

ال  ٔي رشكة تنخرط فهاذ ا دة،  ال ٕاال غتقدر ختدم و مثر فهاذ ا س ٔو 
شاب مغريب، املطلوب مهنم مه مؤهالت فهاذ اليش  4000حىت لـ  3000
ل  ل ) le coding(د اكء ) l’intelligence artificielle(د ا

ون امجلي ٔخرى، اكلرمس، اكلف   .صطناعي وحىت جماالت 
ٕالشاكليات ا اسني  ب هاذ العملية و يعانيو هبا ٕاذن حنن نوا يل 

  .الشباب اليوم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد يوس مالل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر، نود يف الفريق  مك السيد الوز ات الواردة يف جوا ال مع التوضي تفا
ىل املال يد  ٔ ات التاليةاحلريك الت   :حظات واملقرت

ىل  زيد  ة الشباب فهيا كمتثل ما  يف ما تتعرفو بالد و امحلد ف
يل  12ٔكرث من  35% راهات ا مليون شابة وشاب، واستحضارا لٕال

ة التمنوية  ينام صادي والثقايف يف ا ق م السيايس و تتحول دون اندما
ىل رضو غيو لبالد مجيعا، نلح  يل ت اكم ا ة م رة بلورة سياسات معوم

يل  لشباب، وهو ا اصة  وسطة وبعيدة املدى  دجمة يف ٕاطار رؤية م وم
لو يف الترصحي احلكويم يف قانون املالية  ٔسف  20.22جسلنا الغياب د ول

لو يف مرشوع قانون    .2023تنالحظو الغياب د
ٔول  ر ا ل الوز ىل اللكمة د ر،  ل حتدثتو، السيد الوز والعالقة د

ل هاذ  ىل إالجيابيات والسلبيات د ر، بغض النظر  الس الشباب 
مج   .الرب

ل هاذ املرشوع التمنوي هو رهني  ٔن إالجناح د يف نظر كنعتقدو 
يل كتحفز  رامج ا كون عند  ا كنمتناو  ة الشباب، اح ىل ف ٔساس 

متزي،  ىل ا ىل العطاء،  ىل التعمل،  ىل الثقة يف الشباب  جهتاد،  ىل 
شغيل  ٔننا نلخصو مشلكة  هلم، عوض  ىل الثقة فالقدرات د الوطن، 

يل  ستدامة من ق ٔسس  ة، فاقدة  رامج ظرف " ٔوراش"الشباب يف 
  ".فرصة"و

يل تتجتاح بالد ومايش  ة ا ر، يف ظل هاذ املو اليوم، السيد الوز
ة ال  املية، ري بالد العامل اكمل هاذ املو ة  يل يه مو ة اجلديدة ا ثقاف

يل كزتاوج بني  ة ا ىل القطاع ببلورة سياسة ثقاف وزارة وصية  كنطالبومك 
ت"ٔسس احلداثة وقمي  متغراب ية حترتم " ا ة وف نا، سياسة ثقاف ٔصي ف ا

ة  ٔمام املبادرات املمهن متع وثوابت الوطن والوقوف حبزم  خصوصية ا

ني قمينا وفرض ٔسف  هت يل ل متع املغريب، وا ىل ا اص جبزء قليل  منط 
ل فذاك  غي ند ش  وب دافعي الرضائب املغاربة، ما كن يمتول من ج
شوفوه لك  يل ت يل وقع فالسويس وال فالبوليفار وال ذاك اليش ا اليش ا
لينا مجيعا  ة كتفرض  سار داث امل ٔ يوم يف مواقع التواصل، ولكن ا

ل حكومة ومكؤس  ٔن نوقفو هاذ الوقفة د ٔرس  رشيعية، مكجمتع مدين،  سة 
س فقط  لنا من ثقافات دخ ل ايت لتحصني الشباب د املراجعة والنقد ا

ٔصيل بعة من موروثنا ا ة بدائل ٕاجيابية    .ملنع والزجر، ولكن بصيا
ل  ىل امل شارن  ا يف جملس املس ساءلومك واح ر، ك اما، السيد الوز خ

هيم د ات  يل خر مي سياسة "ل التوصيات ا اتية لتق لجنة املوضو ا
ذو "الشباب ش  ذوها  يل غتا ٔشنو يه املبادرات ا ، فني وصالت؟ 

عتبار؟   ذاك اليش بعني 
  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه ٕارساء ب؟.. السؤال السادس موضو   يق يش تعق
(Régie)يق يش ة ،  ل الوقت؟.. ا   شوية د

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

عتبار،  ذومه بعني  هيم ٕاال وغنا يل خرجو  ات ا ر لطبع، مجيع ا
لجنة ل ا زيدو نتواصلو مع التقارر د ش  ٔخرى    .وغيكونو لقاءات 

كونو واقعيني، إالشاكليات ش  افاك،  ٔخرى  ة  ل الشباب  ا د
ة ق يل بغينا نقولوها يف وزارة الشباب . فالشارع ٕاشاكليات حق الفكرة ا

ٔخطاء  هلم وغيكونو هناك  حو مؤسسات ورحبو الثقة د شنو يه؟ يه نف
  ...من طرف الشباب ولكن

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ة وطنية ببالد"السؤال السادس موضو الم ة ٕا   ".ٕارساء صنا
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

دل ابد  شار السيد    :املس
ر،    السيد الوز

ة وطنية؟ الم ة ٕا   سائلمك حول ٕارساء صنا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز  .اللكمة 

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
سشكرا الس    .يد الرئ
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شار   .شكرا السيد املس
ل  ش نوصلو لقمي د ة غتعاو كذ  الم ت"سياسة ٕا متغراب يل " ا ا

هيا   .بغينا نوصلو 
اصة فهاذ الوقت،  دا  م  شار، هاذ السؤال  نعم، السيد املس

ٔكرث من  ة تنلقاو  ة الصحف شوفو السا ٔن اليوم فاش ت  900تتعرفو 
(sites internet)هود تيدار من طرف بعض ، تنلقا د ا ن وا و تقريبا اك

هود  د ا ن وا ش خيلقو حىت مه التلفزات يف اخلواص، يعين اك الرشاكت 
  .تيدار

ليه  يل صوتو  ل الوزارة ا مع د ٔن ا ا؟ تعرفو  ٔشنو املطلوب م اليوم 
افة اكنت تقريبا  مع الص ه  ل  35يف قانون املالية السابق املو مليون د

رمه، واش  ت  35ا د اوبو مع الت ش نت ة  رمه اكف ل ا مليون د
ل ة د ٔعتقد ال..املنتظرة من طرف هاذ الف   .؟ 

يل بغينا خندمو فهيا  ار اليوم واملهنجية ا هود ج د ا ن وا لهذا، اك
ر،  س ل  ال د ر يف ا لو لالس ٔمر يه ند رشاك املعنيني  ٕ

يف ما عشناه يف السنوات  يفاش ندوزو من سييك  مع العادي ال ا
يفاش يوليو  ر  س يل  (des pôles de médias)السابقة ٕاىل  بار ا

كونو  ىل الصعيد الوطين، ولكن  هلم  ور د س فقط يلعبو ا يقدرو ل
ىل  ويل، املؤر اليوم  ىل الصعيد ا ٔمام اخلصوم  ل الوطن  رشاكء د

ويل  قي وانتوما ) les medias(الصعيد ا ور حق د ا تيلعبو وا
ايني من  ٔشياء ٕاال ومه  ل ا ة د ل املشالك ومجمو ة د تتعرفوها، مجمو

دي اليوم بية، فهذا هو الت ٔج ٔو  افة دولية  د الص   .بعض وا
لطبع هو غيعاون اوغيكون  افة  لص لس الوطين  ل ا النقاش د

ش نقويو هاذ نقاش كذ يف الربملان معمك و  مع إالخوان يف جملس النواب 
ىل الصعيد الوطين، وخصنا  قي  ور حق د ا يل عندها وا املؤسسة ا
ش تلعب ذاك  نعطيوها ٕاماكنيات مايش مادية فقط،بل ٕاماكنيات قانونية 
ال،  لنا يف هاذ ا لها، وهذا طلب كذ من مجيع الرشاكء د ور د ا

دي ٕان شاء هللا  افة .. ٕاال وغيكونوهاذ الت ل الص ٔ نقولها لمك حتدي د
كون موضوع احلكومة فقط، هو وموضوع احلكومة والربملان  ما خصوش 

هلم   .والرشاكء د
ه، ما غيكوش  ن ف اد يل  ه هو ا دا وهاذ التو مة  هاذي نقطة 
مس احلكومة  ل احلكومة السيد الناطق الرمسي  ر وال د ل الوز قرار د

ني، وهاذ اليش قالها  اف ات والص اف يل اكن مع الص ٓنذاك يف النقاش ا
د  ش نوصلو لوا رشاك امجليع  ٕ ادي منشيو  يل غيمت ٕان شاء هللا،  ا
ه، عند  د التو كون عند وا يف ما بغات  كون  احلل، الرؤية 
اليا دا ٕاال  ا هبا  ه، ولكن ٕاىل طلقهنا ونطق احلكومة عندها رؤية وتو

اد لبية واملعارضة، و ٔ ه ا يل خص يويل ف ام ا ه  د التو ي يويل وا
س هذا هو الهدف   .ولكن ل

ىل هاذ  شكرمك  ٔ ت هيمنا مجيع، لهذا  د املوضوع  افة هو وا الص

يل غينظمو الربملان  رايس ا د النقاش يف ٕاطار اليوم ا السؤال وغيمت وا
لنا وحب يه ٕان شاء هللا حبضور الرشاكء د لطبع القطاع املعين بغرف ضور 

يل  ش خنرجو بقرارات ا س بتوصيات فقط  ش خنرجو ل ٔمر، 
ٓنذاك   . غنفذومه 

ر يف  س ٔو  افة  ل الص مع د ٔن ا يل نقدر نقول لمك هو  ا
ا ما ادي يزتاد ش افة    .الص

  .شكرا

س السيد   :اجللسة رئ
ر   . شكرا السيد الوز

لسيد شار اللكمة  ب ٕاطار يف املس   .التعق
  .تفضل

شار   :دل ابد السيد املس
ات اليت تفضلمت بتقدميها  ىل التوضي ر احملرتم،  ٔشكرمك، السيد الوز
ة وطنية حمرتفة،  ٔفق بناء صنا وها مبضموهنا وجرٔهتا وجشاعهتا يف  لنا، م
الم وتعزز  كرس حرية واستقاللية إال ىل  راهن  ام  ا  عتبارها تو

ه ا ملهنية، بن لقانون و لزتام  لتحتية لضامن ممارسة تنافسية مسؤو و
الم ويف اخلرب   .مع ضامن حق املواطنات واملواطنني يف املعلومة ويف إال

لرتاكامت والتطورات إالجيابية لقطاع  شيد يف هذا الصدد  ٔن  البد 
ا ال د ٔ قطاع االتصال السمعي البرصي العمويم وإالضافة النوعية اليت 

ث  ، ح ة وطنية فعا الم ظومة ٕا السمعي البرصي اخلاص يف بناء م
بتاكر وإالبداع وجتديد عروض الرباجمية  ٔعطى املزيد من هوامش 

ة واملتعددة لفائدة املواطنات واملواطنني   .املتنو

ر احملرتم،   السيد الوز
شارية مع مجيع ا ملقاربة ال ون  مك مؤم ٔ ىل  ا  لني، نؤكد يف فريق ملتد

اليم مغريب مواطن   خصوصا يف هذا القطاع احليوي الهام لبناء مشهد ٕا
ٔمكل بدوره،  ىل النحو ا من الوسائل والقدرات ما يؤه لٕالضطالع 
قي  صاد حق كون قوة دافعة يف ٕاطار اق ٔن  ىل  اليم قادر  مشهد ٕا

عي ج سك  ل دمة    . لتواصل وإالبداع 
اليا ا هودات املبذو من طرف الوزارة الوصية والهيئة وٕاذ نقدر 

ني املواصالت، نؤكد  العليا لالتصال السمعي البرصي والواك الوطنية لتق
الل ة وطنية من  الم ة ٕا ور احملوري ٕالرساء صنا   :ىل ا

بة لتوسيع هوامش  - ٔطري القانوين والتنظميي واملوا ىل تزنيل الت العمل 
بتاكر   يف هذا القطاع؛ إالبداع و

بتاكر وشجيع الطاقات  - الم و دمع جماالت البحث العلمي يف إال
االت ىل البحث يف ا ات الرمقية الشابة  ولوج  احلديثة؛ والتك

امل استدامة  - عتبارها  لتحوالت الرمقية،  ة  الم بة املقاو إال موا
الل ٕاتقان صيغ إالنتاج الرمق  هتا من   ية؛لتطورها وتنافس
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الية لشباكت بث اخلدمات إالبداعية والتلفزية يف  - توسيع التغطية ا
 مجموع الرتاب الوطين، وخصوصا يف املناطق اجلبلية والقروية؛

متويالت املالية يف جمال قطاع  - ٔ ا ضيات قانونية تؤطر مس سن مق
ر اخلاص هبذا القطاع؛ س شجيع   االتصال السمعي البرصي، مع 

رتقاء رض  - ة و الم لمقاو إال صادي  ٔهيل منوذج اق ورة ت
ات املامرسة املهنية؛ الق ٔ  ب

ٔوضاعهم  - الم وحتسني  ال إال ساء ور ٔهيل  ة لت كوي رامج  تزنيل 
ٔدواره التواصلية  الم وقميته و ن إال اذبية  املالية واملهنية، هبدف الرفع من 

ة؛  وإالبداعية والثقاف
ريا، الرشااك ٔ ر و ة واخلاصة لتطو ة العموم الم ت بني املؤسسات إال

هنم شتغال ف ب  .ليات 
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ب، السيد الوز   .ٔظن ما بقاش الوقت يف ٕاطار التعق
ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة ر    .شكر السيد الوز

لسؤالني رة ومنر  لسيدة الوز ان  د الرمقنة واملو  املواليني حول اع
النتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة، جتمعهام  س احلكومة امللكفة  ى رئ املنتدبة 

دة ا سنعرضهام دفعة وا دة املوضوع،    .و
د  ذة الع ه التدابري املت ٔصا واملعارصة وموضو والبداية مع فريق ا

راتالرمقنة يف سياسة ا س   .حلكومة الستقطاب 
ٔصا شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .واملعارصة اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار    :امخلار املرابطالسيد املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

د الرمقنة يف سياسة احلكومة الستقطاب ما يه التدابري ا ذة الع ملت
ر؟   س
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ه  شغيل يف جمال الرمقنة"السؤال الثاين موضو   ".شجيع ال

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

شار السيد حل  داداملس   :سن 
رة،   السيدة الوز
شجيع الرمقنة، خصوصا ف خيص  ما يه سياسة احلكومة يف جمال 
  شغيل الشباب؟

سالسيد    :اجللسة رئ
شار السيدشكرا    .املس

ابة رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 
  .تفضيل

النتقال  مزور، غيتةالسيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  :الح إالدارةالرمقي وٕاص

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اء  يل  ىل هذا السؤال املهم، هذا السؤال ا شكرمك يف البداية  نبغي 
شجيع  ر وب الس لعناية  ا  يل د ة ا ة السام يف ظل التوجهيات امللك

  .الشباب
لنا  م د ه لرمقنة و لنا  م د م ه ل اخلدمات هو اه رح يف 
ٔكرث من  شغل اليوم  ال هو  خشص يف املغرب،  120.000بري، هذا ا

دة من  ل املراكز الكربى  3خصوصا مهنم الشباب، املغرب اليوم هو وا د
ل اخلدمات رح ا يف جمال    .يف ٕافريق

نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة مع  ا وزارة  لحكومة،  نا  ميل ج
يل الرش  ل املشاريع ا رات التفامه ود ل مذ د العدد د لها دارت وا اكء د

ٔكرث من  شاء  ادي يمت ٕا لها  ارشة  14.000لصدد د فرصة شغل م
ٔكرثية مهنا فرص شغل ذات قمية  ل الشباب، وهذه  وقارة، خصوصا مهنا د

ليا   .مضافة 
ر يه  س ل هذا  رمهمليون د 595القمية إالجاملية د   .ل ا

دة من  ر، اكينة وا س ىل هاذ مشاريع  ٔكرث   10نعطيمك تفاصيل 
دة من  رية يف جمال الرمقنة، وا ل الرشاكت العاملية الك ار يف  10د الك

ر  مثر وتد س لمغرب  ٔهنا جتي  ش  العامل يف جمال الرمقنة يه اليوم قررت 
ا ٔهنا  لها يف املغرب، يعين  يات البحث العلمي د دث التق ٔ دي تطور 

دمو متا هوما شباب  يل غي لها العامليني يف املغرب ا لزبناء د سبة  ل
برية وهذه الرشاكت تثق يف املؤهالت  مغاربة كفء وعندمه كفاءات 

ل الشباب املغريب، هذه الرشكة عندها  رية د ل املراكز يف  5الك فقط د
رو يف املغرب و  ادي تد بري لناالعامل والسادس    .هذا خفر 

دة من  د الرشكة هندية معالقة، وا ٔيضا وا الرشاكت الهندية  3اكينة 
ىل  ش تعمتد  مثر يف املغرب،  س اءت  ار يف جمال الرمقنة يه اليوم  الك
ش  ليه  د  س يل عند يف املغرب  الكفاءات املغربية، الشباب الرائع ا

ٔسواق  ديدة ختدم ا يات  ٔور يطورو لنا تق لها خصوصا  العاملية د
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ا   .وٕافريق
ا  يل فات سن ريل ا ٔ برية  4شهر  د الرشاكت  رات تفامه مع وا مذ

ش خنلقو  يل اكن عندمه  لمملكة،  5050ا عددة  ات م فرص شغل يف 
ار البيضاء ط وا ٕالضافة ٕاىل الر ة،  ة فاس، طن   .حبال 

ريت ت 22يف  ٔيضا مذ يل فات اكن  رب ا لني شت د الفا فامه مع وا
داث  ن، ٕا رز ر 2027فرصة شغل حبلول  3000دوليني   375، اس

د الرشكة  رة تفامه مع وا يل فات وقعنا مذ ٔسبوع ا ري ا مليون درمه، 
ش ختلق  ٔيضا  ل اململكة،  1000املية  اطق د دة م فرصة شغل يف 

يل  سبة %88وا ل لمهندسني،  من هاذ فرص الشغل يه فرص الشغل 
دييث  لنا  لشباب د سبة  ل برية  ٔهنا فرص شغل ذات قمية مضافة  يعين 
ل  س د ٔنه الرئ يل مجيل يف هذا املرشوع هو  التخرج يف جمال الرمقنة، وا
ل هاذ  مع د هاذ الرشكة العاملية هو من املغاربة املقميني يف اخلارج، وا

ش املرشوع هو تيجي متاشيا مع التوجهيات ا ا  يل د ة، ا ة السام مللك
لمغاربة املقميني يف اخلارج سبة  ل رات  اصة لالس   .نعطيو عناية 

اطق اململكة،  دة م رات تتجي اليوم يف  كام قلت لمك، هاذي اس
ة ل طن ة سوس -اجلهة د ة فاس -تطوان،  اس،  - ماسة،  مك

ار البيضاء ة الر -ٕالضافة ٕاىل ا ٔن  - سال -طسطات و يطرة،  الق
ا بغينا نوفرو فرص  جلهات لكهم، ح ش هنمتو  ا  سيد هللا ينرصه د

جلهات لكهم لشباب    .الشغل 
ٔيضا  ا  ارشة، اح مثرن م روه مع املس يل تند ٕالضافة لهاذ العمل ا
مثرن، يف  هيمو املس يل  رشية الرضورية ا ش نوفرو املؤهالت ال دمو  تن

ال يف ة سوسم ة  - بداية هذا الشهر كنا يف  د االتفاق ماسة وقعنا وا
كونو  ادي ) des boot camps(ش  يل  كوينات مركزة ا يل يه  ا
د مهنا  نتقال الرمقي مع  2000ستف يل وزارة  شابة وشاب من املنطقة، ا

ستافدو بطريقة  ادي  ادي ميولو هاذ التكوينات، الشباب  لها  الرشاكء د
ٔقل  4جمانية، و ىل ا ش يوظفو  املية تيلزتمو  ل الرشاكت  من  %80د

  .هاذ الشباب
ل تعمل الربجمة، حبال  د املدارس د داث وا ٕالضافة ٕاىل ٕا هاذ اليش 

ة بين مالل رو يف  ش ند ة ودر  يل در يف اجلهة الرشق خريبكة،  -ا
ىل الرمقنة تتوفر فرص شغل و  ٓم لشباب، ومن  هاذ اليش لكه تن مة 

رات س ٔننا ندمعو  ٔمه    .ا
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
رةالسيدة شكرا    .الوز

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

  

شار    :امخلار املرابط السيداملس
ىل اجلواب الشامل والواحض رة،    .شكرا، السيدة الوز

لمغرب الرمقي وكذا كام دة حمطات مؤسسة   تتعرفو بالد عرفت 
ت التحويلية  ر لك إالماك ي يطمح ٕاىل اس منوذج التمنوي ا توصيات ا
رسيع التمنية ومتكني  ٔساسية وحمفزة ل ات الرمقية وجعلها ركزية  ولوج لتك

د  ٔ ز كذ رشاحئ واسعة من املواطنني من جين مثارها، كام جعل مهنا  راك
ادة بناء الثقة بني املواطن وإالدارة  ملرتفقني وٕا القة إالدارة  حتسني 

ة   .العموم
ىل  ارطة طريق  داد  ل وننوه بعمل الوزارة املتجسد يف ٕا س وٕاذ 
ططات القطاعية  ه خمتلف ا املدى القصري، املتوسط والبعيد، تتاكمل ف

ٔو ، وتعمتد هذه الورقة  لتحول الرمقي ملسار مرتفق سواء اكن مواطنا  مقاو
ز إالدارة الرمقية من  دة حمورها وعامدها راك ىل مهنجيات مو يف صياغهتا 
صات كذ  ة حتتية وم ين وب شغيل الب ل حاكمة وكفاءة رمقية وقابلية 

ني وتدبري املعطيات   . مشرتكة وتق
دجمة  داد اسرتاتيجية م الل ٕا شيد مبا تقوم به الوزارة من  كام 

لني املعنني واليت هتدف ٕاىل بناء جممتع   شاور مع الفا لتحول الرمقي ب
اة املواطن ان من حتسني جودة ح اكملني ميك صاد رمقيني شاملني وم   .واق

شغيل  برية يتعني ٕادارهتا، مهنا  ت  لك هذا ال مينع من وجود حتد
ابية ا الس ولوج دام التك ل است ة التحتية م ارات هيلكية الب وبناء  خ

ين  ٔمن السيرب ىل نطاق وطين وٕاطار كذ ٕادارة ا ات  مراكز الب
ستوجب وضع خطة التحويل  لنطاق العريض، وهو س واخلطة الوطنية 
شيطني يف خمتلف  صاديني ال ق لسامح مجليع املشغلني  الرمقي القطاعي 

شجيع  بتاكر وال ىل التحول الرمقي لتعزز  ملراهنة  ات  ر القطا والتطو
  .والبحث

رة احملرتمة،   السيدة الوز
داث  ر وٕا س ىل دور التحول الرمقي يف استقطاب  اللك يتفق 
لمواطنني بطريقة  ة وتوفري اخلدمات  فرص العمل وحتديث املرافق العموم

ري من اجلهد واملال والوقت   .فعا ورسيعة توفر الك
رة ا حملرتمة، ٕاىل ٕاجياد صيغ ويف هذا إالطار ندعومك، السيدة الوز

رب حث  اصب الشغل،  ىل م اسبة لضامن حتول رمقي واحلفاظ  م
لعامل واملوظفني ىل التكون الرمقي    .الرشاكت 

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة ىل جواب السيدة الوز ب    .دامئا يف ٕاطار التعق
دة والتعاد لو ستقاليل  لفريق    .ليةاللكمة 

داد   .تفضل اليس 
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داد شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ة  لرس ملرور  لها  يل تتقوم به احلكومة والرغبة د شكر العمل ا
ىل ذ ختصيص مليار درمه يف  ليل  القصوى ف خيص الرمقنة، وا

ٔنه يويل  ش ميكن املغرب  ال الرمقيمرشوع قانون املالية، هذا    .رائد يف ا
رسي يف  ادي حىت يه  يل  يل وقعتوها ا ات ا مثن كذ االتفاق

ادي تعطينا يش  يل  ل اخلدمات ا رح دان  ل فرص الشغل،  5050م د
ل  ش وصلنا لرمق د شغيل، هو  ل سبة  ل د    .ٔلف 120وهذا قطاع وا

ل اخلدمات العموم  رة، الرمقنة د ا ولكن، السيدة الوز ة مازال وا
ن القانون يف  ٔنه اك لها  ا املساطر2019وقت د اد خرج  ، :2700 

ٔلغيناها 800مسطرة اكينة  ٔنه  يل يه يعين    .ا
ل  ليه  10.000التكون د الن  ل الرمقنة مت إال دان د موظف يف م

ل  ٔشنو هو الرؤية د كون و ادي  يفاش  ش لنا  ولكن مازال ما 
  . إالطار احلكومة يف هاذ

ٔنه التحسني والرفع من اجلودة  رة، هو  ري، السيدة الوز دي الك الت
ب الرسيع  ب الرسيع والصب ة التحتية، خصوصا يف جمال الصب ل الب د
ٓخر خصوصا يف  لهاتف ا سبة  ل لهاتف النقال و سبة  ل دا، يعين 

ف خيص هاذ العامل القروي، راه العامل القروي يف واد واحلوارض يف واد 
ل الولوج ٕاىل الرمقي مقرطة د ل ا ٔ د   .املس

يل خلدمة إالدارة واملقاو بدات، اكينني  هاذيك احملطات الرمقية ا
ٔخرن يف هاذ إالطار  يل معلهتا ولكن اكينني ٕادارات مازالني م ٕادارات ا

شوفو هاذ السنة يش نق نوعية يف هاذ إالطار هذا؟ ادي    هذا، واش 
ٔداء إاللكرتوين، ذيك احملفظة وض  ل ا مة د شجيعات  عنا كذ 

ستعامل  (e-wallet)لكرتونية ال الرمقية  رب الهاتف ولكن  ٔداء  وا
ل  ل ) cash(د ٔشنو ) l’espèce(د دا،  بري  شلك  فيش  مازال م

ل  ٔساس د ٔداء الرمقي يويل هو ا ش هاذ ا ام به  وي احلكومة الق ت
ارية؟ هذا هو إالنتقال ٕاىل القطاع املهيلكاملع   .امالت الت

ل الرتسانة القانونية، الهوية  ل ٕامتام الوضع د ن القضية كذ د اك
شجيع  ٔداء الرمقي يف إالدارات،  لكرتوين، تعممي ا ع  لكرتونية، التوق
رة، وهاذي  ليه، السيدة الوز لكمتو  ر يف امليدان الرمقي يك  س
مة خصنا منشيو فهيا وكذ فني وصلنا يف تطبيق القانون  يل يه  ٔ ا مس

ملعلومات إاللكرتونية 43.20 دمات الثقة اخلاصة  ٔن  ش  .اخلاص 
ذ زمن، ولكن راه مازال  رفعه م رة، شعار  ية، السيدة الوز املدن ا
ية، واش هل هناك  ش مدن ذ اهش يف امللموس، مازال ما عند ما شف

ال؟مؤرش ال؟ واش احلكومة عندها رؤية يف هذا ا لتقدم فهاذ ا   ات 
ادي نوصلولرمقنة  رة، واش  ريا، السؤال املطروح، السيدة الوز ٔ

عي يف  ج صادي و ق لس  ٔوىص هبا ا   ؟ 2025الشام كام 

ل  ادي نوصلو لتجسيد الرؤية د  MORROCCO(واش 
TECH ( ىل املستوى ش يويل املغرب رائد من الرواد العامليني 

ل الوقت؟ واش من هنا لـ    ؟2025الرمقي؟ وحشال د
رة   .شكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

(Régie) يق يش ثواين؟ رة؟  لسيدة الوز يق  ال    مش
  ما بقاش؟

رة   .تفضيل السيدة الوز

س احلكومالسيدة  ى رئ رة املنتدبة  النتقال الرمقي وٕاصالح الوز ة امللكفة 
  :إالدارة

اوب  ىل إالسرتاتيجية وغن اي راه سؤال  يل  ٔن السؤال د ا هو 
ايني دا يل  ٔسئ ا لمك لكها يف ٕاطار ا ٔسئ د ىل ا ه    .ف

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة  ٔيضا و طط الرمقي، جتمعها  ٔسئ الثالثة املوالية حول ا ا
دةاملوضو  ا سنعرضها دفعة وا   .ع، 

ه  حتاد العام ملقاوالت املغرب، وموضو ويف البداية مع سؤال فريق 
ذ خمطط املغرب الرمقي"   ".رسيع تنف

شار   .تفضلوا السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽.  

س،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س
رة، سؤ حول  ليمك، السيدة الوز ا  ٓن طرح ل سنة من ا ق
ذوهنا جلعل الرمقنة رافعة ٕالصالح إالدارة املغربية،  إالجراءات اليت س
ة من النواقص اليت جيب  مو ٔرش  يف ما  ة من التدابري  ا مجمو واقرتح

ٔخر مسمتر يف ل دامئا ت س اوزها، وٕاذ  داث العمل لت  تزنيل مسطرة ٕا
ىل  ري يف احلصول  ري الك ٔ املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية، ٕاضافة ٕاىل الت

اري ل الت سبة ٕالجراءات الس ل ال    .املواعيد م
ىل الرشاكت الناشئة  ري املعقود  اليت ) start-up(اليوم، الرهان الك

ل الرمقنة يف املغرب ويف العامل   .ٔصبحت مستق
رة، حول املاكنة اليت حتتلها هذه الرشاكت يف  وسؤالنا، السيدة الوز

ي تعرفه بالد   .التحول الرمقي ا
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س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  نتقال الرمقي"السؤال الثاين موضو ق    ".اسرتاتيجية الوزارة لتحق

لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .رب لتقدمي السؤالملغ

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

سائلمك السيدة  نتقال الرمقي،  ق  عن اسرتاتيجية الوزارة لتحق
رة   .الوز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  طط الرمقي"السؤال الثالث موضو   ".حصي تزنيل ا

ة شارن من مجمو د السادة املس ٔ عية لتقدمي  اللكمة  ج العدا 
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ق إالدارة إاللكرتونية الفعا والناجعة، هنا  لنا مجيعا هو حتق الهدف د
ل ٔ يل مقت به من  شخيص ا ٔشنو هوما ال رة،  ، السيدة الوز  سائ

يل  ٔشنو هوما إالجراءات ا ل الورش املليك؟ و احلد من هاذ املعيقات د
ات؟ ل تذليل هاذ العق ٔ ام هبا من    تعزتمون الق

  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔسئ ىل ا ابة  رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 

الالسيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  نتقال الرمقي وٕاصالح الوز
  :إالدارة

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ىل طرح هاذ السؤال املهم د الشكر جزيل  شكرمك وا   .ت
منوذج التمنوي اجلديد  ة، الا ة السام يف ما تتعرفو ال التوجهيات امللك

لرمقنة برية  ٔمهية  د ا مج احلكويم لكهم اعطاو وا   .وال الرب
ستحق سيد  يل ت ذ املاكنة ا هللا ينرصو قال بيل املغرب خصو 

ا ولوج كون عندو فهاذ جمال الرمقنة ويف التك يل خص    . وا
ل  ل الرمقنة، فالوقت د ٔمهية د ٔكرث  ا  ورو هبا حس ل  اجلاحئة د

د  كون وا ات وقفو، ولكن بفضل الرمقنة قدرات  ل القطا زاف د ورو 
سمتروسمتراري صادية ببالد وقدر  ق ات  ل القطا   .ة لعدد د

رخي  ٔول حكومة يف  لرمقنة، هاذي  برية  ٔمهية  هاذ احلكومة تتعطي 
ٔهنا تعطات وزارة  نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة  يل فهيا وزاراة  املغرب ا

يل تتع لالنتقال الرمقي، هاذ اليش تيدل رية ا ٔمهية الك ىل ا طهيا وتيعين 
  .هاذ احلكومة لورش التحول الرمقي

ا اليوم بصدد بلورة إالسرتاتيجية الوطنية الرمقية من هنا لـ  ، 2030اح
شارية،  كون مقاربة  لها بغيناها  رو البلورة د ش ند وهاذ إالسرتاتيجية 
حتاد العام  ة،  دامني اليوم مع إالدارات، املؤسسات العموم ا  اح

 les(الرشاكت الكربى يف جمال الرمقنة، الرشاكت الناشئة  ملقاوالت املغرب،
start-up( متع املدين، الشباب املتخصص يف مثرن، التعاونيات، ا ، املس

ال الرمقنة هيمتو مب يل  لني لكهم ا دامني مع الفا   .جمال الرمقنة، 
شارية، يف  لقاءات ال ل ا دد د ٔيضا  نا  12در  يل فات التق ماي ا

ة  مع ل املؤسسات العموم ة ود ل إالدارات العموم اب العامون د الك
ل إالدارات رشو معهم يف جمال التحول الرمقي د  .ش س

ة سوس ٔيضا يف  ٔكتور كنت  ت،  -يف بداية شهر  يل التق ماسة ا
ل  نا مع املواطنات واملواطنني د رفقة السيد وايل اجلهة، وتالق كنت 

ن ٔيضا معاملنطقة، تالق نا مع   (les start-up)ا  والرشاكت الناشئة، تالق
هلم، الطلبات  مات د سمعو لاله ش  الشباب املبتكر يف جمال الرمقنة 

بومه يفاش نقدرو نعاونومه ويفاش نقدرو نوا هلم، اشنو بغاو،    .د
ت  يل فات كنت يف بين مالل ومتا تالق ٔسبوع ا ري ا ٔيضا  ت  مش

ملواط  نا مع املواطنات واملواطنني، ٔيضا  ل اجلهة، اتالق نات واملواطنني د
د  ىل وا ٔيضا مع التعاونيات، ومازال نعقل  نا  الشباب، الرشاكت، تالق
ٔ عندي  ب، ولكن  ٔ ما تنعرفش نقرا وك هتا قالت يل  السيدة تالق
يل تيقدر يوصل ٕاىل  ٔ اليوم الكسكس د تعاونية، وبفضل هاذ الرمقنة 

ٔور   .ٕاثيوبيا وتيقدر يوصل إالمارات وتيقدر يوصل 
الرمقنة اليوم راه وصلت حلياة املواطنني واملواطنات لكهم، راه ما يش 
زاف، وقلت لكيش خص  ا  رت ف ٔ ة املواطنني، و د ف ىل وا حكر 
لو، حىت  صادية د ق ات  ستافد من هاذ الرمقنة وستافد مهنا يف القطا

ب ما والو، ولكن قدرت مكقاو وعندها هاذ السيدة ما ق ارية ما تتك
ش  كون الرافعة  لها؛ ٕاذن الرمقنة تقدر  ات د ٔهنا توصل املنت ىل  تعاونية 

روه الناس يل تيد   .يصدرو هاذ اليش ا
ادي  ٔسبوع اجلاي ٕان شاء هللا  لقاءات اجلهوية مسمترة، ا هاذ ا

ادي ن  سمترو و ادي نعاود  ش،  دد من اجلهات، كون يف مرا تلقاو يف 
ٔن خص مجيع  ٓمن ب ة لفائدة الوطن ولفائدة املواطنني تن ا ٔي  ٔن 

لني، املواطنات واملواطنني، يندجمو وشارو فهيا   .الفا
ل هاذ إالسرتاجتية؟   ٔشنو هوما احملاور د

اء يف  ٔول راه  هاذ إالسرتاتيجية عندها ثالثة حماور كربى، احملور ا
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اء   ، ٔسئ كونو ا ٔنه املغرب  ىل  منوذج التمنوي اجلديد، وبغينا  ٔيضا يف ا
سيطة وسه ة مرمقنة، شفافة،  دمات معوم ه    .ف

زيدو فهيا،  د العدد من اخلدمات، ولكن بغينا  اليوم املغرب عندو وا
ىل  ٔكرث، بغينا يوليو ساهلني  دجمني  ٔكرث وبغينا يوليو م بغينا نوليو 

هلم، بغينا ما املواطنني وبغينا لكيش ستافد مهنم وسهل هلم احلياة د  
د النظرة مشولية  كون عند وا دها، بغينا  تبقاش لك ٕادارة ختدم بو
ٔنه  دها من احلكومة، املواطن تيخصو يعرف  وخندمو، ما يش لك ٕادارة بو

سهو   .اخلدمة تتجي سه وسيطة ويقدر يوجل لها 
ٔي اء حىت هو  ، وبغينا املغرب يويل احملور الثاين، راه  ٔسئ ضا يف ا

ر التحول الرمقي  ش يد لو  لرمقنة لالسهتالاكت د تج  لرمقنة، م تج  ب م
ا شباب عند مؤهالت بغينا  ر، عند اح لتصد تج  ٔيضا م لو، ولكن  د

زيدو ندمعوه، .. املغرب يويل رو هاذ اليش، ولكن بغينا  ا كند ديني اح
ٔن املغرب يد ان العامل ش  يطور وميشيو لب يل  ات ا ولوج مع هاذ التك

رات  روه جبلب اس ادي ند رو هاذ اليش ٕان شاء هللا؟  لكو، يك غند
ا ولوج برية من عاملقة التك بية    .ٔج

ا  ولوج ل التك يل فات، اكينني اليوم عاملقة د يفام قلت لمك فالسؤال ا
مثرو فاملغرب وبغينا  س يل رامه ك مثرن ا زيدو من هذا، بغينا هاذ املس

زدهر  كرب و شئة مغربية  ٔيضا رشاكت  لمغرب، بغينا  ار جنيبومه  الك
املي   . ويويل عندها بعد 

شئة تبارك هللا  ة فاملغرب، عند رشاكت  ا ٔيضا، اليوم عند يش 
ن فني منشيو، وبغين ٔن اك زيدو وندمعو،  يل واصلني، ولكن بغينا  ا لهيم ا

سبة  ل صادية،  قلت لمك  زيدو هاذ الرشاكت الناشئة تويل رافعة اق
ر لتصد سبة  ل ٔيضا    .لناجت املغريب و

ل  ة د ىل يش ف احملور الثالث هو الشمولية، الرمقنة مايش حكر 
ات  ستافدو مهنا مجيع اجلهات، مجيع الف املواطنني، لكيش املواطنني 

اهتم العمرية، مجيع رشاحئ ا  سهل هلم ح ستافدو مهنا وتويل ك متع يقدرو 
ش  هلم، هاذ اليش  عية د ج صادية و ق سهل هلم العمليات  وك

ل املؤهالت د العدد د كون خصنا نوفرو وا   :ميكن 
ٔول دد الناس : املؤهل ا زيدو يف  رشية، وهو خصو  هو املؤهالت ال

رو الربجمة ويطورو التك  يقدرو يد يل  كونو ا ٔيضا  ا، خصنا  ولوج
زيد تعمم، ..عند ت خصها  ٔنرتن ل ا نقويو الرتسانة القانونية، التغطية د

ٔداء إاللكرتوين، هاذ اليش  خص حتيني إالطار القانوين، خص اخلدمات ا
ل املغرب فهاذ  ش يقدرو نوصلو، نعززو املاكنة د لكو خصنا نوفروه 

ال   .ا
ش  دام ا ما  ىل بلورة إالسرتاتيجية، فاملوازاة مع هاذ ولكن اح ري 

ل  دد د ىل تزنيل  دامني اليوم  ا  ل هاذ إالسرتاتيجية اح البلورة د
ا  رشي اح ٔهيل العنرص ال ل ت ٔوراش املهيلكة الكربى، الورش د ا
رو  ش ند ا لبين مالل  ة ومش لجهة الرشق ا  ليه، راه مش دامني 

داث مدارس ومراكز د ماسة، ودر  -ل الربجمة، كنا جفهة سوسٕا
ستافدو من هاذ  ش يقدرو  لشباب  ل التكوينات املركزة  مج د ر

  .الربجمة
ل  بة د رو موا ل مشاريع القانون، تند دد د ىل   les(دامني 

start-up( ىل شار هرض  اليوم اكينة ) les start-up(، السيد املس
ال  يل ) start-up Hub(م ن ا يل اكينني، اك مع ا ادرات ا كتجمع مجيع م

لرشاكت الناشئة ) le label(ٔيضا ديك التصنيف  يازات  يعطي ام يل  ا
ولية فع ا ستافدو من بطاقة ا   .ش يقدرو 

ستافدو من  ش ميشيو  ل الرشاكت الناشئة  د العدد د ٔننا دمعنا وا
ٔن التجربة الهندية فهاذ ا ن التجربة الهندية،  دا، اك مة  ال 

ٔنه   ديد هاذ السنة هو  يل  ن اخلدمات إالدارية، وا رات، اك س
ل هاذ  ش تمت تزنيل اجلزء د رمه  ل ا ٔعطى مليار د قليت قانون املالية 
سبة لهاذ السنة، وهاذي سابقة فاملغرب، ما معر فاملغرب ما  ل املزيانية 

سب ل ٔنه املغرب ٕان شاء هللا تعطات هاذ املزيانية  ىل  ٓمن  لرمقنة، وتن ة 
ال رائد فهاذ ا لو  زيد تعزز املاكنة د   .عندو املؤهالت، وميكن  

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  يف ٕاطار التعق
  .حتاد العام ملقاوالت املغرب

شارتفضل الس    .يد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
شاطرمك  ملعطيات، كام  مك الغين  ىل جوا رة،  ٔشكرمك، السيدة الوز
برية يف جمال رمقنة العديد من اخلدمات  ٔن بالد بذلت جمهودات  الرٔي ب
طلبات ٕاجناح  ة لتوفري م ري اكف ٔهنا مازالت  رى ب ٔننا  ري  إالدارية، 

منوذج مسلسل التحول الرمق ىل مستوى حتديد نوع ا اصة  ي، 
لني  متكني الفا ذ خبطوات جريئة  ٔ صادي الرمقي، وهو ما يتطلب ا ق
ديدة  ل  خول يف مرا اصة الرشاكت الناشئة من ا صاديني و ق
ىل مستوى التعبئة الرمقية وحتويل  بهتا  لتبادل املعطيات الرمقية وموا

  .دماهتا
ح قوس   ٔود ف ملبادرات اليت اختذها بعض الشباب وهنا  لتنويه 

ادرة رائدة وفريدة من نوعها يف جمال رمقنة قطاع  املغريب الطموح، ومهنا م
ة فاس ة يف  اس، ويه -الفال ة رمقية   (Firma Tech)مك ضيعة منوذ

يات  ستعامل تق شتغل يف جمال عقلنة ورشيد السقي  مبعايري دولية، 
ري مسبوقة، و  ، رمقية  ة لصاحب اجلال ىش مع التوجهيات السام هو ما ي

ة  ولوج بتاكرات التك ه  رشيد اسهتالك املياه ورضورة توج واليت هتم 
  .لهذا الهدف
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ادرات  ٔطلق م حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٔن  وجتدر إالشارة ٕاىل 
)SolidariTECH ( ،وليني وكذ احملليني ة من الرشاكء ا مع مجمو
ت هذه املبادرة من دمع ح لوال  150ث مك شئة قدمت  مقاو 

تكرة يف حماربة تداعيات  ة م ولوج د"ك   ".19-وف

رة،  السيدة الوز
مع  حها الثقة وا مك م ظر م ٔفاكر، واليت ت زخر هبذه العقول وا بالد 
قدمة  ل متكني املغرب من تبوء مراكز م ٔ الالزمني ٕالجناح مشاريعها من 

ٔرقام فسنة ا ال، وبلغة ا حققت الرشاكت الناشئة  2021مليا يف هذا ا
ٔكرث من  ا رمق معامالت ب ي حققت  5يف ٕافريق مليار دوالر، يف الوقت ا

ملغرب  ه الرشاكت الناشئة    .مليون دوالر فقط 33ف
مك  ٔن ننوه مبجهودا رة احملرتمة، ٕاال  سعنا، السيدة الوز ري، ال  ٔ ويف ا

ٔننا نعرب لمك عن ونقول ل حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٔننا يف فريق  مك 
متكن  طط الوطين الرائد، حىت  ل ٕاجناح هذا ا اخنراطنا الاكمل يف س

ال بة التطور التقين يف هذا ا   .بالد من موا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغا حتاد العام  باللكمة لفريق  ملغرب، دامئا يف ٕاطار التعق   .لني 

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
رة،   السيدة الوز

نتقال الرمقي  ٔن  ملغرب نعترب  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا يف فريق 
س هناك  ل، فل ت العمل الوطين املستع ٔولو ٔن يندرج مضن  جيب 

ٔنه  ث  رب التحول الرمقي، ح اق  ل لغة العرص ورضورة بديل عن ا
حمتية مع انتقال العامل ٕاىل مر الرمقنة والتحول الرمقي، نظرا لفوائده العديدة 
بري وحيسن الكفاءات  شلك  ات، فهو يوفر التلكفة واجلهد  ىل مجيع القطا
سيط إالجراءات  ىل حتسني جودهتا وت ٔنه يعمل  شغيلية وينظمها، كام  ال

تكرة وٕاب دمات م ىل  داعية بعيدة عن الطرق التقليدية يف لحصول 
  .تقدميها

بري  رتياح  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  بعنا يف فريق  لقد 
ات خبصوص رمقنة  لهيا العديد من القطا ٔقدمت  املبادرات النوعية اليت 
لكف  ئق إالدارية، واليت اكنت  ة من الو ىل مجمو ٕاجراءات احلصول 

ت املادية املواطنني واملواطنات ري من الوقت واجلهد وإالماك   .الك
ة ٕاىل إالرساع  ات واملؤسسات العموم يق القطا وندعو يف هذا إالطار 
لقاءات واالتفاقات  ٔن ا ىل ذ نعترب  الوة  يف رمقنة اخلدمات إالدارية، و
نتقال الرمقي وما صالح إالدارة و ٕ  اليت متت ما بني الوزارة املنتدبة امللكفة 

هنا،  ٔجرٔة مضام ٔن يمت الرشوع يف  ة، يتعني  ات احلكوم يق القطا بني 
رية  صادية الك ق نتظارات  لنظر ٕاىل ضيق الزمن احلكويم و وذ 
ة بوجوب  ا ٔن الرؤية واحضة اليوم، والق نتقال الرمقي، ذ  ىل  املعلقة 

ى امجليع،  ٔكرث حضورا  ٔصبحت   وجب حترر املصاحلة مع الرمقنة 
رسيع وثرية العمل هنيات ل   . الطاقات وا

ٔمر  ي نطمح ٕاليه مجيعا، فٕان ا ل الوصول ٕاىل التحول الرمقي ا ٔ ومن 
ات حول اجلوانب التواصلية ودمج  ا ٔفاكر والق يتطلب تغيري الثقافات وا
ة التحتية ملنظومة التحول الرمقي،  لب م  ه دة  ا فهيا وز ولوج التك
اكفة  ري، والسعي حنو تغيري ثقافة العاملني  ٔ ٔول لهذا ا عتبارها املكون ا
ر العظمي  ٔ كون  ا ات واكفة املتعاملني مع املؤسسات، وذ حىت  القطا

ستفادة من مثار التحول الرمقي   .من 
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة مو ع  اللكمة  ج   .يةالعدا 
شار   .تفضل السيد املس

شار  ر السيداملس   :سعيد شا
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ه  طط الرمقي ملا ف ق ا ة لتحق ة السام لتوجهيات امللك سا  ٔس ت
رسيع  ٔنك تعهدت ب رك  ٔذ رة،  ة البالد والعباد، وهنا، السيدة الوز مصل

ولو ا الرمقية العاملية،  ٕاصالح إالدارة والتحول التك ولوج بة التك وموا
ٔفقي اكن سابقا اكن سنة  شتغال ا رة، هذا  ، السيدة الوز ٔقول 

ال  1998 ا هذا، اكن م  2005اكنت دارت يف  "Damancom"ٕاىل يوم
ل " 3la CNSS(، "SIMPL(من طرف  لرضائب ق دارتو إالدارة العامة 

2015.  

رة،    السيدة الوز
)Les métiers support ( ،رشية اكينة ن، املوارد ال اكينني موجود

ٔن قانون املالية مرشوع  ٔرشيت ب ٔنت  متويل  ة اكينة، ا ٔفق التطبيقات ا
ىل ٕانتاج  2023املالية  ة  ا شتغال بن ليك ٕاال  مة، ما  ٔعطى مزيانية 

لغتني إالجنلزيية والفرسية ر التطبيقات القطاعية    .وتصد
د ليك، السيدة ا رة، ختلقو لنا وا ) des métiers sectoriels(لوز

ة، تدبري املاء، تدبري ) opérationnels(وال  اكلتدبري املقاواليت، الصنا
اليا يعين من حقو بنغزة  رة، املرتفق  ر املنتج، مكثال، السيدة الوز س

يل هو  ٔو يف الهاتف ا دة يف احلاسوب  يف البوادي ) smart GSM4(وا
لشواهد ما اك دة يتوصل  ٔصال، بنغزة وا ش هاذ الهواتف هاذو  ي

  .الرمسية
ر  ر، املركز اجلهوي لالس املثال الثاين عند املركز اجلهوي لالس

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Global System for Mobile 
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ر  47.18فرمغ ٕاصدار القانون رمق  صالح املراكز اجلهوية لالس ٕ املتعلق 
ة هاذ املراكز ٔمام ضعف وانعدام جنا   .الزلنا 

ا د نعطي م ري مو ش يطلب  يب  ٔج مثر ا رة املس ل السيدة الوز
ذ  لو ) registre de commerce(ش  ع امل د ش ي ٔو  لو  د

ٔو  يل الوطين  ا مثر سواء ا نة، ٕاذن املس د يتعدى س ممكن هذاك املو
منوذج  ذ ا ش   registre de(من  7اخلار الزال يعاين، 

commerce (م بعض املرات تيقولو لنا  7ى ممكن يتعد ٔ)système (
  .طاحي

ر احملرتمة،   السيدة الوز
ٔفاكر املشاريع، املركز اجلهوي  زيدو يف دراسة وبلورة  مازال خصنا 
لو، خصو  صاصات د خ ر خصو يقوم هبذا العملية هاذي من  لالس

ر اخلار س شاء املقاوالت، والس    .رسع بطلبات ٕا

رة،السي   دة الوز
لرمقنة، حامية املعطيات  ديث املنظومة القانونية اخلاصة  كنطالبوك بت
يال، رفع  ح الشخصية، حامية املسهت والرشاكت من النصب و
ٔرضية  لق  ى املرتفقني،  ىل مستوى الثقة  ٔؤكد  مستوى الثقة، 

لعامل القروي، هنا ٔ  ت  ٔنرتن ى املقاوالت، تعممي ا ىل بتاكر  لكم 
خلصوص ات القروية    .امجلا

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه    ".تدين اخلدمات إالدارية"السؤال السادس موضو
شارن من فريق التجمع الوطين د السادة املس ٔ ٔحرار اللكمة    .ل

  .تفضل

شار  ل السيداملس   :عبد إال لف
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،السيدة    الوز
ت املواطنني وتدبريها  ٔن معاجلة شاك ش ة  لتوجهيات امللك تفعيال 
سائلمك عن التدابري  ل احملدد،  ٔ ساؤالهتم يف ا ىل  لرد  رسيع  وال

ٔفق ة ٕالجناح هذا الورش، يف  جتويد اخلدمات  وإالجراءات املصاح
  .إالدارية

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة   .، تفضلوالسيدة الوز

النتقال الرمقي وٕاصالح السيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  :إالدارة

ىل طرح هذا السؤال املهم شار  شكر السيد املس   .ت
ٔمهية  ة احلكومة تعطي  ة السام ستور ومع التوجهيات امللك متاشيا مع ا

ات والشاكوى د قرتا سمعو  ش  ٔننا حنسنو برية  ل املواطنني و
ل املواطن مع إالدارة، و تتعرفو راه مت ٕاصدار مرسوم رمق  العالقة د

ل تلقي  2.17.265 دد املسطرة د يل تي يل هو ا ٔن، ا يف هذا الش
لهيا ل الرد  ال د ٓ لها وا عها واملعاجلة د   .الشاكية وت

ضيات هذا املرسوم، مت ٕاطالق املنص لتزنيال ملق  ة د
"chikaya.ma " لمرتفقني واملواطنني 2018يف سمح  ، هذه املنصة 

ٔي ماكن  هلم من  ات د ملقرت هلم و ت د شاك ش يدليو  امة  بصفة 
ش  هلم، فوقاش ما بغاو،  ة من ديورمه، من الهاتف د ىل مدار السا

هلم لمشالك د لول  دو    .يو
طالق املنص ٕ اش فقط  ا ما الزتم ا مع إالدارات واح دم ا و ة، مفش

يفاش يتعاملو معه ستوعبوه ويعرفو  زيدو  ش    .ش يفهمو هاذ القانون 
سية لفائدة إالدارات  ة والتحس ورات التكوي ل ا دد د نظمنا 
رو هاذ نظام  ستعملو ويد ش يفهمو هاذ إالطار القانوين ويفاش  املعنية 

يفاش يوضعو امل ت و لومعاجلة الشاك   . ؤرشات د
ت املرتفقني لفائدة إالدارة  ع معاجلة شاك ٔيضا دليل معل لتلقي وت در 
لو هو مايش ما بغيناش  العامة، وهاذ اليش لكه كام قلت لمك الهدف د

صة  رو م كون (mais)خنرجو قانون وند ش هاذ اليش  ا وتبعنا  ، مش
لمواطنني سبة  ل ٔرض الواقع  ن يف    .مز

ن  اليوم شارك يف هاذ البوابة، مهنا  1735اك يل يه ت ة ا ٕادارة معوم
ة، و 106قطاع وزاري،  39 رابية 1590مؤسسة معوم ة    .جام

ٔكرث من  ٔكرث من  1.100.000اليوم، توصلنا ب متت  %83شاكية، 
ش نعاجلو شاكية  ري  اش  ا ما وقف ة راها تتعاجل، واح لها، والبق املعاجلة د

ٔشنو هوما الطبيعة شاكية، درسن ش نعرفو ت بصفة شام  ا هاذ الشاك
ش يف  لمواطنني  كونو صعوبة  ميكن  يل  عاودو وا يل ت ت ا ل الشاك د
زولو هاذ العوائق  ش  عتبار،  ذمه بعني  ٕاطار اسرتاتيجية وطنية 

لمواطنني سبة    .ل
القرتا ىل اعتناء  ا  ت يف اخلتام، بغيت نقول لمك اح ات والشاك

لنا مات د ه   .لمواطنني هو يف صلب 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   . شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .تفضل السيد املس

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔمر  راهات، لكن تدين اخلدمات يف القطاع العمويم  دا إال نعي ج
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هودات املبذو ولك الرتاكامت إالجيابية لٕالدارة واقع،  لرمغ من لك ا
ٔطر املغربية والزالت  ستقالل، واليت سامهت يف بناهئا ا ة بعد  العموم
رية  ٔ ٔنه يف السنوات ا ة، ٕاال  رتقاء مبستوى املرافق العموم ل  ٔ من 

ٔداء وظيفهتا، وبد ٔن إالدارة املغربية استقالت من  ا  شف هترب من اك ٔت 
ٔداء  ٔداهئا و ىل  ي انعكس سلبا  ريد حتملها، اليشء ا املسؤولية وال 

ٔدى ٕاىل تدين هذه اخلدمات   .املرفق العمويم معوما، مما 
ة مرتدية واملواطن  ٔن اخلدمات العموم ٔخرى  ٔن نعرتف مرة  جيب 
عي،  ج ات ذات البعد  ري راض عهنا متاما، خصوصا يف القطا املغريب 
ل  ٔ لمك لتحفزي إالدارة من  ستع عية  ج و  ا فٕان رهان بناء ا
ل املناسب يف  ادئ الر ٔوضاعها، وفق م رب ٕاصالح  بة هاذ الورش  موا
ٔ احملاسبة والرضب  د لكفاءات وتطبيق م املاكن املناسب، وٕاعطاء فرصة 

ٔسلوب الت لجوء ٕاىل  دي املتالعبني مبصاحل املواطنني دون ا ٔ   .عمميىل 
ىل هذا املوقع، سواء  ت اليت تتدفق من املواطنني  العديد من الشاك
ىل  ٔساسا الرتايم  ملهجر، هتم  ا  الي بناء  ٔ ٔو اخلارج من  ل  ا يف ا
ري ذ  خلارج، ٕاىل  لمقميني  ٔمالك اخلاصة  ٔو املس  ٔرايض وهنجها  ا

ب بطء املسا س اصة  دهامن القضا وهو حمور تظلامهتم،    .طر وتعق
ت وحث بعض املصاحل إالدارية  لشاك مك املعاجلة الناجعة  ا نطلب م
لصواب  انبة  سية ا ٔجوبة التدل ٔو ا ىل جتنب الردود الناقصة  املعنية 
ي  ٔمور، اليشء ا د ا لحقائق، مما يعمق اجلرح وزيد من تعق الفة  وا

من املناسبات ٕاىل  خيلف تداعيات عكسية وسلبية، تؤدي يف العديد
  . التظاهر وخروج املواطنني ٕاىل الشارع

ٔوراش  ل ٕاجناز وتزنيل  ٔ بري يف هذه احلكومة اليت ندمعها من  ٔملنا 
ة  ق ٔمام ٕارادة إالدارة ورغبهتا احلق ٔن إالصالح يقف  إالصالح، مؤكدا لمك 

كن هذه إالدارة لها الرغبة يف ٕاجناح خمتلف  ة، فٕان مل  السياسات العموم
ستطيعوا ٕاجناز هذا إالصالح،  مك لن  كفي من إالرادة، فٕا وإالرادة وما 
ىل حتفزي إالدارة  رة، ومعمك احلكومة العمل  ليمك، السيدة الوز  

ة إالجناز ىل رس   .وشجيعها 
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

ه  إالجراءات اليت ستعمتدوهنا لتزنيل ورش "السؤال السابع موضو
ة   ".احلكومة املنف

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

شارة   .تفضيل السيدة املس

لي مرسيل شارة السيدة   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔش ة لتعزز بعد ا ل دمع احلكومة املنف ٔ واط اليت قطعهتا املبادرة من 

ي  لتعدد ويدافع عن املشرتك ا القمي املغربية وبناء جممتع دميقراطي يؤمن 
ٔمه املبادرات اليت مقمت  سائلمك عن  شارية رائدة،  جيمع املغاربة وفق مقاربة 

متع املدين يف ورش احلكومة ا ةهبا لتعزز مشاركة ا   .ملنف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
رة، تفضلو   .السيدة الوز

النتقال الرمقي وٕاصالح السيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  :إالدارة

ىل طرح هذا السؤال شارة  ٔشكر السيدة املس   .يف البداية 
ة يه و  ل احلكومة املنف ر هاذ الورش د ٔنه نذ املية،  د املبادرة  ا

ش يقدرو يدجمو املواطنات  دارسو الطرق  ني وت دمو مجمو ول تي ا
ل  ة، الهدف د ة السياسات العموم ٔكرث يف صيا متع املدين  واملواطنني وا
شارك املعلومات مع املواطنني  ٔنه احلكومات تقدر  ٔيضا هو  هاذ الورش 

ٔكرث العمل ل احلكومة ويقدرو يفهمو املواطن    .د
ٔوسط  ا ويف الرشق ا د يف شامل ٕافريق اليوم، املغرب هو الب الوح
ٔمهية  ل هاذ املبادرة، وهاذ اليش تيعكس ا ادة د يل هو يف جلنة الق ا

يل تيعطهيا املغرب لهذا الورش   .الكربى ا
ة، مفن  ل احلكومة املنف ارض بقوة فهاذ الورش د متع املدين  ا

  :الل
ىل الورش ٔوال رشف  يل ت لجنة ا ل إالرشاف الوطنية، ا لجنة د ، ا

دد  ل إالدارة قد  ٔعضاء د دد ا ٔعضاء قد  ساوية ا لكه، يه جلنة م
متع املدين يمت  لجنة من ا ل هاذ ا ٔعضاء د متع املدين، هاذ ا ٔعضاء ا

رب ب الرتشيح  ح  د الطريقة شفافة، يمت ف هلم بوا يار د البوابة  خ
ل هاذ  يل تتختارمه ومجيع املعلومات د لجنة ا د ا الوطنية واكينة وا

شرتك مع املواطنني بطريقة شفافة لجنة يه ت ل هاذ ا يار د   .خ
لها يه التوعية  متع املدين الهدف د اصة  د املنصة  ٔيضا وا ن  اك

متع املدين،  ل مع املواطنات واملواطنني وا ش متكن امجلعيات من والتفا
ه  سية، هاذ الفضاء مس ف ات معل وورشات حتس املشاركة يف مجمو

  .مجعية مغربية 750
نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة  ٔنه وزارة  نبغي خنربمك يف هذا إالطار، ب
ة لصاحب  اية السام ل، ٕان شاء هللا، حتت الر ٔسبوع املق غتنظم ا

ة اجلال هللا ينرصو، وبتعاون  ل احلكومة املنف ٔ ادرة الرشاكة من  مع م
لقاء اجلهوي غيحرضو  ة، هاذ ا ل ورش احلكومة املنف لقاء اجلهوي د ا
ا لكها ومن  ٔعضاء، العضوة يف هاذ املبادرة من ٕافريق ل ا ه املمثلني د ف
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ٔسبوع  بري غيكون ا لقاء غيكون  د ا ٔوسط لكه، وهو وا الرشق ا
ب ل، وهذا رشف  ٔننا نظموهاملق   .ري لينا 

دد من  يل اكن عندو  د الورش ا ٔيضا وا ة يه  هاذ احلكومة املنف
لزتامات وخطط الطريق، واليوم املغرب هو ساري يف تزنيل هاذ خطط 

ال مرشوع  د ) OPEN DATA(العمل، يف م ة هو وا ت املنف البيا
ة ا ل خطة العمل احلكوم يل اكن الزتام د يل وىل من املشاريع ا ة وا ملنف

لمواطن املغريب سبة  ل   .واقع 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شارن د السادة املس ٔ ب، اللكمة    .يف ٕاطار التعق
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة   :لي مرسيل السيدةاملس
ٔو  ة  رة يندرج ورش احلكومة املنف  open)لفعل السيدة الوز

government ( ادرات الرشاكة من يف ٕاطار تفعيل انضامم املغرب ٕاىل م
لحاكمة اجليدة ووسي  ا ممتزيا  ىل اعتبارها منوذ ة،  ل احلكومة املنف ٔ
ٔيضا مبختلف  رتقاء  ة و ملؤسسات احلكوم ٔساسية لتعزز ثقة املواطن 

رب متكني املواطن شارية،  ميقراطية ال ة ودمع ا من  السياسات العموم
ىل  ال  ليه ومن  ة  اح إالدارة العموم املشاركة يف احلياة العامة ودمع انف
ٔمهية الالزمة لعمليات التواصل  رب ٕايالء ا متع املغريب،  اكفة رشاحئ ا

  .املؤسسايت العمويم
الل  ٔو من  داد  الل هذه املبادرة مت ٕا ومن طبيعة احلال، مفن 

ة املشاريع ا ذ مجمو داد تنف نضامم، الس ٕا يل عندها ارتباط مبوضوع 
ىل املعلومات والزناهة واملشاركة  ة املزيانية واحلصول  شفاف املتعلقة 

  .املواطنة
لكلت هذه اجلهود بصدور القانون رمق  حلق يف  31.13وقد  املتعلق 

يل مرتبطة  ة من القوانني التنظميية ا ٔيضا مجمو ىل املعلومات، و احلصول 
ٔيضاحلق يف   . تقدمي امللمتسات واحلق يف تقدمي العرائض 

لق هيئة  متع املدين عن طريق  ىل رضورة توسيع متثيلية ا كام نؤكد 
ٔيضا، يعين تزنيل  وية  متثيلية  متع املدين  لس الوطين املوسع مجلعيات ا ا
ٔن جيمتع مرتني  ه  ي ميك كون عندها ذاك الطابع اجلهوي وا ش  لجنة  ا

ٔقل يف ىل ا ٔن جتمتع  ادة، اليت جيب  لق ات العامة   السنة ويناقش التو
ات ذ التو ىل تنف لسهر   .دة مرات يف السنة 

ة ٕاىل املزيد من التعريف،  ا ة يف  ٔن احلكومة املنف ىل  كام نؤكد 
برية  ام خبطوات تواصلية  يض الق ات املهنية، كام يق ى الف خصوصا 

ملعرفة والثقافة، لتعريف هبا يف ف ضاء اجلامعات ولك الفضاءات املرتبطة 
هودات املبذو ة  فضال عن اسمترار ا الم ت إال ىل مستوى احملتو

  .وتطورها ورشها

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   . شكرا السيدة املس
ه  ة"السؤال الثامن موضو ظومة الوظيفة العموم   ".ٕاصالح م
د السادة املس  ٔ   .شارن من الفريق احلريكاللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
وي، مفا  ة ببالد حتتاج ٕاىل ٕاصالح ب ٔن الوظيفة العموم الف  ال 

؟  ذة لفعل ذ ة املت   يه التدابري احلكوم
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
س شكرا السيد   .الرئ

رة، تفضيل   .السيدة الوز

النتقال الرمقي وٕاصالح السيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  :إالدارة

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل طرح هذا السؤال   .ٔشكرمك 
لنا راه هوما  يلاحملاملوظفات واملوظفون د ٔسايس ا جح لنا  رك ا ت

م ه لتايل  ، و ل بالد هبم هو يف  سرتاتيجيات واملشاريع الهيلكية د
دامة لنا، احلكومة  ت د ٔولو ل  صلب ا ش حتسن الوضعية د

شارية،فراه  د املقاربة  ر هاذ اليش يف ٕاطار وا املوظفات واملوظفني، وتد
عي، يف  ج ريل مت ا 30مت ٕاطالق احلوار  عي ٔ ج ىل احلوار  ع  لتوق

لموظفات واملوظفني، مهنم رفع  سبة  ل ات  ر دد من ا ه  يل اكن ف ا
ٔجور  ٔدىن ل ذف السمل  3500احلد ا لمترصفني  7درمه،  سبة  ل

سبة  ات، رفع  ر دد من ا ٔبوة،  يني، رخصة ا ن التق د واملسا
لم%36احلصيص لـ  سبة  ل ات  ر دد من ا   .وظفات واملوظفني، 

ال  ن م يل انطلقو، فاك ٔيضا حوارات قطاعية ا ن  ة  - اك ر الص راه وز
ىل مرشوع القانون إالطار  - ارض معنا ة متت املصادقة  يف ٕاطار الص

يتضمن يل  ملنظومة الصحية الوطنية ا مثني املتعلق  ريم ٕاىل  عدد ٕاجراءات 
رشية هباذ القطاع وٕاىل تقليص ا رشية، املوارد ال خلصاص احلايل يف املوارد ال

رب ٕاصدار قانون  لقطاع  رشية العام  الل حتفزي املوارد ال وذ من 
ٔيضا يف ٕاطار احلوار  ن  ة، ٕاصالح نظام التكون واك لوظيفة العموم يتعلق 
ٔطر والهيئات  ٔساسية اخلاصة  ٔنظمة ا علقة  ضيات م عي مق ج

ةالعام يف قطاع الص يي الص ٔطباء واملمرضني وتق   .ة الس ا
ٔسايس  صدار نظام  ٕ ٔيضا  يف قطاع التعلمي العايل، الزتمت احلكومة 
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كون  ني يف التعلمي العايل ومبؤسسات  ٔساتذة الباح اص هبيئة ا ديد 
ٔستاذ الباحث نة ا ل  يتضمن التحفزي والتمثني د ٔطر العليا    .ا

ىل الك اح  ٔيضا انف ن  خلربة، اك بية املشهود لها  ٔج فاءات املغربية وا
ة، حتسني الوضعية  لرتق ستحقاق والكفاءة  د معايري موضوعية يف  اع
ٔطر العليا من  كون ا لتعلمي العايل ومبؤسسات  ني  ٔساتذة الباح املادية ل

ول لهاذ الهيئة   .الل مراجعة نظام التعويضات ا
ٔيضا قطاع الرتبية  ن  ر الرتبية الوطنية، اك ٔويل، وز الوطنية والتعلمي ا

شاورية يف ٕاطار احلوار  لقاءات ال ٔنه ا دام يف  ة  مو د ا وراه دار وا
ٔساتذة، هاذ املعلمني  ل ا لوضعية د ش هيمت  صادي  ق عي  ج

ٔساتذة   .وا
ٔنه احلكومة كهتمت كثريا هباذ موضوع املوظفني واملوظفا   ..تنبغي جندد ب

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   . شكرا السيدة الوز

س يف ب تفضل السيد الرئ   .ٕاطار التعق

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ل يف الفريق احلريك املالحظات  س مك  ل مع جوا يف ٕاطار التفا
ات التالية القرتا   :املعززة 

سعنا  ٔسف بعد جو من ٔوال، ال  ٔن نت رة احملرتمة ٕاال  السيدة الوز
ابية  نت دم الزتام احلكومة بوعودها  ىل  رب  ريل وشت ٔ عي  ج احلوار 

ثاق  ود م ٔجور مجيع املوظفني  30وال ب دة العامة  ن الز ٔ ريل املايض، ف ٔ
ل مجليع املوظفني ض الرضيبة عن ا د بتخف ٔجراء؟ وماذا عن الو  وا

ٔزمة ارتفاع  ة  لمواطنني معوما ملوا ٔجراء؟ وحتسني القدرة الرشائية  وا
سجيل  ٔسعار احملروقات واملواد الغذائية وخمتلف السلع واخلدمات، مع 
ٔمام  ال  وية يف هذا ا لجوء احلكومة ٕاىل املقاربة الف التداعيات السلبية 

ٔجور وجعزها  ح مراجعة شام ملنظومة ا يف ٕاصالح جوهري فشلها يف ف
ٔساسية  ٔنظمة ا د ا ة وتوح لوظيفة العموم ٔسايس  لنظام ا وشامل 

ات نفسها ل بعض القطا   .القطاعية ودا
رسيبه حول ملف  ٔو مت  رسب  ٔخرى ووفق ما  ة  نيا، من 
ٔهنا ال مت تصورا بديال، مل جتد  حساس هيم ماليني املغاربة يف احلكومة و

ال حلل ٕاشاكلية مل د ٕاال الرفع من السن ٕاىل س دة  65ف التقا سنة، والز
ستفادة من  وب املوظفني وتقليص سب  ات من ج طا ق يف 
ىل  ري حصيح مفا هو بديل احلكومة؟ وملاذا ترص  املعاش، ٕاذا اكن هذا 

رة النقاش املؤسسايت والعمويم؟ ارج دا   هتريب هذا امللف الشائك 
سائلمك رة احملرتمة، حول ما ييللثا، وص مبا سبق    :، السيدة الوز

مة  - لية  د ببالد  ذة لتعممي الشباك الوح ما يه إالجراءات املت

ر؟ س شجيع    ل
ركزي إالداري وٕادارة  - ذة لتفعيل امليثاق الال ما يه التدابري الفعلية املت

دت لك الرتت ٔ ٔن احلكومة السابقة  ٔمده، رمغ  ي طال  ات القرب ا
؟  القانونية والتنظميية 

ر والرفع من  - ٔهيل املراكز اجلهوية لالس حكومة لت ما يه قرارمك 
بة مح املشاريع مبا فهيم طبعا  ىل موا دماهتا لتكون قادرة  فعاليهتا وجودة 

 مغاربة العامل؟
ات التحتية واملؤهالت  - صصة لتعممي الب رات ا س ما يه 

ولوج س ٕالدارة ٕالكرتونية التك ٔس ىل الت رشية املكونة القادرة  ة واملوارد ال
اصة يف املناطق القروية واجلبلية؟   جعة، 

ان ملراجعة مرسوم تفعيل القانون التنظميي  - ٔن الوقت قد  رون  ٔال 
ة  لتعيني يف املناصب العليا، بغية اخلروج من حتزيب إالدارات العموم

ستور؟ سها وفق ا ٔس   وت
وما يه حصة الكفاءات من مغاربة العامل من حصهتا احلزيب احلكويم،  -

ي يوزع لك مخس   ؟..ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لقطاع العام"السؤال التاسع موضو ة والسالمة    ".رشوط الص
لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
شارة   .تفضيل السيدة املس

نة محداين شارة السيدة م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
ة والسالمة  رة، عن حتسني رشوط الص سائلمك، السيدة الوز

ٔن؟   لقطاع العام؟ وما مت اختاذه من ٕاجراءات هبذا الش

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .تفضيل السيدة الوز

رة امل السيدة  النتقال الرمقي وٕاصالح الوز س احلكومة امللكفة  ى رئ نتدبة 
  :إالدارة

ىل طرح هذا السؤال شارة  لسيدة املس ه الشكر    .تنو
د  ة والسالمة والوقاية من ماكحفة احلوادث هو وا موضوع الص
ة  برية، وهاذ اليش متاشيا مع التوجهيات امللك ٔمهية  املوضوع عندو 

ٔننا يل دعت ب ة، ا ىل حصة  السام ة والسالمة حفاظا  رشوط الص هنمتو 
  .املواطن

ظمة  2013يف هذا السياق، فاملغرب سنة  ة م ىل اتفاق صادق 
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ولية رمق  ني،  187العمل ا ة، السالمة املهني لص ٔن إالطار الرتوجيي  ش
ة والسالمة يف  لص مج وطنيني  ىل وضع سياسة ور ة تنص  هاذ االتفاق

ة  العمل، كرياعي من لوقاية وحامية الص ة إالجراءات والتدابري املتعلقة 
ة والسالمة  لص ولية املتعلقة  ٔخرى معايري العمل ا ة  والسالمة، ومن 

  .يف العمل
لزتاماهتا، معلت احلكومة  ٔنه يف ٕاطار وفاء اململكة املغربية  شري  نبغي 

ة والسالمة يف لص داد مرشوع قانون ٕاطار، يتعلق   العمل، ىل ٕا
دد  ة والسالمة يف العمل وتي لص ٔسس لوضع سياسة وطنية  ي
ني املتفق  ة والسالمة املهني إالجراءات واملبادئ العامة الوقاية وحفظ الص

  .لهيا دوليا
ن العمل  ٔما ة يف  وهاذ إالجراءات واملبادئ تضمن السالمة والص

ة والسال ات مسمترة يف جمال الص ال حتس مة املهنية، وتؤدي ٕاىل ٕاد
ة وحصية ٓم ة معل    .توفر ب

  :من بني هاذ املبادئ العامة
ٔخطار؛ -   تفادي وقوع ا
لها؛ - يل ميكن الوقوع د ٔخطار ا مي ا   تق
ٔخطار اليت ال ميكن تفادهيا من املصدر؛ -   ماكحفة ا
عتبار مستوى التطور التقين؛ - ذ بعني  ٔ   ا
ية وتن - دراج تق ٕ لوقاية    ظمي العمل؛وضع خمطط 
عية؛ - ج   اختاذ وسائل امحلاية 
عي والبعد الرتايب - ج   .تعزز احلاكمة واحلوار 

رخي  ىل هاذ السياسة يف    .2020يونيو  4وصادق جملس احلكومة 

ل  ىل املواص د ازمة اليوم  ٔن احلكومة  ٔكد لمك ب ري، نبغي ن ٔ يف ا
رشية العام  ٔوضاع تعزز ماكنة املوارد ال لقطاع العام وحتسني ا

ة والسالمة املهنية هلم هلم وتوفري الص عية د   .ج
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه   ..السؤال العارش موضو
ب؟ تفضل   .التعق

نة محداين شارة السيدة م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ىض دستور  ظمة العمل وبعد مص 2011مبق ة م ىل اتفاق ادقة بالد 

ولية رمق  ٔصبح  187ا ة املهنية،  لسالمة والص ٔن إالطار الرتوجيي  ش
اكم لرشوط السالمة  ظومة م رشيعي وم ىل إالدارات توفري ٕاطار  لزاما 

ليه دوليا عارف  لقطاع العام، كام هو م ل مقرات العمل  ة دا   .والص

لو، الس  س ٔسف ك ذ ولكن ل ٔنه م رة،  والوزارة  2012يدة الوز
اصة  رشيعات  داد  ٔو ٕا ىل مراجعة  رامج معلها السنوية  تؤكد يف مجيع 
ة  ٔمراض املهنية وطب الشغل والص مبنظومة احلوادث املصلحية وا
ٔن خترج  ة، دون  ٕالدارات العموم والسالمة والوقاية من حوادث الشغل 

سجيل العدي زي الوجود، رمغ  ر مهنإاىل  ت نذ   :د من الصعو
ادثة شغل؛ -   تعقد مسطرة ٕاثبات 
ٔو املرض املهين  - ادثة الشغل  سبة العجز الناجت عن  وجوب بلوغ 

ٔدىن لالستفادة من التعويض؛ 25%   د 
ٔمراض املهنية؛ - اصة    دم وجود الحئة 
ل احملمكة إالدارية -   .ٕاخل... دم تد

ي تضطل ور احملوري ا ملرفق ونظرا  رتقاء  رشية يف  ع به املوارد ال
رة وكنمثنوه،  ره السيدة الوز ىل ذ تو  يل ج دماته، اليشء ا العمويم و
رب  لرضورة  ٔن مير  ة جيب  ٕالدارة العموم رشي  مثني العنرص ال فٕان 
ه، وهاذ املسؤولية تقع  ة لصحته وسالم لق فضاءات العمل الضام حتفزيه و

اتق احلكوم   .ةىل 
ا  ىل مطالب لشغل  حتاد املغريب  ويف هذا إالطار، نؤكد يف فريق 
ٔمراض املهنية ومعاش  ٕالرساع مبراجعة القوانني املتعلقة حبوادث الشغل وا
ة الطبية  ٔخطار املهنية وتوفري املراق الزمانة وتوسيع التعويض عن ا

اين لمعنيني ووسائل الوقاية وضامن العالج ا  عند حصول املسمترن 
ٔكرث متثيال كام هو  ت ا شارية مع النقا ٓفات، وذ يف ٕاطار املقاربة ال ا

ولية ظمة العمل ا   .موىص به من طرف م
انب  رة، نؤكد بدور ٕاىل  ىل املستوى املؤسسايت، السيدة الوز

ىل يئ  عي والب ج صادي و ق لس    :ا
لهنوض مبعا - لق واك وطنية  ة والسالمة يف رضورة  يري الص

ذ سياسة وطنية يف هذا  سطري وتنف هيا ب ني العام واخلاص، يعهد ٕا القطا
رشيعي؛ ىل املستوى ال اصة  ال و   ا

ة عند هت فضاءات العمل، اليت  - سن معايري ملزمة لٕالدارات العموم
ة والسالمة كام هو معمول به يف العديد  كون كف بضامن الص ٔن  جيب 

ل من  بري من املوظفني دا دد  س  كد ٔن يمت  دول العامل، فال يعقل 
ٔدىن  ٔو ال تضمن احلد ا هتوية الالزمة  ىل ا ٔو فضاءات ال تتوفر  ماكتب 

تلفة؛ ٔمراض ا شار ا ح انتقال العدوى وان د وت   من التبا
ٔمراض املهنية  - ثبات حوادث الشغل وا ٕ سيط املساطر املتعلقة  ت

اع    اكليف العالج؛واسرت
ة الوفاة  - لغ معاش الزمانة وم ريا الرفع من م ٔ  - ال قدر هللا  - و

ني من طرف صندوق ري مسموع.. (املمنو لق تعويضات ) م  و
اسبة عن حوادث الشغل   .م

  .وشكرا
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س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ات حصي تعممي إالدارة إاللكرتو"السؤال العارش موضو لقطا نية 
ات الرتابية ة وامجلا   ".العموم

لوي شارة لبىن  ٔو املس ا السطي  شار السيد  لمس   .اللكمة 
  شكون إالخوان؟

 .تفضل

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مي إالدارة إاللكرتونية  رة، عن حصي تق سائلمك، السيدة الوز
تمك الع ت اليت وا ات  دها يفوالصعو ة وامجلا خمتلف إالدارات العموم

  الرتابية؟

س    : اجللسةالسيد رئ
شار السيدشكرا    .املس

رة  .السيدة الوز

النتقال الرمقي وٕاصالح السيدة  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  :إالدارة

ىل طرح هاذ السؤال املهم شار  شكر السيد املس   .ت
ش يف ما قلت مسبقا، ا برية  ٔمهية  ٔعطى  منوذج التمنوي اجلديد 

ة رمقية سه وسيطة وشفافة، وهذا  دمات معوم كون عندو  ٔن املغرب 
ار لالسرتاتيجية الوطنية  د من احملاور الثالثة الك يف ما قلت مسبقا وا

لهيا دامني  ا  يل اح   .الرمقية ا
م د الرتسانة قانونية  ن بالد امحلد  عند وا ال، اك ة يف هاذ ا

سري تبادل  54.19قانون  ىل ت ة، حيث  ثاق املرافق العموم مبثابة م
ة سه وسيطة دمات معوم كون عندو  ٔنه املرتفق    .املعلومات و

ٔيضا القانون  ن  سيط املساطر وإالجراءات  55.19اك املتعلق بت
ىل  سري احلصول  دد من املبادئ لت ىل  يل حث  اخلدمات إالدارية ا

ة   .العموم
ٔوراش الكربى يف جمال  لنا اليوم يه رشيك لعدد من ا الوزارة د
ظومة القضاء، الرمقنة  ل م ق الرمقنة د شلك دق بو  ال تنوا ا م الرمقنة، فاح
شلك  دامني معامه  ا  يل اح عية ا ج ل امحلاية  ل املنظومة د د

ة من مو شري  يل طلقهتا  وثيق، وفهاذ الصدد نبغي  اخلدمات إاللكرتونية ا
ل  دمة الس ة اجلديدة من  س ن ال رب، مفثال اك وزارة العدل فشهر شت
ش  ٔسابيع فقط هاذي  ل ا العديل إاللكرتوين، ويف غضون ستة د

ٔكرث من  سلمي  ٔنه  4500تطلقات مت  ىل  يدل  ديل، وهذا  جسل 
ستعملوها   .املواطنني اندجمو فهادي وبداو 

رب الرادار اك ٔداء إاللكرتوين لغرامات السري املرصودة  ٔيضا نظام ا ن 

الف املواطنني بداو خيدمو هاذ  6الثابت، وفهاذ  يل دازت،  ٔسابيع ا
رب الطريقة  ٔديو هاذ الغرامات  ٔهنم ي ىل  ٔهنم فضلو  اخلدمات إاللكرتونية، 

قلو   .إاللكرتونية فعوض ما ي
ٔنه اليوم ا ىل  شوفو  دجمو فهيا املواطنني بدينا  خلدمات إاللكرتونية ت

هلم سهل احلياة د   .وك
بري فورش التحول  شلك  خرطة  يل م ٔيضا واك التمنية الرمقية ا اكينة 
دة  ٔنظمة معلوماتية مو الرمقي لٕالدارة، مفثال يه اليوم كتوفر تطبيقات و

يفام قلت لمك فٕاط 2000ٔكرث من  ٔيضا  ا  ار ٕادارة يف املغرب، اح
دو اجلهود، ما بغيناش تبقى لك ٕادارة تطلق  ش نو دامني  إالسرتاتيجية 
ٔشنو حمتاج املواطنني،  د الرؤية مشولية،  كون عند وا لها، بغينا  هذا د
ش نوصلو لو هاذ  دة  ني بطريقة مو ليه، وخندمو مجمو دامني  واشنو 

ادي جيي ٕان شاء هللا فٕاطار لو، وهاذ اليش  إالسرتاتيجية  اخلدمات د
  .الرمقية الوطنية

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شاريف ٕاطار التعق   .، السيد املس
  .تفضل

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ا يل اعطي ىل املعطيات ا رة،    .شكرا، السيدة الوز
ٔ رمقنة إالدارات تعد الي يد مس ٔ رة، طبيعة احلال  وم، السيدة الوز

ٔمه مقومات التدبري العمويم  د  ٔ ٔساسية من سامت إالدارة العرصية، و مسة 
شلك  لتمنية،  فورش الرمقنة مرتبط اليوم  ٔساسية  احلديث ورافعة 
ٔمهية هذا  ٔو السيايس، ب ل، سواء العمويم  ٔسايس مبدى وعي الفا

  .الورش
رة ل املثال، السيدة الوز ىل س ت رهان نعطيك  س ، بالد 

ماكن امجليع  ٕ ٔصبح  ل اجلاحئة  د، املر د وف ل  استعامل الرمقنة فالفرتة د
ل  ذو املسائل د ية ولك سهو  رب الهواتف ا ح  ع معلية التلق ت
د  يق وا قلو ما ميشيو ٕالدارة ما والو، لكن  هلم، ما ي ح د جواز التلق

ل إالدارات ماز  ش جييو لٕالدارةالعدد د يطلبو املواطنني  ش حيطو ال 
لهيا،  مك تغلبو  ٔ ىل  متناو  ن،  ٔمر هذا مز ئق، هاذ ا ذو، بعض الو و

د وف ل  لفرتة د   .ٔ قلت، العربة 
ٔ الثانية عي : املس ج صادي و ق لس  ٔن ا ىل  شريو  البد 

ون ىل  ري، حتدث  ٔ لو ا يئ فالتقرر د ٔقل من ربع اخلدمات املقدمة  والب
ب هذا البطء يف ضياع  %23حوايل  س زع عهنا الطابع املادي، وي قد 

ة فاملتوسط سنو للك مواطن، و ة سنو للك  200مخسني سا سا
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ملغرب؛ لتمنية الرمقية  رة التوجهيات العامة    مقاو حسب مذ
ٔ الثانية رة، ٕاخراج : املس  41.19القانون رمق البد خصمك، السيدة الوز

ه؛ ٕالدارة الرمقية تعطلتو ف   املتعلق 
ٔمر الثاين اسمترار الفجوة الرمقية اليت تعد من فعاليات إالدارة  ا
ب  ايل الصب ت الثابت  ٔنرتن لكفة ا ن اسمترار ارتفاع  إاللكرتونية، اك

  بطبيعة احلال؛
اطق من هاذ املن ت احملمول فعدة م ٔنرتن اطق ضعف تغطية شبكة ا

ش  ٔن ما اكن ل التعلمي عن بعد،  ريع د لفشل تقريبا ا شري  النائية، وهنا 
ة؛ ك س لو ٔو ال إالماكنيات بطبيعة ا ت  ٔنرتن ل سواء ا   القضية د

ٔيضا هناك عندمك ٕاشاكل وهو توقف  ل املدن،  ب دا ضعف الصب
داث املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية، النصوص التنظميية مل تصدر ب عد، ٕا

ة  ئق، املراسمي مل تصدر بعد، مجمو ىل حصة الو دمة إالشهاد  توقف 
ات، بطبيعة  ة املقرت ليمك مجمو رة، نقرتحو  ل احلاالت السيدة الوز د

ب اكمال، وهو   :احلال فانتظار ما نعطيمك التعق
ىل  - ل  ٔخر املس ل تدارك الت ٔ مج حمدد ملدة من  ر رسيع بوضع  ال

ة؛مستوى رمقنة اخل   دمات العموم
ٔ الثانية - ٕالدارة إاللكرتونية من : املس حتيني إالطار القانوين املتعلق 

ر خراج القانون السالف ا ٕ رسيع   ؛41.19 الل ال
س  - بة ورش الرمقنة وحتس ل موا ٔ ٔهيل املوظفني من  كون وت

 املرتفقني؛
بة التحوالت - ل موا ٔ ني العمل عن بعد وتطوره من   ؛تق
منية احلكومة - ىل حتسني تصنيف املغرب يف مؤرش   .العمل 

ل  ىل املرشوع د شوف كذ  رة، بغينا  ٔخرى، السيدة الوز  ٔ مس
"Tanger Tech " راسات ل ا ة د فني وصل وفني مىش؟ اكنت مجمو

ٔشغال بطبيعة احلال و ه ا ٔن تقدم ف   ..ىل 
رة   .وشكرا السيدة الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
شار، شكرا   . السيد املس

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة رة،    . شكرمك، السيدة الوز
ارة حول  ة والت ه لقطاع الصنا ٓين املو لسؤال ا قل  احلوار "ون

عي القطاعي   ".ج
د السادة ٔ ميقراطية  اللكمة  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو املس

  .لشغل لتقدمي السؤال

  :فاطمة زاكغ السيدةشارة املس 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ذة لتفعيل  عي القطاعي وإالجراءات املت ج سائلمك حول احلوار 

ارة املنضوية حتت  ة والت لصنا مضامني االتفاق مع ممثيل النقابة الوطنية 
لشغل ميقراطية    .لواء الكونفدرالية ا

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا
رتفض   .لو السيد الوز

ض  ارة مزورالسيد ر ة والت ر الصنا   :وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال شارة،    .وشكرا، السيدة املس
ام  لق ىل الزتام احلكومة  ٔكد  ل لك يشء بغيت ن ٔوال وق طبعا، 

عي املمؤسس واتفاق  ج ٔن لك قطاع  30حلوار  ٔكد  ي يل  ريل ا ٔ
كون عندو حو  ذ خصو  شتغال م ا بدينا يف  عي قطاعي، واح ار اج

ش يعطو املطالب  30اتفاق  ت  ل النقا ريل، وطلبنا من الرشاكء د ٔ
ل الكونفدرالية  رٔست خشصيا حبضور ممثلني د هلم واشتغلنا و د

لشغل يوم  ميقراطية  فرت املطليب  8ا ه ا يل درسنا ف ع ا ٔول اج رب  شت
ه ا ا ف   .ملبادئواضف

ش حنسنو الوضعية  شتغلو  ٔوال، لكنا يف القطاع العمويم اليوم ت
يل  ار د ف ٔكد  ش ن ل املواطن، ويف نفس الوقت امسحو ليا  د

يل تيقومو يل عند يف هاذ إالدارة ا ٔطر املوظفني ا بعمل  الشخيص وا
اصب الشغل يف بالد ر وتطور م س ل تطور  ٔ ار من    .ج

س ا  :اجللسةلسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة يف ٕاطار التعق   .السيدة املس

شارة    :فاطمة زاكغ السيدةاملس
ر،   السيد الوز

عي فعال القطاعي بتارخي  ج رب  8لقد انطلق احلوار  ، 2022شت
ة  لصنا ه النقابة الوطنية  راهن ف ي  ٔسف، يف الوقت ا ه توقف ل لك

لكونفد ارة  عي والت ج ٔسسة احلوار  ىل م لشغل  ميقراطية  رالية ا
ل القضا  شارية يف تدبري  ق مقاربة  ىل حنو ميكن من حتق القطاعي 
لقطاع، مما يوجب  لموظفني العاملني  عي  ج ىل رٔسها امللف  العالقة و
ٔجوبة حمددة حول مجمل املشالك، خصوصا ما يتعلق  ىل إالدارة تقدمي 

ٔىت ذ ٕاال يف ظل اسرتاتيجية الوزارة يف لتدب ري املايل وإالداري، ولن يت
ىل مستوى  راجعات  تزنيل السياسة القطاعية اليت تعرف تعرثات و
ٔن  لخواص مبا هو الش ٔمهها  صاصات املنوطة هبا، واليت مت تفويت  خ
شلك ا والبحث الصناعي اليت  ة السلع املستوردة وملف امليرتولوج  مبراق

ارة ة والت دان الصنا صاد الوطين يف م ٔساسية لالق   .الرافعات ا

ر،   السيد الوز
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دة  الالت  ات يف املناصب املسؤولية اخ لقد عرف ملف تدبري التعي
ديدة حول  ٔسئ  اكفؤ الفرص، مما يطرح   ٔ د واليت ترضب يف العمق م

اوزات اليت تعرتي نظام ه ٕاىل الت التعويضات اليت  املعايري، كام وجب التن
لوزارة   .ترصف لبعض املسؤولني 

ر،   السيد الوز
  :ٔصبح من الالزم اليوم

لقطاع  - صاصاهتا  ة إالدارية اليت مت تفويت اخ ادة النظر يف الب ٕا
  اخلاص؛

اس؛ - ٔدوات الق ة  ة املواد الصناعية املستوردة ومراق   مراق
ديدة لتفعيل املنظومة اجلهوي - ة بعد تعرث تزنيلها يف التفكري يف صيغ 

ديدة ٕالجناح معلية التواصل  رية، وكذا صيغ  ٔ السنوات ا
ت املركزية واملندوبيات؛ ر سيق بني املد   والت

متكن  - ة حىت  ك س لو رشية املالية وا متكني املندوبيات من املوارد ال
ٔحسن الظروف؛ ه ويف  ٔمت و ىل  هيا  ذ املهام املولكة ٕا   من تنف

ىل  ٕاعطاء - ارة والتوزيع  هنوض بقطاع الت بري السرتاتيجية ا م  اه
ة؛ اري به العمل يف قطاع الصنا   غرار ما هو 

ارة  - لت بهتا يف لك ما يتعلق  ارية وموا لمشاريع الت لق بنك 
ىل غرار بنك املشاريع الصناعية    ؛)Task Force(والتوزيع 

لوزارة ٕالنعاش  - ٔسايس  ور ا ىل ضوء حتديد ا ر  س
ر؛ س ثاق  دات قانون إالطار، م   مست

القة املندوبيات بـ  - ادة النظر يف  ب ) 5Maroc PME(ٕا واملك
اكنزيمات مضبوطة وفعا لتقريب  ة الصناعية وحتديد م لملك املغريب 

لمقاولني احملليني   . دماته 

ٔصبح من الو  ارة واخلدمات،  ة والت رضوري ف خيص غرف الصنا
ىل املستوى اجلهوي والرتايب لهنوض بدورها   .وضع سياسة 

ر،   السيد الوز
عي القطاعي هو  ج لحوار  كون  ٔن  ي من املفروض  ل ا ٕان امل
اف  ا يتعني است اته،  ىل تزنيل خمر ع اتفاقات والعمل  التوصل ٕاىل توق

ال ٓ ٔقرب ا عي بقطاعمك يف  ج   .احلوار 
  .وشكرا

س اجللسة السيد   :رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر   .تفضلوا السيد الوز

ض  ارة مزورالسيد ر ة والت ر الصنا   :وز
ميقراطية  ل الكونفدرالية ا فرت املطليب د ادة قراءة ا ىل ٕا شكرمك  ت

                                                 
5 Petites et Moyennes Entreprises 

سبة يل ما توقفش،  ل  ٔ يل  4لشغل،  كونو، جلان ثنائية ا ان  ل ا
ش يزنلو ا ا  شتغلو يوم ، مع ت ٕالدارة ومبمثيل املوظفني، مع ذ تفاق 

يل يه  ٔخرى ا ن مطالب  يل ميكن لنا نناقشها واك ن يش مطالب ا ذ اك
لقطاع اخلاص يل قلت التفويت  لنقاش، حبال ا   .صعبة 

ٔو ال يف  ونغ  دوبية يف هونغ  ش م ٔ ما عند لقطاع اخلاص  التفويت 
ستورد ا غي  د ت صايص ٔبو ظيب، ميل يش وا د اخ لسلع خص يش وا

لام جتي لهنا، هاذ التفويض تدار يف هاذ  راقب ذيك السلعة ق ميش 
  .إالطار

ل الوزارة عند  ر د ة، بقي السلطة والتقد لمراق سبة  ل نيا، 
ٓراء  ش يعطيو ا ربة  يل عندمه  صاصيني ا الخ ستاعنو  ري ت الوزارة، 

لنا يف ذو القرارات د هلم و ل د دد د  اجلهات، ولكن عندمك احلق يف 
  .املطالب

ش خندمو الرشاكت  ش خندمو املواطن و ٔن  املطالب يه 
نيا نقويو من إالماكنيات  ٔوال من الكفاءات،  مثرن، خصنا نقويو  واملس

قصهم إالماكنيات  يل  فق معك  -ٔخص يف املندوبيات ا  -ٔ م
ىل هاذ اليش، خصنا نق شتغل  ت بعض املراتو   ...ويو يف الثقة، ح

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ى  دة املوضوع،  ن املواليان حول التمنية الصناعية، جتمعهام و السؤ
دة   . سنعرضهام دفعة وا

ه  شرتايك وموضو رسيع التمنية "يف البداية مع سؤال الفريق  خمطط 
  ".الصناعية

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساويا   :ملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رسيع التمنية  ر احملرتم، عن حصي خمطط  سائلمك، السيد الوز
  .الصناعية

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ات شجيع "السؤال املوايل، موضو ملنت دال الواردات  اس
  ".املصنعة حمليا

لشغل حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل
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لوش شار السيد بوشعيب    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔثري  ات اخلطرية اليت تلقي بظاللها ٔكد واقع السياق العاملي احلايل والت
ىل  عية احمللية، صعوبة التعويل  ج صادية و ق ٔوضاع  ىل ا
ٔسعار املواد املستوردة، اليت  رتفاع الصارو يف  سترياد مع هذا 
لطبقة الوسطى والطبقة  لمك  مثرن، مفا  ار واملس ٔرهقت اكهل الت

 !املستضعفة
د لمشاريع واعتربته فرصة وٕاذا اكنت وزارمك قد  جما، بناك  ر دت 

ات مستوردة  ت دال م شجيع اس رب  مة من الواردات  سبة  لتعويض 
دد من  ة يف  بة الرمسية ملشاريع ٕانتاج ٔخرى مصنعة حمليا، واملوا ب
ٔشواط اليت قطعها هذا  ر، عن ا سائلمك، السيد الوز ات، فٕاننا  القطا

طط الصناعي؟   ا

س   :اجللسة السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .السيد الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
س   .شكرا السيد الرئ

ش نعطيو بعض  نا  ادي متك يل  ٔسئ ا ىل هاذ ا شكرمك  ت
  .املعطيات

سبة لـ رسيع الصناعي"ل ى سنة " خمطط ال هت طط ا ، 2020هو ا
ا يف  رسيع "هاذ ، و "خمطط إالنعاش الصناعي"واليوم اح خمطط ال

ق "الصناعي صب شغل فاق  505.000، كام كتعرفو، مكن من حتق م
ل  ٔهداف د طط 500.000ا يل اكنت مسطرة يف هذا ا   .شغل ا

دال الواردات وصلنا اليوم  دال الواردات، اس سبة الس  1219ل
ٔكرث من  لق  ا من  ادي متك يل  لهيا ا شتغلو  يل ك  272.000مرشوع ا

رات، م  ارش، وهاذو اس ري م ارش و مهنا  %87صب شغل م
رات مغربية و ناو العقار %82اس مثرن اق   .من هاذ املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لفريق  ٔعطي اللكمة  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
  .شرتايك

شار السيد السا املوساوي   :املس
مكشكرا، السي ىل جوا ر احملرتم،    .د الوز

ة  ىل مستوى صنا رسيع التمنية الصناعية حقق طفرة  خمطط 

ٔمه الربامج  د  ٔ مة، وهو  اصب شغل  دث م ٔ رات و السيارات والطا
ٔحسن  ظومة صناعية من  ت املغرب من م دة مك الناحجة والصا

ويل، وهذا بفضل رؤية صاحب اجلال ا ىل الصعيد ا مل املنظومات 
ذ  ة يف بالد م عاق دمحم السادس نرصه هللا يف ٕاطالق سياسات صناعية م

رسيع الصناعي"و" ٕاقالع"، ممتث يف 2005ام  ، "إالنعاش الصناعي"و" ال
ي  يل اخلام ا ا جزات كربى وقوية ورفع من إالنتاج ا ق م ٔدى ٕاىل حتق

ٔة املديونية ف وط   .سامه يف ختف
غي تعزز ودمع ولتزنيل الفعيل وامل  ة، ي ة السام لرؤية امللك ستدام 

الل " خمطط التمنية الصناعية" ٔسايس لسياسات احلكومة، من  مكحرك 
رامج مكيثاق  ىل ٕاطالق  عية، ومواص العمل  ج و  ز ا رسيخ راك
ىل املدى  متكن  ٔعامل وا دة ا صادي ور ق شيط  لت ر اجلديد  س

ٔكرث ٕانصافا وازدهارااملتوسط والب  صاد وطين  امئ اق   .عيد من ٕارساء د

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔسس الكف  ٔخرى كفريق اشرتايك ٕاىل وضع اكفة ا عوة مرة  نؤكد ا

سامه  ي س ر اجلديد ا س يف  - ال حما  -بضامن التزنيل احملمك مليثاق 
سوية وحتسني ل  ٔ صاد ومنو مستدام من  ق عية  ٕانعاش  ج الوضعية 

  .لشعب املغريب
رية املطلوبة، جيب تقوية  س طط اجلاذبية  وحىت حيقق هذا ا
لتكون املهين  هنوض  رشية وا ٔهيل املوارد ال ة التحتية ورضورة ت الب
به  ايئ يوا صالح ج ٕ ٔهيل املقاوالت الصغرية واملتوسطة، وكذ  وت

لرضائب يف ٕاط ة  ق سامه ومبراجعة حق ار من الوعي والرتشيد، وهو ما س
ا رية وتقد س   .يف حتسني اجلاذبية 

ة العيون ىل مستوى  ل  س ر احملرتم،   - ويف اخلتام، السيد الوز
ٔو  ة السيارات  ل صنا رات كربى م دم وجود اس ة امحلراء  الساق

طقة ص  ىل م ٔهنا تتوفر  لسيارات، مع العمل  ناعية تصنيع قطع الغيار 
سامه يف ٕاجناح هذا  مة، ل رشية  ٔ ومبواصفات دولية وموارد  ش ديثة امل
ىل الصعيد  اكفؤ الفرص  د سياسة  ري، وندعومك ٕاىل اع طط الك ا

  .اجلهوي
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
شارتفضل السيد امل    .س

لوش شار السيد بوشعيب    :املس
ر،   السيد الوز

صادية يف اجتاه تقوية  ق ا  ت من الرضوري مراجعة سياس لقد 
لرضورة دمع  ستوجب  ٔمن الصناعي، وهو ما  صاد الوطين وضامن ا ق
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اصب شغل  لق الرثوة والقمية املضافة وتوفري م ىل  ة احمللية القادرة  الصنا
لت سبة البطا اليت الزالت ترضب قارة، و صاص  ايل املسامهة يف ام

سبة  ٔزمة ب   .%12ٔطناهبا مع تداعيات ا
سامه  ة احمللية س لصنا هنوض  يف التقليص من رقعة  -ال حما  -ٕان ا

لمواطنني بتوفري  شة  عية والرفع من مستوى املع ج الفقر والفوارق 
كت ق  اسبة وحتق ٔسعار م ات ب ت ايت ودمع الناجت احمليل إالجاميل م فاء ا

رب  اصة  ة،  ٔخرى، كقطاع الفال ات ا ري من القطا رب تطور الك
، وتضفي ليد العام ات املشغ  ٔمه القطا ة التحويلية اليت تعترب من   الصنا

سترياد  سبة  سامه يف تقليص  ات احمللية كام س ىل املنت قمية مضافة 
ٔكرث من من اخلارج اليت  و  ح  100لكف خزينة ا مليار درمه، بل ف

ت  ىل التواز ض من الضغط  لتايل التخف ر، و ٔكرث حنو التصد ٕاماكنيات 
اري و وحتسني وضعية املزيان الت   .املالية 

ر،   السيد الوز
لشغل نطالب بـ  حتاد املغريب    :ٕاننا يف فريق 

، تعمل - اكم يات  وضع اسرتاتيجية وطنية م ىل تقوية املهارات والتق
رة  ات ومسا ولوج دث التك ٔ ىل  د  الع ة احمللية،  دمة يف الصنا املست
ىل ضوء املهن الصناعية الوطنية والكفاءات  دات التكون  مست

ات احمللية؛   واحلاج
رتام حقوق الشغي وحامية العامل؛ -   فرض ا
لجودة  - رتام املعايري العاملية    لرفع من تنافس املنتوج احمليل؛فرض ا
مع والتحفزي  - ٔنظمة ا الستفادة من  ادئ احلاكمة اجليدة  ٕاعامل م

عي؛ ج سهتداف  ت  ا   وجعلها ملزتمة مع 
ر؛ - دة يف قطاع التصد   شجيع مشاريع ذات املؤهالت الوا
  ٕاصالح قطاع القضاء؛ -
ىل اسهتال - شجع  ري وضع خطة تواصلية  ٔ   . ك املنتوج الوطينويف ا

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

لرد ر،  بني السيد الوز ىل التعق ب تفضلو،    .ىل التعق

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ىل  افق معمك  شكرمك وت ل %90ت   .ىل ما ق

ٔحناء اململكة،  ة السيارات يف لك  لمناطق الصناعية وصنا سبة  ل
ا ر  اح س ثاق  شجيعات اكينة وم رهناش وال ا ما  رهناش، اح ما 

لمك حىت هو  ش الفريق د ٔمام هاذ الغرفة وكنمتىن  يل غيجي  اجلديد ا
الية، وعندو  ٔيضا ويتلكف هباذ العدا ا ليه، غميكن  شجعو ويصوت 

ٔول الية، هذا هو ا ىل هاذ العدا ا ركز  اول  ي يل    .شق ا
يبغيو ميشيو بعض املناطق ن  مثرن عندمه بعض املرات  يا، بعض املس

ٔخرى  شجعهم ميشيو ملناطق  ل احلكومة؟ هو  ور د ٔشنو هو ا
ر،  س ثاق  ل م ٔشنو هوما هاذ التحفزيات؟ التحفزيات د بتحفزيات و
ة التحتية،  ل الب ٔخرى د نيا حتفزيات  ليه، و يل غتصوتو  ٕان شاء هللا، ا
ل الكفاءات، والكفاءات املغربية معرتف هبا  ٔرايض والتحفزي د ل قمية ا د

  .امليا
يل مشغل  د املصنع ا ت وا اس دش  2200اليوم هاذ الصباح مبك

شتغل وعندو مصانع فـ  مثر ك ىل  38كفاءة مغربية، املس بالد، وسولتو 
يل عندو يف ا ل املنتوج ا ٔشنو يه اجلودة د ملغرب واجلودة معيار اجلودة، 

يل عندو يف املغرب، اجلودة رمق  ل الكفاءات ا امليا لثالث سنوات  1د
تالية، عندو  شغل  16م لسنة  1ٔلف كفاءة، رمق  18مصنع يف املغرب وت
  .الثالثة املتتالية

يل  لكفاءات هاذ املنظومات العاملية ا سبة  ل لنا  ويف إالحصاءات د
مثرو يف املغرب، ميل ت  س ديدة خصهم ت  12شهور و 4داو يف حرفة 

مثرن، وتقريبا  ل هاذ املس ش يوصلو ملعدل اجلودة العاملية د شهور  8يوم 
ٔو الثالثة، هذه يه الكفاءة املغربية  ٔو الثانية  ٔوىل  كونو يف املرتبة ا ش 

ي ل التق ل العاملني ود بة اكينة د بة اكينة، املوا ني، والكفاءة اكينة واملوا
ة مع  ا اتفاق ٔطر، وسن ل ا بة د ل املوا ديد د ل  لنا يف ج واليوم د

ش ) 6CGEM(وزارة التعلمي العايل و ل املشغلني  دراليات د والف
سامهو  ش  ن  د وا ن وم د كونو وا ىل هذه الكفاءات  شتغلو معهم 

مثرن ل هاد املس ٔطر د   .يوليو حىت هوما ا
ذ سنوات، واليوم شجيع املنتوج الو  ليه م شتغل  طين، امحلد  

يفضلو املنتوج  %60ٓخر إالحصائيات  ل املغاربة وامحلد  والو  د
ار  ىل املنتوج املستورد، وهذا اف لو  لتلكفة د لو، و جلودة د الوطين 
شغال يويم ليا  ٔنه هذا ا لهيا، تتعرفو ب شتغلو  ادي  لنا مازال لينا اخلدمة و

ٔبدع يف "و" صنع يف املغرب"واملنتوج ) made in Morocco(ش 
ٔخرى يويل اليوم يف صلب " املغرب لمر ا ش نوصلو  ٔيضا 

ل لك املغاربة مات د   . ه
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه    ".عرصنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة"السؤال الرابع موضو
د  ٔ ٔصا واملعارصةاللكمة  شارن من فريق ا   .السادة املس

يش ليد الربن شار السيد    :املس
ر،    السيد الوز

  سائلمك عن عرصنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟

                                                 
6Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ىل هذا السؤال   .شكرا 

س ثاق  ٔمام هذه الغرفة كام كتعلمو، م ادي يتقدم  يل  ر اجلديد ا
شجيع املقاو الصغرى واملتوسطة،  سبة ل ل ليه  يل كريكز  عندو شق ا
دا  رية املقاو الصغرية والصغرية  ٔ الل هذه الفرتة ا ا  ا عرف اح
دد من إالفالسات يف هذه  ا  ا وشف ٔزمة وعرف انت من ا واملتوسطة 

سبة لهذه املقاوالت املقاوالت رمغ لك ال  ل و  يل اعطاهتا ا شجيعات ا
سبة  ل   .ٕاخل) ... crédit relance(و) credit oxygène(و

ىل تزنيل  شتغلو  شتغلو؟ ت الش ت ر"اليوم  س ثاق  " م
شتغلو  يل ك منوذج ا سبة لهذه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، عند ا ل

دة  ن  ة اك يدمع هاذ به يف قطاع الصنا يل  ر ا مج اس ر رامج، 
لها ٕاىل  رات د س ة  %30املقاوالت يف  ر وبقمية ٕاضاف س لغ  من م

ل  ل  %5د ر، بقمية مضافة د س اكليف  ل مجمل  ش %5د  ،
ل  ة د ىل قمية ٕاضاف ٔيضا  شتغلو  الية، وك ت ا حناولو نقلصو التفاو

سبة لال 5% ل لمقاوالت مقارنة مع املقاولنئيضا  سبة  ل رات و   . س
مج  ر يل هو  ٓخر ا مج  ر ن  بة"اك ، كنعرفو هاذ املقاوالت "موا

ٓخره،  ية، اكنت ٕادارية ٕاىل  بة اكنت تق يحتاجو موا الصغرى واملتوسطة 
ذ  و كتا لمقاوالت  %80من التلكفة،  %90ٕاىل  %80ا سبة  ل
بة ل  %90املتوسطة، و ل املوا ل التلكفة د لمقاوالت الصغرى د سبة 

ىل لك  ادي نعمموها  ل هذا املقاوالت الصغرى واملتوسطة صناعيا، و د
مج  ر ٔيضا  ن    ".نواة"املقاوالت الصغرى املتوسطة، واك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارتفضل    .السيد املس

يش ليد الربن شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ات اليت تفضلمت بعرضها  ىل التوضي ر،  شكرمك، السيد الوز بداية 
ل الريق والتطور وحامية  هودات املبذو يف س ىل ا واليت تؤكد 

ن صاحب اجلال  املقاوالت الصغرى واملتوسطة، واليت حتظى بعناية من 
ذا لتوجهياته املولوية، معلت الربامج  امل دمحم السادس نرصه هللا، وتنف

ته ٔولو ىل جعلها من  ة    .احلكوم
ٔوىل من  الل السنة ا رتياح البوادر إالجيابية واحملققة  ل  س ٕاننا 

ظر مهنا املزيد ة احلالية، واليت ن   .الوالية احلكوم
ٓن من نود هنا، السيد ا ٔن ننوه مبا حققه يف هذا الشق حلد ا ر،  لوز

ذ  ائية حمفزة وتنف ة وج رشيعية وسن تدابري رضي الل تعديالت 
ليات  ىل تعزز  الية وشجيع املبادرة املقاوالتية والعمل  ستع ططات  ا
رب  ة،  لصفقات العموم متويل وحتيني املرسوم املتعلق  سهيل الولوج ٕاىل ا ل

سبة ختصي رمس  %30ص  ا  لصفقات اليت يعزتم طر من املبلغ املتوقع 
داث املرصد  لمقاوالت الوطنية املتوسطة والصغرية، وٕا لك سنة مالية 
داث صندوق دمع  دا والصغرية واملتوسطة وٕا لمقاوالت الصغرية  املغريب 
ات  لمنتو متويل املبادرات املقاوالتية وٕاطالق صندوق الضامن املركزي 

لزتام ا ات احمللية، دون ٕاغفال  جلديدة وسن تدابري مجرية محلاية املنتو
لغ  ىل مدى الوالية احلكومة احلالية،  21احلكويم بضخ م مليار درمه 

ر الهيلكي وحتفزي  س ه ٕاىل دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة و مو
  .الصادرات

ر،   السيد الوز
سيج املقاواليت املغريب من  %95 يتكون من حوايل ٕاننا يف ال
دود  %92املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وشلك  مهنا رمق املعامالت يف 

شغيل  3 ىل مستوى ال سية  ل املاليري درمه، وتعد املسامهة الرئ د
سبة  عي،  %74ب ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ني هبم  من املرص

شلك من القمية املضافة ورمق املع %38وسامه بـ  ر  لتصد ة  امالت املو
و 26% ٔوراش، وتلعب دورا ح يس للك ا ي احملرك الرئ لتايل فه ، و

سك  لق فرص الشغل وتعزز ال صادي و ق منو  ىل مستوى ا
االت الشتغالها بني القطاع السيا والفال والصيد  عي وتنوع ا ج

ة وال  يك والطاقة والصنا س لو   .بناءالبحري وا

ر،   السيد الوز
ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة كقاطرة لهيلكة القطاع  يبقى الرهان 

ايت"ري املهيلك وحتو من نظام  ٔيضا " املقاول ا ٕاىل املنظومة املقاو و
ٔمني السيادة  لتحفزي التصنيع احمليل والتقليص من شبكة الواردات وت

ال الصحي والغذا ة الوطنية وخصوصا يف ا يئ وإالسهام يف تطور الصنا
ني والقطاع  لني العموم يض ٕارادة بني املتد صادي، مما يق ق وإالقالع 

  .اخلاص وخصوصا القطاع البنيك
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ة  ا يق يش  ر، واش    ؟ (Régie)السيد الوز
يق اخلري والربكة، ر،  قة السيد الوز ا.. تفضل يق دق   .مرح
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ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ب ىل التعق شار  لسيد املس   .شكرا 

نك  ال الصناعي وف لمقاوالت الصغرى واملتوسطة فا سبة  ل
ذينا من  لضبط، عند  1219مرشوع،  1200املشاريع، ٕاىل ا مرشوع 

وسطة، ومن هاذوك  990 يل يه مقاو صغرى وم صب  270ا ٔلف م
ٔرض الواقع، شغل  ىل  زلوها  ش  لهيا  شتغلو  ا ك يل اح ٔلف  200ا

ل السياسة  وسطة، يعين هذا هو القلب د اية من مقاو صغرى وم
ا  اي من املقاو الصغرى واملتوسطة، واح ل بنك املشاريع،  الصناعية ود
دال  ا من اس يل غمتك ا، ا لهيا يوم شتغلو  لها وك ٔمهية د كنعرفو ا

سبة لهاذ بنك املشاريع بـ ا ل دة  68.6لواردات  رمه، ز ل ا مليار د
لصادرات  وٕاضافة سبة  ل ة 73ىل ذ  رمه ٕاضاف ل ا   .مليار د

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لغرف املهنية"السؤال اخلامس موضو ٔسايس    ".مراجعة النظام ا
شارن  د السادة املس ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا ة ا من مجمو

عي لتقدمي السؤال   .ج
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ٔنه  ىل  ستور  سامه املنظامت النقابية "ينص الفصل الثامن من ا
ٔجراء ولغرف املهنية وا فاع عن احلقوق ل لمشغلني يف ا ملنظامت املهنية 

هنوض هبا ات اليت متثلها ويف ا لف صادية  ق عية و ج   ".واملصاحل 
ر، ما هو تصور الوزارة حول مراجعة النظام  سؤالنا اليوم، السيد الوز

ستورية؟ ٔدوارها ا لية وحىت تطلع ب ٔكرث فا كون  لغرف حىت  ٔسايس    ا
  .شكرا

س السيد ر    :اجللسةئ
  .شكرا

ر تفضلوا   .السيد الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ىل هاذ السؤال الهام شار،    .شكرا، السيد املس

ٔيضا  ٔهنا مؤسسات دستورية، و ٔيضا الغرف كتعرفو ب هاذ السؤال 
ا بعد االتفاق  ل الغرف  ور د ل التزنيل والتحيني ا مج د عند الرب

يل توقع يف يوم  ريل  2ا   .ٔمام صاحب اجلال نرصه هللا 2014ٔ
يل هو حتيني الرتسانة  ليه، ا هنرضو  يل  ه الورش املؤسسايت ا ن ف اك

لها، والورش العميل  ور د ش تلعب ا ش متكن هاذ الغرف  القانونية 
ٔدوار ش تلعب هاذ ا   .ش نعطيوها إالماكنيات 

ات و  ل التحس دد د ٔشواط و ل ا ل القوانني دد د دد د
ل اليوم  ل الغرف، اليوم الغرف د ٔداء د يل حسنو ا زلو، وا واملراسمي 

ل هاذي    .سنني 8ما يش هوما الغرف د
ري  القة  يل يه ما عندهاش  لمتثيلية اكنت خطوة ا سبة  ل ٔيضا، 
شغلو هاذ  يل ت لناس ا ٔيضا  القة  ل الغرف، عندها  سبني د ملن

سبني يل  املن ات ا ات واقرتا ن حتس لمتثيلية، اك سبة  ل ل الغرف  د
لهيا مع وزارة  شتغلو  يل ت ات ا قرتا لهيا اليوم مع الغرف و شتغلو  ت

ل الغرف ٔداء د متثيلية وا ش حنسنو هاذ ا لية،  ا   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكراالسيدالوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

ش   :ار السيد عبد الكرمي شهيداملس
ر،   السيد الوز

ديد جيعل من  ظور  ٔنه من الواجب ٕارساء م ت  ٔثب ٕان املامرسة 
ام بدورها  لق ر املنتج ويؤهلها  ة لالس ق الغرف املهنية رافعة حق

الل ر، وذ من  س صادي يف حتفزي    :ق
 ل هذه املؤسسات، مبا ي متثيلية دا ىش والقوى ٔوال، حتسني ا

الل تعديل مرسوم املراجعة  صادية للك صنف، من  ق
ت يف  ا نت ابية، وكذا تعديل مدونة  نت لواحئ  ائية  ست

ة واخلدمات؛ ارة والصنا   شقها املتعلق بغرف الت
  رية ٔ متكني هذه ا ىض مرسوم  داث ملحقات ٕادارية مبق نيا، ٕا

ٔن للك من معاجلة املشالك الرتابية للك  عتبار  دة،  ىل  ٕاقلمي 
  ٕاقلمي خصوصياته؛

  ىل ا  ا دات حىت متارس  داث مزيانيات ملحقة لهذه الو ٕا
ه   .ٔحسن و

ر،  السيد الوز
قي  ة ٕاىل تزنيل معيل ملضامني مرشوع ٕاصالح حق اليوم، حنن حبا
ىش  ٔساسية، وذ مبا ي ٔدوارها ا ٔداء  لغرف املهنية، مبا ميكهنا من 

ض  ة إالطار املوقعة حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلال ومق يات االتفاق
ٔيده، بتارخي  ريل  2امل دمحم السادس نرصه هللا و ار البيضاء،  2014ٔ

ة واخلدمات، واليت اركزت  ارة والصنا امعة غرف الت بني احلكومة و
ٔساسيني هام ن    :ىل حمور

ٔول املتعلق بتحسني إالطا - ارة احملور ا ر القانوين والتنظميي لغرف الت
ة واخلدمات؛   والصنا
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منية  - ليات الرضورية لتفعيل خمططات  ديد ا احملور الثاين املتعلق بت
امعاهتا  .الغرف و

ر،  السيد الوز
ٔدوار الغرف املهنية،  ٔكرث مما مىض ٕاىل تعزز  ة ماسة  ا حنن اليوم يف 

ل الق ٔ اصة بغية حتسني متوقعها ودمعها من  ه،  ٔحسن و ىل  ا  ام مبها
صاد احمليل والوطين وكذا املسامهة يف ٕانعاش  ق منية  يف ٕانعاش و
لهيا يف القانون  متثيلية املنصوص  شارية وا س ٔدوارها  ٔن  شغيل، ٕاال  ال
لية، كام ال مينحها  ٔكرث فا كون  ٔن  ة مستق من  ال ميكهنا مكؤسسات معوم

رشيك ة  ق هتا احلق ىل  ماك عية  ج صادية و ق ق التمنية  ٔسايس لتحق
ن اجلهوي واحمليل   .الصعيد

  .شكرا

س اجللسة السيد   :رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .تفضلوا السيد الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ٔن  ىل  فق معك  ٔ م ب، و ىل هاذ التعق شار  شكرمك السيد املس ت

ٔهنا تلعب د ات الغرف املهنية  ن ٕاصال صادية، واك ق ٔكرب يف التمنية  ورا 
ت، توقعو بعض  ا نت ت، مدونة  ا نت يل خصها تدار يف قانون  ا

ات يف  يل  2014االتفاق ات ا ن تعديالت واقرتا ٔويل، واك وقع تعديل 
ش  لية، ٕان شاء هللا،  ا لهيا مع مجعيات الغرف مع وزارة ا شتغلو  ت

متثيلية  لغرفحنسنو ا سبة    .ل
لتقسمي اجلهوي اجلديد وتقرر  نا  ا ج ٔوال اح لملحقات، وقع  سبة  ل
يل اكنو  لينا الغرف إالقلميية ا وية، و كون غرفة  ادي  ٔن لك غرفة  ب
ىل  شتغلو  ٔوىل مكلت، مكلت الرؤية، واليوم ت ل، هاذ الهيلكة ا حمدثة ق

متثيلية إالقلميي شوفو ا ش  نية  يل ميكن لها هيلكة  ٔفضل ا ٔحسن وا ة ا
ل هاذ الغرف سبني د ن واملن د ب املستف مثرن، توا ب املس   .توا

رية  دة اليوم عندها مشاريع اس ىل  لمشاريع، لك غرفة  سبة  ل
لهيا وكمتكن هبا الوزارة وكتصادق  يل كتوا ش تقوي الفعالية  ..ا ٔوغمتكهنا 

صادي ق سيج  ىل ال لها  ش تقوي  د ٔيضا  لها، وغمتكهنا  ل اجلهة د د
يل غتقوهيا وغتجعلها لها ا ل املالية د ب  ستقاللية املالية واملداخ توا

ٔخرى، ٕان شاء هللا   .مشاريع 

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ر يف املناطق القروية"السؤال السادس موضو س   ".شجيع 
د السا ٔ شارناللكمة  ٔحرار دة املس  .من فريق التجمع الوطين ل

  

شار السيد   :بودس دمحماملس
ر،   السيد الوز

ل  ٔ ذها الوزارة من  ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت س
ر الصناعي يف املناطق القروية؟ س شجيع    توفري الظروف املالمئة ل

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رتفضل السيد   .الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
يل هو سؤال هام وسؤال  ىل هاذ السؤال ا شار  لسيد املس شكرا 

دا   .وهام 
ٓن واليوم  ٔوال ا لمناطق القروية،  سبة  ل  %85ٕاىل  80ل د

ٔصال ما  ث املناطق الصناعية  اطق قروية، ح رات الصناعية يف م س
اطق ري يف م هيا تنجز  ية؟  ميكن  يل اكن تيعرف كز قروية، شكون ا

ني اجلوهرة؟  يل اكن تيعرف  شكون اكن يعرف ملوسة؟ وشكون ا
ني شاكك؟  يل اكن تيعرف    .ٕاخل...وشكون ا

وسطة وهاذ  ٔو م برية  ٔن هاذ املناطق يف جوار مدن  فق معك ب م
القة هباذ املناطق هاذي،  يل ما عندو  يت ليا سؤال ا يل و السؤال ا

لمناطق القرويةولك ميشيو  رات الصناعية  س ٔن معظم  يد  ٔ   .ن الزم الت
رات  س رات يف جمال قروي حمض، هاذ  سبة لالس ل نيا، 

لهيا يف بنك املشاريع، عند تقريبا من  شتغلو   80بطاقة تقريبا،  370ك
لمناطق ال هيا متيش  يل ميكن  رات ا ة لالس يل مو قروية، بطاقة ا

اي و لهيا ق يل هرض  ة الغذائية ا رات يف الصنا مرشوع  1219اكالس
ة الغذائية 26% رات يف جمال الصنا   .مهنا اس

ن دمع قوي  ليه واك ا ترنكزو  يل اح صاد التضامين ا ق ٔيضا  ن  اك
صاد التضامين،  الق القة  يل عندها  سبة للك املشاريع الصناعية ا ل

رو مصانع  %100ا يف بعض املشاريع ٕاىل وصلن ش ند مع، ومجعنا  ل ا د
لها ل املنخرطني د ش حتسن الوضعية د بو التعاونيات    .ش نوا

س    : اجللسةالسيد رئ
شارالسيد  باملس لتعق  .، تفضل 

شار السيد دمحم بودس   :املس
و لتمنية ال ي قامت به ا ري ا لعمل الك ٔن ننوه  عامل القروي، البد 

لامء وفك العز وٕاقامة التجهزيات  الس يف جمال الكهربة والولوج 
ة، س يف ٕاطار خمططي  ٔساسية وحتسني القمية املضافة الفالح املغرب "ا

ٔخرض ٔخرض"و" ا منية الوسط "اجليل ا رامج ومشاريع  ٔثري  ٔن ت ري   ،
اهت اج ة حتتية القروي تظل دون مستوى انتظارات الساكنة و ا يف ب
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ملقاوالت الصغرى واملتوسطة اصة    .صناعية 
ٔي ساكنة العامل القروي، وسعيا حنو  ل استقرار الساكنة،  ٔ مفن 
دة  ات وا صادية مضن قطا لق فرصا اق ستدعي  هنوض هبم، فٕان ذ  ا
ٔن  غي  لساكنة، حبيث ال ي ل اكف يعزز القدرة الرشائية  لضامن توفري د

رص هذه ا ٔنه مع التحوالت والتغريات تق دها،  ة لو ىل الفال ة  ينام
ٔصبح من  تت متزي العامل القروي، فقد  صادية اليت  ق عية و ج
لرثوة ولفرص  ة  ٔخرى مو ات  سيق مع قطا ر الت دى تعزز تطو ٔ ا
ة  ة القروية والصنا لصيد البحري والسيا سبة  ل ٔن  الشغل، كام هو الش

الية واليت ستعطي التقليد ات ا ملنتو ة تعىن  ٔسواق منوذج لق  ية و
ورة  ديدة ٕاضافة ملواد البناء ودورها الهام يف حتريك ا ة  دينام

الية صادية ا   .ق
ة من  ٔيضا رفع مجمو منية مستدامة، يتطلب  ق  ل حتق ٔ ومن 

ٔصبحت ت لعقار الفال واملساطر املتبعة اليت  ت تتعلق  د طرح الت
ىل  ات ومعاجلة القصور احلاصل  برية تعوق مناء وسويق املنتو ٕاشاكالت 
ة  ة الفالح دات الصنا داث و مستوى حتويلها، وتتطلب ٕا

شلك اليوم سوى  ية واليت ال  سهتال سيج  %24و من مجموع ال
لتايل الزالت ضعيفة   .الصناعي املغريب، و

ر،    السيد الوز
ٔسبوعية ٔسواق ا ة  شلك ا ينام ٔساسية يف ا ز ا د الراك ٔ اليا 

مثني  مثيهنا و ٔهيلها و ادة ت ات القروية،  فٕان ٕا لجام صادية  ق
ة  لية والفال ا رشاكة مع وزارة ا ارية،  صادية والت ق وظائفها 
لتمنية  لهنوض  ٔساسية  رافعة  ٔن ذ تعزز موقعها  ٔنه من ش رضورية، 

ه الرتابية وضامن ا ستقرار الساكنة احمللية، حبيث الزال هذا القطاع يوا
ات  ب املنت يل ضعف سلس التحويل وتوض ت من ق مج من الصعو
صصة لتمثني  امئة ا ٔهيل الفضاءات ا ادة ت ىل يف ٕا الية، واليت تت ا
ح  ٔصبح من الرضوري ف ث  ٔسواق، ح ات يف ا وسويق هذه املنت

ديدة  ال  اطق استق صادية وصناعية م ة واق شطة فالح ٔ ضان  الح
، سمتكن  اكم دماتية م ة و رات  - الحما  -وسياح من استقطاب اس

لعامل القروي   .مة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
شار،  فق معمك ٔشكرمك، السيد املس ٔ م ب، و  %100ىل هذا التعق

يعاين فهيا العامل القروي  يل  ل ندرة املياه ا ٔخص يف هذه الفرتة هذه د
ل يف  ل املشالك، وخصنا ننوعو املداخ دد د ل اخلصاص و دد د من 
ري  ركزو  ارية وما نبقاوش  ت الت ور ٔيضا ا العامل القروي وخصنا نوعو 

ة، نب ة ىل الفال ىل الصنا ة و ة والصنا ىل السيا ركزو  قاو 
ليه... التقليدية شتغلو  يل ك   .ٕاخل، وهذا هو الهدف ا

فق معك  ٔسواق، م سبة ل ٔهيل  %100ل ادة ت مج ٕا ر ٔن 
ث ما ميكن  ت ح ٔولو ىل ا ٔقالمي  شتغلو مع اجلهات ومع ا ٔسواق وك ا

ٔمهية  دة وتنعرفو ا رو لكيش دقة وا سبة لناش ند ل ٔسواق  ل هذه ا د
ش  ة  ية مع لك  ٔهيل جبدو زم ادة الت ىل ٕا شتغلو  لعامل القروي، وك
ات  ٔقالمي وتقريبا لك امجلا ميس لك ا يل هو  نقومو هبذا املرشوع الضخم ا

ت ٔولو ٓن مع اجلهات ا لهيا وكنربجمو ا شتغلو  ل البالد وت   ..د

س اجللسة   :السيد رئ
ر شكرا السيد   .الوز

ه  ارة"السؤال السابع موضو صة رمقنة قطاع الت   ".م
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ر، عن خمتلف التدابري وإالجراءا ة سائلمك، السيد الوز ت املصاح

ٔفق ) Marocaine Tech(لهذا الورش  دها يف  ي تعزتم الوزارة اع ا
اميل املشاريع بة  ارة ملوا   . رمقنة قطاع الت

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .السيد الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ىل هذا السؤال شار،    . شكرا، السيد املس

ه  اضنة ) Moroccan Retail Tech Builder(بدينا ف بدا، يه 
ة وطنية، وهذه  ولوج ك ل جتارة  ٔ ات من  ولوج ل تطور التك ٔ من 

ٔت بـ  ىل  14احلاضنة بد شتغل  ادي  ٔول، واليوم  مرشوع يف الفوج ا
ارة (Retail Tech) مرشوع ٕاضايف،  20 يات الت ل تق غياب املنظومة د

ات مغربية ولوج   .يف املغرب بتك
ار  لاكرين إاللكرتوين، مايش  50.000اليوم الت شتغل  ٔ ك جر بد

يل  ة، ولكن جرب هذا الاكرين إاللكرتوين ا ٔو بصفة يوم بصفة هنائية 
لتاجر حىت هو  سبة  ل ٔداءات و سبة ل ل بري  ادي يوقع به حتول 
ٔشنو هو  ٔشنو تعطى ليه و ىل  كون توافق  ش  لمواطن  سبة حىت  ل و

سبة لهاذ ل   .التاجر عندو 
شتغل يف يل ت دة اليوم ا ن رشاكت ورشكة و بري، اك ن حتول   اك



شارن    2022ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

30 

ٔول 28  )2022 ٔكتور 25( 1444 ربيع ا

(Retail Tech)   يل رفعت ل رٔسامل  100ملغرب، ا مليون دوالر د
ين الرشاكت  يل بدات تتق ش تطور، ا ساندوها  ش  لمسامهني  سبة  ل

س  ل ا  ولوج ل التك ال د خرو هباذ ا ا تنف ا، واح يل يف ٕافريق ارة ا لت بة 
يل غيكون عندو انعاكس بري وا ل  عندو تطور  ىل تنويع املداخ ارش  م

ارة يف املغرب ىل رمقنة الت ار و ل الت   .د

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   .يف ٕاطار التعق
  .تفضل

شار    :دمحم زيدوح السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

ا  قة، اح ادرة اليت يه حق اضنات املقاوالت الناشئة هاذي م هاذ 
ارة  رمقنة الت اصة  ملغرب،  اضنات املقاوالت الناشئة  ٔول  ٔوال من 
لق قمية مضافة، وذ ٕالنعاش  شطهتم و ٔ ار من حتديث  متكني الت
د الرافعات الكربى لتحسني القدرة  ٔ ارة اليت جيعل من الرمقنة  الت

سية التنافسية، و ا صادية الرئ ق ات  لتحول الرمقي لاكفة القطا
ات  ولوج ر، وملموسة وبفضل التك ة، السيد الوز قة مل ٔصبح اليوم حق
ٔن  ش سائلنا مجيعا  ال،  ٔفاكر واملؤهالت يف هاذ ا الرمقية وتطور ا
اميل املشاريع  بة ورسيع املقاوالت الناشئة و ضان وموا ح رضورة 

ٔنه دة    :الوا
ل الشغل؛ - د املناصب د لق وا ٔهنا تت ة  ت   ٔوال، يه تتكون م
صادية؛ - د احليوية اق لق وا   نيا، تت
و - ىل مالية ا   .لثا، تتكون كذ مردودية حىت 

مهتا هاذ احلاضنات، حفاضنات املقاوالت الناشئة  ق  ، لتحق و
ا صادية والت ق ات  ٔن تعمم يف مجيع القطا سامه البد  ال  -رية، واليت س

صادي - حما  ق   .يف عرصنة القطاع 
ا،  فٕان  ت اكمل وجع م لق مرشوع م ضان هو  ح ٔمهية  و
رشاكة مع القطاع احلر واخلاص  ٔن يمت  ٔسايس البد  اسهتداف املشاريع 

ا وفعاال ت سهتداف م كون   .والعام واخلرباء حىت 
ل، ا س ري، بقدر ما  ٔ لك ارتياح وخفر ما تقوم ويف ا ر،  لسيد الوز

ل تطور وعرصنة هاذ القطاع، بقدر ما  ٔ ايق من  به وزارمك من معل اس
ٔننا  ٔمر، كام  لوصول املعلومة ملن هيمهم ا ذمك عن ضعف التواصل  نؤا

ة ات العموم ل التزنيل لهذه الرمقنة يف مجيع القطا ل البطء د   .س
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسةالسي   :د رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .السيد الوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ب ىل هذا التعق شار،    . شكرا، السيد املس

ٔننا  لزتام هو  لزتام؟  ٔشنو هو  سبة لينا؟  ل ٔشنو هو الهدف 
يل تيلعبو التاجر يف  ور ا ٔوال، تتعرفو ا ل التاجر  حنسنو الوضعية د

، ل التاجر؟  بالد لزتام، ويفاش الرمقنة غتحسن الوضعية د هذا هو 
سهتدف  مج  ر اضنات، يعين  ل سبة  ل ليه  يل تنقلبو  هذا هو ا
ات مغربية وهاذ احلاضنات فهيا  ولوج ل التاجر بتك حتسني وضعية د
ٔاكدميي  ل القطاع ا ل القطاع العام ود ل القطاع اخلاص، د الرشاكء د

بو ٔيضا، ش نوا ة  شتغلو مكجمو ٔيضا رشاكت رائدة يف التوزيع .. ت وفهيا 
رب هاذ املنصات الرمقية،  ار  لومه يف هاذ الشباكت وساندو الت ش ند
ظومة  ار، يعين هاذي م ني الك يل عند واملوز اكلرشاكت الضخمة ا

اكم ل د م ٔوال تنويع وتقوية املداخ ٔسايس هو  ل رؤية عندها هدف 
ل  ٔداء هاذ التنويع وهاذ التقوية د ىل  نيا العمل  التاجر الصغري، و

ة مغربية حمضة ولوج ك رب  ل    .املداخ

سالسيد    :اجللسة رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ه  شرتاك لالستفادة من "السؤال الثامن موضو ارتفاع واجب 
ة ارة اخلارج سيط مساطر الت د لت   ."دمات الشباك الوطين الوح

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

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

ر احملرتم،   السيد الوز
د  داث الشباك الوطين الوح سيط مساطر ) Portnet(مت ٕا لت

صاد  ق ٔعامل ببالد وتعزز تنافسية  اخ ا ة وحتسني م ارة اخلارج الت
سعرية اجلديدة ا رية مت الرفع من قمية ال ٔ ٓونة ا ٔنه يف ا لوطين، ٕاال 

ر سائلمك، السيد الوز ا  حها هذا الشباك،  دمات اليت ي   :ل
شرتاك السنوي وعن وقعها  لغ  رتفاع يف م ٔسباب هذا  ما يه 

صاد الوطين العمويم؟ ق صاديني و ق لني    ىل الفا
  .شكرا

س اجل    : لسةالسيد رئ
رالسيد   .، تفضلواالوز

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
دم  ن مغالطة و م، وميكن اك يل هو سؤال  ىل هاذ السؤال ا شكرا 

سبة لـ  ل ل ) Portnet(تواصل  ىل هاذ التحيني د لوزارة  سبة  ل و
ل  ٔسعار د   ).Portnet(ا
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ار، حب  ن الك لمستورد سبة  ل ن، ولكن  ٔن املعيار رتفاع اك يث 
ل  ل د سترياد هاذ ) Portnet(ٔشنو هو؟ املداخ ل  رتفاع د رمغ 

ار%20السنة تقلصات بـ  ٔقل والك لصو  والو  ، يعين الصغار والو تي
ٔكرث وهاذي يه العدا لصو    .تي

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكراالسيدالوز

شارالسيد  ب املس  .يف ٕاطار التعق

شار  كك السيداملس ٓيت م   :امل 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

لمك والتلقائية،  ٔجوبة د رو وا يل تد ىل العمل املمتاز ا شكرمك  ٔوال 
ٔحرار ل فريق التجمع الوطين ل   .وهذا الشكر د

اء  ة و ارة اخلارج سيط مساطر الت اء لت د  الشباك الوطين الوح
سيط املساطر إالدارية و  ٔداء لت ه مل ينجح، لن ينجح يف  إالجرائية لك

ة، الرفع من جودة  ك س لو ىل حتسني السلس ا ه ٕاذا مل نعمل  وظيف
ىل حتسني  شتغال  ىل مستوى املوا الوطنية،  اخلدمات املقدمة 
ر موقع املغرب مكلتقى الطرق البحرية  س ات التحتية املينائية  جودة الب

وليةلتطور هذه الب لمعايري ا ستجيب    .ات وجعلها 
دد  لرمغ داثه يف ٕاجناز  ذ ٕا ، فقد سامه الشباك الوطين م من ذ

ات اخلاص بري من املشاريع  ة املنتو ىل رٔسها مرشوع رمقنة نظام مراق و
ٔن تعمم  ات الغدائية، يف انتظار  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  ملك

يق امل ىل  ادة النظر هذه التجربة  وا واملطارات، فٕاننا نطالب برضورة ٕا
  .يف التعريفة

د اجلهود  سامهون يف توح اري  لني يف القطاع الصناعي والت ٕان الفا
ٔدوار اسرتاتيجية ام ب   :لق

  الرفع من جودة العرض املغريب؛ -
تكرة حترتم معايري اجلودة العاملية؛ - لول م   تقدمي 
ٔثري - ات احمللية خنراط يف شبكة الت مثني املنت صادي و   .ق

قها دون  ٔعامل ولكن ال ميكن حتق ال  ر لهيا  شتغل  ت  ٕاذن رها
ة ارة اخلارج لت د  اء هبا الشباك الوح لتدابري اليت    .تفعيل شامل 

ىل رضورة  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ري، نؤكد دا ٔ ويف ا
ل ديدة  سعرية  د  سعرية واع حها هذا الشباك خفض ال دمات اليت ت

ٔكرث  اهتم مع وضع منوذج  اج صاديني و ق لني  ىل وضعية الفا بناء 
اد ومالمئة  سعرية  لتوصل ل ات العام يف القطاع  مالءمة مجليع الف
رتفاع يف  ٔن هاذ  عتبار التوازن، خصوصا  ذ بعني  ٔ وتنافسية، مع ا

شرتاك السنوي لـ  لغ  لني )Portnet(م ىل الفا ، اكن  وقع سليب 
صاد الوطين معوما ق صاديني و   .ق

  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر، الرد ب السيد الوز  .ىل التعق

ر  ةالسيد وز ارة الصنا   :والت
ب ىل هاذ التعق   .شكرا 

ض بـ  كون ارتفاع بل ختف ٔنه لن  ٔؤكد  زنيد ندقق، %20و  و
ش ينخرط يف  لص  ي يفام اكن  Portnet (3600(املستورد اكن  درمه 

خنراط  لو، اليوم  سترياد د دد  لو و درمه، لك  500احلجم د
ر  500استرياد  يل تيد لص  3درمه، ا ي ر  1600فالعام  يد يل  درمه، ا

ٔقل،  %80درمه، يعين  2650فالعام  10 لصو  ي ن  ل املستورد د
يجيب ا %20و ستعملو  100يل  مرة  150مرة وال  100استرياد وك
)Portnet ( ٔو ال جوج، ما ستعملو مرة  يل ت ما ميكن لوش خيلص حبال ا

ش، مايش نفس اخلدمة   .ميك
ل  ن اخنفاض د ل  %20ٔؤكد اك ل د ل املداخ ، )Portnet(د

سعرية هبطت بـ  ستور %20يعين ال يل ت ن، ا سبة جلل املستورد د ل
ٔقل معلية عندو معلية، جوج، ثالثة، ما ميكن لوش  يل عنده  ٔقل، ا

يل عنده  ض، يعين 200خيلص حبال ا ن ختف طقي واك ادل وم ، وهذا 
صاديني ق لني  ل الفا   .شجيع د

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔحاكم املادة  لس، توصلت 168وطبقا  لم يل  ا  من النظام ا
ء  ٔسئ الشفهية ليوم الثال لسة ا الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف هناية 

عية حول موضوع 2022ٔكتور  25 ج ة العدا  ، تقدمت به مجمو
اصة تعاضدية الربيد" لقطاع التعاضدي و ل ٕاىل "السري العادي  ٔح ، وقد 

اوب لت ربت عن استعدادها  ل احملدد، واليت  ٔ ل ا مع هذا  احلكومة دا
  .الطلب

دود  عية يف  ج ة العدا  ٔعطي اللكمة ملمثل مجمو ليه  ا، و
ني ق   .دق

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
دة  ٔسايس يف بالد بعد الو ٔن الرهان ا ىل  فقني اليوم  ٔننا م تنظن ب

عي ج و  ل ا ش الرتابية هو الرهان د عية ما ميك ج و  ة، وا
زهتا بطريقة  ٔ تخبة  ت قوية م لهيا ٕاىل ما عند تعاضد نتلكمو 
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زهية   .دميقراطية، شفافة، 
ل املواصالت عرفت  ل الربيد ود ل التعاضدية د ت د ا نت
ر،  كونو انتوما، السيد الوز ادي  ة من اخلروقات، وهاذ اليش  مجمو

ليه و    .وقف
ٓن، هاذ القانون  كفي ٔمايم ا يل هو  لقانون املنظم، ا رجع  ٔن  فقط 

لس إالداري هو  س ا ل هاذ التعاضدية، رئ لس إالداري د وضعه ا
ل  ع د ل إالرشاف والت لجنة د ي يعني هذه ا ٓمر، هو ا النايه ا
ن يعملون حتت ٕامرته  ٔعضاء ا ابية، ويعني من مضن ا نت العمليات 

ي مي سلطة التعيني مي سلطة العزل، هو يعني كذ ومس ؤوليته، ا
رخي الفرز ويعني  لو و اب والوقت د نت رخي  زة، ويعني  ٔ مجيع ا
حملارض و احلق يف ٕاتالف  لنتاجئ ويتوصل  كذ النتاجئ ويتوصل 

ل  ٔ ل  الن عن 30احملارض دا رخي إال   ..يوما من 
ل  ٔن هاذ الر يل تيختار يعين  ات، هو ا ي مي لك هاذ الصالح ا

ل  قرتاع د ل  منط د قرتاع، وإالشاكل هو هاذ ا ل  منط د ا
ش هاذ التصويت عن طريق  ٔ ما فهم  ، التصويت عن طريق املراس

ش إالماكنيات؟ ، زعام واش ما عند   املراس
ر، عن مفهوم اليوم  ساءلمك، السيد الوز السلطة ٔ هنا بغيت 

ش الوقت  ا ىل القطاع؟ واش ما  ٔو الوصية  لوصاية  ة امللكفة  احلكوم
ٔنه اب؟  نت وٕاال راه هاذ اليش .. ٔن يوضع نظام قانوين حيدد طريقة 

خب يف  ٔنه ي يل يف هاذ املسؤولية ويف هاذ املؤسسة هاذي  ٔنه ا طبيعي 
ل  2015 ٔنه مي 2015وق سمتر ٕاىل ما ال هناية، خصوصا   لك وس

ٔو ال ت املسؤولية ٔن يصل ذ املقعد  ات ولك السلط ٕاىل    .الصالح
تمك يف  لمك وعن صالح ر، عن مدى تد سائلمك، السيد الوز و 
ٔنه  ت،  ري يف هاذ التعاضدية يف مجيع التعاضد ل لوضع، ما يش  التد

ري س  يل يه طريقة  ابية هباذ الطريقة، ا نت ٔسف تمت العملية  لمية، وما ل
يل يه  ل هاذ امجلعيات ا ل املنخرطني ود ش حتمي احلقوق د ميك
ل  ت، يف احلق يه مجعيات ولكن فهيا املال العام وفهيا املال د تعاضد

ل املنخرطني و ود   .ا
  .وشكرا

س اجللسة السيد   :رئ
س، شكرا   .السيد الرئ

ني ق دود دق لحكومة يف    .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

رالسيد  ارة وز ة والت   :الصنا
ٔكرث من  ذ  ٔ ش ن اد   .نية 30ٔ ما 

لشخصية  متتع  ٔيضا  ٔوال، هاذ التعاضدية عندها استقالل مايل و
لها  سبني د ل هاذ التعاضدية املن ٔسايس د املعنوية، وهاذ النظام ا

يل اعطاو هاذ القدرة  يل وضعوه، وهوما ا لها هوما ا واملنخرطني د
ٔ ٕايه؟ س، و   لرئ

سبة لهاذ التعاضدية وما  ل يل هو يف القضاء اليوم  ن مشلك ا نيا، اك
ث امللف يف القضاء لمشلك، ح سبة  ل   .عندي ما نقول 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔسئ لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 
 .شكرا لمك مجيعا

  .ةرفعت اجللسو 

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

  :امللحق

رة  ىل جواب السيدة الوز ا السطي  شار السيد  ب املس املنتدبة تعق
النتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة س احلكومة امللكفة  و ى رئ ، سمل مك

  :لرئاسة اجللسة

ده   .امحلد  و
ٔمجعني والصالة ىل  وحصبه  ىل دمحم و   والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارونالسيدات والسادة امل    احملرتمون، س
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة ٔن  رشفين 

ٔسبوعية يف موضوع  شارن يف ٕاطار هذه اجللسة ا حصي تعممي "املس
ات الرتابيةإالدار  ة وامجلا ات العموم لقطا وهو املوضوع  ،"ة إاللكرتونية 

سعينات يف  ذ هناية ال لنظر ٕاىل اخنراط بالد م برية  ٔمهية  يس  ك ي  ا
ططات ة من الربامج وا الل مجمو   .ورش الرمقنة من 

د  ٔ ٔساسية من سامت إالدارة العرصية و فرمقنة إالدارة تعد اليوم مسة 
لتمنيةٔمه م ٔساسية  ، فٕان .قومات التدبري العمويم احلديث ورافعة  و

ٔمهية  ل العمويم ب ٔسايس مبدى وعي الفا شلك  ورش الرمقنة مرتبط اليوم 
ث . هذا الورش الل فرتة اجلاحئة، ح ت بالد هذا الرهان  س فقد 

ٔكرث  ية، مما يطرح  ا ا رب هواتف ح  ع معلية التلق ماكننا ت ٕ من ٔصبح 
ة يف فرض التنقل ٕاىل  لب املرافق العموم ٔ المة استفهام حول اسمترار 

ئق ىل بعض الو ل احلصول  ٔ  . إالدارة من 

ة .1   حصي رمقنة اخلدمات العموم
ري الصادر  ٔ يئ يف تقرره ا عي والب ج صادي و ق لس  ٔورد ا

ىل "حنو حتول رمقي مسؤول ومدِمج: "2022يف مارس  البحث ، بناء 
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ٔن  ة من  ٔجنزته وزارة ٕاصالح إالدارة والوظيفة العموم ي   ٔقلّ ''امليداين ا
. املادي الطابع عهنا ُزِع قد حفْسب) 23%( ملقدَمة اخلدمات ُربْع من

ّب س ي الُبطْء هذا وي  50 ضياع يف املَْغِريب الّرمقي التحّول وترية تعرفه ا
ة ّ  املتوّسط يف سا ّ  ةسا 200 يف مواطن، للكّ  سنو  مقاو للكّ  سنو

رة( ات حسب مذ )". 2025 ٔفق لمغرب يف الرمقية لتمنية العامة التو
لس ٕاىل  ا ا  خمتلف رْقمنةِ  طريقِ  عنْ  إالدارية اخلدمات ْحتديث"ود

 ".سنوات ثالث غضون يف وذ إالدارية، املساطر
ٔخرى، نص القانون رمق و  ة  سيط  55.19من  املساطر املتعلق بت

رمقنة املساطر  ٔن تقوم  ىل إالدارات  ٔن  ىل  وإالجراءات إالدارية، 
ل يف جمال  وإالجراءات املتعلقة مبعاجلة وسلمي القرارات إالدارية اليت تد
، وذ يف  ٔداء املصاريف إالدارية ذات الص صاصها وت املتعلقة ب اخ

ٔقصاه مخس ل  رخي دخول هذ) 5( ٔ زي سنوات ابتداء من  ا القانون 
ذ  رب (التنف ل يف شت ٔ ي هذا ا هت  ).2025سي

ل مسودة مرشوع القانون .2 ٕالدارة الرمقية 41.19 رمق م  :املتعلق 
داد مسودة مرشوع القانون رمق  ٕالدارة الرمقية،  41.19مت ٕا املتعلق 

لحكومة يف شهر  ٔمانة العامة  ىل ا ل  ٔح رب و وهو املرشوع  ،2020دج
روم إ  ي  دمات ا ل لتحول الرمقي  ٔساسية  د والضوابط ا رساء القوا

ي تعانيه التعامالت الرمقية بني إالدارة  إالدارية وسد الفراغ القانوين ا
ٔخرى ة  هنا من  ة، وبني إالدارات ف ب ٔن هذه .واملرتفقني من  ري 

 .املسودة مل تعرف بعد طريقها ٕاىل الوجود

 : حتد من فعالية إالدارة إاللكرتونيةاسمترار الفجوة الرمقية اليت .3
فاسمترار  ،ٕان اسمترار الفجوة الرمقية حيد من فعالية إالدارة إاللكرتونية

ب  ايل الصب لكفة إالنرتنت الثابت  ٔلياف البرصية(ارتفاع  / شبكة ا
fibre optique( اطق دة م ٔنرتنت احملمول يف  ، وضعف تغطية شبكة ا

ٔن )ةاملناطق النائي(ملغرب  ة اخلدمات الرمقية، رمغ  ، حيدان من ولوج
ىل ما يناهز  از هاتف محمول  52املواطنني يتوفرون  حسب (مليون 

رب  ٓخر شت ني املواصالت يف    ).2021ٕاحصائيات الواك الوطنية لتق

ىل نصوص تنظميية مل تصدر  .4 داث املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية  توقف ٕا
 :بعد

ر ال  لس احلكويم املنعقد يوم لقد قدم السيد وز لم ارة  ة والت  3صنا
ات وٕاجراءات  2.22.92مرشوع املرسوم رمق  2022مارس  يف ديد  بت

لقانون  بهتا، تفعيال  داث املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية وموا املتعلق  88.17ٕا
اقشته  ٔنه تقرر، بعد م ري  بهتا،  داث املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية وموا ٕ

لس ا هذا مل  يف ا ع الحق، وٕاىل يوم ه ٕاىل اج ل البت ف ٔج احلكويم، ت
شاء املقاو سيط مساطر ٕا ٔمهيته يف ت  .يصدر هذا املرسوم رمغ 

ئق .5 ىل حصة الو   :دمة إالشهاد 

ه املنعقد يوم  الل اج ىل  2022ماي  19صادق جملس احلكومة 
ىل  2.22.47 مرشوع املرسوم ات إالشهاد  يف ديد  حصة إالمضاء من بت

ات واملقاطعات ل امجلا ىل حصة . ق دمة إالشهاد  ويتو حتسني تقدمي 
ٔحاكم املادة  ه بصفة تدرجيية وطبقا  مت التو ث س من  25إالمضاء ح

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية ٕاىل  55.19القانون رمق  املتعلق بت
د طرق املعاجلة والتدبري إاللكرتونيني لعملية ىل حصة إالمضاء  اع إالشهاد 

الت املرتبطة هبذه اخلدمة بطريقة ٕالكرتونية   .وكذا مسك الس
ىل مرشوع املرسوم  ٔيضا  ات  2.22.48كام صادق  يف ديد  املتعلق بت

ٔصولها هبدف املسامهة يف تعزز  ئق  سخ الو ىل مطابقة  إالشهاد 
سيط املساطر ورمقنهت ة وت عامل مسلسل حتديث إالدارة العموم ٕ ا، 

ٔصولها ورمقنهتا،  ئق  سخ الو مساطر التدبري الالمادي يف جمال مطابقة 
ٕالضافة ٕاىل مالءمةهذه اخلدمة مع تطورات املرفق العام وحتديث جما 

ة ا لجودة والن ا  لوقت وتوخ دماته، وذ رحبا    .وحتسني 
ن املرسومني يف اجلريدة  ،لكن دود اليوم رش هذ الرمسية مل يمت ٕاىل 

ٔكرث من مخسة  لهيام) 5(رمغ مرور  ىل املصادقة    .ٔشهر 
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، فٕاننا يف 

بة التحوالت ل موا ٔ شارن، ومن  ة  املس عية والثقاف ج صادية و ق
متع ة اليت عرفها ا   :، ندعو ٕاىل رضورةوالبي

مج حمدد ا - ر رسيع بوضع  ىل ال ل  ٔخر املس ل تدارك الت ٔ ملدة من 
ات الرتابية يف جمال  ة وٕارشاك امجلا مستوى رمقنة اخلدمات العموم
ا يف صلب  ىل ٕادما تطور اخلدمات الرمقية، مع العمل 

 سرتاتيجيات الرمقية الوطنية؛
د  - ل ولية  لمعايري ا ستجيب  قدمة  ة حتتية رمقية م رسيع بتوفري ب ال

ي يضمن الثقة من الفجو  لشلك ا رياين  ٔمن السي ة الرمقية، وتعزز ا
 يف اخلدمات الرمقية؛

ٕالدارة  - رسيع  إاللكرتونيةحتيني إالطار القانوين املتعلق  الل ال من 
خراج القانون رمق  ٕالدارة الرمقية 41.19ٕ وٕاخراج املرسوم  ،املتعلق 

ىل حصة إالمضاء ات إالشهاد  يف ديد  ات  املتعلق بت ل امجلا من ق
ىل مطابقة  ات إالشهاد  يف ديد  واملقاطعات واملرسوم املتعلق بت

ٔصولها؛ ئق   سخ الو
ٔهيل املوظفني  - بة ورشكون وت ل موا ٔ س  من  الرمقنة، وحتس

ٔمهية  املرتفقني ة إاللكرتونيةب  ؛الولوج اخلدمة العموم
ني العمل عن بعد وتطوره - بة التحوال تق ل موا ٔ  ؛تمن 
ىل - منية احلكومة  حتسني تصنيف املغرب يف العمل  مؤرش 

 .إاللكرتونية

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


