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 880اجللسة رمق حمرض  

ء : التارخي ر 31ه ( 4144 رجب  9  الثال  .م)3202 ينا
نيالسيد  الرئاسة: ٔول ل، محمد ح شارن. اخلليفة ا س جملس املس  رئ
ت قةساعتان وست وثال  :التوق ة  ثون دق قة و   الثالثة، ابتداء من السا ق ا

 . الثانية والعرشن
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية.  : ا اقشة ا  م

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

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

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

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن،     السيدات والسادة املس

ب  النظام    100الفصل  ٔحاكم  معال  ضيات  ملق ووفقا  ستور،  ا من 
لس   يل  ا ٔسئ ا اجللسة  هذه  جملسنا  خيصص  شارن،  املس

لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   السيدات والسادة املس
ٔعامل هذه اجللسة،  و  دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا ق

ٔمني   ا لسيد  لكمة  ا لس  طالعالٕ ٔعطي  ما  ا مراسالت   ىل  من  د 
ت.  ال   وٕا

ٔمني.    تفضل السيد ا
  شكرا.

شار السيد    لس: ٔمني امصطفى مشارك،   املس
س.    شكرا السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
ران احملرتمان،    السيدان الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مبرشوع   النواب  جملس  من  لس  ا ب  مك رمق  توصل    54.22قانون 

مت ب رمق  يقيض  القانون  وتغيري  ىل   69.00مي  و  ل املالية  ة  ملراق املتعلق 
ٔخرى.  ٓت العامة وهيئات  ش   امل

مقرتح   ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  به، ال وحسب  تقدم  ي  ا   قانون 
قانون رمق   مبثابة  الظهري الرشيف  متمي  بتعديل و الصادر    1.77.216القايض 

داث النظام امجلاعي  )1977ٔكتور   4(  1397وال من ش 20يف  ٕ املتعلق 
د.    ملنح رواتب التقا

من   الرئاسة  هبا  اليت توصلت  ٔسئ  ل سبة  ل ر    24و ٕاىل    2023ينا

  رخيه يه اكلتايل: 
ٔسئ الشفهية:    - ؛  47ا   سؤ
ابية:    - ٔسئ الك ؛  109ا   سؤ
ابية:   - ٔجوبة الك   . جوا 13ا

املادة  وطبقا   ضيات  يل   168ملق ا ا النظام  شارن، من  املس لس 
ب الرئاسة  الشفهية،  ـتوصلت  ٔسئ  ا لسة  هناية  يف  لكمة  ا لتناول  طلب 

لشغل ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو سق  م به  موضوع   ،تقدم  حول 
قرامه " جتتاح  اليت  القارس  الربد  ة  مو من  النائية  املناطق  ساكنة  ة  معا

ىل  "رمهودواو  ل  ٔح ٔ ، وقد  ل ا ربت عن  احلكومة دا ل احملدد واليت 
ل مع الطلب؛   تعذر التفا

س   رئ به  تقدم  ين  لشغلفريق  وبطلب  املغريب  حول   ،حتاد 
بة الوطنية" موضوع   ل املك ٔوضاع دا ل "ا ىل احلكومة دا ل  ٔح ، وقد 

ربت عن استعدادها   احملددة، واليت  ال  ٓ الطلب،ا ل مع  ٔن   لتفا ىل 
رجم  لسة الحقتمت    ة. ته يف 

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

  النصوص اجلاهزة التالية: 
املادة    -1 متمي  ب قانون  رمق    11مقرتح  الرشيف  الظهري    1.58.250من 

سية املغرب   ية؛ سن قانون اجل
ىل املرسوم بقانون رمق   53.22مرشوع قانون رمق    -2 ملصادقة  يقيض 

ٔول    9الصادر يف    2.22.770 ٔحاكم 2022ٔكتور    6(   1444ربيع ا سن   (
افة؛  لص لس الوطين   اصة 

ات الصحية الرتابية؛  08.22مرشوع قانون رمق  -3 مو داث ا ٕ 
رمق  مرش   -4 قانون  لضام  09.22وع  ة يتعلق  املمنو ٔساسية  ا ت 

رش  لوظيفة الصحية؛ لموارد ال  ية 
متمي القانون التنظميي رمق    13.22مرشوع قانون تنظميي رمق    -5 بتغيري و

لسلطة القضائية؛  100.13 ىل  ٔ لس ا  املتعلق 
ريا،  -6 ٔ رمق    و تنظميي  قانون  ا  14.22مرشوع  متمي  و لقانون  بتغيري 

لقضاة. املتعل 106.13التنظميي رمق  ٔسايس  لنظام ا   ق 
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني.    شكرا السيد ا

ٔعامل هذه اجللسة.  دول  سهتل  ركة هللا  ىل    ٕاذن 
  نقطة نظام؟ 

ٔسيدي.    تفضلو 
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لهين الكرش  شار السيد    : (نقطة نظام)  املس
س،    السيد الرئ

رية ويف ٔ ٓونة ا شوفو يف ا ٔنه ت رية خبصوص نقطة نظام  ٔ  اجللسات ا
طلبات   من  ة  مجمو لي تناول  تنطرحو  ترتد  دامئا  واليل  لكمة،  احلكومة   ناا

ٓن  ا ٓين  ا املوضوع  ٓنية، ونفس  املواضيع  بعض  ٔن  تعذر، خصوصا  بتعذر 
رد قارس ة  د مو ة من املناطق النائية تتعرف وا   .ٔن املغرب مجمو

ملوا تصورها  تعطينا  احلكومة  ٔن  متناو  ت وٕانقاوكنا  الربد  هاذ  هاذ    ذة 
ة، و  ٔمرن من هاذ املو ٓن ا ات، اليل فعال تعاين ا اطق الف ة من م مجمو

يل  ا ا ٓن النظام  ا ٔنه احلكومة  ٔسفو  لثلوج، وكنت ٓن  ا املغرب حمارصة 
املغريب   لشعب  رب  وتوحض  لنا  توحض  واحلكومة خصها  هذا،  لنا  تيخول 

ٓنية والوط  ا امللفات  هاذ  شلك رسيع، حبال  لهيا  اليل خصها جتاوب  نية، 
ذها يف هذا   إالطار.  وتوحض لنا إالجراءات اليل غتا

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لية  ا ة لقطاع ا ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ٕاذن 
ٔسئ "اجلهوية املتقدمة"حول   ٔربع  ٔمر ب دة املوضوع،  ، ويتعلق ا  جتمعها و

لكمةس  ا سنعطي  ذ  وبعد  دة،  وا دفعة  سطها  ٔحصاهبا  لسيد    وىل 
دة.  لهيا كذ دفعة وا لجواب  ر    الوز
شرتايك.  لفريق  سؤال  ٔ ذ    ونبد

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد    يذي: ٔ يوسف   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
احل إالجراءات  عن  و سائلمك  لتفعيل  ذة  املت ة  اجلهوية  كوم رش 

  ؟ املتقدمة

س اجللسة:    السيد رئ
لفريق احلريك. السؤال    الثاين 

شار احملرتم.  اتفضلو    السيد املس

شار السيد    يوس مالل:  املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل  الرتابية،  ات  امجلا يق  و اجلهات  الس  سية  ٔس الت الوالية  بعد 

نت عهنا  ض ٔ ستور، واستحضارا ملواطن القوة والضعف اليت  ٔحاكم ا وء 
ات الرتابية من ممارسة  متكني امجلا ذة  سائلمك حول التدابري املت املامرسة، 

رشية.  ٔهيل املوارد ال ركزي إالداري وت ثاق الال صاصاهتا وتزنيل م   اخ

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

عية. الثال  السؤال ج ة العدا  شارن من مجمو د املس ٔ   ث 
شار. الس  اتفضلو    يد املس

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

ر،    السيد الوز
املتقدمة   اجلهوية  تزنيل ورش  ذة الستكامل  املت إالجراءات  ٔشنو يه 

ٔهداف املسطرة مسبقا؟  ق ا راهات وحتق   وجتاوز إال
  وشكرا.

  س اجللسة: د رئ السي
شار.    شكرا السيد املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب. السؤال الرابع يف هذه    السلس لفريق 

شارن.  اتفضلو  د املس ٔ  

شار السيد  دي:  املس   عبد الكرمي 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ
رن احمل  ن الوز   رتمني، السيد

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
وزارمك   ذها  س اليت  التدابري  حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  سؤالنا، 

ىل املستوى اجلهوي. ر  س بة    ملوا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ىل ها لجواب  ر،  لكمة لمك، السيد الوز دة.  ذا ٔسئ دفعة وا   ا
لمنصة ٕاىل اكن، تفضل  ر، جتيو  ك، السيد الوز ح متا؟ميك   و، مر

لية:  ا ر ا يت، وز   السيد عبد الوايف لف
س.    شكرا السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ملاكنته   لنظر  لغة  ٔمهية  يس  ك املتقدمة،  اجلهوية  ورش  تفعيل  ٕان 
ستورية ودر  . ا ل الرصح املؤسسايت لبالد   ة متوقعه دا

ملواص   اجلهود  قصارى  بذل  ىل  حترص  لية  ا ا وزارة  فٕان  ليه،  و
امل محمد   اجلال  يوليه صاحب  ف  ما  ي  ا الرائد،  الورش  هاد  تفعيل 
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ة.  ايته السام ٔيده، اكمل عنايته ور   السادس، نرصه هللا و
تفع  ٕاطار  يف  ة  املندر ٔوراش  ا ٔمه  واليت  ومن  املتقدمة،  اجلهوية  يل 

هتا وز ل املثال ارة  دش ىل س ر  ذها، نذ ىل تزنيلها وتنف لية، وتعمل  ا ا
رشية   وال واملالية  املؤسساتية  لك  الهي استكامل  ىل  العمل  احلرص:  ال 
الرضورية، فضال عن تعممي العديد من التدابري إالجرائية واملسطرية املرتبطة 

الالزمة املوارد  قدراهت  رصد  دمع  وكذا  الرتابية  ات  امجلا ة لفائدة  التكوي ا 
  والتدبريية. 

بصفة   الرتابية  والتمنية  اجلهوية  مسلسل  تفعيل  ٔن  ٕاىل  إالشارة  وجتدر 
ٔرض  ىل  نوعيا ملموسا  يثة ويعرف تطورا  سري خبطى ح ف  ما  امة، 
ل،   واملدا ٔبعاد  ا عددة  م فا  ت  ومقار تصورات  ىل  ين  ين الواقع، 

وا القانونية  الرتسانة  استكامل  من  ٕاىل انطالقا  ووصوال  لجهة،  لتنظميية 
اتية واملشرتكة.  صاصاهتا ا   كرس ممارسة اجلهة الخ

لك  ٕاصدار  مت  فقد  والتنظميية،  القانونية  الرتسانة  الستكامل  سبة  ال ف
رشيعية املتعلقة بتزنيل اجلهوية املتقدمة.    النصوص ال

صاصاهتا، فقد  ٔما خبصوص تفعيل ممارسة   د  اجلهة الخ  ةواملصادقمت اع
بتارخي   الطريق  ارطة  ريل    15ىل  ليات 2021ٔ ا من  ة  تتضمن مجمو  ،

اتية  ا صاصاهتا  اخ مت  من  اجلهة  متكني  ٕاىل  الهادفة  والعمليات  إالجرائية 
ىل املديني القصري واملتوسط.   واملشرتكة 

ٔول معل  مج  ر وضع  مت  القصري،  املدى  )  prioritaire(   ويفعىل 
ٕالقالع  ذ مرتبط  م تزني  يف  الرشوع  مت  ي  وا شغيل،  وال صادي  ق

الل ما ييل:2021شهر يونيو    ، من 
واملالية    - صاد  ق ووزارة  لية  ا ا وزارة  بني  دورية مشرتكة  ٕاصدار 

ٔخرض   ا صاد  ق و ارة  والت ة  الصنا ووزارة  إالدارة  الرمقي، و وٕاصالح 
مع لرتكزي فهيا ، واليت مت ا2021نيو  يو   11بتارخي   سرتاتيجي  ىل البعد 

لجهة؛  ور احملوري    املقاوالت وا
اص بدمع املقاوالت؛  - ه  داد دليل توج   ٕا
صادية؛  - ق شطة  ٔ اطق ا ي لتوطني وتنظمي م داد دليل توجهي   ٕا
النقل    - تصممي  داد  ٕا مسطرة  ديد  بت يتعلق  مرسوم  مرشوع  داد  ٕا

ا ل ا ميدا ه وتق لجهة وحتي   ه؛ رة الرتابية 
الت  - مسلسل  مهنجية  ديد  بت يتعلق  مرسوم  مرشوع  داد  بني  عاقٕا د 

لني؛  يق املتد و واجلهات و   ا
اصة،    - ات  اتية يف ٕاطار اتفاق صاصات اجلهة ا ة من اخ تفعيل مجمو

ات   (القطا الرشاكء  طرف  من  لهيا  املتفق  التعاون  شلك جماالت 
ات اململكة)  الوزارية ات. املعنية و   موضوع هذه االتفاق

تفعيل   جتويد  استكامل  ىل  االتفاق  مت  فقد  املتوسط،  املدى  ىل  ٔما 
املالءمة  الل  من  وذ  واملشرتكة،  اتية  ا صاصاهتا  الخ اجلهة  ممارسة 
مصاحل  بني  سيق  وبت ٔوىل  مكر  االتفاق  مت  كام  والتنظميية،  رشيعية  ال

لية   ا ا ىل  وزارة  املغرب  ات  اتية   4حتديد  ومجعيات  موضو جلان 
والشغل  املهين  التكون  جلنة  النقل،  جلنة  صادية،  ق التمنية  جلنة  ويه: 

ٔهداف التالية:  ق ا ل حتق ٔ ة، وذ من    وجلنة الب
ممارسة   - بتفعيل  املتعلقة  إالجرائية  ليات  ا حول  جامعي  نقاش  ٕاذاكء 

صاصات واليت  خ   يتعني ٕامتام ٕاصدارها؛   اجلهة لبعض 
ديد مسطرة   - ضيات مسودة مرشوع املرسوم املتعلق بت البت يف مق

داد تصممي النقل اجلهوي؛   ٕا
صاصات يف ٕاطار    - خ اسبة خبصوص بعض  اريوهات م اقرتاح س

رشيعية والتنظميية؛   املالءمة ال
املالءمة   - ٕاطار  يف  التمتمي  ٔو  التعديل  يض  تق اليت  النصوص    اقرتاح 

رشيعية.    ال

ٔشغا طلق  ممثيل  وس تعيني  ٕامتام  مبجرد  اتية  املوضو ان  ل ا هذه  ل 
ت اجلهات.  ات الوزارية واجلهات ووال ٔطراف املعنية والقطا   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ذ   وتنف ع  وت داد  ٕا جمال  يف  اجلهة  تلعبه  ي  ا الرائد  ور  ل لنظر 
التمنية   مج  واجلهات ر و  ا بني  التعاقد  فٕان  عية،  ج و صادية  ق

لتفعيل  سيا  رئ ال  مد عتباره  الربامج  هذه  لتزنيل  ل  ٔم ا لية  ا شلك 
  اجلهوية املتقدمة. 

و  ا بني  منوذ  عقد  ة  صيا ٕاىل  الوزارة  درت  الصدد  هذا  ويف 
ايته حتد  شارية  د مقاربة  ع اواجلهات،  لزتامات  ٔطرافيد  ل  ، ملالية 

ية ٕالجناز املشاريع املتعاقد  دات املالية الالزمة واجلدو الزم ع وكذا قمية 
لزتامات التعاقدية.  مي  ع وتق لت ليات  ٔهنا، مع وضع    ش

نتدابية   املدة  الل  ٔنه  ٕاىل  إالشارة  من  البد  السياق،  هذا  ويف 
عقود ىل  ع  التوق دادها، الربامج    املاضية مت  ٕا ل  مرا استوفت اكفة  اليت 

ٔمر ب رامج بتلكفة ٕاجاملية تقدر ب    6ـ  ويتعلق ا مليار درمه،   29.13عقود 
مج   237ختص ٕاجناز   ة فاس  -ر ا وهتم  ا -مرشو اس، ا وادي -مك

هب، بين مالل يفرة، لكممي- ا ة-سوسو واد نون،  -خ -تطوان-ماسة، وطن
ٔن عقد  احلسمية، مع إالشارة ٕاىل د يف   ة الرشق يو و و مج بني ا الرب

ب إالجاملية  ه  ع، وتقدر لكف التوق من  هنائية  ا ل  مليون درمه،   5861ـ  املرا
مج   49ختص ٕاجناز    مرشوع.  -ر

اجلديد،   التمنوي  منوذج  ا ومضامني  املتقدمة  اجلهوية  ورش  مع  ومتاشيا 
ا منوذج  ا يعرفها  اليت  راهات  إال ل جتاوز  ٔ توزيع  لراهن لتدومن  بري قطاع 

و  ء  والكهر رمق  ال املاء  قانون  مرشوع  داد  ٕا مت  السائل،   83.21تطهري 
تداول   مت  ث  ح اخلدمات،  عددة  م اجلهوية  الرشكة  داث  ٕ املتعلق 

ليه يف ٕاطار جملس احلكومة املنعقد بتارخي   ر    26املصادقة  ، يف 2023ينا
ىل جملس النواب الستكامل املسطرة رشيعي ٔفق عرضه    ة. ال
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ىل   ٔيضا  القانوين املؤسسايت، معلت الوزارة  داد إالطار  ٕا ومبوازاة مع 
صادي  ق عي واملايل و ج ال التقين و بة يف ا اختاذ مجيع التدابري املوا

منوذج.    والتنظميي لتزنيل هذا ا
ات اململكة قد عرفت ٕاجناز   ٔن  ىل  وجيب التذكري يف هذا الصدد 

هتا  ملشاريع االعديد من ا صادية وتنافس ق هتا  روم تعزز دينام ملهيلكة اليت 
رية س هتا  اذب ة،    ،و معوم رات  اس رب  الشغل  فرص  لق  وكذا 

ديدة من التمنية السوسيو ت من دخول اجلهة يف مر  صادية. - مك   اق
اة   مرا ٕاطار  يف  اجلهات  تقوم  ات  كام  داد تو ٕال اجلهوية  التصاممي 

رمق  رت ال جلهات  املتعلق  التنظميي  القانون  مع  متاشيا  داد    111.14اب،  ٕ
ٔ التمنية اجلهوية، وذ  مج  الية وفرص ذر ا عتبار مؤهالهتا  بعني  ا 

سامه ال حما يف تعزز  ر س داد تصاممي السالفة ا ٔن ٕا ر هبا، كام  س
والب  اجلهوي  املستوى  ىل  الية  ا والتمنية ا  اتالتغطية  ٔساسية  ا لتحتية 

لق   و ر  س اخ  م جتويد  عن  فضال  لجهة،  عية  ج و صادية  ق
ة  والفال ة  السيا يف  اصة  و خمتلفة،  جماالت  يف  ديدة  رية  اس فرص 

ة التحويلية والغذائية  ددة والصنا   . والطاقات املت
هنوض   ،هذا ام ا ل جمالها الرتايب  جلهة دا صادية  تمن ل وتناط  ق ية 

لك ما يلزم لتحسني  ، ولهذه الغاية تقوم اجلهة  و صاص مشرتك مع ا اكخ
مج التمنوي اخلاص  داد وتطبيق الرب رب ٕا هتا، وذ  هتا وتقوية تنافس اذب
ر   س شجيع  ب الكف  التحتية  البىن  مشاريع  ٕاجناز  روم  ي  وا هبا، 

داث املناطق وا صادية واملناطق الصناعية. ش ٔ واملسامهة يف ٕا ق   طة 
رمق   إالطار  القانون  ين  ت ونصوصه    03.22ومع  ر  س ثاق  م مبثابة 

االت  ا ل  دا ر  س اذبية  لتعزز  ديد  نظام  د  اع مت  ة،  التطبيق
رابية  ة  الل مدها مبن هنا، وذ من  لجهات وتقليص الفوارق ب الرتابية 

 ٔ ر املنجزة  لميقاحسب العامالت وا س د مهنا مشاريع  ستف ٔن  ، ميكن 
ل نفوذها الرتايب.    دا

  والسالم. 

س اجللسة:    السيد رئ
ىل هذا اجلواب. ر،    شكرا، السيد الوز

شرتايك.  لفريق  لكمة يف البداية  ٔعطي ا ب، و قل ٕاىل التعق   ٕاذن ن
س.  اتفضلو    السيد الرئ

شار    يذي: ٔ السيد يوسف    املس
سشكرا السي   . د الرئ

يوضع  يد  ٔ ت لك  واليل  لمك،  د اجلواب  ىل  ر،  الوز السيد  شكرا، 
هبا   حتظى  اليل  مات  ه صلب  يف  املتقدمة  اجلهوية  ل  د املوضوع 

.   مؤسساتيا من طرف احلكومة ومن طرف الرشاكء السياسيني يف بالد
عن    ،طبعا ت  رها من  متث  مبا  املتقدمة  اجلهوية  عن  دث  نت وحنن 

ٔساس ا لقة  من  التمنوي  منوذج  ا مرشوع  يف  حىت  لته  م ومبا  يف و  ية 

ل بالد   . املرشوع التمنوي د
اليل    ،لكن لها  شريو  نبغي  ٔمور  ا ل  د ة  مجمو ن  اك ر،  الوز السيد 

ب  مرور  ل  د املسار  ٔشاكل  ا من  شلك  تعطل  ة ميكن  الرس من  الد 
ري الك الوطين  املرشوع  هذا  تزنيل  يف  ىل القصوى  ٔساسا  ٔحتدث  و  ،

يل سبة  ل ٔنه  املنتخبني،  ل  د إالدار التكون  ومتكني  اجلهات  متكني   ة  
ٔة كف ادية  ق ٔطر  من  شقهيا  ا  ل   ،الرتابية معوم د املوضوع  ٕايالء  من  البد 

بري ما بني التكون   ن فرق  ل اك س ٔنه  ستحقها،  ٔمهية اليت  ا التكون 
إالد يف  اكينة  اليل  عند  والكفاءات  ن  اك اليل  التكون  بني  وما  الرتابية  ارة 

  املنتخبني. 
ل   س املركز  يف  مث  من  صاصات  خ نقل  ل  د التعرث  نية  نقطة 

ات القطا يف  سواء    لجهات  لتوظيف،  ٔمر  ا ارتبط  سواء  ة،  احلكوم
ٔو بتدبري حرية  دة  ىل  لك قطاع  ملشاريع التمنوية اخلاصة  ٔمر  ارتبط ا

ىل فهيا  املوظفني  لها وإالرساع  ٔن احلل د  مستوى اجلهات، واليل من ش
ه.  بري يف تزنيل هذا املرشوع وٕاجنا   كون عندو دور 

س.    شكرا السيد الرئ

  س اجللسة: السيد رئ 
  شكرا.

لفريق احلريك.  لكمة    ا
شار.  اتفضلو    السيد املس

شار السيد    يوس مالل:  املس
س،   شكرا السيد الرئ
ر ات الشكرا، السيد الوز ىل التوضي لس. ،  لم و    يل قدم

، واليل  ادية يف بالد اليل  املتقدمة  ار اجلهوية  ٔن خ ه  ف مما ال شك 
يف  ٔسس   وت ينرصو،  هللا  سيد  توجهيات  من  لو  د الروح  سمتد 

بالد    2011دستور   عند يف  اليل  القوانني  ظومة  سس ٔ تك و   وطر ٔ تك وم
ة القرار ال  د العالقة يف صنا   تمنوي ما بني املركز واجلهة. لوا

احلريك    ،السياقيف هذا   الفريق  ا يف  واح التمثني  ل  د الروح  د  وبوا
املوقر   ونمثنك  الوزارة  هبا  كتقوم  اليل  هودات  ل  ةا مي مكد التق ل  ٔ من   

الورش،   هذا  لتزنيل  ل ك املسمتر  اجلهوي عند    وس الوعي  ٔسف غياب  ل
و  احلكومة،  ات  ل ك بعض قطا بعضٔيضا    و س ارقة   ٔن  مازال  ات  القطا

مت   ركز إالداري ومركزية القرار. يف ا
بني   ما  سية  ٔس الت ل  2021- 2015الفرتة  د إالنتاج  د  وا عرفت   ،

وية منوية  السياسة  د  وا وبلورة  ٔنظمة  ا ل  ود القوانني  ل  د ة    ، مجمو
ٔسف هاذ احلكومة ه ىل تنصيهبا كنالحظو ال ذي من بعد سنة ونصف 

ة هٔن هاذ   ينام ور  اا د املناخ  ذي طبعها نوع من الف ة وا د الظرف يف وا
ٔحزاب الثالثة اليل تتكون احلكومة يه اليل ترتٔس  د مالمئ، ا السيايس 
الس احمللية.  ٔقالمي وا لب جمالس ا ٔ ات اململكة، ويه اليل ترتٔس    مجيع 
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إالسرتاتيجي التمنوي  ،ورشنا  مج  الرب ليه  ٔكد  ما  حيتاج    ،ويف 
الس احمللية.  لجهات وا اتية  صاصات ا خ ل  رسيع يف تنق   ل

احمللية  التمنية  رامج  ىل  شوية  هنرضو  ادي  احلريك  الفريق  يف  ا  اح
شوفو   ت ٔننا  ة  رصا املؤسف  من  لها،  د متويل  ا ل  د ليات  وا واجلهوية 

ك  لها،  د ب  التنص بعد  ارشة  م واجلهوية  احمللية  الس  ا ٕاىل ل تبعض   ٔ
د  ووا مي  التق د  بوا ام  الق دون  السابقة  لربامج  احلائط  بعرض  الرضب 
ات اليل تيكون فهيا رشاكت مع القطاع احلكويم،   املراجعة، الس االتفاق

ش   ..هاذ لها  نتداب د ل  نتداب د د السنة من معر  سخر وا وت
ما تتكون  لهبا  ٔ يف  اليل  ديدة  الربامج  د  وا رامج   جتهز  ىل  تتعمتدش 

ل مين حىت   يل ق يف ما قال زم دراسات واقعية ومبنظومة متويل واقعية، 
ات  ٔن امجلا روة حمليا، و ىل ٕانتاج  تخبني قادرن  ني لتكون م ا حمتا اح
ىل  متويل ذايت اكف وما تبقاش تعمتد  د ا كون عندها وا احمللية واجلهات 

  حصة من القمية املضافة.. 
  شكرا.

س اجللسة: يس ال    د رئ
شار.    شكرا السيد املس

عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ا
ر.  اتفضلو    اليس شا

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

ر احملرتم،    السيد الوز
الية ر كفء، كفاءة وطنية  وز مك  خر  ٔنمت تعرفون السياق العام    ،نف

ضعف نقط  شخيص  دا  ج املتقدمة،   وتعرفون  اجلهوية  ورش  استكامل 
ر احمل د  لكن، السيد الوز رسدوها   3رتم، عند وا ٔم اليل ممكن  ل ا د

  ليمك:  
ساقطات الثلجية واملطرية، حنمد هللا  ل ال ٕالشاكلية الراهنة د نبداو 

متناو، ٕان   ساقطات و ىل ىل ال لها ٕاجيايب  نعاكس د كون  شاء هللا، 
 ٔ ا ٕاجيايب اخنفاض  الصدى  د  وا عندها  اكن  لو  التضخم،  واخنفاض  سعار 

كون  متناو  منو  ا ل  د سبة  ال ذاك  لبالد، حىت  صادية  ق التمنية  ىل 
  % ٕان شاء هللا. 4ٔكرث من 

ساقطات ال هاذ  ٔن  ب تتعرفو  احملرتم،  ر  الوز السيد  املقابل،  اكنت    يف 
ىل الساكنة يف املناطق اجلبلية، يعين اك  ل رش  ل و د إالشاكلية د ن وا

الثل  ب  س ل الساكنة  ر العز د واو ل الربد ويف بعض ا ب د وج وس
ر،  الوز السيد  كنطالبومك،  ٕاذن  جزئيا،  تقاست  اليل  اطر  الق ب  س

لها.  ور د ل واجلهة حىت يه تقوم  ل العا   لتد
ل سيد هللا  املثال د اخلطاب  احملرتم،  ر  الوز السيد     ينرصو الثاين، 

ل  2011مارس    9  يف ل سيد د ما اخلطاب د ٔدراك  مارس،   9، وما 

شوف   اليا يف    داك ا  شوف  2023اح هاذ   وك بري،  زمين  الهدر  د  وا
التنامغ  د  وا ش  اكي ما  املنتخبون  تنقولو  كنا  ل  ق من  بري  الزمين  الهدر 

  . سيايس
ٓن فهيا    ا اكم  ٔحزاب ه  3اكينة حكومة م او ا ت  اكينما ن ني يف  ليل 

كون   ،اجلهات االثين عرش ش  ان الوقت  ٓن احلال  ٔما  ساوي،  ل يعين 
ىل  نقلبو  نبقاوش  وما  ٔفقي  و معودي  شلك  السياسات  تزنيل  د  وا

ذار ٔ ا ٔو  ٔسباب  شلك احلكومة ويه   ،ا اليل ت ٔحزاب يه  ا ٔن نفس 
شلك اجلهات االثين عرش  اليل   . ةت

لشق املهم، السيد ا س منشيو  ر احملرتم، هو شق  خطاب   ،رلوز
ٔنه  ب تنعرفو  ما  يف  املنتج،  ر  اليل تيطرق لالس الشق الثاين  سيد يف 
اصب الشغل  لو وا م هو رافعة التمنية املستدامة املندجمة، والهدف د

ل سيد هللا ينرصو:  سرتاتيجية د ٔرقام  ٔستحرض ا   والرثوة، هنا 
ر؛ مليار د   550ٔوال،  -  رمه اكس
لق  - صب شغل.  500.000نيا    م

ر احملرتم،    السيد الوز
د   ٔوىل هو    3عند وا ل املنظومات خصنا نتطرقو هلم، املنظومة ا د

ه الثانية  املنظومة  ر،  لالس اجلهوية  اجلهوية،  و املراكز  الس  ا بعض  ما 
ها واش  ة،  البنك املنظومة  يه  مة  يه  اليل  ما    نظوماتامل   3  ذوالثالثة 

رو اهدا سا   ؟  رية..ثمع الو مهش هللا ي
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب.  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    ٕاذن ا
شار.  اتفضلو    السيد املس

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

حتاد   يف  س العام  ٕاننا  رئ السيد  ترصحيات  مثن  املغرب  ملقاوالت 
صصة ملوضوع   الل اجللسة الشهرية ا ة  سياسة احلكومة  "احلكومة البار

ر س لية ف  "لتحفزي  ا ي تلعبه وزارة ا ور ا ، والبد من إالشادة 
لجهوية املتقدمة وتدبري امجل بة الورش املليك    ات الرتابية. اخيص موا

ر احملرتم،    السيد الوز
صادية والتخطيط   ق لتمنية  سب  ٔ ال  ٔمهية اجلهة مك ليمك  ال خيفى 
انب   ٕاىل  صادية  ق التمنية  يف  لجهة  املهم  صاص  خ عتبار  ايل،  ا

ر.  ات الوزارية الالممركزة واملراكز اجلهوية لالس   القطا
إالطار هذا  تعز   ،ويف  من  هوداتالبد  ا رفع    ز  ل  ٔ من  املبذو 

ىل ضامن  منية جمالية مستدامة، مما يتطلب العمل  لق  اذبية اجلهات و



شارن     2022  ٔكتور دورة    –مداوالت جملس املس

6 

ر 31( 1444 رجب 9  ) 2023 ينا

ىل  وتزنيلها  الوطنية  القطاعية  سرتاتيجيات  و السياسات  التقائية 
داد الربامج  لقطاع اخلاص يف وبلورة وٕا املستوى اجلهوي، مع ٕارشاك فعال 

رامج    سنوات  6ملدة  ية املعمتدة  التمنوية اجلهو  وضامن التقائية هذه الربامج مع 
ملدة   وضعها  يمت  اليت  ايل،  ا ر    20التخطيط  س متكن  حىت  سنة 

ق مردودية سوسيو  ىل املقاو -العمويم من حتق ىل املواطن و صادية    .اق
ٔن يتحقق دون ٕارساء مفهوم   صاد اجلهوي ال ميكن  الق هنوض  ٔن ا كام 

اجل  ٔفضلية  الصف ا يف  شجيع  هوية  ل الرتابية،  ات  لجام ة  العموم قات 
شجيع عقود الرشاكة بني القطاع العام  املقاوالت الصغرية واملتوسطة وكذا 

رسيع و  ذ، مع ضامن ثواخلاص ل دة يف التنف ر وضامن حاكمة ج س رية 
ا ة  العموم لصفقات  اجلديد  املرسوم  ضيات  ملق السلمي  يعزز التزنيل  ي 

 ٔ   ة. فضلية اجلهويا

ر،    السيد الوز
تعريف   ٕاىل  عوة  ا ىل  دامئا  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  ٔب  د لقد 
ذات  اهتا  وقطا معينة  ة  ٕاماكنيات  يقدم  ي  ا لجهة  الشامل  العرض 

ٔولوية و  بة اخلاصة هبا، وهو ما يتطلب ال ا   : تدابري املوا
ايل - سويق ا ل   ؛ بلورة اسرتاتيجية 
ادة ت  - ا ٕا ل ٔعاملشيط ا   ؛ ن اجلهوية ملناخ ا
ت احمللية - ظومة اجلبا   ؛ ٕاصالح م
صادي - ه اق اطق ذات تو لق تدبري م اء العقاري مع    . تفويت الو

وشجيع  التمنية  مسلسل  يف  الساللية  ٔرايض  ا ٕادماج  ٔن  نعترب  كام 
لهيا من   العمل  اليت جيب  سية  الرئ ٔهداف  ا د  ٔ ر  تعبئة س الل 

اليت    هذه ٔرايض  مشاريع  ا ٕالجناز  توظيفها  ميكن  مؤهالت  ىل  تتوفر 
رية.    اس

ر،    السيد الوز
لية   ،هبذه املناسبة ا هتا وزارة ا رية اليت بذ هودات الك ٔنوه  ٔن  ٔود 

هذا   ٔن  اليقني  ولنا  ر،  لالس اجلهوية  املراكز  هيلكة  ادة  وٕا ٕاصالح  يف 
بع  واصل  س اضعإالصالح  تصبح  ٔن  امل د  لمسؤولية  س  ة  لرئ بارشة 

  احلكومة. 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

بات.  ىل التعق لرد  ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا
ر.  اتفضلو    السيد الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

البداية ٔن   ،يف  ب اكملني  كنعرفو  لجهات،  رشية  ال املوارد  خيص  ف 

امل امل التمنية  اجلهة  ش حتقق  ة  ري اكف دها  بو املالية  فاملوارد وارد  شودة، 
تلعب دور رشية بطبيعة احلال  فع بع    أساسي  اال ل ا ٔ دا من  م  و

ل اجلهات   . التمنية دا
لية  ،لهذا ا ذ الب ك وزارة ا ب اجلهات م ىل  توا ش توفر  ٔوال،  داية، 

املستوى،  كون يف  رشية  املوارد موارد  ل هذه  ٔهيل د الت يمت  ش  نيا 
م بطريقة  رشية  هذا  ال  ، ة   اليل واص كوي دورات  ن  اك اليوم  ٔن  جعل 

ٔخرى، ولكن  ات ما بني ا جلهات حىت امجلا واصل، مايش فقط  شلك م
اك  تتعرفو  يف  اجلهات  ٔن  اجلهات  مة اصة  ٕاماكنيات  عندها  ملني، 

امجل  دي يف جمال  ر دور  الرتابية،  وعندها  ات  لجام سبة  ل الرتابية  ات  ا
سبة لهذا التكون   ل ٔساسية   ٔ رشية املؤه مس ىل املوارد ال واحلصول 

سمتر يف كون اجلهات كتوفر   ذالعمل فها  لجهات، والوزارة  ش  إالطار 
ٔسايس.  لها ا ور د ش تقوم  سمح لها    ىل إالماكنيات اليل ك

الثانية، رج   النقطة  بغيت  مسلسل واليل  ٔن  هو   ، سه بطريقة  لها  ع 
اجلهوية وال اجلهوية املتقدمة، هو مسار، مايش هدف حفد ذاتو، راه مايش  

املتقد لجهوية  نوصلو  ٔن  لنا  د هاالهدف  لناش   ذمة، راه  ما ميكن  الهدف 
ه بطريقة   اديني ف ه وغنبقاو  لنا ف ا د ٔن هو مسار اليل اح نوصلو ليه، 

ة  در ٔحسن ولمزيد. م اولو نوصلو ل   ودامئة، لك هنار كن
كتوصل   اليل  مة،  د  مالية  ٕاماكنيات  ىل  كتوفر  اجلهة    10اليوم 

سبة لبالد ل ، واليل عندها ٕاماكنيات مليار درمه، اليل يه مايش سه 
ر، واليل  س ٔسايس يف جمال  مة، وكتلعب دور  رات  س ٔهنا تقوم 

ر مزال غتلعبو ا   . ليوم مع امليثاق اجلديد لالس
ر،  ٔرضية لالس ا ٕاجياد  غتلعبو يف  اليل  ٔسايس  دور  اجلهات عندها 

ٕاماك  احلال  بطبيعة  ٕاعطاء  يف  مثرن،  املس ل  د دة  مادية فاملسا نيات 
ٔوال،  اجلهة،  ل  دا كتلعبو  اليل  دا  م  ور  ا د  وا عندها  مثرن،  لمس

ستقط  ش  ر  س ل فضاء  ش توزع  لجهة وتوزعو دا ر  س ب 
ات  ٔكرث من  ر  س ىل  د اجلهة مستحوذة  كوش وا ش ما  اجلهة 

ٔسا ؛ٔخرى ل اجلهات دور  ور د يجعل من ا   يس.  هذا اكمل 
ٔن اجلهات فالقريب   لية، هو  ا سبة لينا اليوم فوزارة ا ل ٔسايس  وا

لك  تبارش  ٔهنا  ل،  العا فالقريب  ل،  صاصات العا الخ علق  م هو  ما   
اتية  ا صاصات  خ ش  مارسا ما  اجلهات  ما  د  ما  لها،  د اتية  ا

لها، راه   د اكملنيد لها، ولهذا خصنا يد ف لهدف د ش  ، حكومة ما وصال
ش نوصلو لها د  ٔن نعملو يد ف تخبني  ات وم ال. ذو ٓ ٔقرب ا   الهدف ف

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت ا هت ر. ا   لسيد الوز

  شكرا لمك.
دة   ة لنفس القطاع، جتمعها و ٔخرى مو ٔسئ  قل ٕاىل مخسة  ٕاذن ن

  املوضوع. 
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سط سؤا ،ويف البداية ا السطي ل شار  لمس لكمة  ٔعطي ا   . س
  لبىن؟  

لوي. شارة لبىن    تفضيل السيدة املس

لوي:  شارة السيدة لبىن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ر احملرتم يد  الس    ،  الوز

ات الرتابية لجام رشية  ملوارد ال لهنوض  ذة    ؟ سائلمك عن التدابري املت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ٔسئ  دامئا يف هذه سلس   ات الرتابية، ا لجام رشية  ملوارد ال املتعلقة 

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

شار السيد    حلسن احلسناوي:   املس
س،    السيد الرئ

املعمتدة   التدابري  حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  املوارد  سائلمك،  ٔهيل  لت
ات الرتابية.  لجام رشية    ال

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    . ا
ل. ال تفضلو اليس    ك

شار السيد عبد القادر   ل: ال املس   ك
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

ٔوضاع  ات الرتابيةسائلمك عن    ؟ موظفي امجلا

س اجللسة:    السيد رئ
ميوقراطي ستوري ا ة ا شارن من مجمو د املس ٔ لكمة  عي   ا   ج

  . لتقدمي السؤال 
ش.    ما اكي

ري ٔ وا اخلامس  ف  السؤال  من  شارن  املس د  العام  ٔ حتاد  ريق 
ملغرب.    لشغالني 

شارة.    تفضيل السيدة املس

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

رن،  ن الوز   السيد
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

الرتابية،   ات  مجلا بلومات  وا الشواهد  اميل  وضعية  سوية  عن 
ر. سائلمك ا   لسيد الوز

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لكمة لمك، السيد  دة. ا ٔسئ دفعة وا ىل هذه ا ابة  ر، لٕال   الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ات الرتابية يف مجلا رشي  مثني العنرص ال مات وزارة يعترب   صلب اه

ور لية، وذ نظرا ل ا رشي  ا ي تلعبه املوارد ال رتقاء  احملوري ا ة يف 
ي   ات الرتابية ٕاىل مستوى ا دارة امجلا املاكنة املمتزية، وذ جبعلها    يبوهئا ٕ

ادئ حسن سري املرافق  شبعة بقمي وم جعة وذات مردودية م ٕادارة فعا و
ة.    العموم

ال اختولهذه  ل غاية  ٔ من  ة  الطمو التدابري  من  ة  مجمو الوزارة  ذت 
ا لتدبري  ديثة  ظومة  م املواطن ٕارساء  متكني  قصد  رشية،  ال ملواردها  جليد 
الية.  دمات ذات جودة    من 

السياق امجلا  ،ويف هذا  ٔن  ٕاال  إالشارة  ٔكرب    اتجتب  الرتابية عرفت 
يت   س الل  توظيف  ٔ 1992و  1991معلية  ب مهنا  ووعيا  من  ،  العديد  ن 

السنو  الل  د  التقا ىل  الون  سي العملية  هذه  ن مشلهتم  ، ا املق ات 
عددة  ل مضن اسرتاتيجية م ة من إالجراءات تد فقد اختذت الوزارة مجمو

ىل املدى القريب واملتوسط واملد ٔهداف، وذ    ى البعيد، ومن مضهنا: ا
مل  - املهين  واملسار  احلرية  مرصد  ة  مصل داث  العامة  ٕا رية  د

ت  اليت  الرتابية،  ات  املوظفني ض لجام داد  ٔ وتطور  ع  بت ٔساسا  طلع 
 وحريهتم؛ 

العام    - رشية  ال املوارد  تدبري  يف  دة  ج حاكمة  ٕارساء  ىل  العمل 
ث مت هتا، ح ات الرتابية جبميع مستو ل حتديد  مجلا ٔ داد دراسة من   ٕا

والوظائف   داد  ٔ ل التوقعي  لتدبري  ظومة  ل م ٔ من  وذ  والكفاءات، 
املس  ات  واحلاج احلايل  الوضع  من  التفاوت  الوظائف تقليص  من  لية  تق

هنائية؛  لها ا ٓن يف مرا  واخلربات، ويه ا
ات    - احلاج عتبار  بعني  ذ  ٔ ي ي  ا في  الك التوظيف  ىل  العمل 
تنظمياحلق  ح  ف الغرض مت  ولهذا  رشية،  املوارد ال الرتابية من  ات  لجام ة   ق

لتخصصات اليت حتت  ٔساسا  ات الرتابية واملتعلق  مجلا ت توظيف  ار اج  م
ٔطر  ا ه، الس  ٔمكل و ىل  املنوطة هبا  ملهام  ام  لق دات  الو هيا هذه  ٕا

يني. الطبية والشبه الطبية واملهندسني املعامريني والت   ق
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جت رشية    دركام  ال املوارد  بق  يتعلق  ال  ٔمر  ا ٔن  ٕاال  العام  إالشارة 
اليا حوايل    اتمجلا ددها  وموظفة،    ألف موظف  90الرتابية واليت يبلغ 

ٔطري إالداري والتقين. ات الت اج رتبط بعقلنة توزيعها حسب    بقدر ما 
اخلدمات   مستوى  من  الرفع  ٕاطار  لم ويف  املقدمة  تفقني  ر لكرتونية 

الخنراط   ات الرتابية، قامت الوزارة  الفعيل يف مرشوع ىل مستوى امجلا
ال والرمقنة من  لكرتونية  ٕالدارة  هنوض  العديد من املنصات ا بلورة  ل 

ل املثال ال احلرص:  ىل س ر مهنا    الرمقية، واليت نذ
   ح وم ودراسة  طلب  مساطر  اكفة  والشام  اكم  ا الرمقنة 

صة   ؛ "رخص"الرخص وذ بتعممي م
   مج حتديث احلا املدنية؛ ر  تفعيل 
   صة عيتف  ؛ "وثيقة"ل م
   صة  الرتابية؛  اتاامجلىل مجيع   "شاكية "تعممي م
   ات الرتابية؛ لنفقات وموارد امجلا صة التدبري املندمج   تفعيل م
    ىل الرمقي  العمل  التدبري  ات  ل تفعيل  امجلا ملوظف  املهين  مسار 

صة   رب م  ؛ " اندماج"الرتابية 
   لمشاريع الكربى صة التدبري الرمقي  ات الرتابية؛ تفعيل م  لجام
   ات امجلا ىل  الرمقي  الضبط  ب  مك وتعممي  تفعيل  ىل  العمل 

 الرتابية؛ 
   صة ات الرتابية.  "جمالس" تفعيل م  جبميع جام

هذ ت  مك رشية  وقد  ال املوارد  ىل  العبء  ف  ختف من  املنصات  ه 
ديدة.  لكيفها مبهام  ادة  ات الرتابية، هبدف ٕا مجلا   العام 

س احمل   رتم، السيد الرئ
شارون احملرتمون    السيدات والسادة املس

ات  مجلا العاملني  ملوظفني  عية  ج ٔوضاع  هنوض  ا ٕاطار  يف 
وتطبيقا   املادة  الرتابية،  ضيات  ا  6ملق بتارخي    ٕالتفاقمن  رب   25املربم  دج

ات   2019 لقطاع امجلا ت النقابية املمث  لية وبعض املركز ا بني وزارة ا
الرتابية  الرتاب  ات  امجلا ملوظفي  عية  ج ٔعامل  ا مؤسسة  داث  ٕا مت  ية، 

وهيئاهتا،   اهتا  رمق    وذومجمو الرشيف  الظهري  ف  1.20.75مبوجب  ذ ب
الصادر يف  37.18القانون رمق   املؤسسة 2020غشت    8،  ، وهتدف هذه 

ر مهنا:  لمنخرطني، واليت نذ عية  ج   ٕاىل تقدمي خمتلف اخلدمات 
   خرطي املؤسسة؛  مشاريعشجيع ٔو ٕاجنازها لفائدة م ية   سك
    واخلاصة ة  العموم ة وشبه  العموم املؤسسات  مع  ات  االتفاق رام  ٕا

من  املنخرطني  واحلج    متكني  ٔمني  والت واء  وا والعالج  ب  التطب
والتخيمي   بناء  ٔ ل العايل  التعلمي  ابعة  وم النقل  وسائل  ومت 

ة؛  صطياف وإالقامة السياح  و

   يقدم غطيالت ٔصبح  ي  ا التمكييل  الصحي  ٔمني  والت الصحية  ة 
ٕالضافة ٕاىل   شمل  ن ل د دة املستف ديدة مع توسيع قا دمات 

ن مه  ٔيتام؛ امل يف طور العمل املوظفني ا ٔرامل وا ن وا د  تقا
   ٔخرى؛ عية لهيئات  دمات اج شئات لتقدمي  داث م  ٕا
  متوي ا ومؤسسات  البنوك  مع  ات  اتفاق رام  خرطي ٕا م متكني  ل 

ستفادة من  ية ومن اخلدمات    املؤسسة من  سهتال القروض 
رشوط تفضيلية؛  ة   البنك

   رفهي ضية و ة ور شطة ثقاف ٔ خرطي املؤسسات تنظمي  ية لفائدة م
ٔبناهئم.  م و ٔزوا   و

ٔحسن الظروف، تنكب   شتغال يف  ل متكني املؤسسة من  ٔ ومن 
لك ىل تزنيل هي اليا  ٔعضاء    الوزارة  تعيني  احلاكمة والتدبري، واملمتث يف 

از تق ىل  ٔ ع،  ه والت لمؤسسة. ر جملس التوج   ري 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون، السيدات وال    سادة املس

اميل   املوظفني  وضعية  سوية  ىل  حرصت  لية  ا ا وزارة  ٕان 
التن  النصوص  اكنت  عندما  بلومات،  وا العليا  هبا  الشواهد  اجلاري  ظميية 

 . سمح بذ   العمل 
رمق    ،هذا لمرسوم  حول    2007يونيو    28بتارخي    2.6.525وتطبيقا 

ازة يف التعلمي  ىل إال ائية لتعيني املوظفني احلاصلني  تنظمي ٕاجراءات است
سوية وضعية   ، متت  ٔطر املامث د وا رصف مسا  3908العايل يف ٕاطار م

ٔشطر.  ىل ثالثة    موظفا 
إ  اويف  مع  طار  عي  ج لقطاع حلوار  املمث  النقابية  ت  املركز

بتارخي   روتوول  ع  توق سبق  فقد  الرتابية،  ات  رب    25امجلا ، 2019دج
ال   ث مت االتفاق من  ات الرتابية، ح هبدف حتسني وضعية موظفي امجلا
ازة  إال ىل شهادة  ني سابقا واحلاصلني  املؤق ٔعوان  ا ىل مراجعة وضعية 

ر  ق  ينا فاحت  ىل  2011ل  الوزارية  ،  ات  لقطا التابعني  املوظفني  غرار 
سوية   ال هذه  مشلت  وقد  ٔخرى،  بلغت    857ا مالية  لكفة   ،  440ا

  مليون درمه. 
لولوج   دة  وح لية  املباراة  مسطرة  تعممي  مت  فقد  ٔخرى،  ة  ومن 

الفصل   ضيات  ة، طبقا ملق العموم ستور والفصل    31الوظائف   22من ا
رمق   الرشيف  الظهري  يف    1.58.008من  ر    24الصادر  مبثابة  1958فربا  ،

ادئ  م رتام  ا هبدف  وذ  ة،  العموم لوظيفة  العام  ٔسايس  ا النظام 
اكف و ستحقاق  و واملرتحشني   ؤاملساواة  املرتحشات  مجيع  بني  الفرص 
ىل نفس الرشوط.    املتوفرن 

ٔ من  الرتابية  ات  امجلا بة  موا ٕاطار  معلت  ويف  ٕادارهتا،  ٔهيل  ت ل 
ات ال لك صنف من امجلا لك التنظميية اخلاصة  ىل حتديد مناذج الهي وزارة 
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دد ساكهنا   هبا و املنوطة  صاصات  خ عتبار  بعني  ذ  ٔ ا مع  الرتابية، 
لتعيني يف املناصب العليا، وذ  ٔساس  وجحم مواردها املالية، واليت متثل ا

ىل حمددة  ة  نظام ىل  وفق رشوط  به  معمول  هو  ما  يق   غرار  صعيد 
جلريدة الرمسية مراسمي التعيني يف  ات الوزارية، فقد صدرت مؤخرا  القطا

دار  ٕ العليا  لتعويضات   اتاملناصب  ث مت وضع نظام  ات الرتابية، ح امجلا
ستحقاق  الكفاءة و ادئ  ىل م ادا  املناصب، اس د حمفز لولوج هذه 

ل التب ٔ ا. والرتشيح من    اري لولو
مصاحل ات   وتنكب  امجلا بة  موا ىل  يويم  شلك  لية  ا ا وزارة 

املناصب   هذه  يف  التعيني  ل  ٔ من  الرضورية  إالجراءات  الختاذ  الرتابية، 
لهيا ٕاىل  لتباري  ت اخلاصة  ال رش القرارات وكذا إال العليا، انطالقا من 

وارد هو  ما  وفق  التعيني،  قرارات  ىل  ٔشري  الت القانونية    اية  لنصوص 
  هبا العمل يف هذا الباب.  اجلاري

سوية  ل املالمئة  احللول  ٕاجياد  ىل  ة  ف م تبقى  لية  ا ا وزارة  ٔن  كام 
الوضعيات الوزارية    ،يق  ات  القطا مجيع  يف  العمل  به  يمت  ما  غرار  ىل 

ٔخرى العمل   ،ا التنظميية اجلاري هبا  القوانني والنصوص  سمح به  وفق ما 
ا ة الرتابية يفوحسب  ات امجلا صاصات.  ج خ   خمتلف 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا معايل الوز

ر الوز السيد  جواب  ىل  ب  التعق ٕاىل  قل  ن لكمة   ،ٕاذن  ا ٔعطي  و
لوي.  شارة لبىن    لمس

  تفضيل. 

شار  لوي:   ة املس   السيدة لبىن 
ر احملرتم، و السيد ال    ز

مس   لكمة  ٔتناول ا ٔن  لشغل  رشفين  لس حتاد الوطين  لغرب مب
موظفي  ات  ف خمتلف  تلعبه  ي  ا ور  ٕامياننا  طلق  م ومن  شارن،  املس
ات الرتابية يف  ات الرتابية يف تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة وجعل امجلا امجلا

  قلب التمنية املستدامة، ندعو ٕاىل: 
امجل   - مبوظفي  اخلاص  ٔسايس  ا النظام  خراج  ٕ إالرساع  ات  رضورة  ا

ت؛  شارية مع النقا  الرتابية، يف ٕاطار مقاربة 
لتطورات   - الرتابية  ة  العموم لوظيفة  ٔسايس  ا النظام  بة  موا رضورة 

ا ولوج التك استعامل  مع  صادية،  اخلدمات   تق جتويد  قصد  احلديثة، 
لمرتفقني؛   املقدمة 

الف بني الوظيفة الع  - خ دة ونطاق  ة  رضورة حتديد نطاق الو موم
النظامني  ل بني  ام  س ضامن  ل  ٔ من  الرتابية  ة  العموم والوظيفة  و 

ة  النظام الوضعية  ىل مستوى  الرتابية، سواء  الوظيفة  اة خصوصية  ومرا
ة؛   لموظف ومساره املهين ونظام الرتق

ىل    - ٔ لس ا يل ا شارية تعىن هبذا اجلانب من ق داث هيئات اس ٕا
ة ال ة الرتابية وحتصني بية  ارت لوظيفة العموم لوظيفة العموم داث مرصد  وٕا

زالقات السياسية؛   الوظيفة الرتابية من 
الرت   - والكفاءات  لوظائف  مرجع  د  معليااع يف  التوظيف   اتبية 

 والتكون؛ 
ات الرتابية    - عية ملوظفي امجلا ج ٔعامل  خراج مؤسسة ا ٕ إالرساع 

الو  ٕاىل  وهيئاهتا  اهتا  بع ومجمو جملسها جود،  اب  النت ل  املرا لك  متت  دما 
 اخلاص؛ 

اميل الشهادات اجلامعية    - ٔفواج  سوية الوضعيات العالقة،  إالرساع ب
 ؛ 2011ملا بعد سنة 

اسب   - تعويض م وٕاقرار  صف وحمفز  ادي وم تعويضات  نظام  وضع 
جب وامللكف  ايب  من  مل الرفع  يف  لمسامهة  حتفزيمه  ل  ٔ من  ت  اجلبا ع 

ة؛ ل مداخ  امجلا
ٕالدارة   - العام  رشية  ال املوارد  ومؤهالت  كفاءات  رتقاء  رضورة 

سياسات  د  اع الل  من  وذ  هبا،  املنوطة  املهام  مع  لتتالءم  الرتابية 
ٔن  و اصة  و اريته،  ٕاج وٕاقرار  وحمددة  واحضة  ٔهداف  ب املسمتر  التكون 

ٔمه املقومات ٕالجناح تزني رشية تعترب من   ورش اجلهوية املتقدمة؛ ل املوارد ال
العالقة يف   - امللفات  سوية  ب اخلاصة  القضائية  ٔحاكم  ا ذ  ف ب إالرساع 

ٔرضار   ٔحصاهبا عن ا ملوظف امجلاعي، مع تعويض  ات املتعلقة  مجيع املوضو
 النامجة عهنا؛ 

ني رهن   - تفعيل مرسوم استفادة املوظفني امجلاعيني امللحقني واملوضو
ات وإ  ٔخرى من نفس حقوق موظفي هذه إالدارات؛ داإالشارة جام  رات 

يني   - التق ن  د املسا اصة  و ات،  الف مجليع  الرتيق  ٓفاق  ح  ف
ن إالداريني؛  د  واملسا

عية    - ج راعي احلاالت  مبعايري حمددة  نتقال  ريا، ٕاقرار حق  ٔ و
  الصعبة. 

ليمك ورمحة هللا وراكته. و    السالم 
ر.    شكرا السيد الوز

س ا السيد     جللسة: رئ
  شكرا.

ٔصا واملعارصة لكمة لفريق ا   . ا
  سناوي. احل تفضل اليس  

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
س   .شكرا السيد الرئ

لشكر اجلزيل ٕاىل وزارة  ٔصا واملعارصة نتقدم  ٔوال، حنن يف فريق ا
لها يف خشصمك   التابعة  واملصاحل  هتا  مكو اكفة  وٕاىل  لية  ا را الوز   السيد 

ىل ننوه  احملرتم،  كام   ، بالد واستقرار  ٔمن  لضامن  املبذو  هودات  ا  
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ل حتصني اململكة وحامية املواطنني  ٔ امئ واملسمتر لوزارمك من  حلرص ا
لتوجهيات الرشيدة واملتبرصة  ذا  هنم، تنف ة ب ٔن اكهتم وزرع الثقة والطم وممت

ٔيده    هللا ونرصه. جلال امل محمد السادس 

ر،    السيد الوز
اصة ف  االت، و ام يف شىت ا ات الرتابية تطورا  لقد عرفت امجلا
رؤساهئا   ٕاىل  و  ا ات  والصالح صاصات  خ دة  قا بتوسيع  يتعلق 
ية  والتق إالدارية  ٔطر  ل ماسة  ة  ا يف  جعلها  مما  املنتخبة،  وجمالسها 

ل   ٔ من  رشية  مواردها ال املواوحتديث  تطلعات  بة  من  موا املزتايدة  طنني 
ات. ه   ذه امجلا

الرتابية   ات  امجلا ٔصبحت  مىض وقد  وقت  ٔي  من  ٔكرث  مدعوة 
صادية  ق التمنية  ق  لتحق اخلاص  والقطاع  و  ا انب  ٕاىل  لمشاركة 
ٔن تضع قطيعة مع  دات الرتابية  ىل هذه الو عية، وهو ما يفرض  ج و

ست  سيري التقليدي ل لرمغ ثة والناجعة يف التد لهم املواصفات احلدي ال بري، و
وذا  فعاال  ليكون  ٔهي  وت رشي  ال العنرص  ٔطري  لت املبذو  هودات  ا من 
ر، تبني  ٔرقام واملعطيات، السيد الوز ٔن واقع احلال، ا الية، ٕاال  مردودية 
ٔو  ملنتخب امجلاعي  ة، سواء املتعلقة مهنا  ديدة وحمر عن مواطن ضعف 

  املوظف امجلاعي. 

ر، يد  الس    الوز
اهتا وعن   اج ات الرتابية وفق  بة امجلا ىل موا اليا حرصمك  مثن  ٕاننا 

ابة ملتطلباهتا يف جمال التكون وتقوية القدرات املهنية والتدبريية.    ست
ٔمام  الزلنا  فٕاننا  هودات  ا هذه  رمغ لك  احملرتم،  ر  الوز السيد  لكن، 

رابية   ة  ٔن البعض   كربى تعرف تضخام يف مواردهاجام ني  رشية، يف  ال
وإالدارية  ية  التق ٔطر  ا يف  ادا  خصاصا  تعرف  القروي  العامل  يف  مهنا 

  املتخصصة. 
ملبادرة الطيبة اليت   ٔنوه  ٔن  ر احملرتم،  وال تفوتين املناسبة، السيد الوز

الس االٕ  لسادة رؤساء ا صمك  رخ الل  قلميية التابعة  اختذمتوها، وذ من 
ة   اراة لت  -جلهة در ظمي م اللت ب ٔطر اليت  ف وظيف النقص احلاصل يف ا
  حيتاجوهنا. 

رخصوا   ٔن  ونطمح  ت،  املستو ل  ىل  حجة  اكنت  املبادرة  هذه 
ات الرتابية...    لجام

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ستقاليل لفريق  لكمة  دة والتعادلي ا   ة. لو
ل. تفضلوا اليس عبد القادر    الك

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

هو   اليل  ٔسئ  ا ىل  لمك  د ابة  إال من  ري  ٔ ا اجلزء  ذ  ٔ ن بداية، 
ال.  ٔساسية يف هذا ا ات ا قرتا ىل  اح    نف

ما   البد  لكن  ٔساسية،  ٔدوار  ب يقوم  امجلاعي  املوظف  ٔن  ىل  معلوم 
ٔنه رضوري خص ٕاخراجنتلك ىل  لوظيفة ال مو  ٔسايس    رتابية. النظام ا

ظومة ال حتفز،   الرتيق، م ىل  د  سا ظومة ال  املنظومة احلالية م ٔن 
ٔنه  د النوع من التوازن،  ش وا لك التنظميية ما اكي نظام املسؤوليات والهي

ه   ٔو حكويم ف ل قطاع معويم  ف،  موظ  300ميل تنلقاو هيلك تنظميي د
ر وكذ ام ومد ة فهيا  عندو اكتب  د، اليل ، وفهي 2000ا، امجلا ر وا ا مد

د وسامه  كون حمفز وسا لتايل خصنا النظام  ل املصاحل، و ر د هو مد
مستوى  ىل  ف  سق ال د  وا عندو  راسو  يلقاش  ما  سان  إال ٔنه  ىل 

ن مؤسسات معو  اميل الشواهد، اليل تيلقاو فعال، اك اصة  ة  الرتيق،  م
ة ويف الوظيفة  ارشة بتلقي الشهادة، والوظياليوم فاملغرب ترتيق م فة العموم

ل الرتيق.   الرتابية عند هاذ املشلك د
ا اليوم احلراس والشواش ٕاىل خرجو ما   دم التوازن، اح إالشاكلية يف 
ل املالية تيقول   ني د اض واملراق ش اليل يعوضهم، فالوقت اليل الق اكي

م صفقاتٔودي  رو  تد احلق  ومش  عند ٔم   ا  وا حلراسة  يتعلق  ن، ف 
ات فهاذ اجلانب.  ل امجلا   وعند مشلك دا

ٔسف   ول، مع ا ٔسايس اليل هو اخلصاص، فعال اخلصاص  اجلانب ا
فهيا   اليل  زبونية،  فهيا  اليل  فالتوظيفات  و  مق ري  اليل  ممارسات  اكنت 

ما   ولكن  مرفوضة،  ات حمسوبية  احلاج حساب  ىل  كون  لهاش  ميك
ٔساس  ات، اليوم العديد من امجل ا ل امجلا ة ماسة يف ية د ا ات عندها  ا

نعطيو   ما  البد  ولكن  شفافة،  ظومة  م كون  خص  التوظيف،  جمال 
ىل املستوى احمليل. شتغل  ش ميكن لها  ت والوسائل  ات إالماك   لجام

ع  املهنية،  الكفاءة  ل  د ت  ا ة  م الف د  وا عند  مشلك،  ند 
ٔعو  ل ا ني ال حيسنون القراءة واد ٔم يني  لتايل النصوص ان التق ابة، و لك

ل ٕاشاكالت واقعية، عند  دة يف  كون مسامهة ومسا ٔن  التنظميية جيب 
بو، ما تيعرفوش يقراو ومطالبني    %50تقريبا   ك ل الناس ما تيعرفوش  د

امل  الكفاءة  ل  د ان  ادفاالم و لشفوي،  و ايب  الك ان  الم النقطة   هنية 
ٔم هاذي  لتايل  و إالدارة،  ل  ىل د النظر  ادة  ٕا ٕاىل  ة  حمتا اليل  ور 

مع   ن  اد يني  التق ٔعوان  ا هاذ  ٔن  اصة  التنظميية،  النصوص  مستوى 
ٔنه  الرؤية  د  الشاو، ولكن خص وا ن وت اد الصغرى،  السالمل  ذف 

ٔسايس ٔمام حرج  ان الكفاءة املهنية.  تنكونو  م   فهاذ 
ٔطر، ٔ   ا ا واملهندسني  مع  الطبية  ٔطر  ا يف  مشلك  وعند  ٔنه  سف 

ا تتدار   ات، مايش وا لجام غيوش جييو  ال ما ت وهذا، ما عندمهش إالق
د النظام  ش وا ٔهنم ما اكي ٔهنم تيعرفو  ات،  لجام غيوش جييو  املباراة ما ت

سامه  ميكن لو  خنراط يف الوظيفة الرت حمفز اليل  ل    ابية. يف معلية د
لوظيفة الرتابية مطلب ملح.  ٔسايس    ٕاذن اخلالصة هو النظام ا

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

ة مو لكمة  عي.  ا ج ميقراطي  ستوري ا   ا
  تفضلوا اليس شهيد. 

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

ر احملرتم،    السيد الوز
مك. الوز السيد شكرا ىل جوا   ر 

ة احمللية وختليق   ٔداء املرافق العموم ٕان تطور الالمركزية تتطلب تطور 
لعنرص  م  ه يض  يق وذ  حملاسبة  املسؤولية  وربط  العامة  احلياة 

ستورية.  رشي وتقوية مؤهالته وحامية حقوقه ا   ال
سل  ال س  الرئ ة  امجلا س  رئ التنظميية،  القوانني  ربت  سيل  وقد 

امجلاعي ضغط لموظفني  حتت  امجلاعي  املوظف  يضع  ي  ا اليشء  وهو  ني 
ابية، قد تصل  نت ٔو  هم النوازع السياسوية  ن قد حتر بعض الرؤساء ا
ث   ٓخر، ح ٔو  ب  س القانون  ليه خلرق  الضغط  ٕاىل  ان  ٔح ا بعض  يف 

نفذوا ٔ  ٔهنم  ٕاال  املساء ال ليشء  ٕاىل  إالداريني  من  العديد  ٔو تعرض  وامر 
  م. قرارات رؤساهئ 

كف حبامية  قانونية  لية  ٕاجياد  التفكري يف  ر، وجب  الوز السيد  ا،  و
ام   لق ة، وحتفزيه  م من  ام مبها لق ت  ه لك الضام املوظف امجلاعي وم
املوظفني   ر  ٔذ املثال  ل  س ىل  ٔخرى،  ة  من  به  املنوطة  ٔعامل 

ت وشسيعي املدا  جلبا ن يتقاضون تعامللكفني  ل ا د هزي  خ ويضات 
ات  القطا ببعض  الهئم  م مع  مقارنة  ة  لجام يؤدوهنا  اليت  اخلدمة  مقابل 
ستدعي التفكري كذ يف وضع ٕاطار  ي  ٔخرى، وهو اليشء ا الوزارية ا
د  ٕالطار القانوين والقوا ة دون املساس  عتبار لهذه الف رد  ل  قانوين كف

لوظيفة امجل يلاملنظمة  ال من ق ة لك    اعية، م ٔو نصف   3تقدمي م ٔشهر 
ة.  لجام سدوهنا  ىش واخلدمة اليت    سنوية مبا ي

املوارد  ٔن  وهو  اليوم،  ليه  الضوء  سليط  وجب  ٓخر  انب  هناك 
امة من ضعف ٕان مل نقل غياب  ىل املستوى الرتايب تعاين بصفة  رشية  ال

ٔيضا، خي ٔهيلها  ىل الكفاءة  ضع ملعايري عقالنية تنظام مالمئ لتدبريها وت قوم 
ىل  ري قادرة  ة  ة والتكوي ث تظل السياسة التوظيف واملردودية املهنية، ح
ركز  ان  ٔح الب ا هتا، ويف  مي مردود رشية وحتفزيها وتق ٔهيل املوارد ال ت
ي سيفرزه لنا ال حمال مع مرور   ىل الوالءات السياسية، وهو اليشء ا

ٕادارة   تقدميالوقت  عن  اجزة  هنوض جامعية  وا الرتابية  ات  لجام إالضافة   
  هبا. 

لتكون   وية  مؤسسات  داث  ٕا ر،  الوز السيد  نقرتح،  ليه  و
دات القانونية  كوهنم مع املست ٔهيلهم ومالءمة  ادة ت املوظفني امجلاعيني وٕا

لتدبري امجلاعي.    واملالية والرقابية املرتبطة 

الوز السيد  تعلمون،  ري  فكام  ات  جام هناك  ق  ر،  حتق ىل  قادرة 
يف  امجلاعية  ٔطر  ا جعز  ٔمام  ارية  وإالج الرضورية  النفقات  لسد  ل  مداخ
ٔعباء املرتبطة  ف من هذه ا لتخف لول بدي  ٔقل يف ٕاجياد  ىل ا التفكري 
قدرة  دم  لتايل  و مع،  لطلبات ا لجوء  ا ات، عوض  لجام املايل  لتدبري 

إالدا من  ة  تزن مجمو ىل  امجلاعية  ورامج رات  احمللية  التمنوية  ططات  ا يل 
ا ٕالدارة املشاريع   يا ومعرف رشية مؤه تق ىل موارد  ٔهنا ال تتوفر  العمل، 

ات الرتابية.    اليت تربجمها امجلا
ٔسايس  ة ٕاىل نظام  ا ر، املوظف امجلاعي يف  واخلالصة، السيد الوز

وت كوينه  ٕاىل حتسني  ة  ا ٔيضا  اص، يف  ة  ا يف   ، ٕاىل حتسني ٔهي
من  حتميه  ت  ٕاىل ضام ة  ا يف  ٔيضا  وهو  عية،  ج و املادية  وضعيته 

ابوية.  نت ات    التقلبات واملزاج
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

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

شارة الس  ة خور املس ي   ل: يدة ف
ر،    السيد الوز

ىل   لية  ا ملغرب حبرص وزارة ا لشغالني  حتاد العام  ننوه يف فريق 
العاد  املطالب  مع  اوب  الت بغية  عيني،  ج الفرقاء  مع  امئ  ا احلوار 
اميل  سوية وضعية  ٔن  ىل  الرتابية، ونؤكد  ات  امجلا ة ملوظفي  واملرشو

بلومات وا القضا    الشهادات  مقدمة  يف  ٔيت  ت ٔن  يتعني  الرتابية  ات  مجلا
ادال.  ال رسيعا وجتاو    واملطالب اليت حتتاج تفا

ر احملرتم،    السيد الوز
وغنية   طوي  نية  جتربة  لفمك  جترون  ن  ا ٔنمت  و ليمك  خيفى  ال 
اليت   التضحيات  وجحم  ري  الك العمل  الرتابية،  إالدارة  ت  مستو مبختلف 

ا و  ات الرتابية.ي يقد   بذلها موظفو امجلا
لشغالني   العام  حتاد  فريق  يف  نعترب  ٕاننا  ذ  لك  ىل  وعطفا 
ٔن   جيب  الرتابية  ات  امجلا مبوظفي  اخلاص  ٔسايس  ا النظام  ٔن  ملغرب، 
وكذا   حقوقهم،  املوظفني  لهؤالء  كفل  ي  ا القانوين  إالطار  هو  كون 

هبم اليت طال اوب مع العديد من مطا لتقادم  الت سقط  انتظارها، واليت ال 
  لنظر ٕاىل رشعيهتا ومرشوعيهتا. 

ٔمعق   ٔمر  عية، بل ٕان ا ٔمر ال يتعلق فقط مبعاجلة وضعيات اج ٕان ا
ات الرتابية   رشية العام يف امجلا مثني املوارد ال ، ويتعلق برضورة  من ذ

ىل   نية  ة  ومن  العمل،  ىل  ة  من  وشجيعها  لتكون اوحتفزيها 
  والتكون املسمتر. 

ل  ٔ من  مك  توجهيا ٕاعطاء  احملرتم،  ر  الوز السيد  مك،  م نلمتس   
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ت سنة   النقا املوقع مع  االتفاق  اكمل ملضامني  ذ ا مبا يضمن  2019التنف  ،
  سوية امللفات العالقة واملمتث ف ييل:

   ازة؛  اميل شواهد إال
   يني؛  اميل دبلومات التق
  نملف املسا يني؛  د  التق
   .لتدبري املفوض  وقضا ذات الص 

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لرد.  ر ف تبقى من الوقت  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر ا  لية: السيد وز   ا
س.    شكرا السيد الرئ

شارون،    السيدات والسادة املس
الصورة، اك نتوضعو يف  ش  اتري  ٔن امجلا ب فقني  بنا م الرتابية    ملني 

رشية يف  ىل موارد  ور املنوط هبا، خصها تتوفر  ش تقوم  امة  بصفة 
احلال  بطبيعة  اكيف،  ا لتكون  و اكيف  ا العدد  يعين  املطلوب،  املستوى 

ب   تتوا ٕاىل  الوزارة  املسمتر  التكون  يف  الرتابية  ات  لكن امجلا ٓخره، 
ن؟    إالشاكل فني اك

الرتابية   ات  امجلا اليوم  الرتابية،  ات  امجلا ٕاماكنيات  يف  ن  اك إالشاكل 
ة  مجمو توظف  ٔهنا  ب تطالب  شوفو   اكم  ت ني  لكن  املوظفني،  ل  د

هاذ  توظف  ش  لهاش  سم ت ما  راه  الرتابية  ة  امجلا ل  د املالية  القدرات 
ٔكف اصة ٕاىل بغينا موظفني    اء. الناس، 

لنا اكملني ٔننا منشيولهذا، الهدف د ٔشنو هو؟ هو  ما يش نقلصو من     
اكيف  كون العدد هو العدد ا ش نقلصو من العدد، لكن  ٔن ما ميك العدد، 
كون التعويض  ملوظفني ما زايدش، ويف نفس الوقت  ملهام املنوطة  ام  لق

ة  ا ل هاذ املوظفني، وإالماكنيات املادية اليل م   لموظفني يف املستوى.د
ل الرمقنة ٕاىل    وزارة منلهذا، ال ٔوراش د لعديد من تزنيل  ة قامت 

الهائ   داد  ٔ ا من  وتنقص  املوظفني  ىل  ٔمورية  امل سهل  ش  ٓخره، 
برية،   داد  ٔ اكنو  الفارطة،  السنوات  يف  يف اكنو  تنعرفو  اليل  داملوظفني 

ادي   ش التوظيف اليل  سمح  ادي  كون توظيف واليل  ادي  كون، 
  ستوى. يف امل 

ٔهنا توظف، راه ما   ات الرتابية إالماكنية ب لت امجلا ويف نفس الوقت، 
اليل  اص  ٔش ا توظيف  توظيف،  يش  ما  لكن  التوظيف،  سداش 
فقني ما تنلقاومهش،  يني، م ندسني معامريني، تق ٔطباء،  قة،  هنم حق حمتاج

غيوش خيدمو يف امجلا ات الصغرية، إ ٔن صعاب ما ت اصة امجلا ىل ات و
  ٓخره.

لول اليل خصنا نفكرو فهيا  ن  ن يف التعاقد، اك لول، حول اك ن  اك
سبة  ل ٔمه  ا زاف، هاذ اليش اكمل خصنا  مة  ٔهنا  نلقاوها  ش  مجيعا 
تيطلبوه   ما  هو  ٔمه  ا ٔن  ابة،  لٕال طريقة  ٔحسن  نلقاو  ٔننا  هو  اكمل  لنا 

اليل الهدف  املواطنني، اخلدمة  املواطنني،  تيطلبوها  التوظيف   ما يش هو 
ذاته، د  تيطلبوها    يف  اليل  اخلدمة  ٕاعطاء  املواطنني،  دمة  هو  الهدف 

ٔوىل.    املواطنني، هذا هو النقطة ا
نظام   خصهم  احلال  بطبيعة  اليوم  اكينني  اليل  املوظفني  الثانية،  النقطة 

فقني  م ٕاماكنيات  خصهم  لهيا،  فقني  م هاذي  اليش  ٔسايس،  هاذ  لهيا، 
فقني ني تندورو ونبقا  اكملني م ٔن إالشاكل لهيا، لكن  شوفو، تنلقاو ب و 

ن؟    فني اك
الرتابية خصها  ات  امجلا الرتابية،  ات  دامجلا املادية  إالماكنيات  ن يف  اك
اليل  ىل  تتعمتد  اكم  الرتابية  ات  امجلا ش  ميك ما  لها،  د ل  املداخ مني 

ش، خص  مييش لها من القمية ا مني ملضافة فقط راه ما ميك ة الرتابية  امجلا
وتقدم  املداخ  فاملستوى  موظفني  توظف  ٔهنا  لها  ميكن  ش  لها  د ل 

  دمات يف املستوى. 
ىل  دامني  ا  اح احلال  بطبيعة  زاف،  مة  واليل يه  الثالثة  النقطة 

ات الرتابية، ت ل امجلا رشية د ش نطورو هاذ إالماكنيات ال طور هاذ  ٔننا 
اخلدمات   ل  د وموظفني  النوع  ٔكفاء  موظفني  ٔ مايش يتطلب  مكونني، 

ٔن خصنا وال دبلومات، لكن يف نفس  ازات،  ذاو إال ضد الناس اليل ا
مييش يقرا ويف  د  دم ووا ي د السيد  كونو رصحيني، وا الوقت خصنا 

دمش خص تعطي لو   ي يقرا، ما  ري كتجيب هذاك اليل مىش  ٔ ش ا
كونو واحضني،   ٓخر،  ل ٔن هاذو اليل دارو دبلومات فيفوت ا الوقت د

الناس  اكنو   ، الو لهيم  زلش  ما  راه  دارو،  اليل  اليش  هاذ  اخلدمة 
يقول  راه خصين نفوت. يجي  ري  ٔ دمو وهوما اكنو تيقراو، ويف ا   تي

الناس ضد  مايش  راه  احلال  بطبيعة  ضدمه،  مايش  اكنت  ،  ٔ  وٕاذا 
الناس فهي  ٔننا.. اكينني  مٕاماكنيات  ا  اح ٔهنم..  ستحقو  ٔكفاء وك ايش ضد  م 

راه  العملية،  فهاذ  كونو واحضني  ش  لكن  الناس،  لهاذ  لول  دو  ٔننا نو
ا  ري.. و ٔ د تيقرا وجيي فا دام ووا د السيد اليل  ٔن وا  ، دا مايش 

ٔن  يف  دو وكنفكرو  ا كنو يف قلت، راه اح نا ميكن لنا  هاذ اليش اكمل 
الن لهاذ  لول  دو  حم نو ا  اح اليل  ن  فاملياد اصة  ن اس،  فهيم، اك ني  تا

ني فهيم وتنطلبومه، لهذا حفال هاذو بطبيعة احلال عندمه  ا حمتا ن اح اد م
ٓخرن.  لناس ا سبة  ل ة    ٔسبق

ٔن بطبيعة احلال   ل كنظن ب ، فاملستق ٔ ش خنمت فهاذ املس ورجع نقول 
ٔننا نعطيو ٕاماكالتوظيف، ال  سمح لنا  ات الرتابية،  تعاقد  لجام مة  نيات 

د  وخن ٔننا نوظفو وا سمح لنا  ش  ام  شلك  ة  رجو من الوظيفة العموم
ات الرتابية.  لجام ش    الكفاءات اليل اليوم ما كمتش

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

قل معمك دامئا ٕاىل السؤال العارش حو  ٔرايض الساللية". ن   ل "ا
لك  ا أعطي  د  ٔ ٔحرار  مة  ل الوطين  التجمع  فريق  من  شارن  ملس
  لتقدمي السؤال. 

شار.    تفضل السيد املس

سوري:  شار السيد مصطفى امل   املس
س،    السيد الرئ

رن،  ن الوز   السيد
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔ ما يه   ذة من طرف وزارمك لتعبئة ا رايض الساللية من  التدابري املت

ة ا ل ٕاجناح مشاريع فالح رية؟ٔ   س
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك لجواب.  ا ر    السيد الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

ملك  بتوجهيات  بلورة  مت  ٔنه  ب اكملني  تتعرفو  من  يف  جما  ر ة  سام ة 
ر س ل الرفع من  ل ال   ٔ وسطة دا لق طبقة م عامل  يف العامل القروي و

هاذ  لق  ل  ٔ من  حموري  دور  عندها  اكن  الساللية  ٔرايض  وا القروي 
ة تقدر مبليون   د املسا ل وا ر دا س متكني  الطبقة املتوسطة، وذ 

ار.    هك
ن   ٓن، اليوم اك لتعبئة، اليل  ٔلف هك   317حلد ا ار اليل شاغرة وقاب 

ىل    موجودة ل   100اليوم، واليل تعطات فهيا املوافقة  ٔ ار من  ٔلف هك
ة.  لمشاريع الفالح لها    الكراء د

القانون   الوقت  نفس  ويف  ارشة،  م بطريقة  هاذي  الوقت،  نفس  يف 
ٔرايض غيكون عن طريق   راء ا ٔن  ال ب ل ا ٔرايض الساللية  اجلديد ل

ة  ط مسا عرض  الباب  هذا  يف  مهنا  مت  العروض،  بـ  لب  ٔلف   70تقدر 
ا طلبات  بواسطة  لكراء  ار  ٓن  هك ا مهنا حلد  كرات  ٔلف   20لعروض، 

بري الهدف  ار، بطبيعة احلال هاذ الورش راه مسمتر وهو ورش مليك  هك
راهات  وٕا مة  راهات  ٕا اليوم،  راهات  ٕا عندو  لكن  لجميع،  واحض  لو  د

د من ا كون عندكت لو ومن إالشعاع اليل خصو    و. لبلورة د
اليل   احلال  بطبيعة  راهات  ٕا ن  اك اليوم،  حلد  اكينني  يل  راهات  إال
ة من  ٔن مجمو توايل سنوات اجلفاف، واليل جعلت ب كتعرفوها اكملني يه 
ري اكنو ما قدوش  ٔ ٔول، ويف ا مثرو فا ٔرايض واس ذاو  مثرن اليل ا املس

 ٔ بري. سمترو ورجعو ا   رايض، عند ٕاشاكل 
دامني   ا  اح الهذا،  وزارة  سيق  اليوم يف  بت احلال،  بطبيعة  لية،  ا

ات  احلاج ىل حسب  ٔرايض  ا حتديد  يمت  ش  ة  الفال ر  وز مع  مسمتر 
يمت   ني  ٔنه  ش  وفرة  م اليل  مائية  ت  ٕاماك احلال،  بطبيعة  ة،  ممك اليل 

كون ٔغراض  ا لهاذ  الالزمة  ٔرايض  ا ٔن    توفري  ب سمح  ك اليل  ن  ٔما يف 
فهي  ينجح  ر  احلال، س بطبيعة  اكملني،  لنا  د الهدف  ٔن  هو   ا، 

املتوسطة،   الطبقات  خيص  ف  ر  س اصة  و جع،  كون  ر  س
يف  لو  د الهدف  اليل  املتوسط  ر  س لكن  ري،  الك ر  س مايش 

وسطة. لق طبقة م ٔول هو    قلت فا
ٔرايض، اكبطبيعة   راء ا ل  ٔخرى احلال، مع هاذ القضية د ٔوراش  ن 

ٔرايض الساللية اليل يه   وي احلقوق، واليل يف ا سبة  ل ٔرايض  متليك ا
ذوي  ٔحصاب  احلال،  بطبيعة  ٔرايض،  ا متليك  مسمتر،  ٔيضا  ورش  هو 
قطع  هو  راه  السقوية  ٔرايض  ا يف  ٔرايض  ا متليك  ل  د الورش  احلقوق 

بري  بدي ٔشواطا  البورية راه  ٔرايض  فا ٔرايض  ا متليك  ادي ا،  ه، وراه  ف نا 
إ  وكنمتناو  لو  د سمترش  فالطريق  ما  اجلفاف  ة  مو هاذ  ٔن  هللا  شاء  ن 

. مثر يف امليدان الفال س ٔهنا  لناس  سمح  ٔمطار اليل    وكون هطول ا
ش ال    نلخص..  ىل لك 

س اجللسة:    السيد رئ
لسيد  ر. شكرا    الوز

لكمة لمك السيد ب.  ا لتعق شار    املس

شار الس    سوري: يد مصطفى امل املس
ىل  اجلبار  لعمل  وشيد  مك  جوا ىل  احملرتم  ر  الوز السيد  شكرمك 

شعبة.  ىل رٔس هذه الوزارة الوازنة وامل هودات اليت تقومون هبا    ا
وثرية   رسيع  ٔن  ىل  ر،  الوز السيد  فق،  م لك  ل  ا مد ر  س

إ   ، بالد يف  الشام  والتمنية  الشغل  فرص  خللق  شجيع  ٔسايس  ٔن  ال 
ي ي اء العقاري املناسب ا رات رهني بتوفري الو ضمن اكفة احلقوق س

اء العقاري ببالد تنضوي حتت   برية من الو سبة  ٔن  واالتفاقات، واحلال 
تقدر حب  ٔرايض امجلوع والساللية، واليت  ري    12وايل  نظام  ار،  مليون هك

ا ت  ٔح اكيف،  لشلك الالئق وا مثرة  ات مس لرمغ من إالصال امدة  بقى 
لهيا.  لت  ٔد   القانونية اليت 

ح   ت ال  بضوابط  مرهون  ٔرايض  ا من  الصنف  هذا  ٔن  نعمل  وحنن 
ا   ٔضف ما  وٕاذا  الساللية،  ات  امجلا من  احلقوق  ذوي  ٔحصاب  لغري  متليك  ا

الب  ٔن  ٕاسرتاتيجية   ن  ٔما يف  د  واملتوا واخلصبة  اجليدة  العقارات  ية 
و  رات تعود  س لب  ٔمام  ا  ق ائقا حق شلك  ي احلقوق، ما جعلها 

رية ٔبناء الوطن.  الك مثرن من  ، بل وتعيق املس   لبالد
هبذا  الوطنية  احملامك  ٔمام  املثارة  والقضا  ات  املناز جحم  ذ  يف  دليلنا 

و  ٔمام اخلصوص،  بري  مصدر ختوف  فهيا، وشلك  الزناع  ٔمد  يطول  اليت 
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رية. املبادرة    س
ٓن  ٔنه  ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  ندعومك  املنطلق،  هذا  من 
اظرة بوزنيقة املتعلق  ٔجرٔة م رسيع  ل  ٔ ر احملرتم، من  ٔوان، السيد الوز ا

بري  مك  نا ف ، وثق ٔنظمة العقارية بب د ا ة بتوح الل هذه الوالية احلكوم ة 
د ٔن جحم الت برية يف لحسم يف هذا املوضوع،  ىل بالد  ة  ت املطرو

مستقر، وه ري  ودويل  ٕاقلميي  اخ  م مضاعف ظل  جمهود  ا  م حيتاج  ما  و 
 . ٔمن الغذايئ لبالد ق ا مثرن بغاية حتق لك املس ٔعامل حمفز  اخ    لتوفري م

ليمك.    والسالم 

س    اجللسة:  السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

السيد   سؤال،  ٓخر  ٕاىل  معمك  قل  ن "احملطات  ٕاذن  حول  ر،  الوز
ة".    الطرق

لشغل   املغريب  حتاد  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و
سط السؤال.    ل

شارة   . تفضلوا السيدة املس

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

ن الوزر    ن، السيد
ال   ٔطالقها  ٔوراش الكربى اليت  ة التمنوية وا ينام امل  يف ٕاطار ا
د  ل  داث ج ٕا ة، مت  العموم املرافق  ل ٕاصالح  ٔ من  يد من  نرصه هللا 

ة ينضاف ٕاىل اجليل اجلديد من حمطات القطار.    احملطات الطرق
نعتربها يف   ط واليت  الر العمل مبحطة   ٔ بد ة  بطن ة  الطرق عد احملطة  ف
تضايه   مبواصفات  القاري  املستوى  ىل  مفخرة  لشغل  املغريب  حتاد 

يال اكمل م توفر نظام معلومايت م ث  العاملية، من ح العوامص  ت  كرب هتا 
ة   رتاف ا وٕادارة  اهلم  استق وحتسني  املسافرن  ٕارشاد  ل  ٔ من  لتدبري 

ي   هن ٔن  ٓملني  ر،  التذا ناء  اق سهيل  وكذا  املسافرن  نقل  لك  لعمليات 
ة،   العموم ٓت  ش امل لصورة  يسء  اليت  الالت  خ و الفوىض  مع  ذ 

هذه ول  تعممي  ىل  ازمة  مبعية رشاكهئا  لية  ا ا وزارة  ٔن  شك  ينا  س 
ململكة. ا ىل العديد من املدن الكربى    لتجربة 

سرتاتيجي   جممك  ر عن  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك،  ا  و
امل املدن  يق  وسائلمك الستفادة  الوطين،  الرتاب  مجموع  داد  ام ىل  غربية 
إالجراءات ة حميط احملطات   كذ عن  وتنق لتنظمي  اختاذها  املعزتم  ية  ٔم ا

ة من بع شوش وترض بصورهتا وصورة مدننا؟الطرق   ض املامرسات اليت قد 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لكمة لمك لجواب.  ا ر    السيد الوز

لية:  ا ر ا   السيد وز
س،    السيد الرئ

الي  احملرتمة،  شارة  املس السيدة  ة،  رصا بقاوش  لك  ما  املغاربة  وم 
الطرق  احملطات  القدمية  غيني  احملطات  اكملني،  تنعرفوها  اكنت  يف  ة 

لو لها وال ميشيو لها.  سافرو فهيا وال يد غيني    املغاربة ما بقاوش 
ي يف هذا  ة  طرق حمطات  ل  ٔ من  مجيعا  نفكرو  اليوم  ٔن  لينا  حمت 

يطلبو املواطن املغريب، هذا جعل   ٔنه، مايش اليوم  املستوى اليل  ا اليوم  م
ديد   منوذج  د ا ىل بلورة وا ش بدا العمل  تقريبا هاذي بعض سنوات 

لية لمحطات   ا ا وزارة  بني  ما  رشاكة  احلال  بطبيعة  يمت  اليل  ة  الطرق
ٔن  الرتابية  ات  امجلا اصة  حمليني،  لني  د وم ٔخرى  ة  حكوم ات  وقطا

صاصات  احملطات اخ صلب  يف  يه  ة  وبني   الطرق الرتابية،  ات  امجلا
لني احملليني اليل هوما الناقلني ورشكة وطنية  امل    . la SNTL)1(تد

احلال،  بطبيعة  الوزارة،  وضعتو  اليل  مج  ر ن  اك ٔن  ب جعل  هذا 
املس  مع  سيق  ات بت امجلا هيم  واليل  الوطين،  الصعيد  ىل  ٓخرن  ا تغلني 

غهيم مجيع حمطات مدن    لك، لكن، بطبيعة احلال، بطريقة تدرجيية واليل
الطور،  يف  هوما  وٕاما  لو  د شاء  إال مت  ٕاما  اكينني   اليل  اليوم  اململكة، 

ش،   10  اكينني مرا ط،  الر ة،  طن هنم،  ارف ميكن  راه  رسدمه،  ما  بال 
الناظور، زة،   يدق،  الف املضيق،  الرشيدية،  وزان،  ت،  زن ش،  العرا

  طور إالجناز. هاذو  ٕاما مكلنامه  ٕاما هوما يف 
يف قلت  ٔخرى من هاذ احملطات، الهدف  ة  غتجي املر الثانية مجمو
كون  ل اململكة  د املر مق ٕان شاء هللا مجيع احملطات د ٔنه فوا هو 

  يف املستوى املطلوب. 
د   وا ٔنه  البال  لها  ردو  خصنا  اليل  ٔساسية  النقطة  د  وا اصة  و

دالوقت ولينا كنلقاو احملطة الطر  ة كنلقاو  ٔخرى ق ة حمطات اليل رشاكت 
ت  ولها.. والو عند حبال اليل عند مستو ٔن الناس د ش  اليل ما كتبغ
ٔن  ب معىن  عندهاش  ما  ٔن  س،  حت خصها  القضية  هاذ  الطريق،  فالنقل 
ة  الطرق احملطة  ٔن  هو  واملهم  ة،  الطرق لمحطة  ل  يد خصو  النقل لكيش 

د يعطي  كون فاملستوى، مايش عند   مثن لك وا ىل حسب ا املستوى 
  اليل بغا ويف بغا و.. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب تفضيل شارة.  التعق   السيدة املس

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

 
1 Société Nationale du Transport et de la Logistique. 
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 . ٔعطيتو ات واملعطيات اليل  ىل هاذ التوضي ر    شكرا السيد الوز
ٔن استكامل هاذ الورش رحتاد املغ حنن يف فريق   لشغل واثقون  يب 

ىل  ٔمهية  ا لغة  انعاكسات  ليه  غيكونو  يد  ٔ القطاع  هاذ  وتنظمي  التمنوي 
هنوض بواقع لك العامل ولك   ىل ا ىل السائقني املهنيني و معوم املواطنني و
ة من حراس، مسرين وعامل نظافة. دمني اليل اكينني فاحملطة الطرق   املست

ر، بغينا نوفرو هلم ظروف العمل الالئق  هاذ  دمني، السيد الوز املست
واليل  الشغلية  العالقة  يف  العشوائية  مع  يقطع  اليل  الكرامة  يحقق  اليل 
ٔجور،  ل ٔدىن  ا احلد  رتام  الشغل وا مدونة  رتام  املشغلني ا ىل  يفرض 

عي،   ج لضامن  الوطين  الصندوق  يف  اكمل  ا الترصحي  مع  وكذ 
الصحية احل املرافق  وتوفري  والسالمة  ة  الص توفري رشوط  ىل  طبعا  رص 

ظمة  اصة وم ٔخرى  ة السائقني، وختصيص مرافق  ل را ٔ وفضاءات من 
لجميع.  ة  ٓم ة معل  ىل توفري ب سيات، مع احلرص    سائقي الطا

  .وشكرا

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ر،    السيد الوز
السي الو ٕاذن  ة  د  مو اكنت  اليت  ٔسئ  ا مجيع  معاجلة  فذ  اس ر  ز

  ٕاليمك يف هذه اجللسة. 
ٔسبوع.  شكرمك جزيل لسة هذا ا ىل مسامهتمك القمية يف    الشكر 

التقليدية   ة  ة والصنا السيا ة لقطاع  ٔسئ املو ا ٕاىل  ارشة  قل م ون
السيدة   مك  ورحب  والتضامين،  عي  ج صاد  ق رةو هذه  الوز  يف 

  اجللسة. 
"حصي   حول  املوضوع،  دة  و جتمعها  ٔسئ  ب ٔسئ  ا هذه  وسهتل 

رمس سنة  ة    ". 2022قطاع السيا
د  ٔ ٔحرار  ل الوطين  التجمع  لفريق  البداية  يف  لكمة  ا ٔعطي  و

سط السؤال.  شارن ل   املس
  اليس جواد الهاليل.  تفضلوا

شار السيد جواد الهاليل:    املس
س شكرا السيد   . الرئ

رة.2022عن حصي املومس السيا لسنة   سائلمك السيدة الوز  ،  
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

فريق   من  شارن  املس د  ٔ السياق،  نفس  يف  لكمة  ا ٔعطي 
دة والتعادلية.  لو   ستقاليل 

س.  تفضلوا السيد   الرئ

لبار:  شار السيد عبد السالم ا   املس
س. لسيد ال شكرا ا   رئ

رة،    السيدة الوز
السيدة   لمك  هل  العامل،  رب  ة  السيا قطاع  ٔصاب  ي  ا الرود  بعد 

ٔن توحضوا ما يه  رة  الل السنة املنرصمة؟  حصيالوز ة    قطاع السيا
  . الشكرمع 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

شرتايك لتقدمي السؤال.  لفريق  لكمة    ا
ش؟    ما اكي

ب. حنتفظ به ٕاىل     التعق
ٔصا واملعارصة.  شارن من فريق ا د املس ٔ   السؤال املوايل 

شار احملرتم   . تفضلوا السيد املس

ٓيت احصا:  شار السيد حلسن    املس
س،    السيد الرئ

رمس   السيا  املومس  حصي  حول  احملرتمة  رة  الوز السيدة  سائلمك 
  ؟ 2022سنة 

  وشكرا.

س    اجللسة: السيد رئ
ة الكونفدراالسؤال املوايل  لشغل.  مو ميقراطية    لية ا
س.  تفضلوا السيد   الرئ

لهين الكرش:  شار السيد    املس
لسنة    سائلمك ة  لسيا إالجيابية  احلصي  "وقع  حول  رة  الوز السيدة 

  ىل شغي القطاع"؟  2022

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

شارن من الفريق ا املوايلالسؤال  د املس   حلريك.  ٔ
س.  السيدتفضلوا    الرئ

ريس:  شار السيد عبد الرحامن ا   املس
رة.    شكرا السيدة الوز

ٔمن   منوذج املغريب ل ئية واستحضار ا ٔزمة الو بعد حتسني مؤرشات ا
رة   سائلمك السيدة الوز ر،  لتو املي وٕاقلميي مطبوع  اخ  ستقرار يف م و

ذة ٕالنعاش قطاع ال  ؟ حول التدابري املت ة ببالد   سيا
  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لكمة لمك لمنصة.  ا رة، ميكن لمك جتيو    السيدة الوز

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

س احمل   رتم. شكرا السيد الرئ
شارون احمل    رتمون، السيدات والسادة املس

مة، وصل   2022امحلد  سنة   ة  عرفت فهيا بالد انتعاشة سياح
اليل زارو بالد   السياح  تقريبا    10.9دد  ٔي  مليون،   11مليون ساحئ، 

سبة حوايل   السياح ب ل  اع د وٕاذا  2019مقارنة مع    %84واكن اسرت  ،
سبة العاملية اليل يه   سبة مع ال ها حبوايل   %65قار هاذ ال ا جتاوز فاح

  نقطة.  20
سبة  ٔننا اسرتجعنا  ة من العم  %112كام  ل السياح لمداخ سبة  ل

ث وصلت قميهتا    مليار درمه.  81.7الصعبة ٕاىل ممت شهر نونرب، ح
لية، حفىت يه ع  ا ة ا ث جتاوزت ٔما السيا مة، ح رفت انتعاشة 

اع  سرت   . 2019مقارنة مع    %101سبة 
فائلني خصوصا بعد إالشعاع اليل عرفو ل  ا م لسنة احلالية، اح سبة 

ة ٕان شاء  نتعاشة السياح ل قطر وكنتوقعو املزيد من  املغرب يف موند
تعاملت  اليل  لحمكة  كريجع  بالد  و  حقق اليل  اح  الن هاذ  مع    هللا،  هبا 

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرص  ٔزمة حتت الق ه هللا ا
ويل.  ىل الصعيد ا ة بالد    واليل زادت عززت مصداق

مع  ايل  ستع طط  ا ٕاطار  يف  و  ا ل  د مع  ا بفضل   ، كذ
د النقل  دد من مقا ٔمني  سويق وت القطاع السيا ومعليات الرتوجي وال

التام  اجل خنراط  ٕاىل  ٕالضافة  هذا  الوطنية،  ة  السياح ات  لو وي 
هلم.  لمهنيني هودات د ىل ا شكرومه  ملناسبة ك يق الرشاكء، اليل    و

وضعته   اليل  ايل  ستع طط  ر  نذ نعاود  ش  فرصة  هاذي 
مع القطاع السيا بقمية   ه    2احلكومة  يف ما تتعرفو ف  5مليار درمه، 

متثل يف: ٕاج   راءات 
ل    - د التعويض  حوايل    2000متديد  ه  م استفاد  ف ٔل  40درمه 

  خشص؛
لضامن    - الوطين  لصندوق  املستحقة  شرتاكت  ٔداء  ل  ٔج ت

عي؛    ج
نقطاع    - ملدة  فوائد  حتمل  مع  ة  البنك القروض  ال سداد  ٓ ل  ٔج ت

دد الطلبات اليل توصلنا هبا    طلبا؛   1800عن العمل، وبلغ 
ادق، ويف   - ٔحصاب الف ىل  و قمية الرضيبة املهنية املستحقة  حتمل ا

  طلبا؛  1350هذا الصدد توصلنا بـ 
ادق    - الف بة  ملوا درمه  مليار  ختصيص  ريا،  السياح ٔ لو  ستق ش 

ه   م واستفادت  الظروف،  ٔحسن  يف  انب  ٔ وا مؤسسة   737املغاربة 
 .   لٕاليواء السيا

نطالقة   ٔعطت الوزارة  ر بورقة الطريق اجلديدة اليل  ٔيضا نذ والزم 
كهت  واليل  لها،  د داد  ة لٕال السيا لقطاع  ديد  ٕاقالع  ق  حتق ٕاىل  دف 

ٔفق    26والوصول ٕاىل   ىل  2030مليون ساحئ يف  ركز هذه الورقة   3، و
ٔساسية:    حماور 

د النقل اجلوي؛  - دد من مقا ٔكرب  ٔمني    ٔوال، ت
ر؛  - س   نيا، حتفزي 
ويل.  - ه مع الطلب الوطين وا ٔهيل العرض السيا ملالءم   لثا، ت

ىل اخلصوص: وتواصل  ٔخرى    الوزارة تزنيل الربامج املهيلكة ا
ر؛  توفري املوارد املالية - س   وشجيع 
لية؛  - ا ة ا   السيا
رمق    - القانون  تزنيل  ة    80.14رسيع  السياح ملؤسسات  املتعلق 

ٔخرى؛  ٔشاكل إاليواء السيا ا   و
  الالمتركز إالداري.  -

و  املالية  املوارد  توفري  خيص  ه  فف  توج ادة  ٕ مقنا  ر،  س شجيع 
ة   السياح لهندسة  املغربية  الرشكة  ل  شجيع  تد ىل  الرتكزي  ل  ٔ من 

ات اململكة، مكثال   ر العام واخلاص وتطور الرشاكت يف خمتلف  س
سوس يت  يف  العروض  طلب  الن  ٕا طالق  ٕ مقنا   ، ذ ماسة  - ىل 

دا واملتوسطة، واد نون ف خيص دمع املقاوال-ولكممي ت الصغرية والصغرية 
الل ىل تعممي هاذ العملية  ادي نعملو    هاذ السنة.  و

وٕانعاش   واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت  لق  ىل  شجعو  ش  و
شيط.  ه والت ة حمليا، مقنا بوضع بنك ملشاريع الرتف   السيا

ىل موار  لوزارة  ٕالضافة ٕاىل املزيانية خمصصة  ٔننا كنعمتدو  ة  كام  د ٕاضاف
رب  هتا    حماور:  4مة ميكن تعب

ر؛ ٔوال، يف ٕاطار امليثاق اجلديد لال -   س
ر؛  - رب صندوق محمد السادس لالس   نيا، 
دة مشاريع الس يف   - مثر يف  س ادي  رب القطاع اخلاص اليل  لثا، 

؛  ه السيا   جمال الرتف
ٓخرن مبا فهي  - رب مسامهة الرشاكء ا ات احمللية. رابعا،    م امجلا

ا   فاح ايل  ستع مج  لرب سبة  ل سيق ويف ما در  شتغلو بت ك
الرضورة  عند  ة  ٕاضاف مالية  موارد  لتعبئة  واملالية  صاد  ق وزارة  مع  م 

لقطاع.  ذ مجيع مشاريع ورقة الطريق اجلديدة    لتنف
ك  لية  ا ا ة  السيا تتعرفو  ما  يف  لية،  ا ا ة  لسيا سبة  تعترب  ل

ق لتمنية  ورافعة  ٔزمات  ا ملقاومة  السيا  القطاع  امات  د صادية من 
العام   اليد  شغيل  يف  سامه  ك ٔهنا  ٕاىل  ٕالضافة  الية،  وا عية  ج و

ىل املستوى احمليل.  اصة  ٔخرى املرتبطة هبا  ات ا   وٕانعاش القطا
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برية يف ٔمهية  املغريب كتعطى لو  ل   وفهاذ إالطار فالساحئ  خمتلف مرا
ٔو  ٔو تطور املنتوج  ر  س   الرتوجي. سلس القمي، سواء يف 

ب الوطين   سيق مع املك لت طلبات الزبون املغريب مقنا بدارسة  ولفهم م
ة  لسيا مستدام  لتطور  ينة  م ٔسس  نوضعو  ش  ة  لسيا املغريب 

ٔكرث ر يف املنتوج السيا ا س شجيع  الل  لية من  ا طلبا من    ا
الٕ  املغريب،  لمنتوج  الرتوجي  وتعزز  املغاربة  السياح  ٕاىل طرف  ضافة 

لرتبية الوطنية ف خيص العطل اجلهوية.  سيق مع الوزارة امللكفة    الت
رمق   القانون  تزنيل  رسيع  ل سبة  ل ٕاخراج  80.14ٔما  رسيع  ب كنقومو   ،

ملؤس  علق  م هو  اليل  القانون  لهاذ  التنظميية  ة النصوص  السياح سات 
ل  ونلقاو  القطاع  هنيلكو  ش  ٔخرى  ا إاليواء  ٔشاكل  ذرية جلودة وا وال 

ة املقدمة.    اخلدمات السياح
مبعايري  اخلاص  املرسوم  ىل  احلكومة  الصدد، صادق جملس  هذا  ويف 
د   ٔخرى ويه مرسوم وا ىل ٕاخراج النصوص التنظميية ا شتغلو  البناء وك

  دالقرارات.   5و
ا  لجودة،  والتزنيل  الية  ادي يفرض معايري دولية  القانون  لهاذ  اكمل 

ٔنواع إاليواء السيا مبا فهيا عند الساكنة  وشمل الت  نظمي والتصنيف مجيع 
ريها.    ويف القصبات وإاليواء البديل و

إاليواء   ٔنواع  مجيع  ٕادماج  من  ٔيضا  ميكن  ادي  التزنيل  هاذ  ٔن  كام 
سيط املساطر  ة. فالقطاع املهيلك وت ع واملراق ٔطري والت   وحتسني الت
ات إالدارة وف خيص الالمتركز إالداري، مق  رسيع نقل بعض صالح نا ب

ٔسفار وضعنا   ا ف خيص واكالت  احملليني، مفثال  القطاع  ٕاىل ممثيل  املركزية 
ش مجيع امللفات اخلاصة هبا تمت املعاجلة  صة الكرتونية وسطنا املساطر  م

لها حمليا م ة. د لسيا   ن طرف املندوبيات اجلهوية وإالقلميية 
احلالي ورة  ا الل  القانون  و مرشوع  ىل  يه  بغرف الربملان  صادق  ة 

اجلريدة   يف  القانون  هاذ  رش  ومت  السيا  املرشد  نة  ظمي  ب املتعلق 
دانية فهاذ املهنة  ىل كفاءات م يتوفرو  اص اليل  ٔش ميكن ا الرمسية واليل 

ندماج   ة،  من  ل هاذ الف بري د يف القطاع املهيلك وهاذ اليش مكطلب 
ادي ننظمو هاذ العملية املهمة من بعد رمضان. ٕان شاء هللا    

الشغي  ىل  ة  السيا كتعرفها  اليل  نتعاشة  هاذ  ٔثري  ت خيص  ف 
دمني   دد املست ة رفعت من  بري من املؤسسات السياح دد  ٔن  الحظنا 

ٔح  ا بعض  ويف  لها،  ، د مؤه ام  يد  يلقاو  ش  عن صعوبة  ربو  ان 
العاملني بعض  ٔن  ن نظرا  ٕاىل  الصحية  ٔزمة  ا ب  س اجتهوا  القطاع   يف 

شتغل يف اخلارج.  ن اليل مىش    ٔخرى واك
رشية  لموارد ال برية  ٔمهية  لنا اعطينا  ا يف ورقة الطريق د ، اح و

الشغي هاذ  ش  معل  ظروف  ولتحسني  يف ولتكون  نتعاشة  و  ،
عرفو  السيا  القطاع  دمو  مست عرفوها  اليل  شغيل  كذ ال ها 

ة.  لسيا ٔخرى اليل مرتبطة  شطة ا ٔ دمون يف ا   املست
س  لسيد الرئ   . شكرا 

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ل يف  د ٔول م لكمة  ا ونعطي  مك،  ىل جوا ب  التعق ٕاىل  قل  ن ٕاذن 
ف إالطار،  الوطينهاذ  التجمع  جواد    ريق  شار  املس خشص  يف  ٔحرار  ل

  الهاليل. 

شار    السيد جواد الهاليل:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

، القطاع اليل كمتثلوه،   شكرا ىل هاذ العرض القمي د ر  السيد الوز
شغل   صاد املغريب، وك سبة لالق ل م  رة، ٕاسرتاتيجي و  550السيدة الوز

، وهاذ ام اىن سنوات    ٔلف يد  ب    2021و  2020و   2019القطاع  س
 . ورو   احئة 

يف   انب    2022ولكن  ٔ ا السياح  رجوع  مة  قفزة  ة  السيا عرفت 
  والسياح املغاربة املقميني يف اخلارج. 

ٔن  ىل  ، مطمئنون  الد ة ف ل السيا ىل واقع ومستق حنن مطمئنون 
ىل رٔسها تعملون وس  ٔنمت  ىل رفاهية هاذ احلكومة والوزارة اليت  تعملون 

  القطاع. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
  امسحوا يل عندي بعض املالحظات فهاذ إالطار: 

الفريق   ٔثري مشاركة  ت ىل  اللها  نتوقف من  بغيت  ٔوىل،  ا املالحظة 
، اليت اكنت ٕاجيابية  ة يف بالد ىل السيا ل قطر  الوطين املغريب يف موند

س  لب  من  بالد  ت  ومك متوقع دا،  يعرفو  اكنو  ما  اليل  دد  ياح 
  املغرب.

ٔن   ىل صورة  ونعرفو  ٔثري ٕاجيايب  كون عندو ت ادي  دث مماثل  ٔي 
ة فاملغرب. ىل السيا لتايل  ، و   بالد

سرتاتيجيات   رة احملرتمة، مع مجيع  املالحظة الثانية، حنن السيدة الوز
ٔيضا حما  ، ومن الرضوري  الد ة ف لسيا ري  املتعلقة  ربة مجيع الترصفات 

يسء ٕاىل مسعة امل   غرب واملغاربة. الالئقة اليت 
يس   يب مع سائق طا ٔج د الساحئ  اليل وقع لوا ر هنا ذاك اليش  ونذ
احمللية  السلطات  اختذهتا  اليت  لقرارات  شيد  ٔن  والبد  ش،  مبرا صغري 

 . ش يف هذه احلا   مبرا
ة ا ىل رضورة التعريفة السياح ٔمثان املواد وهنا كنلحو  دة وٕاشهار  ملو

لسياح.  ة    واخلدمات املو
خصناش  ما  رة،  الوز السيدة  السياق،  نفس  يف  الثالثة،  املالحظة 
ىل  ري  الك كتظاظ  شوفو  ك اليوم  لية،  ا ا ة  السيا ىل  نتغافلو 
ش  يدفعنا  راسية، هذا  م العطل ا ٔ ة، خصوصا يف  شئات السياح امل

ٕاماكنية عن  ساءلو  د   ن مف وهذا  اجلهات،  العطل حسب  نظام  ٕاىل  العودة 
ة يف نفس الوقت. لمواطن شئات السياح ٔحصاب امل   ني و
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وحماربة  ٔسعار  ا ة  ملراق ذة  املت إالجراءات  عن  ساؤل  ال ٕاىل  يدفعنا 
ة. شئات السياح ل امل ت دا   املضار

رة   . وشكرا السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ستقاليلا لفريق  دة والتعادلية.  لكمة    لو
س. تفضلوا ال    سيد الرئ

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

ر،  رة والسيد الوز ٔو السيدة الوز رن،  ن الوز   السيد
انتعاشا   انتعش  ردمك  حسب  ة  السيا قطاع  فعال  رة،  الوز السيدة 

ري اكف، نظرا ل ٔنه  ري  ٔشياء مهنا: ملحوظا،    عدة 
مجيل،   ب  مضياف،  ب  املغرب  يف ٔن  عددة  م ة  سياح تجعات  م

ار ٕاجعاب  ، لتكون م رمميها لتكون شع شفها وحناول  ك ٔن  لينا  املغرب، 
ديد، وهذا راه  ٔي موقع سيا  شف  ك ٔننا مل  مجيع الزوار، ٕاضافة ٕاىل 

جهت  ىل مقدرمك، و س بعزز  فهاذ   اد داحلكومةري.. هاذ اليش مايش ل
لمك اليل غي اكء د ال، ا شاف مواقع  ا ٔننا نطمحو ٕاىل اك كثرية يف لينا 

ما   مواقع  دة  تجعات،  م دة  ه  ف راه  ليه  كنمتي  اليل  إالقلمي  ٔقالمي،  دة 
ري.  ل العناية هبا، وتويل فاملستوى الطموح الك   خصنا ٕاال شوية د

ستقرار،   ٔمن و ا ، عند  تيخصنا  امحلد  ما  الطقس مالمئ  عند 
ا م ويه  جنهتدو،  اليا  ٕاال  ننوهو  ش  ستقاليل  الفريق  مس  سبة 

مثرن  شجيع املس هتا احلكومة فهاذ السنة املنرصمة من  هودات اليل بذ
ض  ، كذ من ختف السيا لقطاع  العاملني  دة  ة، من مسا السيا يف 

ل الصندوق ال ات د عي. الرضائب والواج ج لضامن    وطين 
املبادرة من  ات  لكها  سيد هللا    ٕاذن  ل  د السايم  ه  والتو الطيبة 

  ينرصو.  
ن   ٔننا عشنا انتاكسة واك ا  ان، ما دم سميه ام ٔمام،  احلكومة اليوم 

نفراج،   د  ري اكيف نظرا   11مليون ساحئ، قول    10وا مليون ساحئ راه 
متتع به املغرب من مسعة و  لنا  ملا  ري املنتخب الوطين د ٔمن واستقرار، و

ل  مثروها.د س فعة خصنا  د ا د الشحنة ووا   رة القدم، راه اعطا وا

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لفريق لكمة  ب.  ٕاذن ا لتعق   شرتايك 
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ٔن   ورو  ال خيتلف اثنان  ا تدرجييا من تداعيات  ة تعرف تعاف السيا

اجلوي  والنقل  ة  السياح املؤسسات  فهيا  ترضرت  ني  عصيب ني  سن بعد 
. ٔقول العكس كذ   والبحري، لست هنا 

سنة   ة  السيا ة    2022نعم،  السيا خصوصا  دة،  ج ٔرقاما  حققت 
لية، السا املدن  يف  لية  ا ب    ا مك حسب  مة  رادات  ٕا جسلت  نعم، 

احلدود ال ح  ف معلية  من  استفادت  اليت  السفر  ائدات  وجسلت  رصف 
بريا لتصل ٕاىل حوايل  ا  ا" ارتفا   مليار درمه.  90ومعلية "مرح

دد  وارتفع  الصيف  فصل  يف  ائيا  است ٔداء  املغرب  جسل  نعم، 
مة وحرية تنقل ك  ٔرقاما    ثيفة. املسافرن، وجسلت مطاراتنا 

محالت   الوزارة  ٔطلقت  لية  نعم،  ا ا ة  لسيا ة  مو روجيية 
ليه مالحظات هتدف ٕاىل جتويد   ن وعند  انب، هاذ اليش اكمل اك ٔ وا
شتغلون  ن  ٔرس ا اص وا ٔش الف من ا العمل وحتسني مصدر رزق ا
اوز   ليت اململكة  صاد  اق يف  ة  السيا مسامهة  من  والرفع  القطاع  هذا  يف 

7% .  

رة،    السيدة الوز
ىل ٔذهان العامل   امجليع يتفق  ٔطلس يف  ٔسود ا ٔن الصورة اليت رمسها 

التواصل  ووسائل  البحث  حمراكت  يف  حبثا  ٔكرث  ا لكمة  ا املغرب  جعلت 
؟  ددمت  ٔ عي، مفاذا    ج

ة  دق والف ة  والسياح الطبيعية  ملؤهالت  يليق  حمتوى  غياب  هناك 
ي بري  ف  ح هناك  ة  لمغرب،  السياح املناطق  من  العديد  وهناك طال 

ات من طاطا  ر الوا ٔخص  ي يليق هبا و م ا ه اطق ال تتلقى  م
ملناطق  ٕاهامل  هناك  ز،  وز وغرست  ا  وتود ورة  زا مرورا  ك  فك ٕاىل 

ٔزيالل.  زة و ٔزرو و لية رائعة    ج

رة،    السيدة الوز
ال  الناحجة  ولية  ا ارب  الت بعض  ٕاىل  اهمك  من ان ستفادة  ميكن  يت 

ا لك  ٔساليهبا  ومش ٔهلية  حروب  اشو  اكنو  اليل  ال،  م رواندا  لرتوجيية 
اليل  ار  الك والنجوم  ار  الك الفرق  عند  مشاو  الصفر،  من  وبداو  كثرية 
ٔكرث  ا اليل هو  املمتاز  إالجنلزيي  وري  ا ل  الكربى م ت  ور فا حمرتفني 

ش يعرفو  لتوين..  مشاهدة، ودارو معهم رشاكة  ث د كمتيش  رواندا، ح
كتلقى   هاذو  النجوم  هاذ  ل  د ٔمقصة  زر   (Visit Rwanda)ل يعين 

لهيا يف   ش الناس تقلب  زورها  (google)روندا، وهاذ اليش اكن  وجتي 
مثر فهيا.    وس

 ، ٔم ا ل  د زاف  ن  واك منوا،  ت  صاد ق ٔكرث  تعد  روندا  اليا  و
النية   رو  ند ري  ون خصنا  الررايك  وليد  اليس  قال  ما  خندمو يف  وضو 

لنا   ن كرثو، وامحلد  راه البالد د ن كرثو، العد ٔكرث، راه العد وجنهتدو 
جهتاد.  ري  شاف خصنا    راه زينة وفهيا ما ي



شارن     2022  ٔكتور دورة    –مداوالت جملس املس

19 

ر 31( 1444 رجب 9  ) 2023 ينا

رة.    وشكرا السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔصا لكمة لفريق ا   واملعارصة.  ا
شار تفض    احملرتم. ل السيد املس

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

ستحضاره من   ىل ما مقمت  مك و ىل جوا رة احملرتمة  شكرا السيدة الوز
السياح  لعرض  هنوض  ا ل  س يف  املبذول  هود  ا واليت جتسد  معطيات 

ٔن القطاع حي  ٔيضا، خصوصا  مثرن  لمواطنني واملس بري ظى  املقدم  م  ه
اللته  ٔيده وجع  ن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و من 
اخلطاب  مهنا  ة  ملك ورسائل  دة خطب  التمنية وفرض   ق  لتحق قاطرة 

ة.  لمشاركني يف املناظرة الوطنية حول السيا   املليك 
االٕ  البوادر  بري  رتياح  ل  س واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  ية جياب ٕاننا 

الت  التد من  سلس  رب  املنرصمة  السنة  الل  الوزارة  ٔداء  و حلصي 
د وف احئة " ر  ٓ اوز  ٔفقي لت ٔو  شلك معودي  - والتدابري املعمتدة، سواء 

ٔوىل 19 سعة ا ٔشهر ال الل ا تفوق  ة  ائدات السيا "، وهو ما جعل 
ٔكرث من    2022من سنة   دد ليايل  62ٕاىل  ت يف امل   مليار درمه، وارتفع  ب

ٔزيد من   ة املصنفة ٕاىل  دق  11مليون لي مع توافد حويل    3املؤسسات الف
  مليون ساحئ. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ة القروية واجلبلية اليت حتتاج ٕاىل دمع  ٔمهية السيا ىل  يد  ٔ البد من الت
هباته   عية  ج و صادية  ق التمنية  ق  حتق ل  ٔ من  التمثني  وٕاىل  اص 

ة بين مالل  ناطقامل  ل املثال  ىل س زخر مبؤهالت طبيعية   -،  يفرة  خ
منية  ق  دة معيقات حتول دون حتق ٔسف تعاين من  ة ممتزية، لكهنا ل وثقاف

ستجيب النتظارات ساكنة اجلهة. ة    سياح
ة اجلبلية حتتاج ٕاىل  ٔن وضعية الشبكة الطرق شري ٕاىل  يف هذا إالطار، 

شا اك سهيل  ل ال التوسعة  ة ف  ف ٔن  و اصة  املنطقة،  هبا  زخر  اليت  وز  ك
ة  السيا النوع من  ة اجلبلية وتفضل هذا  السيا السياح تعشق  برية من 

ريه.    عن 
ل تطور   ٔ لك من  ، يتعني بذل جمهودات من طرف احلكومة 
الشبكة  تعزز  الل  من  ستحقها  اليت  املاكنة  اجلهة  وٕاعطاء  القطاع  هذا 

ة ودمع شبك ٔ الطرق ا جلهة، واختاذ  ة  ني  السياح املقاولني  ت وشجيع  نرتن
الوطين   لساحئ  سبة  ل اجلبيل  السيا  ملنتوج  التعريف  روم  تدابري 
هو  كام  ريها،  عن  ومتيزيها  املناطق  هذه  خصوصيات  راز  وٕا يب  ٔج وا
ىل غرار  ٔزيالل اليت حتتاج ٕاىل املزيد من إالشهار  سبة ملنطقة  ل ٔن  الش

يال اطق املغرب.  هتام   من م

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ة مو لكمة  لشغل.  ا ميقراطية    الكونفدرالية ا
لهين.    تفضلوا اليس 

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

د وف احئة " ٔن  املؤكد  ري مسبوق يف  19-من  شلك  " قد سامهت 
صادية تفامق   اق را  ٓ لفت  و السيا  لقطاع  ت  والصعو لك  املش

ل  الالت ق دة اخ ي اكن يعاين من  ة القطاع ا ىل دينام عية قوية  واج
منية القطاع رمغ الربامج التمنوية   ت  سب رها الت دون  اجلاحئة، واليت 

و ا  اكف كن  مل  طائ  ٔمو  لها  رصدت  واليت  هبا  حظي  اليت  مل الوطنية 
اصب الشغل.   ل حامية م ٔ ٔخرى من  به ٕاجراءات    توا

رسحي   ىل  ٔقدمت  واملؤسسات  الرشاكت  بعض  ٔن  الحظنا  وهكذا 
ووارزازات  ش  ومرا ر  ٔاكد يف  جامعي  شلك  متلكها  اليت  ادق  الف ٔجراء 

ؤ  ريها،  و ٔرفود  و ورة  مما وزا مغلقة  الزالت  ة  دق الف دات  الو هذه  ن 
  لوطنية. ٔضعف الطاقة إاليوائية ا

املشاريع  من  ة  مجمو جتميد  رة،  الوز السيدة  ل،  س ذ  ٕاىل  ٕاضافة 
ة الكربى، مكثال  ة من املشاريع السياح ري مفهوم، مجمو شلك  ة  السياح

ليه ساكنة ط كة بطانطان اليت راهنت  انطان ىل ذ مرشوع واد الش
ة لكممي ل   -ومعها  س ة  الشباب يف  صاص بطا  نون الم ٔكرب   واد 

ٔكرث من   ، لبطا   ىل الصعيد الوطين.  %21معدالت 
ٔرضار  تعرض  امة  والسيا  ديق  الف لقطاع  رشي  ال العنرص  ٕان 
القطاع وسعى   هبذا  لعمل  يثق  يعد  ومل  ونفسيا،  عيا  واج ماد  جسمية 

الو تغيري  سبة ٕاىل  ل اليشء  ونفس   ، ذ يف  الفرصة  ٔتيحت   ٕان  ة 
ة لطلبة يف طور   دقة والسيا لف التكون واملعاهد واملدارس العليا اخلاصة 

  ومؤسسات التكون املهين. 
رشي   ال العنرص  اجتاه  املتبعة  السياسة  يف  النظر  ادة  ٕا جيب  ا، 

ات امجلاعية رتام قانون الشغل  لقطاع والتكون املسمتر وشجيع االتفاق وا
ادة النظر يف مسا التكون املهين واجلا    معي وتعزز الكفاءات. وٕا

لسؤال حول   لعودة  "، فٕان 2022حصي القطاع السيا لسنة  " و
ٔن السياسة   ىل  ٔن نعتربها مؤرشا  القطاع ال ميكن  نتعاشة اليت عرفها 

وذ   الصحيح،  جتاه  يف  سري  املتبعة  ة  نتعاشة  السياح هذه  ٔن 
الصيف العط  الل  و الق  إال من  ني  سن بعد  شطها  اءت  ت اليت  ة 

شاط السيا  ٔمهيهتا يف ال ٔصبحت تفرض قميهتا و لية واليت  ا ة ا السيا
ٔن السيا مل تنجح يف  سيري الش ىل  ة  ٔن الوزارات املتعاق الوطين، رمغ 
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الفرو  نوع  م يل  دا سيا وطين  توج  م القدرة استقطاب  مع  ىش  ع، ي
، ٔسف  ل وما ن لساحئ املغريب، وس ٔن    الرشائية  ىل  رة،  السيدة الوز

ة  ر ا من  ساحئا  ني  السياح املهنيني  من  البعض  يعتربه  املغريب  الساحئ 
ة.  دق ونية ببعض املؤسسات الف لمعام ا   الثانية، يتعرض 
لن  الوطين  ب  املك رة،  الوز السيدة  راسلمك،  لعامل  ولهذا  الوطنية  قابة 

دة مرات من ة  ادق واملهن السياح ديم الف ل طلب لقاء حوار    ومست ٔ
ة،   السيا قطاع  فهيا  يتخبط  اليت  امللفات  هذه  ولتدارس  قي  حق عي  اج

ة.   وخصوصا الشغي السياح
الساحئ  رتم  ا ليمك  لزاما  ٔصبح  ٔن  رة،  الوز السيدة  لمك،  ونؤكد 

 ٔ املغريب،  الساحئ  وببعض الوطين،  دونية  بطريقة  يتعامل  فعال  ٔصبح  نه 
ٔننا يف ان يتعامل  ٔح وال   ا س مق رمه املغريب ل ٔن ا يد"، و ر ٔ نظام "ا

ٔخرى. ول معالت  ة، بل مق ل السيا   دا
ٔنقذ   فعال  ي  ا الوطين هو  الساحئ  رتام  ا اليوم  امجليع  من  نطالب  ا 

  . 2022سنة 
س.    شكرا السيد الرئ

رة. شكرا    السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
ب  لفريق احلريك يف ٕاطار التعق لكمة    . ا

س.    تفضلوا السيد الرئ

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

ٔنه رفعتو ( بري يف (la barreيبان ب د الشلك   la feuille de) بوا
route  اليل يه اليل حطيتو  ٔفق    26)  ذن 2030مليون يف  ٕ شاء  ٕان   ،

المة استفهام كثرية  د  ٔنه كنحط وا رة. هللا، ٕاال    دا، السيدة الوز
ا هذا مزال ما خرج (  )، بديتوها  la feuille de routeٔوال، ٕاىل يوم

ر مزال les datesغشت، كنتو عطيتو بعض (  30يف   كون يف ينا ) اليل 
  ٕاشاكليات. 

ا ل  د ٕاشاكل  عند  ل نيا،  د درالية  الف مع  هرضتو  اله  لرشاكء، 
خترجو بغينامك  ٔنه  ٕاال  ة  كتعاين لجهات السيا اليل  اجلهات  خلصوص  و  ،

املناطق،  هاذ  ىل  كرارا  مرارا و رة، وهرض  الوز السيدة  هيا،  وانت عرف
ىل  جتاويب  ٔقل  ىل  وحىت  لعند  جتي  حىت  لهيا  هنرضو  نبقاو  والزلنا 

ساؤالت اليل هوم برية.ال   ا ٕاشاكالت 
د مج  الرب يف  الش  دا ما  املناطق  هاذيك  ٔن  ب لينا  قولو  ال،  لمك ٔو 

رة،   ٔلمك، السيدة الوز س لو فهاذ.. ما نعاودوش  ش هننيومك ما نعودوش ند
فقني،  م برية،  انتعاشة  ٔنه  ب رة  الوز السيدة  كتقويل  ٔوال،  اعتبار،  ىل 

برية، ولكن هذا كريجع الفضل د او  انتعاشة  لو لٕالخوان املهاجرن اليل 

ٔسواق العاملية اليل ك  برية، ا د الكرثة  ش نوصلو  بوا لهيا ما قدر هنرضو 
عتبار   الصني،  كذ  وفرسا،  وٕايطاليا  ٔملانيا  سرتدوها:  العاملية  ٔسواق  ا
ٔسواق وانتوما   رة، السرتداد ا بري، السيدة الوز كون معل  ٔنه البد خص 

ىل ٕالخوان    ..كهترضو  نعتارفو  خصنا  ولكن  فقني  م واحض)  ري  م  )
د الش  لهيا. املهاجرن سامهو بوا ة اليل كهترضو  دا فهاذ السيا بري    لك 

د   وا كون  ٔقل  ا ىل  بغينامك  رة،  الوز السيدة  املنطلق،  هاذ  ومن 
هاذو   الناس  هاذ  ٔنه  ادق،  الف لولوج  املهاجرن  لٕالخوان  اص  شجيع  ال

ٔكرث،  يحبو البال هلم خصنا نتعاونو معامه  يحبو البالد د هلم، ومادام  د د
ر    ة. السيدة الوز

ل   ل اجلهة د ٔن املنطقة د رة،  ٔكرث من ذا وذاك كنمتىن، السيدة الوز
قة ( ٔنه فاحلق لمك،  مج د ل الرب كون دا ) les hôtelsاجلنوب الرشيق 

د  بري  ل هباذ الشلك اليل راه واقع راه ٕاشاكل  ش مؤسسات د ا، ما ميك
) ل  د و  و(2CIHا  (3la CDG ل د الع  يوقفو  جييو  ة   )  السيا

ش  يعانيو  و  ا ل  د املؤسسات  هاذ  ٔنه  حرام  حرام،  املنطقة،  فهاذ 
  يفقرو هاذيك املنطقة.  

كنقوقلو   يف   20ميل  رة،  الوز السيدة  تقال،  حرام  راه  سد،  ٔوطيل 
مجيع   ٔن  من    (les publicités)ني  اية  لكها  ة  لسا رو  كتد اليل 

ل هاذ املنطقة.    القصبات د
مك ٔ ل (  ٔحتدامك   les) ميل كمتشو (les bannièresحطيتو الصور د

foires .ل هاذ املنطقة   ) كتحطو القصبات د
ىل ادي هرضيت  رة،  ادي خيدمو، السيدة الوز  هاذ القصبات اليل 

القصبات   (  9نقول   سناو هاذ  كن كنا  ش  ل les hôtelsسنني  ) د
فهي  ن  مزال اك هذا  ا  يوم ٕاىل  خيرجو،  القصبات  بغيتو  هاذ  وٕاىل  ٕاشاكل،  م 

ٔسامء. ٔسامء نعطهيم     نعطهيم ليك 
ش هاذ املنط رة،  د  كنمتىن، السيدة الوز ذ من حقمك وا قة هاذي 

  الشوية. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

من   لمك  تبقى  ف  ب  التعق يف  تودون  هل  رة،  الوز السيدة  ٕاذن، 
  الوقت؟  

رة.تفضلوا السيدة   الوز

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

 
2 Crédit Immobilier et Hôtelier. 
3 Caisse de Dépôt et de Gestion. 
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س. شكرا السيد    الرئ
لمك، وبغيت نضيف ف  ىل هاذ املالحظات د شكرمك  ٔول  بغيت يف ا

فائلني هباذ إالشعاع القوي 2023خيص التوقعات لسنة   ا م ، فامحلد  اح
ٕاجن بفضل  بالد  و  عرف املليك اليل  ال  ستق و الوطين  الفريق  ازات 

و  املغرب،  صورة  ىل  ر  ٔ ي ادي  اليش  وهاذ  ٔسود،  ل شلك والشعيب  ك
. ديدة ٕالشعاع القطاع السيا   فرصة 

ر   ري مسبوق، وتذ م  اه املغرب عرف  ٔن  ني  تت اليل عند  ٔرقام  ا
ٔكرث من    17ٔكرث من   ل يف وسائل التواصل  180مليون مرة و  مليون تفا

ادة تيوصل املعدل السنوي حوايل  عي، يف الوقت اليل    . 500.000ج
ادي ينعكس ٕاجيا ث ظهرت وهاذ اليش  ، ح ىل القطاع السيا بيا 

ة والربازيل   ٔمرك دة ا ت املت ة املغرب اكلوال سبة لو ل ديدة  ٔسواقا 
وب الصحراء.  ا ج ٔفريق ٔوسط و تني والرشق ا ٔرج   وا

ري املسبوق ويف هذا إالط م  ه ش حتول هاذ  ار، الوزارة تتعمل 
وو السياح  من  بري  لعدد  فعلية  رات  ز وبدينا  ٕاىل  ديدة،  ٔسواق  لوج 

ٔن   ب تيرصحو  اليل  السياح  من  دد  توافد  ة  السياح املدن  يف  تنالحظو 
ل.  اءت بفضل املوند هلم  رة د   الز

ٔرقام اليل عند لية، ا ا ة ا لسيا سبة  ث ارتفع ل د ٕاجيابية، ح  
ت احملليني ٕاىل   ، يعين زائد    7.9دد ليايل املب مع  مقارنة    %23مليون لي

مع    %1وزائد    2021 شجيع  2019مقارنة  ل جمهوداتنا  كنواصلو  ومازال   ،
 . ل بالد ة د شاف املؤهالت والرثوات السياح ىل اك   املغاربة 

املغريب الوطين  ب  املك وقع  إالطار،  هذا  ب ويف  واملك ة  لسيا  
لهيا بطاقة السفر "نتالقاو   ة رشاكة وطلقو  لسكك احلديدية اتفاق الوطين 

ب ىل يف  كذ  شتغل  ا  واح ٔمثنة،  ا يف  ضات  ختف تتعطي  اليل   ،" الد
ما   يف  لية،  ا ا ة  السيا من  رفعو  ش  ة  السياح ت  ا تطور 

حوايل متثل  الطلق  الهواء  يف  ة  فالسيا ول   %50  تتعرفو،  ا بعض  يف 
يعرف  ة  ، حبال فرسا، وهاذ النوع من السيا ال السيا املتقدمة يف ا

اسبة،  ارتف م ٔمثنة  و الية  جبودة  دمات  وتيقدم  ت  املب ليايل  دد  يف  اع 
ن يف هاذ امليدان.  لني دوليني رائد رو رشاكت مع فا ش ند   وتنعملو 

ا مت  ة،  السياح املناطق  ٔهيل  لت سبة  ة  ل خيص  ف  مؤخرا  ع  لتوق
ة منية -در مج  ر ذ  وتنف متويل  ل  ٔ من  رشاكة  ة  اتفاق ىل  اللت  ف

ات واجلبال، مبزيانية   ة الوا ٔخرى   1.4سيا ات  مليار درمه، وعند اتفاق
راسة.  ٔو ا ذ  ات اململكة، ٕاما يف طور التنف   يف خمتلف 
إالشارة من  البد  ة،  السياح ل  لمداخ سبة  ل   ل مداخ ٔن  ٕاىل 

لعم الصعبة وصلت   ة  الل    81.7السيا ٔوىل،    11مليار درمه  شهر ا
من ٔكرث  ل    يعين  د اكم  ا ل  استفادت 2019املداخ نتعاشة  وهاذ   ،

ة.  لسيا ٔخرى مرتبطة  شطة  ٔ ات و   مهنا قطا
ٕاىل   سبة  نا  2023ل ادي ميك اليل  العمل  وبدينا يف  فائلني  م ا  اح  ،

ىل   ٔهداف  قوحنق ش   وقعنا  الشهر  هاذ  ري يف  ومكثال  الطريق،  ورقة 

ري مسبوقة مع (  ة  ىل مدى )  easy Jetاتفاق د النقل اجلوي  ملضاعفة مقا
5  .   سنوات املق

جلنة   ويف  ة،  السياح رات  س يف  ٕاجيايب  تطور  كذ  وتنالحظو 
ري   ٔ ا امجلعة  يوم  اليل اجمتعت  ر  امل  27س ر متت  ٔربع  ينا ىل  وافقة 

ات وتعديل   ل    9اتفاق رمه غمتكن   3ملحقات بقمية ٕاجاملية د ل ا املليار د
داث    من وحتديث    1200ٕا ٕاضايف  من    1600رسر  ٔكرث  لق  و رسر 

ديد.   1900 صب شغل    م
من   ادق  الف الق  ٕا ب  س وقعت  اليل  ات  الزنا لبعض  سبة  ل

ا اج دة  عقد  مت  واملشغلني،  دمني  الشغل املست شيات  مف مع  ت 
ة  واخلارج املركزية  املصاحل  بت  ووا واملصاحلة  لبحث  قلميية  ان  ل وا

اسبة. ل  لول م سيق مع السلطات احمللية هاذ العملية ٕالجياد    وزارة بت
مجيع   ىل  ني  ف م ا  اح القطاع،  شغي  ظروف  حتسني  خيص  وف 

ومجي  ، عند اليل  الربامج  ٕاىل  ٕاضافة  ات،  املغرب قرتا يف  املناطق  ع 
لهيا.  ادي هنرضو    عند يف ورقة طريق، ٕان شاء هللا، اليل 

س. شكرا السيد ال    رئ

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ديد لتقوية   ٓخر حول "مرشوع قانون  قل معمك دامئا ٕاىل سؤال  ٕاذن ن
صاصات الغرف".    اخ

التجم فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔحرار  ٔعطي  ل الوطين  ع 
سط السؤال.    ل

 . لي شارة    تفضلوا السيدة املس

لي مرسيل  شارة السيدة    : املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

رون،  ٔال  اجلديد،  ستوري  ا العهد  يف  املهنية  الغرف  جتربة  بعد 
ة التقليدي ٔسايس لغرف الصنا ٔن حتيني النظام ا رة،  ة لتقوية  السيدة الوز

؟  ٔمرا رضور ٔصبح  ا  ا صاصات الغرف وتوسيع    اخ
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.شكرا    السيدة املس

لجواب. رة،  لكمة لمك، السيدة الوز   ا

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

س احملرتم،    السيد الرئ
شا    رون احملرتمون، السيدات والسادة املس
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التزنيل  جمال  يف  ٔساسيا  ال  وفا رشاك  التقليدية  ة  الصنا غرفة  تعترب 
ايل ة ا الصنا منية  ٕاسرتاتيجية  ٕاطار  يف  ة  املدر واملشاريع  لربامج   

دا   ام  التقليدية  ة  الصنا ٔهيل غرف  ت يعترب  املنطلق  هاذ  التقليدية، من 
منية القطاع  طلبات  الهتا مع م   . ملالءمة تد

رمق   القانون  ىض  ة   18.09ومبق الصنا لغرف  ٔسايس  ا النظام  مبثابة 
مل الغرف  فهاذ  ٔصبحت  التقليدية،  بل  فقط،  شارية  اس مؤسسات  تعد   

ىل اخلصوص:  ر مهنا  االت نذ ة من ا ٔساسيا يف مجمو ال    فا
تنظمها    - اليت  املعارض  الل  التقليدية من  الصناعية  ات  تو روجي م

ٔقالمي؛ ىل مستوى العام    الت وا
رامج التكون والتدرج    - ذ  ىل تنف ٔوىل  ٔصبحت املسؤو ا ٔهنا  كام 
ات رشاكة مع الوزارة وقطاع التكون املهين؛ يف ٕاط   ار اتفاق
ة من   - ة التقليدية يف ٕاجناز مجمو سامه غرف الصنا ٔخرى، ت ة  من 

ال  مع  ٔو  الوزارة  مع  سواء  رشاكت،  ٕاطار  يف  ة  احلرف ٓت  ش لني امل فا
ٔو احملليني؛     اجلهويني 

م يف تزنيل الورش املليك املتعلق بتعلمي  -  التغطية تتلعب كذ دور 
ة التقليدية.  لصنا ل الوطين    الصحية وورش الس

هذه  لك  ممارسة  من  التقليدية  ة  الصنا غرف  متكني  ل  ٔ ومن 
ٔهيل الغرف ودمع مزيانيا  اصا لت جما  ر صاصات، وضعت الوزارة  هتا خ

اخلاص  ٔسايس  ا النظام  تغيري  وكذ  ديدة  ٕادارية  هيلكة  ووضع 
دمني وٕاصدار مرسوم ا دد  لمست ة التقليدية، اليل   12ليل  لصنا غرفة 

شمل لك اجلهات.    ك
ة رشاكة وتعاون بني مؤسسة   14كام مت بتارخي   ع اتفاق ري توق ٔ يونيو ا

ل ٕاجن ٔ ة التقليدية من  مع "دار الصانع" وغرف الصنا رامج مشرتكة  از 
املها وتطور  والتكون  سويق  وال إالنتاج  جماالت  يف  لني  الفا بة  رات وموا

املهيلك،  صادي  ق سيج  ال يف  إالنتاج  دات  و وٕادماج  الرمقنة  رة  ومسا
ة التقليدية اليل اكن عندو   لصنا ٔسبوع الوطين  م يف ا لغرف دور  واكن 

ت    هاذ العام بعد دويل، والغرف قامت ظمي معارض مك يف مجيع اجلهات ب
روجي وسويق املنتوج الوطين حمليا.    من 

تو  ري،  ٔ ا التقليدية، ويف  ة  الصنا غرف  امعة  من  مبراس  صلنا 
ة التقليدية   ات ف خيص مراجعة القانون املنظم لغرف الصنا تتضمن اقرتا
ىل  وقادرة  عددة  م جماالت  شمل  واسعة  صاصات  اخ لها  يصبح   حىت 

ا مستعدون  ات، واح قرتا اليا دراسة هاذ  لها، ويمت  ٔدوار د ام  الق
ها يف  تنقومو لتعاون  لنا  د الت  التد مجيع  يف  ٔن  العمل  مع  ال،  ا ذ 

ة التقليدية اليل عندها دور هام يف تزنيل القانون  سيق مع غرف الصنا بت
ينظم احلرف.   50.17   اليل 

س اجللسة:    السيد رئ
رة. شكرا ا   لسيدة الوز

شارة.   لكمة لمك السيدة املس   ٕاذن ا
لي مرسيل   . تفضيل السيدة 

شار  لي مرسيل:   ة املس   السيدة 
قة اكن جوا  لمك، اليل يف احلق ىل اجلواب د رة،  شكرا، السيدة الوز
هودات اليت تقوم هبا   ٔيضا مجيع ا ت، وقدم  ا ل إال ة د ممتزيا، قدم مجمو

ة التقليدية  وزارة الصنا ة التقليدية ولغرف الصنا لصنا ة التقليدية من دمع 
ه اخلصوص   . ىل و

الرتسانة   لقانون،  معك  رجع  ادي   ٔ رمبا  رة،  الوز السيدة  لكن، 
د  ا يف وا يفاش اليوم واح التقليدية،  ة  اصة بغرف الصنا القانونية اليل 

د امل ىل مشارف وا ا  ل الطرق، اليوم اح ديد، مفرتق د غرب اليل هو 
) املغرب"  يف  "صنع  ىل  ر"،  س ثاق  "م ىل   Made inنتلكم 

Morocco  ٔيضا ىل  نتلكم  اليل   2.4)،  شيطة  ال الساكنة  ل  د مليون 
و التقليدية  ة  الصنا قطاع  يف  شتغل  اخلام،    %7ت الوطين  الناجت  ل  د

ٔد ة التقليدية نطورو من ا ل الصنا ٔن الغرف د ٔهنا يفاش ممكن  لها و اء د
ٔيضا، والوطنية  واجلهوية  احمللية  التمنية  يف  يس  رئ مسامه  ٔن    كون  الس 

دة  تخبة يه املؤسسة الوح د املؤسسة دستورية، مؤسسة م قى يه وا ت
هو  اليل  الشلك  د  بوا القطاع  هاذ  متثل  و التقليديني  الصناع  متثل  اليت 

دستور ٔدوار  ا د  بوا ٔيضا  وتضطلع  اليل دميقراطي،  مة،  يه  اليل  ية 
القانوين وإالطار  املناسبة  القانونية  ليات  ا نوفرو  ش خصنا  املناسب   

ا   ل التطور، اح ٔ ٔصي اليل تقدر متارسها من  صاصات  لغرف اخ نعطيو 
ة تقليدية اليل  ن عند صنا د الرصيد، اك ن عند وا ، اك اليوم، امحلد 

 ، قدمة يف املغرب، امحلد  املية. م ٔسواق اليل يه  ٔيضا    ونغزو 
هاذ   يف  ٔكرث  مثر  س نقدر  اليوم  يفاش  ة  ولكن،  لصنا املمتزي  الوضع 

ارج  ٔخرى، ال  رية  ٓفاق اس ٔخرى، و منوية  ٓفاق  ش نعطيوها  التقليدية 
ل املغرب.    املغرب، ال دا

هتم   اليل  صاصات  خ ل  د ة  مو رة،  الوز السيدة  تطرقمت، 
تنظمي التكون ٔيضا  و رمبا  ولكن  التحتية،  ات  الب ىل  إالرشاف  هتم   ،

به   املعارض، ولكن رمبا ا تنطالبو  اح اليل  صاصات  خ تقوية هاذ  اص 
ة التقليدية.  امعة غرف الصنا رة اليل توصلمت مهنا من  الل املذ   من 

رة.   وشكرا السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ق ٕاىل  ون التقليدية  ة  الصنا ٕاطار  يف  دامئا  رة،  الوز السيدة  معمك،  ل 
ٓخر،   الوطين  سؤال  التجمع  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و

ٔحرار.    ل
سط السؤال.  شارة احملرتمة، ل   تفضلوا، السيدة املس
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ء الزمزايم:  شارة السيدة ش   املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ل  ٔ من  هبا  ستقومون  اليت  الالزمة  وإالجراءات  التدابري  يه  ما 
ا  هنوض هبذه  ىل ا مثرن  املس شجيع  ٔهيلها مع  وت العتيقة  التقليدية  ة  لصنا

  ولوج هذا القطاع؟ 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لجواب. رة،  لكمة لمك، السيدة الوز   ا

رة   وز ة السيدة  عي  والصن  السيا ج صاد  ق و التقليدية  ة  ا
  والتضامين: 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

من   ة  مجمو ىل  تنعملو  القروية،  التقليدية  ة  الصنا ٔهيل  ت خيص  ف 
داث دور الصانعة اليل تعترب فضاء لٕالنتاج   ىل اخلصوص ٕا الربامج، مهنا 

مج "دار الصانعة"، مت حلد سويق  والعرض وال  ر ذ انطالق  ٔهيل، م والت
داث   ٓن ٕا ات الرتابية املعنية   98ا رشاكة مع امجلا اطق قروية  دار من م

رشية".  لتمنية ال ٔو يف ٕاطار "املبادرة الوطنية  لني التمنويني احملليني    والفا
لعامل ة  احلرف لتجمعات  التقين  مع  ا بتقدمي  كذ  القر تنقومو  وي   

ات  ٔدوات إالنتاج، ومن مضن الفروع اليل استفادت فرع املنتو وتزنودها ب
والطرز  واخلياطة  سيج  ال فرع  وشفشاون،  حلسمية  بتغازوت  ية  اجل
ٔزيالل،  ب التقليدية  ة  ٔسل ا فرع  ٔزيالل،  و شفشاون  وزان،  غري،  ب

يفرة لك من ورزازات، وزان، خ ار  سات، فرع الف رت وامخل وبين    ور
اطق من اململكة.  دة م ٔخرى يف    مالل، ٕاضافة ٕاىل فروع 

واجلبلية،  القروية  ملناطق  الصانعات  ٔهيل  لت جما  ر كذ  وعند 
ة النباتية.  داد الصوف واستعامل الصبا ية الغسل وٕا   اصة ف خيص تق

ات  املنتو ٔهيل  وت لتطور  ية  تق ربة  دراسات و جناز  ٕ كذ  كنقومو 
مبادة واجلبل القروية   لزتود  اجلهات  ببعض  القروية  الزربية  ٔهيل  ت مهنا  ية، 

سيج  ل اخلاصة  ٔولية  ا ملادة  الصانعة  دور  من  دد  ودمع  الصوف 
يف  لني  املتد من  دد  مع  رشاكة  عند  املثال  ل  س ىل  و واخلياطة، 

دمج مببلغ مايل قدره   خت يف ٕانتاج مرشوع م ادي   44ز مليون درمه، 
ه  ستافدو ا.  22.000م   سا

ة من العالمات امجلاعية   ين مجمو داد وت ىل ٕا ٔخرى، تنعملو  ة  ومن 
الزيدية   الزربية  ٔزيالل،  ب املغربية  التقليدية  املك  ل:  م لتصديق 

جر قلعة مكونة.  ات، وخ زو، خفار واد الو، وخفار دم   بورزازات، خرقة 
ٕاجناز ىل  تنعملو  املهين،  التكون  جمال  تتعلق    رامج  ويف  سنوية 

سامه  سهتدف العامل القروي، وت منط التدرج املهين اليل بطبيعتو ت لتكون 
وضعنا   كام  التقليدية،  احلرف  ىل  واحملافظة  الشغل  فرص  لق  يف 
رب   القروية،  ملناطق  التقليديني  والصناع  الصانعات  لفائدة  التكوينات 

الل فرتة   نق استفاد مهنا  دات م صانع    8300كرث من  ٔ   2022-2012و
سبة  اليل  الوظيفي  ة  ٔم ا حمور  مج  ر من  كذ  ستافدو  وك وصانعة، 

ه تفوق  دات ف ساء املستف لها يف العامل القروي.  %72ال لبية د ٔ   ا
التقليدية   ة  الصنا غرف  مع  سيق  وبت والرتوجي  سويق  ال خيص  وف 

لمنتوج القر  برية  ٔمهية  لم و"دار الصانع" كنعطيو  ظم. وي    عارض اليل ت
ستافدو   ٔن الصناع يف العامل القروي ك ري ٕاىل  ٔ والبد من إالشارة يف ا
الصحية، وكنعطيومه ماكنة  التغطية  تعممي  الوطين ومن  ل  الس من  كذ 

  اصة..  

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

ء الزمزايم.  شارة ش ب السيدة املس   ٕاذن تعق
  تفضيل. 

شارة  ء الزمزيم:   السيدة   املس   ش
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

يعكس جحم   ي  وا رة،  الوز السيدة  مك،  معرض جوا اء يف  ما  مثن 
لوسط  التقليدية  ة  لصنا هنوض  ا ل  س تبذلوهنا يف  اليت  ة  احلث اجلهود 

صاد احمليل والرتبا مة لالق ٔساسية و عتبارها رافعة  الوثيق  القروي،  طها 
صاد  لالق سبة  ل و  ح ا  قطا ٓخر  ا هو  شلك  ي  ا ة،  السيا بقطاع 
ة  الصنا قطاع  ٔن  و اصة  ة،  اكف ري  تبقى  اجلهود  هذه  ٔن  ٕاال  الوطين، 

ر يف السنو  ٔ ه اخلصوص ت ىل و رية التقليدية معوما والقروية مهنا  ٔ ات ا
ال  وضعف  ة  اخلارج املنافسات  عن  هيك  اجلاحئة،  ب  مما س سويق، 

الصناع  طلبات  وم انتظارات  من  وضاعفت  مردوديته  ىل  سلبا  انعكس 
  التقليديني. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ٕاىل  ة ماسة  ا اليوم يف  ٔصبح  القروي  لوسط  التقليدي  الصانع  ٕان 

بة   واملوا مع  ه ا انتا اسمترارية  ىل  تؤر  اليت  ت  د الت لك  ة  ملوا
بعض   يف  اصة  ه،  ة وٕابدا لصنا الفقري  العمود  شلك  اليت  ات  املنتو

التقليدية   والزربية  واخلزف  ار  الف ة  صنا يل  ق من  القروية،  التقليدية 
ام جللب السياح.  امال  شلك  ات  ية، هذه املنتو ات اجل   واملصنو

ق هاته   كون الصانع التقليدي  ولتحق ىل  ٔنه جيب الرتكزي  رى  الغاية، 
سويق  ال جمال  اصة يف  مشرتكة  ٕالكرتونية  صات  م لق  و لكرتوين 

املؤهالت  راز  ٕا يف  صات  م مهنا  النوع  هذا  يلعبه  ملا  ات،  املنتو سويق  ب
سويق   ال امل  يعرفه  ما  مع  سجم  ي شلك  لصانع،  ية  الف وإالماكنيات 
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غريات.لكرتوين م  دات ومن م   ن مست
مة وغىن وجودة ة  سياح مبقومات  زخر  القروي  اته    فالوسط  تو م

لهاته  ل  ٔم ا سويق  ال الل  ة من  لسيا ذا  ه وسطا  احمللية، جيعل م
ة  لية واخلارج ا لسوق ا ه  لكرتوين املو سويق  اصة ال ات، و املنتو

غرفة   ل  دا ليه  شتغل  ما  وهو  طٔيضا،  الر جلهة  التقليدية  ة   -الصنا
الصنا  -سال لبعض  اتية  ا هودات  ا ٔن  يطرة،  وبعض الق التقليديني  ع 

يف  ة  اكف ري  تبقى  عي  ج التواصل  وسائل  رب  ني  السياح ن  املرشد
سويق   ال جمال  يف  الناشطة  واملقاوالت  املتخصصة  الرمقية  املنصات  غياب 

وال القروي،  ال  شجيع  لكرتوين  ىل  لعمل  ٔمل  ريق  تعترب  يت 
غيا يف  والتعاونيات،  التقليدي  والصانع  ة  يف السيا الهدافة  املبادرة  ب 

ٔهيل يف هذا إالطار.    التكون والت

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ىل تذليل لك  مك  ٔحرار، نثق يف قدرا ل ٕاننا يف فريق التجمع الوطين 

التقليدي الصانع  ه  توا اليت  ت  ٔنه   الصعو ش من  مما  القروي،  لوسط 
ال  ة  الصنا ٔهيل  وت الوسط  هبذا  ستقرار  ىل  شجيع  القروية  ال تقليدية 

ري املادي. ىل الهوية والرتاث الوطين    واحلفاظ 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

اجللسة،  هذه  يف  سؤال  ٓخر  ٕاىل  رة،  الوز السيدة  معمك،  قل  ن ٕاذن 
ة التقليدية". حول "الع    املني بقطاع الصنا

ا حتاد  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  لشغالني  و لعام 
سط السؤال.    ملغرب ل

شار   . تفضلوا السيد املس

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

سائلمك السيدة   ة التقليدية  رة.عن وضعية العاملني بقطاع الصنا   الوز
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

لكمة لمك لجواب.ا رة،    ، السيدة الوز

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

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

بقطاع   العاملني  ٕاطار حتسني وضعية  ختاذ  يف  التقليدية، مقنا  ة  الصنا

ر مهنا:  ة من إالجراءات نذ   مجمو
املزاو    -1 لتنظمي  قانوين  ٕاطار  التقليدية وحتديد  وضع  ة  الصنا بقطاع 

إالطار   فهاذ  التقليدية،  ة  الصنا غرف  مع  م  سيق  بت به  الفا  ات  الف
رمق   القانون  تنظمي    50.17تزنيل  من  ا  ف  172ميك حتديد  ومن  ات حرفة 

بة   ٔطري واملوا مع والت ٔدوات ا رشيد  ىل  د  سا التقليديني، مما  الصناع 
و  عية،  ج واليل وامحلاية  التقليدية،  ة  لصنا الوطين  ل  الس وضعنا 

ه  لني ف دد املس ل؛  350وصل   ٔلف مس
ة   -2 الصنا شطة  ٔ لك  كمتثل  ة  حرف هيئات  داث  ٕا ىل  شتغلو  ك

ا فالسؤال   التقليدية، وبطبيعة احلال ريب الزليج اليل  شمل فرع  ادي 
لمك؛    د
ة لص   -3 ة السام ت امللك ذ التعل احب اجلال امل محمد  يف ٕاطار تنف

ٔفق  املغاربة يف  لك  عية  ج السادس نرصه هللا، املتعلقة بتوفري امحلاية 
التقليدية  2025 ة  الصنا قطاع  ىل  الصحية  املنظومة  تعممي  ىل  كنعملو   ،

عي  ج لضامن  ة التقليدية. وغرف ال بتعاون مع الصندوق الوطين   صنا
ٔمهية   عندو  لزليج،  سبة  ل التقليدية،  و ة  الصنا حرف  بني  برية 

الالمادي  والرتاث  رة  ا ا حفاظ  يف  سامه  وك ٔصالتنا  و ا  هوي ويعكس 
  .   لبالد

السنوات  يف  يا  وتق عيا  واج صاد  اق تطورا  الزليج  قطاع  وعرف 
ة ىل الب ليات العمل واحلفاظ  بري يف حتديث  رية مع جمهود  ٔ   . ا

لو يف سنةوصلت   ٔكرث من  2022  الصادرات د مليون درمه،    240، 
ململكة   %24يعين   اطق  ن م التقليدية، واك ة  الصنا من مجموع صادرات 

مفعدل لفاس،  سبة  ل فمكثال  سبة،  ال هاذ  فاقت  صادرات   اليل  سبة 
ٕاىل   وصل  الصادرات  ٕاجاميل  مع  مقارنة  سنوات   %58الزليج  ٔربع  الل 

رية، و  ٔ راا دة  د هاذ املهنة من  االت التالية: ستف   مج ختص ا
ة    -1 احلرف شطة  ٔ ا مكنطقة  التحتية  ات  ليقالب ىل    بن كتبعد  اليل 

  لكم؛  6فاس حبوايل 
ريها؛  -2 ٔولية و ٔفرنة الغازية واملواد ا مع التقين ف خيص ا   ا
رشية؛  -3 ٔهيل املوارد ال   التكون وت
المة "زليج فاس" اليل  المة وشارة    -4 ت من حامية  اجلودة مهنا  مك

ة قوية؛    وصون هاذ املنتوج اليل عندو محو ثقاف
سويق والرتوجي؛  -5   ال
لطني    -6 سبة  ل الية  ٔولية ذات جودة  ىل توفري املواد ا شتغل  كام 

  املستعمل يف الزليج. 
الستغ اصة  مسرسة  عن  قريبا  الن  إال مت  س إالطار،  هذا  الل  ويف 

احل "ظهر  بـ  املمتاز  الطني  ٔوقاف  مقلع  ا وزارة  طرف  من  بفاس  وت" 
ة.    والشؤون إالسالم

ف   سواء  الزليج،  قطاع  مهنا  د  ستف ٔخرى مشاريع  ات  تعرف  كام 
بة.  ٔو املوا مع التقين  ٔو ا ٔو التكون  ات التحتية    خيص الب
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  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب ٕاذن ال  شار احملرتم. تعق   السيد املس

لول محمد حرمة: املس    شار السيد ا
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

هتك حقوقهم،   وت ستغالل  من  التقليديني  الصناع  من  العديد  يعاين 
ت من   عي،   ج لضامن  الوطين  لصندوق  هبم  الترصحي  وال يمت 

ٔن   ليمك  لقالواجب  ىل  التقليديني  الصناع  شجيع  تعاونيات،    تقوموا ب
طرف  من  استغالهلم  يمت  ال  حىت  حقوقهم،  عن  فاع  ا من  وا  متك حىت 

  البعض. 
حهم ٕاماكنية العمل يف املشاريع الكربى اليت  ىل وجوب م الوة  هذا، 
الثقايف، خصوصا  الرتاث  ىل صون  شجيعهم  ل  ، و ا تنجزها مؤسسات 

لبناء. ٔولئك املشتغل  رتبط    ون يف حرف الزليج ولك ما 

رة،    السيدة الوز
ة   ٔمهية الكربى اليت يلعهبا قطاع الصنا ى امجليع  ة  ا هناك اليوم ق
وٕانعاش  الشغل  توفري فرص  الوطين ويف  صادي  ق سيج  التقليدية يف ال
مستوى  ىل  املهمة  مسامهته  ىل  الوة  وهذا   ، السيا القطاع  ودمع 

التقليد الصانع  وضعية  ٔن  ٕاال  اجلارية،  ا  املبادالت  طموح دون  مازالت  ي 
ستغالل، خصوصا  ٔنواع  امجلاعي، فالصانع التقليدي مازال عرضة لشىت 
ي مزيها.  صادي ا ق   ٔنه مازال يعاين من تداعيات مر اجلاحئة والرود 

لف  ماهتا  ٔن تضاعف احلكومة اه بري  ٔمل  ات الهشة،  ، حيذو 
ل ويف مقدمهتا العاملون والعامالت يف ق ٔول مدا ة التقليدية، و طاع الصنا

صادية  ق شطة  ٔ ري املهيلك يف ا صاد  ق ىل ٕادماج  ذ هو العمل 
ي يتطلب العديد من إالجراءات اليت ندعو القطاع   ٔمر ا املنظمة، وهو ا

  الويص لٕالرساع يف اختاذها. 
  وشكرا.

س اجللسة: السيد     رئ
شار.    شكرا السيد املس

كون قد ة    ٕاذن بذ  ٔسئ املو ا رة، مجيع  ، السيدة الوز فذ اس
ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.  لسة اليوم، وشكرمك    ٕاليمك يف 

ٔمر   ا وبتعلق  ارة،  والت ة  الصنا لقطاع  ة  املو ٔسئ  ا ٕاىل  قل  ون
، وشكر السيد الوز ٔسئ ٔربعة  ا بك السيد  ب ىل حضوره معنا، مرح ر 

ر.    الوز
هذ ان سهتل  الب مع  ارية  الت "املبادالت  حول  سؤال  ٔسئ  ا ه 

ة".    إالفريق
سط   ل واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و

  السؤال.  
شار.    تفضلوا السيد املس

يش:  ليد الربن شار السيد    املس
ا املبادالت  تعزز  السيد  حول  سائلمك  ة  إالفريق ان  الب مع  ارية  لت

ر؟    الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لجواب.  ر    تفضلوا السيد الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
شار احملرتم،    السيد املس

السؤال   هذا  ىل  ينرصه، شكرا  سيد هللا  ل  د والتوجهيات  الهام، 
ال.    صارمة يف هذا ا

التبادالت   نقويو  ش  ه  وتو ٕافريقي  ه  تو وعندو  ٕافريقي  ب  املغرب 
ش نقويو العمق إالفريقي ونقويو   يفام اكنت،  صادية  ق ة و ارية والثقاف الت

  الرشاكة يف قارتنا. 
ذ   م ٔرقام،  نعطيمك  ش  ذ،  التبادالت    2001،  2020ٕاىل    2001م

تقريبا   اكنو  ا  ٕافريق مع  ارية  رمه،    املليار  10الت ا ل   46وصلنا    2021د
رمه، يعين هاذ التبادالت يف   ل ا ٔكرث من    20مليار د   4سنة تضاعف ب

تقريبا   ٔرقام   5املرات  ا جييو  ادي  ميل  هللا،  شاء  ٕان  ادي،  و املرات، 
يف   السنة  ساليو  ادي  هنائية  من  ب  2022ا رمه   65ٔكرث  ا ل  د مليار 

ل  ٔخرى د ل التبادالت مع دول    القارة. د
وعند   لنا،  د ات  لطمو وصلنا  ما  مازال  ولكن  ارتفاع،  ن  اك يعين 
ل املشاريع اليل ميكن هلم يقويو هاذ التبادالت ويقويو الرشاكة، مهنا   دد د

طقة التبادل احلر.    م

س اجللسة:    السيد رئ
ر. شكرا    السيد الوز

ب، السيد شار احملرتم.  التعق   املس

شار السيد   يش: ال  ليداملس   ربن
س.    شكرا السيد الرئ

مك.  ىل جوا ر احملرتم،    وشكرا، السيد الوز
ىل   ستحقون لك الشكر والثناء  ر احملرتم،  ولك صدق، السيد الوز

نو  نق  دث  ٔ ي  وا به  تقوم  ي  ا والفعا  اجلبارة  هودات  هذا  ا عية يف 
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ل  وكران  برية  دية  عن  مت  ٔب وقد  ليه،  رشفون  ي  ا ات القطاع 
ٕاجناح  من  ليني  الفا خمتلف  ىل  و الربملانيني  ىل  واصل  وم دامئ  اح  وانف
ات  ا الن رامك  ا  قطا ٔصبح  ي  وا القطاع،  يعرفها  اليت  الكربى  ٔوراش  ا

انبمك.  شتغل ٕاىل  ٔطرمك اليت    بفضلمك وبفضل 
ل ري فشكرا  دوما  دوننا  وست احملرتم،  ر  الوز السيد  ٔخرى،  مرة  مك 

دامع   ٔكرب  و يصبو  سند  ما  ق  حتق من  القطاع  متكن  حىت  مك  لسياد
  صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا. 

معطيات  من  بعرضه  مقمت  ما  ىل  احملرتم،  ر  الوز السيد  شكرمك،  كام 
ل س يف  املبذو  هودات  ا جتسد  بني   واليت  ارية  الت املبادالت  تعزز 

ة واستدامهتا،   فريق ان  وب  اململكة والب ٔن التعاون ج وب   -اصة و ج
ٔيده،  و هللا  نرصه  السادس  محمد  امل  اجلال  صاحب  من  بعناية  حيظى 
ىل  ات املربمة  رام العديد من االتفاق ة وٕا ٔفريق ول  رات  دة ز جسدهتا 

وتدشني املشرتك  الرحب   ٔ د وثرية م التعاون  هاد  وعرف  هبا  منوية  مشاريع   
ة عقب عودة اململكة إ  سار فريقي. م حتاد    ىل 

ٓن يف ٕاطار  ٔمهية ما حتقق حلد ا ل ب س ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
ان   والب املغربية  اململكة  بني  ارية  الت واملبادالت  التعاون  وتقوية  تطور 

رب سلس من الت ة،  شلك فريق رشيعية والتنظميية، انعكست  دابري ال
حبي  ٔرقام،  ا مستوى  ىل  لمبادالت ٕاجيايب  جاملية  القمية  ارتفعت  ث 

قرابة   لتبلغ  ة  فريق ول  ا مع  لمغرب  ارية  سنة   39.6الت درمه  مليار 
2019 .  

ر احملرتم،    السيد الوز
املبادالت الزالت   هذه  فٕان  هذا  لرمغ من لك  ٕاىل جمهود  لكن  حتتاج 

اوز   نت ال  ٔهنا  اصة  و سبة    %15ٔكرب،  ٔورو    %59مقابل  ل  دا
و  %51و يا  ٓس و  %37يف  الشاملية  ٔمراك  ة،    %20يف  الالتي ٔمراك  يف 

ة  ة وفالح رشية ومالية وطاق ٕاماكنية  مت  القارة  ٔن  عتبار  بعني  ذا  ٔ
اجلغرايف   املوقع  ٔن  ة، خصوصا  لها ومعدنية وحبرية وسياح سمح  لمملكة 

ه ي  ٔن هذا التو لق لها القمية املضافة، كام  ىل  عترب فرصة لتنافس وبقوة 
لصحراء  صلياهتا  لق ول  ا من  ة  مجمو ح  ف لها  س اليت  الثقة  ر  الس

  املغربية.  

ر،    السيد الوز
صاد  لالق الولوج  يف  صعوبة  جتد  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ٕان 

امل  املغربية  فريقي، وهو  ٔبناك  ا تغطية  متويل، رمغ  ٔساسا  املرتبط  عيق 
القارة   ل  دا شاسع  لالسترياد ال  القاب  ات  املنت شباكت  جرد  دم  و

المة "صنع يف املغرب" وطول  هتا واملوارد املستوردة محلاية  لضامن تنافس
صاديني..   ق لني  ال صعود الفا ٔ  

ر.  لسيد الوز   شكرا 
  

س اجل    لسة  السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ب  ن تعق ر اك   ؟ السيد الوز

ا ة والت ر الصنا   رة: السيد وز
شار.    شكرا السيد املس

كون نتفق معاك.  ٔ ما ميكن ليا ٕاال  قة و ه حق   ولك ما تقولونه ف
ل:  ل العراق دد د ن    اك

ن بعض   ة، رمغ اك ٔسواق إالفريق ل ة  الولوج لتنافسية  سبة  ل ٔوال، 
بري  جناح  وعرفو  ٔسواق  ل وصلو  اليل  واملتوسطة  الصغرى  الرشاكت 

ٔكرث من  واستفادو من الشبكة ال  ة  وز ة املغربية اليل يه م دو   30بنك
ت،   يق عندمه صعو ن بعض الرشاكت اليل  بهتم، ولكن اك ة اليل وا ٕافريق

ٔسواق.  وك ا ش يوصلو  بومه  اولو نوا ا كن   واح
لو  ا ٔيضا  ن  ٔسواق اك ل لولوج  ٔكرث  كتلكف  يه  اليل  ك  س

 ٔ لولوج  ك  س لو ة مقارنة مع ا ٔخرى، وهاذ اليش امليناء  إالفريق سواق 
د اليل غيوصل لـ   ا اليل هو مرشوع خضم  ل ا ، 2028و  2027د

ا وغتحسن  اليل غمتك املستوى  عة  ا رف ٕالفريق البوابة  ٕان شاء هللا، غيويل 
ٔسواق ل ة  ٔفريقي    الولوج ا لمنتوج  ٔيضا  ة  الولوج ٔيضا  ة وحتسن  ٔفريق ا
ٔسواق العاملية.    ل

ن حامية العالمات، حبال اليل قلتو، لثا، اك رات واك س ن حامية 
لمنطقة احلرة   سبة  ل حتاد إالفريقي  ليه يف ٕاطار  شتغلو  وهاذ اليش ك

املتباد ل امحلاية  زة د ٔ ا رو  ند ش  دة  ل املو املتبادل د رتاف   و
س.  ل املقاي رتاف املتبادل د   العالمات و

س   اجللسة: السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

رسيع   ه لمك حول "حصي خمطط  الثاين املو السؤال  قل معمك ٕاىل  ن
  التمنية الصناعية". 

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   و
شار موالي املصطفى. تفضل ال    سيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل:    املس
ر، السي   د الوز

رسيع التمنية الصناعية  مي خمطط    ؟  2020-2014ما يه حصي تق
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

ل اجلواب.  ٔ ر، من  لكمة لمك، السيد الوز   ا
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ر   ارة: السيد وز ة والت   الصنا
ىل هذا السؤال الهام.  شار،    شكرا، السيد املس

الهدف ٕاجيابية،  د  الصناعي   احلصي  رسيع  ال ل خمطط  د ٔسايس  ا
لق   هناية    500.000هو  ٕاىل  شغل،  صب  من    2020م ٔكرث  ختلقت 
، ولكن   505.000يعين    500.000 الهدف وصلنا  صب شغل، يعين  م

ما   هو  ذ  من  ٔمه  إالنعاش ا خمطط  يف  ا  اح اليوم  طط،  ا هذا  ىل 
اكم م صناعية  ظومات  م ٔوال  ىل  ىل؟  ٔشنو  و ىل الصناعي   ،

ىل  ة،  الصنا يف  ومغاربة  انب  ٔ مثرن  مس ل  د ثقة  ىل  تنافسية، 
رات الصناعية. ب التصنيع، وكق لالس امليا    املغرب يويل يعرتف به 

يبقى جمسد رمق  نعطيمك  ش  تقريبا   2013  و اكنو  الصناعية  الصادرات 
160   ٔ ا وغيخرجو  هللا،  شاء  ٕان  ساليو،  رمه،  ا ل  د عن  مليار  رقام 

سنة   من    2022قرب  الصادرات   360ٔكرث  ل  د رمه  ا ل  د مليار 
  سنوات.  9مليار يف ظرف  200الصناعية يعين  

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز
لكمة لمك، السيد امل  شار، تفضلو.ا   س

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل:    املس
رسيع   ٔن حصي خمطط  ٔكدون  تبقى    2020- 2014التمنية الصناعية  م

ى هذه احلكومة، اعتبارا  اصة  ٔولوية  مج حيظى ب ٔن الرب ٕاجيابية، حبيث 
صادي الوطين.  ق سيج  ة يف ال ٔمهية اليت حتتلها الصنا   ل

رافعة   التصنيع  جمال  ٔن  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  دا نعترب 
ا القمية  من  رفع  ما  وهو  شغيل،  ل ودمج ٔساسية  ر  لتصد احملفزة  ملضافة 

صاد املبين   ق ٔفق القطع تدرجييا مع  بالد يف سالسل القمية العاملية، يف 
ر  ٕ جمها  ر مبوجب  الزتمت  احلكومة  هذه  ٔن  ومبا  الريع،  سيج ىل  ساء 

رسيع   ال خمطط  ودمع  تفعيل  مواص  رضورة  ىل  نؤكد  وطين،  صادي  اق
جع هبدف  ٔكرب،  بوثرية  لك    الصناعي  ورفع  صادية  ق لتمنية  قاطرة 

لمشاريع   سري ٕاجنازه  ىل اخلصوص وت مثر الوطين  ه املس ي يوا احليف ا
املض القمية  ستعطي  مسامهته  ٔن  ة،  ينام ا هذه  يف  ة وٕارشاكه  لصنا افة 

جزات ٕاجيابية عند ٕاطالق العديد   سجي يف م ىل غرار ما مت  الوطنية، 
ر  س املشاريع  قادهتا من  اليت  املتطورة  ة  ولوج والتك الصناعية  ية 

ارشة  ة م ارج رات  س اءت  رية صناعية دولية، واليت  ات اس مجمو
ىل نتاجئها يف معرض جوا ربمت  مة، واليت    مك. و

داث   ث سامهت يف ٕا ات، ح مو نعتربها نتاجئ ٕاجيابية حققهتا هذه ا
اصب الشغل والرفع من   الف من م اد التوازن ا ٔ يل اخلام، مما  ا الناجت ا

الواردات،   مستوى  ىل  الصادرات  شجيع  الل  من  اري  الت لمزيان 
رجع ٕاىل تض  ىل بالد  وليني  مثرن ا ال هؤالء املس افر مج من  ولعل ٕاق

ة حتتية  ىل ب العوامل احملفزة، ويف مقدمهتا جودة اليد العام وتوفر املغرب 

ة   ك س إالفريقي  ولو املستويني  ىل  الصدارة  مصدره  تبوئه  طورة،  م
اخ   ة ٕاىل حتسني م ة إالرادية الرام ٕالضافة ٕاىل السياسة احلكوم واجلهوي، 

امة.  ٔعامل بصفة  ر وا   س

ر احملرتم،  السي   د الوز
فٕان   العموم،  ىل  ٕاجيابية  الصناعي  رسيع  ال خمطط  حصي  اكنت  وٕان 

ا وية  الب املستوى التغيريات  ىل  الصناعية  القمي  سالسل  شهدها  ليت 
ستدعي:    العاملي 

سياق    - يف  ت،  د الت لرفع  تكرة  م د  قوا ىل  بناء  التصنيع  جتنيد 
ىل املستويني إالقلميي وا اد    ويل؛ تنافيس 

عتبار    - ذ بعني  ٔ ديدة ت د مقاربة  سبات احملققة واع رسيخ املك
لية والتحو ت املستق د ة العاملية؛ الت لصنا   الت الهيلكية 

ولو وتطوره؛  -   تقوية احملتوى التك
ىل الثورة الصناعية؛  - اق التحوالت املرتتبة    اس
الق  - ذات  العاملية  الكفاءات  حنو  الطلب  بتاكر  حتول  ىل  درة 

  والبحث والتطور ملا تفرضه الثورة الرمقية؛ 
رىق إ   - ة ليك  ولوج يس يف  متكني املقاوالت التك ل رئ ىل مستوى فا

  القطاع الصناعي.  
ري  التوزيع  هو  طط  ا هذا  ىل  الغالبة  السمة  تبقى  ري،  ٔ ا ويف 

ري يق اجلهات  بة  ستدعي املراجعة والبحث وموا دة العادل، ما   املستف
طط.    يف هذا ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لكمة لمك، السيد ر. ا ب؟ الوز ن تعق   . اك
يق عندك الوقت.    ف تبقى من الوقت، 

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
لمك.  ب د ىل التعق شار،    شكرا، السيد املس

ل   دوها فهيم  وهاذ اليش، احملتوى د سرتاتيجية الصناعية اليل تنو
من   الء  إال حبال  ولكن  احلواجي،  بعض  لهيا  وزد  قومتوه  ما  ٔساسا 

ٓخره.الكربو   ن ٕاىل 
يف   ى  هت ا الصناعي  التصنيع  خمطط  تنفذو  2020اليوم  اليوم  ا  اح  ،

ذمه  ش  شوفو هاذ التحوالت  ش  ل إالنعاش الصناعي و طط د ا
عتبا ل التقلبات يف سالسل إالنتاج، بعني  دد د او  ات اجلاحئة و ر 

اصب الشغل، ا اع م ٔول اليل اكن؟ هو اسرت سرتجعنا  ٔشنو هو الهدف ا
لهيا    108% وزد  اكم  اسرتجعنامه  الشغل،  املناصب  ل   90.000د

لنا.  سرتجعو القوة د ٔسايس،  صب شغل هذا هو الهدف ا   م
ستافدو من لك   شتغلو  نيا، هو  س    -الفرص، اليوم ت قالها السيد رئ
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البارح   من    -احلكومة  ٔكرث  من    2400ىل  ٔكرث  لق  ل  ٔ من  مرشوع 
ص   300.000 ليه  م شتغلو  ب شغل، عند املشاريع، مرشوع مرشوع ك

لك   لهيا  شتغلو  ت اليل  الية  ا العدا  ن  اك الواقع،  ٔرض  ىل  زلوه  ش 
وه  شجع هاذ التوزيع  مرشوع اليل ميكن لنا نو ش  ر  ا امليثاق لالس

رات.   س ل    العادل د
بتاكر، و املضافة  القمية  ٔيضا  ن  اك ريا،  ٔ ٔسايس    و عنرص  وهذا 

ل  د ق  ٔحسن  عرش  من  رات  س ل  د الق  اليوم  ه  ف و  كنو
ش  شتغلو  وت البيضاء،  ار  ا هو  السيارات  يف  بتاكر  و رات  س

الغذائية ن ات  الصنا يف  سيج،  ال يف  السيارات،  يف  املنظومة  هاذ  قويو 
ة الطريان.  ٔيضا يف صنا   و

س   السيد    : اجللسة   رئ
ر.   شكرا   السيد الوز

ه لمك يف هذه اجللسة، حول   ري مو ٔ ل ا قل معمك ٕاىل السؤال ما ق ن
سيج".  ة ال   "قطاع صنا

فريق   من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ملقاوالت  ٔعطي  العام  حتاد 
  املغرب.

شار سط السؤال. تفضلوا السيد املس   ل

شار السيد محمد معوري:    املس
س،    السيد الرئ

  اء احملرتمون، السادة الوزر 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

اختاذها  تنوون  اليت  إالجراءات  عن  احملرتم،  ر  الوز السيد  سؤالنا، 
تنافسية   ةلتعزز  موا سيج يف  ال ة  شها هذا    صنا يع اليت  اخلانقة  ٔزمة  ا

  القطاع؟ 

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لجو  تفضلوا السيد ر    اب. الوز

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
ىل هاذ السؤال.     شكرا 

قطاع   شوفو  ت ميل  ث  ح اخلانقة،  ٔزمة  ا هاذ  شوية  نقدو  لنا  ميكن 
لو بـتريتفعو   ٔن 2022ٕاىل هناية سنة    %30 الصادرات د ، ميكن لنا نقولو ب

املاضية، حبيث   السنة  ٔخص يف هناية  راهات  ٕا ن  ن تطور، ولكن اك اك
ت  ٔن الطلب  الش؟ ح سيج حتولت شوية  ل ال ٔول د ل الزبون ا يات د

)stock  بـ ارتفع  لو  بية اخنفضو،   % 40) د ٔج ا ٔسواق  ا ل  والطلب د
ٔوىل واك ا ٔسابيع  ا يف  لو  د القوة  اسرتجع  الطلب  هاذ  ٔن  ب مؤرشات  ن 

ينة.  ل هاذ السنة، املؤرشات    د

الشتاء فصل  ل  د ٔخر  الت ٔيضا  ن  اك ٔسواق   نيا،  ا يف  الربد  ل  د
لمغرب، ولكن هاذ اليش   ه  ىل الطلب املو ٔيضا  ٔوروبية، اليل انعكس  ا

سب ل رجع  ٔمل  وا لبالصتو  رجع  ين لكه  اود  والو  اليل  لصانعني  ة 
السنة  هناية  ل  د ٔزمة  ا تدرجييا،  شتغلو  ك ين  اود  والو  اليل  لو،  يد

ا مرينا   اح ٕان شاء هللا،  ري اخلري املاضية،  كون  ما  لهيا وٕان شاء هللا 
سبة لسنة    . 2023ل

ٔوال  لهيا،  شتغلو  اليل خصنا  راهات  ٕا ش  ما عند ٔننا  يعين  هذا ال 
ديدة،  كون عندو رشوط  ادي  ٔوروبية اليل  ٔسواق ا هو الولوج ٕاىل ا

)la double transformation) من  غندوزو   ،(la 
transformationامل القمية  ل  د ٕاىل  )   la double)ضافة 

transformation)  .ىل اخليط ىل الثوب و شتغلو    خصنا 
ليه   شتغلو  خصنا  الكربون،  من  الء  إال التدور  نيا،  رو  ند ش 

)recyclage  ا بدينا لهيا اح شتغلو  دد من املشاريع اليل ك ٔن  )... ٕاخل، 
زيدو وخصنا  اكيف،  ري  اليش  هاذ  ولكن  اكينني،  مثرن  لكنا    املس ندمعو 

املغريب  املنتوج  ش  بقوة،  مثرن  ش جنيبو املس ام  اص وقطاع  قطاع 
 ٔ سهت هذا املنتوج.يبقى عندو ت القمية اليل عندو يف ا   سواق اليل ك

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

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

شار السيد محمد معوري:    املس
لمك. ىل اجلواب د ر،    شكرمك، السيد الوز

ات   القطا ٔمه  د  ٔ سيج  ة ال عد قطاع صنا ف التذكري،  ل  ٔ ري من 
صادية ا  ٔكرث من  ق ث يضم  ، ح ٔكرث   1600لرائدة ببالد مقاو وشغل 

د 200.000من  وف ٔزمة " ل  صب شغل، وقد جسل هذا القطاع ق "  19- م
حبوايل   معامالت  من    مليار   50رمق  ٔكرث  صادرات  مهنا  مليار    36درمه، 

ٔكرث من   سيج   15درمه وقمية مضافة  ال قطاع  ش  يع واليوم  مليار درمه، 
ا ٔوضا ب    ببالد  مك عن  مؤخرا  الصادرة  ٔرقام  ا من  الرمغ  ىل  مقلقة، 

من   ٔكرث  ب القطاع  صادرات  منو  عن  لنت  ٔ ٔكدمتوه %20الرصف  كام   ،
ٔشهر   ا الل  ر،  الوز ٔ   11السيد  سنة  ا من  لفرتة   2022وىل  مقارنة 

ٔزمة اخلانقة اليت  2021نفسها من سنة   ٔرقام ختفي يف الواقع ا ، فٕان هذه ا
شها هذا ال  ٔكتور يع ذ    . 2022قطاع م

من   رب  ودج نونرب  شهري  القطاع  اش  فقد  سيج،  ال ملصنعي  ووفقا 
ٔن العديد من املقاوالت،    2022سنة   ث  س، ح لك املقاي ا صعبة  ٔوضا

ب   س مسدود  طريق  يف  نفسها  دت  و ر،  الوز السيد  رشحمتوه،  وكام 
القادم ٔسابيع  ل التوقعات  ٔن  كام  الطلبيات،  يف  احلاد  حىت  النقص  ٔو  ة 

كام  التضخم  سبة  ارتفاع  سياق  يف  اليشء،  بعض  مقلق  املق  ٔشهر  ا
القدرة  ىل  يؤر  ي  ا ويل  ا املستوى  ىل  ر،  الوز السيد  رمتوه،  ٔ
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اد يف املبيعات.   الرشائية ٔرس ويؤدي ٕاىل اخنفاض    ل

ر،     السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعومك ٕاىل   ل ٕالنقاذ ٕاننا يف  ل العا التد

ليمك  ا  كنطر اليل  ات  قرتا ل  د ة  مجمو وعند  سيج،  ال ة  صنا
ر:    السيد الوز

ت   -  ، و ا دة  مبسا اكم  م صناعية  ظومة  م لق  من  ٔوال،  دئ 
ا  ة، وهذا اليل ميك سيج مث اخلياطة والطبا ة الغزل وال معلية التصنيع وصنا

 ٔ ة من ا   سواق؛ من الولوج ٕاىل مجمو
احلرة    - ارة  الت اتفاقات  مبوجب  املطبقة   ٔ ش امل د  قوا ف  ختف نيا، 

 ) تطلب  اليل  دة  املت ت  الوال وخصوصا  ٔوريب،  ا حتاد  مع   3املربمة 
transformations  ٕازاء املغربية  لصادرات  التنافسية  تعيق  واليت   (
سيني؛   املنافسني الرئ

متويل الصادرات،- اكمل  ٔمني    لثا، وضع عرض م لت مبا يف ذ نظام 
وتقليل  ٔسواقها  تنويع  من  الرشاكت  متكني  كفاءة  ٔكرث  الصادرات  ىل 

ٔسواق إالسبانية والفرسية؛  ىل ا د   ع
مج - ر ريا، وضع  ٔ ستجيب ملتطلباهتم.   و لني   كون مع الفا

ملطالب  ابة  ست ٔملنا يف  عن  ر  الوز السيد  لمك  نعرب  ري،  ٔ ا ويف 
شها، مقاو يع اليت  ٔزمة  ا من  احلد  يف  سامه  مبا  الهام،  القطاع  هذا  الت 

ي يوفرها.  اصب الشغل ا   وجتنب ضياع العديد من م
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:   السيد رئ
  را.شك

ة؟ ا ر، هل هناك يش    السيد الوز
  مازال عندك يش ثواين. 

  تفضلوا. 

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
اليش   اليل  هاذ  واليوم  لهيا،  شتغلو  وك معمك  شاطروها  ك ات  اقرتا

يبدل  يل  د الزبون  ىل  نفرض  منيش   ٔ ش  رات،  س هوما  خصنا 
ىل   نفرض  منيش  ادي  صعيب،  لو  د د  ادي القوا دة،  املت ت  الوال

د  لقوا ستجبو  لهيا، ولكن صعيب، الزبون عندك متا خصنا  منيش نقرتح 
ا  عند  لو،  ام،  د وقطاع  اص  قطاع  رات،  س جنيبو  ٕالماكنيات 

ا رهن إالشارة.  لهيم، اح   وشتغلو 

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ه يف  ٕاليمك  ه  مو سؤال  ٓخر  ٕاىل  قل  ار  ن "الت حول  اجللسة،  ذه 
  الصغار". 

دة   لو ستقاليل  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي 
  والتعادلية.  

شار.  لوا السيدتفض   املس

شار السيد سيدي     و الرشيد:  اخلليل املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
رت   ٔ ٔسباب خمتلفة،  دة تقلبات لعدة  شلك عرفت السوق الوطنية 

بصفة   الصغار  ار  الت ىل  و معوما،  لمواطنني  الرشائية  القدرة  ىل  سليب 
  اصة. 

سائلمك السيد  ر: ا،    الوز
ار   الت من  ة  الف دة هذه  ملسا وزارمك  اختذهتا  اليت  إالجراءات  ما يه 

  الصغار؟ 
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك السيد لجواب.   ا ر    الوز

ر  ا ة لسيد وز ارة:   الصنا   والت
ىل هاذ السؤال.  شار،    شكرا، السيد املس

مع   مجيعا  اشتغلنا  ا  تغطية  اح ٔوال،  زلو،  ش  لني  الفا ومع  الغرف 
ل  د دد  لت  و ل..  د دد  ريت  اليل يه  دة  املو واملسامهة  عية  اج
معاك  ليه  اشتغلنا  اليل  مليك  مرشوع  وهذا  ار،  لت سبة  ل لك    املش

 . ٔرض الواقع، وامحلد  ىل    خشصيا وزلناه 
ري  ور  ري ا ش  يلع ل، نيا، اليوم التاجر ما  ش يد سبة ليه  ل

املغاربة،   ميول  املغاربة،  ه  حيتا ما  يوزع  ش  و ع  ي ش  ل   %30و د
لص  ي لو،  لسلعة د القة  ارش ما عندوش  يعطي متويل م متويل اليل  ا

ل ا ورالفاتورة د ٓخره. هاذ ا سلف الفلوس ٕاىل  لو   لضو، ك عي د ج
ل  د دد  ذو؟  كنا اليل  إالجراءات  هوما  ٔشنو  دا،  م  و م 

  إالجراءات: 
شتغلو    - ك اليل  عية  ج التغطية  بري ٔوال،  مرشوع  هذا  لهيا، 

؛  ليه سيد رشف    ك
دا    - حبال  ٔن  ب كتعرفو  ل،  املداخ تنويع  ل    %60نيا،  ار  د الت

ل اليل كتجهيم ( ل rechargeعندمه مداخ دد د ن  التيلفون، اك ل  ) د
من  جييو  هلم  ميكن  إاللكرتونية،  ارة  الت من  جييو  هلم  ميكن  اليل  ل  املداخ

ٔخرى ال ل فرص  لو؛ دد د ل د ش التاجر ينوع املداخ   يل كنوظفوها 
رشي   - ش ك ٔمثنة  ا ليه  نقلصو  فالرشا  البيع  كون عندو  لثا،  ش 

الكربى،  التوزيع  ل شباكت  ٔمثنة د ا بنفس  رشي  ش  القدرة حىت هو 
ٕادماجو مع   ىل  شتغلو  هو   (les centrales d’achats)وك ش حىت 
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ش   ٔقل؛كون عندو إالماكنيات   رشي بتلكفة 
كون عندو القدرة   - ة  ار ٔموال اليل عندو  لثا، هاذ املال، هاد ا و

سرتجعها   احلانوت ش  يطور  بغا  وال  ال  ا هاذ  من  خيرج  بغا  ما  وقت 
ه الرحب، يتحول  ش.. ما بقاش ف ٔن ما اكي ش ليه فهاذ احلي ب لو وال ما د

ال لو يف ا شاط د ر ال ٓخر ويد ه عندو    ٕاىل   كون ف اليل ميكن لو 
  الرحب. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد   شار.  املس   ا

شار     سيدي اخلليل و الرشيد:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

صاد الوطين، ٕاذ حيتل الرتبة يعترب قطاع   ق ز  ارة والتوزيع من راك الت
بع الوطين  املستوى  ىل  الشغل  اصب  م داث  ٕا يف  ة، الثانية  الفال د 

ىل حمالت التغذية العامة   ة  شيطة موز مة من الساكنة ال سبة  وميثل 
ت.  ز واحللو ا سة واملقايه واجلزارة واحمللبات واملطامع وا ٔل   وا

ٔهي والتعادلية، ف دة  لو ستقاليل  الفريق  رؤية  يف  القطاع  هذا  ل 
لم  ري املنظم  شار  ن القطاع مع  ني يف  لتق  ٔ اء  يبد ٔح ا تاجر يف بعض 

ٔال  و القطاع  اسمترار  راعي  ورشوط  التحمالت  ر  دفا وضع  الل  من 
واقع  املهيلك  ري  القطاع  من  جتعل  ٕاذ  عشوايئ،  شلك  احملالت  ر  تتاك

ليه. يصعب ا   لتغلب 
داث  ٕا اسرتاتيجية  هيا  تب الل  من  الوزارة  هن  اسبة،  م ويه 

ار   الت هؤالء  مجع  اللها  من  مت  س صات  ة م البضا ناء  اق من  هنم  متك
قانون  ىل  شتغال  و الكربى  ارية  الت ات  مو ٕاسوة  السعر  بنفس 

جياديسميكن من وضع خر  ٕ لتاجر الصغري  سمح  ديدة،  ماكن   طة جتارية 
ات  ن املراكز الكربى وحتديد سا ٔما الل حتديد  لسوق الوطنية، من   

متويل التاجرمعلها، مع ٕاجي رغب يف ٕاع  اد صيغ  ي    ادة هيلكة الصغري ا

ٔن يتخصص يف نوع  ٔو  شاط  الل تغيري ال ه، من  شتغل ف ي  احملل ا
  جتاري معني. 

م من ال  ٔن جزء  ، لنؤكد لمك  اسبة كذ دة  ويه م ار يعانون من  ت
إاللكرتونية   ارة  الت زايد رواج  ة املتجولون و البا ر  اك لك من مضهنا:  مش

افسة الت ج عن همينة حمالت وم اك ي ري م ارة العرصية، يف ظل وضع 
شارها   دة ان ٔن ز برية، مفن ش يازات مادية  ام ىل  بية، تتوفر  ٔج جتارية 

التقليدية   القرب  جتارة  هيدد  مما ٔن  الصغار،  ار  الت ة  بف وإالرضار  ٓلك  لت
ىل   ارشا  كن دعام م ة، وٕان مل  ٔقل  يتطلب معه يف نظر دمع هذه الف ا

د من قروض بفوائد تفضيلية.  ستف   ٔن 

ر احملرتم،    السيد الوز
ارة  ىل رؤية واحضة حول القطاع، فقطاع الت مك تتوفرون  ٔ لنا اليقني 

اصة، اكن ت رامج  دا، مل حيقق النتاجئ املرجوة استفاد من  ٔطريها ضعيفا 
الرب هذا  دمع  من  ن  د املستف ار  الت تغطية  ضعف  ٕاىل  لنظر  ه،  مج م

  ىل الصعيد الوطين. 
ىل   احلكومة  تعمل  ٔن  ر،  الوز السيد  مك،  م ٔمتىن  ري،  ٔ ا ويف 
الوطين،  الصعيد  ىل  واخلدمات  ة  والصنا ارة  الت لغرف  دمعها  مضاعفة 

متكن   شلك اكف ويف ٕاطار  حىت  بهتا  رب موا النتاجئ املرجوة،  ق  من حتق
عتب  ذة بعني  ٓ شارية فا ومعلية،  اتمقاربة  س فقط احلاج بل   ،ار ل

لية.  ت املستق د   ٔيضا الت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ىل مسامهتمك القمية يف هذه   ر،  شكرمك، السيد الوز اجللسة من  ٕاذن 
ت ٕاليمك.  ٔسئ اليت و ىل خمتلف ا ضة  ٔجوبتمك املستف   الل 

ٔخرى.    شكرا لمك مرة 
استوف  قد  كون  الشفوية،  وبذ  ٔسئ  ا لسة  ٔعامل  دول  نا 

رشيع.  ل لسة اخلاصة  ل قل    ون

  . ٕاذن رفعت اجللسة


