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 606 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرربيع  20  الثال  .م)2202 نومفرب 15ه (4144  ا
السيد    الرئاسة: شار  شنياملس اخش اخلليفة  ٔمحد  جملس   الثاين،  س  لرئ

شارن  . املس
ت دو ساعتان    : التوق قة  وثالثون  وا ة    ،دق قة   الثالثةابتداء من السا ق وا

 . بعد الزوال عرشةالثانية 
ٔعامل:دول   ٔسئ الشفهية.  ا اقشة ا   م

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

ٔمحد اخ  شار السيد  س اجللسة: ش املس   شني، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  
رة،    السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل   يل    100معال ب ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا

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

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

ت.  ال   وٕا
نة.  ٔم لسيدة ا لكمة    ا

نة   ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف لساملس   : ا
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شارون احملرتمون، السيدات والسادة امل    س

لس بتارخي   ، بقرارن صادرن عن احملمكة 2022نونرب    8توصلت رئاسة ا
ستورية وهام:    ا
ٔول ا بتارخي    200: رمقه  القرار  لغاء   2022ٔكتور    25صدر  ٕ القايض 

اب لك من السيد   ن زريانت عضون يف   ٔمال العمريوالسيدة    عز ا
ٔكتور   ٔجري يف اخلامس من  ي  قرتاع ا ر  ىل ٕا شارن،  جملس املس

جراء 2021 ٕ ٔمر  وا ن،  ٔجور امل ممثيل  من  املكونة  ة  الناخ الهيئة  رمس   ،
لامدة   طبقا  الشاغرن،  ن  املقعد لشغل  جزئية  ت  ا القانون   92انت من 

شارن، ورفض الطلبات ا لس املس اب التنظميي املتعلق مب لغاء انت ٕ ة  لرام

نة محداين وفاطمة  السيدات   ن سليك وم لود معصيد ونور ا والسادة م
الهلواين ومرمي  لوش  وبوشعيب  وتصحيح   إالدريس  قرتاع،  نفس  يف 

لنهتا جلنة إالحصاء، ورفض الطلب الرايم ٕاىل ٕالغاء   ٔ النتاجئ احلسابية اليت 
اب السيدة  قرتاع سلمية زيداينانت ور؛  يف    املذ

حمل رمق  ٔما القرار الثاين ،  2022من نونرب    4، وصدر بتارخي  201: ف
اب   لغاء انت ٕ ٔجري   ٔمحد الصغريوقىض  ي  قرتاع ا ر  لس ٕا عضوا 

ٔكتور   ة ملمثيل املنظامت املهنية  2021يف اخلامس من  رمس الهيئة الناخ  ،
سو  ابية  نت رة  ا متثيلية  ٔكرث  ا جراء   -سلمشغلني  ٕ ٔمر  وا ماسة، 
 . شغ ي اكن  اب جزيئ خبصوص املقعد ا  انت

لس من جملس النواب مبرشوع قانون املالية رمق   لسنة   50.22وتوصل ا
  . 2023املالية 

لكمة يف هناية   ٔربع طلبات لتناول ا شارن ب كام توصلت رئاسة جملس املس
ء  ٔسئ الشفهية ليومه الثال   ، ويه: 2022نونرب من  15لسة ا

به  - تقدم  اري"،  الت والتحكمي  الوساطة  "مراكز  ٔول حول  ا الطلب 
حتاد العام ملقاوالت املغرب؛  س فريق   السيد رئ

التعلمي    - بقطاع  ات  ا ح "اسمترار  حول  اكن  الثاين  والطلب 
شار السيد   لمتعلمني"، تقدم به املس ىل الزمن املدريس  ٔثريها  وت

  ا السطي؛ 
القضائية،  الط  - املهن  من  دد  ت  "اضطرا والرابع حول  الثالث  لبني 

ىل  هبا  تقدم  اليت   ،" العدا ملرفق  العادي  السري  ىل  ذ  ٔثري  وت
لوي.  عية والسيدة لبىن  ج ة العدا  ٔعضاء مجمو  التوايل 

ربت عن   ل احملدد، واليت  ٔ ل ا لت الطلبات ٕاىل احلكومة دا ٔح وقد 
  هاذ الطلبات. تعذر جتاوهبا مع

حتاد   فريق  ٔعضاء  والسادة  السيدات  من  كذ  الرئاسة  وتوصلت 
ن سليك  شار السيد نور ا ، مفادها انتداب املس لشغل مبراس املغريب 

سا لهذا الفريق.  س رئ   رئ

ذ  ، فقد توصلت الرئاسة م ٔسئ سبة ل ل رخيه، مبا  9و من نونرب ٕاىل 
  ييل: 

ٔسئ الشفهية:  - ؛  106ا   سؤ
ابية:   - ٔسئ الك .  34وا   سؤ

احلكومة   س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز من  مبراس  الرئاسة  توصلت  كام 
رة   لس طلب السيدة وز اللها ا لعالقات مع الربملان، خيرب من  امللكف 
ٔسئ  عي والتضامين بربجمة ا ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا السيا

ة لوزارهتا يف    بداية اجللسة. املو
س.    شكرا السيد الرئ
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س اجللسة:    السيد رئ
نة.  ٔم   شكرا السيدة ا
  السيدة والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
س   ريا، رئ حيرض معنا فعاليات هاته اجللسة، السيد ٕامانويل سيزنو ها

ع   رفقة وفد رف املستوى، جملس الشيوخ جبمهورية بوروندي الصديقة، وكذا 
جملس  س  رئ السيد  من  رمية  بدعوى  لبالد  رمسية  رة  ز يقوم  ي  وا
ن   الب القامئة بني  املمتزية  الثنائية  العالقات  ملستوى  شارن، جتسيدا  املس

  الصديقني. 
Et je voudrais en venant à vous toutes et à vous tous, 

souhaitons à son excellence un excellent séjour parmi 
nous. 

Je sais que les discussions et les échanges ont 
commencé ce matin avec ses homologues à la fois au 
niveau de la Chambre des Conseillers, mais aussi de la 
Chambre de Représentants. 

Nous souhaitons que le reste de la semaine puisse se 
poursuivre sur les mêmes auspices. 

Soyez les bienvenus. 

ة   السيا لقطاع  ة  املو ٔسئ  اجللسة  هاته  ٔعامل  دول  سهتل 
القطاع  ٕانعاش  والتضامين، حول  عي  ج صاد  ق و التقليدية  ة  والصنا

دة.  دة املوضوع، واليت سنعرضها دفعة وا ، اليت جتمعها و   السيا
الفر  سؤال  مع  ه والبداية  وموضو والتعادلية،  دة  لو ستقاليل  يق 

 ."   "اسرتاتيجية ٕانعاش القطاع السيا
شارن د املس ٔ   تفضل. ، فليتفضل 

شار السيد  اليل:  املس   يل الف
س.    شكرا السيد الرئ

ٕانعاش  اسرتاتيجية  ل  مدا ٔمه  عن  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  سائلمك، 
؟    القطاع السيا

س    اجللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو عن  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  لشغل لتقدمي السؤال. 

شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

لقطاع  لهنوض  ذة  املت إالجراءات  رة، حول  الوز السيدة  سائلكن، 
.  السيا ورو   وجتاوز التداعيات السلبية جلاحئة 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

ٔحرار.    السؤال املوايل عن فريق التجمع الوطين ل
شار.    السيد املس

ٔملوك:  شار السيد املداين    املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ام،  شلك  ملغرب  مع املنتوج السيا اجلبيل  ود الوزارة  ما يه 
ة ه اخلصوص؟-وجبهة در ىل و اللت    ف

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لفريق احلريك.  لكمة يف نفس املوضوع    ا
شار.    تفضل السيد املس

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

  إالخوان احلضور، 
ة يف مر   ل قطاع السيا ه سوقا دوليا  د د، ليوا وف ٔزمة  نقاهة بعد 

صادية  ق ٔزمات  وا اسرتاتيجية  اجليو  والتورات  لتحوالت  ا  مطبو
 . عية املتواص ج   و

ٔهيل   ادة ت ٔساس، سائلمك عن خطة احلكومة خللق بدائل ٕال ىل هذا ا
  القطاع وتطوره؟

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ري لفر  ٔ ٔصا واملعارصة. السؤال اخلامس وا   يق ا

شار.    تفضل السيد املس

يل:  راهمي شك شار السيد ٕا   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ة   ٔهيل املناطق واملواقع السياح ل ت ٔ سائلكن حول خمطط الوزارة من 

  العامل القروي؟ يف 
  شكرا.
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س   : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
رة لسيدة الوز لكمة  لمنصة. ا   تفضيل 

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

س.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

انتعاشة عرفت  بالد  ٔكتور    امحلد   شهر  ممت  ٕاىل  وجسلنا  مة، 
سبة حوايل   ل السياح ب اع د ل    2019مقارنة مع سنة    %80اسرت ما ق

ٔزمة.    ا
اع  سرت سبة  ن اكنت  لوافد سبة  ٔن هاذ ال لرمغ من  ٕاىل   %80و

سبة   اسرتجعنا  لنا  سبق  فقد اكن  ٔكتور،  ل   %103ممت  ملداخ سبة  ل
ة من العم الصعبة ٕاىل رب مقارنة مع السيا   . 2019 ممت شت

هاذ   دا  مة  اليل اكنت  لية،  ا ا ة  السيا ل  ملداخ ٕالضافة  هذا، 
سية:  ٔسباب رئ اح ممكن لثالثة    السنة، واكن هاذ الن

ادة   ٔوال، الق ٔزمة، حتت  ا ٔمام  بالد  هبا  تعاملت  اليل  احلمكة  بفضل 
واليل زادت عززت   الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا،

ويل؛  ىل الصعيد ا ة بالد    مصداق
ايل   نيا، ستع طط  و يف ٕاطار ا مع اليل وفرته ا الل ا من 

د  دد من مقا ٔمني  سويق وت ة وكذ معليات الرتوجي وال مع قطاع السيا
ة الوطنية؛  ات السياح لو   النقل اجلوي 

لمهنيني  لثا،  خنراط التام  يق الرشاكء، اليل نبغي شكرمه هباذ    رب  و
  املناسبة. 

القطاع   مع  احلكومة  وضعتو  اليل  ايل  ستع لمخطط  سبة  ل
ىل القطاع،   2السيا بقمية   د ٕاجيايب  رمه، واليل اكن  وقع  ل ا مليار د

ة.  دق دات الف ٔهيل الو ادة ت   مهنا مليار درمه خصصناها ٕال

اهبا ونعطيمك بعض املعطيات ف  خيص تفعيل إالجراءات امخلس اليل 
ايل:  ستع طط    هاذ ا

ل  - ٔشهر   2000ٔوال، ف خيص متديد التعويض د الل الثالثة  درمه 
ٔوىل من   ه حوايل  2022ا ٔن نفس   40.000، استفاد م خشص، مع العمل 

شرتاكت  ٔداء  ل  ٔج ت هو  اليل  الثاين  إالجراء  من  استفادو  اص  ٔش ا
عي ملدة امل  ج لضامن  لصندوق الوطين   ٔشهر؛  6ستحقة 

ة  ال سداد القروض البنك ٓ ل  ٔج ي هيم ت ف خيص إالجراء الثالث، ا
دد الطلبات  نقطاع عن العمل، بلغ    طلب؛  821مع حتمل الفوائد ملدة 

ىل  سبة لٕالجراء الرابع اخلاص بتحمل قمية الرضيبة املهنية املستحقة  ل
ٓن بـ ٔحصاب  ادق، توصلنا حلد ا   طلب؛  1345الف

ش   ادق  الف بة  مبوا اخلاص  ري،  ٔ وا اخلامس  إالجراء  خيص  ف  ٔما 

الظروف،  ٔحسن  يف  انب  ٔ وا املغاربة  السياح  لو  وستق حو  يف يعاودو 
ه   ح قدرها   737استفادت م جاميل م ٕ  ، مليون   868مؤسسة ٕايواء سيا

يعاو  ر فعيل  شطهتم. درمه، وهذا اس ٔ ادة ٕاطالق    ن املهنيني يف ٕا

اليل   ديدة،  طريق  ورقة  داد  ٕال نطالقة  ٔعطت  الوزارة  ٔن  كام 
ىل ثالثة حماور   ركز هاذ الورقة  لقطاع، و ديد  ق ٕاقالع  كهتدف لتحق

  ٔساسية:
  ؛ ىل بالد ن  د النقل اجلوي لسياح الوافد دد من مقا ٔكرب  ٔمني    ت
  ر؛ حتفزي   س
  . ٔهيل العرض السيا   وت

داد ورقة الطريق اجلديدة،  ايل وٕا ستع طط  إالضافة ٕاىل تفعيل ا ف
اصة:  ٔخرى،    واصلت الوزارة تزنيل الربامج املهيلكة ا

  الالمتركز إالداري؛  
  إالدماج يف القطاع املهيلك؛  
  لية؛ ا ة ا   السيا
  ر؛ س   شجيع 
  .وتوفري املوارد املالية  

ات  ف  بعض صالح نقل  رسيع  ب مقنا  إالداري:  الالمتركز  لورش  سبة  ال
سيني  لني الرئ إالدارة املركزية ٕاىل ممثيل القطاع احملليني، ويصبحو بذ الفا
ٔسفار، وضعنا لها   ملهن، مفثال ف خيص واكالت ا يف تدبري املساطر اخلاصة 

سيط املساطر، ومجيع امللفات ا صة ٕالكرتونية مع ت مت معاجلهتا  م خلاصة هبا س
ة.  لسيا   حمليا من طرف املندوبيات اجلهوية وإالقلميية 

سبة لٕالدماج يف القطاع املهيلك: متت املصادقة يف جملس احلكومة  ل
يف  ٕالدماج  اخلاص  القانون  ىل مرشوع  ني  السياح ن  املرشد ف خيص 

دا ىل كفاءات م ن يتوفرون  اص ا ٔش نية، واليل هو القطاع املهيلك ل
ٕالجامع  ىل مرشوع القانون  ة، ومتت املصادقة  ل هذه الف بري د مطلب 

لس النواب.  ة مب ات إالنتاج   يف جلنة القطا
برية ٕالرضاء الساحئ املغريب يف  ٔمهية  لية: كنعطيو  ا ة ا لسيا سبة  ل

ر، تطور املنتوج، الرتو  س ل سلس القمي، سواء يف  جي.. خمتلف مرا
ٔزمات  ا ملقاومة  القطاع  ز  تعترب من راك لية  ا ة ا ٔن السيا ٕاخل، وذ 
اليد   شغيل  سامه يف  الية، وك وا عية  ج صادية و ق لتمنية  ورافعة 
ٔرقام،   و ا ٔخرى مرتبطة هبا حمليا، وهاذ اليش كتب ات  العام وٕانعاش قطا

لية يف   ا ة ا ث وصلت السيا ٔو  9ح ىل من هذه السنة ٕاىل سبة ٔشهر ا
ت مقارنة مع   45% ٔزمة.  %30من ليايل املب ل ا   ق

الوطين   ب  املك مع  سيق  بت هبا  مقنا  اليل  راسة  ا ات  خمر ىل  وبناء 
طلبات الزبون املغريب ف خيص املنتوج السيا  لفهم م ة  لسيا املغريب 
لية  ا ة ا لسيا ينة لتطور مستدام  ٔسس م ىل وضع  الوطين، كنعملو 
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الل:    من 
طلب   ٔوال،  ٔكرث  ا السيا  املنتوج  يف  ر  س طرف  شجيع  من  ا 

اسبة؛  ٔمثنة م لعائالت ب سبة  ل اصة   السياح املغاربة، 
لمنتوج املغريب؛  نيا،   تعزز الرتوجي 
صاد واملالية؛  لثا، ق سيق مع وزارة  ة بت داث شياكت سياح   ٕا
العطل    رابعا،  خيص  ف  الوطنية  لرتبية  امللكفة  الوزارة  مع  سيق  الت

  اجلهوية. 

السنة ما اكش مي ا  هاذ  العطل، ولكن اح مج  ر لنا نطبقوها يف  كن 
ش حناولو نبطقوها العام اجلاي ٕان شاء هللا.  شتغال    مسمترن يف 

ٔساسية  ا احملاور  من بني  ر  س يبقى  ر،  س شجيع  سبة ل ل
شتغل  ك ٕاىل    اليل  ٕالضافة  وتطوره،  القطاع  ٕاقالع  ادة  ٕال الوزارة  لهيا 

ٔسفار   ا ظمي  م الطريان،  مع رشاكت  رب رشاكت  الرتوجي  ود  يف  ك
املراكز   مع  اكت  ورش ٔسفار  ا لتوزيع  ٕالكرتونية  صات  م وكذ  العامليني 

ة.  لسيا   اجلهوية وإالقلميية 

الرش  ل  تد ه  توج ادة  ٕ مقنا  إالطار،  هذا  لهندسة ويف  املغربية  كة 
وتطور  واخلاص  العام  ر  س شجيع  ىل  الرتكزي  قصد  ة،  السياح
ات اململكة، كام وضعنا بنك مشاريع   الرشاكت يف هذا امليدان ويف خمتلف 
وٕانعاش  وسطة  وم صغرية  مقاوالت  لق  شجعو  ش  شيط  والت ه  لرتف

ة حمليا.    السيا
سبة لتوفري املوارد ل ريا،  ٔ ذ ورقة الطريق لقطاع    و اصة لتنف املالية، 

ة  ىل موارد ٕاضاف لوزارة  صصة  ٕالضافة ٕاىل املزيانية ا ة، كنعمتدو  السيا
رب  هتا    حماور:  4مة، ميكن تعب

ر؛    ٔوال، يف ٕاطار امليثاق اجلديد لالس
ر؛  رب صندوق محمد السادس لالس   نيا، 

ا رب القطاع اخلاص اليل  دة مشاريع، الس يف  لثا،  مثر يف  س دي 
؛  ه السيا   جمال الرتف

ات احمللية.  ٓخرن مبا فهيم امجلا رب مسامهة الرشاكء ا   رابعا، 
صاد واملالية لتعبئة موارد  ق م مع وزارة  سيق  شتغل بت ٔننا  مع العمل 

لق  ذ مجيع مشاريع ورقة الطريق اجلديدة  ة عند الرضورة لتنف طاع مالية ٕاضاف
ايل لهذه السنة.  ستع لمخطط  سبة  ل  يفام اشتغلنا 

لسياح، هذا   لنقل اجلوي  د  مقا لتوفري  صصة  ا املزيانية  وف خيص 
ة، مع   لسيا ب الوطين املغريب  ٔولوية يف مزيانية املك مت ٕاعطاؤه ا اجلانب س

ة الوزارة من ٕالضافة ٕاىل م ب تتكون  ٔن مزيانية هذا املك ل   العمل  مداخ
  رضيبة إالنعاش السيا ورضيبة النقل اجلوي. 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

د   ٔ لكمة  ا ٔعطي  رة،  الوز السيدة  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
ستقاليل.  شارن من الفريق    املس

شار.   تفضل السيد   املس

شار   اليل يل   السيد املس   : الف
س. شكرا السيد    الرئ

مك.  ىل جوا رة،    شكرا، السيدة الوز
  ، لني يف القطاع السيا ة من املالحظات، انطالقا من الفا ينا مجمو
لرمغ   ٔنه  ث  يئ، ح عي والب ج صادي و ق لس  زهيا تقارر ا واليت 

زال  ال ال  زخر هبا اململكة يف هذا ا ري  مما مت ٕاجنازه، فٕان إالماكنيات اليت 
ىل املستوى الهيلكي يعاين  ة  اكيف، وال زال قطاع السيا لقدر ا مستغ 
ل  بتدا اخلصوص  ه  و ىل  تتعلق  التنظميية،  راهات  إال من  العديد  من 
القطاع   ٔن  ذ  اخلاص،  القطاع  يف  لني  الفا صاصات بني  خ ٔدوار و ا

ث املوارد   متويل، وخصوصا من ح ىل ا ت يف احلصول  ه صعو رشية يوا ال
، مما  شيط السيا ه والت املؤه وحمدودية العروض املقدمة يف جمايل الرتف
دون  وحتول  سرتاتيجيات  ها  توا ت  وصعو هيلكية  الالت  اخ شلك 

ٔهداف املسطرة.  ق ا   حتق

رة احملرتمة،    السيدة الوز
صاد الوطين  ق كفل تعزز قدرة  ة مستدامة  ىل احلكومة ٕارساء سيا
ة والصحية وٕادماج   صادية واملالية والبي ق اطر  ة ا ىل الصمود يف موا
والعمل  الرثوة  لق  ة  دينام والشباب يف  ساء  ال س  ال  احمللية،  الساكنة 

ىل واجلهات  قالمي  ٔ ل السيا  متوقع  ا الوطين   الالئق وحتسني  ن  الصعيد
احمللية   ت  اجلبا سيط  ت لرضورة  ٕاضافة  ر)،  ٔاكد مدينة  (منوذج  ويل،  وا
االت  ا اذبية  من  الرفع  ل  ٔ من  الوطنية  ت  اجلبا مع  هتا  التقائ وضامن 
املتوسطة  ة  السياح املقاوالت  ات  اج مع  اجلبايئ  النظام  سري  وت الرتابية 

امل  موقع  حسب  دا،  والصغرية  معايري والصغرى  ووضع  وطبيعته  رشوع 
الل اليقظة  ة، من  ٔسواق اخلارج ستجيب ملتطلبات املنافسة مع ا تنظميية 

 . ولو بتاكر التك   سرتاتيجية و
ٔسايس   ل ا عتباره املد ال الرمقي،  ٔصبح حيتلها ا ٔمهية اليت  لنظر ل

ظومة ٔصبح من الرضوري وضع م ة،  ات السياح مغرية    لوصول ٕاىل املنت
ن  من  العمالت  وتلقي  الصعبة  العمالت  خروج  لتجنب  ٔداء  وا لحجز 
ليات التواصل الرمقي وتطور املنصات الرمقية   ارج املغرب وتطور  لني  الفا
ه  ىل و اهتا  امة وبعض مدن اململكة وو جلعلها رافعة لتعزز ٕاشعاع بالد 

لني املغاربة يف جمال االٕ  ل ٕاجراء مفاوضات اخلصوص، وجتميع الفا ٔ يواء من 
املتعلق  السيا  لعرض  رتقاء  و العمالقة  الرمقية  الرشاكت  مع  مشرتكة 
العرض  مع  ل  والتفا ع  والت ليقظة  لية  ووضع  واجلهات  واملدن  ملغرب 
من   ميكن  مما  العروض،  حتليل  ل  ٔ من  ت  ٔنرتن ا رشاكت  رب  املغريب، 

ويل،  التحسن املسمتر لصورة املغرب واملنت ىل املستوى ا ات الوطنية 
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ديدة  اقرتاح عروض مستدامة  الل  الوطنية من  ة  السيا مع  ٕاضافة 
ة  السيا وشجيع  لية  ا ا ة  السيا لفائدة  وتنافسية  اذبية  ٔكرث  كون 

لشباب.  ة  ٓوي املو ية وتطور امل عية والتضام   ج
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار. شكرا    السيد املس

ة  مو لكمة  ا رة،  الوز السيدة  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف  دامئا 
لشغل.  ميقراطية    الكونفدرالية ا

شارة..    السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
يل لها من جراء   كسة ال م ملغرب  ة  شطة واملهن السياح ٔ عرفت ا

د ا وف رتب عهنا من تداعيات خطرية،  19-ٔزمة الصحية املرتبطة بـ" " وما 
ملغرب عرفت   ة  ٔن السيا ري  ة واخلدماتية،  ات إالنتاج مست لك القطا
شغي  ربه  تعرضت  شامل  الق  وٕا انقطاع  يف  جتلت  ة،  مزدو ٔزمة 

ري مسبوقة ٔزمة  ة واملطامع وإالقامات ودور الضيافة  دق ،  املؤسسات الف
العاملني  مع  إالجراءات  رها قامت احلكومة السابقة واحلالية ببعض  ىل ٕا
التوزيع،  رجتالية يف  دات، طبعها نوع من  املسا تقدمي بعض  عن طريق 
وجعزت  العمل،  عن  واملتوقفون  رسحي  ل املعنيون  مهنا  ستفد  مل  حبيث 

عرفهتا  اليت  املتعددة  لكهم  مش حلل  ابة  ست عن  ة احلكومة  السيا ن 
ٔشاكلها.   مبختلف 

ل  لتواصل والتد ة  ق ليات حق ىل  كن تتوفر  ة مل  ٕان وزارة السيا
ديدة،   رست سلبيات  ا الطوارئ  ٔزمة، فٕاجراءات  د من تداعيات ا ل
ادق  الف شغي  وسط  مسبوق  ري  قان  اح تفعيل  يف  بدورها  سامهت 

ل   يف  ة  السياح شطة  ٔ ا اف  است وعند  ش، ملغرب،  مرا املدن 
ري يف   ٔ والت التعسفي  لطرد  ادق  الف عامل  تعرض  ريها  ر و ٔاكد ورززات، 
ادق  ب الف ٔر ٔن بعض  ىك من ذ  ٔ ، وا و ري مق ٔجور مبربرات  رصف ا
ىل حقوقهم  از  ادق وإال لب عامل الف ٔ لص من  لت هتزوا الفرصة  الكربى ا

ة ومستحقاهتم املالية.  ٔقدم   يف ا

رة، السيدة ا    لوز
ملهام املنوطة هبا، واملمتث   ة  ٔن تقوم وزارة السيا ظر  ي ي يف الوقت ا
ة اجلودة وحامية  ة ومراق السياح شطة  ٔ ا ٔطري  وت تنظمي  ىل  يف إالرشاف 
لعامالت  إالقلميية  لجن  وا املعنية  ات  القطا مع  سيق  لت العامل  حقوق 

ٔ ل لكي  شبه  غياب  ل  س فٕاننا  ٔقالمي،  ة،  وا السيا بقطاع  امللكفة  زة 
لك،  ٔزمة املربة اليت يعرفها القطاع  ، يف احلد من تداعيات ا و مركز و
ام  مفندوبيات الوزارة تنصلت من املسؤوليات املتعددة اليت من املفروض الق

ة  دق ة املؤسسات الف هنا تطبيق القوانني ذات الص بتصنيف ومراق هبا ومن ب
ىل حامية حقوق العامل واملطامع املصنف ضات والسهر  ة ودور إاليواء والر

عي.  ج رشيع  ل   لتطبيق السلمي  
ت   حرصة يف تقدمي ٕاحصائيات حول ليايل املب شطة الوزارة ظلت م ٔ ف
دورها  لتفعيل  م  غياب  يف   ، املفض ات  والو السياح  سية  وحتديد 

ومغ  انب  ٔ ا السياح  استقطاب  منية  يف  العم  احليوي  جللب  العامل  اربة 
صاد الوطين، وقد  ق سيج  ٔساسيا مضن ال ال  الصعبة وجعل القطاع فا
د  وف ٔزمة  تداعيات  ة  ملوا ة  اق اس السرتاتيجية  الوزارة  معل  قد  اف
ح احلدود  ا انتعاش القطاع السيا بعد ف ٔ ستفادة من الفرص اليت  و

ىل ذ  ، ويت شاط السيا   يف:وعودة ال
ن من  - لعامل املترضر ي حلق  ادرة يف اجتاه رفع احليف ا ٔية م غياب 

عي والرتا  ج رشيع  رتام ال لرصامة الالزمة لفرض ا اجلاحئة والعمل 
والتكون   لتكون  رامج  وضع  طريق  عن  رشي،  ال لعنرص  م  ه يف 

 املسمتر؛ 
ج  - ات الشغل لضامن السمل  زا لقطاع؛ دم فرض   عي 
عي القطاعي، وفقا ملا الزتمت به احلكومة عقب   - ج ٕاطالق احلوار 

عي لـ   ج ريل    30احلوار  ل مع الطلبات 2022ٔ ٔن الوزارة مل تتفا ، حبيث 
لشغل..  ميقراطية   املتعلقة اليت تقدمت هبا الكونفدرالية ا

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس

شارة، شكرا.    السيدة املس
لكمة لفريق التجمع  رة، ا ىل جواب السيدة الوز ب  دامئا يف ٕاطار التعق

ٔحرار.    الوطين ل
شار.    السيد املس

ٔملوك:  شار السيد املداين    املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ي نتفق معه وندعومك لـ:  مك ا ىل جوا   شكرمك 
املساطر    - داد  ٕا سيط  املناطق  ت التعمري يف  ئق  بو املرتبطة  إالدارية 

متكني ساكنة الوسط القروي   ٔرض الواقع  ىل  ٔجرٔهتا وبلورهتا  القروية، من 
اء   سوية ملفات التعمري بطريقة سلسة ورسيعة، ٕاضافة ٕاىل تعبئة الو من 

رية؛  س ضان املشاريع  اكيف واملناسب الح  العقاري ا
ر    - س ملناطق القروية واجلبلية  شجيع فرص  يف القطاع السيا 

ات السياح املغاربة مهنم   اسب مع مجيع ف ل تطور عرض سيا ي ٔ من 
املنتوج   ث  ح من  سة  ا م ة  سياح تجعات  م داث  وٕا انب،  ٔ وا

ٔسعار؛   وا
رية املهم وضامن استعادهتا رمزهتا التارخيية وريقها    - ٔ مثني القصبات ا

ارة جللب السياح؛السيا و   جعلها م



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

6 

ٓخرربيع  20  ) 2022 نومفرب  15(  1444 ا

ة القروية    - ى الشباب يف العامل القروي يف جمال السيا غياب التكون 
مثني املؤهالت  ٔهنا  شاء مشاريع حملية من ش واجلبلية مع ضامن استفادهتم من ٕا

ملناطق القروية واجلبلية؛  ة   والرثوات الطبيعية والثقاف
ني يف  - ن السياح كون املرشد القروي، وقد سبق لنا   انعدام  العامل 

ا مبقرتح قانون يف هاذ الباب،   ٔن تقدم ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل دا
ٔجرٔته؛ مك  ظر م ي ن  ا

سري الولوج السيا    - ة القروية واجلبلية لت ادة هتيئة املسا الطرق ٕا
ل لتعريف  مة  لية  عتباره  شور الطريق،  ل م  ه هيا، مع  فضاءات ٕا

ة؛   السياح
لتنويع    - ميدن  ٔو ب والرتفهيية  ضية  الر احملطة  ٕاجناز  ة  اتفاق ذ  تنف رسيع 

ش ٓسفي، ونظرا ملا تعرفه هذه املنطقة من توافد    -العرض السيا جبهة مرا
ملؤهالت  م  ه ٕاىل رضورة  اهمك  ان نثري  كام  الزوار،  من  برية  داد  ٔ

ة ة جلهة در اللت، -السياح اصة مبنطقة قلعة مكونة الكربى؛  ف  و
مقة    - ىل  ٔ تضم  عتبارها  ٔمليل،  ملنطقة  السيا  العرض  استغالل 

ل توبقال، واليت تعترب كذ من بني املنتجعات الطبيعية اليت   لية يه ج ج
انب من هواة   ٔ ات اململكة والسياح ا ٔرس املغربية من لك  تعرف توافد ا

سلقي  ة اجلبلية وم  املرتفعات؛ السيا
لك    - والتقاليد  العادات  ىل  حيافظ  مبا  ة  الثقاف رات  س شجيع 

دة.  ىل  طقة    م

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لفريق احلريك.  لكمة    ا
شار.    السيد املس

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

د  كام تتعرفو دم وا ٔن هاذ القطاع هذا تي رة،  من  % 4.7، السيدة الوز
شيطة حبوايل   م، خصوصا   750الساكنة ال عتباره قطاع اليل هو  ٔلف، 

ٔخرى اليل ميكن لها تنعش  ات  يف بعض املناطق اليل ما عندهاشاي قطا
لتايل هاذ القطاع هذا اكن يف  د   2019مهنا، و ل وا يد   مليار.  78اكن 

لغ اليل هو  مسعناك د م ٔنه وصلتو لوا رة، اليوم كتقويل ب ، السيدة الوز
ٔنه مازال ما وصلناش  ىل حسب اليل مسعنا البارح يف املزيانية ب ٔننا تنقولو  م 

د الوقع le seuilلهذا ( د عندها وا وف ٔنه هاذ قضية  الش،  ) كنتفهمو 
ولكن، ة،  السيا ىل  لها  ي   د ما  اليل  رة،  الوز ٔنه السيدة  هو  تفهمش 

ٔسواق اليل اكنت دامئا   ٔسواق اليل يه ا لمنطقة  ا سبة  ل ة  ٔسواق سياح
ٔخرى  ان  ٔنه ب ني  لمغرب، يف  رجعو  عومه  ٔنه نق ش  مازال ما وصلنا 

لها.  ٔسواق د سرتجع ا ش  ت    متك

اليوم يف املغرب  ة  السيا ٔنه  اليل   ٔ املس د  ن وا ٔنه اك ىل  هرضتو 
رة،  ارتفعت، ه لية، السيدة الوز ا ة ا ذا بفضل إالخوة املهاجرن والسيا

لية واملهاجرن  ا ة ا ري ما بني السيا ٔرقام  ٔننا بغيناك تعطينا ا لوالمه، لوال 
) هاذ  ملؤو  ٔهنم جييو  les hôtelsاليل  ب يطلبو  فني  تة  الوق ٔهنم يف  رمغ   (

دا   بري  د إالشاكل  هلم وهذا.. لقاو وا ٔنت تتعريف لبالد د ٔمثنة، و يف ا
د  ة يف هذا الصيف هذا، واليل ما اكش فهيا وا يفاش اكنت صاروخ ٔمثنة  ا
ادق،  الف ىل حسب لك  ٔمثنة  ا بعو  شاي  ما ميك تنعرفو  ا  واح التحمك، 
د املناطق اليل  لق وا ه هو  ولكن عندمك إالشاكل اليل ميكن لنا نتعاونو ف

ة السيا ىل  ٔقل جتاوب  ا ٔن يه صامم  ىل  لية،  ا السيدة   ا ٔمان،  ا
، وإالخوان املهاجرن اليل خص   لكمة د ٔنت قلتهيا يف ا رة، و كون الوز

) هاذ  هاذ les chèquesعندمه  ٔن  ٔولني،  ا لهيم هوما  هترضي  اليل   (
لهيم  لهيم يف العم الصعبة ونعمتدو  الناس هاذو يف العم الصعبة كنعمتدو 

ة   عية. يف السيا ل املسائل اليل يه اج زاف د ىل  لية و ا   ا
ل يف هذه املسائل هذه.  عي العائيل حىت هو دا ج   هذاك التضامن 

رة،    السيدة الوز
ل الطريق   ىل اخلريطة د ، هرضتو  ري هذا هو املشلك اليل عند مايش 

ل   تزنهيا،  26د ري  تد ادي  يفاش  شوف  ت  ٔ السواح،  ل  د  مليون 
ل كنا تنطلعو  ٔنه ق ني  رة، يف  نتاكسة   %5السيدة الوز منو، اليوم  يف ا

لنا   ل هاذ اليش اليل واقع وكتقويل  لـ    26د بغينا  2030مليون من هنا   ،
ري تزنيلهيا.  ادي تد يفاش    نعرفو 

) هذا  وٕامنا  رة،  الوز السيدة  اليل c’est un chiffreاكينة صعوبة،   (
ل  د زاف  اكنت  رة،  الوز السيدة  تتعريف،  كام  ورزازات  اكنت  صعيب، 

اليوم   ش   20السواح،  رة،  الوز السيدة  درتو،  ٔشنو  اليل سد،  ٔوطيل 
دا؟  برية    حتلو هذه املناطق اليل عرفت انتاكسة 

ل  املناطق د ىل هذه  ن حىت جواب  ما اك ٓن  ا لتايل مازال حلد  و
سبة لنا، اجلنوب الرشيق، و  ل م  ٔن هذا القطاع  رة تتعريف ب السيدة الوز

لظهر.  ه مايش  لو ٔنك تعطيه    وكنمتناو 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
ٔصا ب لفريق ا   واملعارصة.  ٓخر تعق

س.    تفضل السيد الرئ

شار   ٔكناو:  السيد املس   موالي مسعود 
س.    شكرا السيد الرئ
  السيدة والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
مة، واليت   ات  ىل ما تفضلمت به من ٕايضا رة،  شكرمك، السيدة الوز
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ٔنه ورمغ ذ  ة، ٕاال  اللها إالجنازات احملققة يف قطاع السيا المسمت من 
لية، فٕاهنا   ا ة ا شجيع السيا ل  هودات اليت تقومون هبا يف س ورمغ ا

املواطن املغريب وانتظاراته من حكومة تب ٔمام تطلعات  ا ما حمدودة  قى ش
ٔمل والكفاءات.    ا

ىل مستوى العامل  ة  ي تعرفه السيا نتعاش ا بة  ٔننا مطالبون مبوا ٕاذ 
استغالل  الل  ومن  لني،  واملتد لني  الفا مجيع  جمهودات  بتضافر  ٔرسه،  ب

زخر هب  ة اليت  توج سيا وطين الرثوات الطبيعية والثقاف ا بالد خللق م
ٔحضت   ي  اصة بعد الطلب املزتايد ا  ، سويق اخلار اذبية وقابل ل ذو 

ة اجلبلية والقروية.    تعرفه السيا
كون فقط بوصالت ٕاشهارية، بل   ة القروية واجلبلية ال  شجيع السيا ف

، تتطلب التقائية إالجراءات احل اكم ة م ة يه قرارات وٕاجراءات حكوم كوم
ٔهيلها   ٔكرب لت لعامل القروي، اليت حتتاج ٕاىل جمهود  ات التحتية  لب ف يتعلق 
ة، مع   لسيا ىل مستوى اخلدمات املرتبطة  والريق هبا، مث قرارات جريئة 
زخر به من   راز ما  االت الرتابية ٕال تلف ا ٔطري مؤسسايت  ٔمهية ت ٕايالء 

ره ة واس ة القروية. مؤهالت طبيعية وسياح شلك خيدم السيا   ا 
صاد   ق ة اجلبلية والقروية ملنظامت  كام ميكن تفويض اخلدمات السياح
ىل  ٔو  ة صغرية  ٔو رشاكت سياح ىل شلك تعاونيات  عي والتضامين  ج
ا   ق حق رشاك  املنظامت  هذه  من  جتعل  شارية،  ٔكرث  مقاربة  هنج  ٔقل  ا

و  ة،  السيا هبذه  لهنوض  ٔساسيا  يه و اليت  الرتابية  ات  امجلا مع  سيق  بت
زخر هبا.  ت الطبيعية اليت  ٕالماك   ٔدرى 

لمواطنني   اة القدرة الرشائية  رة احملرتمة، مبرا كام نطالبمك، السيدة الوز
الل ٕاجياد عروض  ة العاملية، اليت منر مهنا من  اصة يف ظل الظرف املغاربة، 

ل امل اسب ومستوى د لية، ت ة دا واطن املغريب، وذ يف ٕاطار سياح
ا يف  ا يل وتنويع جماالته وجع م ا روم جتويد العرض ا ة  سياسة سياح
ٔت العائالت املغربية هاذ املومس  ٔن هاذ السنة تفا ث  ه املغاربة مجيعا، ح و

ات..  ٔمثنة نفس املنت ٔضعاف  ا ب ٔح ٔمثنة تقدر  ري ب ٔ   ا
  شكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
س. شكرا السي   د الرئ

لكمة لمك رة، ا بات.  السيدة الوز ىل التعق   لرد 
  تفضيل. 

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ة متكن من   السيا ٔن قطاع  ب كتبني  اليوم  اليل عند  ٔرقام  ا امحلد  
لسياح اليل  اع  سرت سبة  ىل هذا،  لو، كدليل  شاط د اع ال اسرت

ٔكتور مقارنة مع   %80وصلت  بالد واليل يه   ، جتاوزت 2019ٕاىل ممت 

اع العاملي اليل هو    10بـ   سرت ل النقط معدل  سبة ، وهذه ال %70د
ة  لسيا املنظمة العاملية  لنت عهنا  ٔ العاملي  اع  سرت رية من معدل  ٔ ا
ٔننا واعيني  شارية  مثر، عند مقاربة  س اع  سرت ش هاذ  مؤخرا، و
اصة  لني، و لعمل املشرتك مجليع املتد س ممكن ٕاال  ٔن تطور القطاع ل ب

  املهنيني. 
ىل امل شتغلو كذ  متكني ويف هذا إالطار، ت دى املتوسط والطويل 

ٔفق  26بالد من الوصول ٕاىل    . 2030مليون ساحئ يف 
التصنيف   ظومة  م ٕاصالح  رسيع ورش  ب مقنا  العمل  هاذ  مع  ملوازاة  و
، اليل غميكن من وضع تصنيف مالمئ مع املعايري  مؤسسات إاليواء السيا

امل  ري  إاليواء  تنظمي  من  كذ  وغميكن  املتطورة،  ولية  وتوسيع  ا هيلك 
هتم   لتصنيف  لسياح، واملنظومة اجلديدة  الطلب وحتسني اخلدمات املقدمة 

ريها.  رشية و ات، ولكن كذ املوارد ال س فقط الب   مجيع اجلوانب، ول
ي تعرف طلب مزتايد من طرف السياح   ة القروية، فه وف خيص السيا

، امحل انب وكذ من طرف السياح املغاربة، وبالد ٔ ىل ا ، تتوفر  د 
ات اململكة، وركز معلنا يف هذا   ال يف خمتلف  برية يف هاذ ا مؤهالت 

ٔساسيني:  ن  ىل حمور   النطاق 
ة   رامج لتمثني املؤهالت السياح داد دراسة ووضع  ٔول: هو ٕا احملور ا
شاور مع الرشاكء   ة" وب رب "الرشكة املغربية لهندسة السياح لعامل القروي، 

ات احمللية؛ احمل  اصة امجلا  ليني و
ذ هذه الربامج،  لني لتنف احملور الثاين: هو وضع رشاكت مع خمتلف املتدا
ا سابقا واليت يه يف طور إالجناز، واليل تنقومو  را ات اليت مت ٕا مهنا االتفاق

ا   رسيعها جبهة لكممي واد نون، ا هب، العيون    -ب ة امحلراء،   -واد ا الساق
يفرة، وفاس   -مالل بين   اس؛  -خ  مك

ة  ة در ي خيص  مج ا ر مهنا: الرب ديدة نذ ٔخرى  رامج  ومت وضع 
ات واجلبال مببلغ مايل ٕاجاميل قدره    - اللت، لتمثني مؤهالت الوا   1.4ف

لهندسة   املغربية  والرشكة  املعنيني  الرشاكء  طرف  من  ممول  درمه،  مليار 
ة.    السياح

ٔفق  ة يف  ارطة الطريق اجلديدة لتطور السيا ٔنه يف ٕاطار    2026كام 
اصة ف خيص:  ة القروية، و برية لسيا ٔمهية  ٔعطينا  لهيا،  شتغلو    واليل ك

  شيط؛ ه والت دان الرتف   دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف م
  عابية لهاذ املناطق؛ س   الرفع من الطاقة 
 د النق   ل اجلوي؛ الرفع من مقا
   لفضاءات ني  السياح ن  املرشد فهيم  مبا  رشية  ال املوارد  ٔهيل  ت

  الطبيعية؛ 
  .يف معلية إالنعاش والرتوجي ك   و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 
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س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

رؤية   "بلورة  ه  وموضو السادس  السؤال  القطاع،  نفس  مع  دامئا 
ة التقليدية". اسرتاتيجية    ديدة لقطاع الصنا

حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي   شارن من فريق  د املس ٔ لكمة  وا
  السؤال. 

دي:  شار السيد عبد الكرمي    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون، السيدات والسادة    املس

اليت   وإالجراءات  التدابري  عن  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  سائلمك، 
ة التقليدية   سرتاتيجية اجلديدة لقطاع الصنا ذوهنا قصد بلورة الرؤية  س

 .   ببالد
  وشكرا.

س اجللسة:     السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
رة.  لسيدة الوز لكمة    ا

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ة وانعكست هذه   ٕانتعاشة مع انتعاش السيا التقليدية  ة  عرفت الصنا

ىل الصادرات، اليل ارتفعت بـ   ٔشهر  %17نتعاشة كذ  سعة   الل ال
ٔوىل من    . 2019مقارنة مع  %23و  2021مقارنة مع  2022ا

ٔساسية وهام:  ىل جوج حماور    كرتكز اسرتاتيجية الوزارة 
ة التقليدية؛  - شطة الصنا ٔ   هيلكة وتنظمي 
سويق.  -   تطور إالنتاج والعرض والرتوجي وال

لقانون   ة  ٔول: وضعنا النصوص التطبيق اخلاص   50.17ف خيص احملور ا
ة التقليدية، وهاذ القانون نظم  ب  شطة الصنا ٔ ة   172ظمي  نة من الصنا

ة  لصنا الوطين  ل  الس ووضعنا  اخلدماتية،  وكذ  ة  إالنتاج التقليدية 
إاللكرتونية   املنصة  رب  الصناع  (rna.gov.maالتقليدية  كمتكن  اليل   (

دمات ( لو وستافدو كذ من  س ش ي والربامج )  1CNSSالتقليديني 
  اليل تتوضعها احلكومة. 

لني يف هذه املنصة   دد املس د اليوم جتاوز  ل،   305وٕاىل  الف مس
ادي  ٔن   ، وكمتكن كذ هذه املنصة من حامية احلرف ومن حامية املسهت

 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

  ميكن ليه يتعامل مع صناع تقليديني معرتف هبم. 
هيم تطور..     ف خيص احملور الثاين اليل 

  كرا. امسح يل، ش

س اجللسة:     السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

رة. ىل جواب السيدة الوز ب    التعق
شار.    تفضل السيد املس

دي:  شار السيد عبد الكرمي    املس
مك. ىل جوا رة،    ٔشكرمك، السيدة الوز

عتباره جزءا   ملغرب،  ة التقليدية  ٔمهية قطاع الصنا د  ٔ ىل  ال خيفى 
صاد   ق ث يضم حوايل  من  عي والتضامين، ح يلكة   1200ج مقاو 

حوايل   حوايل    2.4وشغل  ٔي  ة،  وحرف حريف  مجموع   %22مليون  من 
سبة   سامه ب شيطة، كام    من الناجت الوطين اخلام.  %6.7الساكنة ال

سنة   القطاع  لهذا  خمصصة  قطاعية  اسرتاتيجية  ٓخر  هتت  ا ٔن  وبعد 
ٔهداف2015 ث مل حتقق ا سرتاتيجية  ، ح والنتاجئ املرجوة مهنا وٕاطالق 

التقليدية   ة  الصنا لقطاع  مثن   2021-2030اجلديدة  واليت  تزنيلها  املنتظر 
ٔن هذا القطاع ال زال  ري  ٔهداف املسطرة لها،  ٔن حتقق ا حماورها ومتىن 
شطة  ٔ البية ا ٔن  ر بعض احلرف، كام  ٔدت ٕاىل اند لك  دة مش يعاين من 

هنوض به، وهو   متارس يف ي حيول دون تطوره وا ٔمر ا يلك، ا ري  ٕاطار 
ة التقليدية:  -يف نظر  -ما يتطلب  ىل احملاور التالية لتطور الصنا   الرتكزي 

صاديني: ق لني  سهتدف    ٔوال، هيلكة الفا بة  رامج موا داد  ٕ وذ 
اص التقليدية،  ة  الصنا مقاوالت وتعاونيات  تنافسية  الصعيد  تقوية  ىل  ة 

برية يف الصادرات، وكذ احلد من حضور القطاع  دة  قه ز ويل لتحق ا
سويق   متويل وال مع ا ة من إالجراءات  ري املهيلك، وهو ما يتطلب مجمو
رية   ح اس ىل تقدمي م دة  ٔمكلها، ز ب ىل مستوى سلس القمي  بة  واملوا

شج  لقطاع، وكذا  شجيع التحول الصناعي  يع التحول ٕاىل القطاع املهيلك، ل
لق نظام رضييب يتالءم وراعي خصوصيات هذا القطاع؛    رب 

ة التقليدية: ات الصنا ٕاضافة ٕاىل ظهور فروع    نيا، حتديد فروع قطا
رسيع وحتديد سلس  ٔيضا من  ة التقليدية، البد  قوية وتنافسية يف الصنا
الل حتسني الوصول ٕاىل املواد اخلام  لقطاع من  القمي ودمع التحول الرمقي 
سهتالك  اجتاهات  تطور  مع  لتصاممي  املسمتر  يف  التك اجلودة،  ذات 

ٔفضلية الو  شجيع ا ويل،  ة وتقوية دور  الوطين وا طنية يف الطالبيات العموم
سهتداف والرتوجي؛   "دار الصانع" يف 

رشي: عية    لثا، العنرص ال ج ىل حتسني اجلوانب  الل العمل  من 
ىل  ٔسايس  ظومة التكون ا دة قدرة م لصناع التقليديني وز صادية  ق و

ال وحتسني ٕادماج خرجيي التكون املهين يف جما ة التقليدية ٕاىل استق ل الصنا
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ستفادة من   ٔمر متكني الصناع التقليديني من  سوق الشغل، كام يتطلب ا
عية.  ج  مقومات امحلاية 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
رة. ب السيدة الوز   التعق

رة   ة السيدة وز عي والتضام   السيا ج صاد  ق ة التقليدية و   ين: والصنا
شار   .شكرا السيد املس

التقليدية   ة  الصنا لقطاع  سبة  ة    شتغلوك ل الصنا مع غرف  رشاكة 
ش يعرف القطاع  ديد  ديدة مبنظور  ات  التقليدية اليل وقعنا معها اتفاق
ٔسايس  ه رشيك  ة التقليدية ف ل الوطين لغرف الصنا تطور مستدام، والس

مة د  لية  ه نداء مجليع الصانعات والصناع   ،و ش نو وكنغتمن هذه الفرصة 
لو يف الس س ش ي ة التقليدية، هذه العملية التقليديني  لصنا ل الوطين 

هلم ري حامية  هلم وحامية   ،ما غتكوش  د لحرف  كون حامية  ادي  بل 
عية من   ج ستفادة من التغطية  ادي متكهنم من  لمسهت و كذ 

 . و   الربامج اليل كتقوم هبا ا
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

لسؤ  ة منر  لصنا ويل  ا املغرب  اء  ٕاح "ٕاماكنية  وموضوع  السابع  ال 
  التقليدية". 

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ   والسؤال 
شارة تفضيل.    السيدة املس

شارة السيدة   ء املس   الزمزايم:  ش
رة،    السيدة الوز

اء   ل ٕاح ٔ ام هبا من  ويل  ما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق املعرض ا
ديد؟  ة التقليدية من    لصنا

  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس
رة.   اجلواب السيدة الوز

رة   ة السيدة وز عي والتضامين:   السيا ج صاد  ق ة التقليدية و   والصنا
شارة،    السيدة املس

يفام ك  ة التقليدية،  لصنا ويل  اء املعرض ا تعرفو فالوزارة ف خيص ٕاح
اكملعرض  دولية،  معارض  دة  نظمو  هلم  سبق  الصناع"  "دار  ومؤسسة 

اري واملهين "من يدينا" اليل عرف تنظمي   ة   6الت ه مجمو دورات، وشارت ف

ول.     من ا
ة  روجي وٕانعاش قطاع الصنا لنا اجلديدة ف خيص  ٓن يف السياسة د وا

ٔكرث   اح  نف ىل  اعمتد  من التقليدية  والرفع  ة  اخلارج ٔسواق  ا ىل 
  الصادرات.  

ة لصاحب اجلال امل محمد السادس   اية السام ٕان شاء هللا وحتت الر
ٔسبوع الوطين   ورة السابعة ل ش ا ادي نظمو يف مدينة مرا نرصه هللا، 

من   ابتداء  التقليدية،  ة  هذه   5لصنا حيرض  ادي  السنة،  هذه  رب  دج
بري من   دد  الندوات التظاهرة  ٔطري  لت وليني  ا انب واخلرباء  ٔ ا املهنيني 

لقاءات.    وا
التقليدية   ة  لصنا ويل  ا امللتقى  نظمو  ادي  املناسبة،  وهبذه 

(Marrakech International Art and Craft Connect)   اليل
دانية  رات م انب، ز ٔ ٔعامل مغاربة و ال  لقاءات بني ر ه  كون ف ادي 

ٔعام ال ا لزربية املغربيةلفائدة ر اص  انب، وكذ معرض دويل  ٔ   .ل ا
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

ب.  شارة التعق   السيدة املس

شارة السيدة  ء الزمزايم   املس   : ش
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ات اليت تفضلمت بتقدميها لنا   ىل التوضي رة  ٔشكرمك السيدة الوز بدوري 
ي  ة التقليدية ا لصنا ويل  اء املعرض ا يف هذا الباب خبصوص ٕاماكنية ٕاح
عية واليت نعي لك  ج صادية و ق ه  بريا نظرا لراهن ما  ا اه يوليه فريق

اصب الشغل   لق م ىل مستوى  رها  ٓ والرفع من تنافسية قطاع موضوعية 
ة التقليدية وحتسني وضعية الصناع التقليديني.    الصنا

ق ٕانعاش   ىل القطاع يف حتق ل يف هذا الباب اخنراط الوزارة الوصية  س
ذ الربامج واملشاريع املهيلكة مبا يف  ة التقليدية وتنف شامل مجليع فروع الصنا

مل التقليدية  ة  الصنا ٔقطاب  داث  ٕا مواص  والكفاءات ذ  لمهن  دن 
لصناع ورامج  مع  لتكون ورامج ا داث وتوسيع مؤسسات  ٕا ومواص 
رتام املواصفات والعالمات والتصديق والبحث والتمنية.   اجلودة اليت ختص ا

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ط ة التقليدية جبهة الر لصنا ٔهداف تنظمي معرض دوري   - سال  -ٕان 

شارك ف  يطرة، س ث مسحت هذه الق ٔقطار العامل، ح دة دول من مجيع  ه 
هنا ما ييل:  ر من ب مة نذ ق ٕاجيابيات  ولية بتحق   التظاهرة ا

  ىل والتعرف  ديدة  ارات  املغاربة  التقليديني  الصناع  ساب  اك
اهتم؛  ٔفضل ملنتو سويق  دد ل  زبناء 

  وي؛ صادي حميل و ق رواج اق  حتق
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   و من ويل؛ استفادة خزينة ا ل تنظمي هذا املعرض ا  مداخ

  لصناع التقليديني؛ ٓفاق املهنية   الرفع من ا

  .رات وطنية س ام  ع رشاكت يف الق  توق

اء املعرض   رة احملرتمة، ٕاىل رضورة ٕاح وتبعا ملا سبق، ندعومك السيدة الوز
لتفاتة يف هذا الباب لفا  ام  ة التقليدية كتقليد سنوي والق لصنا ويل  ئدة ا

املتواصل  والعمل  العطاء،  ىل  نفسا هلم  لتكون م التقليديني  الصناع  مجيع 
محلولتنا   حامية  ذ  ويف  التقليدية،  ات  املنتو ٔصا  و جودة  ىل  واحلفاظ 
ٕارادي  مبجهود  تنخرط  اليت  احلكومة  ود  مع  اما  س ا وإالبداعية  ة  الثقاف

ص  ق ة  الظرف ٔثريات  ت وجتاوز  القطاع  هذا  ٔهيل  ولية لت وا ادية 
ىل القطاع.  ٔزمة  نعاكسات السلبية ل   و

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس

ىل رة؟ هل لمك رد  ب السيدة الوز   التعق

رة   ة السيدة وز عي والتضامين:   السيا ج صاد  ق ة التقليدية و   والصنا
شارة.  لسيدة املس   شكرا 

ولية  ٔن تنظمي املعارض ا ويل، بغيت نضيف  اء املعرض ا سبة ٕالح ل
ملنتوج   تتعرف  ٔهنا  م،  قى يشء  ت التقليدية  ة  الصنا قطاع  ببالد يف 

سويق والرفع من الصادرات.  ىل ال د  سا   املغريب وك
 ، م كذ ٔخرى هو  ان  ولية يف ب ولكن مشاركة املغرب يف املعارض ا
شارك يف العديد من املعارض والتظاهرات  ويف هذا إالطار "دار الصانع" ت
اهتم  تو م سويق  ل املغاربة  التقليديني  لصناع  فرصة  تتكون  اليل  ولية  ا

ديدة.  ٔسواق  ىل  اح  نف   وكذ 
م املثال  ل  س ىل  ر  كـ  ونذ خلارج  دولية  )Maison  &عارض 

)Objets    ،بفرسا)Index(    ،السعودية العربية   la foire de)ململكة 
Lisbonne)   و دة   (New York Now)لربتغال،  املت ت  لوال

ة ٔمرك    .ا
ٔكرث من   ه  ري شارك ف ٔ ٔحناء    2500هاذ املعرض ا ارض من خمتلف 

ه بـ   ة التقليدية    8العامل، وشارت بالد ف ل املقاوالت يف قطاع الصنا د
سائية، وفازت   توج، وهذا تيدل   3ولكها  ٔحسن م زة  ا ز مهنا  مهنا جبوا

ة ع اليل وصل  املنتوج املغريب يف الصنا   التقليدية.  ىل املستوى الرف
س.    وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ة   السيا بقطاع  املرتبطة  ٔسئ  ا خمتلف  نا  استوف قد  كون  هبذا 
عي والتضامين.  ج صاد  ق ة التقليدية و   والصنا

  . ٔسئ ىل املسامهة القمية يف التعاطي مع هاته ا رة    وشكر السيدة الوز

ر العدل.   لسيد وز ب    ومنر ٕاىل القطاع املوايل بعد الرتح
ٔسايس   ه لقطاع العدل حول "مراجعة النظام ا ٔول مو ٓين ا السؤال ا

  لهيئة كتاب الضبط". 
شرتايك لتقدمي السؤال.  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة    وا

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد يوسف ايذي:    املس
س. شكرا ال    سيد الرئ

ر،    السيد الوز
ٔسايس لهيئة كتابة الضبط؟  سائلمك   عن مسار تعديل النظام ا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   السيدتفضل    الوز

ر العدل:  لطيف وهيب وز   السيد عبد ا
س.    شكرا السيد الرئ

شار.    شكرا السيد املس
سم فهاذ    ت ل  النقابة، وهو دا لنا يف  سبة  ل شار  السيد املس ٔن 

ىل مستوى  ٔن يؤكد هذا احلوار  ريد  ٔنه  يبدو  احلوار هاذي مدة معنا، 
شارن.     جملس املس

لمسودة، املسودة اليل تناقشو  ين  رجعو  ٔنه اكينة املسودة،  ب تتعرفو 
رية نع  ٔ ادي تعطيمك املسودة ا ٓن، ٕان شاء هللا  ادي ا ت، و لنقا طيوها 

متثيلية،  ى ا ت  ٔوقات مع مجيع النقا ٔقرب ا لها يف  لو يف النقاش د ند
ني  ف ا م لمك والتغيريات، واح ش تقدمو لنا املالحظات د ٔكرث متثيلية  و

ت.     ىل مستوى النقا
ن يف   ت، واليل اك لتوق ا ملزتمني  اح ت،  لتوق ا ملزتمني  ٓن، اح ا

ادي نعاودو احلوا  ٔنه  ٔكدو ب ت ت عي، يف احلوار اليل عندمك مع النقا ج ر 
لمك،   د املالحظات  مجيع  ىل  ني  ف م ا  واح هذا،  احلوار  فهاذ  سمترو 

هيممك. ٔن هذا قانون  روها،  ىل مجيع التغيريات اليل بغيتو تد ني  ف   وم
ٔمتىن من هنا مع وزارة املالية،    ٔ دة،  ش  عندي نقطة وا تناقش معهم 

ساهلم ف خيص املنتدب العام، اليل هو حق  يعطيو ذوك املناصب اليل كن
ل القريب   ٔنه يف املستق حنا هذا احلوار و ٔنه ف لموظفني، ونعتقد  سب  مك
ل رؤساء كتابة   ٔساسية د شوفو هاذ احلا اليل يه من املطالب ا ادي 

د الضبط عندمه  كتابة  ل  املوظفني  الضبط، رؤساء د تتعرفو،  كام  بري  ور 
يفوق من   ل وزارة العدل عند ما  ني من    25.000د موظف لكهم حمتا

لتعاون  ري،  كون  ش نعيدو النظر يف وضعيهتم، ٕان شاء هللا  ة  الناح
ت.    معمك يف النقا

  شكرا لمك.
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س.    شكرا السيد الرئ

س   : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار.  ب السيد املس   التعق

شار السيد يوسف ايذي:    املس
لمك. ىل اجلواب د ر    شكرا السيد الوز

تيجعل   لشغل  دميقراطية  درالية  كف عي  اج رشيك  عتبار  طبعا 
ة يف طرح هذا املوضوع. ا مزدو   مسؤولي

ٔسايس لهيئة  ل النظام ا ٓخر تعديل د ٔنه  ر،  يف كتعرفو، السيد الوز
از هيئات كتابة الضبط   2011، من  2011الضبط اكن يف  كتابة   ٕاىل اليوم 

ىل  ٕالضافة ملا رتبه التنظمي القضايئ اجلديد  برية هيلكية،  عرف تغيريات 
  هاذ الهيئة. 

ا مطالبني، وهاذي مسؤولية جامعية، السيد   ر، اح اليوم، السيد الوز
اج  رشيك  املوظفني، و ل  د مكمثلني  ا  اح ٔنه  ر،  اليوم الوز ولينا  عي، 

وزارة  مع  حولها  وافق  م اكنت  اليل  املشاريع  ل  د دد  لكذب،  مهتمني 
طرف  من  رفضها  جرى  اخلاص،  احلساب  ل  د املراجعة  مهنا  العدل، 

 . ة ذات الص ات احلكوم   القطا
ر، من حسن نية، لكن البد من   ربمت عنه، السيد الوز م ما  اليوم، 

إالم درسات  ٔهنا  ٔسايس، حتسني احلكومة  ا النظام  ملراجعة  املادية  اكنيات 
ام، وٕانصاف السالمل  شلك  از كتابة الضبط  ل العاملني يف  ٔوضاع د ا

نيا.    ا
هو  الضبط  كتابة  ل  د القطاع  ر،  الوز السيد  د،  الوح القطاع  ا  اح
لمهن النوعية اليوم  ٕالضافة  ه السمل اخلامس،  يق ف د يف البالد اليل  الوح
يناش يف القطاع دالعدل.  ات اليل ما  يق القطا برية يف    اليل تتلقى ٕاغراءات 

ة الضبط، يه وضعية  ٔيضا ما تفضلمت وحتدثمت عنه من وضعية رؤساء كتاب
ل العمل  لقوها، حول إالماكنيات د سائلنا مجيعا حول التعويضات اليل ت
ة  اخلارج املصاحل  ٔحوال  ا من  ال  ٔي  ب توازي  ال  واليت  هلم،  ة  ا م اليل 

ة.  ات احلكوم   إالقلميية لبايق القطا
ل السيايس وإالرادة اليل   ٔنه املد ىل  ر، نؤكد  لتايل، السيد الوز و
دات املالية الالزمة ملراجعة النظام  ع مة، لكن البد من رصد  لهيا  ربتو 
سري  ٔنه يقدم اخلدمات املرجوة ليلو يف ت شلك يضمن لهاذ اجلهاز  ٔسايس  ا

 . لعدا   ولوج املواطنني 
يفاش  والية يف عهد وزراء خمتلفني  3ما تنفهموش اليوم  ل املشاريع م د

الت ل  د املراجعة  ٓخر  يف  يف  رفضها  وجيري  اخلاص،  داحلساب  عويضات 
ل املوظفني  لتعويضات د صص  اء املايل ا ري ملكفة، الو ٔهنا  املطاف، مع 

ل كتابة الضبط.  ٔموال تيحصلوها املوظفني د ه الفائض، وهاذي    دامئا ف
ة  ٔعباء ٕاضاف ن  ديدة غيفرضها التنظمي القضايئ، اك ٔعباء  ن  اليوم، اك

ل كتابة الضبط اء هبا امل  ل القانون املايل، وغيوليو املوظفني د رشوع د
دي القضاء،  ة امللزمني من املهنيني ومسا يقومون بتحصيل الرضائب ومراق
ل العاملني يف  ٔوضاع د ذرية ل ب إالنصاف خص مراجعة  ٔنه من  ٔعتقد 

ومبا   هلم  د إالنصاف  يضمن  مبا  الضبط،  كتابة  موظفي  ل  ود يضمن  احملامك 
ة. هنم من حقوقهم العاد واملرشو   متك

  شكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب.  ىل التعق لرد  ر    السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
س،    السيد الرئ

الضبط،  كتابة  ل  املوظف د قلت حول وضعية  ما  ٔشاطرمك حول   ٔ
ا ما  ادة النظر يف وضعيته، هناك وضعية ش ا جيب ٕا ، مايش ش و ري مق

د النوع  ه مع هاذ املوضوع بوا فق معمك وخصنا نتوا ٔ م  ، و ري مق ما، 
ش  ٔ مستعد  ، لهذا  ل املسؤولية كذ د النوع د ة، وبوا ا ل الش د

ه النظر.  ال هذا، ونعيدو ف   نتعاون معمك يف هاذ ا
ٓن، موظفني كتابة الضبط والسادة رؤس اء كتابة الضبط  ٔكرث من هكذا ا

سمى  ما  كون  ادي  ٔنه  القضائية،  املسطرة  يف  بري  دور  يلعبو  ادي 
ادي  ا  ، واح رات، ويه مسؤولية كذ حملامكة الرمقية اليل فهيا تبادل املذ

عتبار.  ذها بعني  ٔ   ن
ىل وزارة   احمك  ٔنه اسمتراريتمك يف احلوار مع وزارة العدل، وانف ٔعتقد ب  ٔ
قة  ليمك، هاذ احلوار هو اليل تيعطينا حق اح وزارة العدل  العدل، كذ انف
ٔنه تتعرف وزارة  لينا نعرفوها ونتعاملو معها،  لك اليل تي لك، ولك املش املش

ل امل  ة د مو د ا ادي نلقى فوا ل املساطر، العدل  ة د مو د ا هام، وا
يل  ب د ٔمور لكها، واملك شوفو هاذيك ا ادي  ني و ف ا م ٓن اح ولكن ا
مك نناقشو هاذ املواضيع، وٕان شاء هللا نتعاونو  ا  ت، ومرح لنقا وح  راه مف

لول.  دو لها    فهيا ونو
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

"استعامل  السؤال   واملعارصة حول  ٔصا  ا فريق  ٔعضاء  لسادة  الثاين 
امك".  لم ات احلديثة  ولوج   التك

س.   تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم، حول إالجراءات املعمتدة لتحسني جودة  سائلمك السيد الوز
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ٔهداف اما مع ا س لمغرب الرمقي؟  اخلدمات القضائية ا   إالسرتاتيجية 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ابة.   السيدتفضل  ر لٕال   الوز

ر العدل:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم.    شكرا السيد املس
س،    السيد الرئ

ا من هنار حتملنا   بري، واح ل الرمقي طرح مشلك  ال د قة هاذ ا فاحلق
املنصات،   ل  د ة  مو ا د  وا ٕاطالق  در  ليه،  كرنكزو  املسؤولية  هاذ 

لغرامات.   ٔداء إاللكرتوين  دمات ا ل العديل،    الس
د القضية، السيد   ا وا شف لغرامات اك لكرتوين  ٔداء  دمات ا ال  م

س،  د الرئ لو تقريبا وا ٔلف درمه شهر فهاذ الغرامات،   150ٔنه كنا كند
و  ني مليون  ٔسبو ا ذاك  لنا  د التلفون  ه يف  در ث  ٔلف درمه،   450ح

يقلب يؤدي الغرامة ولكن فني؟  ٔن املواطن    حبيث 
ة من املؤسسات، هذاك  ٓن كنتعاونو مع البنوك، كنتعاونو مع مجمو ا ا اح

ٔداء إاللكرتوين ٕاىل ٓخره.  ا    
حنا  ، ف لعدا ٓفاق ولوج املرٔة  شاور الوطين يف  صة ال داث م در ٕا
لمهن  سبني  لمن إاللكرتوين  الوطين  املرجع  ٓراء،  ا نتاع  ة  مجمو ا  وخرج
د املنصة فهيا مجيع احملامني، مجيع اخلرباء، مجيع   القانونية والقضائية، در وا

ش اليل اعطاك مسيتو كتعرفو واش احملاسبني، مجيع املفوضني القضائيني 
ٔدييب؟ ما عندوش قرار  لو، واش عندو قرار ت ن، العنوان د ن وال ما اك اك
ش املواطنني يعرفو   ىل الناس،  وح  شتغلش؟ ومف شتغل ما ك ٔدييب؟ ك ت

ٓخره. يتعاملو، ٕاىل    مع من 
كون الرتشيد القانوين ش  داث مركز نداء لفائدة وزارة العدل  ،  در ٕا

ت بواسطة الهاتف احملمول،  ٓن شاك ت كنتلقاو ا لشاك البوابة إاللكرتونية 
ل شكون اليل مزوج   مك هبا د د اديني لهاذيك اليل وا ٓن  ا ا .. اح مث كذ
اديني فهيا، در رمقنة صندوق التاكفل العائيل، مايش  ا  شكون، راح اح

ل الط ذ املصاريف د رب  معقول جتي املرٔة تبغي  رها  لها، ميكن تد الق د
ت.  ٔنرتن   ا

العدل،  التعامل مع وزارة  نة  ديدة ويه  ملهنة  ٓن  ا ا غنحتاجو  اح
فهيم   بات  مك متا،   (l’ordinateur)كون يش  متيش  طلب  ر يش  د و

ٓخره. ركة، ويصيفط لنا الطلب.. ٕاىل    تعطيه يش 
يوصلوين املواعيد   ال إاللكرتوين،  ستق ٔن بدا هاذ اليش لكو.. مث 

ٔ فالهاتف.  ل شكون، هاذ اليش عندي    لكهم شكون استق
السري،  حوادث  ل  د القضائية  ٔحاكم  ا ذ  تنف ع  لت إاللكرتونية  املنصة 

ل   ل    2016ينفذو د لتوارخي، 2010وخيليو  د ادي نضبطو  ، دا 

ش   رو ما اكي دامني فهيا، بغينا ند ا  ، راه اح سبق يش، كذ در يش 
لها،  و والتوارخي د ٔحاكم القضائية اليل ضد ا نعرفو فهيا ا د املنصة  وا
ل املنصات   ة د مو د ا د، وا س يش وا د يق ش ما يبقاش يش وا

ري ٕان شاء هللا.  لهيم، وكون  شتغلو  ارشة وك دامني فهيم م ا    اح
  كرا لمك.ش

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز
س لسيد الرئ لكمة  ب.  ا   لتعق

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

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
وإالدارة   الرمقي حملامك اململكة  التحول  ذ مرشوع  تنف شلك  ٕان  القضائية 

ة  امللك التوجهيات  من  ٔسسه  سمتد  اسرتاتيجيا  ا  مرشو عتباره  ام، 
ري  ٔ ٔمر ال حيمتل الت وازن ومستدام  ة ٕالصالح ورش العدا شلك م السام

ل.  ٔج   والت
دا رمقية   ر احملرتم، فٕان ٕارساء مقومات  ه، السيد الوز ومما ال شك ف

ٔنظمة ة التحتية ل علقة    تضمن تقوية الب ة م ٓم امك ويوفر رامج  املعلوماتية لم
ٔداء القضايئ، يعترب  ة ا دارة املساطر وإالجراءات القضائية، ورفع من جنا ٕ
ز إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا اليت تؤكدها توصيات  دى راك ٕا

منوذج التمنوي.  الصات تقرر جلنة ا ظومة العدا و ثاق ٕاصالح م   م

ر احملرتم، السيد     الوز
شاء حمامك مرمقنة لرفع من التمنية يف   ٕان املسامهة يف ٕا ة  شلك لبنة ٕاضاف

يق املواطنني  اصة و مثرن  ٔعامل وسب ثقة املس اخ ا املغرب وحتسني م
  امة. 

اليت   تلفة  جلهود ا ٔصا واملعارصة  ويف هذا الصدد، ننوه يف فريق ا
ٔمر   ا ويتعلق  احلالية،  ة  احلكوم الوالية  من  ٔوىل  ا السنة  الل  بذلت 

ٔسفرت عن  خلدمات اجل  ٔطلقهتا وزارة العدل واليت  ري املسبوقة اليت  ديدة 
لني يف  والفا لمواطنني  ة  املو بعد  عن  الرمقية  اخلدمات  من  ة  وضع مجمو

ىل موقع  ، وذ  ظومة العدا   . (www.mahakim.ma)م
مبا   وجتديده  تطوره  مت  ي  وا إاللكرتوين  العديل  ل  لس ٔمر  ا ويتعلق 

طلبات وم اسب  احملامني   ي عن  البحث  ٕاماكنية  ح  ت وخبدمة  املرتفقني 
ولني  املق القضائيني والرتامجة واحمللفني واخلرباء  واملوثقني والعدول واملوظفني 

  ى احملامك.  
ستفادة من معلومات موثوقة  نيي العدا  ح كذ لمواطنني و كام ي

إاللكرتوين   ٔداء  ا دمات  ٕاىل  ٕالضافة  هذا  املرتبطة وحمينة،  الفات  لم
الثابت، وكذا مركز النداء لوزارة العدل  بقانون السري اليت حيددها الرادار 
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ل ٕارشادمه وتوجهيهم  ٔ لمواطنني من  ة  ديدة تواصلية مو دمة  ويه 
  تلف اخلدمات املقدمة من طرف وزارة العدل. 

جع، البد من تعممي معل  ني و شلك م ية  والستكامل بناء هذا الورش 
صعيد   ىل  اململكة  حمامك  خمتلف  بني  ن  التبا ٕاشاكلية  اوز  لت احملامك  جتهزي 
راهاهتا يف التواصل الرمقي   ا احلديثة، وكذ صعوبة استعاملها وٕا ولوج التك
بني إالدارة القضائية واملهن القضائية، وهذا يتطلب مزيانية ووسائل مالية لهذا  

المات واحلواسب  زة إال ٔ اصة    . الورش و
  وكذ ننوه لك ما.. 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
ر؟ هل هناك يش ٕاضافة   السيد الوز
دود بضع ثواين.    يف 

ر العدل:    السيد وز
تلقايئ   شلك  ان  ٔح ٔنه يف كثري من ا ب ري فقط  مايش ٕاضافة، بغيت 

ٔسئ حولناها  ىل ا اوبو  ٔجوبة كتابية نعطيوها  كن شارن   ل لسادة املس
  ش حيتافظو هبا. 

وكتابة   شفو  كتابة  جناوبوه  ادي  السؤال  ٔعطا  شار،  املس السيد 
يتاس.  ٔخ  ت من ا   بتعل

س اجللسة:    السيد رئ
ىل املبادرة.  ر    شكرا السيد الوز

لعمل   جتويدا  الربملان  مع  لعالقات  امللكف  ر  الوز السيد  وشكرا 
  احلكويم.

ٓن   ٔحاكم القضائية الصادرة يف منر ا ذ ا ه "تنف لسؤال الثالث وموضو
شارن من فريق التجمع الوطين  د املس ٔ ات الرتابية"،  و وامجلا ة ا موا

ٔحرار.    ل
س.    تفضل السيد الرئ

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

ذ تنف ٕاشاكلية  ٔو  ذ  تنف حول  متحور  ر  الوز السيد  ٔحاكم    سؤالنا  ا
اص القانون العام؟ ٔش   القضائية ضد 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ني.     شكرا السيد ح
ر لسيد الوز لكمة   . ا

  

ر العدل:    السيد وز
لهيم راه صعيب نتلكمو  نا كنتلكمو  ٔنه ٕاذا بق ٔحاكم  ل هاذ ا املشلكة د

لها.  يون د ة عندها ا ٔن لك وزارة ولك مؤسسة معوم   لهيم، 

س اجللسة: السي   د رئ
ا مايش مشلك.   السيدتفضل  لظهر اح ٔعطينا  ر    الوز

  تفضل، تفضل. 

ر العدل:    السيد وز
ارشة.   اليا كنبغي هنرض معه م شار    السيد املس

إالدارات،  ىل  كتوزع  ٔحاكم  ا من  كثري  ٔنه  هو  عند  اليل  املشلك 
ٔحاكم اليت كمتر  ذ ا ووزارة العدل ما عندهاش اليد ٕاال بواسطة طلبات تنف

د   وا دو  تنو ا  اح ٓن  ا احملامك،  طريق  لكمنا    (plate-forme)عن  اليل 
ٔحاكم القضائية.   رو فهيا مجيع ا ش ند   لهيا 

ليه ما ختلصوش،  ٔنك تعطل  ٔنه مايش مشلك  املواطن املغريب يف رٔيي 
هنار.  د ا لص وا ٔنه غيت   ري يعرف 

د عندو   ليو   5000يف قلت لمك وا لصو مول مليار وكن درمه كن
  درمه.   5000مول 

د   ٔحاكم القضائية اليل    (plate-forme)فٕاذا در وا لنا فهيا مجيع ا د
ذ وت  فذ  عند يف التنف ادي يوصل ي هنار  د ا لو وا شوف املواطن احلمك د

ذ.   ش تبقى تالعبات يف التنف اد ٔوال ما  فذ،  ي ادي    ٔن 
ٔن   نوبتو،  سىن  وي ح  ر ادي  اية  نوبتو  ٔن  ب يعرف  ادي  نيا، 

لص.   ري يت ري نوبتو، بغا  سىن  ي   املواطن 
ل املسؤول ا ٔنه.. وهاذي ٕارادة د ب ٔعتقد   ٔ ل  و ٕالداري والسيايس د

ت   ت لق ث ج ٔي وزارة، يف وزارة العدل، ح ل  از د ٔي  ل  اجلهاز، د
ناه   يون يف صندوق مال الضامن ولق ا د  يون، وا ا ل  ة د مو ا د  وا

لنا   بقاو  ٔحاكم،  ا مجيع  نفذ  ل..  د ة  مجمو نفسها،  العدل  وزارة   3ضد 
سناو البت فهيم، الوضعية   ش ميكن دامللفات كن ة القانونية  سلمية من الناح

ل   نا ديون د ش عندها ديون، لق   1976نفذومه ولكن يف وزارة العدل ما بقا
ش، وحشال فهيا   ٔحاكم اليل اكينة   9000ما تنفذا ها، نفذ مجيع ا درمه، نفذ

ظرو هاذ   ٓن كن كون   (plate-forme)وا ادي  ٔنه  ادي حتل املشلك، 
ب التنف ٔشنو يف مك ذ يف وزرة العدل مع احملامك، ويكون لك مواطن تيعرف 

ٔشنو ما تنفذش، واش وصالتو النوبة وال مازال ما وصالتو النوبة.    تنفذ و
  شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز
س لسيد الرئ لكمة   . ا
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ني:  شار السيد محمد ح   املس
هود، وهذا   ا مثن هذا  ا  ىل هذا اجلواب، واح ر  شكرا السيد الوز

ٔحاكم القضائية.   الت ا كون هناك رؤية حول م ش    التصور اجلديد 

ر،    السيد الوز
ٔوىل  ٓخر سواء يف الغرفة ا ٔن هذا السؤال يطرح من وقت  كام تعلمون 

  ٔو هاذ الغرفة هاذي.  
ا ر،  الوز السيد  املفروض،  من  السؤال،  واكن  هاذ  نطرحوش  ما  ا  ح

لو  2011اصة يف ظل دستور   الفصل د ٔكد يف  ي ٔن   126، اليل  ىل 
لجميع،  سبة  ل لجميع، ٕاذن هناك ٕالزتام دستوري  هنائية ملزمة  ٔحاكم ا ا

اص القانون العام.   ٔش ٔو  ٔو ذاتيني  ٔفرادا طبيعيني    سواء اكنوا 
ٔنمت ر، الواقع القضايئ و ٔسف   لكن، السيد الوز ت مع ا ، يث تعلمون ذ

اص  ٔش ة  موا الصادرة يف  القضائية  ٔحاكم  ا ذ  ف ب يتعلق  ف  بري  جعز 
  القانون العام. 

رة  ٔخرى ٕاىل ٕا الل هاذ السؤال مرة  ر، سعى من  ، السيد الوز
  ، لعدا قي  ه احلق ٔحاكم القضائية هو الو ذ ا ٔن تنف ىل  يد  ٔ اه، والت ن

ٔحاكم اليت ال تنفذ  السيد ال ٔن ا لمتقاضني، و ٔساسية  ر، وهو الضامنة ا وز
بل  القضائية،  املساطر  الثقة يف  فقدان  ٕاىل  فقط  س  بطبيعة احلال تؤدي ل

ر.   ه، السيد الوز رم ٔمن القضايئ    تؤدي ٕاىل فقدان الثقة يف ا
لتا ٔحاكم القضائية، و ذ ا ىل تنف و يه املسؤو  ٔن ا يل ولكنا يعمل 

هذه  ذ  ف ب لاللزتام  ا  منوذ فهيا  كون  ٔن  جيب  ضدها  الصادرة  ٔحاكم  فا
ٔحاكم القضائية.   ٔحاكم وحبجية ا   ا

دد  ، تنايم  ٔنمت تعلمون ذ ر، و ني، السيد الوز ٔسف يت ٔنه مع ا ري 
ذ.  ناع عن التنف م ٔو برصاح   ٔ ٔو ت ا  راخ   القضا اليت تعرف ٕاما 

ر، ك  ول يف دو القانون واملؤسسات،  هذا، السيد الوز ري مق نعتربوه 
لول لها.  سائلنا مجيعا، والبد من ٕاجياد     فهاذ إالشاكلية اليوم 

رو، هاذ   ادي تد لية اليل  ر، هاذ ا ٔنتوما بديتو فاحلل، السيد الوز
كون جزءا من احلل، ولكن احلل  ا كنمثنوها، وميكن  رو اح د املنصة اليل 

كون كذ ٔنه غتكون مرشوع ٕاصالح خصو  ىل  ٔمل  قانوين، وعند   
مة ملعاجلة لك هذه  اسبة  كون م ٔنه يقدر  شوفو ب قانون املسطرة املدنية، ت

ت الضام يقوي  مبا  الالت  السيد    خ القضائية،  ٔحاكم  ا حبجية  املتعلقة 
ر.    الوز

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.  السيدشكرا    الرئ
لكمة  ر لٕالضافة.   لسيدا   الوز

ر العدل:    السيد وز
فـ   امل  ال  ل  ن اخلطاب د والقانون، اك ستور  س فقط ا   20ل

ٔن، قال 2009غشت   و  ىل ا ىل احملامك و ٔنه  ه ب ه وقال ف ٔكد ف ، واليل 
اللته: " لمواطن  ٔكرث من هكذا، قال  سلب إالدارة  ٔن  ري املفهوم  مفن 

ٔن يعرقل  حقوقه، ويه اليت جي  ٔن تصوهنا وتدافع عهنا، ويف ملسؤول  ب 
ٔهنا حمك قضايئ هنايئ؟ ش لهيا وقد صدر  ى املنطوق املليك.حصو  هت   "؛ ا

 . ذ راه عرق   هاذ التنف
ٔرقام اليل فـ   ، بقاو  411نفذت وزارة العدل    2007ادي نعطيك بعض ا

ٔلف   500تنفذت مليون    2015الف درمه،    205تنفذت    2013اديني فـ  
رمه   10:  2021ٔلف درمه،    42ماليني و  3،  2017درمه،   ل ا مليون د

لوزارة   ذينا  ث ا ، ح ٓن وصلنا ملليون   10اليل نفذ رمه، وا ل ا مليون د
  ٔلف درمه.   600و

كون منوذج يف  ٔن وزارة العدل خصها  ا كنعترب  الق ٔ  ٔ ٔ نقول لمك  و
 ٔ ا ل  د ٔحاكم، هاذوك ثالثة  ا ذ  ما  تنف مازال  فقط  ري  بقاو،  اليل  حاكم 

  مكلوش فهيا إالجراءات القانونية.  
ٔشنو..  ٔحاكم، وٕاال  ينفذ ا د  ٔول وا كون  ولهذا، وزارة العدل خصها 
، لهذا هاذيك  ٔحاكم جزء ال يتجزٔ من العدا ذ ا "، وتنف ٔساس امل "العدل 

)plate-forme و ل  ٔي مواطن يد يبقى  قة،  تعطي احلق ادي  شوف ) 
ة يه اليل  ٔن راه هاذ الشفاف لو وشوف كذا..  فلوسو وشوف الوضعية د

لشعب الثقة فـ..  ، ويه اليل كتعطي  و لشعب الثقة فا   كتعطي 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ه "توصيات جملس حقوق   السؤال الرابع دامئا يف نفس القطاع، موضو

وري ستعراض ا سان لبالد مبناسبة    الشامل".    إال
حتاد العام   شارن من فريق  د السادة املس ٔ سط السؤال  لكمة ل وا

ملغرب.    لشغالني 
شارة   . تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
يف   لبالد  املقدمة  التوصيات  عن  ر،  الوز ستعراض السيد  ٕاطار 

سائلمك سان،  وري الشامل حلقوق إال ر؟  ا   السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    تفضل السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
لك   ه،  حساس عندو  الشامل  ويل  ا ستعراض  هذا  لك    4ىل 

وهاذيك   عك    4سنوات  ت التوصيات  ل  د ة  فهيا مجمو  4سنوات صدر 
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لكمة  سنني لكها، هذا العام   ،    127هذا طلبت ا اكنو يف اليل    %80دو
ٔو   ة  ايل، واكن نقاش   اكنو  %70القا ىل مستوى  ة لكهم سفراء  يف القا

ل التوصيات، حطينا   ة د توصية تقدمات، هاذ   191اد واكن فهيا مجمو
لنا   تعطات  فهيا    303توصية،    300العام  يل،  الق هذا  من  ة  ا ٔو يش 

ساء، فهيا احلقوق  دام، فهيا العنف ضد ال ل املرٔة، فهيا عقوبة إال القضا د
ل ال ٔشياء غريبة هتم القضية  د يقول  ا ل و ن البعض اليل  فقراء... ٕاخل، واك

دة الرتابية.    الوطنية وهتم الو
و   ل ا لسيادة د ه مساس  سان كمتيش حىت كتكون ف حقوق إال
الوطنية  القضية  توظف  ٔنه  لو  نق ش  ميك ما  وكتوقف،  الرتابية  دة  لو و

سان،   سجيل مواقف قضا حقوق إال ل ل لس د لم منشيو  ث  ٔنه ح
نيا خص  ويل هذا،  متع ا كونو صادقني راه ا ٔوال خصنا  سان  حقوق إال
ش الوقت ما ضيع يف  ارشن، ما عند كونو م لثا خصنا  كونو واحضني، و

م امجليل.    ال
ت جحم املغرب وقوتو  ٔعطت، بي ، هذه املالحظات لكها اليل عند 

ل رتام د ن وهو املفوض السايم   و ٔكرب مسؤول اك ٔن  ة  ر  ، ول  ا
) املغرب  ٕان  يل  قال  معه  رمسي  لقاء  يف  سان  إال  c’est unحلقوق 

leadership ،منوذج ا ا  اح شلكو  ولينا ك إالقلميي، معناه  املستوى  ىل   (
حقوق  جمال  يف  خطوات  در  ات،  االتفاق ع  ة  مجمو ىل  ا  وافق ا  اح

سان،    ىل إال يقولو يل السفراء متا خناف  ن كام  ٔنه اك لنقد  نتعرض 
سان،  رتام حقوق إال ني، ا ٔن يفشل، ٕامارة املؤم ٔو  ٔن يضيع  منوذج  هذا ا
لزتامات  ت، التوازن بني احلقوق الفردية واحلقوق امجلاعية و رتام احلر ا

لعامل،  ش يقدموه  ليه  ة، هذا منوذج بغاو حيافظو  ي قد ا  لكيش ي
نا.    ولكيش كرياق
  شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  لتعق شارة  لسيد املس لكمة    ا
  تفضيل. 

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارن،    السيدات والسادة املس

لوفد املغريب   ىل احلضور املمتزي  ر،  ٔن هننئمك، السيد الوز ريد  ٔوال، 
سان مبناسبة تقدمي تقرر اململكة  ٔمام جملس حقوق إال ٔسبوع املايض  الل ا
ٔن  سان، وال يفوتنا  ويل الشامل حلقوق إال الستعراض ا املغربية املتعلق 

مر  ٔول  ٔمة  ا ممثيل  بعض  ٕارشاك  ىل  الرمسي، ننوه حبرصمك  الوفد  ة مضن 
معلية   سري  ىل  كثب  عن  الوقوف  من  املشاركة  هذه  رب  وا  متك ن  وا

ي صاحهبا؛    ستعراض والنقاش ا
ال   امئه  ٔسسه ود ٔرىس  ي  زتاز مبسار بالد احلقويق ا نيا، نؤكد ا
ٔمم  ليات ا ىل  اح قوي  نف متزي  ي  امل محمد السادس حفظه هللا، وا

سبات امل  اح يؤكد قوة املك سان وهيئات املعاهدات، وهو انف دة حلقوق إال ت
ٔمهية املنجزات اليت حققهتا بالد يف هذا إالطار؛  ة و   احلقوق

مسار   طبعت  اليت  ة  رتاف و املقدم  املغريب  التقرر  بقوة  ننوه  لثا، 
داده، ويه لكها عنارص شارية اليت اعمتدت يف ٕا داده واملقاربة ال  ٕاجيابية  ٕا

مبناسبة  الهتم  مبدا ٔدلوا  ن  ا ب،  املك ٔعضاء  و الوفود  الت  مدا جسلهتا 
  عرض التقرر املغريب؛ 

ل مع   التفا ابعة  ٔمهية م ىل  يد  ٔ الت سعنا واملناسبة هاته ٕاال  رابعا، ال 
ول، وذ لتعزز هذا املسار احلقويق  لق التوصيات املقدمة واليت حظيت 

الو  البحث  املمتزي، وندعو  مراكز  زارة ٕاىل تطور الرشاكة مع اجلامعات ومع 
الص   ذات  املواضيع  يف  اجلامعي  البحث  دور  وتطور  التجربة  هذه  لنقل 

ت؛    حلقوق واحلر
الوزارية حلقوق   املندوبية  تلعهبا  ئت  ف ما  اليت  ٔدوار  شيد  امسا، 

ولية ذات الص ببال ة ا سان يف دراسة التقارر احلقوق ل معها، إال د والتفا
ٔداهئا.  رشية لتطور  دات املالية وال ع هنا من    وندعو ٕاىل متك

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ر العدل:    السيد وز
د القضية خيتلفو معك، يتضاربو معك،   ٔن املغاربة عندمه وا ٔعتقد ب  ٔ

اوزوه   خيتلفو دة الرتابية لكيش ت ث تتجي لقضية الو سياسيا، ولكن ح
دة  ستور الو لهيا ا دة الرتابية، واملبادئ اليت نص  قاو مقابلني هاذ الو وت
ٔربعة هاذو ما   ا ن إالساليم، هاذ  ميقراطي وا ا ة واخليار  الرتابية وامللك

الف، وه كون فهيم  الف يف املغرب، وما خصش  ذا اليل مجعنا  فهيم 
قدو  او تي ٔعطى قوتنا، لهذا خص يعرفو هاذوك الناس اليل  وهذا اليل 

ل الثوابت.  ٔربعة د  ٔن املغرب حمصن هباذ ا
مس املغاربة اكملني،   لكم  ٔن ت لكم عرفت ب ث ت ح ح ٔ مر ليه،  وبناء 

ٔعطوين هاذ احلق هذا.    ٕاىل 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر. شكرا السيد ا   لوز

ه "مراجعة   سبة لقطاع العدل، وموضو ل ري  ٔ ل ا منر ٕاىل السؤال ما ق
سيط   ل املنفعة العامة ويف جمال ت ٔ ة من  زع امللك إالطار القانوين لقضا 
شارن يف فريق التجمع الوطين   د السادة املس ٔ لكمة  ل ا ٔح املساطر"، و
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ٔحرار.    ل
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ة  زع امللك ذة ملراجعة إالطار القانوين لنظام  ٔشنو يه إالجراءات املت

ل املنفعة العامة؟  ٔ   من 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
زار، ليس  ه  ٔن هو اليل عندو هاذ  ري هاذ السؤال اكن تيخص يتو

 . ٔ   امللف، مايش 
د   ٓن تيو لس احلكويم، وا ٔعطاه يف ا اء بتصور  قة يه هاذي و احلق
زار  ليس  ليمك، البارح اتصلت  ٔكذب  قة يك ال  ٔ يف احلق د التصور، و وا

 ) يعطيين  ه  م ة، طلبت  الب الشيخ يف مؤمتر   uneاليل موجود يف رشم 
fiche) وصيفط يل (une fiche ..ٔنه  ، ادي نعطهيا  ) يف هاذ املوضوع 

سيط مراجعة إالجراءات  ة، تيقرتح رمقنة ت ل الب ال د وهو تيقرتح يف ا
رمقنة ية،    القضائية،  تق ملفات  داد  ٕا يف  ة  اق س ة،  امللك زع  مسطرة 

صادية مسبقة   ة، ٕاجناز دراسة سوسيو اق زع امللك دات  ٔولوية لربجمة اع ا
ٕاجراءات  ٔهيل،  لت نظام  سن  ت،  الشاك ملعاجلة  نظام  سن  لمرشوع، 

  ضبطية. 
زار،   وب واليل هو  كتبه اليس  ٔنه نعطيك جواب مك ٔعتقد   ٔ و

ٔ ل القريب    و زار يف املستق ٔن هاذ السؤال هذا مييش عند اليس  ٔقرتح ب
ت.  ش ما يوقع تضار ٔن هو اليل عندو امللف،    ش جياوبك هو، 

ة   زع امللك ا إالجراءات القضائية وفق املسطرة، وفق  ٔح اليل ميكن لنا 
سط وخصها حتمى.  ٔن فعال خصها ت سطو هاذ إالجراءات،    ميكن لنا ن

ٓن ة، تيجيو  ا زع امللك ىل  الن  ري تيخرج يف اجلريدة الرمسية إال  ،
، خصها   و ا ىل  يزتايدو  ميشيو  ش  ٔرض  ا هاذيك  رشيو  ت السامرسة 
ش نوقفو هاذ املزايدات اليل تتكون وهاذ الترصفات املريبة،   حتمى وتضبط 

  واليل كمتس كثريا من حقوق الناس. 
  شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ر. ش   كرا السيد الوز

شار.  ب السيد املس لتعق لكمة    ا

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
صاحب   ٔن  ب هنا  ر  نذ يل  امسحو  ولكن  ة،  احلكوم ات  القطا مجيع   ..

هاذ  ل  د لعواقب  ة  العموم السلطات  نبه  ٔن  سبق  نرصه هللا،   ، اجلال
ة، واليل هاذ زع امللك ل  قة   املوضوع، موضوع د العواقب اليل خصها حق

ة، املالية، املادية، القانونية... ٕاخل. الق ٔ ود ا ل الق ة د مو د ا هبا وا   توا
ورة   ا تاح  اف يف  اكن  اليل  لو  د اخلطاب  هاذ  يف  اجلال  وصاحب 

ل   رشيعية د دة جوانب يف هاذ   2016ال و من  شتك ٔن املواطنني ت قال ب
ة زع امللك ل  ٔن املوضوع د و ما تتعوضهمشاي، ٕاما  ٔن ا ٔنه ٕاما  ، مهنا ب

ل التعويض  ٔن هذاك املبلغ د ، ٕاما  ستغرق سنوات طوي هذاك التعويض ت
ٔن  لو، ٕاما  ة د ل العقار اليل انزتعت امللك ارية د شاي القمية الت ما تيواك
جتارية،  ٔغراض  لو  د الوضعية  حتولت  ة  امللك زع  موضوع  العقار  هذاك 

  لتايل زاغ عن املنفعة العامة. و
ٔيضا  شتكو  شتكو من طول إالجراءات القضائية، وت ٔيضا ت املواطنني 
و يف هاذ املوضوع  ٔحاكم الصادرة ضد ا ذ ا دم تنف ل  من هاذ املوضوع د

ة.  زع امللك ل    د
ٔن هاذ احلكومات السابقة من هاذ اخلطاب  متناو  ا كنا ت قة اح يف احلق

ه املليك هذا، وتعمل ٔنه تتفا ل ٕاجيا مع هاذ اخلطاب هذا ومع هاذ التوج
د نظام قانوين اليل كرياعي هاذ املسائل هاذو.    ىل ٕاصدار وا

ٔنه  رشيعية  ل هاذ الوالية ال ا يف الفريق سبق لنا يف هاذ البداية د اح
د  وا ه  ف الضوابط،  ل  د ة  مو ا د  وا ه  ف قانون  مقرتح  د  بوا ا  تقدم

ة، طبعا  ا زع امللك ل  ل املواد القانونية اليل تتعلق هباذ املوضوع د ة د مو
شاي هاذ املقرتح، ولكن خص هاذ املوضوع  ل ٔن احلكومة ما ق ب ٔ تنظن 
يف  سوداء  نقطة  د  وا شلك  ت ٔنه  ال  ستع و مة  العناية  د  وا تعطاه 

س ا ٔنه تيق و وما بني املواطنني  س حق  العالقة ما بني ا ت وتيق حلر
هنا   ب ومن  ساتري  ا ليه مجيع  نصت  اليل  دستوري  اليل هو حق  ة  امللك
ل  ٔ ة من  زع امللك ٔن  ستور املغريب واليل اكنت هناك ٕاجراءات محلايته و ا
و  ٔيضا بضوابط معلومة وبضوابط موضوعية مق كون  املنفعة العامة تيخصو 

  من طرف امجليع. 
  وشكرا.

س    اجللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لسيد الوز لكمة   ا

ر العدل:    السيد وز
ش ب  ..ري  دو  ٔن  ة حق مقدس  امللك رشي يش  غ ٔوال حق  ات 

مثهنا ما بقاش نفكرو رشهيا  د الوقت  ..ٔرض خصها  اكن هنا اكع النقاش وا
يش   لها مايش حىت ذا و تتقول ها القمية د ٔرض تتجي ا ك ٕاىل بعيت يش 

لص هبااه (zoning)ذيك اذيك القمية هااليل قليت؟ ه  ، يهذيك القمية تت
ز  زيد يٕاىل بغات  ال   ..زيد تزنل  ..ذيك الص ه خت  اتطلع وٕاىل بغت د الرضيبة 

ٔ ال، يف   ر  ت عدا  القل  ىل ا ذاك اليش تنحسب الرضيبة لهاذ   (zoning)د
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 ٔ ها ة  ارض  امللك زع  تنحسهبا كذ يف  هتينا من هاذذي  املوضوع ما   وا
زع ل  لك، هاذ اليش د ه مش لكين، هاذ اليش ف لك    .. لكك ما  ه مش ف

ه   ه اخلرباء ف دٔ ف وضو وا د املشلك تنفكرو   ..طراف لكها ت ه وا عند ف
بع و  ا  ذ امللف واح ركة راه وا زار  ر التجهزي يس  شتغلو ي السيد وز نو وت

ه يش اقرتاح كون ف ني يف هاذ امللف ٕان شاء هللا  يش مرشوع قانون   ،مجمو
  يف هاذ املوضوع هذا.  مكجيي

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   شكرا السيد الوز

ه  ر العدل موضو لسيد وز ه  ري مو ٔ ٔحاكم "السؤال ا ذ ا ٔخر تنف ت
و ة مؤسسات ا ه تقاطع مع سؤال سابقٔ ولو  "،القضائية يف موا   . ن ف

دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من فريق  د املس ٔ   . تفضل 
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد  ل  املس   : عبد القادر الك
  شكرا.

س، السيد     الرئ
  السادة الوزراء، 

متناو    ،فعال دة املوضوع مع السؤال الثالث كنا ت ه و هذا سؤال اكن ف
ٔنه  ٔساس  ىل  سولو  نعاودو  لو  د ٔمهية  ا س  فهيا  ما  ولكن  يتجمع  ٔنه 

ر   الوز الرمق  السيد  السؤال  ىل  ٔحاكم " هو    3مكل اجلواب  ا ذ  تنف ل  م
ولفائدة املتقاضني يف موا ئيةالقضا   . "ة مؤسسات ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ل.    شكرا السيد الك
ر الوز السيد  املوضوع وا   ،تفضل  ٕاضافة حول  انت    إاىل اكنت يش 

  . ليه اوبيت 

ر العدل:    السيد وز
و ما تنفذش ش ا ذ، ما ميك ل تنف ٔحاكم القضائية،    هاذ املوضوع د ا
وح   ٔحاكم  ا ذ  تنف يه  و  ا ل  د السيادة  اكت ٔن  حمك   ،ن تصدر 

د ال امل    (tampon)وا روه رؤساء كتابة الضبط تيقولو لنا حنن  تيد
ذ ه  ف ٔمر ب ٔنه  ٔ ن  ..ذيان ٔعتقد   ٔ ذه،  ف ة  ال  مر ب ح ة  امن  الق وال  ٔ

السياسيةال من   ة  وال  ناح املؤسساتيةال ومن  ،  ة  و   ،ناح ا ىل  جيب 
يفاش نض  ذها،  ش تقول لها    ؟طو العمليةبتنف و ما ميك ٔحاكم   تنفذٔن ا ا

و هللا حيسن العوان حىت  لكها، هللا حيسن العوان،   ٔقل هي ا ىل ا ا، ولكن 
كوش فهيا  هاذ  نضبطو   ش ما  ٓخر، ظمل  العملية  البعض لفائدة البعض ا

روخصنا نفكرو   نا  ٕاىل    ..يفاش ند  ،(plate-forme)ذيك  ا يف هرفكج

روها ٔن خصنا ند ٔعتقد  ٔنه حبالو حبال الناس   ،و شعر ب ادي  ٔن املواطن 
ا شوف نوبتو  ش تقول لي  ،ٓخرن راه ت ل    هما ميك ٔحاكم د فذ ا  2020ت

ل   ن    2001وختيل د فذ ذ  1970وال  ما م ف  ما عندها حىت معىن،  نما م
يت دريت  نيا   ار ج د الهك مي وا سان  د إال ة فهياليه  وا  نؤش   ،زع امللك

ر ه ليقامة وال  اه  ؟ادي يد ر ف ار تيد ش من هذاك الهك قزبور ال ذاك تيع
ٔش  دا وال بعدو وحىت   نووال العدس وال ما عرف  عو  ه وتيجي تي ر ف تيد
ش من هذاك، هذا حتيي ر يش   ؟تتقول لو  نؤش   د لوتيع تتقول لو سري د

ر يف املدينة   ل القصد عية متا، ما    زيد  ش متاك،دار د ج لك  املش
  . عندها حىت معىن

النوع   د  ه وا تنعربو حساس وف املوضوع هذا  ل راه هاذ  رتام د
ٔحاكم وتتعرفها غ ت لسلطة القضائية، هاذ السلطة القضائية    مث   طبق ت صدر ا

ات ه ذ من بعد ما  ل التنف ذيك املادة أنه خصنا جنهتدو يف إالجراءات د
ىل   ش هنزو  متنعنا  ،اليل  و ٔخرى   ٔموال ا راه خصنا نفكرو يف طرق 

ٔخرىيف و و ٔنه ٕاىل بغييت    مجموع نتاع ر  ا دت دا    ،سائل  إالجراءات من هنا 
رمتيش   وفر  تد كون م ة خصك  امللك زع  ىليش  ٔوال  نيا،  الرص  ،  د؛ 

ل ه ل القطاع د ر يف املزيانية العمل يف املزيانية د د ذوك اخصك تد
كون ذ وخصها  زيدو نطورو هاذ   ..املبالغ املالية اليل عندك يف التنف خصنا 

التفكري ٔوال  برية  القدرة  د  لوا حمتاج  هذا  هذا،  ىل ضبط   ،العمل  نيا 
ٔنه   ٔنه املوضوع معقد  ري يف هذاكاملوضوع  ٔخرى  ..مايش  ٔمور  ، راه عند 

ٔشياء   ٔمور ٔخرى، فهيا  ٔشياء  ري الفلوس فهيا  ذ ما فهياش  ٔخرى فهيا التنف
ش.. مٔخرى وخصنا جنهتدو كون اخلري.   ،ا عرف ليه  شتغلو  ا ت   راه اح

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   شكرا السيد الوز

لسيد الك  لكمة    ل تفضل. ا

ل:  شار السيد عبد القادر الك   املس
ر،    السيد الوز

شاكليات  ٔمه  ٔحاكم القضائية يه من  ذ ا ٔن ٕاشاكلية تنف ىل  معروف 
ٔهنا   ىل املستوى الوطين و ويل مايش  ىل املستوى ا ه القضاء  اليت توا

ٔنت    1838رخييا يف   ٔنه قال  ها  لقايض مارشال ب سون اسهتزٔ  ا س  رئ
سا لتايل يه ٕاشاكلية  و ٕايوا نفذو، و ئل العالقة بني  حمكيت حبمك ضد ا

ٔصدرت  رتام السلط لبعضها البعض، فٕاذا السلطة القضائية  السلط، مدى ا
هذه  مع  اوب  تت ش  قدرا ما  ة  العموم املؤسسات  ٔو  واحلكومة  ٔحاكما 
لامدة  ٕاضافة  القضائية،  ٔحاكم  ل إالهانة  من  النوع  د  وا ه  ف هذا  ٔحاكم  ا

الفصل   ستورية  اص"واحض تيقول    126ا ٔش ذاتيني، طبيعيني    امجليع"، 
ٔحاكم القضائية.    تيخصهم يلزتمو 

ف  اصة  ايل،  الت من  نوع  ن  ٔنه اك اليوم؟ هو  ٔشنو يه  إالشاكلية 
عتداء املادي، العديد   ة و ل املنفعة العموم ٔ ة من  زع امللك يتعلق مبوضوع 
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لتايل  و مساطر  حيدد  ال  ٔنه  املادي،  عتداء  ٕاىل   ٔ تل املؤسسات  من 
ىل يش تي ش تنفذ بناء  ذ ما ملزماش املؤسسات  يل الناس، مث يف التنف

فذو،  ن الناس اليل ت ٔنه اك رو الرمقنة واملنصة  ا ند معيار من املعايري، وا
ل  ل  2022الناس د د  1987ود ش وا ٔنه ما اكي مازال ما تنفذ هلمش، 

التايل ح  ذ، ف ة يف التنف ٔسبق ىت التفاوض تيكون مع املسطرة قانونية تلزم ا
كون  ميكن لو  لتايل احملايم اليل  ة بعض اجلهات، و بعض اجلهات يف موا

ٔحاكم.   ذ هذه ا ميكن لو يوصل ٕاىل تنف فذة  ه  الق   فذ و
ٔحاكم القضائية هو من هبة القضاء وعقدة القضاء، وهيبة  ذ ا اليوم، تنف

لتايل املواطن، اح و و ا ٕاذا در قضاء ٕاداري وتعترب القضاء من هيبة ا
ستعراض الشامل هذه  لمك يف  اء يف العرض د د النوع من التطور و وا
يف  سبات  املك هذه  تنرضبو  لو  د ض  النق يف  ٔساسية  ا القضا  بني  من 
سيط  هذا مايش  املوضوع  لهذا  قضائية،  ٔحاكم  كنفذوش  ما  اليل  الوقت 

اليوم ميل اكين لتايل  ادي، و ٔزمت، ومايش  دد من املؤسسات ت ٔزمة  ة 
ٔحاكم لفائدهتا من طرف املؤسسات العامة   ذ  ىل تنف ش حتصل  ٔنه ما قدرا

 . و ل ا   واملؤسسات د
ه   ى اخلطاب املليك، يف مقدم ر هو  س ىل  ٕاذا بغينا اليوم ندافعو 
لفائدة اخلواص وهذا هو ٔحاكم  ا ذ  تنف ايئ يف  رو جمهود است  تيخصنا ند

ل  ة د ق ة احلق اليل تيقوي دو احلق والقانون، وهذا هو اليل تيعطينا املنا
  دو دميقراطية. 

 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ر العدل:    السيد وز
، هذه احلكومة تناقش هذا املوضوع   و ل ا يون د ل ا هذه القضية د

شتغل مع وزارة ولكن بغينا نتع  ا، حىت املؤسسات اليل  املو بصدق ف بي
العدل،  دم مع وزارة  ي ر رشكة  د مد اعتقلنا وا د املدة  العدل هذه وا
ٔ فلوس وزارة العدل ودار إالفالس  ٔ فلوس وزارة العدل،  ري  مايش 
فسخ  ىل  التعويض  يطلب  دعوى  ورفع  مزورة،  ة  بنك ت  ضام ٔعطا  و

امللف العقد، وح بعني  نا م وبق ا  لنا اح ري د بتدائية،  مكت  احملمكة 
نا عندو شياكت بدون رصيد   ئق مزورة ولق ٔدىل لنا بو ٔنه  ا اعتقلناه،  ومش
دمة  يمكل  لنا لكيش، ما  ٔقلية كتخربق كرتون  ا املشاريع، راه  ا   ووقف

ليك دعوى يف احملمكة إالدارية ويطلب التعويض ويط ر  لب كذا... ٕاخل،  ويد
ري اليل  راك، مايش  ٔمور  ٓن وبغينا نضبطو ا ه ا هاذ اليش بغينا نتحمكو ف
ر لها   و ومن بعد مييش يد ر ٕاجراء مع ا ة جيي يد ا ىل يش  تيقلب 

هظة... ٕاخل، خصنا نضبطو.  الغ مالية  ذ م   دعوى و
عرفش حسن النية وسوء ئق، القضاء مك ىل الو يحمك  النية،   القضاء 

ئق اليل قدامو، القايض ال حيمك بعلمه حيمك بذاك اليش اليل عندو، وبناء   الو
ٔرايض،  ل ا ٔمثنة د ليه خصنا نفكرو، خصمك حتاربو هاذ الفساد ونضبطو ا

ذ.  رو التنف ش ميكن لنا ند   ونضبطو.. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذ ٔسئ الشفوية. وشكرا  ل ا   ه احلصة د
ضة، ونبارش   ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا لسيد وز ورحب 
دة املوضوع، ويه  شملها و ٔسئ املرتبطة بقطاع الرتبية الوطنية، واليت  ا

ارطة   11 " حول  ٓين،  سؤال  وهو  املرتبط  ٔول  ا لسؤال  بدءا   ، سؤ
2026ٔ-2022الطريق   ٔعضاء"، يضعه  فريق التجمع الوطين   د السادة من 
ٔحرار.    ل

شارة.   تفضيل السيدة املس

لي مرسيل:  شارة السيدة    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
الوطنية   مرشوعسائلمك عن   الرتبية  ظومة  الطريق ٕالصالح م ارطة 

  ؟ 2026  -2022
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

الطريق   دامئا خبارطة  الثاين مرتبط  السؤال  لكمة لوضع    2026-2022ا
شارن من د السادة املس ملغرب.  ٔ لشغالني  حتاد العام    فريق 

شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة  ري:   هناء املس   ن 
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شارن،    السيدات والسادة املس

ارطة الطريق   رتمت  2026- 2022عن مضامني وسري تزنيل  ، واليت ا
ل   ٔ شعار "من  سائلمك السيد    مدرسةلها  لجميع"،  ة ذات جودة  معوم

ر.    الوز
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة. شكرا السيدة   املس

شرتايك حول    الثالث السؤال   شارن من الفريق  من وضع السادة املس
ارطة الطريق   الل اسرتاتيجية  ة من  ملدرسة العموم -2022"تدابري الريق 

2026 ."  
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شار.    السيد املس

شار السيد    املوساوي:  السا املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس

لتجويد    السيدسائلمك،   ذة  املت وإالجراءات  التدابري  عن  ر،  الوز
ارطة الطريق  الل اسرتاتيجية  لنمت عهنا من  ٔ ة واليت قد  املدرسة العموم

ٕاطار   قانون  ات  مبخر إالصالح  هاذ  ارتباط  مدى  وعن    51.17وعن 
ملدرسة رىق  ٔن  ٔهنا  رشية اليت من ش رب    إالماكنيات املادية وال ة  العموم

  الرتاب الوطين؟ 
  .وشكرا

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

شارن من الفريق   د السادة املس ٔ يف نفس احملور، السؤال الرابع من 
س.  دة والتعادلية، السيد الرئ لو   ستقاليل 

س   . تفضل السيد الرئ

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

ر، السيد     الوز
ة؟   الفريقسؤال   ملدرسة العموم هنوض  ة ا   ستقاليل عن طريقة ويف

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ة   شارن من مجمو السؤال اخلامس يف نفس احملور من وضع السادة املس
عي.  ج ميقراطي  ستوري ا   ا

س.    تفضل السيد الرئ

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

ر احملرتم،    السيد الوز
والتكون    العالقةما يه   الرتبية  ظومة  م ٕالصالح  الطريق  ارطة  بني 

  وقانون إالطار؟ 

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

العام    املوايلالسؤال   حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  وضع  من 
  ملقاوالت املغرب. 

شار.    تفضل السيد املس

شار السيد محمد معوري:    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

ر احملرتم،    السيد الوز
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
الطريق    السيدسائلمك،   ارطة  مضامني  عن  احملرتم،  ر  - 2022الوز

  ؟ 2026

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

شارن من   د السادة املس ٔ ه  ارتباطا بنفس احملور، السؤال السابع يطر
لشغل.  حتاد املغريب    فريق 

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد  لود املس   معصيد:  م
ر،    السيد الوز

ارطة الطريق  مسسائلمك  لشغل، عن  حتاد املغريب  - 2022فريق 
لجميع.   2026 ة ذات جودة  ل مدرسة معوم ٔ   من 

ر.    شكرا السيد الوز

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

لكمة   الفريق احلريك، لوضع السؤال يف نفس    لسادةا شارن من  املس
  احملور. 

شار.    تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي:    املس
مدى   ىل  متتد  ديدة  طريق  ارطة  بلورة  ىل  احلكومة    4ٔقدمت 

ل جودة املدرسة املغربية.  ٔ   سنوات من 
ٔهداف هذا املرشوع إالصال اجلديد، وم  سائلمك عن  ليه،  ا يه  و

ات السابقة؟    ممزياته عن إالصال
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

عية  ج ة العدا  شارن من مجمو لسادة املس لكمة  يف نفس احملور ا
  لتقدمي السؤال. 

شار.  تفضل   السيد املس

شار السيد   ر:   سعيد املس   شا
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
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ساءلومك  ملغرب، ويف ما كتعرفو    ك ل التكون والرتبية  ىل الوضعية د
ٔشنو يه  و املعمتدة  ٔسس  ا ىل  ساءلومك  ك الطريق،  ارطة  د  وضعتو وا

لها؟  ل التزنيل د   إالجراءات د
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا واملعارص  ٓخر سؤال   ة. يف نفس احملور لٕالخوة يف الفريق ا
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ة.    سائلمك حول التدابري املعمتدة لتجويد املدرسة العموم

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔسئ  ىل هاذ ا ابة  ر لٕال لسيد الوز لكمة    جممتعة. ا
ٔسئ جممتعة.  ىل هاذ ا ابة  ر لٕال لمنصة السيد الوز   تفضل 

ر.  لمنصة السيد الوز   تفضل 

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا منوىس، وز ب    السيد شك
س احملرتم،    السيد الرئ

شارون احملرتمون،  شارات واملس   السيدات والسادة املس
ٔن   العرض  ىل  ٔود يف مسهتل هاذ  النيابية  لفرق  الشكر  ببالغ  ٔتقدم 

م اجلاد واملسؤول بقضا الرتبية والتكون.    ه
ارطة الطريق   ٔمه مضامني  ٔمام جملسمك املوقر  ٔقدم  ويف هذا السياق، س

دهتا هذه   2026- 2022 ٔ لجميع، اليت  ة ذات جودة  ل مدرسة معوم ٔ من 
السديدة   لتوجهيات  ٕاىل الوزارة، معال  اعية  وا نرصه هللا،  امل  جلال 

ري  ٔ الت وتدارك  والتكون  الرتبية  نظام  يف  ل ومعيق  مستع حتول  داث  ٕا
د وف احئة "   ". 19- الناجت عن خملفات 

إالطار   القانون  ٔحاكم  من  مرجعيهتا  ة  إالصالح اخلطة  هذه  وسمتد 
 ٔ تت ٔهنا  كام  العلمي،  والبحث  والتكون  الرتبية  مبنظومة  ىل املتعلق  سس 

ربوية وطنية   ق هنضة  ي يدعو ٕاىل حتق منوذج التمنوي اجلديد، ا مضامني ا
و  ز ا لغة لتدعمي راك ٔوىل عناية  ي  مج احلكويم، ا ٔهداف الرب ىل  و

ظومة الرتبية والتكون.  عية وٕالصالح م   ج
ٔوحض ماكنة قانون إالطار املتعلق مبنظومة  ٔن  وامسحوا يل هبذا الصدد 

ارطة الطريق.    الرتبية والتكون والبحث العلمي يف العالقة مع 
ٔن   ٔوال، ٕان القانون إالطار يعترب مبثابة تعاقد وطين، يلزم امجليع، جيب 

ظومة الرتبية  نه، مما سيضمن استدامة ٕاصالح م يلزتم امجليع بتفعيل مضام
  والتكون؛ 

لمنظومة ا قي  ٔن املشلك احلق ٔكد هنا ب دم  نيا، الزم ن مكن يف  لرتبوية 
ساب  اك ٔن  ش ر  ٔ ا وضعف  راسية  ا ٔقسام  ا ٕاىل  ات  إالصال بلوغ 

  التعلامت. 
ق إالصالح، حنن   ست القوانني يه اليت حتول دون حتق قة، ل يف احلق
ل لتجويد   ٔم ت وتوفر الظروف لتزنيل ا ٔولو ىل ا ركز  ٔوراش  حمتاجون 

ا فالنصوص  لتايل  و ة،  العموم ب  املدرسة  ستوا إالطار  لقانون  ة  لتطبيق
دد من   الل الشهور املق ٕاصدار  مت  التزنيل العميل خلارطة الطريق، وس

رشيعية والتنظميية ذات الص هبذا إالطار املرجعي.    النصوص ال

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،  شارات واملس   السيدات والسادة املس

ربط ٕاىل  الطريق  ارطة  املؤسسات   سعى  بواقع  الرتبوية  السياسة 
ىل التلميذ يف صلب العملية   ر  ٔ راسية، وجعل ا ٔقسام ا التعلميية، وكذا 
ٔفق سنة  ديد لتدبري إالصالح، يف  الرتبوية، كام هتدف ٕاىل ٕارساء منوذج 

املدرسة  2026 جودة  لتحسني  معلية  وتدابري  لول  تقدمي  ىل  ركز   ،
ة.    العموم

نه خبالصات املشاورات الوطنية املوسعة، اليت سامه    وقد مت ٕاغناء مضام
يناهز   ما  طرح    100.000فهيا  بعد  شارية  مقاربة  وفق  املشاركني،  من 

الرتبويني   لني  الفا مجيع  فهيا  سامه  ومداوالت،  لنقاشات  ٔرضيهتا  مرشوع 
لبناء   وجتسيدا  العمويم  شاور  ال من  ملسار  تتوجيا  والرشاكء،  لني  واملتد

واملواطنات املشرت  املواطنني  لتطلعات  ستجيب  ربوي،  منوذج  ك 
ة.    والنتظاراهتم يف املدرسة العموم

ٔود الوقوف عند بعض   ارطة الطريق،  ٔخوض يف مضامني  ٔن  ل  وق
ا واليت تعطينا نظرة حول الوضعية التعلميية الراهنة واليت جتيب   املؤرشات ا

ٔمهي ساؤالت اليت قد تثار حول مدى  ارطة الطريق يف هذه عن ال د  ة اع
لرمغ من وجود  ٔنه  كفي يف هذا الصدد إالشارة ٕاىل  ث  ات، ح ة  الظرف
ة اليوم ال   العموم ة ورؤية اسرتاتيجية مشرتكة، فٕان املدرسة  ٕارادة ٕاصالح

ٔن   ٔساس وال حتظى بثقة املواطنني، ذ  ساب التعلامت ا  %70تضمن اك
ذ ال يتحمكون يف بتدايئ،   من التالم رايس عند استكامهلم التعلمي  املقرر ا

سبة   لصت ٕاليه   %90وتبلغ هذه ال دادي، وهذا ما  لثانوي إال سبة  ل
وتؤكده  سبات،  املك مي  لتق الوطين  مج  الرب س  وال  الوطنية،  ت  التق

ولية.  ت ا   كذ التق
ا ٔثريات  لتعلامت مع ت وية  ٔزمة الب د حسب ما  وقد تفامقت ا وف حئة 

رب   راسة املنجزة يف شت نت عنه ا تلميذ بـ    25.000، واليت مشلت  2022ٔ
ميلكون   200 ال  ذ  التالم هؤالء  لبية  ٔ ٔن  تبني  واليت  تعلميية،  مؤسسة 

رايس.  بة املقرر ا سبات الرضورية ملوا  املك
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س احملرتم،    السيد الرئ
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ىل رضورة القطع مع الطرق املتبعة يف تزنيل   ارطة الطريق  ٔسس  تت
ٕاىل  ت واملساطر  إالماك ىل  ركز  من مقاربة  النتقال  إالصالح، وذ 
ٔجرٔة   ع الصارم  الل الت ل القسم، وذ من  ر دا ٔ ىل ا ركز  مقاربة 

ىل الت ر  ٔ تظم ل اس م د التجريب  مجيع العمليات امللزتم هبا وق ذ واع الم
ة لضامن تضافر اجلهود  ين مقاربة سق ل التعممي، وت ر ق ٔ لتحقق من ا يل  الق
ىل  العمل  العمليات، مع  مجيع  بني  ام  س لتقائية و ق  ل حتق ٔ من 

لني وتوسيع هامش ترصفهم وحفز مسؤوليهتم.    تقوية قدرات الفا
ارطة الطريق حتق  ٔهداف اسرتاتيجية   3ق  ويف هذا إالطار، تتو 

ٔفق سنة   ح واملواطنة 2026يف  ٔساس وتعزز التف ىل التعلامت ا ركز   ،
الل: ة التعلمي من  ق ٕالزام   وكذا حتق

بتدايئ املتحمكني يف   ذ الس  سبة التلميذات وتالم ٔوال، مضاعفة 
ٔساس؛   التعلامت ا

شطة   ٔ ن من ا د ذ املستف  املدرسية املوازية؛ نيا، مضاعفة سبة التالم
ل ٕاعطاء دفعة قوية   ٔ سبة الثلث من  لثا، تقليص الهدر املدريس ب

 لتعلمي إاللزايم. 

ارطة الطريق حول  متحور  ٔهداف،  ل  12ولبلوغ هذه ا ٔ الزتاما من 
ظم حول   ة ذات جودة لجميع، ت ل:   3مدرسة معوم لتد   حماور اسرتاتيجية 

جع  - روم  ي  ا التلميذ  يف  حمور  حمكني  وم ا  تف ٔكرث  ذ  التالم ل 
ستمكلون تعلميهم إاللزايم؛  ٔساس،   التعلامت ا

كون    - ال التعلمي ذوي  ي هيدف ٕاىل جعل ساء ور ٔستاذ وا حمور ا
اح تالمذهتم؛  ر وملزتمني لكيا بن لتقد د حيظون   ج

ٔن تصبح املؤسسات التعلميية توفر    - فضاء حمور املؤسسة، ٕاذ نطمح ٕاىل 
لني.  ال، تعمها روح التعاون بني لك الفا ا ومالمئا لالستق  ٓم

ل كام ييل:  ث حماور التد لزتامات من ح  وتتوزع هذه 
  الزتامات لفائدة التلميذ وهتم:  5

داد   و ومعمم ٕال ٔويل جلودة مضبوط من طرف ا ٔوال، ٕارساء تعلمي 
رايس، اح ا ق الن ذ لتحق اصة   مجيع التلميذات والتالم ة  داث ب وكذا ٕا

كون  ىل اجلودة وتوفري  منوذج البيداغو وإالرشاف  هيا بتطور ا يعهد ٕا
 ٕاشهادي لفائدة مجيع املربيات واملربيني؛ 

ت والتعلامت  ساب الكفا د مقررات وكتب مدرسية ختول اك نيا، اع
ٔفق سنة لغات. ويف هذا الصدد فٕاننا نطلع يف  ٔساس والتحمك يف ا  2026 ا

لزمن   ل  ٔم ٔمني استعامل  لثانوي وت راسية  ا املقررات  ٕاىل حتيني مراجعة 
لغات  ا تدرس  عرض  وتعزز  رمقية  موارد  توفري  ٕاىل  ٕالضافة  مدريس، 

البتدايئ؛  ٔمازيغية   وتوسيع تدرس ا
ت التعمل  اوز صعو ذ لت لتلميذات والتالم بة الفردية  ع واملوا لثا، الت

يف  ٔخر  الت مرامكة  لتفادي  ت  لصعو املبكرة  واملعاجلة  الرصد  الل  من 
لتايل ٕاىل الهدر   ت جتاوزها، و ب يف تفامق التعرثات وصعو التعلامت اليت س

  املدريس. 
ٔفق   مي مستوى تعلامت 2026ويف هذا إالطار، ويف  ىل تق مت العمل  ، س

دراسي سنة  لك  هناية  مع  موضوعية  ة  ف ك ذ  نظام التالم ومراجعة  ة 
الوة  لتعلامت،  ٔداة فعا لالرتقاء  ة املسمترة، ليصبح  ت واملراق ا م
ل  ٔ ىل املوارد املناسبة من  اجمة اليت تتوفر  لمدارس ا ىل ٕارساء شبكة 
لني  ات الرشكة والفا اقة بتعاون مع القطا ٕا ذ يف وضعية  ال التالم استق

متع املدين؛   من ا
تو  مع  رابعا،  تتالءم  دراسية  مسارات  حنو  ذ  والتالم التلميذات  ه  ج

ٔفق سنة   مت يف  م، ويف هذا إالطار س لرفع من فرص جنا   2026مؤهالهتم 
ين  ه ذي جودة وٕارساء مسار  ذ من توج د التالم ستف ٔن  ىل  احلرص 
املسار   طي  لمتزي  لق شعب  مع  والثانوي،  دادي  ٕال سجم  وم ذاب 

لث اكلور حسب  التعلميي  لب مت مراجعة الشعب والتخصصات  انوي، كام س
ٔاكدميية واملهنية؛  ٔفاق ا عتبار ا ذ بعني  ٔ  معايري موضوعية، ت

الفرص بني لك   اكفؤ  ق  ل حتق عي من ا ج مع  تعزز ا امسا، 
ٔوساط هشة من ولوج   درن من  ذ املن ذ ومتكني التالم التلميذات والتالم

شلك فعال يف تصحيح الفوارق   املدرسة يف سامه  ظروف حسنة، مما س
ٔفق سنة  مت يف  ث س الية ويقلص من الهدر املدريس، ح عية وا ج

ل   2026 ٔ عي من  ج مع  ن من ا د دد املستف ىل مضاعفة  العمل 
ات املعرب عهنا يف جمال النقل املدريس واملطامع واملدارس  اج ل ابة  ست

ا  مع  امجلا ل الية  ا لحاكمة  منوذج  ٕارساء  ىل  العمل  مع  ليات،  ا وا تية 
لمسؤوليات  دمات وتوزيع واحض  ل ل التدبري املندمج  ٔ عي، من  ج

 واستدامة املوارد. 
ليك  اتية  امجلا املدرسة  منوذج  مراجعة  ىل  سنعمل  ٕالضافة،  

نقطاع عن ا مج بني ستجيب لرهان جودة التعلامت وحماربة  راسة وا
عي.  ج مع  ة وا ٔبعاد البيداغوج   ا

هودات املبذو يف   ىل ا الس املنتخبة  لم لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔود هنا  و
عي.   ج مع    جمال ا

رتقاء   يف  الرتابية  ات  لجام ٔسايس  ا ور  ري  الك ٕالمياننا  واعتبارا 
ارطة الطريق  ملنظومة الرتبوية ويف احلد من الهدر ا ملدريس، فقد جعلت 

ٔوراش  الرتايب  التزنيل  املنتخبة عنرصا حمور يف  الس  ا الرشاكة مع  من 
  إالصالح ويف تعزز سياسة القرب.

ي يضطلع   ور املهم ا ٔستاذ، واعتبارا ل لزتامات الثالثة اليت هتم ا ٔما 
متثل يف: ل املنظومة الرتبوية والتكون ف  به دا

ىل اجلانب التطبيقي والعميل وميكن هيئة  ٔوال،   ركز  لمتزي  كون  ٕارساء 
لتلميذ.  اصة  ، تويل عناية  ة فعا د بيداغوج   التدرس من اع

ٔفق سنة   مت يف  ٔستاذية من    2026ويف هذا الصدد، س داث معهد  ٕا
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د  د إالشهاد وكذا توح ٔستاذة واع ٔستاذات وا كون ا ل ضبط جودة  ٔ
ازة يف املضامني   شمل ٕا كويين،  كون املكونني، هذا مع ٕارساء مسار  و

الرتبية  ملهن  اجلهوية  املراكز  ل  دا دة،  وا سنة  مدهتا  والتكون،  الرتبية 
دة؛  ٕالضافة ٕاىل التدريب املهين املؤطر مدته سنة وا  والتكون، 

التدرس   ٔطر  ات  يا ستجيب الح توفري ظروف معل مالمئة  نيا، 
ٔثري ت اصة،  وتعزز  بعناية  املوضوع  ذ، وشمل هذا  التالم ىل  إالجيايب  مه 

عية والنفسية  ج ىل حتسني وضعية املدرسني  ٔثريه املبارش  لنظر ٕاىل ت
ذ.  سبات التالم ىل مك لك ذ من وقع    وما 

ة شام مع  بيداغوج مبعدات  املدرسني  زويد  مت  الوقت س ذات  ويف 
لم مرجعي  وٕاطار  دالئل  املوارد توفري  ٕاىل  ٕالضافة  اجليدة،  امرسات 

مت  د، كام س ة وكذا عتاد معلومايت مع موارد رمقية من مستوى ج يداكتيك ا
ات التعمل   ٔجنع ٕاليقا ٔوفر من احلرية لتدبري  ٔساتذة هبامش  ىل متتيع ا احلرص 
ة ٕاماكنية  هنائية، مع ٕا ٔهداف التعلميية ا ق ا ٔفق حتق ذ، يف  لتالم اخلاصة 
ىل  املتوفرة  ملؤسسات  بتدايئ  لتعلمي  ٔساتذة  وا ٔستاذات  ا ختصص 

ة املناسبة؛   الب
ملردودية   رتقاء  ىل  ين حمفز حيث  د نظام لتدبري مسار  لثا، اع
اكفؤ الفرص وسامه يف  ٔن يضمن  ٔنه  ي من ش ذ، وا ة التالم ه مصل ملا ف

ىل بذل   ح حتفزي هيئة التدرس وشجعها  املزيد من اجلهد لفائدة التعلامت وتف
ٔسايس   عيني نظام  ج د وبتوافق مع الرشاكء  الل اع ذ، ومن  التالم
ٔطر التدرس وخيول هلم نفس  شمل مجيع  و  د ومضمون من طرف ا مو
طق التوظيف  ىل م ة يف املسار املهين، مع احلفاظ  ٓفاق الرتق احلقوق ونفس 

ٔساتذة اجلهوي، فضال عن ٕا ٔستاذات وا لتحفزي متكن ا ديدة  لية  داث 
يف  ومسامههتم  هبا  يقومون  اليت  واملهام  هتم  مردود وفق  لهم  د حتسني  من 
دة  ٔطر التدرس املتوا بة لفائدة  لموا مج  ر د  ذ وكذا اع تعلامت التالم

 .  ملناطق صعبة املسا
ٔمه من املوارد املالية ا ٔن اجلانب ا ٔؤكد لمك  متويل و هتا  سعى لتعب ليت 

من  ذ  شم  وما  لوزارة  رشية  ال املوارد  ٔساس  هتم  الطريق  ارطة 
ٔوضاع وحتفزيات وتوظيف.     حتسني 

ٔوال   فرتوم  التعلميية،  املؤسسة  هتم  اليت  ٔربعة  ا زامات  لٕال سبة  ل ٔما 
التجهزيات  التعلميية وتوفري خمتلف  ملؤسسات  ال  ستق حتسني ظروف 

لمؤسسة وا مي الوضعية والرشوط املادية  د تق الل اع لوسائل الرمقية من 
لمعايري املطلوبة،  ح املؤسسات اليت ستجيب  ، مع م ة مستق ف التعلميية ك
مجيع   ومتكني  ة  ٕاضاف وموارد  ٔوسع  ترصف  هبامش  ومتتيعها  اجلودة  المة 

بات   ٔو املك بات املدرسية  ة وكذا توفري  املؤسسات التعلميية من املك الصاف
التجهزيات الرمقية، دون ٕاغفال موضوع النظافة واحلراسة جبميع املؤسسات 

 التعلميية؛ 
ر املؤسسة التعلمية جلع   دية ملد ملؤهالت والقدرات الر نيا، العناية 

التكوينات  الل  من  وذ  جبودهتا،  رتقاء  و املؤسسة  ادة  ق ىل  قادرا 
تعزز   بة وكذا  ل واملوا ٔ من  لعالمة اجلودة،  نظام  وٕارساء  إالدارية  الفرق 

ٔداء املؤسسات التعلميية؛ اس    جتويد وق
ت املؤسسات التعلميية   ٔن تعم روح التعاون لك مكو ىل  لثا، احلرص 

ٔمن.  سوده الثقة وا ل ٕارساء جو  ٔ   من 
ىل   لرتبية  مج  ل لرب ٔم التفعيل ا ىل  مت العمل  ويف هذا الصدد، س

ين  املو  ىل ت شلك يويم  ل املؤسسة التعلميية، حيرص  رتام دا اطنة و
ٔمن والسالمة  ت ا السلواكت إالجيابية الكف بصد العنف والتحرش وتث
احمللية وكذا   ات  السلطات وامجلا سيق مع  التعلميية، بت املؤسسات  مبحيط 

ذ يف احلياة املدرسي ٔولياء التالم ء و ٓ ات و ٔ   ة. تعزز اخنراط 
ورها   ضية، اعتبارا  شطة املوازية والر ٔ تعلق  لزتام الرابع، ف ٔما 
هتم  منية كفا ق ذواهتم، و ح وحتق ذ من التف ري يف متكني التلميذات والتالم الك
داث مؤسسة لحياة املدرسية  ىل ٕا مت العمل  العرضانية، ويف هذا إالطار س

ذي املوازية  شطة  ٔ ل عرض  توفري  ل  ٔ سيج   من  ال مع  رشاكة  جودة، 
ىل ٕاماكنيات جتعل مهنا مدارس  امجلعوي وجعل املؤسسات التعلميية تتوفر 
احلصص  ارج  ٔخص  و املوازية،  شطة  ٔ ل وقت  ختصيص  رب  ة  و مف

لني امجلعويني.  راسية، مع اخنراط الفريق الرتبوي ومسامهة الفا   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون، السيدات والسادة  شارات واملس   املس

ثالث  الطريق  ارطة  وضعت  لزتامات،  و ٔهداف  ا هذه  ق  لتحق
اح:  لن ٔساسية    رشوط 

ٔمني اجلودة وحفز   - ٔول يف ٕارساء حاكمة تعمتد مهنجية ت متثل الرشط ا
ليات املناسبة؛  داث ا رب ٕا لني    مسؤولية الفا

 وا لني  الفا الزتام  هيم  الثاين  خنراط والرشط  ل  ٔ من  لني  ملتد
لزتامات ٕاكطار، ميكن من   ثاق  رب م املسؤول ٕالجناح إالصالح، 
لني   الفا ود لك  ل تضافر  ٔ املشرتك، من  البناء  مهنجية  ٕارساء 

ل املنظومة التعلميية؛    دا
  ل ٔ ٔمني املوارد املالية، من  متويل وت رتبط  الثالث،  ٔما الرشط 

ال ر  استدامة إالصالح، من  ٔ سجم مع ا ل ٕارساء ختطيط مايل م
ٔمني املوارد.  ٔساسيني لت لمتويل مع الرشاكء ا شود وٕاطار    امل

ىل  ازمون  ا  ٔن اح ٔكد ب ش ن ري  ري،  ٔ ليه يف ا ٔكد  اليل بغيت ن
معمك  ة  التزنيل العميل خلارطة الطريق، ولكن املنظومة يف الوقت ذاته حمتا

امئ، حىت جنعل م ق املسؤول وا ا حنو حتق ق عطفا حق ارطة الطريق م ن 
ٔطفال املغاربة، وفق ما نصبو ٕاليه مجيعا،   ة لفائدة مجيع ا جودة املدرسة العموم
وإالنصاف  عي  ج رتقاء  تعزز  وطنية،  ربوية  هنضة  ق  حتق وهو  ٔال 

بة إالرادة التمنوية لبالد  رشي ملوا ٔهيل الرٔسامل ال اكفؤ الفرص، مبا خيدم ت  .و
اهمك.  ىل ان   وشكرا 
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س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔو   د السادة  ٔ ر، بدءا ب ىل جواب السيد الوز بات  ٓن ٕاىل التعق منر ا
ٔحرار.   لتجمع الوطين ل شارن    السيدات املس

شارة.    السيدة املس

لي مرسيل:  شارة السيدة    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ٔرقام اليل  ٔن ا زاف،  د شوية، مايش شوية  ا ختلعنا وا قة اح   يف احلق

ىل   لكممت  فلقد  ٔرقام صادمة،  ر يه  الوز السيد  هبا  من    %70تقدمت 
و املدريس  اب  الك من  ون  متك ال  بتدايئ  املستوى  ذ  من    90%تالم

اب املدريس.   ٔيضا من الك ون  متك ن ال  دادي ا ذ الثانوي إال   تالم
السبعينات، اكنت   ات، يف  الست سمعوها يف  ٔرقام اكن ممكن  ا هاذ 

ادية، ولكن تنظن يف سنة    ممكن ا ما  ، ويعين من بعد  2022جتينا يعين ش
ات واملزيانيات اليل اكنت مرصودة،   ل إالجراءات وإالصال ة د مو د ا وا

د   ٔقل وا ىل ا دا طي يعين  مة  ن معدل   10اليل اكنت  سنوات، اك
التعلمي يبلغ   ل مزيانية  رمه، يعين ٕاىل رض   60د ل ا  10بناها يف  مليار د

قني فهاذ املوقع   600سنوات يه   ا  رمه وكنلقاو راسنا اح ل ا مليار د
ٕالفالس،  ٔننا نصنفوه  ة املغربية يف موقع اليل ممكن  قة املدرسة العموم هذا، 

دا.     فهذا خطري 
، عندمك اليوم يعين   مة سه ر، هاذي مايش  قة، السيد الوز ويف احلق

منوذج ا د املقاربة  يف ٕاطار ا راسة وفق وا د ا لتمنوي يعين اليل اكن هناك وا
ات، ف خيص  ر ل يعين ا ة د مو د ا ٔعطاتنا وا شارية، اليل  اليل يه 
مج احلكويم ويف  ٔيضا يف ٕاطار الرب ة، و ل التعلمي واملدرسة العموم القطاع د

شاورية اجلهوية اليل مقمت هبا السيد   لقاءات ال ر، اليل يعين عرفت  ٕاطار ا الوز
ذ   التالم ٔيضا  و القطاع  يف  لني  الفا من  بري  العدد  د  وا ل  د املشاركة 
ق  شخيص دق شخيص اليل بني يدينا فهو  ٔن اليوم ال ٔرسمه، يعين كنظن  و
ٔوال   ل إالصالح  البداية د ٔن  ر،  السيد الوز ليه  هننؤوك  دا، وهذا 

شخيص ل ٔوال  دئ  لك ت ق.   معاجلة املش ق   ا
يفاش ت  ٔولو ىل ا شارية،  ىل املقاربة ال ٔيضا  ىل   هننئمك  ددمتوها، 

ه  لثالوث املهم، يعين الثالوث الرتبوي اليل ف م  ه ىل  ٔهداف،  يعين ا
قة وحمددة  التلميذ، املعمل واملدرسة، ويفاش اكينني الزتامات اليل يه يعين دق

ارطة الطريق.  ٔن وفق  ٔيضا،    يف الزمان 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس

ٓن  لكمة ا ملغرب.ا لشغالني  حتاد العام    لفريق 
شارة تفضيل.    السيدة املس

ري:  ن  شارة السيدة هناء    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ٔهداف  ٔن نتفق مع ا مك، ٕاذ ال ميكن ٕاال  ىل جوا ر  شكرا السيد الوز
الهدر   سبة  من  لنقص  واملتعلقة  الطريق،  ارطة  تضمنهتا  اليت  الثالثة 

سبة الثلث، وهو ما يعين ٕابقاء   ٔقسام   100.000املدريس ب ل ا تلميذ دا
ذا   ٔ ٔساس،  التعلامت ا ون من  متك ٔطفال  ا بعني املدرسية، وكذا جعل 

ىل  ٔ ا لس  ا دها  ٔ واليت  لتعلمي  الص  ذات  الصادمة  التقارر  عتبار 
شطة املوازية ماكنة مركزية يف احلياة املدرسية، ونعترب  ٔ ح ا لتعلمي، وكذ م
ٔن تنخرط املدرسة وبقوة يف  ة ٕاىل  ٔن هذا الهدف الثالث يؤكد الوعي واحلا

شودة يف ظل حتد  متعية امل هنضة ا دة. ا تية مست ة وهو   ت ثقاف

ر،    السيد الوز
القة  ٔن  ملغرب لك وضوح وموضوعية  حتاد العام لشغالني  نعرب يف 
ة  القة منوذج عيني يف عهد هذه احلكومة تظل  ج الوزارة مع الرشاكء 
ٔن احلوار ومزيدا من احلوار هو  رمغ صعوبة امللفات ورشعية املطالب، ٕاال 

ٔسا ل ا رفع املد ادل ودامج  صف و ٔسايس م س ٕاىل الوصول ٕاىل نظام 
ٔساسيا  ريد نظاما  ٔننا  ٔمه هو  ات، وا ه العديد من الف ي تعاين م الظمل ا

رمهتا.   نا من استعادة ثقة املدرس واملدرسة يف املنظومة    حمفزا ميك

ر،    السيد الوز
ٔن ساءلمك عن موضوع وضعية مربيات التعلمي ا  ٔويل،   لقد سبق لفريق ا

ىل مدونة الشغل اليت حتمك العالقة ما بني املربيات  ا  ه ٕا مك ف واكن جوا
  وامجلعيات.  

ه  ىل و ر، جندد طرح املوضوع وندعو احلكومة و واليوم، السيد الوز
ٔن ننجح يف حتدي  ٔنه ال ميكن  ٔوضاعهم، ذ  ل لتحسني  ال لتد ستع

ٔويل واملربيات يعانني احل  هتاك احلقوق ومسؤولية الوزارة قامئة  التعلمي ا يف وا
هيك   ضيات مدونة الشغل، هذا  ىل مق ا  رب إال وال ميكن التنصل مهنا 
بلوغ  من  متكن  حىت  لمربيات  والعميق  الصلب  التكون  ٕاىل  ة  احلا عن 

  ٔهداف ملموسة. 
ستحضار   ٔمهية  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  اما، نؤكد يف فريق  خ

ٔن املهنجية ا ىل املدى الطويل، ونعترب  سرتاتيجية املمتدة  امئ ملرجعيات 
ارهتا الوزارة لتزنيل العديد من إالجراءات والتدابري  ٔو املقاربة اجلديدة اليت اخ
رب إالرشاك  ٔن تمت وجو  ئق املرجعية يتعني  ضيات الواردة يف ت الو واملق

ري ا قي والفعيل واملتواصل  ت. احلق   لظريف مع النقا
س.   وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس

لكمة املوالية  شرتايكا   . لفريق 
شار تفضل.    السيد املس
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شار     السا املوساوي:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك.  ر احملرتم    شكرا السيد الوز
سرتاتيجيات اليت عرفها هذا القطاع بدءا من  ططات و كثرية يه ا
"الرؤية   مث  ايل"،  ستع مج  و"الرب والتكون"  لرتبية  الوطين  "امليثاق 

لٕالصالح   ٕاىل 2030-2015إالسرتاتيجية  الكربى  مقاصدها  اليت حتولت   "
ٕاطار   امل 51.17قانون  مث  السيد  ،  معمك،  انطلقت  اليت  الوطنية  شاورات 

ليه  لنمت  ٔ ي  ا الطريق"  ارطة  " مرشوع  عهنا  متخض  واليت  ر،  الوز
من   املمتدة  لفرتة  الوطنية  الرتبية  ظومة  م يالمئ    2026-2022ٕالصالح  مبا 

لمملكة.  منوذج التمنوي اجلديد    ا

ر،    السيد الوز
نظر   التعلمي يف  ظومة  ٕاصالح م في خبطط  ٕان  ك اشرتايك ال  كفريق 

يض  ة فقط، بل تق راهات ظرف ة ستجيب ٕال رس ٔوراش م واسرتاتيجيات و
ظومة  ة جتعل من م اكم يف بلورة سياسات معوم توفر إالرادة السياسية ا
امئ  د وٕارساء  املواطنة   ٔ د م تعزز  وميكن  املعريف،  ر  لالس جماال  التعلمي 

ك ربية و   وينا. املدرسة اجلديدة 

ر،    السيد الوز
ططات والربامج  الية يف توزيع املوارد واملشاريع وا ٕان انعدام العدا ا
من   العديد  ق  حتق دم  يف  يس  رئ ب  س نظر  يف  يه  التعاقد  وٕاشاكلية 
ىل هذا   سا  ٔس ة، وت ٔمهها جتويد املدرسة العموم انتظارات املواطن املغريب، 

ٔشارك معمك السيد ال ٔن  ذ يؤسفين  ٔرس التالم ٔرس التعلميية و ة ا ر معا وز
ة امحلراء، وخصوصا مدينة املرىس من اسمترار ظاهرة  معا جبهة العيون الساق

د، وزد   46و  42و   45كتظاظ   ت يف قسم وا تلميذ مبختلف املستو
ول خصوصا يف بعض املواد   ٔطر الرتبوية شلك  ىل ذ النقص احلاد يف ا

لمؤسسات، مع انعدام املرافق الصحية واملالعب  التعلميية والب  ات التحتية 
لمطالعة.   بات  ضية ومك   الر

ق ودمعنا يف  التوف متىن لمك لك  شرتايك  الفريق  مس  ري، و ٔ ا ويف 
لقطاع.   مج مع رمغ ضعف املزيانية املرصودة    التزنيل السلمي لهذا الرب

ر.    وشكرا السيد الوز

س السيد     اجللسة:  رئ
شار. شكرا السيد    املس

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  لكمة املوالية    ا
شار.    تفضل السيد املس

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

ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السادة والسيدات املس
ة رص  ل املدرسة العموم ر، املوضوع د ة هو موضوع من  السيد الوز ا

منوذج التمنوي  ىل جلنة ا ر اكن رشف  ٔنه تنعرفو السيد الوز ٔمهية مباكن،  ا
ىل إالطالق، هو وضع   ٔمه  اته، ٕاذا ما اكش من  ٔمه خمر اجلديد، واكن من 
لها املدرسة   ل املنظومة الرتبوية واليل يف الصممي د ىل هذا إالشاكل د اليد 

ة، واملدرسة العم ر فهيا..  العموم يفام كتعرفو السيد الوز ة،    وم
ال هاذ  ىل لك   ، ٔعطيتو اليل  ىل املعطيات  شكرمك  ٔوال، بغيت 
الية  ىل روح وطنية  اليل يدل  لمك  د الوزارة  به  قامت  اليل  شخيص  ال
ل  اللها النتاجئ والعمل د ملسؤولية، واليل المسنا من  ىل إالحساس  و

ة.   املدرسة العموم
ٔساسية اليل هام التلميذ، فامل ت  ل املكو ة فهيا ثالثة د درسة العموم

ٔستاذ.    الفضاء وا
يفام  ارطة الطريق  ٔنه يف  اس، كنمتناو  ا در الق ذ اح سبة التالم ل

ىل مدى هاذ السنوات حىت لسنة   تظم  اس م د الق كون وا ، 2026قلتو 
نا نلمسو يعين بطريقة معلية النتاجئ   ل القانون ش ميك ل هاذ اخلارطة ود د

مك  ٔ ٔدىن شك يف  لمك، وما عندي  ل الوزارة د شتغال د ل  إالطار ود
ر.  جحون يف هاذ املهمة، السيد الوز   ٕان شاء هللا س

ٔخرى الفضاءات، ميل كرنجعو ة  ح ٔيضا لو قسنا    من  لفضاءات، ف
ة من املناطق،  الية يف مجمو ىل الفوارق ا الفضاءات، وخصوصا كهنرضو 
ٔيضا   ة، وهذا  رىق ملا نطمح ٕاليه يف املدرسة العموم ة ال  هناك مدارس رصا

ليه.    البد من الرتكزي 
ل   ٔيضا د ات  ٔستاذ، وكنظن خمرج من خمر ل ا ٔمهية د ىل ا هيك 

منوذج ا ٔمهية القصوى لتكون املكونني، ا ٔولوية وا لتمنوي اجلديد هو ٕاعطاء ا
ويف  الطريق  ارطة  يف  ملسناه  اليش  وهاذ  ٔساتذة،  وا املدرسني  لتكون 
تعطي  ٔهنا  لمك، وكنمتناو  الوزارة د ل  العامة د السياسة ويف إالسرتاتيجية 

لها.  ٔلك د   ا
وربطها التلميذ  ل  د لقضية  رجع  بغيت  الفوارق    ٔ  ل  د ٕالشاكل 

الية.    ا
د الظاهرة، والبد يعين التعاطي   ٔيضا عند وا ففي العامل القروي هناك 
راهات  راهات ٕاما ٕا اة القروية، وهناك ٕا ل الف متدرس د معها جبدية، يه ا

 . ري ذ ل العقليات، ٕاىل  راهات د   مادية بعض املرات وبعض املرات ٕا
متدرس  ففي العديد من املناط ٔمهية فا اة ال حتظى بنفس ا ق النائية، الف

. ري ذ ل التنقل وإالطعام، ٕاىل  ىل مشلك د هيك  لها،    د
شتغال   ارطة الطريق والقانون إالطار و ٔنه  ال  ىل لك  متناو  فك
ٔنه ٕان شاء هللا  ٔدىن شك يف  ر، اليل ما عند  لمك، السيد الوز ؤوب د ا

لو، د ٔلك  ا ة يف   2026ٔن يف    يعطي  املدرسة معوم د  وا كون عند 
ٔي بالد.  ل  ل التمنية د ٔن يه احملور د  ،   املستوى اليل كنطمحو 

ليمك   . والسالم 
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س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ة مو ٓن  لكمة ا عي.  ا ج ميقراطي  ستوري ا   ا
س.    تفضل السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
ٔدوار   ، اعتبارا ل متعي لبالد ٕان املدرسة اليوم تقع يف صلب املرشوع ا
كون مواطنات  رشية املستدامة ويف  ٔهداف التمنية ال ق  اليت تلعهبا يف حتق

ٔيت يف ص ي ت لتايل فه لجميع، و دارة ومواطين الغد وضامن احلق يف الرتبية 
رساء   ٕ رسيع  اليوم ال لينا  الوطنية، ولهذا وجب  شغاالت  ت و ٔولو ا
رتقاء   و لجميع  اجلودة  الفرص،  اكفؤ  و إالنصاف  ا  قوا ديدة،  مدرسة 

متع.     لفرد وا

ر،    السيد الوز
ارطة الطريق   ٔن  اسبات،  دة م رمت يف  ل   2026- 2022كام ذ ٔ من 

سمتد مرجعيهتا من التوجهيات السديدة  لجميع،  ة ذات جودة  مدرسة معوم
ٔحاكم القانون   ٔيده، ومن  لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

منوذج    إالطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي ومن مضامني ا
لغة لتدعمي  ٔوىل عناية  ي  مج احلكويم ا ٔهداف الرب التمنوي اجلديد ومن 

عية.   ج و  ز ا   راك
ىل ٕارساء   ارطة قادرة  كون  ٔن  رشي، ال ميكهنا ٕاال  ولتمنية الرٔسامل ال
ىل  قادرة  وكذ  والتكون،  الرتبية  ظومة  م ٕاصالح  لتدبري  ديد  منوذج 

لول وتداب ٔن جناح هذه تقدمي  ة، ٕاال  ري معلية لتحسني جودة املدرسة العموم
متثل يف: ٔساسية    اخلارطة رهني بتوفري ثالث رشوط 

لضامن    - ليات  ب ومقرونة  واملسؤولية  ر  ٔ ا ىل  نية  م حاكمة  ٕارساء 
  اجلودة؛ 
لني؛  - لني واملتد ثاق حيدد الزتامات خمتلف الفا د م   اع
اكيف الست - متويل ا ٔمني ا   دامة إالصالح. وت

شارية ٕالجياد   ر، وجب التفكري بعمق ووفق مقاربة  ولهذا السيد الوز
لتايل ضامن تزنيل  توفري هذه الرشوط، و ليات الكف لضامن  السبل وا

ٔرض الواقع دون نواقص.   هذا املرشوع الطموح ٕاىل 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب، حتاد العام ملقاوالت املغرب.   دامئا يف ٕاطار التعق ٓن لفريق  لكمة ا   ا
شار.    تفضل السيد املس

شار     محمد معوري:  السيد املس
مك.  ىل جوا ر    ٔشكرمك السيد الوز

شاء   ات والربامج اليت فشلت يف ٕا ة من إالصال شهد قطاع التعلمي مجمو
صادية  ق التحوالت  ب  ويوا اجلودة  معايري  يليب  وطين،  تعلميي  نظام 

عية.  ج   و
اخلطوط   املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  يف  بري  م  ه بعنا  وقد 

سية خلارطة طريق   التعلمي، وهبذه املناسبة، نود ٕالصالح    2026-2022الرئ
ارطة الطريق هذه.  داد  شارية املعمتدة يف ٕا   ٔن حنيي املقاربة ال

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذا املوضوع مع   ا يف  ىش رؤي كام ت
ي  ث تصب يف اجتاه إالصالح ا التمنوي اجلديد"، ح منوذج  توصيات "ا

ة قصرية رشته وزارمك، وهو ٕاصالح طويل ا ٔهداف طمو ٔمد، ولكن ب
ه القصور اليت لوحظت، وهو ثبات  ٔو د  ٔ اه ٕاىل  ن ٔننا نثري  ري  املدى، 
صادي  ق التقدم  طلبات  م مع  يتوافق  يعد  مل  ي  ا واحملتوى،  الربامج 

عي.  ج   و
ه،  ش ف ي نع متع والعرص ا ٔساس ا ٔن يعكس التعلمي  ث جيب  ح

يف ميكن  ال  ما  التواصل وهو  وسائل  عرص  يف  تقليدي  تعلميي  نظام  ظل   
د نظام تعلميي  ة الع ٔصبحت مل ة  صطناعي، فاحلا اكء  عي وا ج
اح  نف انب  عاب وإالدراك، عوض احلفظ، ٕاىل  س ىل  ديث، قامئ 
بتدايئ،  لتعلمي  ٔوىل  ل ا ذ املرا جنلزيية م اصة  لغات احلية و ىل ا

انب تدرس مواد تتعلق  عوض  لغة الفرسية، ٕاىل  ىل ا صار فقط  ق
لمواطن الصاحل،  ٔساسية  وتلقني   (le civisme)ملواطنة وتلقني املبادئ ا

ٔساسية    . (les softs skills)املهارات ا
ات سوق  يا ىش مع اح ىل تنويع مسا التكون مبا ي كام جيب العمل 

ا ا ولوج ٔساسية. الشغل، وتطور التك ٔداة تعلميية    لرمقية وتعمميها 
ر، هيئة التدرس، املنوط هبا تزنيل  لينا ٕاغفال، السيد الوز كام ال جيب 
لعمل  اسبة  الل توفري ظروف م راسة، من  ٔقسام ا ل  هذا إالصالح دا
ٔقسام  كتظاظ وا ل  اوزة يف التدبري، م والقطع مع بعض املامرسات املت

ٕالضا د حتفزيات والتكون املسمتر. املشرتكة،    فة ٕاىل اع

ر،    السيد الوز
إالطار   قانون  اكن  من   51.17ٕاذا  مكو  اخلاص  التعلمي  قطاع  جيعل 

عتباره نظام تعلميي  كون رافعة  ٔن  ت نظام التعلمي املغريب، فٕانه جيب  مكو
احلديثة،   التعلمي  ورامج  عية  ج املتغريات  مع  ف  التك ىل  قادر  مرن، 
ش  ستوجب نوع من التعا ة تقليدية، وهو ما  ظومة تعلميية معوم مقابل م
ل توفري تعلمي ذي جودة  لتعاون يف س ني العام واخلاص  يك بني القطا ا

متع.  ىل تطور ا   وقادر 

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس
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حتاد  لكمة لفريق  ب دامئا، ا لشغل. يف ٕاطار التعق   املغريب 

شار   لود معصيد: السيد املس   م
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

ٔوضاع   سوية ا ٔي ٕاصالح رهني ب ٔن  لشغل  حتاد املغريب  نؤكد يف 
ا يعين   هلم، واح ال التعلمي، وصون الكرامة د ساء ور ة  املادية واملعنوية لف

اخلال د  وا بقات  ٔسايس،  نظام  خنرجو  ش  لقاءاتنا  يه يف  اليل  فات 
د  نوقعو وا ش  مالية  التلكفة  كون  ش  ر جمهود  ٔساسية، وبغيتك تد
ادي ميتلكو ال التعلمي، و ساء ور كون حمفز ل ادي  ٔساس اليل   نظام 

  إالصالح وشارو يف إالصالح. 
ٔمعدة  ل ا ليه، د فقني  ا م الثالوث اليوم اليل اح يظهر يل  لتايل  و

و من  الرتبوية   ة ٔستاذ  مدرسة معوم بغينا  ٕاىل  لرضورة  واملدرسة،  التلميذ 
كون  ٔساس  لها، خصنا ا ىل احمليط د ة  ف اذبية وم ذات جودة وذات 

ٔسايس.    فهيا التلميذ يف حمور العملية الرتبوية، خصنا خنرجو بنظام 
ة  ن يف السا قان اليل اك ر، نظرا لالح شدك، السيد الوز ٔ لتايل  و

حركة نقابية  التعلميية الي ا  د املستوى اليل ما بقاش اح وم واليل وصل لوا
ت هبا   ت اليل ج مثن لك املقار لتايل تيظهر يل، عندك إالرادة،  نضبطه. و
ٔن نصل ٕاىل   ادة الثقة يف الفعل النقايب، اليوم البد  ٕا ل  ل إالرشاك ود د

لنا.  لمنظومة د ربوية    اتفاق يعطي دفعة 
ٔ الثانية   سائلنا هاذ إالشاكل    يه املس ر، واليوم  رن، السيد الوز املد

املنظومة   مهنا  تعاين  اليل  وية  الب ٔعطاب  ا عن  املسؤول  من  ن،  اك اليل 
  الرتبوية؟ 

 : ٔسئ ل معك ب ادي نتفا ل الرتبية الوطنية و لوزارة د  ٔ   وامسح يل نبد
اكينة اليل  اليوم  الهيلكة  لتزنيل    هل  صاحلة  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف 

ن متا، واش  ا س  ن  ىل مقاسات معينة واك ٔهنا مصاوبة  لام ب إالصالح؟ 
يل  ي ر، من متديد لبعض املسؤولني؟ هاذ اليش  هتيوش، السيد الوز ما غن
هذا   يف  هللا  يد  تعطي  مستعدة  اليل  الرتبوية  الكفاءات  ل  د ة  مجمو ٔنه 

مشة.     إالصالح 
ٕاقلمييني ومدراء   ر، النتداب وتعيني مدراء  املعايري، السيد الوز ما يه 
لتايل  ليه هو الوالءات احلزبية والنقابية، و ويني؟ ومعيار هنا مسكوت 
ارف عندك هذه اجلرٔة    ٔ ادي تعطي دفعة، و ربوية اليل  ة  البد من ر

  هذه.  
هذه   يف  جبانبك  ا  اح ٔنه  ب نؤكد   لشغل  املغريب  حتاد  يف  ا  اح
رشي ومه  لعنرص ال م  ه لرضورة البد من  ة، ولكن  ٔوراش إالصالح ا
ات،   د مجليع الف كون مو ٔسايس  اهتم، بغينا نظام  ال التعلمي لك ف ساء ور

ٓفاق د ح  يف لغنب وحمفز  ات اليل كتحس  صف مجليع الف ل م ل الرتيق ود
  التحفزي. 

رو   ٔن ند قان اليل هو معروف، البد  ح د  ش وا اليوم، املنظومة كتع
ربوية يف  ارة  ة تويل م العموم املدرسة  ش  ر،  السيد الوز اليد،  اليد يف 
ن  ٔ ٔساسيني،  د احللول اليل هوما  ادي نعطي وا اء ويف البوادي، و ٔح ا

ش اليل اكنت ت ر، يه هيئة التف ربوي؟ اليوم، السيد الوز ب ما هو  وا
ربوي وٕاداري  ىل مستوى التدبري اجلهوي إالقلميي خصنا نفرقو بني ما هو 

  ومايل.  
 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لفريق احلريك.  لكمة    ا
ارك.  س، اليس م   تفضل السيد الرئ

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

ر احملرتم    ، السيد الوز
ىل ما ييل:  يد  ٔ مك نود يف الفريق احلريك الت ل مع جوا   يف ٕاطار التفا

عهد   يف  بالد  يف  اعمتدت  احملرتم،  ر  الوز السيد  تعلمون،  كام  ٔوال، 
ٕاطار  ة وقانون  العموم املدرسة  اسرتاتيجية ٕالصالح  السابقة رؤية  احلكومة 
امل  ال  وموافقة  ٔييد  بت حظي  ي  ا العلمي  والبحث  والتكون  لرتبية 

وا  واملهنية  السياسية  ت  املكو جامع خمتلف  ٕ و متعية، ويه حفظه هللا، 
ا يف عهد هذه احلكومة،   سمع عهنا ش ٔسف  ٔو مل نعد مع ا مرجعية مل نعمل 
لقانون  مك ملزتمون  ٔ ٔكدمت ب ٓن  مك ا ر احملرتم، يف جوا دا، السيد الوز ما

ر.  ، السيد الوز   إالطار، ومتىن ذ
ٔىب   ات اجلوهرية ت ىل تزنيل هذه إالصال ٔ العمل  هذه احلكومة اليت بد

ل بلورة   ٕاال ٔ ٔخرى من  وية  اظرات  ديدة وتطلق م ح مشاورات  ٔن تف
لزمن السيايس  شخيص يف هدر مرفوض  ل إالصالح لٕالصالح وشخيص 
سرتاتيجي رهني بتعاقب   والتمنوي وإالماكنيات املالية، وجعل هذا القطاع 

ت سياسوية ضيقة.     احلكومات وحمط حسا
ل  دم عقد ا ل  س بة ٕاصالح ويف هذا إالطار  ع وموا لت جنة الوطنية 

ذ   ع م ٔي اج س احلكومة  رٔسها السيد رئ ظومة الرتبية والتكون اليت  م
ري   ٔساس: ما هو الرس يف هذا الرتاجع  ب احلكومة، ليبقى السؤال ا تنص
ة  املربر؟ وملاذا ال مت احلكومة ٕاجراءات ٕاللغاء هذه املرجعيات إالصالح

رغب يف   العمل مبوجهبا؟  مادامت ال 
رشية القطاعية   ٔن املوارد ال ه  ر احملرتم، مما ال شك ف نيا، السيد الوز
إالصالح  وجناح  لتزنيل  ٔساسية  ركزية  تعترب  والرتبوية  ية  والتق إالدارية 
د  ٔسايس املو ل النظام ا شود، ويف هذا إالطار نتطلع ٕاىل الكشف عن م امل

يار ٕاصداره يف صيغ ر وعن الرس يف اخ ة مرسوم بدل قانون، السيد الوز
رشيعي.    احملرتم، ضام حلق الربملان الرقايب وال
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دماج   ٕ احلكومة  يف  املمث  ٔحزاب  ل ابية  نت الوعود  عن  وماذا 
لنمت مؤخرا،  ٔ مك  ٔ لام  ٔرقام مالية مركزية،  ٔاكدمييات اجلهوية ب ٔطر ا ٔستاذة و ا

ار التو  ٔن ال بديل عن خ ر،  ظيف اجلهوي العمويم، وهو مقرتح السيد الوز
ا.  ليه مرارا يف حزبنا وفريق   ٔكد 

ٔجور  ل الرفع من  ر احملرتم، عن م سائلمك السيد الوز يف ذات إالطار، 
ايب؟  د انت و ٔساتذة   ا

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

عية.  ج ة العدا  مو لكمة املوالية    ا
لني هللا يعطيمك اخلري.ر  رتام املتد   اء ا

  تفضل. 

ر:  شار السيد سعيد شا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
كنمتناو وكنا  الصادمة،  املؤرشات  لينا  كذ    عرضت  لينا  تعرض 

ر   امليا وعربيا، لك املغاربة، السيد الوز لنا  ل البالد د ٔخرة د املراتب املت
ٔمهية  ب مقرون  املغرب  تطور  ٔن  ب ون  يؤم املسؤولون  ومعهم  يعين  احملرتم، 
سب ماكنة حمرتمة بني   ك و املغربية  ٔو ا و  ث ا العملية التعلميية، ح

  ملية التعلميية.  الشعوب ٕاىل تطورت هاذ الع 

ر،    السيد الوز
يوم   السياق  هاذ  و   2022- 11-10يف  وطرق احلكويم،  لس  ا تعقد 

ل   ارطة الطريق اكنت عندها 2026- 2022خلارطة الطريق د ، يعين هاذ 
ن   3 اللها اك ة، واقعية وموضوعية، من  ٔهداف مرشو ٔهداف،  ل ا د

الزتامات:    12 ل  لتلميذ،    5د ؤ   3مرتبطني  ملؤسسات،    4ستاذ، 
  ملدرسة. 

ل    3وضعتو   لتكون د و  دا، ومش رشوط، رشوط حىت يه معقو 
ش يتحقق  لمو مجيع ٕان شاء هللا  ٔستاذ الغد فعال كن ٔستاذ الغد، يعين 

د   ل الرتبية والتكون   50وا د املس د ادي يدوزو بوا ٔستاذ اليل  ٔلف 
  . جلامعة مع التحفزيات الرضورية

يعين  دا،  مة  قداممك  إالماكنيات  ٔن  ب ر،  الوز السيد  شري،  ت هنا 
ٔستاذ   ٔن نقول هاذ ا كفي  املاليري اليل قداممك يف هاذ السنوات هاذي، 

شاء هللا   ٕان  لو  غتوفرو  هاذ   4الغد  متولو  ش  رمه  ا ل  د املليار  ل  د
ليناش ر احملرتم، يعين:  العملية، واش ما ميك سائلمك، السيد الوز ا    اح

ني،  ىل الغرف ل عرض هاذ اخلارطة  ل معلية ق سويق د ل ٔوال، مقمت 
اليم؛  سويق إال   يعين ال

مك  م ظرو  ت ٔن  احملرتم؟  ر  الوز السيد  ت،  الضام يه  ٔشنو  نيا، 

) لهاذ اخلارطة، يعين  الواقع  ٔرض  ىل  تزنيل  ت   l’obligation deضام
résultat) ٔن عندمك  (les moyens.( 

ر احملرتم،   السيد الوز
مي املشاريع  ٔمام صاحب اجلال نرصه هللا؟   17ماذا عن تق   امللزتم هبا 

ر احملرتم،    السيد الوز
ب   س ذ، والس  ٔطر والتالم ٔساتذة وا ىل ا عتداءات  ماذا عن 

درات؟    استعامل ا

ر احملرتم،    السيد الوز
ارج السمل؟ ملاذا  بتدايئ من التصنيف  دادي و ٔساتذة إال   ٔقيص 

ر احملرتم،    السيد الوز
متيش يف الطريق حمفرة،  ٔن الناقالت املدرسية  ٔنمت تعلمون ب العامل القروي 
ولكن  املدرسية،  الناقالت  من  بري  دد  رشى،  ت مة  رات  اس يعين 

ال  رشيو  ت ٕاذن  ر،  الوز السيد  اكيناش،  ما  يف الطريق  ميشيو  و ناقالت 
ستات.    الب

ر احملرتم اس.. السيد الوز ة فاس مك  ،  

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت.   هت شار، شكرا، ا   شكرا السيد املس

ٔصا ب لفريق ا   واملعارصة.  ٓخر تعق
  تفضل. 

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ه  ي سلطمت ف ىل عرضمك القمي ا ٔهنئمك  ٔن  ٔود  ر،  ٔوال، السيد الوز
ة.   ل جتويد املدرسة العموم ٔ ارطة الطريق من  ىل  ٔضواء    ا

ذ وتزنيل هذه اخلارطة.   ٔييد يف تنف ا عن ت ملناسبة نعرب لمك يف فريق   و
ٔن التعلمي يعترب ر، ب ر، السيد الوز ٔذ ٔن  ٔود كذ  ٔخرى،  ة   ومن 

ال امل نرصه هللا، يدعو  ٔولوية وطنية بعد القضية الرتابية، واليت ما ف 
ٔن التعلميي ببالد  ٔمهية ٕاصالح الش ىل التذكري ب اسبة  ٔكرث من م ويؤكد يف 
التمنية  ٔساس  وهو  رشي،  ال لعنرص  ارتباطا  ات  القطا ٔكرث  لكونه  وذ 

رفع لك رها ٓمال و ليه تعقد لك ا ، و ت ال ميكن الشام ل، رها ت املستق
كران   ىل  ىل العمل واملعرفة و ستقمي  ال صاحلة  ٔج اء  رى النور ٕاال ب ٔن  لها 

ات وحب الوطن.     ا
وعرفان   ر وشكر  تقد بتحية  نتقدم  واملعارصة،  ٔصا  ا فريق  وحنن يف 

هودا  ىل ا هتا  داد ربوع اململكة ولك مستو ىل ام ال وساء التعلمي  ت لر
راهات  لرمغ من إال ٔبناء املغاربة  ربية وتعلمي  والتضحيات اليت يقدموهنا من 

وهنا.   واملعيقات اليت يوا
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ر،    السيد الوز
ٔن  من  مينعنا  الهام ال  القطاع احليوي  لعملمك اجلبار يف هذا  تنوهينا  ٕان 
املدرسة   جتويد  ل  ٔ من  ة  مل راها رضورة  اليت  ات  املقرت ببعض  نتقدم 

ر البعض مهنا نظرا لضيق الوقت: العموم ىل ذ رص  ٔق   ة، وس
ٔساتذة   من  رشي  ال العنرص  كون  و ٔهيل  ت من  املزيد  رضورة  ٔوال، 

  وٕاداريني ومسؤولني وحتفزيمه لالخنراط يف العمل الرتبوي املمتزي؛ 
ىل التحرر املرجعي  ادة النظر يف الربامج واملناجه الرتبوية والعمل  نيا، ٕا

ٔصلح. حتررا  ٔ البقاء ل د  ما خللق املنافسة بني هذه الربامج وفق م
 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

بات.  ىل التعق ل الرد  ٔ ر من  لسيد الوز لكمة    ا
لمنصة.    تفضلوا 

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا  السيد وز
ٔسئ اليل يه مطرو ىل لك هاذ ا   ة.  شكرا 

ارتقاء   ٔن  ب ا  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا ٔن  ب ٔكد  ن بغيت  ٔوال،   ٔ بغيت 
رشي هو راه يف نفس الوقت هدف، ولكن يف نفس الوقت هو  الرٔسامل ال

ش نوصلو ٕاىل التمنية املستدامة.    وسي 
التوصيات  ومن لك  شخيص  ال من  طلق  ت راه  الطريق  ارطة  وهاذ 

ا   اح التمنوي،  منوذج  ا ل  د د وا شخيص  ال هاذ  كون  ش  فضلنا 
ش جيعل  ، هذا  ش يعكز ش هذا مايش  شخيص اليل هو رصحي،  ال

ٔن تعبئة لك الوسائل ولك اجلهود متيش يف اجتاه حتسني جودة التعلامت.    ب
هاذ  الل لك  اليل متت  ات  هناك ٕاصال ٔن بطبيعة احلال  ب واعترب 

قة السنوات املاضية ولكن رمغ هاذ إالصال هودات يف احلق ات، ورمغ هاذ ا
اة، وهذا تنعتربو هذا راجع   و ٓن ٕاىل النتاجئ اليل يه م ما وصلناش حلد ا
هاذ  ل  د التزنيل  طريقة  ٕاىل  راجع  ولكن  سياسية،  ٕارادة  لعدم  مايش 
ٔهداف اليل يه  ىل  ارطة الطريق ترتكز  الش هاذ  ات، وهذا  إالصال

ىل طريقة التزنيل. ٕاسرتاتيجية اليل يه مرمقة، وترت  ىل هاذ التزنيل،    كز 
بغيت من طبيعة احلال من رشوط التزنيل هناك رشوط اليل يه عندها  
ل  لحاكمة مبا فهيا الهيلكة التدبريية د قلو  شتغلو، ن ا  حلاكمة، اح القة 
هناك   احمليل،  الصعيد  ىل  ٔو  اجلهوي  الصعيد  ىل  و املركزي  الصعيد  ىل 

اليل يه عن فهيا: الرشاكء احملليني رشوط  مبا  بتعبئة لك الرشاكء  القة  دها 
مة.   ور واليل يه  د ا   بطبيعة احلال اليل تيلعبو وا

ا مع   متويل بطبيعة احلال، واح القة  اليل يه عندها  هناك رشوط 
د  ب هاذ إالصالح بتوفري وا ش توا ل احلكومة  احلكومة وهذا الزتام د

 ٔ ا الل  ام  متويل  تيفوق  ا اليل   ، املق رمه   5ربع سنوات  ل ا مليار د
ه  ن.. جزء م بري، زعام اك ه  د اجلزء م متويل وا ة لك سنة، وهاذ ا ٕاضاف

ال وساء التعلمي.   قة لر   بري خمصص يف احلق
لعدد ونظرا لسميتو.. هذا   ٔن نظرا  راهات،  من طبيعة احلال هناك ٕا

نتظا ٔو لك  لهياش تزنل تيجعل لك املطالب  ال اليل ما ميك ل ر رات د
ش  د، ولكن هناك ٕارادة، هناك رغبة  لهياش تلىب يف وقت وا ٔو ما ميك
لك  ش يوصل  متناو  لنتاجئ و اري يوصل زعام  ٓن  هاذ احلوار اليل هو ا

  توافق مع الرشاكء، رشاكئنا يف املنظومة.  
قة راه ٔن هذا يف احلق د  من طبيعة احلال، تنعتربو ب سا ادي  هو اليل 

د العالقة ما بني   ٔن هناك وا ا عند يقني ب ارطة الطريق، اح لتزنيل هاذ 
لنتاجئ املنتظرة،   ال وساء التعلمي  ل ر التحفزي وما بني حتسني الوضعية د

ٔكرب من الغالف املايل سيخصص لهاذ اجلانب.   الش اجلزء ا   ولهذا هذا 
ٔسايس  ور  ا د  وا عندو  ل  التكون  د العملية  هاذ  انطلقت  ا  واح  ،

التعلمي   ىل  ٔكدتيو  ٔنتوما  التعلمي،  يف  التكون  ٔساتذة،  ا كون  التكون، 
لزتامات  ٔن من  ل املربيات واملربيني، وهنا بغيت نؤكد ب ٔويل والتكون د ا
ٔويل  ٔن من طبيعة احلال هاذ التعلمي ا ارطة الطريق، ب ات يف  اليل يه 

ا هو امجل  لزتامات وا لو اليويم، راه من  لتدبري د عيات اليل يه تتلكف 
ة  لو وال يف املراق متويل د و ال يف ا ، ومن طبيعة احلال دور ا و ل ا د
ل  ٔيضا لك احلقوق د كون املربيات واملربيني وال يف ضامن  لو وال يف  د

ة حىت هو راه مضمون.    هاذ الف
يو تطرق ٔنتوما  لعدا    هناك،  القة  عندها  يه  اليل  لمواضيع 

عية،   ج ٔو العدا  الية  ل ٕاما العدا ا دد د يفاش جنعلو  عية،  ج
ري ميكن  عي،  ج مع  رفعو من ا يفاش  كتظاظ،  يفاش نقصو من 

تظر هو توظيف   ارطة الطريق هو اليل م ٔن هاذ  ٔكد لمك ب  20.000يل ن
قة اليل يف موظف لك سنة   ار، وهذا جمهود يف احلق ٕاضايف، هذا جمهود ج

كتظاظ،  ش نقصو هاذ  د  سا ا تنعتربوه من اليل ميكن لو  قة اح احلق
ل املناطق اليل  ياز ٕاجيايب لعدد د م د  كون وا ش  د  سا ميكن لو 
ٔو فهيا خصاص  ل املؤسسات التعلميية  ة د ٓن فهيا خصاص من الناح يه ا

ٔدي لالكتظاظ يف بعض املناطق من   ٔساتذة، هيئة التدرس، وهذا تي دد ا
ان.   ٔح   وبعض ا

يف   ٔن  ب جنعلو  بغينا  اليل  الربامج  هاذ  ىل  لكمتيو  ٔنتوما  ٔيضا  هذا 
ىل   التكون، يف التعلامت اح  نف ل  ال، د د ا كون وا ذ  ل التالم د

ل املؤسسة،  ىل احمليط د اح  نف ىل الرمقنة،  اح  نف بية،  ٔج لغات ا ا
ل  ادي يف اجتاه د ٔيضا هناك الزتام اليل هو  لزتامات  الش من  وهذا 

م، ٕاىل   د  ٔن هذا  لها وتنعتربو ب ىل احمليط د ة  رفعو املدرسة املنف بغينا 
ر جودة  ٓ رفعو من  كون رشاكت حملية،  الل هاذ الرشاكت ميكن  من 

ذ.   ىل التالم لها  ر د ٓ   هاذ التعلامت، ومن ا
ارطة الطريق يه بطبيعة احلال ركزت  ا هاذ  ري، بغيت.. اح ٔ يف ا
ة مايش يف خصوم   ا تنعتربو املدرسة العموم ة، ولكن اح ىل املدرسة العموم

د   مع وا لها،  د املاكنة  عندها  اخلصوصية  املدرسة  اخلصوصية،  املدرسة 
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ارطة الطريق، يه يف  ات يف  ليات، اليل يه  ل ا د العدد د العدد، وا
ىل هنرضو  قة ميل  ىل  (Labélisation)  احلق يفاش،  ىل  هنرضو  ، ميل 

ل ىل ضبط ميل    ،  (l’institut de professorat)  ذاك املعهد د كهنرضو 
ل  دا اجلودة  بة  ملوا معمو  ليات  يه  ليات  ا هاذ  ٔساس،  ا التعلامت 
سبة  ل ور  ا نفس  غتلعب  ٔيضا  معمو  ولكن  ة،  العموم املؤسسات 

ل القطاع اخلصويص.    لمؤسسات د
ش ما بني القطاع العام والقطاع اخلصويص  ٔن هاذ التعا ا تنعتربو ب اح

لو، الق ٔقل من  عندو ماكنة د ميثل تقريبا  ميثل فاملغرب  طاع اخلصويص راه 
ابعو دراسهتم فهاذ القطاع اخلصويص   14% ٓن ت ذ اليل هوما ا ل التالم د

ا   واح مضبوط  دور  ور  ا هاذ  كون  خص  ولكن  لو،  د ور  ا وعندو 
يفاش هاذ.. رشاكة مع امجلعيات اليل  ىل  ٔيضا  ىل.. فهاذ إالطار  شتغلو  ت

ظم لهاذ القطاع. يه ملكفة د القانون قانون م كون وا ش   هباذ املوضوع، 

  وشكرا، شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔسئ الشفوية   ل ا ىل املسامهة القمية يف هاذ احلصة د نية  وشكرا مرة 
لحكومة.  ة    املو

ٔعامل اجللسة   دول  نا  كون قد استوف ٔسئ الشفهية  هبذا  صصة ل ا
لحكومة.  ة    املو

لسيدات والسادة ٔشغال    شكرا  شيط  ىل املسامهة يف ت شارن  املس
  هاته اجللسة. 

 ورفعت اجللسة. 


