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 607 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٔوىل 25  الثال سمرب 20ه (4144  جامدى ا  .م)2202 د
شار    الرئاسة: نيالسيد  املس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن.   املس
ت قة، ابت  : التوق ة  ء من ال داساعتان وسع ومخسون دق قة سا ق الرابعة وا

 السادسة بعد الزوال. 
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية.  :ا اقشة ا  م

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

شار السيد  ني املس س اجللسة: محمد ح   ، رئ
 سم هللا الرمحن الرحمي. 

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

  احملرتمون، السادة الوزراء 
السيد  اجللسة  هذه  معنا يف  ٔنه حيرض  ب ار  إالخ من  البد  البداية،  يف 
ة املوريتانية والوفد  مجلهورية إالسالم س امجلعية الوطنية  يه رئ الشيخ و 

 . ع املرافق    الرف
ة واملمتزية القامئة  الثنائية املت ٔوارص العالقات  رة يه جتسيد  هذه الز

قني. بني  ن الشق   الب
والسادة   السيدات  حرضات  مجيعا،  مسمك  ٔرحب  املناسبة،  وهبذه 
ه  بب مقاما طيبا  ممتنني   املرافق   والوفد  س  الرئ لسيد  شارن،  املس

ق.  اح والتوف لن رته لبالد  لكل ز ٔن    الثاين املغرب، ومتىن كذ 
ٔحاكم الفصل   ، ومعال ب ستو   100وبعد ذ ضيات  من ا ر، ووفقا ملق

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

ٔعامل هذه  دول  ة يف  ٔسئ الشفوية املدر ا ل الرشوع يف تناول  ق
مسمك  و شارن،  املس جملس  س  رئ السيد  مس  ٔتقدم  ٔن  البد  اجللسة، 

ٔمجل الترباكت مج  هتاين و ٔحر ا شارن احملرتمني ب يعا، السيدات والسادة املس
ٔطقم ٕادارية   ٔعضاء املنتخب الوطين املغريب لكرة القدم، العبني ومدربني و ٕاىل 
ٔس  الل هنائيات  ٔطلس  ٔسود ا ليه  ي بصم  ىل املشوار املمتزي ا وطبية 

قة.  2022العامل  ضنته دو قطر الشق ي اح   ا
هرة   روية  ملحمة  اكنت  لفعل  القدم ٕاهنا  لكرة  عتبار  ادت  ٔ

ٔهلمت حامس ، و ضة معوما ببالد شعبيا والتفاف امجليع حول القميص   اولر
ٔول صاحب اجلال امل محمد السادس،  يض ا لر الوطين والتعلق املتني 

وكذ الالعبني  حامس  السديدة  بتوجهياته  ٔهلم  ي  ا هللا،  امحلاس نرصه  ا 
نتصارات  ٔفراد شعبه  هتاج  ة وا الل مشاركته التلقائية لفر الشعيب، من 

  الفريق الوطين الرائعة. 
والعربية  املغربية  امجلاهري  اجلزيل ٕاىل لك  لشكر  ه  لتو فرصة  ونغتمنها 
ه، وخصوصا ت اليت   ار ل الوطن و كرة القدم، دا ة الشغوفة  وإالفريق

ٔبطالنا  حتملت عناء السفر من   ري سند وعون  خمتلف بقاع العامل لتكون 
رزت شدة  ٔ سانيا، واليت  ضيا وٕا ٔبعاد، ر ق هذه امللحمة املتعددة ا يف حتق

ة. نا اخلا ٔم  وقوة متاسك املغاربة بثوابت 
ي تضطلع به اجلامعة   ؤوب ا لعمل اجلاد وا كام ال تفوتنا الفرصة لتنويه 

ة املغربية لكرة ال  كرة القدم املغربية. امللك ل الريق  ٔ   قدم من 
الشعب   ٔفراد  ا مجليع  ، نرصه هللا، وهن امل ٔخرى جلال  مرة  ا  فهن

اح.  ٔلق والن ا مزيدا من الت   املغريب هبذه إالجنازات التارخيية، ومتىن لفريق
رة   رخي  ري املسبوق يف  ل مع هذا احلدث التارخيي  ويف ٕاطار التفا

زي زمين من هذه اجللسة لسادة القدم املغربية لس ختصيص  ب ا ، قرر مك
لك  ني  ق دود دق سبني يف  ري املن ٔعضاء  ات وا مو الفرق وا رؤساء 

ل.  د   م
ٔحرار.  ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م لكمة يف البداية  ٔعطي ا   و

شارن.  د املس ٔ   فليتفضل 

لطيف مستقمي:  شار السيد عبد ا   املس
س،    السيد الرئ

ا من   مك ورجو نو متىن م ٔهنا حلظة فرح وسعادة،  هللا جيازيك خبري، مبا 
ت   .املرونة يف التوق

اء دعو نفرح.  لتعبري، ر ة  كون اكف ني لن  ق  فدق
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.  لسيد الرئ   شكرا 

ٔعامل واعتبارا لفرتة البث   التلفزي، سوف  ولكن فقط لاللزتام جبدول ا
اليت   املشاعر  لك  معربا وجمسدا  ذ  ني، وسيكون  ق بدق لزتام  حناول 

 حنس هبا مجيعا هبذه املناسبة املمتزية. 
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري:    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن، إالخوان     املس
ه جملسنا املوقر املغاربة فرحهتم  شارك ف رخيي مشهود،  قة ٕانه ليوم  حق
ٔس  تخبنا الوطين لكرة القدم يف هنائيات  لهيا م ة الباهرة اليت بصم  لن
بغناها  العربية  لغة  ا معجم  يف  ٔحبث  جعلتين  ة  ن قة،  الشق بقطر  العامل 

ٔست  اليت  التعابري  د  ٔ ومل  من  وتنوعها،  حقه  املنتخب  ٕاعطاء هذا  هبا  طيع 
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ٔمم والشعوب، ومل  اليا بني خمتلف ا الشكر والثناء، بعد ما رفع راية املغرب 
اش ت  ٔعضاء فريقي، ومهنم من  اري مشاعري وال مشاعر  ٔ ٔن  ٔستطع 

  املالمح يف امليدان وعن كثب. 
ٔن نن ٔحرار ٕاال  مس فريق التجمع الوطين ل سعنا  لتايل، ال  حين لمك  و

ري مسبوق  مك امللفت، خفورون مبا حققمت من ٕاجناز  ٔدا ٔسود تعظ  ٔهيا ا
ا.    عربيا وٕافريق

اء يف بداية العرشية  ٔت هكذا عبثا، بل  ٕان هذا إالجناز البطويل مل ي
ا   فر ي خرج  ال امل محمد السادس، حفظه هللا، ا الثالثة من حمك 

نت  انب شعبه حيتفل  ا ٕاىل  هت ديث  م ل تخبنا، وهو ما جير  صارات م
طوال   العظمي  امل  قدمه هذا  ات   20عام  إالصال بفعل  سنة من حمكه 

م بقضا  ه ىل رٔسها  ة واليت قام هبا و ستورية واحلقوق السياسية وا
ضية حتتية شاخمة  ات ر ب توفري  ىل  ٕاضافة ٕاىل ٕارصاره  خلارج،  املغاربة 

اللته، وه ديدة استفادت من هذا املناخ إالجيايب. خت امس  ٔفرز خنبا    و ما 
ر لك   س مثني هذا الفوز العظمي  ىل رضورة  ٔن نؤكد  سعنا ٕاال  ال 
لهوية احلضارية املغربية  تخبنا، مواقف جتسد  ٔظهرها العبو م املواقف اليت 

ء ٕاىل الوطن و ن ا احلنيف،  يين ٕالسالم ء ا ن ىل  ة  زتاز به  املب
الل الرموز الوطنية.   الل ٕا   من 

ة  ٔداء ون ٔعتد املنتخبات يف العامل،  ىل  تخبنا قد انترص  فٕاذا اكن م
ات  ٔ الق، ول ٔ دان القمي وا ٔيضا يف م رة القدم، فٕانه انترص  دان  يف م
ٔيضا   رها  ٔخرى واس ارب يف جماالت  ا وجب استلهام هذه الت  ، كذ

عية.  لتعزز قمي  ج ل ٕاجناح ورش التعلمي وامحلاية  ٔ متعية من    نا ا
ٔطلس، لقد فزمت بقلوب العامل.  ٔسود ا   فشكرا 

 شكرا لوليد الررايك. 
اح.  ندس هذا الن   شكرا لفوزي لقجع، 

س   . وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

ٔصا واملعارصة.   لكمة لفريق ا   ا
س.  تفضل   السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:   املس
س احملرتم،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

من   القدم  رة  لعبة  فهيا  قوية حتولت  رخيية  قاطبة حلظة  املغاربة  اش 
اليت   سانية  وإال الوطنية  القمي  يلخص لك  ٕاىل حمفل  ي  رفهي يض  شاط ر

رخينا.  ه مسار    تعكس هوية جممتعنا وتو
حتنا  وم عي  ج ا  اندماج قوت  ة  وثقاف ضية  ر جتربة  عشنا  فقد 

زتاز يف لفخر و نا املغربية الرشيفة.  الشعور  ئنا ململك    ان
تخبنا الوطين حىت وصو  ضية املتتالية اليت حققها م نتصارات الر ٕان 
انتصارات  فقط  كن  القدم مل  لكرة  العامل  ٔس  ملنافسات  هيب  املربع ا ٕاىل 
رفرف بني   ٔعطت لعلمنا الوطين وهو  دة دالالت  اءت حتمل  روية بل 

ٔمم يف د الم ا ن جيعالنه رمز دو ٔ قة لك السمو والنبل ال و قطر الشق
ذرة يف احلضارة.   د م   مغربية عريقة يف ا

حبرارة   وشد  الوطين،  تخبنا  م ٔسامء  لك  ر  وتقد زتاز  وا خفر  حية  ف
ىل  املغربية، و القدم  رة  ال  ساء ور الوطين ولك  يد مدربه  ىل  وطنية 

ة لك س اجلامعة امللك ن عن رٔسهم رئ ٔ ي  رة القدم السيد فوزي لقجع ا
رة القدم وبني عن كفاءة  ال موهوبة يف جمال  ٔج قدرة فائقة يف الفعالية يف بناء 

يل.   برية يف التدبري احملمك والتخطيط املستق ة    الية وحرف
تخبنا الكروي  ٔن نعمل يك ال تبقى انتصارات م لينا مجيعا  لهذا، جيب 

رى قة ذ الشق قطر  لتصبح   يف  ٔن حنولها  لينا  بل  القادمة،  ال  ٔج ل فقط 
ل مغرب  ٔ منوية تنطلق بقوة، ال يعلوها الشك من  ضية  هنضة شبابية ر
ىل رٔسه صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه  ريده الشعب املغريب و
سمترار ماكنة مرموقة يف التارخي العرصي  ٔمم حيتل  ا هللا، دامئا يف مقدمة 

  . احلديث 
احلسنة  والنية  العمل  يف  الص  وإال اجلال  لصاحب  ة  الثاق الرؤية  ف

  . ا الن ٔهداف ٔن نصل ٕاىل  نا    لمغاربة، ميك
ال امل محمد السادس نرصه والشعب املغريب ٕاىل املزيد  حفظ هللا 

ٔلق.   ات والت ا   من الن
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

لفريق   لكمة  دة والتعادلية.  ستقاليلا   لو
شار.    تفضل السيد املس

ل:  شار السيد عبد القادر الك  املس
  سم هللا. 

س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

جناز   ٕ اك وشعبا،  ٔن حنتفي مكغاربة، م لحظة التارخيية  سعداء يف هذه ا
فل به املغاربة ومبعيهتم لك الشعوب   ل طموح، ٕاجناز اح ة ج العربية وإالسالم

لمغرب.    ولك احملبني 
نثق يف  ٔن  روس  ٔمه ا رب، من  لنا مهنا دروس و هاته احملطة  فعال، 

 املغاربة ويف قدرة املغاربة.  
ا وليد الررايك.    هن

خلارج   ملغرب و املغريب، مغاربة مقميون  ٔن الشعب  روس  ٔمه ا من 
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ة الوطن.  ل مصل ٔ   يتالمحون من 
ٔسايس، هو ٔن حنقق املستحيل.  درس  رادتنا، بقوتنا ميكن  ٕ   ٔننا 

ٔن حيول ٕاىل انتصارات يف جماالت  نتصار جيب  ٔن هذا  ٔسايس،  درس 
االت.  ضة ويف لك ا عددة، يف الثقافة والر   م

ٔعتربت مشتال  ٔاكدميية محمد السادس، اليت  ا ملبدع  لمغرب، هن ا  هن
ضيني.  لر   ٔساسيا 

اء   ٔح ىل الفرق يف العصب ويف ا اح  ٔن ينعكس هذا الن متىن   ، و
ذ العربة من هذا اجليل الطموح يف لك   ٔ ٔن ن ضة املدرسية، ومتىن  ويف الر

االت.    ا
ٔن نفوت   ا لنا، وال ميكن  رة، بل  هن ا ٔن جنعلها حمطة  هذه الفرصة و

شها  نا ويف لك البطوالت اليت سنع كون حمطة مستدامة يف ثقاف ٔن  جيب 
س اجلامعة،   شجيع، ويف مقدمة هذا هو رئ ستحق ال شجيع لك من  قريبا ل

هود ولك الالعبني ولك املغاربة.  ؤوب وا   ىل العمل ا
  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
شار. شكرا    السيد املس

لفريق احلريك  لكمة    . ا
س.    تفضلوا السيد الرئ

شار   ارك السباعي:  السيد املس   م
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س.    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
هتاين جلال امل   ٔن جندد صادق ا سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  بداية، ال 
ت املنتخب الوطين لكرة القدم واكفة  محمد السادس نرصه هللا، واكفة مكو
املربع   بلوغ  يف  املمتثل  التارخيي  إالجناز  ىل  ه،  ار و الوطن  ل  دا املغاربة 

ٔس العامل.  هيب لبطو    ا
ىل حسن تنظمي   ٔمريا وحكومة وشعبا،  ا موصو ٕاىل دو قطر،  وهتان

الشع  لك  وٕاىل  البطو  ملحمته  هذه  يف  الوطين  الفريق  ساندت  اليت  وب 
  التارخيية. 

س،    السيد الرئ
ٔس العامل ولكن   ٔس العامل ولكن فز بقلوب العامل، مل نفز  فعال، مل نفز 
اك وفريقا ومجهورا  ٔرض، م ا بقاع  ممزية يف لك  المة  العامل ورص  ٔهبر 

  وشعبا. 
الوطين  العامل، ولكن رفرف العامل  ٔس  نفز  القارات وعزف    مل  يف لك 

وات.  شيد الوطين يف لك الق   ال
ا   ٔخرى مل وشعب، وكت ٔس العامل، ولكن صنعنا ملحمة  فعال مل نفز 

ٓمن ومستقر، ملحمة عنواهنا   ديدة يف التارخي عنواهنا وطن عظمي،  ة  صف
ٔبطال، عنواهنا مغرب الوطنية الصادقة املقرونة بقمي   بت ا ٔنوار وم مرشق ا

  طنة احلقة. املوا
رفعة  ٔمام  ٔزمات  ا ىس  ي ٓيب  شعب  س،  الرئ السيد  عنواهنا،  ملحمة 

  ونداء الوطن وحب املنجزات. 
  ملحمة عنواهنا النية الصادقة والثقة يف الكفاءات احلقة. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ٔمر، درس ٕاسناد  ل دروس لك من هيمه ا مبشاركتنا التارخيية يف املوند

ٔهلها ٔمور ٕاىل  ستحقها..  ا   وملن 

س اجللسة:    السيد رئ
ى.  هت س، الوقت ا   معذرة السيد الرئ

س.    شكرا السيد الرئ
س.  ه الكفاية السيد الرئ ليك، قلت ما ف   تبارك هللا 

س.  ه الكفاية السيد الرئ   شكرا، قلت ما ف
شرتايك لفريق  لكمة    . ا

شار احملرتم.    تفضل السيد املس

شار     السا املوساوي:  السيد املس
س.   شكرا السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
  السادة احلضور الكرمي، 

رخيية، حلظة  ٔمام حلظة  شارن  ل جملس املس نقف اليوم مجيعا من دا
لباس  الوطن،  لباس  دا  لباسا وا ن  مرتد لبية ومعارضة  ٔ فهيا مجيعا  جنمتع 

ناع  ا ق ٔمل، لباس  متكني، لباس الفرح وا لعزة والكرامة، لباس النرص وا
ديدا   رخيا  ال صنعوا  االت هذا الوطن العظمي والعريق، ر ر ار  ف و
دي  لت اليا وجعلوا عنوا  ال محلوا راية الوطن  ٔجماد، ر من البطوالت وا

ونيا.    امليا و
ٔبطال ا بارا  الال وٕا ٔننا  نقف اليوم ٕا لعامل  وا  ٔث ن  ملنتخب املغريب ا

ة املستحيل وجتاوزه.  ٔمة ال تعرف املستحيل وتعشق مقار ٔننا  دي،    ٔمة الت
العربة   ذ  ٔ بل  املغريب،  الوطين  ملنتخب  لٕالشادة  س  ل اليوم  نقف 
الية ويف الروح الوطنية ويف إالميان  الق روس يف الوطنية الصادقة، يف  وا

ٔطر الوطنية    لنيات احلسنة، ٕالميان  سمترارية لك ما هو ٕاجيايب و ويف 
ن.  ٔرسة املغربية ورضا الوا ٔمهية ا ة يف  ق حها الفرصة احلق   وم

بنا   ىل خطى مك شارن وسريا  لس املس شرتايك مب ٕاننا يف الفريق 
ىل  و دمعه  ىل  هللا  نرصه  امل  ال  هن  ري،  ٔ ا بيانه  يف  السيايس 

ري، هن الشعب  مساند تخبنا الوطين الك لطاقات الوطنية ومهنا م امئة  ته ا
انب الفريق الوطين حنيي   ة ٕاىل الكورة، وفوقه ٕاىل  املغريب قاطبة من طن
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لك  خر  ونف شجيعه  ونعترب  الشعوب  رخي  يف  تلقن  اليت  الوطنية  الروح 
ىل رٔسها لك القمي احلضا  شجيع و ٔشاكل إالبداعية يف ال   رية والسلمية. ا

دارة واستحقاق وشهادة   ملا حققوه عن  الوطين  تخبنا  ٔبطال م هن 
ٔننا...  ٔمجع،    العامل 

س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد لفريق  لكمة  ملغرب.  ا لشغالني    العام 
س.    تفضلوا السيد الرئ

شار   لطيف مستقمي:  السيد املس   عبد ا
ٔداء  زتاز  ملغرب، نعرب عن ا لشغالني  حتاد العام  بدور يف فريق 

ٔس العامل قطر   افسات  الل م لمنتخب الوطين    .  2022البطويل املرشف 
ة   هب ة وا ىل مشاعر الفر نان  م ٔن نعرب هلم عن عظمي الشكر و ونود 

يض الل هذا احلدث الر ٔهدو     العاملي. اليت 
ه ٕاىل السياسة   ٔلق يعود الفضل ف ٕان هذه النتاجئ الباهرة، وهذا املسار املت
راعي  هللا،  نرصه  السادس  محمد  امل  اجلال  لصاحب  احلكمية  ضية  الر

ضيني، فٕاليه هندي هذا إالجناز التارخيي العظمي.  ضة والر   الر
ىل   ة املغربية لكرة القدم  ي مل  هن اجلامعة امللك اح الباهر ا هذا الن

ىل  اليت  روس  ا ة معل هادئ وصبور، كثرية يه  ن بل  كن صدفة، 
نعم احلق يف  ٔولها هو احلق يف احلمل،  و ا من هذه امللحمة  ا شبابنا است

قه.  ل حتق ٔ   احلمل والنضال من 
لناخب الوطين السيد وليد الررايك واكفة الالعبني والطامق التقين نقول،  

  كرا لمك.ش
نا مشاعر وطنية قوية. يمت ف ٔح مك  ٔ   شكرا 

دمت العرب واملسلمني.  مك و ٔ   شكرا 
ة الن اليت  ربمت بصدق عن ت القمي املغربية وإالسالم مك  ٔ شكرا 

هبار واندهاش.    بعها العامل لكه من ا
ىل التنظمي الرائع.  و قطر    شكرا 
االٕ  العامل  يف  املشجعني  لك  ان  وشكرا  والب وإالفريقي  والعريب  ساليم 

ٔدعيهتا مع املنتخب الوطين.    العربية اليت اكنت قلوهبا و

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
حتاد لكمة لفريق    العام ملقاوالت املغرب. ا

شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد محمد معوري:   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

ٔن  هتاين ٕاىل  يطيب يل  ٔحر ا حتاد العام ملقاوالت املغرب ب مس  ٔتقدم 
تخبنا   ي حققه م ر إالجناز التارخيي ا ىل ٕا ال امل والشعب املغريب 

ٔس العامل قطر   افسات  هنايئ يف م ، 2022الوطين بوصو ٕاىل دور نصف ا
هنائ  يف  ة  وإالفريق والعربية  املغربية  لكرة  ه  نو من  ٔلق  ت ٔول  هذه يف  يات 

ضية العاملية.    التظاهرة الر
الوطين من   زتاز مبا قدمه املنتخب  رب عن معيق ا ٔ وهبذه املناسبة، 
ار  ٔيضا اف ٔداء ممتزي عكس التنافسية القوية والغرية الوطنية الصادقة، و
الص،   ٕ جيسدوهنا  الوطين  الفريق  ٔعضاء  ف  ما  اليت  ت  مغراب بقمي 

رسيخ قدسية ا ىل خصوصا  ن وحرص الالعبني  ٔرسة املغربية ورضا الوا
شجيعات  ٔداء  رفع العمل الوطين خفاقا يف هذا امللتقى العاملي، ورافق هذا ا
الوطين،  املنتخب  دمع  يف  تت  اس اليت  املغربية  لجامهري  النظري  قطعة  م
فالية مفعمة مبشاعر احلب زادت من عزمية وٕارصار   ٔجواء اح ىل  وبصمت 

  بني. الالع 
ي قامت   دي ا لعمل القا كام ال تفوتنا الفرصة دون إالشادة والتنويه 
ت  ىل مجيع املستو رئاسة السيد فوزي لقجع  ة لكرة القدم  به اجلامعة امللك
ىل  كنتاج لها احملقق  ، واليت اكن  املامرسة الكروية ببالد ل تطور  ٔ من 

لس  رة القدم  ل الصالت،  رة القدم دا ٔندية  مستوى  ا جزات  يدات وم
  الوطنية. 

ٔاكدميية   الل  يض من  ىل التكون الر اح الرهان  ٔيضا، التنويه بن و
  محمد السادس لكرة القدم. 

ق املزيد من إالجنازات  لمنتخب الوطين مواص حتق متىن  ويف اخلتام، 
ٔن حتم ٔمل  ضية القادمة، ون ات الر ل املرشقة واملرشفة لكرة القدم يف امللتق

الل سنة   زدهار لبالد  منو و رية ا ٔ ٔمطار ا  2023هذه النتاجئ وكذا ا
. ادة الرشيدة لصاحب اجلال   حتت الق

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد لكمة لفريق  لشغل.  ا   املغريب 
س.    تفضلوا السيد الرئ

شار   ن سليك:   السيد املس  نور ا
حية لقطر ولشعب قطر، حتية    2022ٔس العامل   ٔهبرت العامل، ف ة  س

ٔطلس.  ٔسود ا ٔجنزه  زتاز ملا  ر وا   خفر وتقد
رة  ا ل اليوم حفظا  نا  ديدة كتبوها مبداد من ذهب، من واج رسائل 
ٔن لك   رة القدم كام هو ش دان  ٔلق والكفاءة يف م ٔن الت هتا، مهنا  ٔما وصون 

هنل من امل  ٔصول واجلذور اليت  رتام قمي ا كمتل ٕاال ٕاذا ارتبطت  ن، ال  ياد
ن،  الوا رضا  الوطن،  حب  روافدها،  مبختلف  املغربية  والرتبية  الثقافة 
، عنارص اجمتعت يف طامق والعيب الفريق  العاد لقضا  لزتام  الصدق، 
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ارج   ل و الفات مساراهتم، دا ىل اخ ٔرض الوطن، فرفعوا  الوطين املغريب 
راية  رفع  ٔمر  ا تعلق  ني  ٔبطال  وشعبه،  املغرب  رتام  وا ر  وتقد ماكنة 

فاع عن القميص الوطين.  ٔبطال يف ا   الوطن، 
ست   اليا هذه إالجنازات اليت ل مثن  حتاد املغريب لشغل، ٕاذ  وحنن يف 

ٔبناء الطبقة العام اليت ساند هتم من  الب ٔبطالنا،  ىل  هتم لك قوة يف بعززة 
منوذج درسا بليغا وجب   ت الكروية، فٕاننا ندعو ٕاىل اختاذ هذا ا لك الزن
ر والبحث العلمي، حىت   ت، اكالس ن واملستو ىل خمتلف املياد تعمميه 
ارج  ل و لجامهري املغربية دا بار  الل وٕا ، حتية ٕا كون هنضة ب شام

ٔقا  مينا اجلنوبية اليت هبت من لك جف معيق ٔرض الوطن، ويف طليعهتا جامهري 
لمملكة  د واخللود  دة وا فالو الرتابية،  املغرب  دة  لعامل متسكها بو لتؤكد 

ا ولعامل العريب.  د واخللود ٕالفريق دة وا   املغربية والو
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ميقراطي. ستوري ا ة ا مو لكمة   ا
س.    تفضل السيد الرئ

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

  السادة الوزراء، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

وال  تعد  ال  اليت  بنعمة  ٔمة  ا هذه  ىل  ٔنعم  ي  ا وامحلد   سم هللا 
  حتىص. 

ٔنعم   ىل نعمة الفرح والعزة اليت  ىل نعمة املطر وحنمده  ىل  حنمده  هبا 
  بالد وشعبنا. 

، نرصه  ال امل ني  ٔمري املؤم هتاين  لحظة التارخيية جندد ا يف هذه ا
ة، فقد شلكت   نا العربية وإالسالم ٔم هللا وحفظه، واكفة شعبنا املغريب احلر و
النتصار وسط العامصة حلظة  ة شعبه  صور صاحب اجلال وهو يتقامس فر

رتب ٔوارص  ٔبدي بني امل وشعبه. فارقة مفعمة ب   اط ا
ٔمة   ، سياسة متثيل ا لكمة القصرية ملامرسة السياسة الن مثر هذه ا س
إالجناز   لك من سامه يف هذا  هتاين  وا الشكر  فرحهتا وتقدمي  والتعبري عن 
شف  ي  ٔمم، إالجناز ا ا اليا بني  املغربية  رز امس اململكة  ٔ ي  ري ا الك

ة واحلضارية.  لعامل القمي الن ا الثقاف نا وشلك هوي ٔم لهيا    اليت تقوم 
لمغاربة   ٔعطوا  ن  الوطين، ا املنتخب  نان لالعيب  م الشكر و لك 

لعمل وإالرصار وحب الوطن.    صورة عام ميكن ٕاجنازه 
ٔهبرت العامل،  ىل صور  مل اململكة الرشيفة، شكرا  ىل رفع  شكرا هلم 

فاء  صور جسود الشكر لرب العامل ح ات، صور  ٔ فاء  ح ني، صور 
  لعائالت. 

لسيد  مسه، وشكرا  لطامق التقين والطيب ولك  نان  م لك الشكر و
الررايك الكفاءات وليد  يف  والثقة  ن  الوا والنية ورضا  العمل  قمي  داعية   ،

العمل  التخصص يف  داعية  لقجع  فوزي  لسيد  ر  والتقد املغربية، والشكر 
  واملعقول إالنصات لنبض املغاربة. 

الية املغربية يف قطر ويف دول اخلليج   ل ديد الشكر  يه فرصة كذ لت
ه من ص ىل ما قدم   ور البذل والعطاء. ويف لك بقاع العامل، 

ىل التنظمي اجليد   ٔمريها  و قطر و مثر الفرصة كذ لتقدمي الشكر  س
ٔمة العربية   ري ملنتخبنا الوطين، الشكر كذ لشعوب ا مع الك واحلضاري وا

املنا.  تخبنا ورفعت  ة ولك الشعوب اليت دمعت م   وإالسالم
ا لنا مجيعا، ولنجعلها درسا لنا مجيعا يف  لنية واملعقول  هن العمل اجلدي 

نا.  ٔم ن، لب وشعبنا و   ورضا الوا
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لكمة   ا
شار   . تفضلوا السيد املس

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارن، السادة    املس

ٔخوات،    إالخوان وا
هتاين   نتقدم  بدور  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو يف  ٕاننا 
يك  س لو ٔعضاء الطامق التقين، الطيب وا اكفة الالعبني و اخلالصة والصادقة 
اتيات  ا حطم  ي  ا الطموح  امجلاعي  العمل  ىل  الوطين،  لمنتخب 

الوط  الروح  ورس  نيات  ٔ الصعبة وا لحظات  ا يف  دوما  احلارضة  نية 
  واملنعطفات التارخيية الكربى. 

ادة مدرب مغريب   ي حققه املنتخب بق ٕالجناز التارخيي ا وشيد وننوه 
ل  ٔي ج ه  سبقهم ف ن حققوا ٕاجنازا مل  الية العالية لالعبني، ا والروح الق

ٔو العامل العريب.  ا  ٓخر، سواء يف ٕافريق   روي 
وا ة القوى الكروية العظمى    ٕاذ متك ري مسبوقة ومقار من املنافسة بندية 

ري املسبوقة يف التارخي الكروي املغريب   الكربى، وقد متزيت هذه املشاركة 
برين، مبا يف ذ اجلالية املغربية.    بدمع مليك وشعيب 

يض،  روي ور دود لك ما هو  ٕان ما حققه املنتخب الوطين جتاوز 
ر مشاعر ا ٔ ة والتضامن العريب إالساليم، لتنجح ٕاذ  دة العربية وإالفريق لو

ة  لقضية الفلسطي ه السياسة، ولعل احلضور القوي  الكرة يف مل مشل ما فرق
ىل دمعها.  دة اليت جيب العمل  ىل هذه الو   خلري دليل 

ٔزمات  ا اوز  لت ره  واس صيانته  جيب  التارخيي  إالجناز  هذا  ٕان 
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عية، ويفرض   ٔن العام، فاملنتخب  ج دة لتدبري الش لزتام حباكمة ج لينا 
ٔعطى دروسا  ق النرص فقط، وٕامنا  لعب اجليد وحتق املغريب مل يعط درسا يف ا

ٔرسي.  رتباط ا   لعامل يف القمي و
ٔن  ٔمهها  رخيي،  الل انتصار  عددة بعهثا املنتخب املغريب من  رسائل م

ه.الشباب املغريب مرتبط بوطنه وو   طن
ٔطر   ا يف  الثقة  وضع  رضورة  إالجناز،  هذا  الصات  من  ٔن  يد  ٔ و
ٔخرى  ا االت  ا مجيع  يف  وٕامنا  يض،  الر ال  ا يف  فقط  س  ل الوطنية، 
خلصوص. لطاقات الشبابية  ٓفاق  ح ا ٔاكدميية والعلمية مع ف عية، ا   ج

 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار    احملرتم. شكرا السيد املس

ة العدا مو لكمة  عية.  ا   ج
س.    تفضلوا السيد الرئ

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
  سم هللا. 

ىل رسول هللا.    امحلد  والصالة والسالم 
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔن  لحظة الوطنية  ٕانه ملن دواعي الفرح والرسور،  سامه يف ٕاطار هذه ا

عية من مشاعر   ج ة العدا  لتعبري عام خيتلجنا يف مجمو التارخيية الراخسة، 
فا  ف ٔس العامل  ببطو  الوطين لكرة القدم  ا  زتاز والفخر مبا حققه فريق

سعنا  2022قطر   لتعبري عن لك يشء، فال  سع  ٔن املقام واملقال ال ي ، و
ري قول شكرا.يف حل   ظة الفرح والفخر امجلاعيني هاته، 

ة الراخسة لصاحب  ي جسد إالرادة امللك لسيد فوزي لقجع ا فشكرا 
ضية ببالد كام  داث التحول العميق يف املنظومة الكروية والر اجلال يف ٕا
سري حبديثه   ٔصبحت  ٔمر واقع  هيا امجلاهري املغربية، وهو  شدها وتتوق ٕا ت

  . الربان 
ٔحىي حبسه وفطرته الوطنية   ي  شكرا لمدرب الوطين، وليد الررايك، ا
ٔمسي  ٔمل والصدق والعمل والتطلع ٕاىل  يف نفوسنا مجيعا، معاين التضحية وا

رو النية".  ت حتت شعار مغريب رصف " د ٔهداف والغا   ا
رزا   عنوا  املغربية  اململكة  جعلوا  ن  ا ٔطلس،  ا ٔسود  شكرا 

ة والعمق التارخيي واجلغرايف والثقايف لموند ق ل، وجسدوا حبق الصورة احلق
احلاملني   مدارج  ٕاىل  بنا  وساروا  لمغاربة،   we are the)واحلضاري 

dreamers) .  
ني.  ق ٔبطال العامل احلق   فشكرا لمك 

ٔهبرت العامل.  ٔبدعت و ٔبصمت و لجامهري املغربية اليت  ا    هن

ري  و ايئ  ست والتنظمي  الباهر  اح  الن ىل  قطر  قة  لشق ا  هن
ة  ة حل ا ٔن تصحح ملن اكن يف  ث استطاعت  املسبوق يف لك يشء، ح
ستعالء يف العامل الغريب ضد لك   ذهتا روح  ورهان املفاهمي املغلوطة اليت 
ٔس فردا  ا م ٔمنوذ  ما هو عريب، ورست احلواجز بني الشعوب وقدمت 

ٔرسة.  لكرة والقمي وا ال  ه موند   العامل، جفعلت م
املغرب ومسعته، وال عزاء  رشف  لعابثني  نقول ال شكرا  ري،  ٔ ا ويف 

ن.  اقد   ل
ليمك ورمحة   هللا تعاىل وراكته.  والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ٔعطي ري،  ٔ ا السطي.  يف ا شار  لمس لكمة    ا
شار. تفضلوا السي   د املس

ا السطي:  شار السيد    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

  السادة الوزراء، 
شارون احملرتمون،    السادة املس

س،    السيد الرئ
ٔحر   ٔتقدم ب ٔن  ملغرب، البد  حتاد الوطين لشغل  مس  بطبيعة احلال، 

ل قطر   ٔسطوري يف موند ا ٔداء  ا ىل  الوطين  لمنتخب  هتاين  ، 2022ا
العربية   ٔمة  ا وطموح  املغريب  الشعب  ٕارادة  جتسد  اليت  ة  الن ويه 

ة.  ٔمل القارة إالفريق ة و   وإالسالم
ملناسبة، هن صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا، هبذا  و

ي رفع رؤوس املغاربة.    التتوجي العاملي ا
ىل حسن التنظمي ورم الضيافة، ويه ه  كام هن دو قطر  اسبة لتوج  م

اجلامعة،  س  رئ السيد  رٔسهم  ىل  و وإالداري  والطيب  الفين  لطامق  الشكر 
  السيد فوزي لقجع، ولمدرب الوطين السيد وليد الررايك. 

ل،   ىل تنظمي املوند ن سهروا  ٔمن املغاربة ا ال ا لشكر لر كام نتقدم 
ه.  ار ل املغرب و لجمهور املغريب دا ٔيضا    والشكر 

س. هب  ن بعض الرسائل، لكن بطبيعة احلال، السيد الرئ   اذ املناسبة، اك
ىل هاذ الروح الوطنية اليت لعب هبا املنتخب   يعرب  نتصار  ٔوال، هاذ 
ل  ة واملؤسسات د ات احلكوم ٔن تدب يف مجيع القطا غي  لكرة، ي الوطين 

مة.  ، ويه  و   ا
ٔن تنعكس غي  ة ي ٔ الثانية، الن ،   املس ضة يف بالد ىل تطور الر

وية.  ٔنوية  كون عند  ن  ٔاكدميية محمد السادس، ومز   وهنا كننوهو ب
ىل   د  ع د قضية  ٔبناء املغاربة، وف ىل  ٔن الثقة  الرسا الثالثة وهو 

  اخلارج. 
ٔمه يف خمتلف ويف شىت  ٔننا حنققو يعين املهم وا ىل  ميكن بوالد بالد 
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ن، رش  ل. املياد لعمل بدون عراق ٔة  ٔطر الكف   يطة السامح لهذه ا
ب املنتخب  ي وا ته وا ٔيضا، الشعب املغريب مبختلف رشاحئه ومكو
امحلاس  بنفس  شارك  ٔن  ليه  الفرتة،  هذه  طي  وسانده  ل  املوند الل 
ٔة  يار النخب الكف ل اخ ٔ ستحقاقات الوطنية من  واحليوية يف خمتلف 

ىل ت ٔن العام. والقادرة    دبري الش
ٔيضا، لعبة هذا يعين حتقق ما حقق املنتخب دبلوماسية   بطبيعة احلال 

لمغرب.  سبة  ل   موازية حققت املهم 
زيه  ق  حتق ح  وف حملاسبة  املسؤولية  ربط  من  ريا،  ٔ كذ  البد، 
ن يش  كرفسو املغاربة بعض.. اك ر،  جتار يف التذا خبصوص ما راج حول 

ن بغاو   د ة يعين  و ة والرسا امللك لتوجهيات امللك لينا يف خمالفة  ينغسو 
ل..  رية د ٔ   ا

س.   شكرا السيد الرئ

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

ى الوقت.  هت   ا
الهتم القمية.  ىل مدا   ٕاذن شكرا مجليع السادة الرؤساء 

ٔعامل هذه اجللسة. دول  قل ٕاىل    ون
ل   لكمة وق ا ٔعطي  ه،  ف ة  املدر الشفهية  ٔسئ  ا تناول  يف  الرشوع 

ت. ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس  ٔمني اجللسة الطالع ا   لسيد 
ٔمني    . تفضل السيد ا

ٔمني اجللسة:  شار السيد عبد إال حفظي،    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

س     احملرتم، السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔحاكم املادة   لام    289معال ب لس  لس، حنيط ا لم يل  ا من النظام ا

رب  14بتوصل الرئاسة يف الفرتة املمتدة من   رخيه، بـ:  22دج   ٕاىل 
  سؤ شفهيا؛  141  -
  ٔسئ كتابية؛  5  -
  جوا كتابيا.  27و  -

ٔحاكم املادة   لس، توصلت رئاسة    168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا
ء  ٔسئ الشفهية ليومه الثال لسة ا لكمة يف هناية  لس بطلب لتناول ا ا
ملغرب،   السيارة  لطرق  الوطنية  لرشكة  القطاعي  احلوار  ٔزمة  "ب يتعلق 

س احلك عي املوقع مع السيد رئ ج ذا ملضمون احلوار   30ومة بتارخي  تنف
ريل   وقد 2022ٔ لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  س  رئ السيد  به  تقدم   ،"

ربت كذ عن استعدادها  ال احملدد اليت  ٓ ل ا ىل احلكومة دا ل  ٔح
اوب مع هذا الطلب.    لت

هناية هذه   ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  ب املوقر  لس  كام خنرب ا
امة   لسة  ىل مشاريع  اجللسة مع  والتصويت  راسة  ل رشيعية ختصص 

  القوانني اجلاهزة. 
س.  وشكرا لمك   السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني.     شكرا السيد ا

شارون احملرتمون،    السادة والسيدات املس
  السادة الوزراء احملرتمون، 

ٔوقاف   ه لقطاع ا ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
د  ملسا ة  الطاق ة  ا الن مج  ر مي  "تق ه  وموضو ة  إالسالم والشؤون 

  وسبل تعمميه". 
دة والتعادلية   ستقاليل لو شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا

سط السؤال.    ل
س   . تفضلوا السيد الرئ

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

  ، السادة الوزراء احملرتمني 
ر احملرتم،    السيد الوز

د اخلرضاء؟  طمتوها من جتربتمك حول املسا   ما يه الفكرة اليت است
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

ة:  ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا ق وز ٔمحد التوف   السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س     احملرتم، السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ة ٕاطار موقعة   د يمت ٕاجنازه يف ٕاطار اتفاق لمسا ٔهيل الطايق  مج الت ر
نتقال الطايق.   2014سنة   ة ووزارة  ٔوقاف والشؤون إالسالم   بني وزارة ا

مج من جتهزي   ات اململكة   6048وقد مكن هاذ الرب دا مبختلف  مس
ة مببلغ ٕاجاميل قدره  مبعدل الن ة الطاق ارية    97ا راسات  مليون درمه، وا
د ٕاضايف   1980لتجهزي  لمس بة لهذا    2023ممت سنة  ق ٕان شاء هللا، موا

ة،   ة الطاق ا ية الن يك نظمت الوزارة يف ٕاطار رفع الوعي بتق س لو العمل ا
ة لفائدة موظفي إالدارة املركزية واملصاحل اخلا  كوي ة وورشات دورات  رج
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ن واملرشدات.  ٔمئة واملرشد سية لفائدة ا   حتس
د   لمسا ٔخرض"  د  "مس اجلودة  المة  ملنح  نظام  داث  ٕا مت  وكام 

مج  دة من هاذ الرب  المات:   5بـ املستف
ادي    - ٔخرض  د ا د اليت مت  (standard)المة املس لمسا ، متنح 

صادية   ق ملصابيح    ؛ (led)جتهزيها 
ادي    - ٔخرض  د ا د اليت  ، مت standard)+(المة املس لمسا نح 

صادية   ق ملصابيح  جتهزيها  تعمل   (led)مت  اليت  املاء  ت  وخسا
  لطاقة الشمسية؛  

اليت مت جتهزيها  - د  لمسا ادي ++) متنح  ٔخرض ( ا د    المة املس
صادية   ق لطاقة    (led)ملصابيح  تعمل  اليت  املاء  ت  وخسا

ء؛  ٔلواح الكهروضوئية ٕالنتاج الكهر   الشمسية وا
ٔخرض مطابق    - د ا د اليت  (conforme)المة املس لمسا ، متنح 

صادية؛  ق ملصابيح  هزة    حترتم يف بناهئا قانون الضابطة احلرارية ا
ٔخرض م  - د ا د اليت  (+conforme)طابق  المة املس لمسا ، متنح 

صادية  حترتم يف   ق ملصابيح  احلرارية وجمهزة  الضابطة  قانون  بناهئا 
ٔو هام معا.  ء  ٔلواح الكهرو ضوئية ٕالنتاج الكهر ت املاء وا   وخسا

ٓن تصنيف   ا ة   1000وقد مت حلد  ة الطاق ا الن ز مبعدات  د  مس
دة.  والعمل مسمتر ملنح نفس العالمات د املستف   لبايق املسا

ليمك ورمحة هللا.    السالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد ب.   ا س يف التعق  الرئ

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

املنتخب  ة  فر ة،  الفر وجندد  ش  نع وحنن  ر،  الوز السيد  قة،  احلق
ة   معان ٕاىل ما  الوطين، فر ٕ سمتع وسمع  ٔجنزوه، ها حنن اليوم  املغاربة مبا 

ٔن  ٔن اخلري و لام  د،  ر احملرتم، طاقة نظيفة يف املسا ٔجنزمتوه، السيد الوز
د، انطلقت من   ٔمم انطلقت من املس رب ا رب التارخي و ة  احلراكت إالصالح

ىل املبادرة الطيبة  العمل، ها حنن اليوم نبارك هذه اخلطوة وشكرمك وهننئمك 
وجل  ي  ا املؤمن  جيد  د، حىت  املسا وتعمميها يف  تطبيقها  ٕاىل  سعيمت  اليت 

ه.  ٔحسن و ىل  لصالة والوضوء  ا ليقوم  د ماء داف  املس
ه الكرمي. سمع هذا التو ٔن  ا لنا ب   فهن

ىل الطاقة، لرتشيد الطاقة د لحفاظ  كون إالشعاع من املس ٔن    ، متىن 
، ٕان شاء هللا، ٕالبداع الطا شمسه، مبائه كذ رحيه،  رمي  قة، وحنن يف ب 

شط العقول املغربية يف إالبداع.  وفرة لت   ستكون الطاقة املائية كذ م
د،   ني املاء، ٕالضاءة املسا س ددة ل ها حنن اليوم نوظف الطاقة املت

لمك   رفعوا  ٔن  ب مجيعا  واملغاربة  ستقاليل  الفريق  سع  ال  لك وهذا يشء 
ة جلال امل محمد   دة السام ٔنمت املبدع طبعا حتت الر ر، و هتاين والتقد ا
لمغاربة مجيعا، ها  ل  ين املستق ين املغرب اجلديد،  السادس، نرصه هللا، 
د،  املسا ٔخرى يه توظيف  ة  سمع فر ة، ويه  الفر ٔجواء  ش  حنن نع

د.  ديدة الستعاملها يف املسا   توظيف طاقة 
ا   د، ما  فهن ٔحناء املسا ىل مجيع  ٔن تعمم  ر، ومتىن  لمك، السيد الوز

ري   كون   6000يقول لنا يش  د لكها، ٕان شاء هللا،  وشوية، خصنا املسا
د   ىل الطاقة، ومن املس بريا وهو احلفاظ  رحبو رحبا  ادي  معممة، وهنا 

اء ومدن املغرب.  ٔح يق    تنطلق التوعية لتعمم يف 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ر ب يف بعض الثواين؟   السيد الوز ن يش تعق  اك

ة:  ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   السيد وز
شكره. شار احملرتم  لسيد املس   ٔوال، نقول 

هاذ    52.000نيا، عند   د،  هاذ    7000مس لهيا  تعمم  اليل  تقريبا 
ٔكرث من  مج تتكون  عابية.  من الطاقة  %35الرب   س

صاد؟ هو   ق ٔشنو هاذ  ٔنه  ٔرشت لها، يه  ٔساسية كام  ٔ ا مث املس
ع إالرساف.  ر وم ع التبذ صاد، م ق ٔسايس هو  ىل يشء  ين    إالسالم م

لنا، "ٕان املبذرن   لقمي د اد ترنجعو  هبنا الظروف  ٓن حىت تت ، ا ف
  اكنوا ٕاخوان الشياطني".  

د، كام قلمت.فلكيش تيخص    و يبدا من املس
  ٔ ليه وسمل اكن يتوض ٔن سيد رسول هللا صىل  ٔنه قلنا ب لرت   75كام  سن

ٔمسو.. يعين لرت ٕاال ربع.  ل    د
ر ل   ، هذاك اليل تيد ٔمسو د الوضوء يف اجلامع عن طريق اليل 

ادي اة السادسة  د الغراف مايش سطل..   الق   جييب هاذ املرة وا

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ذة   املت "التدابري  ه  موضو ر،  الوز السيد  ٕاليمك  ه  مو الثاين  السؤال 
لهيا".    لصيانة املدارس العتيقة واحلفاظ 

لكمة ٔصا واملعارصة. ٔ ٔعطي ا شارن من فريق ا   د املس
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
اوز   ر احملرتم، عن إالجراءات اليت تنوون اختاذها لت سائلمك السيد الوز
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راهات اليت تعاين مهنا املدارس العتيقة.    إال
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك ر.  ا   السيد الوز

ة:  ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   السيد وز
شار    احملرتم. شكرا لمك السيد املس

من   العتيق  التعلمي  مدارس  دد  دراسة   114انتقل  بنظام  تعمل 
ٕاىل   ت  ا هبا    293م يدرس  املومس   36.098مدرسة  الل  ممتدرسا 

رايس احلايل، مقابل  ل  7600ا   . 2007يف املومس د
من   انتقلت  و  ل العمل  مزيانية  من  مالية  دات  اع الوزارة    3رصد 

رمه   ل ا   ، مما مكن من:2022مليون سنة    324ٕاىل    2004سنة  ماليني د
ريه؛  - لمؤسسات، البناء و ة املادية  ٔهيل الب   ت
ة من املؤسسات؛ -   ٕاصالح وهتيئة وتوسعة مجمو
ملعدات املدرسية واملعلوماتية والبرصية   - جتهزي مؤسسات التعلمي العتيق 

لية بتلكفة مالية قدرها  ا   مليون درمه؛  95واملعدات ا
املادية    - الظروف  وحتسني  العتيقة  املدارس  من  بري  دد  ضان  اح

الل الرفع من   لممتدرسني والعاملني هبذا التعلمي، من  عية  ج و
صصة   ا دات  ع انتقلت  ث  ات، ح واملاكف املنح  الغ  وم دد 

  250ٕاىل    2004ٔلف درمه يف    900مليون و  16لهذا الغرض من  
الف مايل سنوي مبعدل  ،  2022مليون درمه سنة    15وختصيص 

سيري؛  مع مؤسسات التعلمي العتيق مبوارد ولوازم ال   مليون درمه 
ليات التدبري إالداري مبؤسسات التعلمي العتيق.  - د و   ٕارساء قوا

راسية    ولتطور  ا الربامج  د  توح ىل  الوزارة  الرتبوي، معلت  ٔن  الش
العتيق   التعلمي  دات  املست مع  ادة هندسهتا ومالمئهتا  وٕا والرتبوية  لقانونية 

ة ومراجعهتا.    البيداغوج
ليمك   ورمحة هللا تعاىل وراكته.  والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك ب.  ا شار يف ٕاطار التعق   السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
مك القمي.   ىل جوا ر،  ٔهنئمك، السيد الوز   بداية 

هودات اجلبارة اليت تقوم   اليا ا مثن  ٔصا واملعارصة  وحنن يف فريق ا
ل حامية   هود املبذول يف س ت واليت تعكس ا ىل مجيع املستو هبا الوزارة 

ملدارس العتيقة واحل لمغاربة، خصوصا العناية  ٔمن الرو  هنوض  فاظ وا
من   اللته  جعلها  حبيث  ني،  املؤم ٔمري  موال  بعناية  حتظى  واليت  لهيا، 

وحرص  يين  ا احلقل  هيلكة  د  اع ذ  م لمملكة  الكربى  إالسرتاتيجيات 
اص،   ام واملدارس العتيقة شلك  هنوض هبذا القطاع شلك  ىل ا اللته 

ة.  دة خطب ورسائل ملك   وهو ما جسدته 

ر، السيد     الوز
ىل مستوى ٕاصالح   نغتمن هذه املناسبة السعيدة كذ لننوه مبا حتقق 

ربوع اململكة الرشيفة.  ة من مدارس التعلمي العتيق    مجمو

ر احملرتم،    السيد الوز
ة لمدارس العتيقة جبهة در اصة  يالء عناية  ٕ   - من هذا املنرب، نطالبمك 

ٔو  ارضة جسلامسة تعترب  ٔن  اللت، س و ة ببالد الغرب  ف ارضة ٕافريق ل 
العمل،  ٔهل  من  خنبة  لامهئا  ٔيدي  ىل  وخترج  العمل  هبا  درس  إالساليم، 
رياهنم  ا مع  ال ثقاف دثوا تفا ٔ اء، ف نيا عطاء وتدرسا، وٕاف رشوا يف بالد ا ان

لميا غنيا زاهرا.   را  ٔمة  لفوا ل را، و ٔ ٔثريا وت   ت
ة ة در اللت ب  –وكذ عرفت  ٔجنبت  ف ا احلضاري، كام  را علامهئا و

واملرشق  ٔندلس  ا ب  ٕاىل  هاجر  من  مهنم  العلامء،  ات  م معوما  املنطقة 
لمهم الغزر  الء الزال  ٔ لامء  ريهام، ومهنم  إالساليم، ومهنم من هاجر ٕاىل 

ة.  د السا فع به ٕاىل    ي

ر احملرتم،   السيد الوز
لمدارس   ة  ة والتعلمي،  ٕان املهمة املزدو العتيقة املمتث يف الرتبية الروح

ساحمني  اة م ٔمئة معتدلني ود يه اليت جعلت طلبة وخرجيي املدارس العتيقة 
لعلوم الرشعية،   شبعوا  ٔهنم  عصبني،  طرفني وال م ن وال م شدد ري م
عتدال. سامح والوسطية و ابع املعرفة وال   مما جعل هذه املدارس العتيقة م

ني اجتاه هذه املدارس، ظل وبف  ٔمري املؤم ضل السياسة الرشيدة ملوال 
رشت قمي الوسطية   النغالق، وان شدد  ٔى عن التطرف وال املغرب يف م
ٔقطار   س يف املغرب حفسب، بل حىت يف خمتلف ا سامح، ل عتدال وال و

ىل اخلربة والتجرب رب الطلب  ريها،  ة و ان إالفريق ة والب ة املغربية  إالسالم
رب  املغربية  الهوية  مقومات  د  ٔ ي هو  ا السين  العلمي  التصوف  بفضل 

ة.  سالم دة    قرون والفقه املاليك والعق
سعنا ٔن..  ويف اخلتام، ال    ٕاال 

س اجللسة:    السيد رئ
شارشكرا السيد    . املس

ى الوقت   هت   . ا
لكمة  ب.  لمكا لتعق ر    السيد الوز

ٔوقاف والشؤو  ر ا ة: السيد وز   ن إالسالم
ٔن   ىل  ٔدليمت به، وحنن حنرص  ىل ما  شار احملرتم  ٔشكرمك السيد املس

ٔعزه هللا.  ني  ٔمري املؤم ذا لسياسة موال    جتد العناية هبذه املدارس، تنف
ل املدارس العتيقة راه يه   غيت نقول فهذه املناسبة، هاذ القضية د ف
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قة يف املغرب املقصود مهنا هو احلفاظ ىل القرٓن الكرمي حفظا اكمال،  فاحلق
اصو  ٔن العامل  افظ القرٓن اكمال، و كون  ٔن إالمام  يبغيو  ٔن املغاربة 
ٔخرى مايش مرشوط،  ة ا ان إالسالم افظ القرٓن اكمال، وهذا فالب كون 

ىل هاذ املدارس.   افظنا  ٔساس    ىل هاذ ا
ل  اوزو هاذ القضية وند ٔنه نت د الفكرة  و حفظ القرٓن الكرمي  وعند وا

ذ يف ست سنني، وحيفظو القرٓن يف   هيا التالم لو ٕا لمدارس العتيقة، يد
ذو املعلومات  ٔو هناية الثانوي و دادي  ل احلصة حىت هناية إال الثلث د

القرٓن عندمه   افظني  يجيو  اليل  ذ  التالم لو  كنق يق  ٓن  ا ٔخرى،   20ا
ك17سنة، 18سنة،    ون مر انتقالية.  ، كنمتناو هاذي 

لنا   لهيا، ف هذا هو الفايدة د لكن راه قابطني اخلاطر حىت نقدرو 
يكون  ٔمسو.. ومع ذ راه كنطبقو مع الناس اليل  ل  ٔ د مايش يه مس

التعاقد، ما  ٔمئة معىن  ا ن فهيا، ذاك اليش كنطبقو مع  لو يش يقري ا ند
ٔ موظف كذا، كذ د اليل يقول لنا    ا.. يش 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا لمك السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.    وشكرا لمك 
ٔسئ املتعلقة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل.   قل ٕاىل ا   ون

ٔصا واملعارصة   شارن من فريق ا د املس ٔ لكمة يف البداية  ٔعطي ا و
مثني   الرتاث الثقايف الالمادي".  لتقدمي السؤال املتعلق بـ "

س.    تفضلوا السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ططات اليت قررمت اختاذها   سائلمك عن خمتلف التدابري وإالجراءات وا

ة   ة الصادرة عن رسالته السام ل تفعيل التوجهيات امللك ٔ ة ٕاىل من  املو
ورة   ٔشغال ا ري   17املشرتكني يف  الرتاث الثقايف  ة لصون  لجنة احلكوم

ٔشغالها يوم االثنني  تحت  ليوسكو، واليت اف  2022نونرب  28املادي التابعة 
ط.    لر

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لكمة لمك السيد لجواب.   ا ر    الوز

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

لوزارة عندو   سبة  ل اليل  السؤال  ىل هذا  شار  املس السيد  شكرا 
لجنة   ا ونظم  رشف  املغرب  رتو،  ذ ما  يف  اصة،  لرتاث   17ٔمهية 

سبة ل واكن  ليوسكو،  بعة  اليل  نعرفو    الالمادي  ش  ٔوال  فرصة  لنا 
ول اليل مه  لرتاث الال  ل ا ة د ل مادي املغريب، مجمو لطبع، د ٔعضاء، 

حىت   املق  السنوات  يف  غيناقشو  اليل  مه  الوقت  نفس  ويف  اليوسكو، 
يفام كتعرفو، يعين   ٓنذاك يف السنوات املق  ا املغرب  العنارص اليل غيقد

ل اليوسكو، يه لك دو ميكن لها تقدم هاذ العنارص    املسطرة إالدارية د
ني.    لك سن

هاذ   إالخوان،  هاذ  ٔنه  نقدمو ونعرفو،  ش  كذ  الفرصة  لنا  واكنت 
ٔو يناقشون  ل الثقافة مه من سيصوتون  ول وهاذ الوزراء د ل ا السفراء د
ٔنه  لقفطان املغريب،  ا كذ  ش عرف هاذ العنارص يف السنوات املق 

ٓنذاك يف ادي تقدم  ٔخرى. هو من العنارص اليل  ، وعنارص     السنوات املق
ة،  لطبع اكنت يه الرسا امللك ٔسبوع،  دث اكن فهاذ ا ٔمه  ٔمه نقطة، 
هاذ  رب  الن  إال لطبع  و لقاء،  ا لهاذ  اص  رشيف  ال د  وا ٔعطت  اليل 
هاذ  لطبع  الالمادي،  لرتاث  مركز وطين  ٔول  شاء  ٕا ة عن  امللك الرسا 

املركز غيك ل هاذ  ور د ل ا ال د نقويو ا دو وزيدو  سا ش  ون هو 
ور   د ا لو، وغيلعب كذ وا لو والتعريف د الرتاث الالمادي، امحلاية د
ش  ٔخرى  ة ا ول إالفريق ىل ا ح  ف ة ٕاال وغيكون م بلوماسية الثقاف يف ا
هلم يف اليوسكو. ش مه كذ يقدمو العنارص د دمه ونعاوهنم،    كذ سا

اليا يف الن  ىل الرتاث اليل مه  ن قانون  لطبع اك اليا  ٔخرى هو  قطة ا
ل  ارشة من بعد املوافقة د لطبع من بعد م لحكومة، وغيجي  ٔمانة العامة  ا

ل الربملان.  اقش دا   جملس احلكومة، ي
اليا  ٔن  ىل الرتاث الالمادي،  ٔول مرة فهاذ القانون غيويل احلفاظ  و

ن فقط الرتاث يف القانون احلا لرتاث الالمادي، اك رتاف  س هناك ا يل ل
ادي نناقشوها كذ  دا اليل  املادي، ٕاذن هاذي نقطة من النقط املهمة 

  مع الربملان. 
ا وزارة الثقافة  شطة اليل كتقد ٔ ل ا ة د ىل هذا، مجمو لطبع، زائد 

ٔن ستغلو  ادي  لطبع  لرتاث الالمادي،  امل   ش حتافظ وتعرف  اليوم 
د   كون وا ادي  ٔشهر قلي  د ا ا من دا وا ات، واح ولوج  le)التك

site culture.ma)    اليل مجيع، يعين اكع(les elements)   ل الرتاث د
هاذ   ل  دا ٕاال وغيكونو  ش مايش البد    (le site internet)الالمادي 

ٔو نتعرفو ش نعرفوه  ان  د املهر سناو وا ليه، ٕاال وغيكون موجود مجليع    ن
  املواطنات واملواطنني. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك ب.  ا لتعق س    السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
ر احملرتم،    السيد الوز
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ل بعض خصوم   ع من ق ات املف ات والزنا يف ظل تنايم ظاهرة الرصا
اكت متس لك   هت ٔصبحت  ون لنا العداء شلك جماين،  ك ن  املغرب، وا
اكت هو الرتاث  هت ٔصبحت عرضة لال ٔشياء اليت  ما  قمية اعتبارية، ومه ا

ري مادي.  ٔو  ا ماد  را ثقاف ، سواء اكن  ٔشاك   الثقايف لبالد مبختلف 
ي يؤرق املواطنني واملواطنات   ٔن الهاجس ا ساؤل عن ري  متثل يف ال

ة حامية الرتاث الثقايف الالمادي.    يف
اليت   ول  ا من  اكنت  بالد  فٕان  احملرتم،  ر  الوز السيد  تعلمون،  وكام 
مثينة اليت حيتلها املوروث الثقايف الالمادي، وذ  لقمية ا ٔمهية قصوى  ٔولت 

ولية   ات ا ة من االتفاق ىل مجمو ع  ىل ما جتىل يف التوق ال،  املؤطرة لهذا ا
ري املادي.  ٔن حامية الرتاث الثقايف  ش رس  ة    رٔسها اتفاق

ىل  ٔن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، ما ف يؤكد  كام 
ة   اء يف رسالته السام ث  ، 2022نونرب    28رضورة حامية هذا الرتاث، ح

هنوض  ٔن اململكة املغربية الزتاما مهنا  ري املادي تقوم بدور  ب لرتاث الثقايف 
ال، واملشاركة   هتا القانونية يف هذا ا رسا رب تعزز  هام يف حاميته، سواء 

ات   ري املادي،   2003الفعا يف تزنيل مضامني اتفاق لصون الرتاث الثقايف 
لرتاث  داد قوامئ جردت  ىل ٕا الل العمل  ٔو من  اليت سامهت يف صياغهتا 

ة. وجعلها ٕار اما مع روح هذه االتفاق س ا، ا سانيا ح    ٕا
لهيا   ولية املصادقة  ات ا ىل مجيع االتفاق ويف هذا إالطار، وقع املغرب 
رشيعاته الوطنية   ظمة اليوسكو يف جمال الرتاث، وقام مبالءمة  من طرف م
الربامج  خمتلف  يف  بالد  شارت  كام   ، الص ذات  ولية  ا االتفاقات  مع 

ري  املرتب  الثقايف  لرتاث  صندوق  يف  وسامهت  الرتاث،  ىل  حملافظة  طة 
  املادي. 
الثقايف،  " لرتاث  نوهيا  ئنا  ف ما  اليت  اخلاصة  العناية  تعزز  سياق  ويف 

لرتاث الثقايف   داث مركز وطين  ة، نعلن اليوم عن ٕا وتفعيال ملضامني االتفاق
هذا   يف  احملققة  سبات  املك مثني  مته  املادي  الري  طوق ا م هتى  ا  ."

ة.   ة السام   الرسا امللك
اهدا ولك  اول  رخي  سي ٔن من ال  ر احملرتم،  حصيح، السيد الوز
ٔن مسطرة  ٔيضا  ، وحصيح  ٔخرى  رخي شعوب  راث و سب  الوسائل 
اصة املتعلقة بعدد املواد  ل،  سجيل هذا الرتاث حمددة وفهيا بعض العراق

سن سجيلها  اليت  املطلوب  اجلبارة  هودات  شيد  ٔن  البد  ٔننا  ٕاال   ، و
ىل  ٔكرث دليل  ذ توليمك هذا القطاع، ولعل نقاشنا اليوم هو  تقومون هبا م

جممك.  ر   ٔولوية هذا املوضوع يف 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

ر، ما بقاش عندك الوقت، يف بعض الثواين.    السيد الوز
ر. تفضلو الس    يد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل:    السيد وز
شار.    شكرا السيد املس

س.    شكرا السيد الرئ
ىل الرتاب الالمادي الوطين،   فاع  ل ا ٔن وراء الرمزية د ر ب ري نذ
رب هاذ الرتاث الالمادي ميكن لنا حنققو فرص الشغل،   ن هناك كذ  اك

شط يف ا ة اليل غت ل الرتاث خنلقو مقاوالت ثقاف ٔمهية د ال الثقايف، وا
ة  السيا ة، اليل لك اسرتاتيجية  ل السيا سرتاتيجية د اليوم حىت يف 

) الرتاثية،  ة  السيا ىل  نية  م اليوم  )، le tourisme culturelلكها 
ة.  ة الثقاف   السيا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

  شكرا. 
ه   ر واملواقع  السؤال الثاين مو ٓ ر، يتعلق بـ "حامية ا ٕاليمك السيد الوز

  التارخيية والطبيعية". 
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا  ،

سط السؤال.    ل
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد محمد بودس:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شا   رن، السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ر واملواقع التارخيية   ٓ ام هبا محلاية ا ما يه التدابري اليت تعزتم وزارمك الق
ة يف اخلدمات  ت ة م ف ك مثيهنا وسويقها  ر و ند هتا من  والطبيعية وصيا

ة والتظاهرات إالشعاعية؟    السياح
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لكمة ل ر. ا   مك السيد الوز

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

قة   ادي يف نفس حق ىل هاذ السؤال اليل  شار،  شكرا، السيد املس
ٔول.  ل السؤال ا   د

الثقافة يف جمال  صاصات املوو لقطاع  تفعيال لالخ ٔن  ب الوزارة ختربمك 
عتبار   ادة  وٕا الوطين  الرتاث  تزنيل حامية  ىل  الوزارة  تعمل  ٕاليه، 
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لتمنية  قاطرة  وجعلها  الوطنية  الرتاثية  املقومات  ىل  لحفاظ  اسرتاتيجية 
  املستدامة. 

مثني الرتاث الثقايف، تقوم الوزارة سنو بربجمة مشاريع   ن صيانة و ٔوال، اك
يف   ال،  ا هاذ  يف  واجلهات  ات  امجلا رشو  يكون  البا  هتيئة،  وا الرتممي 

راسات،    55خصصت    2020 ل تقريبا  درمه  من    2021مليون   73ٔكرث 
ٔخرى، ٕاذ   د القراءة  كون وا رمه، وهاذ السنة حنن بغينا  ل ا مليون د

ٔخرى وحىت   ا ات املعنية  القطا كون   12نناقش مع  ش  اململكة  ات 
كون  ٔن وراء هاذ الرؤية بغينا  الش؟  مة جبميع اململكة،  د الصيانة  وا

ن وا ٔما اصهمش يبقاو فقط  ن ما  ٔما ي هاذ ا ليه ق لكمت  يف ما  د 
ن، فاش غيكون  ٔما شيط وراء هاذ ا د الت كون وا لعني فقط، خص 

ن.  ٔما ٔقوى لهاذ ا د املدخول  كون وا ادي  شيط    هاذ الت
ٔن غيكون   هنا،  ش نبقاو حمتاج اد و ما  ل ا ٕاذن حىت املسامهة د

املسامه د  انب  وا ٔ ا املواطنات واملواطنني والسياح  ارشة من طرف  ة م
ل ( ن، تنعطي دامئا منوذج د ٔما زورو هاذ ا ) يف Volubilisاليل تيجيو 

د اكنت تقريبا   وف ل  اس، ق زور هذا املاكن، هاذ الرتاث   400مك ر  ٔلف زا
نوصلو اليوم هو  دي  الت املغربية،  اململكة  اليل عند  ر،   التارخيي  ملليون زا

شيط يف هاذ املاكن  د الت كون وا دي ٕاال وخص  ش نوصلو لهاذ الت و
د الرتاث  ٔقالمي اململكة ٕاال وهناك وا ا يف مجيع  ن كثرية فني ما مش ٔما وهوما 

شطوه.  ستغلوه وخصنا    اليل خصنا 
ن هناك كذ   ، اك ي لهيا ق ش  لكم د النقطة يف ٕاطار احلفظ، ما  وا

داث   لطبع  ٕا رشاكة  دا  مة  راث املغرب"، هاذ النقطة  متيزي " المة ا
املادي  لنا  د الرتاث  ىل  و  حنام يه  الفكرة   ، كذ ة  السيا قطاع  مع 
ن   ويل، اك ىل الصعيد ا س فقط الوطين، ولكن  ىل الصعيد ل والالمادي 
عندو   قلنا  رتاف  وهاذ  اليوسكو  ل  د رتاف  تيكون  رتاف 

يف مس امحلاية  ولكن  عنارص،  حنطو  لنا  ميكن  ني  سن لك  اصة،  طرة 
لكمو  ت اليل  إالشاكليات  هاذ  غنتفداو  ٔننا  ادي ختيل  ولية  ا املؤسسات 
المة متيزي  لهذا در هذا  ول،  ل ا ة د شوها مع مجمو تنع اليل  ٔو  لهيا 

كون معرتف Label Marocالرتاث ( ادي  ذن هللا  ٕ به ) ٕان شاء هللا، و
ويل.  ىل الصعيد ا   ىل الصعيد القاري و

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ب.  شار يف ٕاطار التعق لكمة لمك السيد املس   ا

شار السيد محمد بودس:    املس
مك الشامل.  ىل جوا ر،    شكرا، السيد الوز

رية والتحف الوطنية ملا تعكسه وحتتويه   ٔ ٔن حامية الرتاث واملباين ا ٕاال 
رية   ٔ ٔن معاملنا ا ٔ ب ٔصي جامعية، لكن نتفا رة  من هوية رمزية مغربية يعد ذا

النائية ٕاهامال وجتاهال من طرف  ٔقالمي  ا وشواهدها املادية تعرف يف بعض 
ليه اليوم   ىل ما يه  ي  ٔيضا من حمدودية وعهيا برتاث املسؤولني، وبذ فه

لهذه  واعتبار  عناية  ٕاعطاء  يتطلب  ي  ا ٔمر  ا والالمادي،  املادي  املغرب 
ٔقالمي.    ا

معلمة   يعد  ي  ا السعدي،  زة  معمك حصن  ٔستحرض  ٔن  البد  وهنا 
دها يف زمن   ش رهتا، مت  دان ساكنة املدينة وهوهتا وذا شاخمة لصيقة بو

السعديني يف موقع مطل انتقاء جمايل   دو  خفض ممتد رشقا، وفق  ىل م
احلصن،  لهاذ  والتعبئة  والرقابة  ستعداد  داد و إال ل  ٔ من  ذ  ق،  دق

دة.  رخيية  ات    خبلف
ني صغرين،  ىل خط دفاعي حماط برب ي اكن حيتوي  هذا احلصن ا

ٓت املدينة التارخيية.  ش ٔمه م دا من    يعد ٕار معرانيا دفاعيا ووا
مع ما    اليوم،  وهو  مجيعا،  ا  ٔعي ٔمام  ٓلك  يت ر،  الوز السيد  ٔسف،  ا

ر، وحنن مستعدون   ند ل حاميته من  ٔ لينا التعبئة وإالرساع من  يفرض 
ة رشاكة معمك  داد اتفاق نا يف هذا إالطار لمسامهة يف ٕا ام بواج لق مكنتخبني 

وعنوان مش لبالد  رخييا  ٕار  تعد  ٔهنا  ر،  ٓ ا هاته  ة محلاية  ٔزم ا يف  وخ 
 .   والعصور املق

مث  سازارن"  رج  " حمليا  يعرف  ما  ٔو  امللولب"  "الربج  هناك   ، كذ
دي عبد املومن   ي بناه السلطان املو ري" ا د الك ة الزرع"، "املس "رح

ٔبواب املدينة   1142يف فرتة ما بعد   د  ٔ ي يعد  ون" ا س الدية، "ال م
"ف توات"،  ٔهل  دق  "ف "القصبة"، العتيقة،  "اخلندق"،  ن"،  احلداد دق 

"، واليت تصل ٕاىل عرشن مزنال من   امجلي ور  التقليدية"، "ا "امحلامات 
شلك  واليت  العتيقة،  ملدينة  احمليطة  ٔسوار  ا ٕاىل  ٕاضافة   ، ٔصي ا املنازل 

لسقوط.  ٓي  ىل الساكنة احمللية، لكوهنا    اليوم خطرا 
ص ٕ ر،  رمميها لتعزز القدرات واملؤهالت ا نطالبمك، السيد الوز ا و ال

ٔسلممك وثيقة ستعطيمك صورة مفص عن   ة هبذه املدينة الشاخمة، و السياح
رمميها.  ا و ٔمل إالرساع يف ٕاصال ىل    لك هاته املواقع، 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر يف بعض الثواين.    السيد الوز

ر الشباب و    الثقافة والتواصل: السيد وز
  ، ي ق قلت  اليل  اليش  ذاك  الوثيقة،  شار،  املس السيد  يل،  سلمتهيا 
د املاكن معني،  ل وا د الرتممي د إالشاكلية اليل كنعانيو مهنا فاش تيكون وا

ل الوزارة، مكثال يف سنة   ل   2019ٕاىل املسامهة د ىل املسامهة د لكمنا 
ٔو سنة    50 د    ، كتدوز2020مليون درمه  ٔو    3وا سنوات ٕاال    4سنوات 

شو هاذ إالشاكلية.  ٔخرى تنع ن  ٔما   و
كون  ش  رو طريف بطريف،  السنة فكر بالصة ما ند لهذا، هاذ 
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ات  القطا معنا  رشو  اجلهات،  معنا  رشو   ، شام إالسرتاتيجية  د  وا
ش مايش نعاودو  ٔخرى، ويمت الرتممي، ولكن وراء هذا الرتممي  ة ا احلكوم

ش يوليو  10شو نفس إالشاكلية من د نع  شيط  د الت كون وا سنني، 
رية والتارخيية،  ٔ لهيا، ا ن اليل كنتلكمو  ٔما ل هاذ ا ل ذاتية د د املداخ وا
اذبية غتعاون.. ذب عندها  ن اليل كت ٔما لقو.. ا ي ٓنذاك غيوليو لراسهم    و

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

قل ٕاىل ل إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة  ن ه "م  السؤال املوايل، موضو
  ". 2030لشباب 

دة والتعادلية   ستقاليل لو شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا
سط السؤال.    ل

س.    تفضلوا السيد الرئ

ن الطرمونية:  شار السيد ع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
لشباب سائلمك عن  ل إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة  ،  2030-2015م

ة  لسياسة العموم ة  شلك رؤية مرجعية مو ٔن  اليت اكنت من املفروض 
لشباب.    املندجمة 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لجواب.  ر    تفضلوا السيد الوز

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

. شكرا ال  س كذ   سيد الرئ
والثقافة  الشباب  لوزارة  تولونه  ي  ا م  ه ىل  البداية  يف  ٔشكرمك 

  والتواصل. 
ت   الوال دى  ٕا الل  من  لفعل  مت  ٔنه  ربمك  ٔ سؤالمك،  ىل  وجوا 

لشباب   ٔرضية ٕاسرتاتيجية وطنية املندجمة  داد  ة السابقة ٕا -2015احلكوم
ات ا2030 متع املدين العام  ، مبسامهة العديد من القطا ة وهيئات ا حلكوم

لس احلكويم املنعقد بتارخي   ىل ا ريل   3يف جمال الشباب، ومت عرضها  ٔ
ش 2014 لهيا؛ ما اك ستمكل مسطرة املصادقة  ٔن هذه إالسرتاتيجية مل  ، ٕاال 

ىل هاذ إالسرتاتيجية.    هناك موافقة 
ىل  2022و 2015و 2014ما بني  لني  ا مق داز اليل داز،   2023واح

ىل إالشاكلية   لكم  منوي اليل هو  منوذج  د ا وفاش داز اليل داز اكن وا
ري.  ٔ لو ا ىل الشباب يف التقرر د ل الشباب وركز    د

ىل   يتلكم  ليه  ٕاذن ٕاىل اكن هناك اليوم يش تقرر اليل خصنا نتلكمو 
مج احلكو ىل الرب منوذج التمنوي زائد  لطبع، واليل الشباب، هو تقرر ا يم 

جواز   الشباب"،  "جواز  ىل  احلكويم  مج  الرب هاذ  يف  لكمو  ت جبوج 
ة،  ات احلكوم الشباب اليل ال يعين فقط قطاع الشباب، تيعين مجيع القطا
التنقل  ىل  لشباب، فاش كنتلكمو  ٔن هاذ اخلدمات اليل بغينا نقدموها 

سامه، ولكن   ادي تقدر  ٔمر، مايش وزارة الشباب اليل  الوزارة املعنية 
لشباب.   ة  ل اخلدمات اليل غنقدموها فهاذ اجلواز مو ة د   ومجمو

شغيل،  ل ال لهيا الشباب يه إالشاكلية د يتلكم  ٔوىل اليل  إالشاكلية ا
رو ( ميشو يبغيو يد ت فاش  ل املب ل التنقل، إالشاكلية د  unإالشاكلية د

stage جفواز الشباب، اليل غنبداو ٕان شاء  ) هاذ إالشاكليات لكها دا 
س احلكومة، واكن هناك  ، اكن هناك لقاء مع السيد رئ ٔسابيع املق هللا فا
رو  رو اسرتاتيجية وند ش مايش ند ش ما نغلطوش،  مالحظات، وغنبداو 
د  بوا غنبداو  شوية،  شوية  غنبداو  ه،  ف ونغلطو  مج  الرب د  وا

)l’expérience piloteٕاىل ط  )  الر جفهة  روها  ند ا    -بغينا  واح سال، 
نبداو   ش  د اململكة، وما  ات  نوصلو مجليع  شوية حىت  غمنشيو شوية 
ا وزارة الشباب والثقافة  خلدمات اليل كتقد ادي نبداو  جبميع اخلدمات، 

ث فهاذ   اديني شوية شوية، حىت.. ح ا  جواز  "والتواصل، زائد النقل واح
اخلو  حىت  ويقدمو  الشباب"  دمات  ويعطيو  ه،  ف ينخرطو  يقدرو  اص 

ه ٕان شاء هللا.  اديني ف لشباب، وهاذ اليش اليل    دمات 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد   ب. ا لتعق س    الرئ

ن الطرمونية:  شار السيد ع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

تفضلمت   اليت  املعطيات  ىل  احملرتم،  ر  الوز السيد  شكرمك،  بداية، 
م   ىل يقني  دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٔن الفريق  ن لمك  بتقدميها، مؤكد
ىل ٕاعطاء   ىل تدبريه،  رشفون  ي  يف قدرة هذه احلكومة ويف القطاع ا

ة لش  ة املو قطعة النظري لسياسة العموم ة قوية وم ٔمل،  دينام باب، ولكنا 
ذري يف  ة وحتول  ق ثورة حق داث  ٕا من  وا  متك ٔن  ر، يف  الوز السيد 
سهم يف  بة الشباب،  دجمة ملوا ٔ الشبابية ويف سن سياسة م مقاربة املس
التعلمي   يف  خصوصا  ٔساسية،  ا اخلدمات  ٕاىل  العادل  الولوج  من  هنم  متك

ىل   دجمة قادرة  ة والسكن والشغل، سياسة م م والص ات اندما تذليل عق
رمية  اة  ىل ح ة يف احلصول  ابة النتظاراهتم املرشو ست ىل  متع، و يف ا

ة التمنوية.  ينام شيطة يف ا عية وٕانصاف ومشاركة  دا اج   و
ر  واس الشباب  وقدرة  الطاقات  بتحرر  كف  دجمة،  م سياسة 
رخيه  سمتد قوته من  ل  اكفؤ الفرص وبناء ج رباهتم يف ٕاطار  مؤهالهتم و
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دد.  غري وم امل م بتة يف    وقميه، وشق طريقه خبطى 
الرضوري  من  ت  فقد  ر،  الوز السيد  رشط،  املناسبة  ومادامت 

داث "جواز الش  ٕ ة إالرساع  لزتامات احلكوم ٔمه  د  ٔ ي يعد  باب" ا
ة، وٕاقرار  متكني الثقايف لهذه الف ندماج والتنقل وا سهيل  لفائدة الشباب ل

االت.  لشباب يف خمتلف ا ىل اخلدمات املقدمة  ضات    ختف
لعناية   ٔوان  ا ان  ٔنه  نعتقد  ر،  الوز السيد  سبق،  ما  ىل  الوة 

الشبا والهيئات  ت  ٔنت لتنظ اليت  ات احلزبية  الشب مهنا  بية، وخصوصا 
ة حزبية معينة.     من املؤسسني لشب

كون وٕانتاج   ٔسهمت يف  ات احلزبية اليت  ر، الشب ل، السيد الوز ٔ
النقاش   ل  مرا بقوة يف مجيع  ارضة  وادر شبابية وطنية خملصة، واكنت 

ومسؤولية ٔب  بد استغلت  وبنضج،  ة  رتاف تعاملت  تعظ    العمويم، 
لتمنية.  قا  ميقراطية وحتق   ل

ر،     السيد الوز
ٔحزاب  لبية ومعارضة،  ٔ ا اليوم، مسؤولية عظمية وجسمية،  ٕان مسؤولي

ت شبابية.  ات وتنظ ت وشب   ونقا
داد   ت، ٕال ٔولو ا ٔولوية  الشباب  قضا  ٔن جنعل من  ا  ٕان مسؤولي

ىل   هئم ٕاىل الوطن، حمافظني  ن ني بقميهم شباب معزتن  شب هتم وم س
ة.  ة السم ي   ا

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب.  ر، ٕاىل اكن عندمك يش تعق لكمة لمك السيد الوز   ا

ر الشباب والثقافة والتواصل:    السيد وز
س،   ات احلزبية، نعم، السيد الرئ ل الشب سبة هاذ النقطة د ل ري 

ن ه  الفكرة  اك لبية ومعارضة،  ٔ ات احلزبية،  الشب مج مشرتك مع  ر ناك 
قة:  ل النقط فاحلق   ٔوال، جوج د

ات احلزبية يقدرو يلعبو   ٔن هاذ الشب ش كنعرفو ب ٔوىل يه  النقطة ا
ول اليل الشباب هوما   اصة مع بعض ا بلوماسية احلزبية،  بري يف ا دور 

يحمكو فهيا.    اليل 
ٔو   ش يمت التكون،  ة  ل اخلارج ن هناك رشاكة مع الوزارة د فٕاذن اك
احلزبية   ات  الشب ميثلو  اليل  وإالخوان  ٔخوات  ا ل  د املتابعة  ٔقل  ا ىل 
ري   ة، دا خصنا  ٔرض الوطن، وهاذ اليش راه اتفاق مع وزارة اخلارج ارج 

ات احلزبية.    نفعلوه مع الشب
ىل   والنقطة الثانية فاش اكن لكمنا  ات احلزبية، و هناك لقاء مع الشب

ات احلزبية تعاين من   ٔن الشب مع اليل ميكن لو تعطيه الوزارة، كنعرفو ب ا
طرف  من  ٕارادة  هناك  ن  اك لها،  د شطة  ٔ ر  تد ش  املادية  إالماكنيات 

ات.  د املزيانية خمصصة لهاذ الشب كون وا ش    الوزارة 

ش ما ع  ري  ري اليل يبقى دا  ٔ يبقى النقاش ا ليمك،  ندي ما خنيب 
متثيلية الربملانية؟  شوفو ا ادي  فس هذا.. وال  ات ف ا واش مجيع الشب اح
ٓنذاك  ات احلزبية، و ل إالدارة ومع الشب ر دا دا هذا هو النقاش اليل دا

ىل هللا ويبدا هاذ العمل ٕان شاء هللا.    نتولكو 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لكمة  ٔعطي ا قل ٕاىل السؤال املوايل،  ن
  لشغل لتقدمي السؤال. 

شار.    تفضلوا السيد املس

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

الشباب  قطاع  موظفي  ٕانصاف  ل  ٔ من  ذة  املت إالجراءات  يه  ما 
  والثقافة؟ 

س اجللسة:     السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شار.    شكرا السيد املس
والتواصل،   الشباب والثقافة  ممك مبوظفي وزارة  ىل اه بداية  ٔشكرمك 

خلصوص.    وهنا وزارة الشباب 
ٔ ىل سؤالمك،  امة  وجوا  لوزارة د رشية العام  ٔننا نعترب املوارد ال ربمك 

ٔساسية ٕالجناح اكفة املبادرات والربامج اليت تنخرط فهيا الوزارة، وذاك اليش  
املسؤولني،  مع  نتلكمو  ش  د شهرن  وا لقاء هاذي  ا د  وا در  الش 

ور ال  سرتاتيجية ليل ابغينا نفعلوها  ىل  ىل دور الشباب و شباب ٔوال، 
ٔكرث من  ارض معنا تقريبا  ل وزارة الشباب  800واكن  ٔو ٕاطار د موظف 

رو دور   يد فهيا فاش  اليل تيعانيو  ٓراهئم وإالشاكليات  ش نتصنتو حىت 
  الشباب. 

والتعلمي   الوطنية  الرتبية  لوزارة  نقلهم  مت  ن  ا ٔطر  ا ف خيص وضعية 
ضة، فٕان قطاع الشباب قام يف ٕاط ٔويل والر ة احلالية  ا ار الهيلكة احلكوم

نقل  معلية  بتزنيل  احلكومة  ٔعضاء  بتعيني  املتعلق  الرشيف  الظهري  مبوجب 
ٔطفال لوزارة الرتبية الوطنية، وطبقا   ض ا ضية ور املصاحل واملؤسسات الر
ة  ا حتويل مصاحل من ٕادارة معوم ٔنه يف  ىل  ضيات القانونية اليت تنص  لمق

ٔخرى، فٕان املو  لمصاحل ٕاىل  ظفني العاملني هبذه املصاحل ينقلون بصفة تلقائية 
متتعون هبا يف إالدارة  ٔخرى، وحيتفظون بنفس الوضعية اليت اكنوا  إالدارية ا
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ٔصلية.    ا
ع   داد وتوق ىل ٕا تصة بقطاع الشباب  ، معلت املصاحل ا ىل ذ وبناء 

ض قرار مشرتك لنقل املوظفني والعاملني مبصاحل املؤسسات ال ضية ور ر
لضوابط واملساطر القانونية اجلاري هبا العمل، كام مت  م  رتام  ٔطفال ويف ا ا
حقوق  ضامن  ىل  الوطنية  الرتبية  ووزارة  الشباب  وزارة  بني  االتفاق 

ن مت نقلهم.  سبات املوظفني ا   ومك
ملراكز   الشباب  قطاع  فاظ  اح قرار  ذ  لتنف وتبعا  ٔخرى،  ة  من 

لقرب صنف  السوسيو الر  ودور احلضانة فقد مت االتفاق   A  ،B  ،Cضية 
ملوظفني العاملني هبذه  ٔن حيتفظ قطاع الشباب كذ  ىل  بني الوزارتني 

رمس هذه السنة املالية   ادة نقلهم  ٔن تمت ٕا   . 2023املؤسسات و
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ل  ٔ شار من  لكمة لمك السيد املس ب. ا   التعق

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ر،    السيد الوز

تدبري   ه من  ضة وما عرف الشباب والر تقسمي موظفي قطاع  ٕان حمنة 
االت  القة هلم مب جتة عن نقل موظفني ال  ٓيس  ه من م ب ف س ارجتايل وما 

ا الت دم  و الوطنية  الرتبية  قطاع  ٕاىل  ضة  الفردية الر ملمتساهتم  مع  وب 
ٔويل  ا والتعلمي  الوطنية  الرتبية  ر  وز السيد  وٕاىل  ٕاليمك  ة  املو وامجلاعية 

ضة.    والر
لوزارة،  رشية  قاد وزارمك لرؤية واحضة لتدبري املوارد ال لك ذ يبني اف

ٔن تضع   ة  ضت الهندسة احلكوم ٔنظمة   3اق عددة من  ٔصناف م ات ب قطا
اصة مبوظف لك  ٔساسية  ك لهي هيا وتعدد وتعقد تدر مساراهتا إالدارية وتفك

إالدارية   ان  ل ا متثيل  ىل مستوى  كام  النقايب  متثيل  ا ىل مستوى  متثيلها 
ب   د عرشات املؤسسات املغلقة س ي تو ٔعضاء، يف الوقت ا ساوية ا امل

ٔطفال   الف الشباب وا حها، مما حيرم  رشية الالزمة لف من  غياب املوارد ال
رشية مؤه  هود املايل املبذول يف بناهئا، يمت ٕاهدار موارد  دماهتا، رمغ ا
كوينا  القة لها هبا  رب نقلها لقطاع الرتبية الوطنية يف مؤسسات ال  ومكونة 
سمترارية   ال تضمن  ات استق ري ب ٔ ٔن يوفر هذا ا دانية وبدون  وجتربة م

رشية، دون املس  ٔوضاعهم   يف تدبري املوارد ال ستقرار  سبة  حلقوق املك
  املادية وإالدارية. 

ر،    السيد الوز
ٔطر الشبابية   ٔن ما عرفه موضوع النقل التعسفي ل وغين عن التذكري 
اليت   ولرتاجعات  املربة  ٔزمة  ل منوذج  ست سوى  ل الوطنية  الرتبية  لقطاع 

رب   املوظفون  حققها  اليت  سبات  املك بعض  ىل  حىت  ٔفق،  ا يف  تلوح 
ر:  رية، وخنص  ٔ ظامهتم النقابية يف السنوات ا   م

رب دم تنظمي احل  - نتقالية السنوية لفائدة موظفي قطاع الشباب  ركة 
، رمغ النداءات  ول  ٔي تربر مق سويف واملامط ودون تقدمي  هنج ال

لقطاع؛  متثي  لمنظامت النقابية ذات ا   املتكررة 
قطاع    - ملوظفي  ٔسايس  ا النظام  داد  ٕا ورش  حول  النقاش  توقف 

الق  ٔمهية  ا رمغ  ضة،  والر اكن  الشباب  ي  ا رشيعي  ال النص  لهذا  صوى 
ات  اوز الفرا راعي اخلصوصيات املهنية لشغي القطاع ويت ٔن  ه  تظرا م م

لها؛    القانونية اليت يعرفها جمال تد
عن    - نت  ٔ السنوية،  املهنية  ت  ا م تنظمي  هبا  يمت  اليت  الصيغة 

رشاف ٕ و الطريقة  بنفس  تنظميها  سمترار يف  ٔن  ذ  ري    فشلها،  جلان 
ىل  لقطاع، ويعمل  رية العاملني  ا من  زيد ٕاال يف جحم الض ادية ال  ح

ري الرشيف؛ ات التنافس    تغذية مسلك
ىل املسؤولني النقابيني، وما   - ت النقابية والتضييق  رتام احلر دم ا

عززة   لسيدة  التعسفي  ل  التنق الل  من  ا  منوذ يعد  الثقافة  بقطاع  وقع 
  طنان؛ 
اصب املسؤولية    - لتعيني يف م ضيات املرسوم املتعلق  د مبق دم التق

ضيات املادة  ة يف ٕاسنادها والتعسف يف تطبيق مق ه.  13وغياب الشفاف   م

ر،    السيد الوز
الالت اليت نتجت عن   خ ندعومك ٕاىل اختاذ اكفة إالجراءات لتصحيح 

لهيا واليت مت رشفون  ات الوزارية اليت  سبات جتميع القطا س حبقوق ومك
ات املوظفني واملوظفات.  ٔصناف وف   مجيع 

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لرد. ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

م اليل قل شار، يف هذا ال فقش معك، السيد املس ٔن ٔ ما م يت، 
ىل نقابتمك يف القطاع،  ادية وطيبة حىت مع املسؤولني  د  ٔمور  امحلد  ا
ىل  ٔمور يبدو امحلد   اد كنت معهم هاذ الصباح يف لقاء، وا يف الشباب 
ٔسامء  ىل  ٔن فاش كنوليو نتلكمو  ٔفراد  كونو ٕاشاكالت يف ا رام، ميكن  ما 

اص   ٔش ل يف ا ٔتد اص هذا ال  ٔش ل  د عندو مشلك د ٔفراد، وا وا
ن هناك  ، اك ٔ نتحمل هذه املسؤولية  نقدرش  قل هنا، هذا ما  هنا بغا ي
العمل  رو  يد اليل  إالخوان  ين  اود  دمهتا وخصنا حنرتمو  ر  كتد ٕادارة 

هلم.    د
لكميت  لنا اليل مشاو   نيا، إالشاكلية اليل  ٔطر د ل إالخوان ا لهيا د
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ىل ذاك  رشفو  ش  لوزارة الرتبية، راه ما مشاوش يوليو معلمني، راه مشاو 
ليه يف وزارة الشباب.  رشفو    اليش اليل اكنو ك

ىل  ضة ٕاال واكنو مسؤولني  لر ٔصال، فاش تنقلو من وزارة الشباب 
ٔن حشال هاذي فاش اك ضية، بصح  ن ر ضة ٔما نت وزارة الشباب والر

قل لـ ( ي دام يف الشباب مييش  ضة départementاكن اليل  ل الر ) د
  والعكس حصيح. 

)Donc  ة اجلديدة إالخوان اليل اكنو ات هذه الهيلكة احلكوم ) فاش 
ٔشنو  و فقط،  مشاو  اليل  هوما  يض  الر ال  ا يف  شيط  الت ىل  رشفو  ك

ٔنت   املطلوب من احلكومة اليوم؟ ش،  ضية نوقفومه؟ ما ميك شطة الر ٔ ا
رشية.  ن هناك نقص يف املوارد ال   راسك تتقول اك

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

حتاد املغريب   ه فريق  ر، طر ه ٕاليمك، السيد الوز السؤال املوايل املو
  لشغل. 

سط السؤال.  شارة ل لسيدة املس لكمة    ٔعطي ا

شارة الس  نة محداين: املس   يدة م
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
الرتبية   به  تطلع  ي  ا الهام  ور  ا ىل  العلمية  راسات  ا لك  تؤكد 
سامه يف  ة يف بناء خشصية الناشئة والريق بذوقها الفين واحليس، مما  املوسيق

ٔشاكل    حنراف. ٕابعادها عن لك 
نتاجئه   عن  مللموس  ن  ٔ قد  ال  م القدم  كرة  املغرب  م  اه اكن  وٕاذا 
فٕان  ٔس العامل،  هيب يف  لمربع ا الباهرة بتفوق املنتخب الوطين ووصو 
ببالد  رتقاء  يف  شك  دون  كذ  سامه  س ة  املوسيق لرتبية  م  ه

نا.    وبثقاف
االٕ  عن  ر،  الوز السيد  سائلمك،  لتعلمي ا  لالرتقاء  ذة  املت جراءات 

لعاملني به.  ٔوضاع املهنية واملادية  ٔاكدميي وحتسني ا   املوسيقي ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

ىل هذا السؤال. شكرا، السيدة  شارة،    املس
ل نقابتمك يف هذا   ٔن اكن هناك لقاء مع املسؤولني د ٔخرى  ٔشكرمك مرة  و

شوها، ومور  يع اليل اكنو  إالشاكليات  ىل  املوسيقى، وهبو  ل  ال د ا
ىل  ٔوال، إالدارة اليل مسؤو  ع اكن هناك نقاش مطول مع،  ج هذا 

ات احلك ال والقطا ل هاذ ا د وغتقوي الوجود د سا ٔخرى اليل  ة ا وم
  املوسيقى ٕان شاء هللا. 

ن   ٔن اك ىل الصعيد الوطين، وكنعتقد   38ٔوال، خصنا نعرفو ب معهد اليوم 
ٔن هاذ   ن   38ب اليل اك الطلب  ٔوال، مع  اوبو،  نت بغينا  ٕاذا  ري اكيف  معهد 

ل املغاربة.    د
رشاك اجلهات   ويف هذا إالطار، حنن غنبلورو اسرتاتيجية ٕ ٔخرى  مرة 

ش  الرغبة  هذه  عندمه  اليل  واجلهات  ات  امجلا شوفو  ش  ات  وامجلا
ما   اليل مازال  ات واجلهات  امجلا ىل  لكم  ٔ لطبع  املعاهد،  لو هذه  ستق

  فهيمش معاهد. 
ن   دمو يف هذه املعاهد، اك ي ٔو املعلمني اليل  ٔساتذة  سبة ل ل نيا، 

الرتبوية ٔطر  ا ة  تقريبا    ف اليل  امللكفني   74الرمسية،  ٔستاذة  ا ة  ف ٔستاذ، 
تقريبا   تتقاضاها هذه   497روس  اليت  التعويضات  لكون  ٔستاذ، ونظرا 

د  ٔ م ا ٔ شمل  جزة فعليا، وال  ة ضعيفة وتتعلق فقط حبصة دراسة م الف
هنوض  ىل ا الثقافة  من قطاع  لرضيبة، وحرصا  املدرسية وختضع  والعطل 

هتم ٔوض ٔداء رسا وا من  ٔساتذة ليمتك ة من ا عية لهذه الف ج اع املادية و
ى  ل  لتد اليا  دة، فٕان الوزارة تقوم  التعلميية وإالبداعية يف ظروف ج
دة يف  ل دراسة ٕاماكنية الز ٔ صاد واملالية من  ق املصاحل املعنية بوزارة 

ٔساتذة من   رس، وذ اكلتايل:التعويضات اليت يتقاضاها هؤالء ا   حصة ا
الثالث،   الس  شهادة  ىل  احلاصلون  روس  امللكفون  سبة  ل
قرتاح اليل  ه نقاش،  ن واش غنوصلو  وال ال؟ هذا ف قرتاح اليل اك

ن هو: من    درمه؛  200درمه ٕاىل  68اك
ىل شهادة الس الثاين: من   روس احلاصلون  لملكفني  سبة   52ل

ل املستوى   150ـ  درمه  شهادة  ىل  احلاصلون  روس  وامللكفون  درمه، 
  درمه.  100درمه ٕاىل  36الثامن من  

اليا املزيانية يه   16ٕاذن، املزيانية غتويل واص لـ  رمه،  ل ا مليون د
ل  رمه.  10تقريبا د ل ا   مليون د
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شارة.  لكمة لمك السيدة املس   ا

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

ر،    السيد الوز
مثهنا   مك، واليت  اءت يف معرض جوا ، واليت  هودات املبذو رمغ لك ا
ببالد الزال  الكوريغرايف  والفن  لموسيقى  ٔاكدميي  ا التعلمي  ال  فٕان واقع 
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رتقي هبذا التعلمي ويطرح   ٔن  المة استفهام، فهل ميكن  % من  85ٔكرث من 
شبه  ف  ة  لسا تعويضاهتم  يتقاضون  ٔساتذة عرضيون  مه  التدرس  ٔطر 

لعطش؟    العمل 
رشية  ال لموارد  قر  تف املعاهد  ل  و التعلمي  هبذا  رتقي  ٔن  ميكن  هل 

ة الالزمة؟  ك س لو ات التحتية وا   ولب
ٔن   رتقي هبذا التعلمي يف غياب قانون ٕاطار عرصي حمفز عن  وهل ميكن 

ناقضة؟ ا م ٔح اوزة و ٔصبحت م ٔن املراسمي احلالية املنظمة    إالبداع، 

ر،    السيد الوز
مع   وتواصلمك  لمك  تفا ىل  شكرمك  ٕاذ  لشغل،  املغريب  حتاد  يف  ٕاننا 

لموسيقى والفن الكوريغر  ٔاكدميي  لتعلمي ا ايف التابعة لالحتاد  اجلامعة الوطنية 
ٔىت ٕاال بـ ٔن اخلروج من هذا الوضع املزري لن يت ىل  لشغل، نؤكد    : املغريب 

روس  مللكفني  سمى  ٔساتذة العرضيني، ما  ىل ا ٔوال، رفع احليف 
ٔن العديد مهنم قد جتاوز سن التوظيف، وال يتوفرون   لام  عتبار هلم،  ورد 

ىل عية،  ٔدىن حامية اج ٔسدوها لقطاع   ىل  الرمغ من اخلدمات اجللي اليت 
عن   زيد  ائية   20ملا  است ٕاجراءات  اختاذ  إالطار  هذا  يف  ونقرتح  سنة، 

ٔطر التدرس الشابة   سبة  ب التوظيف ب ح  ٔوضاعهم وف وجريئة لتحسني 
ستقرار املهين؛    لضامن 

زخر   ي  عتبار لقسم املوسيقى ا ادة  ٕا لكفاءات لٕالرشاف نيا، 
  ىل قطاع التعلمي املوسيقي؛ 

لثا، مراجعة الرتسانة القانونية املنظمة لقطاع التعلمي املوسيقي يف اجتاه  
 . لفن املوسيقي ببالد دمة   جتويدها وعرصهتا، 

هذا  خيدم  مبا  ٔوضاع  ا هذه  ملعاجلة  ر،  الوز السيد  ليمك،  نعول  وٕاذ 
يف  حرصنا  لمك  نؤكد  احلوار  القطاع،  فضي  ىل  لشغل  املغريب  حتاد 

لعاملني   هنوض هبذا القطاع و ل ا ٔ لتعاون معمك من  اكمل  واستعداد ا
 به.  

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ٔسيدي.  ر، تفضلوا    السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل:    السيد وز
ن هناك اليوم ٔساتذة    ري بعض املعطيات: اك دراسة ٕاماكنية توظيف ا

ن جتاوزوا سن    40العرضيني العاملني مبعهد املوسيقى والفن الكوريغرايف ا
التعاقد،   نظام  وفق  لسد   (contrat)سنة  وذ  رو،  ند ما  عند  ما 

ٔطر  متكني  ٔطر الرتبية والرمسية، كذ وستعد  ىل مستوى ا اخلصاص 
املوسيقى   ملعهد  الفين  محمد  التعلمي  مؤسسة  دمات  من  ستفادة  من 

إالشاكليات  ىل  نتلكمو  ش  عية،  ج ٔعامل  لهنوض  السادس 
ٔساتذة معاهد املوسيقي لالستفادة من   ٔولوية خلرجيي و عية وٕاعطاء  ج

ان.    بطاقة الف
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شارن من فريق التجمع د مس ٔ لكمة  سط السؤال    ا ٔحرار ل الوطين ل
  املوايل. 

شارة.    تفضيل السيدة املس

ء الزمزايم:  شارة السيدة ش   املس
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ة التقليدية؟  لصنا داث املتحف الوطين اخلاص    سائلمك عن ٕاماكنية ٕا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس
ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شارة.   شكرا السيدة املس
ا  دا ذ ٕا لمتاحف وم ٔن املؤسسة الوطنية  ربمك  ٔ ىل سؤالمك،  جوا 

قامت  2011سنة   ث  ح الوطنية،  ة  املتحف اخلريطة  ٕاغناء  ىل  معلت   ،
اتية ( ٕ ة من املتاحف ذات الطبيعة املوضو ) thématiquesداث مجمو

دثت يف  ٔ ث  ة التقليدية، ح ا مفهوم الصنا ٔح اوز  اليت تتقاطع، وبل تت
لخزف  عتبار  ادة  ٔسفي، قصد ٕا لخزف" ب ال "املتحف الوطين  هذا ا

ش سيج والزرايب" بدار اليس سعيد مبرا ل واليت    املغريب، "املتحف الوطين 
ٔيضا "املتحف  سيج يف املغرب، هناك  داد الزرايب وال ل ٕا تناول لك مرا
ات  مو ا ٔمه  بدوره  سيعرض  ي  وا ط،  لر ٔوداية  يل"  ل الوطين 

ة.    املتحف
ٕاجناز   انطالقة  هللا،  نرصه   ، امل اجلال  صاحب  ٔعطى  وقد  هذا، 

ٔمه د  ٔ ي سيكون  ة" بفاس، وا ون إالسالم حف الف املتاحف اليت    "م
ٔبيض املتوسط.  لبحر ا   ستعرض الفن إالساليم املنمتي 

ٔشغال بناء  ، نرصه هللا، انطالق  ٔعطى صاحب اجلال  ، وموازاة مع ذ
من   جزءا  سيقدم  م  حف  م ٔيضا  وهو  العربي،  لرافد  اص  حف  م

ٔجنزها الصانع   ٔدوات املتعلقة بطقوس التعبد اليت  ات واحليل وا املغريب  املصو
ات السنني.  ذ م   م

لمتاحف   شاهئا  ٕا الل  من  لمتاحف"  الوطنية  "املؤسسة  ٕان 
مجموع  وتطور  رخي  و ٔة  ش تربز  اتية  املوضو الطبيعة  وذات  ة  إالثنوغراف
تبني  كام  والالمادي،  املادي  املتعددة  ٔبعادها  و اليدوية  واحلرف  ات  الصنا



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

18 

ٔوىل  25 سمرب 20( 1444جامدى ا  ) 2022 د

ٔمناط الفكرية والسياقات التارخيية واخلصو  صيات اجلهوية واحمللية املسؤو ا
  عن ٕانتاج هاذ إالرث احلضاري. 

حف   ر م ش تد اد ل املتاحف ما  ٔن املؤسسات د الفكرة هو  ٕاذن 
لها.  ىل اخلصوصيات د لكم  ادي  طقة  ة املتاحف اليل لك م د، مجمو   وا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ل.  لكمة لمك تفضل اليس لف   ا

ل:  شار السيد عبد إال لف   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل  احلاصل  والتقدم  ري  الك لعمل  ٔنوه  ٔن  ٕاال  البداية  يف  سعين  ال 
ىل  احلفاظ  جمال  يف  س  والتواصل،  والشباب  الثقافة  قطاع  مستوى 

ما   اصة  العززة،  نا  ململك والثقايف  املادي  ة املوروث  الصنا بقطاع  يتعلق 
ندماج   عي و ج إالدماج  هاما من سبل  ال  يعد س ي  التقليدية، ا
سيا   رئ حمفزا  وهنا  عن  فضال  الوطنية،  ة  السيا وشجيع  لشباب  املهين 

 .   ٕالشعاع الرتاث الفين الغين واملتنوع لبالد
ا ما ييل:  ل فريق مع هذا القطاع، نؤكد دا   و

داث    - ٕ نيات املطالبة  املق حلفظ  التقليدية  ة  لصنا اص  حف  م
راسة   سان املغريب وهويته، وعرضها بغرض ا ة ذات الص بثقافة إال احلرف
ىل  لسهر  كون  دور واحض اجتاه الرتاث املادي،  سمتتاع،  والبحث و

مثينه؛  رازه و   حفظه وٕا
يت   - ما  العوملة، خصوصا  من  احمليل  الثقايف  الرتاث  لرتاث  وحامية  علق 

ٔدوات املعدنية،   ار وا ة والف ىل القطع اخلزف شمتل  ي  املادي املنقول، وا
استعم   مما  ريها  ر و والستا الزرايب  ل  م سيجية  ات  ومصنو ٔواين  من 

سان؛    إال
سانية    - ت الثقافة احمللية يف صون الهوية إال ٔدوار مكو رضورة تعزز 

ىل حتفزي الصناع التقلي ىل والعمل  ٔيضا  ىل مزيد من العطاء، والعمل  ديني 
لرتاث واحلضارة،   لتمنية املستدامة وموردا  جعل الرٔسامل الالمادي قاطرة 
ة، واليت تعد   ة التقليدية ذات امحلو الثقاف م حبرف الصنا ه انب  ٕاىل 
احلضارات  تنوع  من  لروافده  املسمتد  الرتاث،  هذا  وتنوع  لغىن  مصدرا 

فردا؛  والثقافات، راثيا م لفت زخام   اليت 
يف    - لني  الفا خمتلف  بني  مشرتكة  املسؤولية  الرتاث،  ىل  احملافظة 

دى روافد  ٕ تتعلق  وهنا  مهنا مادية،  ٔكرث  القطاع، ويه مسؤولية رمزية 
العمل  ا وجب  ٔمم والشعوب،  ا تؤسس  اليت  سانية،  إال واحلضارة  الهوية 

وجتميع احلريف  الرتاث  صيانة  لمهن ىل  مصنف  مهنجي  دليل  ووضع  ه 
س املواطنني بوجوب التعامل مع هذا الرتاث مبا  انب حتس التقليدية، ٕاىل 

ٔمة  ة جمد ا ال، ومبا يربز دور الصانع يف صنا ٔج يضمن وجوده وتناق بني ا
وكذا   النقراض  املهددة  احلرف  ىل  احملافظة  مع  الوطن،  ر  ا ذ وصون 

لي ٓفاق املستق رشاف ا ولية يف  اس ارب الوطنية وا ة وتبادل اخلربات والت
ٔن.   هذا الش
 وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لكمة السيد الوز   ا
ب.  ش تعق   ما اكي

ٔهيل قطاع الشباب".  ارشة ٕاىل السؤال السابع حول "ت   ٕاذن منر م
سط   شارن من الفريق احلريك ل د املس ٔ لكمة    السؤال. ٔعطي ا

شار.    تفضل السيد املس

شار السيد يوس مالل:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
العرض  حمدودية  ظل  ويف  الشباب  ه  توا اليت  ت  د الت ظل  يف 
ذة  ة املت سائلمك حول التدابري احلكوم لشباب،  ه  السيايس احلكويم املو

سرتاتيجي ٔهيل هذا القطاع    ؟ لت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لجواب.  ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا

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

شار.    شكرا السيد املس
ل جواز الشباب  ور د ل ا ي د ليه ق لكمنا  ىل اليش اليل  متة 
ل  د ة  مجمو يعطهيم  ادي  و لشباب  اصة  ٔولوية،  ا يعطي  ادي  اليل 
شطة  ٔ ر التارخيية، من  ٓ هنم من امل ٔوال، متك دمات،  ىل  لكمنا  اخلدمات، 

لش يف   ة يف العموم ما غند هنم  (les détails)ثقاف من مربات ، كذ متك
من   كذ  هنم  التنقل، متك كذ من  هنم  يض، متك الر ال  ا من  ضية  ر
ٔن هاذ  ٔشنو يه؟ يه  اليا، ولكن الفكرة  ل اخلدمات اليل اكينة  ة د مجمو

) لكيش  د on va le centraliserاليش  وا لشباب  نعطيو  ش   (
)l’offre) كون ادي    ). complète) اليل 

الشباب   مهنا  يعانيو  دامئا  اليل  ٔوىل  ا إالشاكلية  ن  اك هذا،  ىل  زائد 
ة  مجمو التكون،  ل  د ٕالشاكلية  كذ  مرتبطة  شغيل  ال ل  د إالشاكلية 
ل  ة د ٔن مجمو لهيم هنا يف الربملان، ٕاال و لكمنا  ل دور الشباب اليل  د
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كو  ٔهنم  ادي نعطيومه.. يوليو املقرتح هو  ل دور الشباب  ال د نو يف ا
coding)) ٔخرى اليل االت ا ل دور الشباب.déjà) زائد ا   ) معلنا هبا دا

) ىل  كنتلكمو  ة  codingالش  الثقاف ة  الصنا ىل  كنتلكمو فاش  )؟ 
ىل ( ولية اليل gamingوكنتلكمو  ل الرشاكت ا ة د ىل مجمو ) وكنتلكمو 

مثر يف املغرب ٕاال وكتلقى النقص يف س ال. مستعدة     التكون يف هذا ا
حجة دارهتم املدرسة   بعة لـ (  1337اكن هناك جتارب  )، 1l’OCPاليل 

ىل الصعيد الوطين،  هلم  ارب الناحجة اليوم الفكرة يه التعممي د وهذه الت
ادي تويل خمصصة يف  د دار الشباب اليوم  ٔن وا قلمي الناظور  ٕ وبدينا 

ال يف ٕاطار رشاكة مع ا    هذا ا ال اح نتقال الرمقي، وهذا ا ل  وزارة د
جييو   ش  معهم  نتلكم  ملا  ولية  ا الرشاكت  مجيع  ٔن  دا،  م  كنعتربوه 
ل التكون   مثرو يف املغرب ٕاال وإالشاكلية د س ينخرطو يف املغرب وجييو 

  كتكون.. 
 ٔ ٔن ا لتكون ولكن نعترب ب ارشة  ات اليل معنية م ن القطا ولية  لطبع اك

سامه يف هذا   ٔن وزارة الشباب حىت يه خصها  شغيل، ٕاال  ٔوىل يه ال ا
اولو جنودو اخلدمات  ة اليل غن سيك لطبع ال ٔخرى  االت ا ال زائد ا ا

  ) كنا كنقدموها. déjàاليل (
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شار، يف ٕاطار التعق  لكمة لمك، السيد املس   ب. ا

شار السيد يوس مالل:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
املالحظات  احلريك  الفريق  يف  ل  س ردمك،  مع  ل  التفا ٕاطار  يف 

ات التالية:  قرتا   و
لبية   ٔ ا اليل  لو  د ة  ميغراف ا والهندسة  املغريب  متع  ا ة  لب استحضارا 

هلم ما بني   لها من الشباب اليل يرتاوح السن د سنة، كهنرضو   35و  15د
ىل  %34ىل   كهنرضو  إالحصائيات   12،  حسب  وشاب  شابة  مليون 

ت والرها 2018الرمسية لسنة   د ٔيضا لٕالشاكليات والت ت ، واستحضارا 
ب  يعرفها  اليت  التمنوية  ة  ينام ا يف  ة  الف هذه  اندماج  دون  كتحول  اليل 
ة  حكوم رؤية  غياب  ل  س ة،  والثقاف عية  ج و صادية  ق ٔبعادها  ب
املبادرات  ت  ش ل دا  تضع  لشباب،  ة  مو اكم  وم وشام  دجمة  م

ة،   ات احلكوم ىل خمتلف القطا لشباب  مما حيد من  وإالماكنيات اخلاصة 
ري   اصة يف ظل الفصل  ة وفعالية وحاكمة هذه املبادرات الشبابية،  جنا

ل املثال.  ىل س ضة    املربر بني قطاعي الشباب والر
عتبار   رهني  الشباب  قطاع  تغيري  ٔن  احلريك  الفريق  يف  نعترب  نيا، 

 
1 Office Chérifien des Phosphates. 

ة   داد هذه السياسات العموم الية واجلهوية يف بلورة وٕا والربامج املقاربة ا
ل عن الرشاكت اليل كتقرتحوها مع   لشباب، حتدثتو ق ة  واملبادرات املو
راعي اخلصوصية  ٔن هذه الرشاكت هذه  الس املنتخبة، كنمتناو  اجلهات وا
ل البادية مايش هوما   ل الشباب د ت د ٔولو ل لك ٕاقلمي ولك جمال، ا د

ل البحر   ل املدينة، مايش د ل الناس د الف اليل د ن اخ هوما اجلبل، اك
راعي هذه اخلصوصيات.  ل البالد  ة د ٔن السياسات العموم   كنمتناو 

راجع حضور   ٔهيل لقطاع الشباب يف ظل  ر، ال ت الوز لثا، السيد 
متثيلية.    الشباب يف مسلسل ا

ليات  ا د  اع ٔن  احلريك  الفريق  يف  كنعتربو  سابقا  رب  يفام  ليه،  و
كون القانونية   ل  ٔ ٔمر اسرتاتيجي من  لشباب يه  لمتيزي إالجيايب  ة  الضام

متثيليات املنتخبة ويف مراكز القرار.  د احلضور يف ا   عند هذا الشباب هذا وا

ر،    السيد الوز
شوها ة اليل كنع ا يف هذه الظرف لفريق    واح ٕالجناز التارخيي  املوسومة 

ش  فعة  ا د  وا لحكومة  تعطي  ٔهنا  كنمتناو  قطر،  ل  موند يف  الوطين 
ا مرينا من هاذ التجربة   ٔكرث يف الشباب ويف الكفاءات املغربية، اح مثر  س

وال   جوج  ن  اك روس،  ا ل  د زاف  مهنا  لصو  ست ل   3ورضوري  د
مة:    احلواجيات اليل 

ا   ة يه رضورة وضع الثقة يف الشباب والكفاءات املغربية؛ ٔول 
ٕانصاف   لينا  جيب  ة،  السام ة  امللك التوجهيات  مع  اما  س ا نيا، 
سية مايش يه الوطنية املواطنة  ل مغاربة اخلارج، اجل الكفاءات والشباب د
داك، مايش يه جواز السفر، ولكن يه  مايش يه جواز السفر، راه هو 

م اليل ت  معة اليل ا ء، يه ذيك ا ن لنا، ويه روح  رسي يف العروق د
كسار.  ة اليل كتجي مور لك انتصار وا ع يه ذيك الفر  ت

 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ب.  ر هل يف تعق   السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل:    السيد وز
  نعم. 

ىل النقطة رنكز  شار    بعض ثواين بقت  م السيد املس ات يف  اليل 
ة،  ٔي سياسة معوم ٔن  ال،  دا يه اخنراط اجلهات يف هاذ ا مة  واليل 
سرتاتيجية وطنية وما   د  رو وا ش جنيو ند ٔن ما ميك ب ة  ا ٔ عندي ق
ٔقالمي  ٔقالمي وإالشاكليات اليل تنعانيوها يف بعض ا عتبار ا ذوش بعني 

  ويف بعض اجلهات. 
دا،  مة  ىل الرشاكت مع اجلهات، الرشاكت مع اجلهات  لهذا ترنكزو 
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لوزارة  ري املنتخبون احملليون واجلهويني مه الوسيط اليل حىت  ٔ ٔن يف ا
ٔخرى،  ٔقالمي  إالقلمي، مقارنة مع  د  هيا وا تتعا اليل  إالشاكليات  نعرفو  ش 

ل اجلهات اليل اخنرطو يف ة د شكر مجمو ال واليل بغاو  وهنا بغيت ت  هاذ ا
يف   الوزارة  دو  سا ش  لشباب  ه  مو صندوق  يعين  حىت  رو  يد

دامني فهيا.    سرتاتيجية اليل 
ة  ٔن اكينة هناك سياسة معوم شار،  ولهذا بغيت نطمئنك، السيد املس
ٔجوبة اليل غنعطيو   ل الشباب هو جواب من ا لشباب، واجلواز د ة  مو

ش . يف هاذ احلكومة و ٔسابيع املق   وفوه يف ا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ة،"،  الثقاف املقاوالت  شجيع  املوايل حول " السؤال  قل ٕاىل موضوع  ن
حتاد العام ملقاوالت املغرب.  ي تقدم به فريق    ا

سط السؤال. شار ل   تفضلوا السيد املس

شار السيد محمد معوري:    املس
  الرمحن الرحمي. سم هللا 

ر،    السيد الوز
  السادة الوزراء، 

اختاذها   وزارمك  تعزتم  اليت  إالجراءات  عن  ر،  الوز السيد   ، سائ
؟  ال الثقايف ببالد رات يف ا س شجيع املقاوالت و   ل

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس
ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر الشباب     والثقافة والتواصل: السيد وز
ة  مو حت نقاش مع ا قة راه ف د السؤال، اليل يف احلق ٔ عندي وا

ة؟   لمك اليل خصنا نفرسوه، ما يه املقاو الثقاف   د
لنا يف وزارة  لكمو مع إالخوان د ة اليوم، ملا ت ق ن ٕاشاكلية حق ٔن اك

هن  ش  اكي ما  ة؟  الثقاف املقاوالت  هاذ  يه  ٔشنو  د  املالية،  وا اك 
(définition)    .ال د التفسري فهاذ ا ش وا   ما اكي

املقاو  ىل  لكمو  ت فاش  كونو..  ش  شاء هللا  ٕان  معمك  جنهتدو  خفصنا 
ة عندها دور اليوم  ٔن نعم، املقاو الثقاف الش؟  كون واحضة،  ة  الثقاف

ىل   ي  لكمو ق ا فاش ت ة،  رامه مقاوالت ثق   (gaming)م، ونقدر اح اف
ة  صنا حىت  ري  ك فات  اليل  ويل  ا الصعيد  ىل  اليوم  سوق  ٔقوى  و
ل  د ال  ا يف   ، الس ل  د ال  ا يف  ة  الثقاف املقاو  يه  السيارات، 

(gaming)  .  
مثر   س ولية جتي  ل الرشاكت ا ة د ش مجمو دمو  وحنن يعين اليوم كن

س  جييو  فقط  مايش  هو؟  ٔشنو  دي  الت املغرب،  املغرب،  يف  يف  مثرو 

ذ   ٔ ة مغربية حىت يه ت ش مقاوالت ثقاف مثرو يف املغرب  س دي هو  الت
االت  مثر يف هاذ ا س ال، وتويل حىت يه  ش حىت يه تنخرط فهاذ ا

سوق دويل.  سوق وطين بل  س  ٔن السوق ل   اليل يه مرحبة، 
د    املقاوالت، فاش غنعطيو سا ادي  ٕاال و ة،  الثقاف لمقاو  تفسري 

ستوديوهات اليل عند  ديد حىت مع  د التعامل  ش يويل وا كذ 
ت اليل اكينني يف املغرب.    دالس

ٓنذاك يف  مع  د اليل ما استافدش من ا ٔن القطاع الوح ٔعتقد  اليوم، 
ك؟  ة،  د هو املقاوالت الثقاف   الكوف

ش  واستوديوهات ال  ش ما اكي س اليوم، النقاش معهم اليوم ما عند
ة، لهذا   ل املقاو الثقاف ش هاذ املفهوم د ٔن ما اكي رتاف هبم،  د  وا
جهتاد   د التفسري شامل و ش نعطيو وا ا فاحتني هاذ الباب  ، اح ٔ اليوم 

  اليل تتقوم به وزارة الثقافة راه واحض ومعروف من طرف امجليع.  
مع اليل تيكون ٔو حو هذاك ا ش غنف ال، حنن يف نقاش مع وزارة املالية 

ل  (Fnac)يف   ة د دو مجمو سا ش نقدرو يعين  ة،  لمقاوالت الثقاف حىت 
د  ل الصورة اليل عندو وا ان د لطبع املهر ىل رٔسهم  إالجنازات املهمة 

س دا، واليل مدخول  م  ويل  ىل الصعيد ا اح  لو يف لك  الن ر د
ل   د الرحب د ن وا مثرو يف الصورة ٕاال واك س درمه، ٕاذن، وهاذي   17درمه 

لمية اليل قدمت هذا..    دراسة يعين 
اب يف مجيع املعارض  ة لك د املقاوالت الثقاف سا ، وزارة الثقافة ك كذ

هودات اليل كتقوم هب  ل هاذ املقاوالت ٕاال  ولية، يعين الوجود د ا وزارة ا
ٔن املقاوالت  ة، ٕاال و خرطة مع املقاوالت الثقاف الثقافة، ٕاذن وزارة الثقافة م

راسها.  ش تعرف  د  سا ة خصها    الثقاف
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار.  لسيد املس لكمة    ا

شار السيد محمد معوري:    املس
ر.  شكرمك السيد الوز   ك

ر   ل ما ند لعمل  ري ق ر،  يل، البد من التنويه، السيد الوز ب د التعق
لمك. ري والعمل امللموس اليل كتقوم به الوزارة د   اليل كتقومو به، العمل الك

دى   ويل، ٕا ىل املستوى ا ٕالضافة ٕاىل بعدها الالمادي  تعترب الثقافة 
ت يتعني  ما  وهو  املستدامة،  عية  ج و صادية  ق التمنية  قوية  ليات 

رفهييا   ٔو  عيا  ٔ اج س ش سيا ول صاد رئ ا اق عتباره قطا ه،  ر ف س
 .   نو

القطاع الثقايف وإالبداعي   ر، ميثل  ٔرقام، السيد الوز ا % من 3وبلغة 
شغل حوايل   ٔو    30الناجت احمليل إالجاميل العاملي،  % من  1مليون خشص، 

ٔرسع القطا د  ٔ ث  ساكن العامل العاملني  صاد العاملي، ح ق ات منوا يف 
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ٔعامرمه ما بني   ي ترتاوح  اص ا ٔش ا ٔكرب من  دد  ه  ف  29و   15يعمل 
ٓخر.  ٔي قطاع    سنة، مقارنة ب

ر،    السيد الوز
ة  الثقاف ة  لصنا يك  دينام قطاع  لتطور  ٕالماكنيات  زخر  بالد 

ٕاسرتاتيجية وإالبداعية، يو املزيد من فرص الشغل، وهو ما يتطلب وضع  
لهنوض هبذا القطاع.  ٔهداف حمددة  ة ب   ورؤية طمو

ريل   ٔ املغرب يف  ملقاوالت  العام  حتاد  دث  ٔ درالية  2017وقد  ف  ،
لس  ة وإالبداعية، وذ متاشيا مع التوصيات الصادرة عن ا ات الثقاف الصنا

يئ يف تقرره سنة   عي والب ج صادي و اعي ٕاىل هيلكة2016ق  ، ا
ليه.    القطاع وٕاضفاء الطابع املهين 

  ٕالضافة ٕاىل: 
املرشوع    - مصمي  يف  تضعهام  وإالبداع  لثقافة  وطنية  ٕاسرتاتيجية  وضع 

عي إالمنايئ املغريب؛    ج
و دمع إالبداع وتقوية    - حق يتطلب من ا ة،  امة ثقاف دمة  تطور 

ة؛    املزيانية الثقاف
دة  - ر ور س ال الثقايف؛ شجيع  ٔعامل يف ا   ا
متويل وحتفزي إالطار الرضييب؛  -   سهيل الوصول ٕاىل ا
ب املغريب حلقوق املؤلف. - ام املك   مراجعة وضع و

داث  ني العام واخلاص وٕا شجيع وتفضيل الرشاكة بني القطا كام جيب 
ة،   ملقاوالت الثقاف اص  لها احلديثة   (bien sûr)صندوق  بعد التعريف د

رسيع ٕاصدار مراسمي ونصوص  ٕالضافة ٕاىل  ٔوىل،  لها ا ىل مرا لتحفزيها 
مج  ر الل  من  و  ا ضامن  وسهيل  امجلاعي  متويل  ا جمال  يف  تنظميية 

  "متويلمك". 
ممك   اه ٔملنا يف  ىل  ر،  الوز السيد  لمك،  رب  ٔ ٔن  ٔود  ري،  ٔ ا ويف 

د صادي وا ة كقطاع اق ة الثقاف رصيده   بتطور قطاع الصنا ته وغين  ماك ٕ
التنوع  راز  صادي الوطين وٕا ق منو  سامه بال شك يف ا الالمادي، مما س

 .   احلضاري لبالد
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شار. شكرا السيد    املس
ال   خرطة فهاذ ا ٔن احلكومة م ، وخصنا لكنا  100%شوف، ثق يب ب

ل  رو شوية د الررايك ند الها وليد  ال،  ا دمو فهاذ  ي اليل  وإالخوان 

ش ننجحو فهاذ العملية.     النية، 
ال   هنض  ري  ة ميكن لها مايش  ة واملقاو الثقاف ة الثقاف ٔن الصنا

صادي و لهيا  ق ل الشباب اليل كنا كنتلكمو  ٕالشاكلية د عي، بل  ج
ش خيلق لنا هاذ فرص الشغل  ال الثقايف  ىل ا زاف  ا معولني  ، اح ي ق
اش  ٔن ما عرف ش فهيا،  مثر ٓن مازال ما اس ديدة اليل حلد ا ن  اجلديدة، 

سبة لهاذ املقاوالت، هذا معل ل مشرتك ما    يفاش يويل هاذ السوق مرحب 
رو النية، ٕان شاء هللا.  لطبع احلكومة واملقاوالت، خصنا جنهتدو وند   بني 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لثقافة احلسانية.  ر، يتعلق  ه ٕاليمك السيد الوز ري مو ٔ   ٕاذن السؤال ا
لشغالني   العام  حتاد  فريق  من  احملرتمة  شارة  لمس لكمة  ا ٔعطي 

  ملغرب.
  تفضيل. 

ري:  ن  شارة السيدة هناء    املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

لثقافة  لهنوض  ام هبا  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت تنوون الق
  احلسانية؟ 

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شارة.   شكرا السيدة املس
ممك هباذ السؤال. ىل اه   ٔشكرمك بداية 

الثقافة احلسانية تعترب جزء ال يتجزٔ من  ٔن  ربمك  ٔ ىل سؤالمك  وجوا 
ة املغربية.     الهوية الثقاف

ىل  الوزارة  حرصت  الثقايف،  املكون  هبذا  رتقاء  برضورة  ووعيا 
ال الفين والرتايث   لهيا يف ا شتغل  لربامج والتدابري اليت  استحضار دامئ 

املهر  من  ة  مجمو تنظمي  الل  شيطية  من  الت والربامج  واملعارض  ت  ا
ة احلسانية.  ت الثقاف   والورشات اليت تصب يف جمال امحلاية وصون املكو

ٔقالمي اجلنوبية،   ة اليت حتتضهنا ا ت الثقاف ا ة من املهر مو مع  ر ا نذ
العيون،  مبدينة  احلساين  املدحي  ان  ر احلساين،  لشعر  الوطين  ان  املهر

ليوسكو سنة مومس طانطان ا ساين ال مادي  ، 2008ي صنف كرتاث ٕا
د احلسانية مبدينة  وي ملرسح الكوم ان  ر دمع املرسح احلساين، تنظمي 
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ان  ر  ، ا ا مبدينة  احلساين  لمرسح  الوطين  ان  املهر تنظمي  السامرة، 
ي الثقايف احلساين.    مرسح الشارع، صيانة الرتاث الشفه

هنم  ويف هذا الصدد، مت  لثقافة احلسانية من ب ة من املهمتني  كون مجمو
ىل اجلرد امليداين  ني ورؤساء مجعيات، قصد العمل  ح ٔساتذة و رة و داك
ا  ٔ ت شعبية و ت الثقافة احلسانية، من شعر حساين وحاك ٔمه مكو
الشفوي  الرتاث  من  حماور  ٔربع  وتوثيق  جرد  يمت  ث  ح تقليدية،  ادات  و

ت الشعبية احلسانية والشعر  احلساين، ويه ٔلغاز، احلاك ا ال شعبية،  ٔم  
هب.  ا واد ا   احلساين املرتبط حبياة البدو لمجمتع احلساين، وذ جبهة ا

لموسيقى   معاهد  داث  ٕا احلساين،  املوسيقى  مثني  و ٔهيل  ت مج  ر
ٔقا ا ديدة يف  ة  ثقاف مراكز  داث  ٕا ملناطق اجلنوبية،  ة  لمي، والكوريغراف

ٔحباث احلسانية مبدينة العيون، اليل  راسات وا ن هناك مركز ل لطبع اك و
وه ونقويو   ش منك ر الرتاث  ع مع مد ٔسبوع املايض فقط اكن هناك اج يف ا
ٔن  ويل،  ىل الصعيد ا ىل الصعيد الوطين بل  س فقط  لو، ل احلضور د

ن  ش  ة  اخلارج ر  وز السيد  مع  لقاء  عند  دا  بلوماسية و ا ىل  تلكمو 
ش نقويو حىت احلضور  ه  مثرو ف س ال خصنا  ٔن هاذ ا ة، كنعتربو ب الثقاف

ويل.  ىل الصعيد ا لنا    د
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  لتعق شارة  لكمة  السيدة املس   ا

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

  ٔ بو ٕاطار   2011دستور  فقد  لثقافة احلسانية، وذ يف  اصة  ماكنة 
لت   اح واليت  لغوية،  وا ة  الثقاف حلقوق  الص  ذات  ٔحاكم  وا ضيات  املق
ٔشار يف  ٕاذ  هبا،  هنوض  وا ا  رتا ا ىل وجوب  نص  واليت  مركزية،  ماكنة 

ٔن الثقافة الصحراوية احلسانية جزء ال يتجزٔ من الهوية الوطن  ه ٕاىل    ية.ديباج
عتبارها جزءا   ىل صيانة احلسانية،  ا ٕاىل العمل  ويف فص اخلامس، د
لحسانية  دة، وهو ما يعكس احلضور القوي  ة املغربية املو من الهوية الثقاف

  يف دستور اململكة. 
منوذج   ئق وطنية مرجعية، وخصوصا التقرر اخلاص  دة و كام اعتربت 

قالمي   ٔ راسات التمنوي اجلديد ل ٕالضافة ٕاىل العديد من التقارر وا اجلنوبية، 
لتمنية،   ٔن الثقافة احلسانية حق ورافعة  دة مؤسسات وطنية،  الصادرة عن 

ت الهوية املغربية.  لك مكو ىل وجوب العناية  ٔمجعت لكها    و
ٔفاكر   ا من  العديد  فٕان  ر،  الوز السيد   ، ذ من  الرمغ  ىل  و

ال  والتوصيات  ات  قرتا اكمل و مع  جتد،  مل  ئق،  الو ت  تضمنهتا  يت 
ٔسباب ذ  ستدعي البحث عن  ذ، مما س ٔسف، طريقها بعد ٕاىل التنف ا

ٔرض الواقع.  ىل  ىل تزنيلها السلمي    والعمل 

ٔن اجلانب الثقايف   ملغرب، ب لشغالني  حتاد العام  ا يف فريق  وٕاميا م
فإ  التمنية،  ق  لتحق عنه  ال غىن  ال  مد لثقافة يعترب  هنوض  ا ٕاىل  ندعو  ننا 

الثقافة  اء  ٕاح ميكن حرص  ال  ٕاذ  ستحقها،  اليت  املاكنة  وٕاعطاهئا  احلسانية 
لكوري  الف الطابع  ذات  ت  ا ر يف  مومسيا  بعرضها  ا  ومورو احلسانية 
متي  كون مورو ي ٔن  ل  ٔدواهتا يف املتاحف، فق ٔو عرض بعض  السيا 

ل لك يشء  د مقومات الشخصية املغربية. ٕاىل املايض فٕاهنا ق ٔ  
الزتام دستوري وكذا معل وطين يندرج يف   هنوض هبا  ٔن ا فال شك 

هتا. لك مكو سية املغربية  ٔ   ٕاطار صون ا
املوروث  تناقل  عتبار  بعني  ذ  ٔ ا ٕاىل  ر،  الوز السيد  ندعومك،  كام 

ل ه يف صلب العملية التعلميية دا ال وٕادما ٔج ٔرسة   الثقايف احلساين بني ا ا
املناجه  يف  كثقافة  احلسانية  ٕارساء  ىل  والعمل  السواء،  د  ىل  واملدرسة 
ىل ضوء   راسية،  وية الربامج واملقررات ا التعلميية، وذ يف ٕاطار تفعيل 

ة.    دستور اململكة واخلطب امللك
هودات   ا مضاعفة  ٕاىل  ٔيضا  مدعو  ر،  الوز السيد  الم،  إال ٔن  كام 

لتعريف  ٔطفال والناشئة. املبذو  ت الثقافة احلسانية وتقرهبا ل   مبكو
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.  ٔستاذة املس   شكرا ا

ر.    السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل:    السيد وز
شارة. ٔ نتفق معك، السيدة املس   نعم، 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
السيد   لمك  هذه  ٕاذن شكرا  القمية يف  ىل مسامهتمك  ر، وشكرمك  الوز

  اجللسة. 
واملغاربة  إالفريقي  والتعاون  ة  اخلارج الشؤون  ر  وز لسيد  ورحب 
اللها يف  وىل من  ي س خلارج، املوجود معنا يف هذه اجللسة وا املقميني 

ليه.   رشف  ي  ة ٕاىل القطاع ا ٔسئ املو ىل ا   البداية اجلواب 
رشيعية املوالية لهذه اجللسة.  وبعد ذ  سامه معنا يف اجللسة ال   س

ر.    ٕاذن شكرا لمك السيد الوز

دة   ة ٕاليه جتمعها و ٔسئ املو ٔنه ا ة ٕاليه، نقول ب ٔسئ املو وسهتل ا
دة.  سطها دفعة وا ليمك  ٔقرتح    املوضوع، و

لش حتاد املغريب  شارن من  د املس ٔ لكمة يف البداية  ٔعطي ا غل  و
  لتقدمي السؤال. 

شارة.    تفضيل السيدة املس
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شارة السيدة فاطمة إالدريس:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر   ، السيد الوز
صلية  ذة لتحسني وتقريب اخلدمات الق ما يه إالجراءات والتدابري املت

  من مغاربة العامل؟ 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا. 

شرتايك.   شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة    ا
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد السا املوساوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون احملرتمون،    السادة املس

ر احملرتم، حول التدابري وإالجراءات اليت تقوم هبا  سائلمك، السيد الوز
صلية؟  وزارمك قصد   جتويد اخلدمات الق
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
عي.  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د املس ٔ  

  ري موجود.  
ٔصا واملعارصة.    السؤال املوايل لفريق ا

شار.    تفضل السيد املس

ٓيت احصا:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شارن احملرتمني، السيدات والس    ادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
اخلدمات   ل جتويد  ٔ من  تعزتمون اختاذها  اليت  التدابري  سائلمك حول 

صلية؟    الق
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔحرار.  سط السؤال املوايل لفريق التجمع الوطين ل لكمة يف ٕاطار    ا
  تفضل. 

شار السيد    املداين املوك: املس
ر احملرتم،    السيد الوز

ابة  است ذوهنا  س اليت  ٓنية  ا وإالجراءات  التدابري  يه  ما  سائلمك 
  لطلب هذه الرشحية من املغاربة املقميني بفرسا؟  

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ملغرب.   لشغالني  حتاد  شارن من فرق  د املس ٔ  
شار. تفضل السيد ا   ملس

لول محمد حرمة:  شار السيد ا   املس
ر،    السيد الوز

ر.   سائلمك، السيد الوز خلارج  صليات املغربية    عن وضعية الق
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
دة.  ٔسئ دفعة وا ىل هذه ا لجواب  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر.  لمنصة، السيد الوز   ميكن لمك جتيو 

و  بوريطة  رص  واملغاربة  السيد  إالفريقي  والتعاون  ة  اخلارج الشؤون  ر  ز
خلارج:    املقميني 

  مساء اخلري. 
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
شكرمك ل   ك م هبذا القطاع د ه ٔسئ اليل كتبني  ا ىل هذه  ٔوال 

ال امل  اصة من  د العناية  صيل عندو وا اصة يف شقه الق اجلالية، و
  حبال اليل تنعرفو مجيعا.  

د   ن وا ٔقل اك ىل ا ا  ة اليل اكنت خمصصة    10ٕاذا شف ت ملك داخلطا
ت لهذه اجلالية املغربية يف اخلارج وجتويد ا لخطا ٕالضافة  لها،  خلدمات د

ٔن اخلدمات اليل كتقدم لهاذ  ش  لعمل  ارشة وواحضة  ة م ت ملك ن تعل اك
كون يف املستوى.     اجلزء من الشعب املغريب 

ىل  شتغلو  ل احملاور يف ٕاطار جتويد اخلدمات:  4ك   د
ٔداة لهذه اخلدمات من املغاربة،   صليات  ٔوال تقريب الق ٔول، هو  احملور ا

حنا فهاذ    59وصلنا اليوم لـ   صلية اليل اكينة، ف حو   3ق ام كنف سنوات لك 
يف   حنا  ف دة،  يف  (Murcia)و حنا  ف  ،(Villemomble) يف حنا  ف  ،

(Toronto)يكون ط يكون ضغط فني ما  اولو فني ما  لب  ، ولك مرة كن
حو.    كنف

ٔن  ش  صيل  ىل التقطيع الق شتغلو  حو ك صليات اليل كنف ري الق من 
زيدو نقربو ونعاودو   صليات  ش   (la carte consulaire)يف بعض الق
ال   لنا م ني  لمواطنني، م صلية  ىل   (Villemomble)تقرب الق قصنا  ف

(Pontoise)  ىل لينا    (Villemomble)، نقصنا  -Mantes-la)ميل 
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Jolie)  حنلو ادي  ميل   ،(Ottawa)    ىل نقصو  ، (Montréal)ادي 
لمغاربة كون قريبة  صليات  ه، خص الق ا ف   .وهذا هو الطريق اليل مش

ت ما نقدروش   يفاش مايش رضوري البنا يخص  العنرص الثاين هو 
اليل  لرمقنة،  ا  ش مش ما ميك املغاربة، زعام  ما اكينني  صليات فني  ق حنلو 

ىل مي د العمل  صلية بعيدة، وهنا بدا وا كن يه احلل اليل ميل تتكون الق
هذاك   ن  تتعرفو اك اليل  حبال  داحملاور  ة  اليل يه   (consulat.ma)مجمو

د  صليات.   (plateforme)وا  ما بني املغاربة وما بني الق
د   صيل بوا ليل ق د ا ٔشنو خصو    7در وا ش املغريب يعرف  لغات 

وث    يقة ما حيتاجش لك مرة يقلب. جييب 
د بديناه، واليوم تقريبا  زد بري دعقود  ٔن اكن مشلك  د"  در "ازد

و مليون  ل  د لرمقنة  د وخصنا    300وصلنا  زد عقد  ل  د ة  س ٔلف 
د  زد رمقنو عقود  ٔننا  ري وهنار نوصلو  اديني، هذا هو الورش الك ا  واح

زاف.   لينا   سهال 
مة، اليل يه  بدين د التجربة  ٔسبوع املايض وا ، ٕاىل (e-timbre)ا ا
ئق لكها يويل حىت هو ٕالكرتوين، وهنا    (le timbre)وصلنا   يدار فالو اليل 

ول وٕاىل  ل ا د امخلسة د د التجربة فوا اشتغلنا مع وزارة املالية وبدينا وا
د املسائل اليل   ٔ زاف  سهل  ٔن هذا  يل املغريب  اكنت غنعمموها،  كت

ش يتدار لو   ارشة  صلية وهو خصو خيلص م لق ٕاىل   (le timbre)جيي 
ا لـ   زاف.   (e-timbre)مش لينا    سهل 

ذ   ٔ دية هاذي مدة حبال ذاك  ن بعض التدابري اليل  بطبيعة احلال، اك
ٔمراك الشاملية ٔورو اكم ويف  قريبا يف  ها، د ف ، املواعيد عن بعد اليل در

  وميكن خصنا نوسعوها. 
كذ   ن  هاذي    (le centre d’appel)اك د  دام  سنني    4اليل 

د   وا عندو  تقريبا  لـ    25واليل  املغريب   30حىت  ش  ا،  يوم ٔلف ماكملة 
قصاه يش ورقة وهذا.  صلية وما يتعذش وٕاىل اكنت  لق ل ما مييش   سول ق

انب كذ   ٔ سبة ل ل طبيعة احلال  ل   (e-visa)ف ٔزواج د سبة ل ل
ه من (  70)، ووصلنا اليوم لـ  juilletاملغربيات وال هذا، حىت هو بدينا ف

منوذج، واليل خفف العبء   ٔلف فزيا ٕالكرتونية اليل تعطات عن طريق هاذ ا
صليات.  ىل الق بري  شلك    كذ 

ٔكرب، يعين  شلك  صليات  الق د  اك توا املمكل  فالرمقنة غتكون يه 
ٔن   57ا  ، مهن59 لو قريبا غنعاودو حنلو طرابلس وبنغازي،  ة وغن و مف

الظروف  ميكن  الظروف،  واكنت  برية  لك  مش عندمه  ا  لي يف  املغاربة 
صليات؛ فالرمقنة يه  ل الق ال غنعاودو حنلو هاذ اجلوج د حتسنات، مفستق

  احملور الثاين.  
البناي كون  م  مايش  ال  ستق هو ظروف  الثالث  ة، خص احملور 

كون   ٔوال    (fonctionnelle)البناية  ت،  ىل البنا شتغلو حىت  ولهذا ك
و املغربية.   ل ا انيومه يوليو م د   ش نق

ل دو إالقامة   ت د كونو يف مستوى البنا ش  ش هنيؤومه  نيا  و

مييش   ش  مييش لها املغريب يف اخلارج، ما ميك مييش    (la mairie)اليل  وال 
ث  ل ث احلي ال من ح صلية، ال من ح لق شلك ومييش  يلقاها  يش ٕادارة 

د   ن اشتغال در د تقريبا وا نة، فاك لها، ما كتكوش مز  9الهيلكة د
ٓخرن.  ن  د زيدو نصلحو و ادي  صليات اليل صلحنا و ل الق  د

ر الرمقنة، ت م فهاذ اليش هذا اكمل ميكن  تد ري اليل  ٔ ر  العنرص ا د
ش  ما اك ٕاىل  يعين  رشي،  ال العنرص  هو  اليل  صليات،  الق تقرب  ت  البنا

صيل هو معل  يعتربوش العمل الق س اليل ما  الثانية  (catégorie)عند 
ل  ٔمهية د د الوعي  ش وا بلومايس، ٕاىل اكنو الناس ما اكي ل العمل ا د

رو اكع هاذ ال  ا ند ش.. وا اد صيل مفا  ش جنحو. العمل الق اد   يش ما 
ٔن   ىل  د العمل  ن وا تويل جزء    (la filière consulaire)لهذا اك

صيل، حبال اليل (la carrière)من   خصصني يف العمل الق ن م ، يويل اك
ٔطراف، وال يف العمل الثنايئ وال يف  خصصني يف العمل املتعدد ا ن م اك
فهذا   جتربة  عندمه  اليل  س  خصصني  م كونو  صادية،  ق بلوماسية  ا
العمل  ر  يد اليل  هلم  د املهين  فاملسار  كذ  هلم  تعطى  يفاش  و ال،  ا

صيل  ٔنه الق ىل  شجعو الناس وشجعو الشباب  ش  ٓفاق  كون عندو 
امئة. صليات مايش رضوري السفارات وال البعثات ا لو فالق شتا  ميشيو 

فذاك   كونو  ة  رصا لك  كذ  ٔننا  ما  (tolérance 0)يفاش   ،
كون بعض.. وٕاىل اكن يش،  كون يش جتاوز، وال فني ما  كوش، فني ما 

ٓن زعام   ا يه ا اوزات يف التعامل وا ايئ ٕاىل اكنت بعض الت شلك است
العمل  ش  اليش هذا  هاذ  التعامل مع  يف  احلزم  كون  يفاش  املغاربة  مع 
كون كذ  لو،  ٔساس د رشي هو ا الل اليل هو العنرص ال صيل من  الق

ل إالجراءات وال املساطر.  ل البناية وال يف املستوى د   يف املستوى د
ن ه  ة  ٕاذن فاك ت امللك ىل جتويد هذه اخلدمات وفق التعل ناك اشتغال 

ة.     السام
اكينة   اليل  دات  التعق من  بري  العدد  د  وا ن  اك ٔسايس  هو  اليل 

صلية كتكون   لق رشيعية، مايش رضوري، ميل تتوصل  صعيبة،    (déjà)ال
ل الزواج والطالق   ل املسائل د لوه، د د اليل بدينا كن زد ل عقد  د
عتبار اخلصوصية   ذ بعني  صلية  ٔن الق ش  رشيعي،  هذه خصها احلل ال
يكونو  ش فني ما  ن اشتغال مع وزارة العدل  ل اجلالية املغربية، فهذا اك د
رشيعية والتنظميية  ىل مستوى النصوص ال ٔننا نصلحهم بعدا  لك  بعض املش

ن مغريب اليل معين   ٔن اك عتبار ب ذ بعني  بذاك النصوص، ولكن ش 
ٔمن  داه وكون ا داه، وكون احملمكة  كون القايض  ما عندوش إالماكنية 
سهال  ش ك لومه كذ يف النصوص  ٔنه بعيد، هاذو خصنا ند داه، 

صليات التعامل معها.  ىل الق   من بعد 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز
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لك ٔعطي ا ب و قل ٕاىل التعق شارن من  ن د املس ٔ ل،  د ٔول م مة 
لشغل.   حتاد املغريب    فريق 
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة     فاطمة إالدريس:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

لسياسة  خر  نف ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يفوتنا يف  بداية، ال 
ويتحقق حتت   مبا حتقق  ننوه  ٔن  و لبالد  ة  لصاحب  اخلارج احلكمية  ادة  الق

ويل،   اجلال من ٕاجنازات دبلوماسية هائ يف احمليط إالقلميي واجلهوي وا
دتنا الرتابية، وننوه   ويل بعدا قضية و رتاف ا رة  متثلت يف توسيع دا
ل حتسني وتقريب   ٔ هودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة الوصية من  ٔيضا 

صلية من    مغاربة العامل. اخلدمات الق
مثهنا يف فريق   ل إالجراءات،  ة د مك مجمو ر، يف جوا رتو، السيد الوز ذ
سبات جيب تعززها وضامن استدامهتا،  لشغل ونعتربها مك حتاد املغريب 
ة  السام ة  امللك لتوجهيات  ذا  وتنف ستورية  ا بالد  اللزتامات  وتزنيال 

امل ة  العموم لسياسات  الريق  ٔصبحوا  برضورة  ن  وا العامل  ملغاربة  ة  و
اهتم إالدارية  10شلكون حوايل   اج لنظر حلجم  % من ساكنة املغرب، و

سيب يف   صلية، وكذ ويف ظل اخلصاص ال عية من اخلدمات الق ج و
ىل  البعض  قدرة  دم  وكذ  رشية  ال املوارد  يف  ٔيضا  و صليات  الق دد 

ا احلديث ولوج ، حسن استعامل التك صلية، فٕان بالد دمات الق ل لولوج  ة 
ل  ٔ إالجراءات من  ة من  اليوم برضورة اختاذ مجمو ر، ملزمة  الوز السيد 
رب جتويد اخلدمات  ٔم  رتباط الثقايف والرو ملغاربة العامل بوطهنم ا تقوية 

صلية وعرصهتا.    الق
حتاد املغريب لشغل   ر، فٕاننا يف فريق  ، السيد الوز ة كذ نقرتح مجمو

  من إالجراءات والتدابري مهنا: 
ىل   - حلهثم  العامل  مغاربة  مع  سية  والتحس التواصلية  امحلالت  تنظمي 

دة؛   ىل اخلدمات إاللكرتونية واملساطر املست صيل وٕاطالعهم  سجيل الق   ال
مع    - لية  داث  رب ٕا ٔم  ر املنتج يف وطهنم ا س ىل  شجيعهم 

ومشا  راهتم  ر  اس س ثاق  م مينحها  اليت  التحفزيات  ضوء  ىل  ريعهم 
  اجلديد؛ 

رشية،   - صليات وتوظيف املزيد من املوارد ال دد الق ، الرفع من  كذ
ف الضغط   بري امن املغاربة ولتخف ددا  د  ان اليت تعرف توا اصة يف الب

صلية؛    عن املراكز الق
صليا - شتغل به الق ي    ت.. الرفع من إاليقاع ا

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.    شكرا السيدة املس
شرتايك.  لفريق  لكمة    ا

ب.  شار يف ٕاطار التعق   تفضلوا السيد املس

شار     السا املوساوي:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك. ر احملرتم    شكرا السيد الوز
اجلالية   ٔفراد  ب إالشادة  حفظه هللا،  امل  ال  جيدد  اسبة  م يف لك 
دة الرتابية   فاع عن الو ن يبذلون لك اجلهود ل خلارج، ا املغربية املقميني 
ىل ارتباطهم  اللته  دون هبا، كام يؤكد  ر واملواقع اليت يتوا من خمتلف املنا

لوطن وتعلقهم مبقدساته وبثوابته، وح دمة مصاحله العليا، القوي  ىل  رصهم 
رتقاء جبودة  ه اخلصوص  ىل و هم و ت اليت توا لك والصعو رمغ املش

لمغاربة املقميني يف اخلارج.  صلية املقدمة    اخلدمات الق
شارن،   املس لس  مب اشرتايك  كفريق  نطالب  ٔساس،  ا هذا  ىل  و

املغ لصاحل  املدنية  ٔحوال  ا مسائل  يف  إالجراءات  سيط  املقميني بت اربة 
القصور يف  ه  ٔو ديدة ومعاجلة  يات  تق دام  ست خلارج، ومع رضورة 

الل   37.99القانون   من  التطبيقي  ومرسومه  املدنية  ٔحوال  املتعلق 
ممثلني   ل  ق من  ات  الوف ٔو  لمواليد  د  املو الوريق  ل  لس فاظ  ح

ٕالكرتو دام وسيط  ٔوراق، واست ثالث  بدل من  ٕالصدار  دبلوماسيني  ين 
شاء جلنة مركزية مسؤو عن الفصل يف طلبات  ٔصيل وٕا ل ا سخ من الس
ٔحوال  ا يف  لني  املس املغاربة  اية  ر من  والسهو  املادية  ٔخطاء  ا وتصحيح 

خلارج.    املدنية 
وذ  ٔبناء،  ا حلضانة  املطلقة  ٔم  ل القانونية  الوصاية  مبنح  نطالب  كام 

 ٕ ت املرتبطة  ىل الصعو ىل جوازات السفر  لتغلب  حلصول  ن  ذن الوا
ٔبناء، ٕاضافة ٕاىل ٕاقرار املوافقة املتباد املربمة  ات ٕاقامة ا متديد صالح ٔو ا
ل احملامك املغربية،   ذية من ق ة ٕاىل مطابقهتا يف الصيغة التنف يف اخلارج دون احلا

ة من شها ل اململكة، وكذ متديد الصالح ٔو يف دا دة سواء يف اخلارج 
ٔشهر ملغاربة العامل وجوازات السفر لعرش  دة بدل ستة  امليالد ٕاىل سنة وا

  سنوات بدل مخس سنوات. 
ر.    وشكرا السيد الوز
س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

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

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

  ما يه جمهودات الوزارة لتطور معل.. 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.  ب السيد املس   التعق
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شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
س.  ب.. عفوا، الوقت عفاك السيد الرئ   التعق

ر،    السيد الوز
ام خلدمة ٕان اجلالية املغربية   خلارج اكنت وال زالت تلعب دورا  املقمية 

دتنا الرتابية، وذ  داء و ٔ قضية الصحراء املغربية والتصدي احلازم خلصوم و
صاديني   ق و السياسيني  لني  الفا من  ري  الك رٔي  تغيري  ىل  لعمل 
هيم وتنورمه الل تصحيح الصورة  ان إالقامة، من  انب بب ٔ  وامجلعويني ا

قة حول مغربية الصحراء.  رخيية ومعطيات دق   حبقائق 
شتغال وفق مقاربة   ر،  لينا، السيد الوز وليك نوافهيم حقهم وجب 
صلية   دمات الق ذية، التفكري دامئا يف جتويد  رشيعية وتنف سلطة  شارية 
الية  رضهيم  رحيهم و تكرة  ديدة وم ليات  لق  الل  ا من  ة جلالي املو

ٔخرى، مغ ة  صليات من  لق ٔطر العام  ة وسهل كذ معل ا ربية من 
الية.  ٔخرى    واليت تعترب يه ا

صليات ملا يقومون به من   ٔطر الق لتنويه بعمل موظفي و اسبة  ويه م
ٕاىل  ٕالضافة  رشية،  ال املوارد  بق  املرتبطة  راهات  إال لك  رمغ  جمهودات 

هذ ه  توا اليت  املالية  ت  واملستوى الصعو ٔسعار  ا ارتفاع  ب  س ة  الف ه 
ة من املتغريات. يش املرتبط مبجمو   املع

ب  س صليات  ىل مصاحل الق ، الضغط املزتايد  ىس كذ وحىت ال ن
دد اجلالية.     زايد 

والتعاون   ة  الشؤون اخلارج ٕان وزارة  ني،  طق اء وم كون رص وحىت 
خلارج، عرفت   ذرية،  إالفريقي واملغاربة املقميني  ات هيلكية و مؤخرا ٕاصال

ت  صلية لفائدة اجلالية املغربية طبقا لتعل لرفع من جودة اخلدمات الق وذ 
اخلدمات   مشلت  واليت  ٔيده،  و هللا  نرصه  السادس  محمد  امل  وتوجهيات 
صلية  الق اخلدمات  وتقريب  اجلالية  لفائدة  املساطر  سيط  لت إاللكرتونية 

ي ميكن الولوج ٕاليه عن طريق املنصة لفائدهتم، مبا يف ذ نظا م املواعيد ا
ٔنه وجب ٕارشاك لك  (rendez-vous consulat.ma)إاللكرتونية   ٕاال   ،

اصة ت اليت   لني امجلعويني ٕاىل املسامهة يف ٕاجناح اكفة هذه املشاريع،  الفا
ره.  ي سبق ذ ٔرض الواقع، كنظام املواعيد ا ىل  زالها    بصدد ٕا

جيب   بني  كام  وبناء  قوي  تعاون  لفائدة  اهتم  مقرت ٕاعطاء  ٕاىل  دعوهتم 
ٔعضاء اجلالية املغربية.  صلية و   الق

ر،    السيد الوز
ٔس العامل لكرة القدم بقطر،  ت  ار ع م الل ت ليا من  لقد اتضح 
هتم،   ني هبو شب ا م الي ٔبناء  ٔن  هيب،  تخبنا العزز ٕاىل املربع ا وصعود م

ٔهن  لمواطن حمبني لوطهنم، و ال  ٔحسن م خلارج، و لمغرب  م يعتربون سفراء 
  املغريب.  

ا املغربية  ىل هوي لينا التفكري مجيعا وبعمق يف احلفاظ  ولهذا، وجب 
ن إالساليم  لغة العربية وتلقني تعالمي ا ىل تعلمي ا خلارج عن طريق الرتكزي 

لتارخي ىل املذهب املاليك والتعريف  املغريب العريق وموروثه   السمح، املبين 
شطة مشرتكة بني  ٔ رامج و لق  دة يف  الل تعممي والز الثقايف، وذ من 
ة  ٔن يف مجمو ة والوطنية، كام هو الش ي اصة يف املناسبات ا ٓخر،  احلني وا
ت املنتخب   ابعهتم ملبار خلارج، واليت الحظناه وسعادة م صليات  من الق

ة   سوده روح التالؤم والتضامن. املغريب حبضور مجمو ٔفراد اجلالية يف جو    من 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة.  لكمة لفريق ا   ا
شار.    تفضلوا السيد املس

شار   ٓيت احصا:   السيد املس   حلسن 
مك.  ىل جوا ر    شكرا السيد الوز

ر احملرتم،    السيد الوز
مك  ٔداهئا مبا  نتفق مع جوا صلية والرفع من  روم جتويد اخلدمات الق ي  ا

كون يف مستوى تطلعات صاحب اجلال امل محمد السادس،  ٔن  يضمن 
لها  مبا يضمن  اخلارج،  املقمية يف  املغربية  جلالية  ه عنايته اخلاصة  يو ي  ا

صل  ٔن خترج الق اللته ب ٔمر  ث  ، ح اكم ية ستفادة من حقوقها الوطنية ا
لهيم مجيع   ٔقرب من املواطنني وسهل  كون  املغربية من طابعها التقليدي و

  إالجراءات إالدارية. 
الل اخلطاب املليك   ال امل نرصه هللا،  ا  السياق، د ويف هذا 

رى   لك حزم لوضع    16مبناسبة ا يد، ٕاىل رضورة العمل  لعيد العرش ا
ب تعرفها  اليت  لك  واملش الالت  لالخ ن  د  مؤكد اململكة،  صليات  ق عض 

املقمية  املغربية  اجلالية  ٔفراد  مصاحل  حامية  ىل  السايم  ىل حرصه  اللته 
  خلارج. 

ر احملرتم،    السيد الوز
صيل يف العديد من دول   ي يعرفه العمل الق ٔمهية التطور ا ل اليوم  س

يف اجلهود وتعزز ا ك ملقابل حنن اليوم حنتاج ٕاىل  سيق مع  العامل، لكن  لت
ه. صيل وحتس   السلطات واملؤسسات املعنية، مبا هيدف ٕاىل عرصنة العمل الق

ليمك:  شارن، نقرتح  ٔصا واملعارصة يف جملس املس مس فريق ا   و
صلية املغربية   - دد املراكز الق رب الرفع من  صلية  ٔوال، تعزز الشبكة الق

خلارج، وكذا  خلارج، يف ٕاطار تقريب إالدارة من املواطنني  املقميني 
دماهتا؛  صلية بغرض جتويد  ف العبء عن املراكز الق   ختف

صلية   - صيل ومواص رمقنة اخلدمات الق د مساطر العمل الق نيا، توح
صلية واحلد من ظاهرة   ٔمام املراكز الق نتظار  مبا يضمن تقليص مدة 

  كتظاظ؛ 
رشيد النفقات امل - سيريها؛ لثا، جتويد مقرات و   رتتبة عن 
سبة    - ل واملردودية  ٔداء  املرتبطة  مي  التق يات  تق استعامل  رابعا، 
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ٔداء   مي خمتلف مؤرشات  ع وتق صليات، مبا ميكن من ت ملوظفي الق
رشية واملالية؛  لموارد ال ل  ٔم صلية والتدبري ا   املصاحل الق

ٔف  - نق لتقريب اخلدمات من  صليات م ن  امسا، تنظمي ق راد اجلالية ا
الل   ة  و ٔبواب املف صلية وتنظمي ا لهيم التنقل ٕاىل مقر الق يصعب 
سري  ال، وذ لت ستق ان  م العطل بب ٔ ٔسبوع و عط هناية ا
ن   ٔفراد اجلالية واملرتفقني ا صلية لفائدة  دمات الق ىل  احلصول 

م العم ٔ الل  صلية  رة املصاحل الق لهيم ز   ل. يتعذر 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔحرار. لكمة لفريق التجمع الوطين ل   ا
ٔملوك.    تفضلوا اليس 

شار   ٔملوك:  السيد املس   املداين 
ات اليت تفضلمت بتقدميها   ىل التوضي ر احملرتم  ٔشكرمك السيد الوز بدوري 
طرف  من  املقدمة  اخلدمات  جودة  حتسني  خبصوص  الباب،  هاذ  يف  لنا 
ٔفراد اجلالية   ىل  رها  ٔ لك موضوعية  صليات املغربية بفرسا، واليت نعي  الق

سيط وحتديث  االت ت خلارج واملرتبطة مب املساطر ورمقنهتا، املغربية املقمية 
هتم  شاك ومعاجلة  صلية  الق دمات  وتقريب  ال  ستق ظروف  وحتسني 

خلارج.  ع ملطالب املواطنني املغاربة  س   وتظلامهتم و
ىل  بفرسا  املقميني  املغاربة  رضا  دم  هناك  ٔن  ٔسف،  لك  ل  س

ي   ، اليشء ا صلية املقدمة هلم يف هذا الب ستلزم يف نظر دمات الق
عتبار   ذ بعني  ٔ صليات مع ا مي موضوعي لعمل هذه الق ام الوزارة بتق ق
الالت وفق خطة  خ اوز هذه  ا لت ا ان اليت متارس فهيا  خصوصية الب
ابة   ست راعي فهيا التدرج والرتامك لتحسني جودة اخلدمات املقدمة و معل 

ٔبناء اجلالية.    لتطلعات 
ازم ٔن جناح الوزارة يف تزنيل هاذ الورش، رهني مبدى حرصها نعتقد  ني 

دة  شارية يه الوسي الوح ٔن املقاربة ال ٔننا نعترب  ٔفراد اجلالية،  ىل ٕارشاك 
جتاه.  ادرة يف هذا  ٔي م اح  ة لن ح ٕافراز املناجه الضام   اليت ست
ٔحرار، ٕاال سعنا هبذه املناسبة يف فريق التجمع الوطين ل شيد    وال  ٔن 

الية املغربية   ال امل محمد السادس نرصه هللا ل ة اليت يوهيا  لعناية السام
قضية   ٕاىل  إالشادة  ة من  السام اكد ختلو خطبه  ث ال  خلارج، ح املقمية 
شغاالهتم  ا مع  اوب  والت شؤوهنم  م  ه ٕاىل  عوة  وا العامل،  مغاربة 

ا ٔدوار  ا اعتبار  ىل  الية وانتظاراهتم،  وطنية  روح  هبا  تقوم  اليت  لهامة 
ا  ٔم ثقاف لوطن ا د ارتباطها القوي  س ي  هثم ببالدمه وحهبم لها، وا وش

زتاز لنا مجيعا.  عث خفر وا شلك م ا، وهو ما    وروح

ر احملرتم،    السيد الوز
ة   ىل رٔس وزارة الشؤون اخلارج ي تقومون به  لعمل املمتزي ا ننوه 

االٕ  املغربية  والتعاون  بلوماسية  لريق  خلارج،  املقميني  واملغاربة  فريقي 
ة.  لسياسة اخلارج ة  ة السام لرؤية امللك ٔداهئا، جتسيدا    وتطور 

جلالية   ة املرتبطة  ىل تزنيل مضامني اخلطب امللك كام ندعومك ٕاىل العمل 
او  ٔوضاعها وحامية وصون حقوقها، والت لهنوض ب خلارج،  ب بطريقة  املغربية 

ٔن حتظى هبا،  لماكنة اليت جيب  عتبار  لمسامهة يف رد  جعة مع انتظاراهتا 
اهتا يف هذا الباب.    وتدارك لك تقصري ميس مصاحلها ويقوض طمو

الية   ل ىل حتسني جودة اخلدمات املقدمة  ا  وتبعا ملا سبق، نؤكد يف فريق
ىل تطور ليمك العمل  ني  خلارج، مقرت صلية والرفع   املغربية  دمات الق

ٔهيل املراكز   صيل وت ادة هيلكة التقطيع الق دماهتا عن طريق ٕا من جودة 
ال. ستق صلية وحتسني ظروف    الق

س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

لشغالني   العام  حتاد  ب، لفريق  التعق ٕاطار  ل يف  د ٓخر م لكمة  ا
  ملغرب. 

  شار. تفضل السيد املس 

شار   لول محمد حرمة:  السيد املس   ا
س.    شكرا السيد الرئ

شؤون   لهنوض  جلهود املبذو من طرف وزارمك  ٔن ننوه  بداية، نود 
ت اجلديدة اليت سامهت   لمقار مك  ىل تب خلارج، و جلالية املغربية املقمية 

سبة   شلك  ة من املواطنني، اليت  بري يف تعبئة هذه الف مة من  شلك 
فهيا بالد  اخنرطت  اليت  التمنوية  الربامج  املغاربة وتعزز مسامههتا يف  مجموع 

ىل اخلدمات املقدمة لها.  صار فقط  ق   دون 
دمات  ل حتسني  ٔ ام هبا من  ويف هذا إالطار، ورمغ اجلهود اليت مت الق

ة من   ة من املواطنني، فٕان هناك مجمو ة لهذه الف صلية املو ت الق د الت
ت  الس  خلارج،  املغربية  صليات  الق بعض  ٔمام  ة  الزالت مطرو اليت 
صلية  لق التحتية  ة  الب وٕاشاكليات  لها  العادل  اجلغرايف  لتوزيع  املتعلقة 
ولو  ٔصبح يفرضه العرص يف ظل التطور التك ال، وما  ستق دمات  و

سم به ب ي ت ٔيضا البطء ا عض املساطر إالدارية،  ىل مستوى التواصل، و
املقدمة من   إالدارية  ئق واخلدمات  الو لتوثيق واستصدار  املتعلقة  اصة 

ٔفراد اجلالية.  لمملكة  صليات العامة    طرف مصاحل الق
سيق والعمل وبصفة مشرتكة   يف اجلهود ورضورة الت ك لهذا، ندعو ٕاىل 

ابة ملتطلبات اجلالية وحتسني هيم بني إالدارة املعنية لالست ة ٕا  اخلدمات املو
ل تدليل لك إالشاكليات إالدارية اليت يعاين مهنا املهاجرون املغاربة،   ٔ من 
لريق مبستوى اخلدمات  صليات  الق امللفات يف  ع  لت ديدة  ليات  لق  و

ال.  ٓ رتام ا ٔو ا ث اجلودة    املقدمة هلم، سواء من ح
ىل النواقص اليت حت ٔيضا، ٕاىل الوقوف  ة اخلدمات  كام ندعو  ول دون جنا
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لهذه  التحتية  ات  الب ٔو  رشي  ٔو ال املادي  املستوى  ىل  املقدمة هلم، ٕان 
ها   ٕا ٔهتا  بو اليت  هتا  وٕاعطاهئا ماك خلارج  املقمية  ا  جلالي دمة  صليات،  الق
فاع عن مصاحلها  ٔم وا لنظر ٕاىل ارتباطها القوي بوطهنا ا ستورية  الوثيقة ا

  العليا. 
س. شكرا ال    سيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس
ن رد؟   ر اك   السيد الوز

ر.    تفضل السيد الوز

ر   خلارج:  الشؤون السيد وز ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    اخلارج
د    مالحظات.  5وال   4يق الوقت؟ وا

ا ٔن اح ٔوىل يه  ة ميل تنقولو اخلدمات    املالحظة ا ٔقل يف اخلارج ىل ا
يه  صلية  الق اخلدمات  يين،  ا الرتبوي  ٔطري  الت ىل  منزيوه  صلية،  الق
لمواطن املغريب يف اخلارج، لهذا ما   صلية  ا الق اخلدمات إالدارية اليل تتقد
بات،   التعق بعض  ات يف  اليل  ريها  ر، و س الهوية،  لغة،  ش  تطرق

ملعىن إالداري،    ٔهنا ما صلية  الش يف اخلدمة الق لنا ما دا يف املفهوم د
صلية.  اوز اخلدمة الق   هاذي تت

ٔننا  صليات، رضوري  دد الق زيدو  ل  النقطة الثانية اكن هاذ املشلك د
زيدو، ولكن مايش هو احلل، اليوم عند كنا يف     6مليون، اليوم    3ميكن 

كون دا ميكن  د  8و  مليون املغاربة   1000، ما خصنا تويل عند تقريبا وا
من   كرث  ن  ما اك فني  ا  ٕاىل مش صلية  ٔقل    30ق ا ىل  مغريب حنلو  ٔلف 

تقريب   تقريب اخلدمة مايش  احلل يه  الرمقنة،  لهذا احلل هو يف  صلية،  ق
 ) لمواطن،  قريبة  كون  بناية مايش رضوري  صلية  الق صلية،  )  maisالق

يفاش   صلية  ادي منشيو.اخلدمة الق ٔساس وفهيا    نوصلوها وهنا الرمقنة يه ا
نة، مازال خصها  مز ة واش  ن واش اخلدمات اكف اليل قلت اك حبال 

ٔهنا..     تطور، مازال خصها 
ت، واش يه  ن الصعو شوفو فني اك ٔننا  ش  ن معل دامئ  لهذا، اك

سبة لـ ( ية حبال اليل اكنت ب ت تق ليناها وال صعtimbreصعو ت ) و و
د،   زد سخ من عقد  ل  ل التوثيق القضايئ وهاذ اليش د هاذ اليش د
ادي يصعب   ش يف النصوص  هاذي مسائل تنظميية ورشيعية، ٕاىل ما تفاك
لو  صل وال النائب د ش ضابط احلا املدنية اليل هو الق يق اليوم ما ميك

ر   ٔنه يد ة من    3ملزم ب ليد من لك س وبة  سخ مك د، خص ال زد عقد 
ش نقدرو  ٔنه يتغري  ش  ا يف النقاش مع وزارة العدل  يتغري النص، واح

  سهلو هاذ اليش. 
التجمع   من  ميكن  ولكن شفت  اخلدمات خصها حتسن،  دميا  تنقول   ٔ
ما   الرضا،  دم  تيقول فرسا املواطنني  شار،  السيد املس ٔحرار  ل الوطين 

ن ش واش اكينة دراسة؟ واش اك ٔساس؟ عرف ىل يش  ين    ..؟ واش م

دم   ن  ٔن اك ن جتاوب ما تنحسوش ب ا مايش لك ما تنقومو به، اك اح
لتطور،  ة  لتحسني، هناك الناس مر ٔن هناك انتظارات  الرضا تنحسو ب
لسيد   قالو  وال  لفريق  قالو  فرسا  يف  مواطنني  ٔن  ب صعيبة  اتين  ولكن 

ىل اخلدمات الق  ري راضني  ٔهنم  شار ب   صلية. مس
ن    18فرسا اليوم وصلنا لـ   صليات اك دد عند من الق ٔكرب  صلية  ق

صليات املغرب رامه يف فرسا، لك اخلدمات اليل تدارت استافدات  ثلث الق
صليات يف فرسا.     مهنا الق
رملانية يف   دم  2019مشات جلنة  ش لنا  ابت تقرر ومشات ما قل ، و

ٔن هناك انتظارات، ومن ذاك  الرضا، قالت لنا جيب حتسني اخلدم   13ات 
د   ها ودر   9توصية اليل اكنت تقريبا وا لنا راه در اليل اكنت يف إالماكن د

عو هاذ اليش.  ش ن   فريق معل 
دم الرضا   لهذا، شوية زعام ميل تنقولو راه اجلالية يف فرسا تتعرب عن 

ن استطالع لمي، اك ٔساس  ن  ٕاما اك صلية  الق ن   من اخلدمات  رٔي، اك
اوبو معه؟  ش نت دم الرضا  ن  ٔشنو يه فني اك   مواقف؟ وٕاىل اكنت معليا 

صلية يه   ن هناك هذا مايش جتويد اخلدمات الق ٔن حبال اليل قلتو اك
املعنية  ٔخرى  ا ات  والقطا ة  واخلارج واحضة،  ة  سام ة  ملك ت  تعل

ش ٔهنم وينخرطو ويتعبئو  ن  اص مستعد شلك  صليات  كونو يف    والق
ة ومستوى انتظارات اجلالية يف اخلارج.  ت امللك   مستوى التعل

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ر.     ٕاذن نبقى دامئا معمك السيد الوز
ة ٕاليمك، وسهتلها   ة يف هذه اجللسة املو ٔخرى املتبق ٔسئ ا قل ٕاىل ا ن

ال  الهوية  ىل  "احملافظة  ه  موضو خلارج"، سؤال  املقميني  لمغاربة  ة  ثقاف
عية.  ج ة العدا    تقدمت به مجمو

سط السؤال. س ل   تفضلوا السيد الرئ

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
لتعزز   ذة  املت والتدابري  إالجراءات  ر، حول  الوز السيد  لمك،  سؤالنا 

لهيا؟  ة ملغاربة العامل واحملافظة    الهوية الثقاف
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لجواب.  ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا

ر   خلارج:  الشؤون السيد وز ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    اخلارج
س.    شكرا السيد الرئ

الية  ل ىل الهوية املغربية  لحفاظ  ٔسايس  هذا اجلانب الثقايف هو عنرص 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

29 

ٔوىل  25 سمرب 20( 1444جامدى ا  ) 2022 د

  عنارص:  3املقمية يف اخلارج ومرتبط بـ 
الية تطورت، ويخص تعزز هذا    - ل ة  ة السوسيو دميغراف ٔوال، الب

  اجلانب؛ 
ال تطور، ولت ضغوطات كثرية، ولت    - ستق ل دول  نيا، احمليط د

ي  الت كثرية و ىل هذا اجلانب؛ تد  خصنا حنافظو 
ٔن (  - ل يف الهوية املغربية يف اخلارج كثري من  l’entrismeلثا،  ) التد

ريها.  عية و ٔسباب اج ة،  ٔسباب دي ل سواء   ق
ىل   د التجربة   2شتغل  ن بدينا يف وا ال، اك ستق العنارص، ب 

ن مرشوع ل، اك ة، اكن يف مور ل املراكز الثقاف ن د   د يف هولندا، واك
ل الهوية املغربية   ة د رامج ثقاف ن  ح قريبا، اك ادي يتف رس حىت هو  يف 
يف   ن  اك اليل  حبال  ال  ستق ب  يف  مراكز  مع  رشاكة  ال  م ن  اك اليل 

هنم، ولكن الربامج مغربية.  ا وب ال، هو مشرتك بي سيل م   رو
ن النقطة الثالثة هو العرض التعلميي لغة والتعلمي عنرص  اك ٔن ا ، سواء 

ىل هذه الهوية كندوزو لو ( لحفاظ  ٕالطار النظايم، عند soitٔسايس   (
لمدارس  ٔساتذة  ش نصيفطو  ات مع فرسا، مع بلجياك، مع هولندا  اتفاق
ل امجلعيات اليل كتقوم  ة د ري النظايم، مع مجمو ٔو ال يف إالطار  يدرسو 

ور هذا.     هبذا ا
ن ة    اك ن كذ مجمو ٔسايس واك يين اليل هو كذ عنرص  ٔطري ا الت

ال.  ستق ان  ة اليل كتدار يف ب شطة الثقاف ٔ   من ا
وال طي   ا"  مرح ٕاطار "معلية  املغرب يف  به يف  نقومو  ميكن  ما  ن  اك
ن  ة، اك ت، اكنت اجلامعات الصيف الل اكنو ذاك ا السنة، سواء من 

شطة الثقاف  ٔ كون.لك ا   ة اليل ميكن لها 
نقولو  ميكن  ان  ٔح ا بعض  هناك  ن  اك ٔن  هو  ليه  نؤكد  بغيت  اليل 
ت املغربية من هذا اجليل الثالث واجليل الرابع، هذا حيتاج   لهو اسهتداف 
الوضع   الية،  ل دميغرايف  السوسيو  التطور  عتبار  بعني  ذا  ٔ ٔننا  يفاش 

ات اليل ان إالقامة،    اليل تطور مع تنايم بعض الزن طرفة يف ب يه شوية م
فو ( ك ش  ٔننا  كون لهذه اجلالية l’offreويفاش كذ  ادي  لنا اليل  ) د

ٔن هذا حتدي  ا احلديثة، ستعملو عنارص خمتلفة  ولوج ستعملو وسائل التك
  ٔسايس.

د ميكن  ٔ ٔساسية و د العنارص ا ٔ ٔن هو  ىل هذا السؤال  ٔشكرمك  و
ىل الهوية املغربية يف اخلارج. يل نقول احلرو لحفاظ  لية    ب املستق

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  س يف ٕاطار التعق لسيد الرئ لكمة    ا

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
ة.  مو لمك مع سؤال ا ىل تفا ر،    شكرا لمك، السيد الوز

لعرض   ٔسريا  ون  ٔ ٔن  سمحمك يف  ٔس كام يه  و ب  التعق بعض عنارص 
ىل  احملرتم،  ر  الوز السيد  مجمع،  لك  فا يدي،  بني  اليت  الورقة  يف  مدونة 
ث   ، ح منية بالد خلارج يف  ٔدوار الهامة اليت تلعهبا اجلالية املغربية املقمية  ا

هزت   لعم الصعبة، وقد  ٔساسيا  مليار    100تعترب حتويالهتا املالية مصدرا 
ٔرض درمه سنو ىل  الل توافدها  ة من  ، ومسامههتا يف التمنية السياح

لتعبئة   ٕالضافة  ة،  اصة الصيف برية يف فرتة العطل السنوية،  داد  ٔ الوطن ب
لمملكة وروح الوطنية اليت تعرب عهنا   ا عن املصاحل العليا  اليت تقوم هبا دفا

مسان مجيعا،  شاهد  كام  ٓخرها،  اكن  املناسبات،  خمتلف  املنتخب  يف  دة 
رتباط الوثيق لهؤالء املغاربة   ىل  الوطين لكرة القدم بقطر، هو دليل قاطع 

هتم.  هئم وهو ن زتازمه  مه وا   بب
ن   خلارج، ا لمغاربة املقميني  ة  ىل الهوية الثقاف ٔمهية احملافظة  واعتبارا 

ة الشباب مهنم حوايل    %18ميثلون  %، فقد 70من مجموع املغاربة، ومتثل ف
ىل حامية حقوقهم   16ٔوجب الفصل   ىل احلكومة العمل  من دستور اململكة 

معهم،   سانية  إال الوشاجئ  ىل  احلفاظ  ىل  واحلرص  ة،  املرشو ومصاحلهم 
منيهتا وصيانة هوهتم الوطنية.  ىل  ة مهنا، والعمل    والس الثقاف

ٔعطى ، نرصه هللا، بعناية فائقة و ال امل ة    كام خصهم  توجهياته السام
مه  ب القاهتم مع  ٔوضاعهم وتوطيد  ب رتقاء  ل  ٔ من  عددة  يف خطب م

ٔلقاه يف  ي  ٔمهها اخلطاب ا ٔم،    . 2022غشت  20ا
ٔن إالجراءات  م ٕاال  ه ىل الرمغ من هذا  ر،  ٔنه، السيد الوز ري 

جلانب   املتعلق  اصة يف شقها  ة،  الف ة لهذه  سم املو الثقايف، مازالت ت
ذ   جتليات  بني  ومن  النقائص،  من  العديد  وشوهبا  حبسب    -لقصور 

ر   ذ سنة    -تقد ٔخر إالصالح املعلن عنه م ي   2017ت لس اجلالية، ا
داد واملسامهة يف تزنيل السياسات  ٔن يلعب دورا حمور يف إال من املفرتض 

املقميني   املغاربة  اليت متكن  ة  القات العموم ىل  ٔمني احلفاظ  ت خلارج من 
ينة مع هوهتم املغربية وضامن حقوقهم وصيانة مصاحلهم، وكذا املسامهة يف  م
ٔخر   الت ٕاىل  ٕالضافة  وتقدمه،  املغرب  وطهنم  يف  املستدامة  رشية  ال التمنية 
املقميني  لمغاربة  ه  دمج مو احلاصل يف وضع خمطط ٕاسرتاتيجي شامل وم

لتقائية خلارج، يتضمن ش ٔمن الرو ويضمن  جلانب الثقايف وا قا يعىن 
لني.  ام بني خمتلف املتد س   و

ذ   ٔيضا، اليت مت ٕاطالقها م ة "دار املغرب"  الثقاف تعترب شبكة املراكز 
دد من الربامج   2014سنة   ضان  لهيا يف اح من املؤسسات اليت اكن يعول 

لهذ ة  املو ية  والف ة  الثقاف شطة  ٔ الشبكة وا ٔن توسيع هذه  ري  ة،  الف ه 
شوبه التعرث.    مازال 

ٔبناء املهاجرن،  لغة العربية والثقافة املغربية  رامج تعلمي ا ٔما ف خيص 
ستقطاب.  ان  ل ب ا دا الحظ وجود تفاوت يف توزيعه جغراف   ف

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

  سة استقطاب الكفاءات املغربية". السؤال املوايل حول "سيا
ب؟  ىل التعق ر، عندك يش رد    السيد الوز

ك مايش مشلك.  ذ وق زاف، ولكن    ما بقاش 

خلارج:  فريقي واملغاربة املقميني  ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ال امل محمد السادس يف   ل  لخطاب د ٔرشت  ري  ة،    20رس

لمغاربة. غشت، حول هاذ  يين  ٔطري الثقايف وا ل الت   اجلانب هذا د
مي ما هو موجود، اليل اكع هاذ اليش   ٔوال، لتق د العمل،  ن وا اليوم اك

ٔو ال؟  ن واش بقى صاحل    اليل اك
ل   ة د ادة النظر يف مجمو ن كذ ٕا ىل املستوى املؤسسايت، اك نيا، 

ب هاذ التطور اليل هرض    ليه. املؤسسات اليل توا
تتجي  ٔن ميل  لني،  املتد ٔكرب بني لك  سيق  ت كون  يفاش  لثا،  و
صلية تتجي يه  ٔكرب فالق سيق  لني كثار، وٕاىل ما اكش ت د لهوية فهيا م

د التصور. رية، ولكن تيخص وا ٔ   ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ر.  ك السيد الوز ى وق هت   ا
سيري اجللسة؟ تفض    ل. يف 

حامين (نقطة نظام):  شار السيد املصطفى ا   املس
س،    السيد الرئ

لقطع   سبة  ل صص  ا الوقت  تدبري  ٕاطار  يف  ٔنه  رتام،  اكمل  مع 
ه ٕالهناء احلصة، الطريقة اليت تدرون هباذ  ٔنه يمت بعد التن امليكرو هو ٕاجراء، 
يل،   ا لنظام ا ايف  ٔنه م ىل  ٔعتقد  اك بغتة،  ل قطع الوقت ه الطريقة د

نضباط..    ونلمتس 

س اجللسة:    السيد رئ
  س، السيد الرئ 

ٔخرى الزالت مربجمة،  ٔسئ  ل البث التلفزي، وعند  راه د عند إال
س.  صص لمك وهبتمك السيد الرئ مك ا فذمت وق ٔهنا ال.. واس ا    وختوف

س.    شكرا السيد الرئ
ٕاذن السؤال املوايل حول "سياسة استقطاب الكفاءات املغربية من دول 

  املهجر". 
د  ٔ لكمة  ٔحرار. ٔعطي ا شارن من فريق التجمع الوطين ل   املس
  تفضل اليس كامل. 

 
2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

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

ر احملرتم،    السيد الوز
ل  ٔ من  وزارمك  ذها  س اليت  الالزمة  وإالجراءات  التدابري  ما يه 
ربهتا وضامن  استقطاب الكفاءات املغربية من دول املهجر لالستفادة من 

ا وربطها بوطهنا؟  ادة ٕادما   ٕا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

خلارج:  فريقي واملغاربة املقميني  ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ٔكرث   لتمنية يف املغرب  مة  ٔساسا رافعة  الكفاءات املغربية يف اخلارج يه 

دمة لهذه اجلالية. ميل    كون 
ل ( راسات د سبة املغاربة اليل يف اخلارج  2OCDEا ٔن  ) كتقول ب

ليا يه كثرية يف اجليل الثالث والرابع تتفوت   ، ٕاذن  %50عندمه شهادات 
ستافدو د الكزن اليل ميكن لنا  ن هناك وا ل   اك ن جتارب سابقة د ه، اك م

ل ( نمك ود ش MRE ACADEMYف ٔعطت نتاجئ ولكن ما اكن ريها  ) و
ة.   اكف

لق قطيعة مع هذا التعامل   20يف   ال امل محمد السادس  غشت 
كون مركزات وخنرجو مما هو  كون رؤية واحضة و يفاش  ٔن  هذا وطلب ب

واحض ليات  من  خنرجو  يلك،  هو  ما  ٕاىل  هذه مومسي  من  لالستفادة  ة 
بة هذه اخلربات ودمع هذه اخلربات.     اخلربات وموا

س   رئ السيد  يرتٔسها  اليل  لجنة  ا اكنت  السايم،  املليك  اخلطاب  بعد 
ل   30احلكومة اجمتعت يف   ٔ د اص لهذه املس عشت، وختلق فريق معل 

ف  الصات  يقدم  ادي  ر  فربا شهر  هناية  ل  ق املفروض  اليل   الكفاءات 
يفاش يفاش يتعلق  ىل الكفاءات،  يفاش نتعرفو  لية،  خنلقو  خنلقو هذه ا

ات اليل اكينة يف املغرب،   غ ما بني الكفاءات اليل اكينة واحلاج ش هذه املا
يفاش  يفاش ك،  ش ال شتغل  خنلقو هذا  ف ٕادارية خمتلفة،  خنلقو حاكمة 

كونو ش  ة ىل هذا  ة السام اليل اكنت يف خطاب   زلو التوجهيات امللك
  غشت.  20

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ب اليس كامل.  لكمة يف ٕاطار التعق   ا
  تفضلوا. 
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ك:  ٓيت م شار السيد كامل    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ة  امللك اخلطب  تضمنهتا  اليت  ة  السام ة  امللك التوجهيات  مع  اما  س ا
لك  ىل تزنيلها  ر،  الوز السيد  سهرون،  إالطار، واليت  ة يف هذا  السام
ة والتعاون  ىل وزارة الشؤون اخلارج راهن  دار ومتزي، ولهذه الغاية فٕاننا  اق

ليه خلارج، ملا تتوفر  مصاحلها املركزية من ٕاماكنيات   إالفريقي واملغاربة املقميني 
امات،   صلية من مؤهالت ود بلوماسية والق نا ا متتع به شبك هائ وكذا ما 
خلارج،  ىل حتفزي واستقطاب الكفاءات واخلربات املقمية  وذ قصد العمل 
ضية   والر ة  والثقاف العلمية  االت  ا خمتلف  يف  هائ  بقدرات  متتع  واليت 

ريها، لعودة   ل دمع املسرية التمنوية و ٔ ٔو العمل رشاكة من  ٔرض الوطن  ٕاىل 
ة لكرة القدم  ىل غرار ما قامت به اجلامعة امللك  ، الرائدة اليت حتققها بالد
رة القدم الوطنية   سها فوزي لقجع اليت استقطبت شبا رشف اليوم  ورئ

ار.  دي الك لها ٕاىل  ٔد   و
ٔح  ل فريق التجمع الوطين ل الل ٕاننا دا رى من  ر،  رار، السيد الوز

ا الوطين  Success Storyقصة جناح ( ) اليت عشنا معاملها يف ملحمة فريق
ي حتقق بني   س والتاكمل ا ا ٔن الت رى  ٔس العامل بقطر،  لكرة القدم يف 
شيد الوطين   رددون ال ربات من مغاربة املهجر، ومه  كفاءات مغربية حملية و

الشعار اخلا (هللا  ٔمسى ضامنة لتجسيد معاين حتت  ) هو  الوطن؛ امل ؛ 
الوطن  ٔبناء  بني  التالمح  رسيخ لصور  ى  ٔهب و الراخسة  الوطنية  لقمينا  الوفاء 

ان ٕاقامهتم.   الف ب خ د    الوا
ال   ٓ ا ٔقرب  املوقرة يف  تقوم وزارمك  ٔن  متىن  فٕاننا   ، ذ ل  ٔ   – و

ر   سيق مع الق  -اليشء اليل قلتو السيد الوز ٔخرى بت ة ا ات احلكوم طا
متع  ة املعنية ورشاكة مع القطاع اخلاص ومع فعاليات ا ومع املؤسسات العموم
جعة الستقطاب الكفاءات واخلربات املغربية   املدين، ٕالرساء مقاربة فعا و
ادة  ، حتت الق دة اليت ختوضها بالد ة التمنوية الوا ينام م يف ا خلارج وٕادما

رية   ٔيده. املست   لعاهل البالد، صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و
  وشكرا.

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

خلارج:  فريقي واملغاربة املقميني  ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ٔسايس وهاذ اليش   ٔن بطبيعة احلال هذا ورش  عندي ثالث مجل، يه 
كون  ر  ٔسايس هو فربا ، ا ىل ذ ري دليل  ل الكرة هو  اليل قليت د

ة  عند تصور وجنيو لجنة ترتٔسها اخلارج ٔن هذه ا ة وسمعو،  ذيك السا
 ) جملس اجلالية، وفهيا كذ وزارة الشغل والكفاءات، 3le CCMEوفهيا (

 
3 Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger. 

اولو كون  غن د التصور واحض اليل فني ما  ليات وجنيبو وا نوضعو هذه ا
ٔننا نوضعها رهن ٕاشارة القطاع اليل معين،  يش كفاءة مغربية نعرفوها يفاش 

  وهذا هو الهدف ٕان شاء هللا. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

"ال  بـ  ويتعلق  سبق،  مبا  ارتباط  املوايل   العامل"،  السؤال  مبغاربة  عناية 
دة والتعادلية.  لو ستقاليل  ه الفريق    طر

سط السؤال. س ل   تفضلوا السيد الرئ

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

ران احملرتمان،    السيدان الوز
  سؤايل هو العناية مبغاربة العامل. 

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ
ر.    تفضلوا السيد الوز

خلارج:  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ليه يف  م، ولكن صعيب جتاوب    دقايق.   3سؤال 

العامل يه   اليل عند مغاربة  ٔساسية  ا العناية  ٔن  نقول هو  ٔشنو بغيت 
ان ت اليل  ة  السام ة  امللك ت   العناية  التعل يف  ان  ت ة،  امللك اخلطب  يف 

لك ما يتعلق بقضا اجلالية  امئة جلال امل  ان يف املتابعات ا ة، وت امللك
د   ٔقل وا ىل ا ٔ قلت  ة فهيا    10املغربية يف اخلارج، و ت امللك ل اخلطا د

ة.  ارشة لهاذ الف   ٕاشارة قوية وم
ل   د ري  ٔ ا املليك  يف غشت شلك  20اخلطاب  نوعية  القفزة  د  وا  

ٔن قضا اجلالية ما نتعاملوش معها   ال امل بغا  التعامل مع قضا اجلالية، 
اسبايت، نتعاملو معها    (juin)يوم يف السنة مايش، فقط من    365شلك م

مترب.    حىت لس
ظور قطاعي ولكن نتعاملو   ٔننا ما نتعاملوش معها من م ال امل بغى 

ٔولوية  ال امل بغا نتعاملو معها من  معها  ات، و ٔ لك القطا وطنية كتعب
ىل الهوية،  ٔ احملافظة  ددها اخلطاب املليك، مس الل حماور واحضة اليل 
ٔ مسامهة اجلالية يف التمنية،   ل اجلالية، مس ىل املصاحل د ٔ احلفاظ  مس

ه ٔفضل،  حاكمة  تيحتاج  فهذا  اجلالية،  كفاءات  تعبئة   ٔ تيحتاج ومس ذا 
ة اليل اكنت يف  ا يف تزنيل الرؤية امللك ٔن ٕاىل توفق ٔكرب، وكنظن ب سيق  ت

بري يف التعامل مع قضا   20خطاب   د التغيري  غشت، فغيكون هناك وا
ٔرض  ىل  ٔوحض  شلك  ادي ترتمج كذ  ة  ة السام اجلالية والعناية امللك
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  الواقع.  
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

س.  لكمة لمك السيد الرئ   ا

لبار:  شار السيد عبد السالم ا   املس
  شكرا.

ر،     السيد الوز
ا رمق   ستقاليل  ل الفريق  ب د ٔ اسمتعت والرتت قة،  ، 9يف احلق

ري ذي موضوع، ما   ستقاليل  ٔصبح سؤال الفريق  واستفدت ومسعت و
ذ دخولمك ورشيفمك رددون م دا مدى   دممت  سمع وسمع ج لهذه اجللسة، 

ٔكدمت ما من   خواننا املغاربة يف املهجر، س وقد  ٕ لمك  ل الوزارة د العناية د
كذ  يلح وحيفز وشيد  وهو   ، امل ة جلال  السام ت  اخلطا ىل  مرة 
هودات اليت تبذل من طرف اجلالية املغربية يف اخلارج، وقد ملسنا هذا  

احئة مه لب املغرب، واليوم ها   الل  ي قدم لب مع ا ورو ومدى ا
برية من العنارص  ة  ٔو مجمو لهم  ة بوصول الفريق الوطين و حنن جندد الفر

ار لنا.   رفع الراية املغربية وهذا اف رشف و خلارج    املقمية 
السيد   تبذلونه،  اليت  اجلبار  هود  ا ٔت من فراغ، طبعا هناك  ي هذا مل 

مضن الو  التنويه  لك  ستحقون  وفعال  الصدر  ٔثلجت  فوزارمك  ر،  ز
ش ما يطري لوش السيد   دة كثريا يف هذه احلكومة،  ات ا ات، القطا القطا
لعناية   ستقاليل  ات اجلادة واملمثرة، فسؤال الفريق  ر، فضمن القطا الوز

ل  ىل تدرس ا ٔشدد كثريا   ٔ اصل، و اء حتصيل  غة العربية، مبغاربة العامل 
ليه مكغاربة،   ركز  صليات، وهذا ما  الق ل  تلج  ٔن  الثقافة املغربية جيب 

ملسناها  الوطنية  ظر   الغرية  ن والزلنا  ل،  املوند هاذ  الل  كثب  عن 
ر.  ٔكرث، السيد الوز مك    اجهتادا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ك؟ ر، ما اكن ما يتقال،    السيد الوز
ا".  مي وتنظمي معلية مرح   السؤال العارش حول "تق

شارن.   د املس ٔ لكمة    ا
ٔحرار.    تفضيل السيدة فاطمة من فريق التجمع الوطين ل

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
ر احملرتم،    السيد الوز
ٕاسرتاجتية سري   ما يه  ت ٕاطار  يف  ا"  مرح تنظمي "معلية  مي  لتق وزارمك 

خلارج؟  ال اجلالية املغربية املقمية    وحسن استق

ٔم؟ م يف وطهنم ا بة حلسن مقا   وما يه إالجراءات املوا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.  ٔستاذة املس   شكرا ا
ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ة والت ر الشؤون اخلارج خلارج: السيد وز فريقي واملغاربة املقميني    عاون 
شارة.   شكرا السيدة املس

ل   ا" د ٔهنا العملية    2022"معلية مرح اص،  د السياق  ات يف وا
حجة،   س معلية  لك املقاي ، واكنت  ورو ل  ني د ات من بعد سن اليل 

ٔكرث من   ات  ث العدد،  ٔكرث  3ال من ح ل املغاربة، ويه  حىت    املليون د
ت   2019من   ث التعبئة اليل اكنت بتعل ل اجلاحئة، وال من ح اليل اكنت ق

الوزارية   ات  القطا اخلامس،  محمد  مؤسسة  ات:  القطا لك  ة،  سام ة  ملك
ال.  ريها اليل اشتغلو يف هاذ ا ية و ٔم زة ا ٔ ة من ا   املعنية، مجمو

كون يفاش  سيابية،  ىل ثالث عنارص،  شتغال  املغاربة يلقاو    مت 
ٔرقام ما نثقلش  ٔو جوا، واكنت تعبئة، ميكن ا فاش جييو بعدا، سواء را، حبرا 

رات،    46ليمك هبا، ولكن اكنت % لطا او  لبواخر  26من املغاربة   %
حلافالت، اكنت خطوط حبرية مع ٕاسبانيا، مع فرسا ومع ٕايطاليا، 25و  %

ٔكرث من   ات  1660اكنت   46مطار من    115تقريبا من    ر جوية اليل 
سيابية   73دو واكنت  ىل  رشكة اليل تعطى لها النقل الربي، هذا لكه 

  كون واملغاربة يلقاو فاش جييو. 
اكن   ة،  ك س لو ا ة  الناح من  كذ  اليل   23اكنت  ال  استق مركز 

رته مؤسسة محمد اخلامس،  بة يف  6يف املغرب و 17د يف اخلارج، اكنت موا
ش تمت الب ٔمن والسلطات احمللية  ال ا الية، اكن تعبئة لر ل واخر كذ 

ٔمن. ل السالمة وا   العملية يف جو د
الل ٕادارات كثرية دارت ذاك (  le guichetواكن كذ التواصل من 

unique  مي كذ ة، اكن ا ة يف طن ل   600)، اكنت اجلامعة الصيف د
لمغاربة املقميني ٔبناء اجلالية اليل   استفادو به مع مؤسسة محمد احلسن الثاين 

  خلارج. 
ال امل يف خطاب   اسبة ولكن حبال قال  ي اكنت م   20ٕاذن، فه

ٔشنو من بعد مهنا،  ل مهنا و ٔشنو ق ، خصنا  ري مر ا" هذا  غشت "مرح
ا" يه من ( ل هاذ  septembre 15) حىت ( Juin  5"مرح  3)، ولكن ق

راه اك التعبئة   9ينة  ٔشهر  نفس  فهيا  كون  تيخصها لكها  اليل  ٔخرى  ٔشهر 
ة  ٔصبحت اليوم جتربة منوذج ا"، اليل  ر "معلية مرح ونفس الروح اليل تد

ا" اليل   ش يف العامل منوذج حبال هاذ "مرح  3ل املستوى العاملي، ما اكي
الوقت و د  ٔخرى يف وا لقارة  قارة وتيجيو  قلو من  تي الناس  زي املليون 

ب.  ه إال هاب وف ه ا   دا، اليل ف
  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  شارة، يف ٕاطار التعق لكمة لمك، السيدة املس   ا
  تفضيل. 

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن    احملرتمني، السيدات والسادة واملس
ىل املعطيات اليت تفضلمت بتقدميها   ر احملرتم،  ٔشكرمك، السيد الوز بدوري 
ىل  لغا،  ما  ا اه ا"، اليت يوهيا فريق مي تنظمي "معلية مرح لنا ف خيص تق

ة ك س لو ال مغاربة العامل.  اعتبار إالماكنيات ا رشية املرصودة لها الستق   وال
لعناية   ٔحرار  ل الوطين  ر، يف فريق التجمع  الوز السيد  شيد،  ٔيضا 
ال امل  خلارج من طرف  ٔفراد اجلالية املغربية  اخلاصة اليت حيظى هبا 
 ، ل سيد ري اخلطاب د ستحرض  محمد السادس، نرصه هللا، واليت لعلنا 

ل  اليل ينرص  ل الثورة د رى د غشت، واليل خصص فهيا    20و، يف ا
متع املغريب، اليل تدافع   ة من ا ديث عن هاذ الف ل دا  د احلزي وافر  وا
االت، اليل يه قمية مضافة من   لب يف مجيع ا ىل القضية الوطنية املنترصة 

ة العم الصعبة.    ح
الظرو هاذ  لنا يف  كذ حيق  اليوم  ل  اليل  شوها د تنع ا  اح اليل  ف 

املغربية،  اجلالية  ٔبناء  املغريب لكهم  الوطين  الفريق  بري من  ٔن جزء  الفرح، 
لفعل نقولو  هلم، واليل  ت د هلم ومتغرب لوطنية د ني  شب واليل انترصو وم
ٔنه هاذ العالقة وهاذ الرابطة اليل اكينة معامه  م، هو  القمي، وهذا هو اليل 

مرت  شىت  ٔهنم  يف  لنا  د الوطنية  ل  د القمي  سوقو  ك ٔهنم  و لوطن  بطني 
ل التنظمي  ىل قضية هاذ د ر،  احهيا، وهذا هو اليل غيحيلنا، السيد الوز م
ال واليل خنيلو   دا لٕالق ل نوفرو هلم الظروف اجليدة  ٔ ا" من  "معلية مرح

ال احلديثة، اجليل الثالث واجليل الرابع.  ٔج   خصوصا مع ا
هودات اليل   ٕاذن، ا ٕاال نوهو  ا فهاذ الباب ما ميك ر، اح السيد الوز

ىل  د، و ا لها ٕاال  كر  ٔن ي لمك فهاذ الباب، ال ميكن  الوزارة د كتبذلها 
لني من الهيئات  شكرو كذ مجيع املتد ، وك لمك كذ رٔسها الوزارة د

مة يف هذه ا ٔدوار  ن يقومون ب لعملية ف خيص واملؤسسات وإالدارات وا
السالمة   وتوفري  العبور،  حركة  يف  لكمتمك  يف  اء  كام  سيابية،  سري  ت
لتضامن   ر هنا مؤسسة محمد اخلامس  بة عن قرب، وخنص  ٔمن واملوا وا
ال  رك املليك وساء ور دة وا ٔمن الوطين والقوات املسا والوقاية املدنية وا

  امجلارك. 
ل مع امل  ر، نود  ويف ٕاطار التفا عطيات اليل مقمت بتقدميها لنا، السيد الوز

سري هذه العملية  ديدة لت ٔفاكر  ٔحرار، اقرتاح  يف فريق التجمع الوطين ل
ل سيد  ري د ٔ ل اخلطاب ا ة د ىل اخللف ٔداهئا خصوصا  ال وتعزز  مستق

ة،  ا رامك ولكن جيب التجويد، جيب الن ٔن هناك  يعرتف ب   هللا ينرصو، اليل 
ىل قضية "معلية   ة من املؤسسات، وهنا حث كذ  جيب احلاكمة يف مجمو

ا"، ٕاذن حنن نقرتح:    مرح
كثافة    - عتبار  بعني  ذا  ٔ ديدة،  ال  استق مراكز  ح  ف ىل  العمل 

العبور يف ظروف  خلارج، لضامن مرور معلية  املغربية  اجلالية  ٔفراد  مرور 
سانية؛    ٔكرث ٕا

الت العبور البحرية؛   رضورة ماكحفة املضاربة  - ٔسعار الر  ىل مستوى 
م   - ٔ خلارج، يف  ٔفراد اجلالية املغربية  ال  ياطية الستق ن اح ٔما هتيئة 

اة الوضعية الصحية  ر مع مرا دال التذا ام وٕاماكنية اس زد روة لتفادي  ا
 الصعبة ملغاربة.. 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ر احملرتم، عندك يش رد؟   السيد الوز

خلارج:  فريقي واملغاربة املقميني  ة والتعاون  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ستعداد  وبة يف ٕاطار  ات لكها ٕاىل اكنت اكع جتينا مك قرتا ..هاذ 

ا   ٔنه 2023لعملية "مرح ٔن لك ما من ش لهيا،  اوها وشتغلو  " ميكن لنا نت
ن لها.   سهيل "معلية ا مستعد ا"، اح   مرح

  شكرا.

س اجللسة:     السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔشرية  ىل ت ة ٕاىل السؤال املوايل حول "صعوبة حصول املغاربة  رس منر 
  شنغن". 

لفريق احلريك لتقدمي السؤال. لكمة    ٔعطي ا

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

ران، السيدان     الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
ان  ب العديد من  صيل املوصول مع  بلومايس والق ىل التعاون ا ضدا 
التقليدي  فرسا الرشيك  اصة  ان،  الب بعض  ٔقدمت  ٔورويب،  ا حتاد 

ٔشرية شنغن.  ىل ت شديد وخفض سب احلصول املغاربة  ىل    لمغرب، 
سات هذه  ر احملرتم، حول مال سائلمك، السيد الوز ٔساس،  ىل هذا ا

ذة ملعاجلهتا.    إالشاكلية وحول التدابري املت
  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    تفضلوا السيد الوز

خلارج:  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
شار.  شكرا السيد   املس

ش نوضعو فالسياق.  ل النقط  د ثالثة وال ربعة د ر بوا   ميكن نذ
ة القانونية، يعين لك   لك دو من الناح ٔشرية هاذي حق سيادي  الت
ما   اليل  وشكون  لبالدها  لعندها  ل  يد شكون  حتدد  احلق  عندها  دو 

ول.  لك ا رتمو احلقوق السيادية  ا كن لتايل فاح لش، و   يد
ٔكرث من  ىل  ٔشرية  ، واجلواز املغريب فارضة  130املغرب فارض الت دو

ٔنه حق سيادي.  140ٔكرث من  ليه   ٔول  ٔ ا ٔشرية، فهذا املبد   دو كذ الت
ٔداة ال   ة، ومايش  ٕاذا اكن حق سيادي، فهو مايش صدقة، مايش م
ول طلب   ٔشرية حق سيادي، فق ٔداة لٕالهانة، ٕاىل اكن ٕاعطاء الت لالبزتاز وال 
ىل  ين  رتام وم ىل  ين  كون م اصو  الطلب  ٔشرية والتعامل مع   الت

ٔ الثاين اليل كمنشيو  يجي من هاذ املواطن، هذا املبد و واليل  رتام ل ا
ه.   ف

ان  ل ول كتكون دامئا فا ٔ الثالث، يف ٕاطار احلوارات اليل اكينة مع ا املبد
ميكن  اكن  ٕاىل  وسهيلها،  ريها  و ٔشرية  الت  ٔ مس حول  احلديث  صلية  الق

رية اكنت بعض احلاالت اليل اكن   ٔ ٔغراض فالشهور ا ٔشرية  فهيا استعامل الت
رتم احلقوق  ي ٔن املغرب  ل ب ٔ قلت ق صيل،  لتعاون الق القة  ما عندها 
ىل إالجراءات اليت   اش يف ذاك الوقت  لق السيادية، ما معر نعلقو وما 
لقو بطرق  ىل املغاربة، املغاربة نفسهم  ٔشرية  شديد ٕاجراءات الت اختذت ل

شلك خمتلف. خمتلفة يف وسائل التو  عي  ج   اصل 
ٔمور حبال اليل تقال    les choses sont revenues à la)اليوم، ا

normale) هاذ اليش اليل تقال لنا، انطالقا من يوم االثنني املايض، كذ ،
ٔهنا توضع   و اليل قررت ب ٔن هذه ا ٔن هذا حق سيادي،  ما غنعلقوش 

ٔشرية من حقها، املغا  ىل الت ل  ذاو دروس من  عراق ربة تعاملو مع ذ وا
رتمو حقوق  ا كن ، ولكن رمسيا اح ذاو كذ مواقف من ذ ، وا ذ

ل.  ول ولكن نتابع وس   ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  لتعق س  لكمة لمك السيد الرئ   ا

ارك السباعي:  شار السيد م   املس
ىل جو  ر  الوز السيد  شكرمك  ما  ٔوال،  ا  اعطيت قة  ٔن يف احلق مك،  ا

د العدد  قة وا ٔن يف احلق ل املغاربة،  سمعوه العموم د كفي هذا اليل بغينا 
ٔعامل،  ال  ٔطباء مهنم ر ٔشرية، مهنم  الت ميشيو تيطلبو  ل إالخوان اليل  د

غيو يوجلو لهاذ امسيتو..  ل املرىض اليل ت د العدد د مهنم طلبة، مهنم وا
 ٔ ل اذ مهنم وما  ولكن  دات ت ع دات وهاذوك  سف تيطلبو مهنم اع

السيد   الش،  هو  هذا  هلم،  د امللف  رفض  الش  حىت  جياوبومهش 
ىل هذا   ر،  ا بدور هننئك، السيد الوز نا هذا السؤال واح ٔلق ر،  الوز

  العمل اليل تتقوم به. 
زتاز   ل لك خفر وا ٔن س ر، كذ  ة  البد، السيد الوز ينام وعرفان ا

والرشيدة  احلكمية  ادة  الق حتت  املغربية  بلوماسية  ا عرفهتا  اليت  إالجيابية 
ىل معاملها يف  تت ة  دينام السادس نرصه هللا،  امل محمد  لصاحب اجلال 
دة الرتابية ويف احملافل   نتصارات احلامسة اليت حققهتا بالد يف قضية الو

ولية، كام ت  ي حيظى هبا إالقلميية وا رتام ا ر و ىل يف مستوى التقد ت
امليا   يض  ويل، ويه خطوات نوعية عززها إالشعاع الر متع ا املغرب يف ا
فال  ىل هذا هو اح ري دليل  ٔس العامل بقطر، و ملنتخبنا الوطين ببطو 
ىل رٔسهم سيد هللا ينرصو، هبذا املنتخب   اليوم الشعب املغريب قاطبة، و

قة رشف البالد ورشف املغاربة والعرب واملسلمني اكفة. ال   يل يف احلق
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ة؟  ا ن يش  ر اك   السيد الوز
  تفضلوا. 

خلارج:  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
تيكون  ملا  اصة  و ة،  معا ٔن اكنت  ب شار  املس السيد  معك  فق  م  ٔ

)l’arbitraire  ٔعطي اعتباطي،  اليش  ذاك  يكون  ش   40%)  تعط ما 
س اليل 50% ن  ل الناس، اك ىل الوضعية والظروف د ، بغض النظر 

س  ن  ة متيش تقرا، اك س اليل  ات، اكنت  شف لمس ة متيش  اكنت 
ل املغاربة  اليل اكن خص  بع رد الفعل د ريها، كنظن امجليع  ها العائ جتمع و

نتابع،  قلت  اليل  ٔ حبال  ولكن  اكنت،  اليل  إالجراءات  بعض  ٕازاء  نفسهم 
ىل القرارات السيادية.  ل وال نعلق    س

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

يتعلق اجللسة،  ٕاليمك يف هذه  ه  ٓخر سؤال و ٕاىل  ٕاذن  ليات   منر  " بـ 
ر يف املغرب".  لتواصل مع مغاربة العامل لالس ة  ق   حق

شرتايك.  لفريق  لكمة  ٔعطي ا   و
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

لق  ل  ٔ ر احملرتم، عن اسرتاتيجية وزارمك من  سائلمك، السيد الوز
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ر يف املغرب.  لتواصل مع مغاربة العامل لالس ة  ق   ليات حق
ر.    وشكرا السيد الوز

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

ة والتعاون   ر الشؤون اخلارج خلارج: السيد وز   فريقي واملغاربة املقميني 
شار.    شكرا السيد املس

ل   السايم د املليك  بريا يف اخلطاب  زيا  ذ  ٔ املوضوع اكن    20هاذ 
يين.  ٔطري الثقايف وا صلية وال الت ل اخلدمات الق ٔ د   غشت وحبال املس
لجنة الوزارية اليل يرتٔ  ل ا ع د ج سها اكن فريق معل اليل ختلق بعد 

ٔولك لوزارة   ه  سيق ف اص اليل الت س احلكومة، اكن فريق معل  السيد رئ
ر   الس امللكفة  )et le groupement  4la CGEMاملنتدبة 
marocain des banques) ات قرتا ىل بعض  ادي شتغلو  ، بثالثة 

ارب الساب  ىل الت و  ة، ويفاش نب ة السام ت امللك قة،  لتزنيل هاذ التعل
ارب مهنا ذاك ( ريها اليل اعطات نتاجئ، Med Investاكنت بعض الت ) و
ٔن   % من حتويالت املغاربة فقط يه اليل 10ولكن الواقع اليوم واحض هو 

ر، ومن ذاك   ر املنتج،  2%،  10متيش لالس متيش لالس % فقط اليل 
 9،  8صل حىت لـ  هذا تبني الفرق ما بني حتويالت املغاربة اليل يه تقريبا تتو 

ر املنتج اليل هو  مييش لالس ٔورو وما هو  ل ا مليون (املقصود: مليار) د
  %. 2قل من 

املستوى   ىل  ل  املشلك خصو يت ن مشلك وهاذ  ٔن اك ب ني  تي هذا 
ىل  ر وكذ  س كون يف ٕاطار مدونة  رشيعي، التدابري اليل خصها  ال

امل  اجلالية،  هاذ  مع  التواصل  اخلارج مستوى  ش يف  ا اليل  املغريب  مثر  س
ادي  ر،  ل هناية فربا ل د ٔ ات اليل غتجي كذ يف  قرتا بتو و وموا

لها.  راسة د ش يمت ا لجنة الوزارية    تتقدم 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شار.  لكمة لمك السيد املس   ا

شار السيد السا    املوساوي: املس
مك.  ىل جوا ر،    شكرا، السيد الوز

اجلهاز   به  يقوم  ي  ا اجلبار  الوطين  لعمل  ٔنوه  ٔن  البداية  يف  البد 
ادة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا وما  بلوماسية الرمسي بق ا
ر   س املغرب يف خريطة  بري يف تعزز موقع  تقوم به وزارمك من معل 

صادية اليت تقومون هبا. العاملي، ع  ق بلوماسية    ن طريق ا

 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 

ر،    السيد الوز
ىل التوايل ويف ظرف   ر مضن   6لمرة الثالثة  س ردد موضوع  ٔشهر 

عوة املتكررة ٕاىل ٕاعطاء   ديدة، الس ا ة ملرات  ة السام ت امللك اخلطا
رات اجلالية املغربية يف اخلارج، ٕاذ نعترب اصة الس منية املغرب   عناية  ٔن 

ىل رٔسهم مغاربة العامل،  لكفاءات و ٔن تتحقق دون اخنراط فعيل  ال ميكن 
رب حتسني اخلدمات  ليات التواصل معهم،  وهنا ندعومك ٕاىل رضورة تعزز 
سامه فهيا لك   صلية والتعاطي مع خمتلف انتظاراهتم، وفق مقاربة مشولية  الق

ة.    املؤسسات القطاعية احلكوم

ر احملرتم، السيد     الوز
ٓخرا   شلك دليال  خلارج  ٔن التحويالت املالية ملغاربة املقميني  نعمل مجيعا 
ىل  م  اله ٔن حتظى  مه، ولهذا جيب  بب ربطهم  اليت  القوية  الص  ىل 
ر   س جمال  يف  ة  العموم السياسات  ٔظهرت  ث  ح السنة،  مدار 

سيق   لت ان الوقت  هتا، ٕاذن  ديدة حمدود ليات  ل ٕاجياد  ٔ بتاكر من  و
خلارج يف   ىل العالقة مع املغاربة املقميني  متكن من ٕاضافة الطابع املؤسسايت 

رشية.  صادي والتمنية ال ق منو  ة ا م يف دينام ر وٕادما س   جمال 
اراهتم   خلارج ودمع  املغربية  الكفاءات واملواهب  بة  ليه، جيب موا و

هلم ومشاريعهم   احلرصية  ال  وملا  املتعددة،  الفرص  من  الستفادة  وحتفزيمه 
ٔصيل.  مه ا ر يف ب   لالس

ٔن مغاربة العامل   شارن، نؤكد  لس املس شرتايك مب ومن موقعنا كفريق 
اكمل،   منوي م ٔو مرشوع  عي  ٔي مرشوع اج مة يف  لقة  لفعل  مه 

ىل بال لكفاءات وجيب  والعمل عتبارمه خزان قوي  ستفادة مهنا  د 
  ىل تطورها. 

د  ٔن جن ر ال ميكن  ر احملرتم، السيد معايل الوز ويف اخلتام، السيد الوز
صادية  ق إالدارية  ٔوضاع  لهنوض  بري  معل  من  وزارمك  به  تقوم  ما 

خلارج.    لمغاربة املقميني 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ر.    السيد الوز

خلارج:  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ر الشؤون اخلارج   السيد وز
ٔشنو  ىل  فقني  ٔشنو هو الوضع، لكنا م ىل  فقني  نفس يعين.. لكنا م
ذ، اليوم اخلطاب املليك  لتنف ال  ٓ قص هو الرؤية و هو الهدف، اليل اكن 

ل  ٔعط 20د ٔننا  غشت  ش  ال امل واحضة  ت  ٔعطى تعل ا الرؤية و
نظن فهاذ هاذ السنة غتكون نقطة حتول وهاذ القفزة النوعية   ذ، ف ندوزو لتنف

  اليل تضمهنا اخلطاب املليك السايم. 
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  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
 .   متىن ذ

ٔسئ  ا لسة  يف  القمية  مسامهتمك  ىل  ر،  الوز السيد  وشكرمك، 
  شفوية. ال 

املادة   ٔحاكم  ٔنه طبقا  ب املوقر  لس  رب ا ٔ ة،  النظام   168ورس من 
لسة  هناية  يف  لكمة  ا تناول  بطلب  الرئاسة  توصلت  لس،  لم يل  ا ا

ء   ٔسئ الشفهية يوم الثال رب    20ا حتاد املغريب 2022دج ، تقدم فريق 
لرشكة الوطنية ٔزمة احلوار القطاعي  لطرق السيارة   لشغل حول موضوع "

س احلكومة  عي املوقع مع السيد رئ ج ذا ملضمون احلوار  ملغرب"، وتنف
ريل  30بتارخي  ٔ2022  .  

ربت   ىل احلكومة، واحلكومة مشكورة  ل  ٔ ل ا ل هذا الطلب دا ٔح
لكمة ملمثل فريق   ٔعطي ا اوب مع هذا الطلب، و  لت عن استعدادها 

لشغل يف لكمة.  حتاد املغريب  ني لتناول ا ق دود دق    
شارة احملرتمة.    تفضيل السيدة املس

شارة السيدة مرمي الهلواين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
واحلوار   لحوار  وتيدعو  اجلال  صاحب  فهيا  ا  د ي  ا الوقت  يف 
ة،   س احلكومة بتطبيق التوجهيات امللك ي قام به رئ عي، يف الوقت ا ج
لشغل، هذا   حتاد املغريب  ىل اتفاق مع احلركة النقابية، ويف طليعهتا  ووقع 

ىل اكفة  كرس وتفعيل احلوار  ي يدعو ٕاىل  ت، ها هو االتفاق ا املستو
ىل  ملغرب يطغى وستقوي  لطرق السيارة  لرشكة الوطنية  ر العام  املد
ٔبواب  ا سياسة  ٔمام،  ا ٕاىل  الهروب  سياسة  استعامل  الل  من  امجليع، 
حتاد املغريب لشغل. اضيل  اضالت وم ل مع م   املوصدة، فال حوار وال تفا

ىل قوانني   ستقوي كذ  ي  ر ا ورشيعات بالد اليت تلزمه  هذا املد
منثل   ني حنن  يف  متثيلية،  ٔكرث  ا النقابة  مع  احلوار  ح  هذا    %100بف يف 

اعو االة م ر بترصفاته والالم لزتامات والعهود   القطاع، هذا املد ذ  يف تنف
حتاد   اضلينا يف  اضالتنا وم الت م ديم هذا القطاع،  ا ملست اليت قد
ىل امليثاق   ٔطراف املوقعة  ت ل دة مراسالت وبيا ون  املغريب لشغل يو

دت لـ   ٓخرها ام ة من املعارك النضالية،  عي، وخيوضون مجمو يوم   16ج
املتواص  ات  ا ح التفاقات من  الرشكة  ٕادارة  ستخفاف  تنديدا   ،

ة، وخمتت بوقفة غضب.  ات احلكوم   املوقعة مع القطا

ر،    السيد الوز
ىل هذا القطاع، وٕان كنا نتفهم  ر الويص  ىل السيد الوز ٔنمت تنوبون 
ر العام   اللمك ال يدعو السيد املد ٔي جواب من  ول، فٕان  لعذر املق غيابه 

ح احلوار   سق  ٕاىل ف ه وال ارج التو اضلينا، نعتربه  ال م رخي استق وحتديد 

ه تدعومك ٕاىل هذا اخليار.  ه وقوان ي ملكه وحكوم   السيايس العام لبالد، وا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لحكومة.   لكمة    ا
ر احملرتم.    تفضلوا، السيد الوز

امللكف    يتاس   مصطفىالسيد   احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز
زار   مس احلكومة، نيابة عن السيد  لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

ر التجهزي واملاء:    ركة وز
س.    شكرا السيد الرئ

  مس هللا الرمحن الرحمي 
ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل سيد محمد و   والصالة والسالم 

السيد   عن  ٔنوب  ٔن  حول  سعيد  اجلواب  لتقدمي  واملاء  التجهزي  ر  وز
ٔزمة  حتاد املغريب لشغل مشكورا خبصوص " اطة اليت تفضل هبا فريق  إال
ذا ملضمون  ملغرب"، تنف لطرق السيارة  لرشكة الوطنية  احلوار القطاعي 

س احلكومة بتارخي  عي املوقع مع السيد رئ ج ريل.  30احلوار  ٔ  
ٔقرته احلكومة    يف البداية، البد من ي  عي ا ج ٔن احلوار  ىل  يد  ٔ الت

متثيلية يوم   ٔكرث  ا النقابية  ت  املركز ريل    30مع  ام،    2022ٔ يعترب جزءا 
لك  واملاء  التجهزي  وزارة  ليه  حترص  ي  ا العمل  من  ام  جزءا  ٔقول  و

ٔخرى، وفق التدابري القانونية وال  ة ا ات احلكوم بايق القطا هتا  تنظميية مكو
  املؤطرة لهذا احلوار.  

شغل   اليت  السيارة  لطرق  الوطنية  الرشكة  موظفا،   448وخبصوص 
ىل طول شبكة الطرق السيارة تبلغ  ة  دمة معوم لكم، ويف  1800وتقدم 

القة  ام لبناء  ىل ظروف العمل املثىل، فٕاهنا تبذل جمهودا  ٕاطار احلرص 
ىل الثقة املتباد وتوف نية  الل احلرص نية م عي سلمي، من  اخ اج ري م

د  والقوا القانونية  ٔحاكم  ل م  رتام  ا يف  عي  ج احلوار  تنظمي  ىل 
اكفؤ  متيزي و دم ا ة واملساواة و ادئ الشفاف رتام م ىل ا لية، احلرص  ا ا
لقمي ولثقافة الرشكة  رتام املشرتك  ىل  ٔيضا اسرتاتيجية تقوم  الفرص، و

رتام لموظفني، وطبعا    و ذية  ات املشغل والهيئات التنف املتبادل لصالح
لعالقات املهنية. ٔداة لٕالدارة اجليدة  عي  ج كون احلوار  ٔن  ىل    احلرص 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ل.  ىل التفا ر،    شكرا، السيد الوز

ٔسئ الشفهية.  لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   وبذ 
قل م  رشيع. ون ل لسة اخلاصة  ل   ارشة 

  ٕاذن رفعت اجللسة. 


