
شارن     2022  ٔكتور دورة    –مداوالت جملس املس

1 

ٓخرةجامدى  24 ر 17( 1444 ا  ) 2023 ينا

 380اجللسة رمق حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  24  الثال ر 17ه (4144 ا  .م)3202 ينا
شار    الرئاسة: شنيالسيد  املس اخش ل،  ٔمحد  الثاين  جملس اخلليفة  س  رئ

شارن.   املس
ت ة الثالثة  :التوق قة، ابتداء من السا قة   ساعتان وسبع وثالثون دق ق وا

ة بعد    .الزوالالثام
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية :ا اقشة ا  . م

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

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

تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

ر،    السيد الوز
شارات  شارون، السيدات املس   احملرتمات، السادة املس

الفصل   ٔحاكم  ب النظام    100معال  ضيات  ملق ووفقا  ستور،  ا من 
السيدات  ٔسئ  اجللسة  هاته  خنصص  شارن،  املس لس  يل  ا ا

لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   والسادة املس
دول  يف  ة  املدر الشفهية  ٔسئ  ا مع  التعاطي  يف  الرشوع  ل  وق

ٔعطي ٔعامل،  من    ا د  ما  ىل  لس  ا ٕالطالع  نة  ٔم ا لسيدة  لكمة  ا
ت.  ال   مراسالت وٕا

نة.  ٔم لسيدة ا لكمة    ا

لس:  نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون    احملرتمون،  السيدات والسادة املس
ات القوانني التالية:  لس مبقرت ب ا   توصل مك

متمي القانون رمق    - ال    113.13مقرتح قانون يقيض بتغيري و لرت املتعلق 
السيد   به  تقدم  الغابوية،  واملراعي  الرعوية  االت  ا وتدبري  وهتيئة  الرعوي 
لشغالني  العام  حتاد  فريق  عضو  منسعود،  سامل  محمد  احملرتم  شار  املس

 ملغرب؛
متمي املرسو   - الصادر يف   1.77.216م رمق  مقرتح قانون يقيض بتعديل و

داث نظام جامعي ملنح 1977ٔكتور    4(  1397من شوال    20 ٕ ) املتعلق 
ٔعضاء   يق  شار السيد محمد البكوري مبعية  د، تقدم به املس رواتب التقا

ٔحرار؛   فريق التجمع الوطين ل
املادة    - متمي  قانون يقيض بتعديل و القانون رمق    20مقرتح    60.17من 

ب  ات يتعلق  ف وبعض  اخلاص  القطاع  ٔجراء  لفائدة  املسمتر  التكون  ظمي 
ري   ٓخرن  ا اص  ٔش وا ة  العموم واملقاوالت  املؤسسات  ديم  مست
محمد   السيد  شار  املس به  تقدم  اصا،  شاطا  زاولون  ن  ا ٔجراء  ا

ٔحرار.  ٔعضاء فريق التجمع الوطين ل يق   البكوري مبعية 

سبة ل من    و الرئاسة  هبا  اليت توصلت  ٔسئ  ر    10ل ٕاىل    2023ينا
ي اكلتايل:    رخيه فه

ٔسئ الشفهية:    - ؛  15ا   سؤ
ابية:    - ٔسئ الك ؛  17ا   سؤ
ابية:   - ٔجوبة الك .  13ا   جوا

اللها  من  يطلب  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  س  رئ من  ومبراس 
الرتبية ر  ه لوز الفريق املو ل سؤال  ٔج ضة   ت ٔويل والر ا والتعلمي  الوطنية 

لسة الحقة".  اكليف التعلمي اخلصويص ٕاىل    حول "ارتفاع 
ارشة بعد هناية هذه اجللسة مع   د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا

رشيعية ختصص ىل مشاريع القوانني التالية:  لسة  راسة والتصويت    ل
دي   86.15مرشوع قانوين تنظميي رمق    - د رشوط وٕاجراءات  يتعلق بت

نية؛  فع بعدم دستورية قانون، يف ٕاطار قراءة    ا
قانون رمق    - القانون رمق    40.19مرشوع  متمي  املتعلق    13.09بتغيري و

ددة والقانون رمق  ء   48.15لطاقات املت املتعلق بضبط قطاع الكهر
ء؛  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر  وٕا

ئية. يتعلق  82.21مرشوع قانون رمق   - لطاقة الكهر ايت    ٕالنتاج ا
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
نة.  ٔم   شكرا السيدة ا
ر لسيد الوز ا  لعالقات مع الربملان، منر ٕاىل..   مرح   امللكف 

 . ا   تفضل اليس 

ا السطي:  شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
شارن احملرتمني، السادة    املس

ا يف   لكمة، ومل تدرج ف رسدته السيدة    168ٕاطار املادة  تقدم اول ا ب
نة.  ٔم   ا

س اجللسة:    السيد رئ
توصلنا.. عندك احلق هذا استدراك رضوري.. فعال كام هو مسطر يف  
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لس، متت  لم يل  ا ستجب    القانون ا ىل احلكومة اليت مل  ا طلب  ٕا
ول.  لق   معه 

  ضل سيدي. تف

لهين الكرش:  شار السيد    املس
يمت  مل  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو ته  و الطلب  نفس 

نة  ٔم ٔخت ا   .إالشارة  من طرف ا

س اجللسة:    السيد رئ
  . سهواسقط 

ستدرك املوضوع، تفضيل.  ادي تعاود  نة  ٔم   السيدة ا

لس:  نة ا ٔم   السيدة 
ضيات   ملق شارن،   168املادة  وطبقا  املس لس  يل  ا ا النظام  من 

الشفهية،   ٔسئ  ا لسة  هناية  يف  لكمة  ا تناول  بطلب  الرئاسة  توصلت 
دات  لشغل حول "مست ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  سق مجمو به م تقدم 
ي  ا قان  ح واملاء، يف ظل  التجهزي  بوزارة  القطاعي  عي  ج احلوار 

ل احملدد،  تعرفه الوزارة" ٔ ل ا ىل احلكومة دا ل هذا الطلب  ٔح ، وقد 
ل مع الطلب.  لتفا دم استعدادها  ربت عن    واليت 

ا   السيد  شار  املس به  تقدم  ي  ا الثاين  الطلب  خيص  ف  ٔما 
ذ  وانعاكس  الرتبوية  العمليات  خمتلف  مقاطعة  "اسمترار  حول  السطي 

التعلميية،   لمؤسسات  العادي  السري  ت ىل  النقا مع  اتفاق  ع  توق رمغ 
ربت عن   ل احملدد، واليت  ٔ ل ا ىل احلكومة دا ل  ٔح التعلميية"، وقد 

ل مع هذا الطلب.  لتفا   دم استعدادها 
احلكومة   س  رئ ى  املنتدب  ر  وز من  مبراس  الرئاسة  توصلت  كام 
ر  لس طلب السيد وز اللها ا لعالقات مع الربملان، خيرب من  امللكف 

ضة ٔويل والر ا والتعلمي  الوطنية  يف   الرتبية  لوزارته  ة  املو ٔسئ  ا بربجمة 
ة  لزتامات حكوم   . طارئة ٓخر اجللسة، الرتباطه 

س اجللسة:    السيد رئ
نة.  ٔم   شكرا السيدة ا

ة   املو ٔسئ  اجللسة  هاته  ٔعامل  دول  مع  التعاطي  نواصل  ٕاذن 
التجهزي واملاء حول   ر  رحب هبا  –لقطاع  لسيد الوز ٔ   -ذ املناسبة  ونبد

لطرق  اجلهات  ربط  علقة  م املوضوع  دة  و لها   ، ٔسئ ا من  جبم 
  السيارة. 

"ربط   ه  وموضو والتعادلية،  دة  لو ستقاليل  الفريق  سؤال   ٔ ونبد
لطرق السيارة".    اجلهات 

شار س. تفضل السيد املس   ، السيد الرئ

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

ران،    السيدان الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

لطريق السيار.  ىل ربط اجلهات  ستقاليل ينص    سؤال الفريق 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
الفريق   نفسيف   من  شارن  املس السادة  د  ٔ سؤال  إالطار، 

  شرتايك. 
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
مج وزارة التجهزي واملاء خبصوص ربط   ر ر، عن  سائلمك، السيد الوز

شبكة الطرق   السيارة الوطنية.  ات اململكة 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

من  شارن  املس السادة  د  ٔ املوضوع  نفس  الثالث يف  ٓين  ا السؤال 
ٔصا واملعارصة.    فريق ا
ليد.    تفضل اليس 

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

ر احملرتم، حول "ٕاسرتاجتية الوزارة لربط اجلهات  الوز   سائلمك، السيد 
  لطرق السيارة". 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

شارن من   د السادة املس ٔ املوضوع  نفس  ري يف  ٔ الرابع وا السؤال 
عية ج ة العدا    . مجمو

ه.  ن فق ٔستاذ    تفضل ا

ه:  ن فق شار السيد محمد    املس
اجلهات السيار    بني  الطريق  بني  ما  اجلهات،  ل  دا الربط  ولكن 

ت  زن ل  ش، والطريق الرسيع د .  -مرا ا   ا
  .وشكرا

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لسيد الوز لكمة    ا
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لمنصة    . تفضلوا 

ر التجهزي واملاء:  ركة، وز زار    السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س،    السيد الرئ
شارن الربملانيني،    السيدات والسادة املس

ىل هاذ السؤال املهم.  شارن  شكر السيدات والسادة املس   بغيت 
املغرب    تعلمون  فكام  الواقع،  الطرق    1800ويف  ل  د يلومرت 

سبة  ل م  و ور  ا د  وا تتلعب  معلوم،  السيار،  الطرق  وهذا  السيار، 
عية، ويف  ج صادية و ق ٔساسيا يف   لتمنية  الواقع تتلعب كذ دورا 

منيهتا.  ىل تطور كذ    تقريب اجلهات والعمل 
من   لطبع  طلق  ت التصور  د  ا عند وا اح فاليوم  إالطار،  ويف هذا 
لتايل الربط  الية، و هيدف ٕاىل تقليص الفوارق ا مج احلكويم، اليل  الرب

ٔساسية لهيا.  ما بني اجلهات فهو يعد من بني النقط ا غي العمل    اليت ي
ىل   نبغي كذ العمل  شار، ف ل كذ السيد املس اء يف تد وكام 
ل اجلهات، و فهنا العديد من احملاور اليل  تقوية الروابط كذ دا

  يه يف طور إالجناز، حبال: 
ار البيضاء - ىل طول  -تثليث الطريق السيار ا   يلومرت؛  20رشيد 
ىل طول تثليث الطريق  - ار البيضاء    يلومرت؛  30السيار مدار ا
ىل طول  -   يلو مرت؛  30الطريق السيار ما بني تيط مليل ورشيد 
ناء    - م هو  اليل  بري،  مرشوع  د  وا عند  ٔن  ب ارفني  ٔنمت  لطبع  و

ٕاطار  يف  كربى  املهمة  د  وا عندو  غيكون  اليل  املتوسط،  غرب  الناظور 
ل الرشق، و  ل فاسمنية اجلهة د منية اجلهة د  -لكن كذ املسامهة يف 

رسيف السيار  الطريق  ىل  شتغل  ف لتايل  و اس،  ىل   - مك الناظور، 
اليل   104طول   سبة ملقطع  ل كذ طلب عروض  ٕاعطاء  يلومرت، ومت 

رسيف اك بطول  -هو    يلومرت. 36ص
ن  فاك اليا،  به  املعمول  السيارة  لطرق  ري  املد لمخطط  سبة    ل

ٕاىل   هنا  من  اهز  هو  اليل  طط  ا د  اية    2025وا ٕاىل  شتغلو  وت
هذا  2040 يف  الوزارة  هبا  تتقوم  اليل  راسات  ا من  العديد  وهنا   ،
  الصدد. 

حمور   ٕالجناز  راسة  ا ويه  لهيا  ترنكزو  اليل  ٔمور  ا بني  من  ٔوال، 
ىل طول    -احلاجب  ل   405الريصاين،  تيد معلوم  لومرت، وهنا  الك ل  د

دمو    يف ٕاطار الربط ما بني اجلهات، هنا كذ الطريق السيار اليل تن
لمر الثانية يه الطريق السيار ما بني  ي دز  راسات فه لهيا، واليل ا

ىل طول   رب بين مالل  اس  ش وفاس ومك يلومرت، وهاذي يف   180مرا
البي ٔن  ٔمهية قصوى،  د ا ة الطرق الواقع، هاذ الطريق السيار عندها وا

الطريق  د  وا عند  غتكون  مرة  ٔول  و معودية،  ي  فه عند  اليل  السيار 
ل املناطق  ىل التمنية د بري  د الوقع  ة وهذا غيكون عندو وا ٔفق السيار 

لك.  اورة    ا
ىل طول   البيضاء  ار  ط وا الر القاري ما بني  هنا كذ الطريق 

ٔمه   60 د ا ارفني يلومرت اليل هو كذ عندو وا ية قصوى، اليل انتوما 
عندها  ٔصبحت  البيضاء  ار  وا ط  الر بني  ما  اليوم  السيار  الطريق  ٔن  ب

اوز   ما بقاش يت د  الوا ٔنه  بري، وهذا جعل  د احلضور  يلومرت،    80وا
الطريق   رو  ند ٔننا  الرضوري  من  ة  ق السيار حق الطريق  كون  ش  ٕاذن 

ىل الط ش نقللو من الضغط  ٓخر  ل. سيار    ريق السيار يف املستق
ٔسفي وشبكة الطرق  ناء  وهنا كذ الطريق السيار الرابط بني م

ىل طول    يلومرت.  18السيارة 
ٔيده هللا،   السادس،  امل محمد  ال  تعلمون  فكام  ٔخرى،  ة  من 
إالطار   هذا  ويف  ر،  ٔاكد ملدينة  احلرضية  التمنية  مج  ر ة  اتفاق رٔس  فهو 

وميك ا  الشاميل فانطلق املداري  الطريق  بناء  يف  كثري  ا  تقدم ٔننا  ب نقولو  ن 
الوطنية   الطريق  وتقوية  ل  املدا ذ  مبا يف  ري،  الك ر  ٔاكد ملدينة  الرشيق 

ىل طول   11رمق   بني املنطقة احلرة وبدال الطريق املداري الشامل الرشيق 
ل   ل مدار م   40ٕاجاميل د ٔهيل كذ الطريق الرسيع دا دينة  يلومرت، وت

ىل طول   ٔرضية  بناء ممرات حتت  ذ  مبا يف  ر،  يلومرت، وهاذ   20ٔاكد
وسهيل  ة  الطرق السالمة  مؤرشات  حتسني  ٕاىل  هيدفان  فهام  ني  املرشو

ر  ٔاكد السيار  الطريق  بني  إالجاملية   -الربط  املالية  لكفة  ا وتقدر  ش،  مرا
  مليار درمه.   1.4لهاذ املشاريع هو 

ال  شبكة  ربط  خيص  ت وف  زن الرسيع  لطريق  السيارة    - طرق 
راسة املتعلقة مبرشوع الطريق السيار   ، تنجز وزارة التجهزي واملاء ا ا ا

ش ل الطريق الرسيع بني  -الرابط بني هناية الطريق السيار مرا ر ومد ٔاكد
ىل طول   ا  وا ت  ٔولية   85زن ا راسات  ا ٕاجناز  مت  ث  يلومرت، ح

  لهذا املرشوع. 
  شكرا.و 

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لفريق   لكمة  ا ٔعطي  ر،  الوز السيد  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
دة والتعادلية.  لو   ستقاليل 

س..    السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
ٔو حتملها رسالتمك  رشى اليت حيملها  لمك، وال ل د لتد معان  ٕ اسمتعنا 
ربط ما   دة طرق سيارة   ، دة مسا ٕاىل معوم الشعب املغريب يف ٕاجناز 

  بني اجلهات. 
البداية،  ذ  م ة  ملك خطة  هذه  ني،  املؤم ٔمري  موال  حفظ هللا  فعال 
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تعهدت هذه احلكوم ي  مج احلكويم ا الرب ٕاىل  املشاريع  ٕاضافة  متمي  ة ٕاىل 
ٔن  سعنا ٕاال  ريا، وال  رش  ست حن  امدة لعدة سنوات، ف اليت ظلت 
ما   الربط  التجهزي، يف  اصة وزارة  تبذلها احلكومة، و اليت  هودات  ننوه 

  بني اجلهات. 
الطرق   نتاجئ  تعرفها  اليت  رية  الك ٔمهية  ل نظرا  مكغاربة،  ا  طموح يبقى 

ي  الناظور  مفيناء  الرشق السيارة،  ة  و اس  مك فاس  جلهة  سبة  ل عترب 
ي سريبط  رسيف ا ىل احمليط، ٕاضافة ٕاىل الطريق السيار  د النافذة  وا
ط مهنا اليد العام من   ست لي س ٔعامل  رسيف والناظور، لكها  ما بني 
كون دامئا مرافقة  صادية اليت  ق ٔخرى واحلرية  ة  ر من  س ة و

  لهذه الطرق. 
ٔو احلاجب  اس  ل مك ن طريق د ح   -طرق اك الريصاين، وهذا سنف

ة فاس   لربط ما بني  ٓخر  ة اجلنوب الرشيق، فلكها    - ب  اس و مك
ل هذه  ق لوزارمك، وننوه كذ مبستق لتوف ٔن ندعو  سعنا ٕاال  ممرات ال 
هللا،  نرصه  امل  ال  ت  وتعل خطاب  من  اة  مستو اليت  إالجنازات 

البيضاء    اصة ار  ا نعزت   –ة  ٔن  لينا  لكها جيب  مالل  بين  رشيد، 
هودات اليت تبذلوهنا خلدمة هذا الوطن.    وننوه 

ات   التو مع  متاشيا  العام،  الصاحل  خلدمة  مجيعا  هللا  ووفقمك  ا  وفق
 . ة جلال امل   السام

ر.    شكرا السيد الوز
س.    شكرا السيد الرئ

س السيد     اجللسة:  رئ
س. شكرا ا   لسيد الرئ

شرتايك.  لفريق  ب املوايل    التعق
شار.    تفضل السيد املس

شار    السيد سامعيل العالوي:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
لطرق السيارة يف تعزز  ات اململكة  ٔمهية ربط  ليمك اليوم  ال خيفى 

ة  عية والسياح ج صادية و ق و يف التمنية  ، ٕاذ تلعب دورا ح ببالد
لية   ا ا ارة  الت خطوط  وتقوية  رات  س ودمع  الوطين  الرتاب  داد  ٕا
صادية اليت   ق ت  ٔمهية فرضهتا الرها وكذا فك العز عن العامل القروي، 
من  الوطنية  الشبكة  وتعزز  شاء  ٕا الل  من  مة  حتتية  ة  ب توفري  حتمت 

صادي. الطرق السيارة لتلبية ا ق سارع يف وترية الرواج    لزتايد امل
ٔن بعض املناطق ال جتد جماال مضن   ٔسف  ر، جند ل لكن، السيد الوز

ة   ة در ٔستحرض   ، ٔ ت، وحنن نناقش هذه املس اللت    -هذه الرها ف
و"تزيي  نتلغمت"  "تزيي  سب  اخلار  املها  عن  معزو  جندها  اليت 

ٔو  رسيع  طريق  وغياب  شاك"  تعرف   نت اليت  اجلهة  عن  سيار  طريق 

برية.  ة    مؤهالت سياح
ر،    السيد الوز

ة   نا تعاين،    -در ٔهلها يقول: "سياح ال  ستغيث ولسان  اللت  ف
دامني فاملدن الكربى  ٔبناء اجلهة اليل  نا، جتارتنا، مشارعنا تعاين"،  فالح

الط  ا  يتفكرو  ومبجرد  هلم  د العائالت  زورو  ميشيو  را يبغيو  يدا ريق 
قابل  ري  اليش  هاذ  والعطل،  ٔعياد  فا تزتيد  ة  واملعا بناقص،  ر  يد

ر.  ل، السيد الوز ٔج   لت
هاذي،  اجلهة  هاذ  ٕالنصاف  واحضة  ية  زم دو  و واحض  جواب  بغينا 

ة   در ة  فٕان  والعز  ش  هتم ا يف   -فرمغ  اجلهات  تتصدر  اللت  ف
ون اكن واصل الطريق السيار والسياح ما لقاوش صعوبة   ة، يعين  السيا
برية، واجلهة  ٔرقام  روش هاذيك بناقص غيكونو  ش يوصلو عند وما يد

ز  اكع، ادي  فالهجرة  يفكرو  ش  اد وما  غيتحرو  والشباب  دهر 
كرثة وزيد وزيد.  مثرن غيتوافدو    واملس

ر،    السيد الوز
فهيا   متثلو  اليل  ا،  ٕافريق هوليود  ورزازات  عندك  كون  ار  و راه عيب 
هبية، وما توصلهاش حىت   ا لرمال  مرزوكة  كون عندك  املية، و ٔفالم 

الس  د من الطريق  ر، ومن فوق يلو مرت وا الوز السيد  يار، راه عيب، 
ة  ة در و العلوية الرشيفة.  -هاذ اليش راه  د ا اللت يه    ف

  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس

 . ا ٔصا واملعارصة، اليس  ب املوايل لفريق ا   التعق

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

ر احملرتم، السيد     الوز
ٔداء التمنوي   ا ىل  ا  ٔمه املؤرشات ا ة تعترب من  الطرق الشبكة  ٕان 
ماهتا  ان العامل تضع شبكة الطرق يف صلب اه ي جعل ب ٔمر ا ، ا و ل

برية.    وحتظى مبزيانية 
ة يف  لق دينام ملغرب يف  إالطار، سامهت الطرق السيارة  يف هذا 

ٕالضاف سهيل حركة السيارات ووسائل النقل، كام دد من املناطق  ة ٕاىل 
واء   واح العز  وفك  اجلهات  خمتلف  بني  الربط  يف  بري  شلك  سامهت 

سهتالك. سويق و ن ال ٔما ية وتدفق السلع والبضائع يف    التنقالت السك
هبا   تقوم  اليت  اجلبارة  اجلهود  برية  جيابية  ٕ ل  س املناسبة،  وهبذه 

مج احلكويم احلكومة لتعزز الب  لرب ة التحتية من الطرق السيارة، تزنيال 
ال امل محمد   ٔطلقه  ي  منوذج التمنوي اجلديد ا ٔهداف ا اما مع  س وا
اق   ن ق  ات الكربى لتحق ي يندرج مضن التو السادس نرصه هللا، وا

ة التحتية املستدامة لب الل ٕاعطاء دفعة قوية  متعي، من  صادي ا ،  ق
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مبنطقة   واخلامسة  مغاربيا  ٔوىل  ا املرتبة  املغرب حيتل  جتعل  هودات  ا هبذه 
ة،  الطرق التحتية  ة  الب جلودة  يتعلق  ف  ا  ٕافريق وشامل  ٔوسط  ا الرشق 

صادي العاملي.  ق لمنتدى  ري  ٔ لتقرر ا   وفقا 
اسرتاتيجية   ٕاطالق  الل  من  ه  التو هذا  احلكومة  عززت  وقد 

ٔوراش" يف ٕاط شمل تقريبا " دجمة تعززها اجلهوية املتقدمة، اليت  ار رؤية م
ٕاطار خمطط   يف  املسطرة،  ٔهداف  ا ق  ل حتق ٔ من  املغربية  اجلهات  اكفة 

ٔفق    يلومرت من الطرق السيارة. 3400، واملمتث يف ٕاجناز 2035طريق يف 

ر،    السيد الوز
وا  اجلهوية  العدا  ضامن  فٕان  هودات  ا هذه  من  يض  لرمغ  يق الية 

العز  اجلهوي وفك  لتاكمل  السيارة، ضام  ة  الطرق تعزز شبكة  رضورة 
الطرق  مستوى  ىل  ول  خصاص  من  تعاين  اليت  اجلهات  بعض  عن 
املغرب   فهيا  اخنرط  اليت  الكربى  املشاريع  من  العديد  ٔن  اصة  السيارة، 

الناظو  مفيناء  ة،  مل السيارة رضورة  لطرق  اجلهوي  الربط  ر غرب جتعل 
لمغرب، حيتل رضورة  ديدة  ي يعترب بوابة  ل املثال، ا ىل س املتوسط 

لطريق السيار فاس الناظور  ربط مدينة  رسيف،    - لتعجيل  رب  دة  و
ة   ة الرشق جبهة در تعجيل ربط  ة    -وكذا  ة طن اللت وكذا   –ف

واس  ة  الرشق اجلهة  تعرفه  ي  ا صادي  ق لمنو  بة  موا ابة  تطوان،  ت
اليت   ٔخرى،  ا جلهات  ربطها  اليت  احملاور  ىل  لتنقل  املزتايد  لطلب 
امليناء   يوفرها  اليت  ة  ك س لو وا ارية  الت الفرص  من  لتايل  د  ستف

  اجلديد. 
عية   ج و صادية  ق لتمنية  قوية  دفعة  سيعطي  الربط  ٔن هذا  كام 

و  التنافسية  قدراهتا  رب حتسني  الثالث،  ر  لجهات  لالس هتا  اذب تعزز 
يب.  ٔج   الوطين ا

ر.    وشكرا السيد الوز

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.     شكرا السيد املس

عية.  ج ة العدا  مو ري يف هاذ احملور  ٔ ب ا   التعق
ه.  ن فق ٔستاذ    ا

شار   ه:  السيد املس ن فق   محمد 

ميس  َني  قُين التََذكُر  ُكِس.        يَُؤّرِ صِبُح قَد بُليُت ِبفَرِط    فَ

ة  ىل هذه الطريق، طريق املعا ر، ولكن  ىل خصر، السيد الوز س  ل
سمهيا عند يف هذه املنطقة.  الم كام    وا

رمق   املصنفة  وهذاك    1الطريق  التصنيف  هذاك  وبني  هنا  ب بقى  وما 
اش فني هاذ رمق   مس، ما عرف مس ٕاال  ب وهباذ  طريق الرسيع  ، ال1الرتت

ر  ٔاكد هنا وبني هاذ الرسيع ٕاال إالحسان، ميل تنويل تنخرجو اليوم من  وما ب
ش   ملرا منشيو  من    250ش  وتنخرجو  ساعتني،  يف  تنقطعوها  يلومرت 

لساعتني  حىت  وربع  ساعتني  يف  وتنقطعوها  ت  لزتن منشيو  ش  ر  ٔاكد
ال  الطريق  ىل  نتلكمو  ناش  بق ما  راه  ٔنه  ٔعتقد  ف الطريق  ونصف،  رسيع، 

ت عند   ياز ما بني تيومهو حىت لزتن م ل املدارات  مدار، وعند   11د
وعند    27 ر،  الوز السيد  ٕاحصائيات   20.000روازمة،  وهاذي  مربة 

ل   الرسيع، 2018قدمية د الطريق  ىل  اليوم  هنرضو  يفاش  ش  فهم ما   ،
واور و   7عند   ا ل  ع  4وال    3د ت واور  ا ٔسواق  من هاذ  قد فهيم يه 

بوطيب،  ٓيت  ل  د ربعاء  و بلفاع،  د  و يب،  ب سيدي  ٔسبوعية، 
تتلقي   ومدارة  مدارة  بني  ما  ىل  واش   60هنرضو  تتعرف  قى  ت ما  مرت، 

، وهاذوك املدارات حباهلم حبال ذوك 80وال بـ    70وال    60ادي متيش بـ  
ر، تقريبا جو  ٔاكد سكسو اليل كنا در يف  ل    .3ج مرات وال الكصعة د

ر،    السيد الوز
ة املتوسط وجنيو حىت  ش جنيو خنرجو من طن ٔننا  واش يعقل اليوم 
ل  د لعنق  لو  تند بعد  ومن  ٔوطوروت  يف  ن  اد كونو  ٔمسكرود 
ة  ا ل هاذيك الز العنق د ٔنه يبقى يف  سان  ىل إال ة وتيضحكو  ا الز

ت اليل  زن ش يوصل ملدينة    يلومرت.  85فهيا ملدة ساعتني ونصف 
ا   اح ٔولية،  ا راسة  ىل يوم ا ر، تتلكمو  ش، السيد الوز ٔ ما فهم

راسة تدارت فهيا   لنا راه ا راسة ٕاما اكنت    2اليل يف العمل د ن ا ل.. اك د
راسة   ن ا دامة، واك ش  ىل لكممي وهاذي ما بقا ٔوىل تدارت  راسة ا ا

ل سيدي عبو، ٕاىل زد يلوم  54الثانية اليل تدارت فهيا   رت حىت لتقريبا د
ادي نوليو يف  ت  زن ل    يلومرت.  85لها حىت الطريق الرسيع د

ولكم   او  هنا  احلكومة يف  س  رئ مؤخرا  ٔنه  ب ر،  الوز السيد  تنظن، 
السيد    390ىل   يعجزمك،  لن  راه  ٔنه  كنظن  الصادرات،  من  ري  مليار 

ب اليل  مك تدوزو هاذ الطريف  ٔ ر،  راه الوز البالد  اليل دار يف  ا  قى، واح
ساوش  ت ما  لربط بني هذا.. ولكن  انني  ٔسفي وفر انني  فر  ، انني  فر
ىل الربط ما بني وسط اململكة، وسط اململكة  هنرضو   ٔ هاذ املنطقة اليل 
ٔن هاذ املنطقة تبقى   ، ما عندها حىت معىن  كام حتدث عهنا صاحب اجلال

، وتبقى مفصو   د  مفصو ٔن يه الطريق الوح هباذ الشلك هذا، مع العمل 
لنا.    اليل تريبطنا مبنطقة الصحراء واملنطقة اجلنوبية د

خيليمك،  هللا  ا  اح متويل،  ا حىت  ٔنه  ب تنقول  ر،  الوز السيد   ،
متويالت املبتكرة   ل هاذ ا ر، ما بغيناش تقول لنا راه القضية د السيد الوز

اكن ٕاىل  وهذا،  (  والرشاكت  ل  د دازت  لكها  املغرب  الطرق   lesهاذ 
autoroutes  ري اعطيو  ٔن  ب تنظن   ، و ا ل  د متويل  دازو  لكهم   (

ت من شهر   بق اليل  ل  املدا من    11هاذيك  وهاش  ما حس مازال  اليل 
ل شهر   راسة املالية تتلكم   ، اعطيو لنا مهنا12د ٔنه ا ركة، وتنظن  يش 

ري مسموع) ت  م  ش حتلو ىل.. ( بري  ٔن هاذ الرمق مايش يش رمق  نظن 
شاكلية.    هاذ 

ر.    وشكرا السيد الوز
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س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

بات. ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز لكمة    ا
ر.    تفضل السيد الوز

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س،    السيد الرئ
شارون،    السيدات والسادة املس

الهامة   الت  التد هاذ  ىل  شارن  املس السادة  ٔشكر  ٔن  ٔريد 
سبة  ل ٔنه  ٔكد  ن ورضوري  املوضوع،  هذا  حول  ات  اليل  الت  والتفا

ش ت    -لقضية مرا ر، والطريق الرسيع لزتن ٔنه    -ٔاكد ر ب ، بغيت نذ ا ا
ال امل ٔمهية قصوى لهاذ املرشوع اليوم، كام تعلمون،  د ا ٔعطى وا  

من  ٔكرث  ه  ف حتقق   ، امحلد  واليل،   ، ا ا ٕاىل  ت  زن بني  ما  ري  الك
لو، وراه    80% ادي نواصلو ورسعو يف إالجناز د ا، ٕان شاء هللا،  واح

ىل   1000ٔكرث من    ، بري، امحلد  د الوقع  يلومرت، وهذا اكن عنده وا
اليل الطريق  التمنية   هاذ  كذ  ىل  و الساكنة  ىل  بري  وقع  عندها  اكن 

ٔقالمي.  سبة لهاذ ا   ل
ت   زن ر و ٔاكد لطبع، الربط ما بني  ٔمور   -و ا ، فهذا من بني  ا ا

شتغلو ا ك سية اليل اح راسة راه يه حبال اليل قلت، راه   الرئ لهيا، وا
ىل   ونتلكم  اكينة،  ل   85يه  د القضية  يش  ما  القضية  ولكن  يلومرت، 

رو  ند لنا  ميكن  ري  ش  رو  تند ميل  ٔن  تيخص،  وهو  القضية  متويل،  ا
شوفو   ٔنه  كذ  تيطلب  املستوى، هذا  هباذ  الرسيع  الطريق  د   le)وا

tracé)  ،ادي يدوز ٔمور اليل تيخصها تدار    ٔي فني  ٔشنو هوما كذ ا
ا  غميك اليل  شامل  التصور  د  وا كون عند  ش  ة،  امللك لزنع  سبة  ل

  ٔننا حنققو هاذ الهدف. 
راسات والعامل   لتايل هاذ اليش ما تيدارش جبرة قمل، هذا تيدار  و

ا حنققو هذا الهدف.  ادي متك كون موضوعية، اليل    اليل 
نية ل  نقطة  شارون، طرحو إالشاكلية د ، اليل تفضلو هبا السادة املس
ة   ر سبة  ، هاذ احلكومة تتويل   -ل ا عند ٔن اح ر ب اللت، بغيت نذ ف

ة   ودر اململكة،  ات  ولك  اجلهة  لهاذ  اصة  العناية  د  اللت    -وا ف
حبال   املناطق  من  العديد  ن  اك ٔنه  ب اعترب  ٔنه  اخلصوص  ىل   ، كذ

التعرث امل  د  وا ن  ٔن اك ة،  ٕاضاف العناية  د  وا ا  م تتطلب  اليل يه  نطقة 
ٔكرب  هود  ا د  رو وا ند تيخصنا  واليوم  لو،  رجع  ما  بال  املايض،  اكن يف 

ل احلكومة.  ستافد من العمل د ٔننا هاذ اجلهة    ش 
ديد،  املنطق  د  بوا اشتغلنا  ا  اح ٔن  ب لمك،  نقول  بغيت  لتايل،  و

كون تدار يف ٕاطار تصور مشرتك مع  املنطق وهو ٔ  لنا  رو الربامج د ننا ند

ٔشنو  لها؟  ت د ٔولو ا ٔشنو مه  ارفني  اليل  ٔن اجلهات هوما  اجلهات، 
ٔساسية؟ يعتربوها    هوما النقط اليل 

ادي يمت تقدميه عن  مج، ٕان شاء هللا، اليل  د الرب لتايل، در وا و
اجلهة  بني  ما  رو  ند ادي  اليل  الرشاكة  ل  د ة  االتفاق ٕاطار  يف  قريب، 
كون عند  ش   ، ل املاء كذ ال د ل الطرق، وا ال د والوزارة يف ا

د الوقع   كون عنده وا ادي  دمج، اليل  د املرشوع م ىل اجلهة وا بري 
ٔسايس  ٔمر اليل هو  ا د  ام بوا الق ىل  د كذ  سا ادي  لك، واليل 
ل هاذ اجلهة اليل عندها مؤهالت كثرية، حبال اليل  قي د وهو إالقالع احلق

  تفضلتو هبا. 
النفق   ىل  كنتلكمو  كنا  اليل  النفق  ىل  شتغلو  ك الوقت  نفس  ويف 

ال  ل  د لمنطق  ا  مش ا  اح شاك،  ت ل  فهيا  د اليل  اك  ٔور ل  د  10نفق 
رو فهاذ إالطار،  ٔشنو تند زيد نفرس  ش  ادي تتاح يل فرصة  يلومرت، و
ل  د إالقالع  هاذ  كون  قة  حق بغينا  ٕاىل  ٔسايس،  ٔمر  هذا  تنعتربو  ٔن 

  املنطقة، ٕاىل ما اكش هاذ الربط راه حبال ٕاىل ما در والو. 
شتغ  ٔمور اليل ت ا لتايل هذا من بني  ن ٕان شاء هللا، و ليه، واك لو 

ادي  ا لمك، اليل  ش نقد ادي تعطاين فرصة  العديد من املعطيات اليل 
نا، ٕان شاء هللا، حنققو هذا الهدف.    متك

شتغلو   ٔخرى، كذ يف ٕاطار هاذ التصور الشمويل اليل ت ة  ومن 
ٔننا   ل  د املنطق د لو بوا ٔنه اليوم تيخصنا ند ما يه ليه، وهو اعترب 

السيارة  الطرق  بعض  ن  اك ٔن  السيار،  طريق  تتطلب  يه  اليل  ٔمور  ا
حبال  ٔسباب  الوطين،  الرتاب  داد  ٕا ل  د نقولو  ميكن  ٔسباب  ها  در
تدار   اليل  املغاربية  الطريق  ٕاطار  يف  ل  تد يه  اليل  السيار  الطريق 
دد  ٔن  الوطين، ولو  الرتاب  داد  ٕا ٔو كذ يف ٕاطار  ٔسباب سياسية 

اوزش  د يت ما  مهنا  كمتر  اليل  ت  العر طريق 6000ل  ي  فه لتايل  و  ،
  سيار اليل يه ما فهياش توازن، حىت التوازن ما فهياش. 

شوفو البعد التمنوي، هو اليل بغينا   ٕاذن ولكن يف نفس الوقت تيخصنا 
واش  د،  ٔف ا الطريق  يه  ما  شوفو  وهو  احلكومة،  هذه  يف  ليه  ركزو 

رو طريق رسيع،   رو طريق سيار؟ واش منشيو يف اجتاه كذ ند واش ند
زنيدو نوسعوها.  ل الطرق العادية اليل    د

بعني  ذ  اليل تيا املنطق  ٔننا نعملو هباذ  م فهاذ اليش لكو وهو  واليل 
اليل  رية  س املشاريع  يه  ما  اجلهات،  مع  شتغلو  ك و  عتبار 

الصناعية   املناطق  ما يه  متا؟  كون  ما يه ادي  متا؟  كون  ادي  اليل 
ش  ٓخره يف هذه املناطق؟  ة، ٕاىل  لسيا فع  ل ا كذ إالماكنيات د
ىل   قي  احلق الوقع  عندو  غيكون  اليل  دمج  م مشويل  ظور  م كون 
ٔننا حنسنو  ل لك يشء وهو  ٔساسا وق هيمنا  ٔن  املواطنات واملواطنني، 

ل املواطنات واملواطنني.  ٔوضاع د   ا
  وشكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

لك  "مش ه  موضو دامئا  التجهزي  قطاع  ٕاطار  يف  اخلامس  السؤال 
ة".  ٔشغال العموم   مقاوالت البناء وا

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

  تفضل اليس عبد الكرمي. 

شار السيد عبد ال دي: املس   كرمي 
س.    شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

تنوون   اليت  وإالجراءات  التدابري  عن  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك، 
ٔشغال العموم لك مقاوالت البناء وا   ة. اختاذها حلل مش

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر، تفضلوا.  لسيد الوز لكمة    ا

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم.    شكرا السيد املس
ة،   العموم ٔشغال  وا البناء  ل  د القطاع  هاذ  ٔن  ب نقول  بغيت  ٔوال، 
اشتغلنا   اليوم  ا  واح قصوى،  ٔمهية  ا د  وا تعطهيا  ي  فه والوزارة  احلكومة 
مج رشاكة ما بني القطاع والوزارة واليل مت التفعيل  د الرب ٔوال، عند وا

رسيع به.  لو وال   د
القطاع لهذا  املرصد  د  وا وضعنا  التطورات    نيا،  نعرفو  ش 

ٔسعار اليل فهيا.  صادية وكذ مؤرشات ا ق   واملؤرشات 
س   رئ والسيد  ٔنه  وهو  ليه،  ركز  اليل  ٔمور  ا بني  من  اشتغلنا 
د  وا وتدارت  املنظور  هذا  دمع  ذ  من  ٔكرث  بل  ٕاجيا  ل  تفا احلكومة 

ت العديد من   ٔنه مك بري،  د الوقع  ورية اليل اكن عندها وا املقاوالت ا
سبة  ل وقع  اليل  املهول  رتفاع  من  كتعاين  اكنت  اليل  القطاع  ل  د
ٕاطار  ذهتا يف  ٔ اليل اكنت  املشاريع  ٔهنا حتقق  البناء،  مواد  ل  ٔسعار د ل

ل   ال د ٓ ا مدد لها ا ٔننا اح ة، ولو  ٔشهر، ميكن يل   6الصفقات العموم
ت هذ لوزارة فهذا مك سبة  ل ري  ٔن زولنا لها لك  نقول لمك  ه الرشاكت، 

د   ش وا ٔد ٔهنا ما ت ش  ٓخره،  رمه،   4ما يه غرامات ٕاىل  ل ا مليار د
العديد   املقاوالت  هذه  ت  ىل مك دة  ز تدار،  اليل  ري  الك هود  ا شوفو 

ٔننا ننقذها من إالفالس.    مهنا 
اليل ٔسعار،  ا بوثرية ٕاصدار مراجعة  رسيع  ل إالطار  فهاذ   ومقنا كذ 
تدار لك   اليل اكنت  ة  العموم ٔشغال  وا البناء  سبة ملواد  ل تدار   3اكنت 

ا   ال، واح رسعو فهاذ ا ش  روها لك شهر، لك شهرن  ٔشهر، بدينا تند
ش  اليوم  ٔنه  ٔسعار،  ا هذه  ريبة  مراجعة  ىل  و القطاع  مع  شتغلو  ت

يف تدارت  ي  فه ٔسعار  ا ريبة  هاذ  ا  بي ف  اء  رص ات،    كونو  ن ال
عتبار   بعني  ذش  تتا ما  لتايل  و اوزة،  م ٔصبحت  ي  فه لتايل  و
لتايل   قة اليوم يف البناء، و ستعمل حق ل املواد اليل  ٔسعار اليل يه د ا
بة   ع واملوا كون كذ الت ش  راجعو الرتيبة لكها  ٔننا  اكن من الرضوري 

شتغل فهاذ االٕ    طار. ودمع هاذ املقاوالت اليل 
الصفقات   ل  د املرسوم  ٕاطار  يف  تدارت  اليل  املراجعة  ىل  دة  ز
ل  م، وهو زولنا هاذ املنطق د ٔمر  ا د  لطبع وا ٔعطى  اليل  ة  العموم
ت  لعديد من املقاوالت ٕاىل صعو ٔدى  ٔسعار اليل هو يف الواقع  كسري ا

ال.    كثري يف هذا ا
  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر. شكرا السيد    الوز

شار لسيد املس لكمة  ب.  ا   يف ٕاطار التعق

شار   دي:  السيد املس   عبد الكرمي 
مك.  ىل جوا ر    شكرا السيد الوز

ا   ٔوضا ة  العموم ٔشغال  وا البناء  مقاوالت  ش  تع ليمك  خيفى  ال  كام 
احلرب  ه  لف وما  د  وف احئة  تداعيات  ب  س احلالية  ة  الظرف يف  صعبة 

ي الروسية   ٔمر ا ىل لكفة مواد البناء ونقلها، ا ر سلبية  ٓ ٔورانية من  ا
لزتاماهتا التعاقدية.  ة يف الوفاء  ق ت حق ٔمام صعو   وضع هذه املقاوالت 

س احلكومة بتارخي   ٔصدر السيد رئ ريل    18ويف هذا الصدد،  ٔ2022 
ائية يف تدبري معليات   ست اة هذه الوضعية  ىل مرا ٕاجناز  دورية حتث 

ة.    املشاريع العموم
ة   العموم واملؤسسات  املشاريع  ب  ٔر من  العديد  ٔن  الحظنا  ٔننا  ري 
الطلبات  مع  املطلوب  اوب  الت تبد  مل  الرتابية  ات  لجام التابعة  ت  ومهنا 
مبالية  ٔرضت  اليت  املامرسات  العديد من  ٕاىل  ٕالضافة  لمقاوالت  ة  املرشو

ل:    املقاوالت، م
الضام  - ٕاجنازها  مصادرة  ابعة  م ميكن  ال  اليت  الصفقات  فسخ  عند  ت 

ر اجلاحئة؛  ٓ ب    س
ذ الصفقات    (avenants)دم ٕاقرار عقود ملحقة    - ال تنف ٓ سوية  ل

ٔمثان؛    وتطبيق مراجعة ا
ىل   - التنازل  املقاول  ىل  تفرض  جمحفة  ود  ب امللحقة  العقود  ٕارفاق 

ٔخرى تن  ة  ة، ومن  ة من  ٔخرى مرشو ري مطالب  ٔ الت ذ جزاءات  ف
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اجلواب  وغياب  ة  احلكوم ورية  ا ال  ٓ ل  دا ٕاجنازها  يمت  صفقات  ىل 
ٔمثنة دد من املطالب املتعلقة مبراجعة ا   .  (l’indexation)ورفض 

هذه   معاجلة  مك  م ٔمل  ن املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  يف  فٕاننا  لهذا، 
ىل تنافسية   لك واليت تؤر  ٔدوارها املهمة املش واسمترارية هذه املقاوالت و

ىل:  الل العمل  ر وذ من  س شغيل و   يف ال
إالدارات   - يف  املشاريع  ىل  املسؤولني  حلث  ٔكرب  رصامة  د  اع

ىل إالرساع  ات الرتابية واملؤسسات التابعة لها  ة وامجلا واملؤسسات العموم
  يف معاجلة هذه الوضعية؛ 

ظومة - د م رمجة   اع ٔمانة يف  سم  ة ت ٔمثان الصفقات العموم ملراجعة 
السيد   لمك  تد يف  اء  كام  البناء،  مواد  ولكفة  ٔسعار  الواقعية  التغيريات 

ر؛    الوز
ىل    - احلرص  مع  احلكومة  س  رئ ت  دور ضيات  مق ن  رس متديد 

ات الرتابية؛  ة وامجلا   حسن تطبيقها من طرف إالدارة واملؤسسات العموم
الالت  ت   - خ ملعاجلة  ورية  ا هذه  يف  لهيا  املنصوص  ان  ل ا فعيل 

ة.  ىل املشاريع العموم   بني املقاوالت واملسؤولني 

ر احملرتم،    السيد الوز
اصة  ة،  لصفقات العموم ضيات املرسوم املتعلق  مثن مق اما، فٕاننا  خ

الوطنية املقاوالت  ن  املقدمة من  العروض  ٔفضلية  يتعلق مبنح  اصة   ما 
ٔكرث جودة وكذا مساطر  ا العروض   ٔ د د م دا، واع الصغرى والصغرية 
رسيع يف تزنيل هذا املرسوم. ٔمل يف ال   احلوار التنافيس والعرض التلقايئ، ون

  وشكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب  ن يش تعق ر؟  اك   السيد الوز
  بضع ثواين. 

ر التجهزي     واملاء: السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

مي   التق ىل  ة  ك م لك  واحلكومة  الوزارة  ٔن  ب ٔكد  ن ري  بغيت  فقط 
لية.  لها املستق ٓفاق د ورية وا سبة لهذه ا ل ىل دراسة    و

ل   الرتيبة د رسيع وثرية مراجعة  ىل  عمل  ويف نفس الوقت كذ ف
ٔسعار.    ا

  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.  شكرا السيد ال   وز

د   ٔ شاك"  ت نفق  ٕاجناز  رسيع  ه " وموضو السادس  لسؤال  ٓن  ا منر 
شارن من فريق التجمع  ٔحرار.  السادة املس   الوطين ل

شار ال  ٔملوك: س املس   يد املداين 
س احملرتم.    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر     احملرتم، السيد الوز
هبا   ام  الق تعزتم وزارمك  اليت  الية  ستع التدابري وإالجراءات  ما يه 

شاك؟  جناز نفق ت ٕ رسيع    ل
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر السيد     .. الوز

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال الهام.  شار احملرتم    شكرا السيد املس
ٔمهية   ا د  وا عندو  النفق  هاذ  هو  تفضلتيو،  اليل  حبال  الواقع  ويف 
جوج   واكنت  راسات،  ا من  العديد  اكنت  تعلمون  فكام  لتايل  و قصوى، 

ة.  و ل إالماكنيات اليل اكنت مف   د
رب الطريق الوطنية رمق   ٔول، وهو النفق  شاك    9ٔما املسار ا مرورا بت

طول   هتيئة    5.5ىل  مع  طرة   8.5يلومرت  ق وبناء  الطرق  من  يلومرت 
ل  رمه.  7بغالف مايل د ل ا   املليار د

ىل طول   اك،  ٔور رب  الثاين  ل    10واملسار  د هتيئة  مع    80يلومرت 
لنفق، وبناء   املؤدية  الطرق  مايل قدره    10يلومرت من  بغالف  اطر   10ق

رمه.  ل ا   مليار د
من   ٔنه  راسات  ا هذه  نتاجئ  الل  من  ىل  وتبني  العمل  الرضوري 

ٔسباب التالية: يار املسار الثاين، ل   اخ
ٔنه  متزي بعدة ٕاجيابيات، حبيث  الثاين  املسار  ذينا  ا ٕاذا  اليوم  ٔنه  وهو 

لطريق الوطين رمق   ش ووارزازات،    09شلك طريقا بديال  لربط بني مرا
فة   80وميكن من تقليص مدة السفر حبوايل   لسيارات اخلف سبة  ل قة    دق

ات.  112و لشاح سبة  ل قة    دق
ش   مرا بني  السفر  مدة  يقلص  اكن  ٔول  ا املسار  ٔن  ني  يف 

بـ   و  20ووارزازات  فة  اخلف لسيارات  سبة  ل فقط  قة  قة   29دق دق
ات.  لشاح سبة    ل

التمكيلية  راسات  ا مكل  ش  ٕان شاء هللا  ىل  شتغل  ا  اح واليوم 
ئية د    اليل فهيا إالجنازات اجليوفزي ا وا لكف ادي  ية، واليل   30واجليوتق

سبة لهذا اخليار، ومنشيو  ل كون واحضة  ٔمور  ش ا رمه  ل ا مليون د
ل ٕاجناز   ٔ ل الرشاكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص من  يف ٕاطار د

لك.  لمنطقة  سبة  ل ٔسايس    هذا النفق ا
  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
  ر. شكرا السيد الوز
شار.    السيد املس

شار السيد املداين     ملوك: ٔ املس
ر احملرتم،    السيد الوز

اليت   خضمة  اكنت  وٕان  وإالماكنيات،  ة  الظرف بصعوبة  مل  ىل  حنن 
ه مج  ي نتفق معمك ف مك ا اء يف مضمون جوا ا املرشوع، وهو ما  حيتا

  وتفصيال. 
الوطين   التجمع  فريق  يف  نعتقد  ٔننا  املعطيات  ٕاال  مجيع  ٔن  ٔحرار  ل

ىل اطالع هبا   ٔنمت  النفق،  لرتافع عن هذا  واملربرات اليت قد خنوض فهيا 
ٔوان   ا ات ويف هذه  ىل هذا املوضوع  ا  ٔن ٕاحلاح ٔدق، ٕاال  وبتفاصيل 
ٓمال اليت يعلقها املغاربة معوما واملواطنات واملواطنني جبهة  ات مصدره ا

ة   اللت خصوصا  -در الورش   ف ل تزنيل هذا  ٔ ىل هذه احلكومة من 
ىل مجيع   ٓفاق التمنية هبا  ح  ي سيغري من مالمح هذه اجلهة ويف العمالق ا
لها لك  ٔ شدها مجيعا ونناضل من  الية اليت ن ت ويعزز العدا ا املستو

  من موقعه. 
كوهنا   ناعهم  اق من  بعة  ٔيضا  احلكومة  هذه  يف  اجلهة  مواطين  وثقة 

املنطقة  حكو  هذه  مواطين  ٔن  و شعارات،  حكومة  ست  ول ٕاجنازات  مة 
النفق  ٔشغال  كون  سابقني  لوزراء  اجلوفاء  الترصحيات  من  ا  ذر ذاقوا 

سنة   مطلع  مع  طلق  اوز  2018س تت لن  التلكفة  ٔن  و درمه   8،  ماليري 
ىل ورق.   ربا    والعديد من الوعود اليت ظلت 

احملرتم، ر  الوز السيد  تعلمون،  ٔنمت  هذا   و ذ  تنف ري  ٔ وت تعطيل  ٔن 
يل  ق من  وتضارهبا  ات  وإالشا ٔويالت  الت من  املزيد  ٕاىل  يفيض  املرشوع 

ارشة لعدم ٕاجنازه.  ات معنية يقف وراءها م ٔو    وجود لويب 
ملعطيات   مك التواصل الشفاف، تنور  ٔنمت املعهود ف مك و ا، نطلب م

 ٔ ري  قة ٕالجناز هذا الورش الك ق لوعود العلمية وا ا  ن املغاربة ضاقوا ذر
هذا   لمك  را  شا واملاكن  الزمن  يف  وٕاجناز  واحضة  رصحية  لغة  ا  م وريدون 

ة.    الوضوح وهذه الرصا
ٔن  ٔرادت  ٓن  ا احلكومة  ٔن  ر،  الوز السيد  البد،  ٔخمت  ٔن  ل  وق
لنا   سبة  ل شغيل،  ليات ال ر و س ل  ٔ كشف عن خطة معل من 

اك ما  ٕاذا  راه  ا  ة  اح در ة  يف  ر  اس ٔرى  ال   ٔ النفق  هذا   - ش 
اللت.     ف
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا اليس املداين. 

ر، بضع ثواين.  لسيد الوز لكمة    ا
  

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

د إالرادة قوية   ا عند وا ٔن اح شار ب لسيد املس ٔ فقط بغيت نقول 
ثاق ٕان شاء هللا   ٔنه حبال اليل تفضلتو مع م ادي حنققو هذا النفق، ب ش 

هذه  ٔن  ش  الرضورية  الرشوط  لك  كون  ٔن  الرضوري  من  ر  س
م. د التطور    املناطق جبوج تعرف وا

تصف   م مستوى  ٕاىل  ولوج  الطريق  د  وا و  نب ادي  ا  اح نيا،  و
ني إالراد دم من بعد، وهذا تي ادي يت ش النفق واليل  لنا  ة د ق ة احلق

  ٔننا نطبقو هاذ املرشوع. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

تطوان   بني  الرابطة  الوطنية  الطريق  "وضعية  ه  موضو السابع  السؤال 
شارن من الفريق احلريك.  د السادة املس ٔ رب اجلهبة"،    واحلسمية 

شار.    تفضل السيد املس

ل ا  شار السيد ن   لزييدي: املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ٔن   رية، ٕاال  ٔ الل العقود ا بريا  ة ببالد تطورا  ة الطرق عرفت الب
ر ٕاقلمي احلسمية  ا، وخنص  الية الزال مطرو سؤال إالنصاف والعدا ا

شود ما بني شامل اململكة ورش ىل ضوء الربط امل اورة،  ٔقالمي ا   قها. وا
مج   ر حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك،  ٔساس  ا هذا  ىل 

ٔبعاده إالسرتاتيجية والتمنوية؟    احلكومة لتطور وتعزز هذا الربط ب
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.    السيد الوز

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

رمق  الوطين  الطريق  مقطع  ىل  لكم  ت اليل  الهام  السؤال  لهاذ  سبة  ل
يلومرت، بغيت نقول   178الرابطة بني تطوان واحلسمية، املمتد بطول    16

ال:  ٔمور فهذا ا ىل العديد من ا ٔن يف هاذ إالطار فالوزارة اشتغلت    ب
ل  - لمقطع الرابط بني تطوان وواد  ة الطريق  كسية قار ىل  ٔوال،  و 
لكفة  39طول  رمه؛   12يلومرت،  ل ا   مليون د
ىل طول    - ملقطع الرابط بني تطوان وواد لو  ٔفقي  ا شور  جتديد ال

  يلومرت؛   39
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ٔرضار    - معاجلة  ٕاطار  يف  ٔوشتام  مبركز  الرتبة  زالق  ا ٕاصالح 
ل  لكفة د ت،  ضا رمه؛   3الف ل ا  املليون د

ا  - ٔكتاد  معاجلة  اليا  طول  ويمت  ىل  تطوان    11لطريق  بني  يلومرت 
ل   ة بغالف د لصيانة الطرق مج املومسي  ٔمسا، يف ٕاطار الرب   1.3ومركز 

  مليون درمه. 

طول   ىل  شفشاون  ٕالقلمي  التابع  لمقطع  سبة  ل يلومرت،   74ٔما 
ال.   دة مرات يف هذا ا لت    فاشتغلت الوزارة وتد

ٔنه يف هذا الصدد، قامت الوزارة   واليوم اليل ميكن يل نقول لمك، وهو
زالق بغالف مايل بلغ    9مبعاجلة   اليا    53نقط ا رمه، وتقوم  ل ا مليون د

ية ملعاجلة   جناز دراسات تق ٕ ٔخرى.  10الوزارة  زالق    نقط ا
ل   ل طول د التابع ٕالقلمي احلسمية د لمقطع  سبة  ل يلومرت،   65ٔما 

ٔن هنا صع  ة، ويف هذا  فهنا ميكن نقول لمك ب ل التضارس اجلغراف وبة د
لتكسية   الوزارة  هبا  قامت  اليل  ٔشغال  دة  فاكنت  يلومرت يف   41إالطار 

لكفة ٕاجاملية   س البارد  ملل هتاء يف   16هاذ املقطع  مليون درمه، كام مت إال
كسية    2022شهر غشت يف سنة   ٔشغال  لكفة    24من  ة  يلومرت املتبق

  مليون درمه.  12
الل  وخي الطريق، من  الصيانة لهذا املقطع  مج  ر م من  صص جزء 

ٔفقي والعمودي واحلواجز الوقائية.  شور ا   معلية ال
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار.  ب السيد املس   التعق

ل الزييدي:  شار السيد ن   املس
س احملرتم،    السيد الرئ

ر،    السيد الوز
اص  كام   ٔش ا دة  ملسا فقط  تعد وسي  مل  اليوم  الطرق  ٔن  تعلمون، 

عية   ج و صادية  ق التمنية  ق  لتحق ٔساس  يه  بل  التنقل،  ىل 
 . رات وفك العز س ٔساس جللب  ة،    والسياح

ٔهداف قد حتققت يف كثري من املناطق املغربية، نظرا   وٕاذا اكنت هاذ ا
ة   ليه من ب س كذ يف العديد  ملا تتوفر  ٔمر ل ة قوية، فٕان ا حتتية طرق

ربطه  ه التحتية اليت  ال ذ ٕاقلمي احلسمية يف بن ٔخرى، م من املناطق ا
ىل  تعمتد  هيا، واليت  ٕا متي  ي لجهة اليت  مبنطقة الرشق وببايق املدن املكونة 

يل مث الطريق الوطنية رمق    . 2طريقني: الطريق السا
السيد كرنجعو،  هتيئة    ميل  ا ٔشغال  ٔوال  يل،  السا لطريق  ر،  الوز

هاذ  ٔن  الوقت، مث  رها لضيق  ية كثرية، ال جمال  تق لو عرفت عيو  د
املستعملني  ىل  شلك خطرا  تالية،  م اهنيارات خصرية  من  يعاين  الطريق 
د حمدودة  الطريق  اليل متت يف هذا  الصيانة  ٔعامل  ٔن  ٕاىل  ٕاضافة  لو،  د

ٔكرث شمل  ىل هاذ   ومل  و  ر، تنظن وقف ٔنتوما، السيد الوز لو، و احملاور د
رة امليدانية اليل درتو لهاذ الطريق هذا.  الل الز لك    املش

رمق   الوطنية  لطريق  سبة  ل وكتامة   2ٔما  ست  ر ىل  متر  اليت 
هاذ  فٕان   ، العز لفك  ٔساسا  شلك  ٔن  يفرتض  اكن  واليل  رد،  ب  و

إ  ٔي  مل تعرف  زيد عن  الطريق  ذ ما  ات م ٔصبحت ال  سنة،    15صال و
طريق وطنية.  ٔية معايري لتصنيفها  ىل    تتوفر 

ل  د املسافة  يقطع  ر، حىت  الوز السيد  احلسمية،  مدينة  يف  املواطن 
ش يقطع هاذ املسافة   231 ليه  يلومرت اليل ترتبط احلسمية بتطوان يلزم 

ل   د ت  التوق د  وا ال  4يف  استعمل  ٕاىل  ات  وسا لية،  السا   5طريق 
ات ٕاىل استعمل الطريق الوطنية رمق   ٔن املسافة هاذ املسافة 2سا ٔظن  ، و

اوزش ساعتني.  ية ما تت ٔخرى كتقطع يف مدة زم   يف مدن 
ة   ق ٔن هناك فعال جفوة حق ر،  ليه، السيد الوز ٔؤكد  ٔن  ٔريد  ٕاذن ما 

ة،   ة التحتية الطرق اطق املغرب ف خيص الب ىل بني خمتلف م وهذا يؤر 
يعتربان   اليل  الية  ا والعدا  إالنصاف  ادئ  م من  انطالقا  التمنية،  
ه  ٔن تت ٔو  ٔن تتحول  منوذج التمنوي اجلديد، يفرتض  ٔساسني يف ا ن  ٔ د م
التحتية   هتا  بن تدعمي  قصد  النائية،  املناطق  هذه  التجهزي حنو  وزارة  بوص 

التمنية ق  حتق ىل  دهتا  ومسا ة  يق   الطرق مع  ساوي  وم وازي  م شلك 
هتا التحتية.  اطق املغرب اليت قامت فهيا وزارة التجهزي بتدعمي بن   م

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب.  ىل التعق لرد  ر    السيد الوز

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شار.    شكرا السيد املس
ٔسبوع عند  ٔ ا ٔن اليوم هاذ ا شار وهو  لسيد املس ٔكد  ليل بغيت ن

لجنة مشرتكة ما بني وزارة التجهزي واملاء واجلهة  د ا اص، در وا ع  اج
ة   ل طن ما هو   -تطوان    -د ا وحنددو  بي ف  سقو  ٔننا  ش  احلسمية، 

و  الوالية،  هاذ  يف  شاء هللا،  ٕان  غيدار،  اليل  الطريق  طط  هاذ ا لتايل 
مج ٕان شاء هللا.  ل يف ٕاطار هاذ الرب ي تد   الطرق اليل تفضليت هبا فه

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

التجهزي،   بقطاع  املرتبطة  القضا  يف  ري  ٔ وا الثامن  السؤال  ٕاىل  منر 
عن   شارن  املس السادة  د  ٔ املرمقة"،  الطرق  "ٕاشاكلية صيانة  ه  وموضو

ة  ميقراطي. مجمو ستوري ا   ا
س.    تفضل السيد الرئ
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شار السيد عبد الكرمي شهيد:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
  ما يه اسرتاتيجية الوزارة لصيانة الطرق املرمقة؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س. شكرا السيد    الرئ

ىل هاذ السؤال الهام.   شار،    شكرا، السيد املس
ل   د طريق  الرصيد  د  وا عند  اليوم  الواقع،  ل    245يف  د مليار 

رمه،   هنا    57ا ب من  يلومرت  الرسيعة    1600ٔلف  الطرق  ل  د يلومرت 
فالوزارة   1800و املصنفة  لطرق  سبة  ل و السيارة،  الطرق  ل  د يلومرت 

لها   لصيانة،    %46تتخصص  متيش  الطرق لكها  ل  د لنا  د املزيانية  ل  د
بني  من  هذه  ٔن  ب اعترب  ٔن  سبة،  ال هاذ  من  وارفعنا  اعترب  ٔن 
ىل  املواطنات واملواطنني و ىل سالمة  ٔننا حنافظو  ت ورضوري  ٔولو ا
د  وا عند   ، ذ من  ٔكرث  بل   ، عند اليل  املهم  الطريق  الرصيد  هاذ 

ش مج  رفعو    الرب لنا  ٔساسية    -ميكن  ا النقطة  هو  كذ   -وهذا  من 
  جودة هاذ الطرق. 

اوزش   ل الطرق ما تت سبة اجلودة د ٔي عند  %62اليوم،  ، بغينا 
بغينا    62% ٔو جبودة حسنة، اليوم  و  ٔما زعام مق الطرق اليل يه  ل  د

سبة ٕاىل   هود اليل تيدار%66رفعو هاذ ال د ا ش   ، ٕاذن هذا لكه وا
ىل.  ٔ كون جبودة  ٔننا  ٔن هاذ الطرق املرمقة    ميكن لنا جنعلو 

ٔن الوزارة يف السابق اكنت   ارفني ب ٔنه انتوما  ٔكرث من ذ وهو  بل ا
ا  وشف القروية،  الطرق  ل  د الثاين  طط  وا ٔول  ا الوطين  طط  ا دارت 
نفس  عندها  بقاش  ما  الطرق  هاذ  ٔن  الوقت  مع  معلوم  د  وا وقع  ٔن  ب

ل اجل د الصيانة  ل  د مج  الرب ٕاطار  يف  ندرجو  ٔننا  فكر  لتايل  و ودة، 
ٔننا  ٔننا نضمنو كذ  ٔساس  ىل  الطرق البعض من هاذ الطرق القروية، 
د  وا عندها  تبقى  ٔهنا  القروية  املناطق  ل  د لساكنة  سبة  ل سامهو 

ل اجلودة.  ول د كون يف املستوى املق   الطرق اليل 
  وشكرا.

س اجللسة: السي   د رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  شار يف ٕاطار التعق لسيد املس لكمة    ا

شار السيد عبد الكرمي شهيد:    املس
مك.  ىل جوا ر    شكرا، السيد الوز

ا ٕاليه املغرب اجلهات لضامن   منوذج التمنوي اجلديد د ٔن ا كام تعلمون، 
ل  ٔ االت الرتابية، و ىل مستوى ا ة  ة السياسة العموم لتقائية وجنا
هنوض  ا من  وا  متك حىت  اجلهويني  لني  الفا قدرة  تعزز  ىل  نص  ذ 

رسيع معلية اجلهو  ستدعي  ي  ، وهو اليشء ا ية املتقدمة  مبسؤوليهتم اكم
رية  املد التصاممي  ٔجرٔة  جيب  الغرض  ولهذا  الفعيل،  الالمتركز  مع  موازاة 

لسلطات والوسائل.  قي  لنقل احلق   لالمتركز 

ر،    السيد الوز
ىل المركزية  نتلكم  ٔصبحنا  الرتايب  املستوى  ىل  كونو واقعيني  حىت 

اليوم يف ظل يعقل  ركزي، فال  الال ىل مستوى  ريا  ٔ وت ة  ق ستور   حق ا
صاصات  واخ ذاتية  صاصات  اخ الرتابية  ات  لجام ح  م ي  وا اجلديد 
ٕالضافة ٕاىل  رية،  ٔ هيا من هذه ا قو ٕا صاصات م و واخ مشرتكة مع ا
ة من الوزارات  مو ة من املصاحل الالممركزة  ٔن جند مجمو ٔ التدبري احلر  د م

ادية بدو  ات رشاكة  رام اتفاق ىل ٕا ات ري قادرة  ن الزتامات مالية مع جام
لجوء ٕاىل املركز،   صالح بعض الطرق املرمقة دون ا ٕ ام  ل الق ٔ رابية، من 
اكفة  وسخر  توفر  ان  ٔح ا من  كثري  ويف  ات،  امجلا بعض  ٔن  و اصة 
ي  ٔن ا ٔشغال، ٕاال  ام هبذا النوع من ا لق ة  ك س لو الوسائل املادية وا

ا هبذه   ا هنا وبني ق بة حيول ب صاص، واملوا خ ات هو مشلك  إالصال
ات  ة من امجلا املثال ال احلرص مجمو ل  ىل س ر  ٔخص  ية وهنا  التق

سات.  ن، سيدي قامس وامخل يطرة، سيدي سل ٔقالمي الق   الرتابية ب
رية   املد التصاممي  ٔجرٔة  ني  وٕاىل  شارية  ال ة  املراق اح  بن ا  م وٕاميا 

ال  نقرتح،  رشاكتلالمتركز،  ات  اتفاق رام  ٕا ر،  الوز وزارة -سيد  مع  ٕاطار 
وية وٕاقلميية، حتت ٕارشاف السادة  ات فرعية  ق عنه اتفاق لية، لتن ا ا
ه  ٔو من  ه  و ات  إالصال هبذه  ام  الق سهيل  ل  ٔ من  والعامل  الوالة 
لام  املشاركة،  صاصات  ، يف ٕاطار اخ و الرتابية وا ات  امجلا التعاقد بني 

قد   السيد سيطا  ا  تتطلب ٕاصال اليت  ٔرضار واحلفر  ا بعض  ٔن  ر،  الوز
ٔكدمت يف تقدميمك  ىل الطرقات، وقد  تؤدي ٕاىل وقوع حوادث سري خطرية 

رمس القانون املايل  ا   2023ملرشوع املزيانية الفرعية  ٔن الوزارة جسلت ارتفا
دة   ز اجلسامنية  السري  حوادث  دد  لن  %11يف  ي  ا اليشء  وهو   ،

بطريقة  شتغال  لتعاون و ة  توافق ٕاجياد صيغ  ل  ٔ من  ٕارصارا  زيد ٕاىل 
واملؤسسات،   الرتابية  ات  امجلا الوزارة،  الباب  هذا  يف  اصة  دجمة،  م

لمواطن واملواطنني.    دمة 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.    السيد الوز

ر التجهزي واملاء:    السيد وز
س. شكرا السيد ال    رئ
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شار.    شكرا السيد املس
ا   ٔن اح ب نقول  ش  ٔوال،  لمك،  ل د ل مع التد ة بغيت نتفا رس  ٔ
ٔكرث من ذ  شاريك، بل  خرطني يف هاذ البعد ال لك ووزارة م حكومة 
مج  الرب نوضعو  ٔننا  وهو  ات،  اتفاق رو  ند فقط  مايش  ٔنه  ش  تنعملو 

ٔفق   يف  اليل  ف 2040الطريق  ك روه  ند ومع  ،  ات  امجلا مع  شارية  ة 
  اجلهات املعنية. 

ارطة طريق،  ىل وضع  شتغل  ي  ٔنه احلكومة فه النقطة الثانية، وهو 
ٔنه يتدار هاذ  ش  ىل وضع املراسمي القانونية الرضورية  ٔكرث من ذ  بل ا
ٔكرث  الفعالية  د  قة وا اليل غيعطي حق ٔن هذا هو  ب اعترب  ٔن  ال متركز، 

 لجهوية املتقدمة وخلدمة املواطنات واملواطنني. 
ىل صعي ورية  و د ا دو وا ٔنه تنو ب مك  ٔ د الوزارة، بغيت كذ نطم

واملاء،   التجهزي  ل  د الوزارة  ل  دا اليوم  ٔنه  غتجعل  ل   %80اليل  د
لنا   د صاصات  خ غنعطيو  اجلهوي،  ر  املد عند  تدار  غتبدا  الصفقات 
ٔهنم هوما اليل هلم،  ٔدوار د ش يقومو   اليل ممركزة ٕاىل املدراء اجلهويني 

يف  املنتخبني  مع  وطيدة  القة  وعندمه  املنطقة  يف  ن  اك ٔشنو  ارفني 
هبا   تتقوم  اليل  العمل  ة  جنا حتسني  ىل  د  سا معلوم  وهذا  املنطقة، 

  الوزارة يف هاذ الصدد. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔشغال هاته اجللسة.  ىل املسامهة القمية يف    وشكرا 
ٕاىل   رة، ومنر  الوز لسيدة  ٔرحب  و املوايل،  لقطاع  ة  املو ٔسئ  ا

دة املوضوع  ٔسئ جتمعها و ٔرسة، ا عي وا ج قطاع التضامن وإالدماج 
دة".  متكني والر مج "جرس ا   مرتبطة برب

دة والتعادلية حول هذا املوضوع   لو ستقاليل  لفريق  سؤال   ٔ ونبد
دة".  متكني والر   "جرس ا

س.   السيد   الرئ

شار   لمي:  السيد املس  محمد 
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

  السادة الوزراء، 
شارن احملرتمني،    املس

رة،    السيدة الوز
مع، مع   سهيل ا متكني" ل مج "جرس ا ر ما يه مسامهة وزارمك يف 

صاد الوطين؟  ق رافعة يف    استحضار الرمقنة 
  شكرا.

  

س ا   جللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔحرار.  لكمة لفريق التجمع الوطين ل   يف نفس املوضوع ا
شارة   . السيدة املس

شارة   ء الزمزايم:   السيدة املس   ش
س،    السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ع   لت يتعلق  ف  اصة  مج،  الرب هذا  يف  وزارمك  مسامهة  يه  ما 

مع،  بة وا ؟ واملوا ي تعرفه بالد اما مع التحول الرمقي ا س   ا
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ٔصا  ا فريق  شار  املس لسيد  لكمة  ا املوضوع،  نفس  يف  دامئا 
  واملعارصة. 

  تفضل. 

شار     دي وحيىي:   السيد املس
س،    السيد الرئ

  شكرا السادة الوزراء، 
مج سائلمك، السيدة   ر رة احملرتمة، حول التدابري املعمتدة لتزنيل  الوز

ساء؟  ل صادي  ق متكني  سهيل ا دة" ل متكني والر   "جرس ا
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا.

القروية   املرٔة  "واقع  ه  موضو رابع  سؤال  املوضوع،  بنفس  ارتباطا 
شارن من فريق التجمع الوطين  د السادة املس ٔ  ،" ٔحرار. ببالد   ل

شارة.    السيدة املس

شارة     هند الغزايل:  السيدة املس
رة احملرتمة،    السيدة الوز

لهنوض   اختاذها  تعزتمون  اليت  الالزمة  وإالجراءات  التدابري  يه  ما 
ٔوضاع املرٔة القروية؟    ب

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لفريق   احملور  نفس  يف  سؤال  ٓخر  ملغرب، و لشغالني  العام  حتاد 
ساء".  ل صادي  ق   حول "إالدماج 

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

ساء؟  ل صادي  ق رة، حول إالدماج    سائلمك، السيدة الوز
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
  .شكرا

رة، تفضلوا  لكمة لمك السيدة الوز   لمنصة. ا

ٔرسة:   عواطف السيدة   عي وا ج رة التضامن وإالدماج  ار، وز   ح
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

س.    شكرا السيد الرئ
شارن احملرتمني.  شارات واملس   شكرا السيدات والسادة املس

ا   ىل طر لسمك املوقر  لشكر ٕاىل مجيع الفرق مب ه  ٔتو يف البداية، 
يربز   ي  وا السؤال،  لهنوض لهذا  ة  الرام الوطنية  اجلهود  يف  اخنراطمك 

ٕاليمك ومن   ٔتقدم  الفرصة يل  ة  ٕا ىل  ٔشكرمك  كام  املغربية،  املرٔة  بوضعية 
مج "جرس  التعريف برب ل  ٔ ب، من  مغربنا احلب ساء  اللمك ٕاىل معوم 
عي  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  ه  ٔطلق ي  ا دة"،  والر متكني  ا

ٔرسة سنة   الس اجلهوية  2022وا اصة ا ات الرتابية،  رشاكة مع امجلا  ،
رشية.  لتمنية ال ت والعامالت وكذا املبادرة الوطنية    وإالقلميية وكذا الوال

الل   ساء، من  ل صادي  ق مج ٕاىل تعزز إالدماج  وهيدف هذا الرب
ل، وركز ل املدرة  الفردية وامجلاعية  بلورة مشاريعهن  بهتن يف  هذا    موا

مج:    الرب
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس،   - ىل التوجهيات السام ٔوال، 

ساء، خصوصا ت الواردة يف   ٔوضاع ال هنوض ب ٔيده، املتعلقة  نرصه هللا و
لـ   العرش  اللته: "2022يوليوز    30خطاب  قال  ث  بناء مغرب  ، ح ٕان 

ريده لن يمت ٕاال مبشاركة مج  ي  اال وساء،  التقدم والكرامة ا يع املغاربة، ر
لمرٔة   اكم  ىل رضورة املشاركة ا ٔخرى  شدد مرة  ا  يف معلية التمنية، 

االت طف اخلطاب املليك السايم؛ املغربية يف لك ا هتى مق   ." ٕا
تعزز    - ىل  ٔكد  ي  ، ا التمنوي اجلديد لبالد منوذج  ا نيا، مضامني 

ٔسايس  عتبارها مستوى  االت الرتابية يف صلب العملية التمنوية،  ماكنة ا
وركز   الرتابيني،  لني  الفا مجيع  بني  ٓزر  ولت القطاعية  السياسات  اللتقائية 

صادية  ق ساء ٕاىل الفرص  ىل رضورة ولوج ال   وتعزز قدراهتن؛ كذ 
احلكويم    - مج  الرب ٔهداف  يتعلق  2026-2021لثا،  ما  اصة   ،

ساء ٕاىل   شاط ال سبة  عية والرفع من  ج و  ز ا يف   %30بتدعمي راك
  اليا؛  %20عوض   2026ٔفق 
الل    - الرتابيني  لني  الفا طرف  من  عهنا  املعربة  نتظارات  رابعا، 

ٔطل اليت  الوطنية  عي  املشاورات  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  قهتا 
ٔرسة يف لك اجلهات، يف   رب   12وا لمملكة، يف الفرتة ما بني شهر دج ة 

ر    2021 ٔكرث من  2022وفربا مشاركة ومشارك    2100، واليت شارك فهيا 
متع املدين؛  لني مبا فهيم ا   من مجيع اجلهات، ممثلني مجليع الفا

وزارة  - اسرتاتيجية  ٔرسة،   امسا،  وا عي  ج وإالدماج  التضامن 
ق  روم حتق اليت  اجمة واملستدامة واملبتكرة،  ا عية  ج لتمنية  "جرس" 
رؤية   بلورة  رب  ٔهدافه  تزنيل  يف  واملسامهة  احلكويم  مج  الرب ٔهداف 

عي. ج الت القطب    ديدة لتد

ٔساسية:  ز  ىل ثالث راك متحور هذه إالسرتاتيجية    و
ة وذات  ب   -1 عية ولو ليات اج الل  ية وداجمة من  عية ذ ة اج
  جودة؛ 
الثاين    -املساواة    -2 احملور  من   -هذا  دة  والر متكني  وا املساواة  هو 

متع؛    الل متكني املرٔة يف ا
من    -3 ستدامة  و عي  ج والرابط  ٔرسة  ا هو  الثالث  واحملور 

ل  ة ورافعة  ضام دة م و ٔرسة   تمنية املستدامة. الل ا

ىل  سرتاتيجية  ين  متثل يف:  6وتن ذ  لتنف   رافعات 
بني    - لتقائية  و ة  الشفاف وضامن  ن  د املستف دة  قا لتوسيع  الرمقنة 

ني  لني معوم لني، من فا يق املتد عي ومع  ج ت القطب  مجيع مكو
ات مسهتدفة؛  اص وجممتع مدين وف   وقطاع 

عن    - اجلودة  جودة  وكذا  وتطور  عي  ج لعمل  رتقاء  طريق 
ميها؛  عها وتق ن وت د لمستف عية املقدمة  ج   اخلدمات 

احلاضنات   - داث  ٕا رب  ٔساسية  رافعة  عي  ج بتاكر  ٔيضا  و
عية؛    ج

ات الرتابية لرفع    - بة امجلا رب موا دمات "جرس" والتزنيل الرتايب،  و
دي؛    الت

  رب تقوية التواصل املؤسسايت وتواصل القرب؛ والرشاكة -
لمتويل.  - تكرة  ليات م   وتطور 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ي يعد لبنة  دة"، ا لمتكني والر مج "جرس  ر مج،  لتفعيل هذا الرب
وإالدماج   التضامن  وزارة  درت  إالسرتاتيجية،  لهاته  عي  ٔساسية  ج

ت وجمالس اجلهات وجمالس  الوال ات رشاكت مع  اتفاق رام  ٕا ٕاىل  ٔرسة  وا
ٔقالمي، السهتداف  ىل مستوى لك   3000العامالت وا ام ملرشوع  امرٔة 

مبجموع   ٔي  ادرة   36.000ة،  م هذا  يعين  الوطين،  الصعيد  ىل  امرٔة 
 ٔ وا عي  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  هبا  تدمع  مع تتجي  اجلهات  رسة 

ساء.  ل صادي  ق متكني    اجلهات يف مشاريع ا
تقريبا   مج  لرب إالجاملية  لكفة  ا فهيا مشاركة    300وتبلغ  درمه،  مليون 

ٔرسة، تقريبا الثلث والثلث من   عي وا ج من وزارة التضامن وإالدماج 
ت والعامالت.   اجلهات والثلث من الوال
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ساء املسهتدف ال د  ستف ة من وس مج من مجمو الرب ٕاطار هذا  ات يف 
هنا:    اخلدمات من ب

   ة؛ سويق ية وال  تعزز وتقوية القدرات التدبريية والتق
    يات احلديثة يف التق ات ويف الولوج ٕاىل  املنت سويق  بة يف  املوا

سويق؛   جمال ال
   ؛ لق املقاو بة وحتصيل املهارات يف جمال   املوا
  وحت الرشاكت  تطور  ٔيضا  لبنات و ا وحتديد  املرشوع  ديد 

ة املهنية الالزمة ٕالجناح املرشوع.  ٔساسية التكوي  ا

مع  سيق  بت الوزارة  معلت  مج،  الرب لهاذ  ل  ٔم ا التزنيل  ل  ٔ ومن 
الرمقية،   املنصات  ٕاطالق  مت  حبيث  اململكة،  ات  مستوى  ىل  الرشاكء 

ٔرشت لها، يه الرافعة الرمق  ٔساسية كام  ىل وهاذي راه رافعة  سجيل  ل ية، 
درات من   ٔو املن ساء يف وضعية صعبة  ة لفائدة ال و ة مف مستوى لك 
وذ  سائية،  ال التعاونيات  وكذا  مشاريع  ٔفاكر  امالت  هشة  ٔوساط 

اكفؤ الفرص.  ة و ق الشفاف   لتحق
اية   ٕاىل  الوزارة  نظمت  إالطار،  هذا  ر    13ويف  ست    2023ينا

لني ح وية لتعبئة الفا مج وٕاطالق املنصات الرمقية، يعين  لقاءات  ول الرب
ة مت ٕاطالق ست ( ة وٕاطالق  6حلد السا و اليا مف صات رمقية اليل  ) م

البيضاء   ار  ا جبهة  ٔمر  ا ويتعلق  هبا،  اخلاصة  الرمقية  سطات،    -املنصات 
اس، لكممي    -فاس   ة    -مك ة طن ة الرشق،    -تطوان    –واد نون، 

هب.   -ا  ماسة وا -احلسمية، سوس    واد ا
واملنتخبني   الالممركزة  ات  القطا مبشاركة  لقاءات  ا هاته  متزيت  وقد 
ام  س و لتقائية  ق  لتحق وذ  واجلامعات،  املدين  متع  ا ومجعيات 

  والتاكمل بني هاته الربامج والربامج الرتابية. 
ه   رب هاته املنصات مبا مجمو طلب    26.465وحلدود اليوم مت التوصل 

مهنا   الرمقية،  املنصات  يف  اليا  ن  اك اليل  ٔرامل   %8سجيل،  ا من 
و  %10و املطلقات  (  %67من  ٔرس  ا ت  ر  les chefs deمن 

ménages ٕالضافة ٕاىل اقة. %4) و   يف وضعية ٕا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٕاط يف  مت  مج،  الرب هذا  بة  ىل وملوا العمل  "جرس"  ٕاسرتاتيجية  ار 
التمنية  واك  خصوصا  عي،  ج القطب  ت  مكو متوقع  ادة  وٕا تعزز 
عية،  ج الهندسة  جمال  يف  ربهتم  حبمك  الوطين،  والتعاون  عية  ج
دمات القرب   ٔيضا  عية وتقوية القدرات و ج هذا ف خيص واك التمنية 

ا التعاون  مؤسسة  املشاريع  ف خيص  هذا  تدبري  يف  خلربهتم  ٔيضا  و لوطين، 
عية. ج وفرة يف واك التمنية  اصة هاذ اخلربة اليل يه م عية،    ج

التمنية   وواك  الوزارة  بني  رشاكة  ىل  ع  توق مت  إالطار،  هذا  ويف 

ذ   تنف الزتامات لك طرف يف  الوطين، حتدد  التعاون  ومؤسسة  عية  ج
ىل  مج  الرب (هذا  الوزارة  تتجي  يعين  اجلهوي،  املستوى   comme 

assistance technique  ،مج الرب هذا  ذ  لتنف لجهات  تقين  دمع  ٔو   (
لربامج،   لتدبري املركزي والرتايب  ليات احلاكمة اخلاصة  ٕالضافة ٕاىل وضع 
ات ٕاسناد   لرشاكت اليل وقعناها، وقد مت مبوجب هذه االتفاق ضمن  هذا م

عية مة الهندس ج امالت املشاريع لواك التمنية  بة  عية وموا ج ة 
لتعاون الوطين.  كون يف املهن    ولك ما هو 

وواك  الوزارة  بني  ة رشاكة  اتفاق ىل  ع  التوق نية،  ة  من  مت،  كام 
احلاضنات  "جرس  مج  ر ذ  لتنف الوطين  والتعاون  عية  ج التمنية 

ة،  املرجعية"، حبيث مقنا ب  عية يف لك  اضنة اج تخصيص مزيانية خللق 
سيق ما بني  الت لها هو  د ور  ا ادي  اليل  ة  عية يف لك  اضنة اج
إالدماج   ىل  شتغل  ك اليل  امجلعيات  اصة  الرتايب،  ال  ا ىل  لني  الفا

د   عي واليل مت حرص تقريبا رصد وا ىل   100ج دة  وا مجعية اليل م
ادي صعيد الرتاب   عي، ٕاذن  ج برية يف إالدماج  ربة  الوطين، عندها 

عية  ج الوطين ومع املصاحل  التعاون  لتقائية مع  ٕاطار  الواك يف  تقوم 
مج،   الرب هاذ  تزنيل  ىل  شتغلو  ش  امجلعيات  هاذ  سيق  لت لجهات 
ل  د اليا  لهيا  لكمت  اليل  الرشاكة  هذا  ٕاطار  يف  ستقوم  حبيث 

عيات: احلا ج   ضنات 
مستدامة    - صادية  اق شطة  ٔ وتطور  خللق  ساء  ال بة  وموا كون 

اتية واملهنية؛   وتطور قدراهتن ا
عية    - ج اية  ىل مؤسسة الر لني  بة الشباب املق مج ملوا ر وضع 

عية فهيا شق خمصص   18ملا بعد بلوغ   ج ٔن عند احلاضنة  سنة، مبا 
صا ق وشق  لٕالدماج  ساء  ل اليل دي  ٔطفال  وا الشباب  بة  ملوا ٔيضا 

) يف  ميل 1les EPSتيكون  مه  حىت  اليل  عية،  ج اية  الر مراكز   ،(
ه مشلك، ٕاذن هاذ  18تيوصلو   ادي   سنة عند ف ة  احلاضنة يف لك 

بة؛   تقوم هباذ املوا
ٕاىل    - الولوج  من  دات  املستف متكني  املشرتك  لعمل  فضاءات  توفري 

مع املقاواليت. ك وا ش   املعلومات وال

لكفهتا   بلغت  اليت  ة  االتفاق هذه  هاذي    13وهتدف  درمه،  مليون 
ٕاىل   يف   300ٕالضافة  اجلهات،  مع  ي  ق لهيا  لكمت  اليل  درمه  مليون 

داث   ٕا ٔولية  عية  12مر  اج خمتلف   اضنة  مستوى  ىل  مرجعية 
لتكون  مج  ر وضع  ٕاىل  ٕالضافة  شيطها،  ت ىل  والسهر  اململكة  ات 
مستدامة   صادية  اق شطة  ٔ وتطور  خللق  دات  املستف ساء  ال بة  وموا

بة   موا ٔيضا  اصة  و اتية،  ا قدراهتن  لٕالدماج    100وتطور  مجعية 
ىل املستوى ا ات الهشة  لف صادي  ق عي و شط ج لوطين، واليت ت

 
1 Etablissements de Protection Sociale. 
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عي.  -كام قلت   - ج بتاكر  عي و ج   يف جمال إالدماج 
هاذ  سجيل  ل م  ه ٕابداء  طلب  ٕاطالق  مت  س إالطار،  هذا  ويف 
ل  د مج  الرب هذا  يف  ا  ٕادما ل  ٔ من  الوطين،  الصعيد  ىل  امجلعيات 

ل دورية  ات  اج دة  عقد  اليا  يمت  كام  دة،  والر متكني  ية  ا التق ان 
انتقاء   معلية  سيق  وت الربامج  ذ  تنف ع  لت الرشاكة،  ات  اتفاق ىل  قة  املن

  املشاريع. 
ة رشاكة   اتفاق ٔرسة  وا عي  ج وإالدماج  التضامن  وقعت وزارة  كام 
ٔمم  ا ظمة  وم املغربية  بناك  ٔ ل املهنية  ة  مو وا واملالية  صاد  ق وزارة  مع 

ىل اتفاق لمرٔة  دة  (املت املايل   l’inclusion fiscaleة رشاكة لٕالدماج 
pour les femmes ا ادي متك ساء، وهذه الرشاكة  ل )، إالدماج املايل 

الهندسة   د  ويو املشاريع  هذه  دو  يو ادي  ميل  املشاريع  دمع  من  ٔيضا 
مع  ا كون  ٔن  ل  د إالماكنية  ٔيضا  اكينة  دة،  مستف لك  سبة  ل هلم  د

م طريق  عن  هلم  (د بـ  سمى  إالدماج  l’inclusion financièreا  ٔو   (
ساء.  ل   املايل 

العامل   الشكر ٕاىل السادة الوالدة والسادة  ه  ويف اخلتام، البد من توج
ىل  املنتخبني  والسادة  والسيدات  اجلهات  رؤساء  والسيدة  والسادة 

ي بني و  متع املدين، ا ٔيضا ا مج الوطين، وكذا  د اخنراطهم يف هذا الرب ا
مج.  بري يف التفعيل واملسامهة يف تفعيل هذا الرب   خنراط 

الرشيدة لصاحب اجلال  ادة  الق ا هللا مجيعا خلدمة وطننا، حتت  وفق
  امل محمد السادس نرصه هللا. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ىل اجلواب. رة،    شكرا، السيدة الوز

يف   ٓن  دة  ا لو ستقاليل  لفريق  لكمة  ا ٔعطي  ب،  التعق ٕاطار 
  والتعادلية. 

شار   . السيد املس

شار   لمي:  السيد املس   محمد 
ل املشاريع.  ىل التقدمي د رة،    شكرا، السيدة الوز

العمل  تطور  ل  ٔ من  تبذلوهنا  اليت  هودات  ننوه  ٔن  البد  بداية، 
مة   ومشاريع  رامج  لق  و عي  احلكومة ج توليه  ي  ا م  ه ترتمج 

عية.  ج اية  ٔرسة والطفل ولربامج الر   ل
ات  ل القطا راز متزي املرٔة يف  مج ٕاىل ٕا لقد سعت احلكومة هبذا الرب
النوع  بقضا  ربطها  مت  طاملا  اليت  واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  يف  وجترهتا 

ٔداء، كام سع ىل ا لقدرة  عي، ال  د اسرتاتيجية مسمتدة ج ت ٕاىل اع
ال،  ساء والر ٔكرث مشاركة بني ال رامج وجتعل من التمنية  دة  انب  من 

عي. ج صادي و ق سيج  ل يف ال عنرص فا ملرٔة  رتاف    هدفها 
ٔساسية يف بناء   ي يعد لبنة  مج ا ٔنوه هبذا الرب ٔن  وال يفوتين اليوم 

ٔرسة، واليت  سرتاتيجية اجلديدة لوز عي وا ج التضامن وإالدماج  ارة 
بهتا   رب موا ساء لسوق الشغل وتطور املقاو  سهيل ولوج ال هتدف ٕاىل 
لق  ارهتا يف جمال  ربهتا و ل حتسني  ٔ ىل املستوى الرتايب من  كوهنا  و

الية.    املقاو لتقليص الفوارق ا
ل ٕاجناح هذ ٔ ىل الرمقنة من  دمك  لهيا، ٕان اع ادرة هننئمك  ا الربامج م

سهم   مج،    -ال حما    -س دات من هذا الرب ساء املستف دة ال يف توسيع قا
مج  ىل هذا الرب ل إالرشاف  ٔ لوزارة من  بعة  ٔن متكني مؤسسات  كام 
لهيا،  تتوفرون  اليت  رشية  ال واملوارد  لكفاءات  ٕانصاف  وهو  لمك  حيسب 

ليمك لتايل فٕاننا نقرتح   ٕاماكنية ٕارشاك القطاع اخلاص يف هذا إالرشاف، و
املشاريع   مع  هن  وٕارشا ٕالعطاء جترهتن  املمتزيات  املقاوالت  ساء  ال خصوصا 
اسبة،  سمترارية، ويه م اح و ىل الن املق واجلديدة ليكون لهن حتفزيا 

رة، هودات وإالبداع يف الربامج.. السيدة الوز ىل ا     هننئمك 

س    اجللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔحرار.  ب املوايل لفريق التجمع الوطين ل   التعق
شارة.    السيدة املس

ء الزمزايم:  شارة السيدة ش   املس
مج   ر هودات اليت تبذلها احلكومة لتزنيل  ٔن ننوه  يف البداية، البد 

ٕاطا يف  ساء  ل صادي  ق متكني  ا سهيل  ل دة"  والر متكني  ا ر "جرس 
املرٔة   ٔوضاع  ب لهنوض  والعامالت  ت  والوال اجلهات  جملس  مع  رشاكة 

  املغربية. 
اللزتامات والتزنيل الفعيل لها   الل الوفاء  ٔسس الثقة ترتخس من  ٕان 

ٔفضل.  لمغاربة حنو ا لمتكني من تغيري واقع  ة    لك جرٔة وجشا
تدعو   اليت  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  ننوه  الصدد،  هذا  ٕاىل  ويف 

مجيع   تعرفها  اليت  الشام  التمنية  مسار  يف  املغربية  لمرٔة  اكم  ا املشاركة 
مج احلكويم يف  الرب سيق بني  ىل رضورة الت يده  ٔ ت ات اململكة، وما 

لتقائية.  لل يف تدبري هذه  ٔن هناك  عي ٕاال و ج ال    ا

رة احملرتمة،    السيدة الوز
سرتاتيجي   القطاع  هذا  لتدبري  مقدرة  مبجهودات  وزارمك  تقوم 
نه،  مثن مركزاته ومضام ي  واحليوي، خصوصا لتزنيل هذا الورش الهام ا
ٔو  صادية  ق ات املرٔة والولوج ٕاىل الفرص  يا ٔمر بتلبية اح سواء تعلق ا

ص  اق ا  ٕالدما والتكون  الرتبية  ٔمهية  و التعلمي  ة  ٕالزام قرار  لق ٕ ٔو   ، اد
القانونية  املنظومة  تطور  الل  من  مج  الرب هذا  رسيع  ل رافعات 

يك.  س لو مع ا س والتوعية وا   واملؤسساتية والتحس
ٔهداف  ا ق  ة يف حتق إالدارة احلكوم اخنراط  زتاز  لك خفر وا ل  س

  التالية: 
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مبشاركة    - مج  الرب هذا  لتزنيل  موسعة  شارية  مقاربة  د  اع
ٔاكدميية؛ القطا متع املدين واجلامعات ا  ات الالمركزية واملنتخبني وا
املراكز    - من  ديد  ل  ج لتوفري  ديدة  عية  اج هندسة  بلورة 

عية داجمة؛  ات املسهتدفة وفق مسارات اج  واخلدمات وٕادماج الف
ساء الناشطات    - سبة ال الل رفع  مج احلكويم من  تزنيل الرب

ٔفق سنة  %30ٕاىل    ؛ 2026يف 
متكني   - وا ٔهيل  الت مج  برب سجيل  ل الرمقية  املنصة  ٕاطالق 

ساء؛  ل صادي   ق
دو    - - الربامج ومؤرشات و شمل  ين خطة معل  ت ورضورة 

ذ مع حتديد املسؤوليات؛  لتنف ية   زم
رشية؛   -  ورصد إالماكنيات املالية وال
لهذا    - - ل  ٔم ا التزنيل  ل  ٔ من  مي  والتق ع  الت ليات  د  واع

اصة؛  ما وعناية  ا اه ي يوليه فريق مج ا  الرب
القروي   - العامل  يف  خصوصا  دانية،  م رات  ز ام  الق ريا،  ٔ و

نظرا   مج،  الرب هبذا  ساء  ال سجيل  بعملية  ام  لق اجلبلية  واملناطق 
صادية.  ق عية و ج ه   لراهن

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ٔصا واملعارصة.  ب املوايل لفريق ا   التعق
س.    السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط: ا    ملس
س احملرتم،    السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ات اليت قدممتوها   ىل التوضي رة احملرتمة،  شكرا جزيال، السيدة الوز

  يف عرضمك القمي. 
مشاركة   معدالت  اخنفاض  وراء  يس  الرئ ب  الس يعود  تعلمون،  كام 

شطة   ٔ ساء يف ا عية  ال ج ة من العوامل  صادية يف بالد ٕاىل مجمو ق
متع،  ىل موقع املرٔة يف ا شلك سليب  ي ينعكس  ٔمر ا ة، وهو ا والثقاف
لمسامهة يف رفع من  ساء  ٔدوار املواطنة اليت تقوم هبا ال ٔمهية ا وذ رمغ 

رة الوز السيدة  تعلمون،  وكام  املغربية،  لمملكة  التمنية  احملرتمة،   مؤرشات 
ساء.  ة من ال ٔي ف ين  ست   فٕان هذه الوضعية ال 

اسبة   م وظائف  لق  ىل  الشغل  سوق  يف  لني  الفا قدرة  دم  ٕان 
اهدة  احلكومة  حتاول  اليت  وإالجراءات  التدابري  د  تعق ٕاىل  تؤدي  لمرٔة 
سهيل  ل دة"،  والر متكني  مج "جرس ا ر ٔهداف  ق  ل حتق ٔ تزنيلها من 

ص  ق متكني  ساء. ا ل   ادي 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
لمرٔة  صادي  ق متكني  ٔن ا ىل اعتبار  دة  ٔمم املت لقد معلت هيئة ا
صنع   يف  ات  لصالح ها  ال وام صاد  اق والتقدم  اح  الن ىل  وقدرهتا 
ول  ٔهنا، هو ما دفعها ٕاىل حث ا ش صادية واختاذ ٕاجراءات  ق القرارات 

وضع   ىل  العمل  ل  ٔ شاط  من  ال وثرية  من  لرفع  ٔساسية  ا الربامج 
متتع به مجيع املواطنات  ٔن  ٔساسيا وونيا جيب  عتباره حقا  صادي،  ق
ب   سعى ٕاليه املك ر مبا  ٔن نذ ٔس  ٔي متيزي، وال ب ىل قدم املساواة وبدون 
متكني  ا جمال  يف  العربية  ول  ا يف  لمرٔة  دة  املت ٔمم  ا لهيئة  إالقلميي 

صادي هنا:  ق ٔهداف من ب ق العديد من ا ل حتق ٔ   لمرٔة من 
لنوع   -1 مراعية  دمات  لتوفري  الوطنية  املؤسسات  قدرات  تعزز 

صادي؛  ق متكني  عي مبا يتعلق    ج
ٔسباب    -2 ا معاجلة  الل  من  ة  املنت والعام  الالئق  العمل  تعزز 

ها املرٔة؛   الهيلكية لعدم املساواة اليت توا
واملسامهة   -3 احلواجز  ف  ساء وختف ال ى  ٔعامل  ا دة  ر تعزز روح 

ٔعامل.  دة ا ة مواتية لتمنية روح ر   يف هتيئة ب

رة احملرتمة، استطعمت ويف  مك، السيدة الوز ٔ ب ، نعتقد  ة نظر ومن و
متتع حبقها   متكني املرٔة من ا ٔن تقدموا تصورا شامال وواحضا  زي  ظرف و
مع  جتاو  عية،  ج و صادية  ق شطة  ٔ ا يف  ستوري  وا الكوين 

ىل تعزز وتقوية الربامج ا لعمل  ة اليت تدعو  لساعية ٕاىل التوجهيات السام
مغريب   لك  ه  ف سامه  ٔن  جيب  ي  ا ٔمر  ا وهو  الرشيفة،  اململكة  منية 
رى  رب عهنا يف خطابه السايم مبناسبة ا اللته اليت  ومغربية، وفق لرغبة 

ريده   23 ي  التقدم والكرامة ا مغرب  بناء  : "ٕان  بقو يد  ا العرش  لعيد 
و  اال  ر املغاربة،  مجيع  مبشاركة  ٕاال  يمت  ا لن  التمنية،  معلية  يف  ساء 

  شدد..". 
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ٔحرار.  ب املوايل لفريق التجمع الوطين ل   التعق
شارة.    السيدة املس

شارة السيدة هند الغزايل:    املس
و هبا.  ىل املعطيات اليل تقدم رة،    شكرا، السيدة الوز

جمال  يف  ٔمهية  ا من  قدر  ىل  سبات  مك رامك  املغرب  ٔن  ب خنتلف  ال 
متكني  اص  الزتام حكويم  ساء يف وضعية هشاشة، وهناك  ل هنوض  ا

ت.  يات مبا فهيم القرو ساء والف ل صادي    ق
هنوض بوضعية املرٔة  ٔنه ٕاذا اكنت مطالب ا ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔريد  ٔ فقط 
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ٔوضاع املرٔة القروية هو   يف املغرب يه من املطالب  هنوض ب ة، فٕان ا املل
سني، ولكن  س فقط املساواة والعدا بني اجل الية، ل ا واستع ٔكرث ٕاحلا
سوية، خصوصا  ال ات  الف عية بني خمتلف  ج الية و ا العدا  لتكرس 
تفوق  ملغرب  ت  القرو ساء  ال سبة  ٔن  تؤكد  إالحصائيات  ٔن  و

ت.    احلرض
اجلوانب فاملرٔة   من  ة  مجمو يف  هنا  متك ة  ا يف  زالت  ما  امة  بصفة 

اهل البالد  متعية، وهو ما جعل  عية والسياسية وا ج صادية و ق
ديد من   املناداة جبيل  اللته، سباقا ٕاىل  نرصه هللا، وكام هو معهود يف 

كرس بعد   ٔن  ٔرسة، اليت جيب  ىل رٔسها مدونة ا ات و سنة   19إالصال
اجتاه  م سري يف  واليت  املغرب  عرفها  اليت  التطورات  من  ة  ٕاقرارها مجمو ن 

ٔوراش التمنوية.  لمرٔة يف مجيع ا   املسامهة الفا 
لهذه  ة  احلا ٔمس  يف  القروية  املرٔة  تبقى  الصدد،  هذا  ويف 
رب حرماهنا    ، دئ من الطفو هتا املتواص واليت ت ات، بفعل معا إالصال

وال  التعلمي  القارصات من  زوجي  االت  معظم  ٔن  كام  ه،  والرتف ة  ص
ل القضا اليت حتمل تفريطا يف احلقوق الرشعية   لعامل القروي و ستوطن 
ة وغياب  ٔم لبادية، بفعل ارتفاع معدالت ا ٔة  ٔشد وط كون  اة  لمرٔة والف

س حبقوق املرٔة والرتافع حولها.  لتحس   وسائل التواصل الفعال 
ا اليت  هذا، ويظل  ت  الرها ٔمه  د  ٔ القروية  لمرٔة  صادي  ق متكني 

ي  سبات، فه ة من املنجزات واملك ٔن حتقق فهيا احلكومة مجمو ٔمل ونتوقع  ن
ة  ل يف مجمو لر بة  ىل إالنتاج واملوا وام املرٔة العام القادرة  ىل ا اكنت 

امل لكن يظل نصيهبا  ة والزراعية،  الفالح املهام والوظائف  عدما  من  ادي م
املشاريع   ديد من  ل  هود املبذول،  وجب التفكري يف ج ٔو دون ا

لمرٔة القروية يف دورة التمنية.  لكي  ىل إالدماج ا   القادرة 
عية لصاحلها،   ج اللمك احلكومة ٕاىل مواص جمهوداهتا  كام ندعو من 

ا التغطية  رامج  من  الشام  استفادهتا  ر رضورة  ٔخص  ومن  و لصحية 
املنظومة الصحية وكذ من مشاريع   املبذو يف جمال ٕاصالح  لك اجلهود 
ريا رضورة استفادهتا من خمتلف  ٔ ٔوراش" و"فرصة" و اصة " شغيل  ال
ة،  النظام ري  والرتبية  ة  ٔم ا حماربة  مج  ر ذ  يف  مبا  التعلميية،  الربامج 

احل ٔن املرٔة القروية يه من  عتبار  ن بعني  ذ ٔساسية لتطور ٓ لقات ا
متع القروي.    ا

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
لشغالني.  حتاد العام  ري لفريق  ٔ ب ا   التعق

شارة..    السيدة املس

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

يو،   قدم اليل  ات  والتوضي اجلوب  ىل  رة،  الوز السيدة  شكرا، 

امل  اخلطب  احلال  طبيعة  لوضعية ف فائقة  عناية  ٔولت  اليت  ة  السام ة  لك
لتطور  السبل  ٔجنع  يف  والنقاش  التفكري  ذور  نا  ف ٔوقدت  قد  ساء  ال
غي العناية واحلقوق  كفل كام ي القانونية، واليت رمبا مل  ضيات  وحتديث املق
لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  نعتقد  لتايل  و لمرٔة،  الالزمة  واملاكنة 

لهيا    ملغرب ٔن تنكب  لهيا و الرتكزي  اليت جيب  ٔنه من بني اجلوانب  ىل 
يتعلق  ما  ة هو  ات حكوم ستورية وكذ قطا املؤسسات ا ود هذه 

ٔوال.  صادي  ق متكني  صادي، مبا يعين ا ق   ٕالدماج 
اليت   هودات  كذ  شيد  ٔن  رة،  الوز السيدة  والبد،  لتايل  و
لهنوض  ة  رشاف س و ة  احلقوق سرتاتيجيات  الل  من  هبا  تقومون 
متكني  مج "جرس ا ر الل  ، خصوصا من  صاد ا اق بوضعية املرٔة وٕادما
ري   صاد  ق ٕادماج  ىل  الرتكزي  جيب  ٔنه  ىل  نؤكد  نا  لك دة"،  والر

الصارم ا التطبيق  ىل  كذ  واحلرص  صادية  ق ورة  ا مضن  ملهيلك 
عنف  من  تتعرض   مما  ٔوال،  املرٔة،  حبامية  الكف  القانونية  ضيات  لمق

ة.  ٔو مضايقات يف املعامل واملصانع والضيعات الفالح صادي    اق
وذ   فعيل  دمع  املقاو  املرٔة  دمع  جيب  رة،  الوز السيدة   ، وكذ

مق  تبقى هذه لضامن  ال  الوطين، وذ يك  املقاواليت  سيج  ال يف  النوع  اربة 
ساء.  ال دون ال ىل الر   املقاوالت حكرا فقط 

روم حول   هودات اليت  هنوض  ٔن ا رة، والبد  اما، السيدة الوز خ
يتعلق هبشاشة   ف  ساء، خصوصا  ال مهنا  تعاين  اليت  احليف  ه  ٔو ة  موا

بال يف  صادي  ق منطية  إالدماج  ا الصورة  تغيري  ٔوال،  ستوجب،   ، د
ة  ذورا ثقاف لها  املرٔة، واليت جند  ٔسف تالحق  ا واليت مازالت مع اكمل 
راسية  ا الم واملقررات  إال دور  تعزز  رب  ٔوال،   ، وجممتعية معيقة، وذ

ة وحمارصة هذه الصورة.  ة يف موا الم   والربامج إال
رة   . وشكرا السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس
رة يف  لسيدة الوز لكمة  بات. ا ىل التعق   الرد 

رة السيدة   ٔرسة:  وز عي وا ج   التضامن وإالدماج 
شارن.    شكرا جزيال السيدات والسادة املس

س.    شكرا السيد الرئ
شارون.    شكرا السيدات والسادة املس

ىل دمعمك ٔشكرمك  ٔن  ٔوال،  مج وجمهودات الوزارة من  ٔود،   لهذا الرب
متكني  ا "جرس  مج  ر رب  ساء  ل صادي  ق متكني  ا يف  املسامهة  ل  ٔ
طور  يف  ٔو  هم  ٕارشا مت  لني  الفا مجيع  ٔن  لمك  ٔكد  ن نبغي  واليل  دة"  والر
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔيضا هناك عند تواصل قوي مع  إالرشاك، ف

العا حتاد  ٔيضا  التكون  و ٕاطار  ٔوال يف  كون  ش  واملهن،  لمقاوالت  م 
ٔيضا يف ٕاطار إالدماج.  ٔطري، ولكن    والت
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ىل  ٔيضا ف خيص إالدماج ركز  ٔن الوزارة عندها  ٔيضا  شري  ونبغي 
لهيم، ولكن لكمت  بة والتكون اليل  صادي، اكينة املوا ق ن   إالدماج  اك

صادي يف هناية املطاف  ق ٔ    إالدماج  طبعا هذا هو الهدف، ولهذا ركز 
املالية   ف خيص  ة  د وم ديدة  ملياكنزيمات  ٔيضا  و اخلاص  لقطاع  ٔرشت 
د يف ٕاجناح  سا ادي  ٔسايس اليل  د املكون  اجمة، هذه حىت يه وا ا
مج، يف  عية بتزنيل هذا الرب ج لكيف واك التمنية  ٔيضا  مج و هذا الرب

تقين   دمع  ومجيع  ٕاطار  الوطين  التعاون  مع  طبعا  لتقائية  يف  لجهات 
دا يف  م  صادي عند  ق ل إالدماج  ٔن الهدف د يبني  الرشاكء، فهذا 
ري  و  ساء، وانتوما شف ل صادي  ق متكني  سامهو يف ا ش  مج  هذا الرب

نا    6 ٔن الهدف اكن    26.000ات، يعين ف لام ب الت،  س سيدة اليل 
  فغادي نفوقوه.  36.000هو 

ا   ال، واح نتظار يف ا د  د التعطش ووا ٔن هناك وا يبني  وهذا 
مج  الرب هذا  وٕاجناح  تفعيل  ىل  شتغلو  ادي  اجلهات  مع  هللا  شاء  ٕان 

ال.  مج يف ا ٔيضا كرتوجو لهذا الرب مك حىت انتوما  ٔ   بدمعمك طبعا، 
فوق  القروية،  املرٔة  مة ويه  بنقطة  ي  هن الرشاكت  نبغي  من  دد  عنا 

ويف  راكن  ويف  ك  فك ال  م اصة  ٔقالمي،  ا مع  مج  الرب لهذا  ٕالضافة 
ة   رامج يف بين مالل ويف در ٔيضا عند  اللت، اليل يه   -احلسمية و ف

برية مع الرتبية  زوجي القارص هناك التقائية  ملرٔة القروية، وف خيص  اصة 
ر، الوز السيد  وشكرا  من    الوطنية،  املشلك  حنيدو  حناولو  ادي  ٔننا 

رب  زوجي القارص،  ٔساس، وهو متكني املرٔة من املعرفة والتكون وحماربة  ا
عية.    مقاربة اج

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

سول".  ه "التصدي لظاهرة ال ٓن ٕاىل السؤال السادس وموضو   منر ا
د السادة   ٔ لكمة  ٔحرار. ا شارن من فريق التجمع الوطين ل   املس

س.    تفضل السيد الرئ

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

رة،    السيدة الوز
سول.  متحور حول سبل معاجلة ظاهرة ال   سؤالنا 

  شكرا.

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

  

رة السيدة   ٔرسة:  وز عي وا ج   التضامن وإالدماج 
س.    شكرا السيد الرئ

شار.    شكرا السيد املس
د   وا هبندسة  الوزارة  قامت  احلكويم،  مج  الرب تزنيل  ٕاطار  يف 
ٕاسرتاتيجية  يه  اليل  مرات،  دة  يف  قدمهتا  اليل  ديدة  إالسرتاتيجية 

الوضع هذا  حماربة  خيص  ف  هبا  نقوم  اليل  املقاربة  ٔن  ل   "جرس"،  د
الوقائية  املقاربة  امة، يه  سول بصفة  ٔو حماربة ال ٔوى  اص بدون م ٔش ا

  واملقاربة امحلائية. 
نا   ج ٔرسية،  ا السياسة  ٕاطار  يف  ٔرسة  وا وإالدماج  التضامن  فوزارة 
ش حناربو ظاهرة   ، عفوا،  ٔرسة املستق ٔو ا ٔرسة البدي  ل ا املفهوم د

ول الشارع،  يف  ٔطفال  سول  ٔن  ال صادية،  اق مقاربة  ٕاطار  يف  ٔيضا  كن 
ٔن املقاربة   دع،  مج م د الرب ا حىت بوا ٔرس، ولهذا خرج بو ا خصنا نوا
سمى   رب ما  ٔرس  يل لهاذ ا ٔيضا حماو توفري سكن ولو مر صادية،  ق

دد من  le leasing socialبـ ( عي، اليل  ج لكراء  )، ٕاىل بغينا نقولو 
اخن ٔقالمي  هاذ ا ش  راكن،  يف  احلسمية،  يف  املقاربة  هاذ  يف  معنا  رطو 

ٔيضا   ولكن  صادي،  ق متكني  ا عندمه  كون  ش  بومه  نوا العائالت 
  ظروف سكن اليل يه الئقة. 

ٔطفال،  ا متدرس  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  لتقائية  ٕاطار  يف  وطبعا 
سبة ل شام  مقاربة  يه  ٕاذن  لمتدرس،  ٔطفال  ا ادة  اليل   ٕا ٔطفال  ل

اص  ٔش ا ٔو  ٔرس  ا ٔطفال احملرومني من  ل سبة  ل هلم،  ٔرس د ا عندمه 
ة  العموم السياسة  تفعيل  ٔرسي، طبعا  ا السند  ما عندهومش  اليل هوما 

ٔطفال. سول  ٔسايس حملاربة ال د املكون  اية بوا   املندجمة محلاية الطفو 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة. شكرا    السيدة الوز

س.  ب السيد الرئ   التعق

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

ملعاجلة   التصور  د  وا ه  ف اليل  اجلواب  ىل  رة،  الوز السيدة  شكرا، 
  الظاهرة. 

اه ٕاىل هذه الظاهرة  ن رة  ا ٕا لنا اسهتدف الل السؤال د ا من  اح
رص ٔنه ال يق ث  عية املعقدة، ح ٔرس ج ىل ا رة،  ٔمر، السيدة الوز  ا

يتعلق   رتاف،  ال يتعلق  ٔمر  ا ٔن  امة،  بصفة  الفقر  ٔو  احملرومة 
مكن  فني  وهنا  دا،  السه  لطرق  املال  عن  لبحث  يتعلق  العتياد، 
ستغلون  ٔسف،  ا مع  ات،  الف بعض  ٔنه  ث  رة، ح الوز السيدة  د  التعق

رش  وين املغاربة،  ى  التضامن  الفضاءات روح  ويف  الشوارع  يف  ون 
لغاية.  ة ومقلقة  ة، وتصبح الظاهرة حمر   العموم
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ستغلو   عية وخصنا  ن عند دو اج رامج، اك ، اليوم هناك  و
ش، كام  عية،  ج و  هاذ الظرف هذا وهاذ التصور احلكويم لبناء ا

ش مبقاربة  يتعلق  ٔمر  ا مك  جوا يف  رة،  الوز السيدة  هذه قلتو  ملعاجلة  ام 
هيم  ٔن هاذ اليش ما تيخصش فقط وزارة التضامن، ولكن هو  الظاهرة، 
د  وا وخص  املدين،  متع  ا وحىت  ة  احلكوم ات  القطا ل  د العدد  د  وا
هذه  ملعاجلة  ديدة  طرق  وابتداع  س  التحس ل  د الوسائل  ل  د العدد 

  الظاهرة. 
امل هاذ  قة حول  دق ٕاحصائيات  اليوم  ش  عند تنظن  ما  ولكن  وضوع، 

ٔن هناك فعال   ىل  لو  س ا ت و لنا، اح ٔنه يف ٕاطار هاذ التصور اليل طرح ب
اليوم  نطمنئ  ٔن  ٔمل يف  ا ولنا  هاذ املشلك،  ة ووعي خبطورة  ق ٕارادة حق
لول  ٕاجياد  ل  ٔ من  الصحيح  الطريق  يف  ماشية  لنا  د احلكومة  ٔن  ىل 

امل ارب  الت ىل  حو  ننف ورمبا  الظاهرة  هذه لهذه  مع  قطعت  اليل  قارنة 
  الظاهرة. 

اية  الر ل  د مؤسسات  عندمك  رة،  الوز السيدة  وسائل،  عندمك 
هذا   ومن  لك  مش عندها  ٔن  ولو  الوطين  التعاون  مؤسسات  عية،  ج
التمنية  واك  وكذ  ٔقرب وقت،  يف  لك  املش هذه  ل  ٕاىل  ندعومك  املنرب 
ما   ٔن  الوسائل،  توفرو  ش  كذ  املنرب  هذا  من  وتنطالبومك  عية  ج

ش   ادي ميك ليات لكها  ر، وهذه ا س ني بدون مزيانية  شتغل سن
لمك،   ق هذا إالسرتاتيجية د ش متشيو يف حتق رة،  دمك، السيدة الوز سا
صادي اليل حتدثتو  ق متكني  ل ا ل "جرس" د مج د ٕالضافة ٕاىل الرب

ل  الالزمة  الظروف  نوفرو  ش  ليات  لكها  وهذه  ل،  ق ف  ليه  تطهري لنا 
املواطنني  لك  قة  حق زجع  اليت  الشوائب  هذه  لك  من  العام  الشارع 

  واملواطنات. 
رة   . شكرا لمك السيدة الوز

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

رة.    السيدة الوز

ٔرسة:  عي وا ج رة التضامن وإالدماج    السيدة وز
س.    شكرا السيد الرئ

ٔخرى السيد  شار. شكرا مرة    املس
ل   لس ٔيضا  شري  نبغي  الشام  املقاربة  ٕاطار  يف  ٔرشمت  وكام  ودامئا 
ش نعرفو  سهتداف  ىل حتسني  د  سا ادي  د، اليل  عي املو ج
سول واش هوما فعال يف  يعملو ال ٔو اليل  هاذ الناس اليل هوما يف الشارع 

لكمتو   اليل  الظاهرة  حملاربة  سول  ال لهذا  ة  رتاف يف احلا لهيا ويه 
د  املو عي  ج ل  الس وبفضل  الرمقنة  بفضل  دا  م  هذا  سول،  ال

  ادي نتقدمو يف هذه النقطة. 
اليل عندمه ظروف صعبة وصعبة   اص  ٔش ن  ٔن اك ٔيضا  شري  نبغي 

ٔرسة  وا عي  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  السنة  هذه  فلهذا  دا، 
ل مؤسسات    68ٕالضافة لـ   اص د ٔش عية اليل تتلكف  ج اية  الر

واكن   (  11املسنني  نقول  بغيت  ٕاذا  الية  ستع اخلدمات  ل   lesد
Samu Sociaux) د اخلدمة يه ا زد وا مركز    les SAS  ،(11)، اح

السنة، يعين اكنو   السنة    11هذه  ري هذه  برية   11وزد  فهيا مراكز  مبا 
د زاكن، بو ٕ ر ٕادوتنان،  ٔاكد ٔخرى ٕان شاء  ب ادي نقدموها يف مر  ة و

  . ٔتيحت لنا الفرصة    هللا، ٕاذا 
  .وشكرا

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

حول   عي،  ج وإالدماج  التضامن  قطاع  يف  ري  ٔ ا السؤال 
حتاد  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اقة"  ٕا اص يف وضعية  ٔش "ا

  ب. العام ملقاوالت املغر 
سة.    تفضيل السيدة الرئ

شارة   ة التازي:   السيدة املس   ئ م
س.    شكرا السيد الرئ

  السيدة والسيد الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

رة،    السيدة الوز
ات   يا ح اص ذوي  ٔش دد ا مع ارتفاع يف الساكنة املغربية يزتايد 

، يف سنة   ددمه    2004اخلاصة سنو  2014سمة، يف    680.000اكن 
العدد   رات احلالية   1.7صار  دوبية التخطيط، ويف التقد مليون حسب م

ٔكرث من   ش وضعف   2.7هناك  هتم مليون، تعاين هذه الساكنة من الفقر وا
صادي. ليات    إالدماج السوسيو اق

رة،    السيدة الوز
القانون إالطار رمق   املتعلق حبامية حقوق   2016لسنة    97.13خصص 

اقة   ٕا وضعية  يف  اص  ٔش العام،   %7ا القطاع  يف  الشغل  اصب  م من 
رة، يف سنة   ال، السيدة الوز ٔبدا م سبة  مت   2020ولكن مل حترتم هذه ال

  . 2022 فقط، ونفس اليشء يف سنة %1ختصيص 
معينة   ارية  ٕاج سبة  ٔي  حتديد  يمت  مل  اخلاص،  لقطاع  يتعلق  ف 
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف  ة واملبادرات اليت يقوم هبا  ٕالدماج هذه الف
املسؤولية   يف  التلقايئ  واخنراطه  وعيه  من  انطالقا  ٔيت  ت الباب  هذا 

عية.    ج
رة   الوز السيدة  ة شام ولهذا،  احملرتمة، نويص بوضع سياسات معوم

ة  بة إالدماج، ابتداء من التعلمي والص ل موا ٔ ة من  ٔفق اكم مبهنجية  وم
سهيل التنقل، وصوال ٕاىل   ٔسايس وتعزز البىن التحتية ل وتوفري التكون ا
شجيع   ل ليات حتفزي رشاكت القطاع اخلاص  الولوج ملناصب الشغل، وضع 
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 ٔ ات اخلاصة. ىل ٕادماج ا يا ح اص ذوي    ش
ضيات   مق لتزنيل  ة  التطبيق املراسمي  خراج  ٕ رسيع  ال جيب  ريا،  ٔ و
رة،   شها، السيدة الوز ل إالشاكليات اليت تع ة د قانون إالطار، راه مجمو
احلكومة،  طرف  من  ة  التطبيق املراسمي  تزنيل  لعدم  راجع  الساكنة  هاذ 

رب   ىل ورق. قوانني بدون مراسمي التطبيق يه 
اليت   وإالجراءات  التدابري  عن  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  وسائلمك، 

متع؟  ة من ا ذها وزارمك لضامن حقوق هذه الف   س
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
سة.    شكرا السيدة الرئ
رة.  لسيدة الوز لكمة    ا

رة السيدة   ٔرسة:  وز عي وا ج   التضامن وإالدماج 
س.    شكرا السيد الرئ

شارة.   شكرا السيدة املس
د   ٔن احلكومة خصت وا شري ب لهنوض   500ٔوال، نبغي  مليون درمه 

ٔكرث من   متدرس  دت يف ا اقة، واليل سا ٕا اص يف وضعية  ٔش بوضعية ا
الرتبية    23.000 وزارة  به  تتقوم  اليل  لمجهود  ٕالضافة  تقريبا  طفل  ٔن 
د   ل   80.000وا دا متدرس  ا من  ستافدو  ت اقة  ٕا وضعية  يف  طفل 

يف  ا  اح عند  اليل  هوما  اخلاصة  الرتبية  يف  يعين  اليل  هاذو  املدارس، 
هاذ   23.000 ل  س اليل  ل  ل املدرة  شطة  ٔ ل ٔيضا  ٕالضافة  طفل، 

رب املنصة   شطة مدر   9000السنة  ٔ بة خللق  املوا ة طلب لالستفادة من 
ل.    ل

ٔرسة   وا عي  ج وإالدماج  التضامن  وزارة  ٔن  ب ٔيضا  شري  ونبغي 
اص  ٔش ا ٔوضاع  لهنوض ب ة املندجمة  السياسة العموم ل  مي د لتق قامت 
دد من   ٔن هناك  لها، وتبني فعال  ٔول د مج ا اقة، يعين الرب يف وضعية ٕا

املرسوم ه  ف مبا  لها  د تزنيل  متش  ما  اليل  اقة   املراسمي  إال ببطاقة  اخلاص 
الل سنة   اقة، وهاذ السنة مكلناه، يف  مي إال  -وانتوما رشتو    -وبنظام تق

نظام   2016اكن يف   د حرض  يعين و مكلنا  السنة  هاذ  ولكن  القانون، 
بطاقة  ل  د املرسوم  ٔيضا  وحرض  ولية،  ا املعايري  حسب  اقة  إال مي  تق

ٔمانة   ا اليا يف  اقة اليل هو  ش ٕان  إال رية،  ٔ العامة، يعين يف املر ا
ٔسابيع املق ٕان شاء هللا.  كون خيرج يف ا   شاء هللا 

املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  وانتوما  شكرمك  ت ٔرشتو..  و خيص،  ف 
ٔن  دا  م  وهذا  اخلاص،  القطاع  ل  د لالخنراط  رشتو  مك  ٔ شكرمك  ت

ه   ا  %7هناك القطاع العام اليل ف ىل تفعيلها ولكن مازال   واح شتغلو 
و والقطاع اخلاص.    ما تفعلش القانون إالطار التعاقدي ما بني ا

ٕاطار   السنة يف  ال هاذ  ننوه بعدد من الرشاكت م غي  ت ٔوال،  ولهذا، 
ووزارة  ٔرسة  وا عي  ج إالدماج  التضامن  وزارة  بني  ما  الرشاكة  د  وا

اقة ارة ومجعيات إال ة والت ٔول   الصنا ع رشاكة ٕالدماج يف ا هنية مت توق ا
اود  100اكنت  هلم   200دا  100وزد  ادي يمت إالدماج د خشص اليل 

سمى ( ٔو مسارات إالدماج يف les circuits de distributionيف ما   (
هاذ  ري  عند  اكن  ٔيضا  و امليدان،  هاذ  يف  شتغل  ت اليل  الرشاكت 

ن   ني اليل فاتو لقاء ٔسبو حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ا دا مع  مني 
مس  خرطني  م هوما  اليل  س،  الرئ ئب  والسيد  س  الرئ السيد  ٔشكر  و
داد   اليا حنن يف ٕاطار ٕا ش غمنرو  املغرب  حتاد العام ملقاوالت  طبعا 
القطاع  بني  وما  و  ا بني  ما  التعاقدي  مج  الرب مرشوع  ٔو  مج  الرب

زلو  ش    هاذ التعاقد ٕان شاء هللا. اخلاص، 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

سة يف بضع ثواين. لسيدة الرئ لكمة    ا
ٔشغال هاته اجللسة.  ىل مسامهتمك القمية يف  رة،    شكرا، السيدة الوز

لمسامهة   ضة  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا لسيد وز ورحب 
ٔول،  سؤال   ٔ ، هتم قضا املدرسة، ونبد ٔسئ ىل جو من ا ابة  يف إال
السادة  وضع  من  القروي"،  العامل  يف  املدارس  دد  من  "الرفع  ه  موضو

لكف..   ٔصا واملعارصة،  شارن يف فريق ا   املس
شار. تفضل السيد ا   ملس

دي وحيىي:  شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
متدرس يف  لتعممي ا ر احملرتم، عن سياسة وزارمك  سائلمك السيد الوز

  العامل القروي؟ 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    تفضل السيد الوز

ٔويل   ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا منوىس، وز ب  ضة: السيد شك   والر
ىل هاذ السؤال.    شكرا 

راه   تنعتربوه  هو  قة  فاحلق الفرص،  اكفؤ  و ٕانصاف  ىل  لكمو  ت ا  اح
لوسط القروي، وهذا يعين توسيع العرض   هنوض مبنظومة التعلمي  مرتبط 

ٔخرى.  ٔو ٕاضافة جحرات دراسية  ديدة  داث مؤسسات    الرتبوي وٕا
تقريبا   عند  ٓن  ا د  تعلميي  6600فل الوسط  مؤسسة  يف  يه  اليل  ة 

د   من مجموع املؤسسات التعلميية، وٕاىل   %55القروي، هذا ميثل تقريبا وا
د   لوسط القروي عند تقريبا وا راسية  ل احلجرات ا ذينا اجلانب د ا

تقريبا    79 ميثل  وهذا  دراسية،  جحرة  وعند  %47ٔلف  مدرسة   273، 
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اصة يف العامل القر  اتية اليل يه موجودة    وي. جام
عددة السنوات،  ل التخطيط املدريس م د املقاربة د ا اعمتد وا واح
والسنوات  السنة  هاذ  خيص  ف  ايق  اس التصور  د  وا كون  اولو  تن

د   و وا ش نب ، فاليل هو مربمج هاذ السنة  لوسط   130املق مؤسسة 
ٔربع سنوات اليل من بعد تقريبا   ليل يه مؤسسة تعلميية ا  100القروي، وا
تقريبا   هذا  القروي،  العامل  يف  ىن  غت دد   %50سنو  ل  د هود  ا من 

الس  ل  د املؤسسات  ىل  وركزو  وغنعطيو  اجلديدة،  املؤسسات 
فني هنا  ٔن  ٔهييل  والت دادي  إال ٕاما  وعند    الثانوي،  كتظاظ  عند 

مة.  د  ات اليل يه    اج
اليل هو مربمج هو   راسية  ا اليشء ف خيص توسيع احلجرات  نفس 

د   د    1000تقريبا وا ٔيضا اليل هو مربمج وا ، و ة سنو  150جحرة ٕاضاف
لوسط القروي.  اتية اليل يه لكها    مدرسة جام

امل ف خيص  تيدار  اليل  هود  ا د  ارفني  وهناك وا ٔنمت  رشية،  ال وارد 
ل التوظيف سنوية ومن طبيعة احلال يف ٕاطار  د العملية د ٔنه هناك وا ب
لعامل  رشية  اكيف من املوارد ال ل التوظيف، تنخصصو احلظ ا هاذ العملية د

ات يف هذه املناطق.  بو احلاج ش نوا   القروي 
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار، اليس احلسناوي. التعق  لسيد املس   ب 

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
بني   مت  ي  ا ري  ٔ ا االتفاق  ر،  الوز السيد  اليا،  مثن  البداية  يف 
ٔن هذه  مللموس  رخييا يؤكد  ي يعترب اتفاقا  ت النقابية وا الوزارة واملركز

دت وفت.    احلكومة لك ما و
ر، الوز السيد  اسبة،  تقدممت    ٔغتمنها م اليت  ات  ىل التوضي ٔشكرمك 

املغربية   ملدرسة  الريق  ل  س يف  املبذول  هود  ا تعكس  واليت  بعرضها 
لعامل   التعلميي  العرض  بتعزز  يتعلق  ف  خصوصا  التعلميية،  واملنظومة 

  القروي. 

ر،    السيد الوز
ملف  بعد  لمغاربة  الثانية  القضية  شلك  التعلمي  ٔن  د  ٔ ىل  ال خيفى 

ٔيده هللا ونرصه، ا ال امل محمد السادس،  دة الرتابية، وحيظى بعناية  لو
بري ما قامت به وزارمك  رتياح  ل و س ٔصا واملعارصة  وحنن يف فريق ا

  يف جمال حتسني جودة املنظومة التعلميية.

ر،    السيد الوز
لولوج امة  ود ا  ومعرف فكر  متع  ا ٔمان  صامم  هو  التعلمي  قطاع   ٕان 

لمجمتع  الصلبة  التحتية  ة  الب القروي  العامل  شلك  كام  املعرفة،  صاد  اق

دد  من  الرفع  ل  ٔ من  هودات  ا من  املزيد  بذل  يتعني  املغريب،  
يف  لحق  كرسا  والنائية،  اجلبلية  واملناطق  القروي  العامل  يف  املدارس 

لك مواطن.  ستور املغريب  ي يضمنه ا   التعلمي، ا
تعل  ة  وكام  در ة  فٕان  ر،  الوز السيد  ل    -مون،  س ىل  اللت  ف

فٕاهنا   املبذو واليت ال ننكرها،  هودات  ا ىل الرمغ من  املثال ال احلرص، و
ستوجب الرفع  بري من املؤسسات التعلميية، مما  الزالت تعاين من خصاص 
اكيف  رشي ا لعنرص ال زويدها  دد املؤسسات هبذه اجلهة ورضورة  من 

املطالعة و  ات  وقا الصحي  والرصف  ء  والكهر اكملاء  الرضورية  التجهزيات 
سنوي  خمطط  ٕاعامل  مع  مبحيطها،  ٔمن  ا وتعزز  ة  ولوج التك والوسائل 

  لصيانة هذه املؤسسات.

ر احملرتم،    السيد الوز
اتية امجلا املدارس  يف    ٕان  بري  شلك  سامهت  رائدة،  جتربة  تعترب 

لتلميذ   النفيس  ستقرار  ىل  دت  وسا املدريس،  الهدر  من  ف  التخف
ٕاقلمي  يف  اصة  و الوطين،  الرتاب  صعيد  ىل  تعمميها  غي  ي ا  ٔرسته،  و

اتية.  ة ٕاىل هذه املدارس امجلا ٔمس احلا ي هو يف    الرشيدية ا
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة: السيد    رئ
  شكرا السيد احلسناوي. 

ر، يف بضع ثوان. هل هناك يش ٕاضافة   ، السيد الوز

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   السيد وز
ٔكد ن ش  ري    ري  ٔ ا قة  احلق عيني يف  ج الرشاكء  مع  االتفاق  ٔن  ب

ش حتفزي هاذ لك الهيئة الرتبوية وضامن الزمن   ال  ٔيضا ا ح  ادي يف هو 
ال القروي،  ٔيضا يف ا ش حنسنو اجلودة  د  سا ادي  املدريس، وهذا 
ٔيضا   ة، وبغيت  اليل يه اكنت مطرو لك  ٔن هاذو من املش ب تنعرفو  ٔن 

ٔكد ه    ن ٔ اليل قدم مج اليل  ا هاذ الرب دد من اجلهات اح رشاكة مع  ٔن  ب
ل املؤسسات اليل يه ميكن  د العدد د مج اليل ميكن تضاف  وا ر هو 
ولكن  ٓن،  ا ات حلد  االتفاق بعض  وقعنا  ا  واح اجلهوية،  الس  ا مع  لها مت 

ات اململكة. ىل لك    غي نعمموها 
  وشكرا.

س اجل   لسة: السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

قطاع  العاملني يف  د مجليع  مو ٔسايس  "نظام  ه  املوايل موضو السؤال 
حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة  الرتبية الوطنية"، وا

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

ٔمل د ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية،    عن  ٔسايس املو ٕاخراج النظام ا
ر.    سائلمك السيد الوز

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   السيد وز
ل   د املوضوع  هذا  دات  لتقدمي مست الفرصة  ة  ٕا ىل  ٔوال، شكرا 
ٕارشاف  املايض حتت  ت  الس يوم  مت  راه  ميكن  تبعمت  كام  ٔسايس،  ا النظام 
ت  د احملرض اتفاق بني الوزارة والنقا ىل وا ع  س احلكومة التوق السيد رئ

دد املبادئ املؤطرة لنظام   ٔكرث متثيلية، اليل هو تي اص التعلميية  ٔسايس 
  مبوظفي قطاع الرتبية الوطنية. 

د العمل اليل هو اسمتر تقريبا   ع هو مت بعد وا قة، هاذ التوق ويف احلق
ٔسايس اليل هو معمول  و هو ذاك النظام ا د السنة، واكن الهدف م وا

ذ سنة   ٓن م لك وبني 2003به ا ل املش د العدد د ، واليل ميكن رامك وا
لو يف م د و احملدودية  نب ش  املبادئ  دد  هناك  ٓن  ا بة إالصالح،  وا

د  إالجراءات  ل  د العدد  د  بوا ادي جيي  اليل  ٔسايس،  النظام  د  وا
  مة.

  ما بني هذه إالجراءات: 
لق املنافذ واجلسور بني   - ٔطر و لك ا د السريورة املهنية  ٔوال، توح

اليل ديدة  ربوية  وٕارساء هندسة  والهيئات  ٔطر  ا التاكمل خمتلف  حتقق   
هاذ   لك  بني  ما  التفريق  ذاك  من  ننقصو  الهيئات،  لك  بني  ام  س و

اكفؤ الفرص بني املوظفني؛  ٔن نوضعو جسور ونضمنو    الهيئات وحناولو ب
عية    - ج و املهنية  لوضعية  رتقاء  ضامن  هو  الثانية  النقطة 

املام ختليق  ٔيضا  و القطاع،  هاذ  ل  د لموظفني  املهنية وتوفري واملعنوية  رسة 
لك  د  التقا ٕاىل  التوظيف  من  ات  وواج حقوق  من  ت  الضام نفس 

ل القطاع.    املوظفني د
ل امللفات اليل   د العدد د ويف هذا إالطار، من طبيعة احلال هناك وا
ٔسايس اجلديد، مهنا املواضيع   ادي مت معاجلهتا يف ٕاطار هذا النظام ا ا  اح

ٔاكدميي  ٔطر ا هتم  جتاه  اليل  ا يف  ٓن مش ن، ا ملتعاقد سمى  ٔو ما  ات 
احلقوق  ش لك  ال  ا هلم  ح  يف ادي  اليل  د  مو النظام  د  وا يمت  ل  د

ستافدو مهنا؛  ٓخرن ميكن هلم  لموظفني ا   اليل يه مضمونة 
مبوضوعية    - ٔداء  ا مي  تق رب  التحفزي  ل  د النظام  د  وا ٔيضا  هناك 

ة ومعايري  اس؛ وشفاف لق   اليل يه قاب 
ديدة لتحفزي الفرق الرتبوية؛  - د مهنجية    هناك اع

ات اليل اكنت يف   - ل الف يف قلت د ل  ٔيضا د د العدد  هناك وا
ات، معاجلة هذه امللفات.  ل هذه الف   اجتاه إالنصاف د

ت اليل سامهت  شكر لك اليل سامه، لك النقا ري  ري  ٔ وبغيت يف ا
لعمل اليل مت اليل هو معل اليل اسمتر لعدة شهور، يف هذا ا  هود، ونوه 

ة.    حىت نوصولو لهذه الن
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

د ٔ لكمة  ب.   ا شارن يف ٕاطار التعق   السادة املس

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

ملغرب ننوه هبذا االتفاق، فربوح فٕاننا يف فريق   لشغالني  حتاد العام 
بني  ما  العالقة  احلكومة،  هذه  عهد  ىل  طبع  ي  ا واجلدية  املسؤولية 

عيني.  ج   الوزارة الوصية وما بني الفرقاء 
والرشكة  واملسامهة  املواطنة  النقابة  طق  م من  م  ال هذا  نقول  حنن 

ة اخلطاب ين ازدواج ا هو   واليت ال ت وال املزايدات، ٕان ما حيمك لك مواقف
اكمل  اوب ا هنوض هبا دون الت ة اليت ال يتصور ا ل املدرسة العموم مستق
ٔمانة   لك  تضمهنا  واليت  التعلميية،  ٔرسة  ل ة  واملرشو العاد  املطالب  مع 

الوطين   املؤمتر  ٔقره  كام  لتعلمي  احلرة  امعة  ل املطليب  املنعقد    11امللف 
رب وية اليت   بدج ٔو املطالب الف ملطالب العامة  ه ما يتعلق  املايض، سواء م

اهتا وٕايالهئا املاكنة اليت   لك ف ٔرسة التعلميية  عتبار ل روم يف احملص رد 
  ستحقها. 

لك ما حتم هذه العبارة من معىن، س   رخيية  حنن اليوم ٕازاء حلظة 
ٔسايس مو  داث نظام  ىل ٕا ٔحاكمه وقع االتفاق  د خيضع مجيع املوظفني 

من  املهين  مسارمه  طي  ات  والواج احلقوق  نفس  هلم  وخيول  ضياته،  ومق
رب   التعاقد  مر  ار  ٕاق هو  إالطار  هذا  واملهم يف  د،  التقا ٕاىل  التوظيف 
ي شلك  ٔمر ا ا ٔاكدمييات، وهو  ا ٔطر  ب ٔساسية اخلاصة  ا ٔنظمة  ا ٕالغاء 

ملغرب.مطلب دامئا لالحتاد العام     لشغالني 
يمت   ٔن  جيب  ا،  منوذ يعد  التارخيي  االتفاق  هذا  ٔن  نؤكد  اما،  وخ
مازالت   اليت  ت  خصوصا  ة،  احلكوم ات  القطا ر  سا يف  به  داء  ق

كف عن الرشوع يف احلوار القطاعي.    س
س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
لسؤال املوايل، موض  ه "تنظمي قطاع التعلمي اخلصويص". منر    و

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  لشغل. 
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  تفضل. 

لهين الكرش:  شار السيد    املس
  السادة الوزراء احملرتمون، 

رسائ ذة لتنظمي قطاع    ، السيد الوز احملرتم، حول إالجراءات املت
  التعلمي اخلصويص؟ 

  س اجللسة: السيد رئ
ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
والتكون   الرتبية  مبنظومة  املتعلق  إالطار  القانون  ٔن  ب ر  نذ بغيت   ٔ
ل  التفا ٕاطار  يف  يعمل  اخلاص  القطاع  ٔن  ب ىل  ٔكد  العلمي  والبحث 
املنظم  احلايل  القانوين  إالطار  ٓن  وا املنظومة،  ت  مكو يق  مع  والتاكمل 

ل الوزارة  ش إالماكنية د ل لتعلمي املدريس اخلصويص، ما تيعط ش تد
التعلمي   مبؤسسات  املطبقة  ات  والواج الرسوم  ني  وتق حتديد  ل  ٔ من 
ة إالدارية، اليل يه  ل املراق ا عند جلن د املدريس اخلصويص، ولكن اح

ٔن:  رات لهاذ املؤسسات ب الل ز ٔكد من    تت
ٔرس؛  - ار ا مت ٕاخ   ٔوال، ت
لجميع؛  - كون معروفة وكون  ات  ٔيضا هاذ الواج مت    ت
ٔخرى   - ٔو اخلدمات ا متدرس والرسوم  ات ا متيزي ما بني واج وكون ا

متدرس.  علقاش    اليل يه ما م

ٔو نظام   القانون  د  ىل وضع وا شتغلو  ا ت الوقت اح ا يف نفس  واح
اكنت   القانون،  هاذ  يف  ا  تقدم قة  حق اخلصويص،  املدريس  لتعلمي  اص 

امل  ىل  شتغلو  ا ت اح ٓن  ٔوىل وا ا بعني املسودة  ذو  ش  الثانية  سودة 
كون مراجعة   ٔوال   ، د سا ات واليل  اليل  ات  قرتا عتبار لك 
منوذ  يل  دا النظام  د  وا وضع  يمت  ادي  ٔيضا  و التحمالت  دفرت  ٔيضا 
ش حنسنو اجلو  د  سا ادي  قة  لمؤسسات اخلصوصية، وهذا يف احلق

ٕاطار ٔرس يف  املؤسسات وا ما بني  هاذ   والعالقة  هبا  تتقوم  اليل  اخلدمات 
 املؤسسات.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لهين.  شار،    السيد املس

لهين الكرش:  شار السيد    املس
ر،    السيد الوز

 ، و ت ا ٔولو ٔولية من  كون  ٔن  غي  ٔن التعلمي العمويم ي نؤكد لمك 
ل   نق ٔن  ، وال ميكن  منية شام ق  ل حتق ٔ ٔن من  ٔحوال  ال من  ٔي  ب

ٕاليه من طرف  لولوج  ارا  بديال عنه وٕان اكن خ التعلمي اخلصويص  كون 
ري من املغاربة.    الك

الف من العاملني   ٔن ا ر،  اهمك، السيد الوز ٔن نلفت ان ٕاننا اليوم نود 
طرف  من  استغالل  ٔة  وط حتت  ش  تع اخلاصة،  ملؤسسات  والعامالت 

ث  ب هذه املؤسسات ح ٔر عدم   بعض  شتغلون يف ظروف صعبة  ٔهنم 
ٔجور  ا ٔداء  دم  عن  هيك   ، هزي ٔجور  و العمل  ات  سا دد  رتام  ا
وكذا حرمان  املدرسية،  العط  بدعوى  يوليوز وغشت  املستحقة لشهري 
الوطين   الصندوق  ى  الترصحي هبم  من  العاملني  ٔساتذة  ا من  ة عريضة  ف

عي، وكذ غياب التكون  ج . لضامن    املسمتر والتكون البيداغو
الالت يف:  خ ىل هذه    وتت

ٔحاكم املادة    - د مؤسسات التعلمي اخلصويص ب من القانون    84دم تق
استعامل   06.00 ة  مبراق يتعلق  ف  خصوصا  اخلصويص،  املدريس  لتعلمي 

ب والوسائل الرتبوية؛    الك
ري مؤه تنعدم ف  - ات  ح مدارس يف ب ص بف راخ ح  هيا الرشوط  م

غياب  ىل  ونؤكد  الرتبوية،  التعلميية  لمؤسسات  املطلوبة  واملواصفات 
ل مدارس  ٔ ص لعامرات من  ضية والرتخ ة واملرافق الر سرتا ات  سا

  خصوصية؛ 
ة من   - ري مراق تعلميية  تعمتد مكناجه  ري مرخصة  مكيلية  فرض كتب 

  طرف الوزارة؛ 
-   ٓ و ات  ٔ مجلعيات  الوظيفي  عن الغياب  هيك  ذ،  التالم ٔولياء  و ء 

ىل غياب  الوة  س هذه امجلعيات،  ٔس دم السامح ببعض املؤسسات لت
ٔطر  ل اكم  ا احلقوق  ضامن  ل  ٔ من  الوزارة  طرف  من  ع  والت ة  املراق

د سواء.  ىل  ذ  ٔرس والتالم   واكفة العاملني وا

ىل نؤكد  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  رضورة سهر    ٕاننا يف مجمو
ة هذه القطاع وضامن ما ييل:  ىل مراق   الوزارة 

ء    - ن ٔن  ب لام  طمك  ٔح ٔن  ٔود  وهنا  النقايب،  ء  ن حق  رتام  ا
النقايب يعترب جرمية يف نظر بعض املؤسسات التعلميية اخلاصة، ٕاذ مت فصل 
لواء   حتت  املنضوية  ٔساتذة  ل الوطنية  لنقابة  الوطين  العام  اكتب  ا

شتغل هبا؛ الك لشغل من املؤسسة اليت اكن  ميقراطية   ونفدرالية ا
ىل تطبيق مدونة الشغل؛  -  السهر 
ام    - اص يتالءم  ٔجور  د نظام  ٔجور، مع اع ٔدىن ل رتام احلد ا ا

 التدرس؛ 
ة؛  - ق ات العمل احلق دد سا ٔجور و  الترصحي 
 التعويض عن العطل؛  -
د البطاقة  -  املهنية؛ اع
دمات   - لقطاع من  ٔطر العاملني  ٔساتذة وا ا ريا، استفادة لك  ٔ و

ٔو رشط.  د   مؤسسة محمد السادس بدون ق

كون  ٔن  املفروض  من  ي  ا القطاع  فهذا  ر،  الوز السيد  ولٕالشارة، 
مثر فقط يف املدن   س ٔنه  ري دليل  ل الرحب، و ٔ مثر فقط من  س رشاك 
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ين   ٔن الكربى، وست قي جيب  ٔن الرشيك احلق لعامل القروي،  راته  اس
السؤال:   يطرح  وهنا   ، و ا انب  وٕاىل  الوزارة  انب  ٕاىل  لك  املش حيل 
ر   س ملاذا  النائية؟  القرى ويف املناطق  مثر يف  س القطاع ال  ملاذا هذا 

ملدن الكربى؟    فقط 
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    شكرا لسيد الوز

 : اجللسةس السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر؟   يش ٕاضافة السيد   الوز
  تفضلو. 

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
لتعلمي   هتمت  يه  قة  فاحلق الطريق  ارطة  ٔن  ٔكد  ن بغيت  اليل  ري 
ميكن  اخلصويص  القطاع  ٔن  ب نعتربوش  ما  ا  اح ٔولوية،  ا ٔعطته  و العمويم 

ٔن يه كون بديل، من طب  لرحب  هيمت  القطاع اخلصويص راه  احلال  يعة 
ش  مينعش  مؤسسة خصوصية، ولكن هذا ال مينع من تطبيق القوانني، ما 
ش من طبيعة احلال تتكون  مينعش  عي موجود، وما  ج كون احلوار 

ة الرتبوية.    املراق
ٔن هاذ القطاع تيلعب   ٓن ميكن لينا نقولو ب ا حلد ا ا  اح ور وا د ا وا

ميثل   شوفو النتاجئ فـ  %14هو  ني ت ذ وم ل التالم ري واحض(   ..د   ) م 
ن  اك ٔن  ب ليه  نعرتفو  خصنا  ولهذا  العمويم،  القطاع  من  ٔحسن  راه  النتاجئ 
خصنا   هود  ا هاذ  ن  اك ٔن  رمغ  ٔن  ب مينعش  ما  هذا  ولكن  هود  ا د  وا

ش حيرتم القو  كون احلرص  ة و عي كون مراق ج انني وكون احلوار 
اكمل.  لو ا ور د ش يلعب ا   و

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لسادة   اخلصويص"،  التعلمي  اكليف  "ارتفاع  حول  املوايل  السؤال 
لشغل.  حتاد املغريب  شارن من فريق    املس

س.    تفضل السيد الرئ

ن سليك:  شار السيد نور ا   املس
س. شكرا    السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
وزارة  الل  من  احلكومة  فهيا  استطاعت  اليل  إالجيابية  ٔجواء  ا فهاذ 
النقابية   احلركة  انب  وٕاىل  ة  العموم الوظيفة  ووزارة  املالية  ووزارة  التعلمي 
حتاد  لتعلمي  الوطنية  اجلامعة  طليعهتا  ويف  التعلمي  قطاع  ل  دا املمث 

ه اليل  االتفاق  د  وا ٕاىل  التوصل  مت  ٔن  لشغل  ما املغريب  واليل  م،  و 
ٔو بداية   ٔقرب  ٔنه معليا  ال التعلمي يف البعد نتاعو،  ساء ور ش فقط  تيعن

ه   قدم ما  ة  ه طي صف ف اليل مت  ٕاجيايب  لعقدة، وهذا يشء  العمل  ار  ٕاق
لرشاكء   ننوهو  ٔن  ٕاال  لينا  ميكن  وما  ٔسف،  ا اكمل  مع  السابقة  احلكومة 

حلكومة.  عيني وننوهو    ج
ال  املغريب  فهاذ  حتاد  فريق  قرر  ٔجواء  ا هذه  ويف  إالجيايب،  نفس 

حنتفلو   ش  اخللط  د  وا كوش  ما  ش  اعو  م السؤال  ل  ٔج ت لشغل 
قوة  النقابية، اكنت  احلركة  ل  د قوية  ومبسامهة  ٕاليه  التوصل  مت  مبا  ونفرحو 
وقوة  ٔمر   ا اج  اح ٕان  ة  اج اح وقوة  تفاوضية  وقوة  ة  اقرتاح

ة، اعنا يف مر الحقة.  اقرتاح   وسنقدم هاذ السؤال م
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

يف   الرتابية  ات  امجلا مع  رشاكة  لق  " ه  موضو املوايل،  لسؤال  منر 
الفريق  عن  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  وا يض"،  الر ال  ا

  ستقاليل. 
س.    تفضل السيد الرئ

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

ال   ا يف  الرتابية  ات  امجلا مع  الرشاكة  لتقوية  ذة  املت التدابري  عن 
ر.  سائلمك السيد الوز يض    الر

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    السيد الوز

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   السيد وز
اصة ضة و ل الر املوضوع د هاذ  ا  صاص    اح القرب هو اخ ضة  ر

بغينا   املشرتك  صاص  خ هذا  قة  احلق ويف  الرتابية،  ات  امجلا مع  مشرتك 
السياسات  يف  والفعالية  ة  ا الن ونضمنو  الية  ا العدا  د  لوا نوصلو  ٕاىل 
د الرشاكة ما بني   كون وا ش  ة يف نفس الوقت  ا ا يف  ة، اح العموم

سهر  ات الرتابية، وهذا هو احلكومة والقطاع اليل هو ت ضة وامجلا ىل الر
ات  االتفاق ل  د العدد  د  وا الل  من  ليه،  شتغلو  ت ا  اح اليل  جتاه 
حنددو  ش  د  سا ات  االتفاق هاذ  بغينا  الوقت  نفس  يف  قة  فاحلق اليل 
العقاري  اء  الو واش  شوفو  ٔيضا  ش  طقة،  م لك  حسب  ات  احلاج

امل  ٔيضا  نضمنو  ش  ننجزو الرضوري،  لنا  ميكن  ش  متويل،  يف  سامهة 
ش نلقاو  احللول املناسبة لتدبري هاذ  ٔيضا  م، و مج اليل هو  د الرب وا
ة،  ان تتكون مطرو ٔح لك اليل يه يف بعض ا املرافق، وهاذو هوما املش
ل التدبري  شطة اليل يه مربجمة حمليا موضوع د ٔ رفعو من ا ٔن ٕاىل بغينا 

شئات راه مطروح. واملوضوع د شيط هاذ امل   ل ت
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ل   د مج  الرب د  وا عند  ا  انطلق،   814اح اليل هو  القرب  ملعب 
د   ن تقريبا وا ٓن اليل ميكن نقول اك ٔو يف   210حلد ا ٔجنزت  اليل يه ٕاما 

د   ن وا ٓن، اك الل   250طور إالجناز ا ادي تنطلق  ٔشغال  اليل يه ا
ة   ٔشغال  تقريبا ال  350هاذ السنة والبق ش تنطلق ا يل يه مربجمة سنة.. 
 .   فهيا السنة املق

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

س.   لسيد الرئ لكمة    ا
  تفضل. 

ن الطرمونية:  شار السيد ع   املس
ىل املعطيات اليت تفضلمت بعرضها، واليت   ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز

ٔن   لشك  مبا ال يدع جماال  من  تؤكد  ب وافر  يض حيظى بنص الر القطاع 
وذ  املغرب،  فهيا  اخنرط  اليت  الكربى  التمنوية  ٔوراش  ا مضن  م  ه
يعترب حبق  ي  ا القطاع،  هبذا  هنوض  ا ىل  السايم  املليك  احلرص  بفضل 
ٔساسية ومدرسة   سان ا رشية وحقا من حقوق إال لتمنية ال ٔساسية  رافعة 

و  املشرتك  ش  الع قمي  ل لرتسيخ  دا إالجيايب  ندماج  ق  وحتق التضامن 
متع.    ا

ىل صعيد القطاع  مة  جزات  ٔن بالد قد حققت م ه  ومما ال شك ف
وفق  القرب،  ضة  لر التحتية  ة  الب بتعزز  رتبط  ف  خصوصا  يض،  الر
ضية، وهو ما يفسح  لقوانني والضوابط الر م  رتام  ولية ويف ا املعايري ا

لم ال  خمتلف ا من  احمليل  الصعيد  ىل  املواطنني  ٔمام  ضية  الر امرسة 
ٔعامر، الس الشباب، لتعزز مواههبم وصقل طاقاهتم بعيدا عن مسا  ا

  حنراف والغلو الفكري والسلويك. 
ضة   لر التحتية  ات  الب تعزز  فٕان  ستقاليل،  الفريق  ر  تقد ويف 

ٔهداف املعلنة، خصوصا يف ق ا ستوجب  القرب وحتق مج احلكويم،   الرب
ل املثال ال  ىل س ة واليت مهنا  ٔيضا جتاوز بعض إالشاكليات املطرو ا  م
ذات  الرتابية  ات  امجلا بعض  يف  خصوصا  القرب،  ضة  ر زتال  ا احلرص 
رة  ٔقل  ة  وبدر القدم،  كرة  اصة  القرب  مالعب  يف  القروي،  الطابع 

ال  رة، ويف املقابل ضعف يف  ضات الس والطا الر فضاءات اخلاصة ببايق 
شئات  ىل هذه امل ٔوال،  ة، ٕاشاكلية احملافظة،  و املزاو يف الفضاءات املف

هتا لتكون يف مستوى تطلعات ساكنهتا وزوارها.    وصيا
تبقى   اليت  ات  امجلا يف  خصوصا  ر،  الوز السيد  الثالث،  املشلك 

ل  اصة  حملية  فضاءات  بغياب  رتبط  (حمافظة)  لالستفادة ساكنهتا  ساء 
وري.  بريا من العنرص ا اال    من هذه املرافق اليت تعرف ٕاق

ىل تقوية   ر، يبقى من الرضوري العمل  ويف هذا الصدد، السيد الوز
بصيانة  سمح  دة،  مو تدبريية  طريقة  وفق  الرتابية  ات  امجلا مع  الرشاكت 

شجي الل ال ستعامل املعقلن لهذه املالعب من  لق دورية لها و ىل  ع 

لك  صصة  ا لقرب  مرافق  تدبري  لها  املفوض  والتمنية  شيط  لت رشاكت 
ٔخرى.  ٔو التفكري ملا ال يف طرق تدبري  ضات    الر

ر،    السيد الوز
ٓخرها إالجناز   رة القدم،  ري املسبوقة اليت تعرفها  اليوم، وبعد الصحوة 

بقطر العامل  ٔس  الوطين  لمنتخب  املسبوق  ري  و هناك التارخيي  ن  اك  ،
ٕاضفاء   يفرض  ي  ا ٔمر  ا وهو  ضة،  الر ممارسة  ىل  مزتايد  ال  وٕاق م  اه
رشاكة مع   لقرب  ضية  ضة القرب لبناء فضاءات ر ر م  ه املزيد من 

ات الرتابية.    امجلا
مك تقوية الرشاكة مع   متىن م ر،  وما دامت املناسبة رشط، السيد الوز

ات وامجلا فرج  ٔوالد  ة  التحتية    جام ة  الب تعزز  الل  من  لها،  اورة  ا
، ٕالظهار مواههبم يف خمتلف  ٔمام شباب داك ال  ضة القرب وفسح ا لر
جماين،  املرافق  لهذه  الولوج  جعل  ىل  احلرص  مع  ضية،  الر ٔلعاب  ا

ات الهشة والفقرية.  لف   خصوصا 
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة   : السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ٔوالد فرج.  ىل املرافعة يف حق    شكرا 
ر.    السيد الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
ٔكد ري بغيت ن ل التدبري والصيانة    ميكن  قة هاذ املوضوع د ن يف احلق

التدبري  غمت  اليل  يه  لوزارة  تطلبو  الصعب  من  راه  القرب،  مرافق  ل  د
ما  ة  ا الن وال  اليش  هاذ  ىل  قدرة  ال  عند  ما  املؤسسات،  هاذ  ل  د
خص  ٔن  ب تتعين  القرب  سياسات  هاذو  ٔن  موجودة  كون  ش  اد

ل القرب يه ا ات الرتابية. املؤسسات د ٔي امجلا ور    ليل تقوم هبذا ا
نوضعو   ش  ن  مستعد ا  اح ر،  س بو  نوا ش  ن  مستعد ا  اح

ٔيضا   )،les normes et les standardsاملواصفات و( ن  ا مستعد اح
يه  اليل  املدرسية  ضة  الر ل  د العمليات  مع  التعاقد  د  وا كون  ش 

ضية اليل يه ٔيضا موجودة حمليا، التعاقد ٕاما يف شئات الر  تدبري بعض امل
من   ولكن  ان،  ٔح ا بعض  يف  ٔطري  الت يف  ٕاما  املدارس  ل  دا موجودة 

رجعو طرف يف التدبري املبارش لهذه املالعب.  ا  ش اح   الصعب 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

د   ٔ البحرية"  ضات  الر ٔوضاع  ب هنوض  "ا ه  موضو املوايل  السؤال 
ٔحرار. الس شارن من فريق التجمع الوطين ل   ادة املس

شار.    تفضل السيد املس
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شار     كامل صربي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارن،  ٔخوايت املس   ٕاخواين 

ر،    السيد الوز
يه   البحرية    اسرتاتيجية ما  ضات  الر ٔوضاع  ب لهنوض  وزارمك 

  وتطورها؟ 

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر    .. السيد الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
شوفو ا  الزم د    ٔوال،  وا ىل  يتوفر  املغرب  ٔن  ل    3500ب د لكم 

هو  اليل  م  ه د  وا نعطيوها  خصنا  البحرية  ضات  والر ل،  السوا
اص.  م    اه

يه  اليل  اجلامعات  ل  د العدد  د  وا مع  اول  تت الوزارة  ٔوال،  ا،  اح
ح  سيري، تنعطيوها م ل ال ة د ٔوال، تنعطيوها م ضات،  هتمت هبذه الر

شارك لتنظمي تظا ٔو  سامه  ش  دوها  سا اولو  ٔيضا تن ضية، و هرات ر
الوقت   نفس  ويف  ويل،  ا الصعيد  ىل  املنافسات  ل  د العدد  د  وا يف 
ضات  لر اخلاصة  ضية  الر التجهزيات  هتييء  يف  ٔيضا  سامه  ت الوزارة 

  البحرية. 
ٔرقام:  ري بغيت نعطي بعض ا  ٔ  

ة  - السبا ممارسة  ال يف  تقريبا  د    هناك  وا هو   73تقريبا  اليل  دي 
ل ( 1500اليل عندو تقريبا  لني؛ les licenciésد   ) اليل هوما مس

د   - ٔمواج، وا ل روب ا ضة د دي، اليل هوما  47هناك ممارسة ر
لني عند وتقريبا  ل ( 1200مس   )؛ les licenciésد

طرف    - من  مؤطرة  املائية  التحت  شطة  ٔ وا الغوص  ضة  ر هناك 
د  د  37وا لني؛   700مجعية وتقريبا وا ل املس   د
ل الرشاع؛  - ٔخرى د امعات  ٔيضا    وهناك 
ات   - را ا ضة  ور ذيف  الت ضة  ر ل  د اليل يه  امعات  هناك 

ش  ٔخرى اليل لكها تتكون هناك دمع من طرف الوزارة  امعات  املائية و
ف  اكمل  ا لها  د ور  ا وتلعب  اجلامعات  هذه  بو  هذه   نوا شيط  ت خيص 

ضات.    الر

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار لسيد املس لكمة  ب.  ا ل التعق ٔ   من 
  

شار السيد كامل صربي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

اجلامعة   عرفهتا  اليل  والنتاجئ  الباهر  اح  الن ر،  الوز السيد  ة،  رصا ف
ٓخر   املنظور  د  بوا بالد  شوفو  ٔننا  جعلتنا  القدم  لكرة  املغربية  ة  امللك
امعي   ب  املك د  وا شوفو  ك اليوم  ٔنه  حبيث  ٔخرى،  ضات  ر وشوفو 

كذ   100% ٔخرى،  مرة  هبم  ننوهو  نعاود  ش  اسبة  م وهذه  مغريب 
يه ا اليل  الشهرة  د  لوا املغرب  وصلو  اليل  مغاربة،  ٔبطال  مغريب،  لطامق 

م.  د  املي، هذا  د إالشعاع   املية واليل اكنت عندو وا
عندو   املغرب  ر،  الوز السيد  مك،  لسا ىل  اء  ل    3600كام  د لكم 

د  ة كتفوت وا ل، امحلد  هناك ما بني املوا واحملطات السياح السوا
اليل حمطة    20 اليوم  املناطق  ل  د العدد  د  وا كذ  شوفو  ك ة،  سياح

ا  ا ل  املنطقة د ستغلوهاش حبال  ك ما  املغاربة  ٔن  ٕاال  امليا،  معروفة 
سورف   اكيت  ا ل  د العامل  بطو  سنو  حتتضن  اليل  ال    (kitesurf)م

غزوت، سيدي ٕافين، شامل  بار، مدينة الصورة،  ٔبطال  يجيوها  واليل 
  ملكة. امل

ل   د ة  مو ا د  وا اكنت  كذ  اليوم  ر،  الوز السيد  ظن،  فك
مبدينة   البحرية  دة  القا املثال:  ل  س ىل  مة،  د  يه  اليل  التجهزيات 
لقاهتا  اليل  النتاجئ  نفس  عندها  كون  خصها  رمبا  اكن  واليل  احملمدية، 

الب دة  القا هاذ  القدم،  لكرة  السادس  محمد  ٔاكدميية  ٔاكدميية،  اليوم ا حرية 
سنة   يف  ٔهنا  العمل  مع  الشية  م لها  رىث  احلا  د  وا يف   1985ولت 

سنة   يف  املتوسط،  ٔبيض  ا البحر  ٔلعاب  ت  ض ت    2014اح ض اح
فى، وقع  ما وقع  لزوارق الرشاعية، هاذ اليش لكيش اخ البطو العربية 

  يف الكراطة.
حم  ضات  الر هاذ  اليوم  ٔنه  تنظن  ر،  الوز السيد  لعبقرية  ٕاذن،  ة  تا

لمك.  لحمكة د ة  لمك وحمتا   د

ر،    السيد الوز
التعلمي،  ل  د القطاع  يف  شوفوها  ت ولينا  اليل  اليوم  النتاحئ  شوفو  ت
السيد   مك،  ٔ الزم  ضيات،  الر ل  د ة  مجمو يف  لمك  د م  ه شوفو  ت

توضعو  ش  مك  م تنطلبو  ر،  اليل   الوز الناس  مع  سرتاتيجية  د  وا
لمك،   قلت  كام  البحرية  ضات  الر هاذ  ٔن  اصة  ضة،  الر هاذ  رسو  ت
لنا، وميكن لها  ة يف البالد د نتعاشة سياح د  لقت وا ر،  السيد الوز
تتحتاجش  ما  ٔنه  م  د  يشء  هذا  ٔزرق،  ا صاد  ق عش  ت كذ 

برية، السوا ات حتتية  د الب ، كام قلت  املوا  لوا ل امحلد  عند
  ، بالد يف  ات  ت اليل  املوا  ل  د بري  العدد  د  وا ن  اك الرتفهيية  اليوم 
ومع   التصورات  مع  شاش  ت ما  ة  م يه  تتعطى  اليل  ة  املن ٔنه  تنظن 

ضة.  ٔهداف اليل بغاو يوصلو لها املامرسني لهاذ الر   ا
ر، نناشدمك  ٔخرى، السيد الوز بري    مرة  م  ش هللا خيليمك تعطيو اه
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ضة.    لهاذ الر
  وشكرا.

س   السيد    : اجللسة   رئ
شار.    شكرا السيد املس
ر، ٕاىل اكنت    ٕاضافة.  هناك السيد الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
اكيت سورف ىل ا لكمتو  ٔوال،  ٔن،  ٔكد  ن بغيت  نقول  ري  وميكن   ،

اصة يف مدينة  اكيت سورف،  ل ا بة د ن موا ٔن راه اك اليل نقول لمك ب
ٔيضا   ن موجود  ، اك ور سيا د ا ٔن تيلعب وا ، وبغينا  ا مكدينة ا
ا   واح م،  هو  اليل  ٔيضا  ور  ا د  وا وتيلعب  اكلصورة  مدينة  يف 

بوه.  ش نوا ن    مستعد
دة البحرية د ىل القا ا لكمتو  ل احملمدية وهاذو من املرافق اليل اح

ٔهيل يف  ت ٕاىل  ا  رفعو من املستوى، ويه يف  حناولو  ش  هناك معل 
لها املبارش يف املدينة ويف اجلهة.  ور د ش جنعلوها تلعب ا قة   احلق

  شكرا.

س   السيد    : اجللسة   رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ه "اسرتاتيجية احلكومة ضة".  السؤال املوايل موضو ٔهيل قطاع الر   لت
س الفريق احلريك.  لسيد رئ لكمة    ا
ارك، تفضل.  ٔستاذ موالي م   تفضل 

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

  الوزراء،  السادة 
شارن  والسادة   السيدات    احملرتمني،   املس

ر،   السيد    الوز
قفزة   رية  ٔ ا السنوات  يف  الوطنية  ضة  الر نتاجئ عرفت  ٔمثرت  نوعية 

ويل.  ىل الصعيد القاري وا   مة 
اخلطوط   حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك،  ٔساس  ا هذا  ىل 

لتعزز احلكومة  ٕالسرتاتيجية  سبات  هذه  العريضة    من   مزيد  وضامن  املك
ٔهيل ضة الت   جماالهتا.   خمتلف يف الوطنية لر

  شكرا.

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

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
ل   ل يف لك التفاصيل د ش ند سمحش  بطبيعة احلال، الوقت ما ت

بعض  ىل  ٔكد  ن بغيت  ولكن  القطاع،  ل  د ضية  ر سرتاتيجية  د  وا
  احملاور: 

اصة ٔمهية  ا تنعطيوها  د احملور اليل اح ضة    ٔوال، هناك وا يه الر
تعزز   تقريبا  ه  ف م،  د  د  مايل  الغالف  د  وا وهذا خصصنا  لعموم: 

د   وا لو  وموفرن  ضية  الر التحتية  ة  السنة،   260الب هاذ  درمه  مليون 
د   وا تقريبا  ضية  الر ملامرسات  هنوض  ا ه  رمه،   78وف ا ل  د مليون 
ضية يف املناطق القرو ملامرسة الر هنوض  ٔيضا ا ٔكرث خصاصا؛ و   ية وا

د   ن وا ا اك العايل: واح املستوى  ضة،  اليل هو الر ين  هناك حمور 
ضة املستوى العايل، وهنا تقريبا عند  لر ة التحتية  ٔهيل الب ل ت العدد د

و احلال   500مليار  طبيعة  من  ٔيضا  و املرافق،  لهاذ  خمصصة  اليل  مليون 
و  ن  واك ضية،  الر اجلامعات  مع  شتغلو  ل  ت د الغالف  د  مليون   530ا

ٔيضا موضوع التكون يف  ضية و مع اجلامعات الر درمه اليل هو خمصص 
اصة؛  ٔمهية  د اليل تنعطيوه  ذ وا ضة وتيا ن الر   جمال 

اول الوزارة   ضية: وتت ات التحتية الر هناك احملور الثالث اليل هو الب
ٔكرث   التحتية، و ات  الب توفر هاذ  يش حتاول تطور استغالل لك ما ميكن 

مع   القرب  مالعب  ومن  مغطاة  ات  قا ومن  مساحب  من  ات،  الب هاذ 
  الرشاكء؛ 

ضة   الل الر ضة املدرسية: وبطبيعة احلال من  واحملور الرابع هو الر
هناك  املدرسية،  ضة  الر ممارسة  شجيع  ٔوال،  اول،  سن املدرسية 

ضي مراكز ر هناك  ودراسة،  ضة  التعلمي  مسارات مسا ر مبؤسسات  ة 
يض  الر شاط  ال ل  د مج  الرب د  وا ٔيضا  وهناك  نطوروها،  اولو  وتن

ٔكرث من   ٔن لك سنة تنظمو  ىل الصعيد    44املدريس اليل تيجعل ب بطو 
ضة املدرسية.  شيط هاذ الر د يف ت سا   الوطين اليل ت

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لك س ا ب. السيد الرئ لتعق   مة 

ارك السباعي:  شار السيد م   املس
ر.    شكرا السيد الوز

احلريك   الفريق  يف  نود  معه،  ل  والتفا ردمك  ىل  ب  التعق ٕاطار  ويف 
ىل ما ييل:  يد  ٔ   الت

ظومة   م ٔهيل  لت احلكومة  اسرتاتيجية  موضوع  نناقش  وحنن  ٔوال، 
زتاز النتاجئ املهبرة،   لك خفر وا ٔخرى  ل مرة  س ٔن  ، البد  ضة ببالد الر
رفعت   واليت  قطر،  ل  موند يف  القدم  لكرة  الوطين  تخبنا  م حققها  اليت 
العرب  ذ  ٔ احلكومة  من  ستلزم  مما  املغريب،  الشباب  يف  الثقة  سوب  م

لرفع من وثرية و  املسبوق حمفزا  ري  يض  الر روس ليكون هذا احلدث  ا
معلية   رؤية  وبلورة  ا  ت م ا  قطا عتباره  ضة،  الر قطاع  يف  ر  س
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داد هيلكته ورمجة هذه الرؤية   ٔهيل وٕا ٔهداف وت وواحضة املعامل وحمددة ا
الل الرفع من املزيانية ا  لحكومة، من  لقطاع، يف السياسة املالية  صصة 

اوز   تت تبقى ضئي ال  يوهيا    2اليت  اليت  العناية  تعكس  وال  درمه،  مليار 
ضيني.  ضة والر لر ال امل محمد السادس نرصه هللا  ٔول  يض ا   الر

لموقف  اسبة كذ لنؤكد يف الفريق احلريك دمعنا ومساندتنا  ويه م
دم املشاركة يف ذ خبصوص  كرن الوطين والسيادي املت  "الشان"، مس

ة ومترر  ضية إالفريق تاح هبذه املسابقة الر ف التوظيف السياسوي حلفل 
ت  احلسا ل  و يف  مانديال  ٕافريقي  زعمي  مس  الرتابية  دتنا  و خصوم 

  السياسوية الضيقة. 
ة لكرة القدم   لنت اجلامعة امللك ٔ ٔخرى، وكام هو معلوم  ة  نيا، من 

ق   حتق ح  ف ل، عن  املوند ر  تذا يف  التالعب  ة  بفضي معروفا  ت  ف 
ددت يوم   ق، وهو ما مل   10و لكشف عن نتاجئ هذا التحق ر اجلاري  ينا

ٓن.  د ا   يمت ٕاىل 
مك   م نود  القطاع،  هذا  ىل  ة  احلكوم مسؤوليتمك  موقع  ومن  ليه،  و

قا  التحق ٕاليه  لصت  مبا  العام  الرٔي  ال  ومن  املوقر  جملسنا  ت،  تنور 
لزتاماهتا.  ة املؤسسات والوفاء  ىل مصداق   حرصا 

هذا   يف  إالصالح  ل  مدا دى  ٕا ٔن  ل  س إالطار  هذا  ويف  لثا، 
ٓن بقانون  ٔنه مؤطر حلد ا لام  رشيعي،  ل ال سرتاتيجي هو املد القطاع 

ضية رمق  اوز واملتقادم.   30.09الرتبية البدنية والر   املت
ل احلكومة.. ويف هذا السياق نتطلع ٕاىل    ٔن تتفا

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ر.    بضع ثواين السيد الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
الن   ٔن النتاجئ غيمت إال اري وب ق راه مزال  ٔن التحق ري نعلق ب ميكن 

ق.  مكل هاذ التحق ري    عهنا عن قريب 

س اجللسة:   السيد رئ
ر. ش   كرا السيد الوز

ٔويل   ا والتعلمي  الوطنية  الرتبية  لوزارة  ه  املو ري  ٔ ا ل  ق ما  السؤال 
وإالقصاء   ش  هتم ا من  د  التو ٔطفال  ة  معا "اسمترار  ه  ضة، موضو والر

ة".    يف املدرسة العموم
شرتايك.  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة    وا

س   . تفضل السيد الرئ

شار السيد    ٔيذي:   يوسف املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز

من   يعانون  ن  ا ٔطفال  ا ها  يوا اليت  ت  الصعو عن  سائلمك 
ة.  لمدرسة العموم د يف الولوج    اضطراب التو

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    تفضل السيد الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
هذا   ٕاطار  ويف  اجمة،  ا لرتبية  وطين  مج  الرب د  وا عند  ٔوال، 

د   وا تقريبا  الوطين  مج  د   4700الرب تو وضعية  يف  هوما  اليل  تلميذ 
مج، مهنم تقريبا  ستافدو من هذا الرب اة.  1100ت   ف

تقريبا  ٔن  بتدايئ  يف  تيدار  اليل  هود  ا د  وا ن  اك قة  احلق ففي 
ٔط   4400 ل هاذ ا بتدايئ، د اجمة يف  ن يف املدارس ا فال هوما موجود

ٔبعد،  منشيو  ش  ة  ا هناك  ومازال  مرتفعة  مازال  ات  احلاج ٔن  رمغ 
د مع   سا ادي  اجمة هذا  ل الرتبية ا مج د الل توسيع الرب ا من  واح

ش نوسعو العرض.  شتغلو معهم    الرشاكء اليل ت
دا ن تقريبا  هناك يف التعلمي الثانوي ال إال قة اك ٔهييل يف احلق دي وال الت

ات يف   300ٔقل من   ٔن احلاج ارف ب  ٔ لني، و ٓن مس تلميذ اليل هوما ا
رفعو من   يفاش  ىل  شتغلو  هذا امليدان مرتفعة، وهذا تيعين مازال خصنا 

ٔهييل.  دادي والت ل إال ىل املستوى د   العرض 
ل جت  رامج د ٔهيل  الوزارة يف هذا امليدان دارت  لموارد والت ات  هزي قا

مع   رشاكة  ات  اتفاق عقد  ىل  اشتغلت  التكون،  ىل  اشتغلت  مع،  وا
ة   اكلص ات  القطا ل  د دد  ٔيضا  ومع  املدين،  متع  ا ل  د مجعيات 
رفعو  ش  العرض و ش نوسعو  د  سا ت قة  اليل لكها يف احلق واكلتضامن 

  من جودة هذه اخلدمات. 
لج  ا د  وا شاء  ٕا امللفات، ومت  بعض  لبت يف  وية  و ٕاقلميية  حملية  نة 

ا   واح ٔطفالها،  سجيل  يف  ت  صعو تتلقى  اليل  ٔرس  ا بعض  هناك  ٔن 
ت  إالماك هوما  ٔشنو  شوف  وت سهر  ت يه  اليل  لجنة  ا د  وا در 

ٔطفال املعنيني.  سبة ل ل ش تلقى احللول املناسبة  ٔرس  د ا سا   وت
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر. ش   كرا السيد الوز

س.    السيد الرئ

شار   ٔيذي:  السيد املس   يوسف 
ر.    شكرا السيد الوز

يفام قلتو ٔطلقت يف سنة   طبعا،  لرتبية   2019الوزارة  مج الوطين  الرب
يف  مازال  وهو  ت  صعو من  يعاين  اليوم  مج  الرب هذا  لكن  اجمة،  ا
ل  شخيص د ل ال ت هو الصعوبة د ٔوىل هذه الصعو لو،  نطالقة د
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العامل   يف  خصوصا  املغاربة  اليوم  البوادي،  ويف  املدن  يف  احلاالت،  هذه 
ص ن  اك ٔطفال  القروي  ا ل  د االت  ل  د شخيص  ال ل  د برية  عوبة 

ن اليل  لل عقيل، اك يعتربمه  ن اليل  د، اك ن يعانون من طيف التو ا
ة، خفص جمهود توعوي يف هذا اجلانب.  ٔرض زور هبم السادات وا   مييش 

وهنا  ر،  الوز السيد  ة،  العموم لمدرسة  الولوج  يف  الثانية يه  النقطة 
 ٔ ٔسف  ل ل  ات س بقا جمهزة  ري  ة  العموم املدارس  ل  د لبية  ٔ ا نه 

اليل  ال يه  ا يف  العام  امجلعيات  ٔنه  ان  ٔح يف  وكتفرض  مع  وا املوارد 
امجلعيات  ىل  يفرض  هذا  طبعا  املوارد،  ل  د ات  القا هذه  بتجهزي  تقوم 
ويف  امجلعيات،  هذه  عند  ش  اكي ما  موجودش  ما  اليل  مايل  راه  إال د  وا

د الرتبية  ظل  ل  د الوزارة  يجمع  اليل  الرشاكة  ل  د االتفاق  تزنيل  م 
سري  ت قي يف  ٕاشاكل حق ن  ة، اك الص التضامن ووزارة  وزارة  الوطنية مع 

ة.  لمدرسة العموم ة    ولوج هذه الف
هاد  رافقو  ٔهنم  مفرتض  اليل  ملرافقات  مرتبط  الثاين  إالشاكل  ٔيضا، 

د دد  اليوم  ٔقسام،  ا يف  ٔطفال  يقومو  ا هوما  ٔهنم  يضطرو  ات  ٔ ا ل 
عندمه   ٔنه  املرافقات  ل  د اليل   2ور  مرافقة  جييبو  ٔهنم  ٕاما  ارات  خ

ٔنه  ٕاما  ٔطفال،  ا ل  د متدرس  ا ل  د ة  ٕاضاف اكليف  ويتحملو  خيلصوها 
عية وسلوية ال  ر اج ٓ ٔقسام، مع  من  ٔطفال ل ات ميشيو مع ا ٔ ا

ٔرسة. ىل الطفل وال حىت    ىل ا
ارشة وزارة الرتبية الوطنية   دم م ٔسف  ل ب س ر،  ٔيضا، السيد الوز
ٔنه  ة،  يف تتعامل مع هذه الف ٔطر الرتبوية  ٔسايس واملسمتر ل لتكون ا
كون   ش  ربوية معينة، ما اكي ات  اج اصة، خصها  ة  ة يه ف هذه الف

اك ما  ٔيضا  وإالدارية،  الرتبوي  ٔطر  ل ومسمتر  ل ٔسايس  د يف  ك ش  ي
ل إالدماج   ات د اج ل ستجب  لشلك اليل  راسية  املقررات واملناجه ا

ة.  ل هذه الف   د
ىل محمل اجلد،   ذ هذا املوضوع  ٔن احلكومة  ر،  متناو، السيد الوز
ٔخرى يف غياب ٕاحصائيات رمسية لعدد   يكرب سنة عن  ٔنه موضوع اليل 

يعانيو   اليل  املغاربة  ٔطفال  ٔنه ا ليه  ٔكدو  ن اليل  إالشاكل، ولكن  من هذا 
زاف  برية  برية و ة  يعانيو معا يعانيو يف مصت،  ٔطفال  ل هذه ا ٔرس د ا
بعض  يف  يصعب  برية  مادية  الزتامات  احلا  هذه  يف  لهيم  ويتفرض 
ل هاد  ل د يكون امل ٔهنم يتحملوها، وهو اليشء اليل  ٔرس  ىل ا ان  ٔح ا

هو ٔ  ٔطفال  هلم  ا د الوضعية  زيد  و هلم  د احلا  يف  النتاكسة  يتعرضو  هنم 
ٔزم.    تت

اليل   الرشاكة  اتفاق  ل  د تزنيل  كون  ٔنه  ر،  الوز السيد  متناو، 
ة ووزارة التضامن يف  ٔفق ٕاجياد احللول الالزمة لهذا    يجمعمك مع وزارة الص

  امللف. 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ر؟   يش ٕاضافة السيد   الوز

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
ٔكد ل املؤسسات اليل  ري ن مت توسيع الشبكة د ٔن لك سنة ت ٔوال،   ،

رن وال الطامق  ل ال املد لتكون د بة  اجمة، وهذا تتكون املوا فهيا الرتبية ا
د   ٓن اليل   1800الرتبوي، هناك تقريبا وا ل املوارد اليل مت حلد ا ة د قا

ر  ش  ة مازال  فعو هذا العدد، يه موجودة، مازال من طبيعة احلال احلا
  ولكن هذا يتربمج سنة من بعد سنة.

ل ( ٔن هذا املوضوع د ب ٔكد  ن ري، بغيت  ٔ ل dépistageويف ا ) ود
ات  مع مجعيات ومع قطا تعاون  ٕاىل  ة  ا ا يف  اح بطبيعة احلال  مسيتو.. 
ل  دا الكفاءة  ش  عند ما  ا  اح امليدان،  هذا  يف  خصصة  م يه  اليل 

ا تيعين هذه  لجمعيات القطاع، وهذا  ٔرس وال  ل اليل تنطلبو ال  هودات 
بة   ٕاىل املوا ة  ا ا يف  اح العملية  ش جنحو هذه  ٔخرى  ا ات  القطا وال 

ٔطراف اليل يه معنية.  شتغلو اليد يف اليد مع لك ا ش    و

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

الشهادات   اميل  ملف  سوية  " ه  موضو ري  ٔ ا اجلامعية  السؤال 
  بقطاع الرتبية الوطنية". 

لوي. ٔستاذة  ٔو ا ا  ليس  لكمة    ا
 . ا   تفضل اليس 

شار     ا السطي:   السيد املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

بتارخي   لس احلكويم  ل ا ليك بالغ د ر    10نقرا  ٔما  2022فربا "  ،
هيئة ٔطر  ملف  مت   خبصوص  فس ليا،  شهادات  ىل  احلاصلني  التدرس 

د التدابري   الل اع اصب مالية يف قانون معاجلته من  داث م املمتث يف ٕا
ة، وتنظمي املباراة يف   و دود املناصب املف املالية، وتنظمي املباراة سنو يف 

مع  2022هناية   ر،  الوز السيد  احلكويم  لس  ا عن  صادر  بالغ  هذا   ،"
ب؟ ا اكمل   ٔسف هذا مل حيصل، مل ينفذ، ما الس

س السيد     اجللسة:  رئ
 . ا   شكرا اليس 

ر.  لسيد الوز لكمة    ا

ر   ضة:  الرتبية السيد وز ٔويل والر   الوطنية والتعلمي ا
من   اكن  هو  اجلامعية  الشهادات  اميل  ل  د امللف  هذا  قة  احلق يف 

ل   االتفاق د اليل يه اكنت دا يف  ىل   18امللفات  يد  ٔ الت ر، ومت  ينا
لو  ع د هنايئ لهذا امللف يف ٕاطار االتفاق اليل مت التوق لطي ا الزتام الوزارة 

ت.    يوم الس
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ال من  هو  ٔوال،  ٔن،  ب ر  نذ بغيت  ري  يمت  ٔ  ادي  االتفاق  هذا  ل 
لتباري  ة  و املف املناصب  دود  يف  سنو  وشفوية  كتابية  اراة  م تنظمي 
ٔيضا   ادي يمت  لتعلمي الثانوي، و حسب اخلصاص يف التخصصات املطلوبة 
ه. ار ٔو  ل الس  ة املوالية، سواء دا ر   تعيني الناحجني يف املباراة يف ا

ادي يمت تن ش  ا  ا الزتم ٔطر هيئة واح ه  ح يف و اراة اليل غتف ظمي م
ة هاذ السنة  و دود املناصب املف ىل الشهادات يف  التدرس احلاصلني 
ل  ق ٔهييل  الت الثانوي  لتعلمي  التدرس  موارد  يف  اليل  اخلصاص  وحسب 
ل  لعدد د ال  ح ا ادي يمت هاذ املباراة، واليل يه غتف هناية شهر يونيو 

هلم يف هاذ الناس اليل هوما   ة د كون الرتق ش ميكن  اميل الشهادات 
  جتاه. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

 . ا ب يس    تعق

ا السطي:  شار السيد    املس
ر.    شكرا السيد الوز

التعلمي   ملوظفي  الوطنية  ٔن اجلامعة  ىل  لمك  ٔكد  ن احلال، البد  وبطبيعة 
ال  ىل  ش  وقع ما  ٔهنا  ل  سبق  د ٔسايس  ا ر، 2003نظام  الوز السيد   ،

لشهادات. ة  ىل حق الرتق ز  ٔ   اليل 
د  وا در  يعين  هو  ر،  الوز السيد  لمك،  د اجلواب  ٔن  ىل  تنعتقد 
هذا   االتفاق،  د  وا مكلو  ش  االتفاق  د  وا رو  ند ادي  ودا  االتفاق 

اللزتامات خصمك الوفاء  يعين  ر،  الوز السيد  يل،  امسح  مع ٔمر،  تلزتمو   
ال وساء التعلمي.  ٔساتذة ومع ر   ا

لشهادات ال هتم فقط هيئة التدرس،   ة  ٔن هاذ الرتق النقطة الثانية هو 
هيئة   ل  د ٔطر  مبعىن  والتخطيط  ه  التوج املمونني،  ن  اك امللحقني،  ن  اك

برية.  ة  مو د ا ل وا ن إالقصاء د   التدرس، اك
رو يف يونيو   ٔن هاذ املباراة اليل غتد ر، هو  النقطة الثالثة، السيد الوز
يف  درتوها  ٕاىل   ، لكور الب ل  د ت  ا ام عند  كون  ادي  يوليوز  وال 
ٕاىل  ٔقل  ا ىل  ٔحرى  فا املدريس،  خول  ا كون  ادي  ٔكتور  مترب،  س

ٔفضل.  كون سيكون  ٔقل  ىل ا روها يف شهر مارس    قدرتو تد
يوم  ٔيض  احلال  بطبيعة  وقعتو  اليل  االتفاق  كذ  احلال  بطبيعة  ا، 

ة  ٔ ونقول شوفو السا لرضوري جناومك  ر، مايش  ت، السيد الوز الس
فرض  ن  ٔساتذة ا ا تريفضوه،  والتخطيط صدرو بالغ  ه  التوج التعلميية، 
ال،  وم كذ  الشهادات  اميل  تريفضوه،  بالغ  صدرو  التعاقد  لهيم 

ٔساتذة ل "مسار"    ا ارج السمل مسمترن يف املقاطعة د اليل عندمه اليل 
ة   العموم املدارس  يف  املغاربة  ٔبناء  احلال  بطبيعة  هيدد  اليل  وهذا 

ل "الززا   ٕالضافة بطبيعة احلال ٕاىل الناس د " حىت هو 10خلصوص، 

ر.    رفضو هاذ االتفاق السيد الوز
ٔك  جتهتدو  زيدو  يعين  ٔن  ىل  فعال  متناو  ٔسايس  ا النظام  بغينا  رث، 

قولو  العبارة،  تقولوها برصحي  التعاقد خصمك  لغيتو  ٕاىل كنتو  قي،  كون حق
ٔساتذة   119.000ٔن   ا حبال  حباهلم  ويوليو  ري  ٔ الت ٔرقام  تنعطيومه  ٔستاذ 

و،   ة رامك شف سيق ل هاذ الت ش،  الناس د العاديني، هذا رمبا ما اكي
ر، البيان هلم اليل خرج. السيد الوز   ، البالغ د

ٔساتذة   ا ىل  كذ  حتدث  ر،  الوز السيد  يل،  املر االتفاق  ٔيضا، 
وقولتو  مرسوم  فهيم  ٔصدرمت  و ٔصيل،  ا ٕاطارمه  ارج  ملكفني  ٓن  ا ن  ا

ادرة، وهذا مل حيصل.    غتنظمو هلم كذ م
ل املترصفني الرتبويني، سواء   يل حتدث عن امللف د ٔيضا االتفاق املر

مك هذا امللف. امل  ٔو إالسناديني مل تمت    ترصفني الرتبويني 
وحتلو   ٔكرث  جتهتدو  مك  ٔ الوقت  عندمك  ٔن  ىل  ر،  الوز السيد  متناو، 
وليداتنا   ٔن  التعلمي،  ال وساء  ل ر د رية  الك لك  ة واملش ق لك احلق املش

ل املنظومة، ٕاىل ما اك  ستقرار د د  كون وا ش يقراو و ة  ا ش يف 
ٔمور غتكون  ا ٔن  ىل  ٔعتقد  املنظومة، ال  ل  ستقرار د بطبيعة احلال 

  خبري.
مك   ٔ ىل  متناو  و ٔمر  ا هاذ  ر،  الوز السيد  جتاوزو،  مك  ٔ ىل  متناو 
ل  ٔساسيات د اللزتامات من ا ٔن الوفاء  لمك،  لزتامات د توفوا جبميع 

مك توفوا.  ٔ ىل  متناو  ال،    الر

س اجل    لسة: السيد رئ
 . ا   شكرا اليس 

ر لٕالضافة.  لسيد الوز لكمة    ا

ضة:  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   السيد وز
ه  ف االتفاق  د  وا ىل  نا  بق ا  اح راه  هذا  ٔكد  ن بغيت  اليل   ٔ ٔوال، 

ل امللفات.  د العدد د ل وا د العدد تي   وا
ستغرب هودات اليل تدارت واليل يه   ٔ ت ٔن هاذ ا ان ب ٔح بعض ا

ذ   م ش  تدرا ما  اليل  رخيية،  وميكن  ائية  واست ارة  ج ، 2003جمهودات 
ٔو  عي  ج النقاش  اكن  زعام  اكن  ا  وا ن  ما اك احلكومات  العدد  د  وا
ل  العدد د د  لوا نظرا  ملفات،  ش خترج  ش  ا ما متك عي  ج احلوار 

ت   . الصعو
حنسنو  ىل  لك  املش ل  ىل  رش  تي هو  االتفاق  هاذ  اليوم  ا  اح

ٔجواء   ارطة الطريق، ورفعو يف الثقة يف املؤسسة ا شتغلو لتزنيل  ش 
ستغرب  ت  ٔ امللفات  ل  د العدد  د  وا قة  فاحلق ولهذا  ة،  العموم التعلميية 

م ٔن مازال  ا بعض ا شف لها، اك ات اليل الناس ما عرفوش التفاصيل د و
ري   فهيا  املواقف   ٔ شوف  ت انطالقا ميل  دئية،  م مواقف  ىل  تتعرب  يه 

ات.    معوم
ٔسايس  نظام  ديد،  ٔسايس  النظام  د  وا ل  د اجتاه  ا يف  مش ا  اح
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هيم  ح  ات وتيف ٔطر وتيعطهيم نفس احلقوق ونفس الواج هيم مجيع ا د  مو
ل   د العدد  د  فوا ش  ا  مش ا  اح املسار،  يه نفس  اليل  امللفات 

لوها.  ة غن   مطرو
جمهود   هو  اليل  تيدار  اليل  هود  ا د  وا هناك  هذا  احلال  طبيعة  من 

ش   ستا ادي  ار، اليل هو ميكن ما  ٔ    %100ج لك املطالب، ولكن 
اجلو  خنلقو  ٔوال،  ش،  مثنوه  ٔوال،  خصنا،  هود  ا هاذ  ليه  تنعرب  اليل 

زيل   و العطاء  حنسنو  ش  املدرسة املناسب  هاذ  وجتويد  الطريق  ارطة 
يف  جتي  ميكن  اليل  ٔخرى  ل  مرا وهناك  ة،  العموم املدرسة  يف  والثقة 

ة  ا ش يش  ش من طبيعة احلال ما اكي ال  ح ا ل اليل يه تف   املستق

ل.  ىل مرا   اليل يه تتكون هنائية، ولكن البناء يمت 

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

مس ىل املسامهة القمية يف فعاليات هاته اجللسة.  وشكرا  لس    ا
ٔعامل   دول  ىل  ة  املدر النقاط  خمتلف  نا  استوف قد  كون  وهبذا 

ٔسئ الشفهية لهذا اليوم.    لسة ا

  ٕاذن، رفعت اجللسة. 


