
�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

1 

 )2016فربا�ر  2( 1437ربيع الثاين  22

  والعرش�ن تاسعةال  اجللسةحمرض 

  ).2016 �رفربا 2( 1437 ربيع الثاين 22الثال9ء : التارخي

  .اGلس لرئFس لث، اخلليفة الثامحيد @وسكوساملس�شار الس=يد : الرئاسة
دقIقة، ٕابتداء من الساMة الرابعة  ونعرش و ساعتان ؤ�ربعة  :التوقIت

  .بعد الزوال ة والثالثنيامسواPقIقة اخل
  .م]اقشة اWٔس=ئY الشفهية :اWٔعاملUدول 

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

  :س�شار الس=يد محيد @وسكوس، رئFس اجللسةامل 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

�Mلن عن افhتاح اجللسةٔ.  
  الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  ات احملرتمات،الس=يدات املس�شار 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اPس=تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 
اPاyيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Wٔس=ئY السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اWٔس=ئY الشفهية املدرUة يف Uدول اWٔعامل، 
�عطي اللكمة �لس=يد اWٔمني ٕالطالع اGلس Mىل ما Uد من مراسالت ٔ

  .وٕاMال�ت
اللكمة بطبيعة احلال �لس=يد اWٔمني ومن بعد نقطة نظام، تفضل الس=يد 

  .اWٔمني

  :املس�شار الس=يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل النيب اWٔمني
من النظام اPاyيل Gلس املس�شار�ن، حنيط  175طبقا Wٔحاكم املادة 

اGلس Mلام ٕ��ا� فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ملقرتح قانون تنظميي 
  .يتعلق بت�ديد رشوط و@يفIة ممارسة حق إالرضاب

  :جملس النواب مبشاريع قوانني التاليةكام توصل اGلس من 
بت�ديد رشوط و@يفIة ممارسة  64.14تنظميي رمق  ٔ�وال، مرشوع قانون

  احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع؛
بت�ديد رشوط و@يفIة ممارسة  944.14نيا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

  احلق يف تقدمي العرائض �لسلطات العمومIة؛
 016.89يقيض بتغيري القانون رمق  987.14لثا، مرشوع قانون رمق 

زاو� ¨نة الهندسة املعامرية وٕا�داث هيئات املهندسني املعامريني املتعلق مب
  الوطنية؛

 18.00بتغيري و©متمي القانون رمق  106.12رابعا، مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق بنظام امللكIة املشرتكة �لعقارات املبIªة

  :و�لªس=بة لٔ°س=ئY اليت توصلت هبا الرئاسة فهي اكلتايل
  سؤ±؛ M :34دد اWٔس=ئY الشفهية -
�س=ئM :6 Yدد اWٔس=ئY الكhابية -ٔ.  

كام توصلت الرئاسة مبراسY من الفريق اPس=توري اPميقراطي 
±ج¶عي، يطلب من yاللها تnٔجIل السؤال الفريق املوUه �لس=يد وز�ر 

  .الش=باب والر¹ضة، حول مالعب القرب ٕاىل Uلسة الحقة
M ننا س=نكون�ىل موMد م�ارشة بعد ويف اخلتام، ٔ�حIط اGلس املوقر، ٔ

Uلسة اWٔس=ئY الشفهية مع Uلسة معومIة ختصص �ºراسة والتصويت Mىل 
  .النصوص اجلاهزة

  .شكرا الس=يد الرئFس

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد اWٔمني

  .نقطة نظام؟ تفضل الس=يد املس�شار يف ٕاطار نقطة نظام

  :املس�شار الس=يد احلو املربوح
  .شكرا الس=يد الرئFس

س=نة،  25ضلمك ٔ�طلب قراءة الفاحتة، Mىل الطالب الشاب ذو من ف
اÂي اغتالته ٔ�¹دي yارجIة ©ريد زرع البلبY يف " ٕ�زم"معر yالق، امللقب 

  .البالد

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا، نقروا قراءة الفاحتة ©رحام Mىل روح الطالب، تفضلوا

۞  ينالَمبِّ الْعر لَّهل دمالْح۞ محّيمِالرحّينِ  ۞نِ الرّمِ الدوي كالم
۞  ينتَعنَس اكّإِيو دبنَع اكّإِي۞  يمتَقساطَ الْمرّنَا الصاطَ  ۞اهدرص

ينّالَ الضَّالو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع ينٓمني۞الَّذ� ،.  
 املرسلني وامحلد Æ س=ب�ان ربك رب العزة عام يصفون وسالم Mىل

  .رب العاملني

  :الس=يد رئFس اجللسة
�ييه ٔ�ييه، ©رحام Mىل الطلبةٔ.  

Êس=هتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة لٔ°س=ئY املوÈة لقطاع الش=باب 
  .والر¹ضة واليت جيمعها و�دة املوضوع

، "س=ياسة القرب يف ٕاسرتاتيجية الوزارة"السؤال اWٓين اWٔول موضوMه 
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال اللكمة حلد السادة

  .تفضل الس=يد الرئFس

  :املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئFس
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  السادة الوزراء،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

  الس=يد الوز�ر،
�قدمت وزار©مك م]ذ س=نوات Mىل ٕاطالق Mدة مشاريع هتم ٕا�داث ٔ

خمتلف الر¹ضات اكملالعب واملساحب واÓÔت  بنا¹ت ر¹ضية �لقرب هتم
Mىل سIØل املثال، هبدف تقريب اÊWٔشطة الر¹ضية ٕاىل اكفة الش=باب يف 

  .خمتلف املناطق واجلهات
ولتحقIق هذه اWٔهداف اعمتدت الوزارة Mىل ٔ�سلوب الرشاكة مع 

  .امجلاMات الرتابية
  ه الس=ياسة؟ولهذه اWٔس=باب Êسائلمك الس=يد الوز�ر حول تقIميمك لهذ

وماذا ±لزتام املتبادل ما بني الطرفني، وزار©مك وامجلاMات الرتابية، يف 
  ٕاخراج هذه املشاريع ٕاىل �زي الوجود؟

وما يه اWٓفاق لتفعيل هذه إالسرتاتيجية يف ظل ±خhصاصات 
  املوسعة اÔو� �لجامMات الرتابية مبختلف ٔ�صنافها؟

  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .د املس�شارشكرا الس=ي

مصري االتفاقIات اليت وقعهتا وزار©مك ٔ�و "السؤال اWٓين الثاين موضوMه 
، "وزارة الش=باب والر¹ضة مع امجلاMات الرتابية خبصوص مالعب القرب

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك لتقدمي السؤال
  .الس=يد الرئFس تفضل

  :املس�شار الس=يد محمد Mلمي
  .الس=يد الرئFس شكرا

  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف نفس الس=ياق الس=يد الوز�ر احملرتم، الفريق ±شرتايك، ãسائلمك عن 
مصري االتفاقIات اليت س=بق لوزارة الش=باب والر¹ضة ٔ�ن وقعهتا مع 

  امجلاMات الرتابية؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .را الس=يد املس�شارشك

اللكمة اWٓن �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ±س=تقاليل لتقدمي 
  ".س=ياسة ر¹ضة القرب"السؤال اWٓين الثالث موضوMه 

  .تفضل الس=يد املس�شار اليس حسن

  :املس�شار الس=يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدان الوز�ران،
  زماليئ اWٔعزاء،

تلعب املªشnٓت الر¹ضية داyل املدن والقرى دورا الس=يد الوز�ر، 
�ساس=يا يف تnٔطري الش=باب وهتذ�هبم، وìسامه fشلك ٔ�سايس يف جتنهبم ٔ
±حنراف والتعاطي لتناول اÔدرات ومتٔ° ٔ�وقات فراغهم مبا يعود Mلهيم 

  .�لنفع، كام ìسامه يف صقل املواهب وٕا�راز قدرات يف اGال الر¹يض
ن ان�شار هذا النوع من املالعب وهو ما لقي وقد شهدت بعض املد

اس=تحسان املواطنني، لكن، بعض امجلاMات الزالت تعاين من خصاص 
ملحوظ، ٕان مل نقل غيا� لكيا لهذه املالعب الر¹ضية، Âا Êسائلمك الس=يد 

  :الوز�ر
ما يه اWٔس=باب اليت تقف Mائقا ٔ�مام ìشIFد مالعب القرب يف بعض 

  امجلاMات؟
  ابري املس=تق�لية اليت تنوون القIام هبا يف هذا الصدد؟وما يه التد

  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

، "املالعب السوس=يو ر¹ضية �لقرب"السؤال اWٓين الرابع موضوMه 
اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لØسط 

  .السؤال

  :ييلاملس�شار الس=يد عبد الرحمي المك 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس=يد الوز�ر،

يف ٕاطار احلرص Mىل توس=يع املامرسة الر¹ضية وجعل املªشnٓت 
الر¹ضية ٔ�كرث قر� من املواطنني، الزتمت حكومhمك بتفعيل ٕاسرتاتيجية 

  . ر¹ضية �لقرب طمو�ة Mرب ٕاÊشاء املالعب السوس=يو
من هاذ املنطلق Êسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، حول النتاجئ اWٔولية 

  لهاذ إالسرتاتيجية؟
  .وما يه �دود مسامههتا يف توس=يع املامرسة الر¹ضية ببالد�؟

  .شكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار

توفري البIªات "السؤال اWٓين اخلامس واyWٔري يف هذا القطاع، موضوMه 
، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق ±حتاد العام "الر¹ضية احمللية

  . ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال
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  .املس�شار تفضل الس=يد

  :الس=يد عبد امحليد الصو�ري املس�شار
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر،

، رسا� سامIة ٕاىل املشاركني يف وUه صاحب اجلال� حفظه هللا
املنعقدة �لص÷ريات بتارخي " الر¹ضة املغربية"املناظرة الوطنية الثانية حول 

  :Uاء فهيا 2008ٔ�كتو�ر س=نة  24
ٕان املامرسات الر¹ضية ٔ�صبحت يف عرص�، حقا من احلقوق "

اWٔساس=ية لٕالÊسان، وهذا ما يتطلب توس=يع نطاق ممارس=هتا، ل�شمل اكفة 
حئ اGمتع، ذ@ورا وٕا�M 9ىل �د سواء، ومتتد ل�شمل املناطق احملرومة رشا

  .واWٔش÷اص ذوي ±حhياUات اخلاصة
وبذì ،üشلك الر¹ضة رافعة قوية �لتمنية الØرشية، ولالندماج والتالمح 

ا�هتى �م صاحب ". ±ج¶عي وحماربة إالقصاء واحلرمان واþهتمFش
  .اجلال�

  الس=يد الوز�ر،
التدابري املت÷ذة لتوفري بIªات حتتية ر¹ضية yاصة يف اWٔحIاء  ما يه

  الشعبية ويف القرى؟
9نيا هل تفكر الوزارة يف تنويع مصادر اþمتويل Mرب عقد رشااكت بني 

  القطاع العام والقطاع اخلاص؟ 

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار

بة Mىل اWٔس=ئY اللكمة اWٓن �لس=يد وز�ر الش=باب والر¹ضة لٕالUا
دقIقة، ال �لªس=بة لٔ°جوبة وال  15امخلس املتعلقة مبالعب القرب يف �دود 

  .الرد Mىل التعقIبات
  .تفضل الس=يد الوز�ر �لمنصة

  :الس=يد حلسن السكوري وز�ر الش=باب والر¹ضة
  الس=يد الرئFس،

  ،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ت والسادة املس�شار�ن احملرتمني بداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر �لس=يدا

�عضاء الفرق الربملانية املعنيني �Wٔس=ئY املطرو�ة، الفريق احلريك، والفريق ٔ
اPس=توري وٕان اكن يعين حسب السؤال د¹لو، والفريق ±شرتايك، 
والفريق ±س=تقاليل، وفريق اWٔصا� واملعارصة، وفريق ±حتاد العام 

م مبختلف اÊWٔشطة والربامج اليت تنظمها ملقاوالت املغرب Mىل اه¶¨
وتنجزها وزارة الش=باب والر¹ضة لفائدة املس=تفIد�ن من اخلدمات اليت 

  .تدyل مضن اخhصاصها
وجوا� Mىل خمتلف ال�ساؤالت اليت تفضلمت بطر	ا خبصوص 

إالسرتاتيجية املعمتدة يف جمال ٕا�داث املªشnٓت الر¹ضية �لقرب وتnٔطري 
ارة ٕاىل ٔ�ن الوزارة ìسعى ٕاىل ±رتقاء �لر¹ضة وٕارساء ٔ�Êشطهتا، ٔ�ود إالش

�سس حاكمة ©رابية جIدة، وتعز�ز الرشاكة مع خمتلف الفاMلني Mىل الصعيد ٔ
الرتايب يف ٔ�فق املسامهة اجلدية يف حتقIق ©منية fرشية واقhصادية واج¶عية 

  .مhوازنة ومhضام]ة
  :ويؤطر معل الوزارة يف هاذ امليدان الر¹يض �لقرب

�وال، الرسا� امللكIة املوÈة ٕاىل املناظرة الوطنية �لر¹ضة �لص÷ريات ٔ
  ، وكذا بعض اخلطب امللكIة السامIة؛2008س=نة 

اÂي يقر بnٔن الر¹ضة حق للك مواطن وحيث Mىل  2011دس=تور 
  .اþهنوض �لر¹ضة وتFسري ولوج الش=باب �لر¹ضة

ا �لر¹ضة، ويؤكد Mىل الرب�مج احلكويم ٔ�يضا اÂي يويل اه¶ما @بري  -
رضورة تقوية ش=بكة املªشnٓت الر¹ضية، و©رش=يد اس=تغاللها ودمقرطة 
املامرسة الر¹ضية، وكذا ©ك�يف التعاون و©مثني املؤهالت الر¹ضية �لجهات 
وامجلاMات الرتابية، وبذل اكفة اجلهود املطلوبة لتوفري رشوط إالقالع 

  .الر¹يض
 اه¶ما @بريا �لهنوض �لر¹ضة ويف هذا الصدد فٕان الوزارة تويل

القاMدية ©روم توس=يع قاMدة ممارسة الر¹ضة yاصة يف ٔ�وساط الف�ات 
الش=بابية، وذü بوضع مجموMة من الربامج يف ٕاطار معلها املبارش واÂي 
ãس=هتدف تقوية املªشnٓت والفضاءات الر¹ضية ودمع املامرسة الر¹ضية يف 

  :ٕاطار املبادئ التالية

- Øوال، ت�ين س=ياسة مشولية وم]دجمة، تyٔnذ بعني ±عتبار لك ٔ
املكو�ت، مبا فهيا خصوصيات اGال، املؤرشات ±ج¶عية ٕاىل 

�ٓخره؛  

 س=ياسة ما بني وزارية، تندمج فهيا وزارات وقطاMات ٔ�خرى؛ -

وس=ياسة تعاقدية وìشار@ية، من yالل الزتام لك الرشاكء  -
العمل ٕالجناز وحتقIق  واملتدyلني وامجلاMات الرتابية لوضع �رامج

 .اWٔهداف وتقIمي النتاجئ �الع¶د Mىل مؤرشات موضوعية
  الس=يد الرئFس احملرتم،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد عرفت املªشnٓت الر¹ضية Mىل اخhالفها، قفزة نوعية ¨مة yالل 

ضية الس=نوات اyWٔرية، موزMة Mىل خمتلف اجلهات مبا فهيا القاMات الر¹
املتعددة ±خhصاصات و�لبات ٔ�لعاب القوى واملراكز السوس=يو ر¹ضية 
�لقرب، ومالعب جمهزة �لعشب ±صطناعي ومساحب مغطاة ومالعب 

  .كربى لكرة القدم ٕاىل �ٓخره
وفÓ يتعلق ٕ��داث املراكز السوس=يو ر¹ضية �لقرب، واليت تتو� 

ة يف ٔ�Êشطة ر¹ضية متكني املواطنني وyاصة الش=باب مهنم من املشارك
واج¶عية وتقريب املامرسة الر¹ضية من املناطق القروية واWٔحIاء الشعبية، 
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فقد اعمتدت الوزارة م]ظورا Uديدا، �ر©كز Mىل املقاربة ال�شار@ية مع 
امجلاMات الرتابية واGالس املنتخبة وخمتلف املعنيني بتطو�ر املامرسة 

مركزا سوس=يو ر¹ضيا  665الق ٕاجناز الر¹ضية ببالد�، مما ٔ�فىض ٕاىل ٕاط
  .�لقرب مبختلف Èات اململكة

وهنا البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك مªشnٓت ر¹ضية �لقرب مت ٕا�دا�ا 
املبادرة الوطنية �لتمنية "من طرف مhدyلني ¨متني �لشnٔن الر¹يض، ك

وكذا املبادرات احمللية، اليت " مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن"و" الØرشية
ت÷ذها خمتلف امجلاMات الرتابية، واليت سامهت يف تقليص اخلصاص يف ت 

  .بعض املناطق و±س=ت�ابة حلاجIات القرب املتنوMة واÔتلفة
وحىت ©متكن الوزارة من جعل تدyلها م�نيا Mىل مقاربة نوعية، بدٔ�ت 
يف حتيني خريطة املªشnٓت الر¹ضية اليت هتمت �لقرب Mىل صعيد لك Èة 

ت مع املعنيني Mىل مس=توى Èات اململكة، الهدف مهنا ٕا�راز وفhح حوارا
  .اخلصوصيات اGالية وحتديد احلاجIات احلقIقIة والهادفة للك مهنا

وقد مت يف هذا الشnٔن انعقاد يوم ìشاوري يف ا¹Wٔم اyWٔرية بني الوزارة 
"فIاللت، حIث اكن  -والرشاكء احملليني ومكو�ت اGمتع املدين جبهة درMة

النقاش مفhو�ا وٕاجيابيا ُلكل مبجموMة من اWٔفاكر إالجيابية، اليت تنصب يف 
حتديد �اجIات اجلهة، اليشء اÂي س=ميكهنا من وضع �ر�مج ©منوي، يعمتد 
�ساسا Mىل ٕا�راز اWٔولو¹ت يف جمال تnٔطري الش=باب وتFسري ولوUه ٕاىل ٔ

  .فضاءات ر¹ضية ìس=تجيب لتطلعاهتم
  الس=يد الرئFس احملرتم،

  لس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ا
كام تعلمون، مفالعب القرب تعرف ٕاق�اال من ق�ل الساكنة واملواطنني 
الراغبني يف ممارسة الر¹ضة، وقد جنحت هذه املراكز يف yلق حر@ية 
ر¹ضية ال ãس=هتان هبا يف ٔ�وساط ش=باب بعض املناطق اليت اكنت تعاين 

  .زياتمن انعدام ٔ�و ضعف ملثل هذه التجه
وقد �درت الوزارة Mىل مس=توى الربامج والتªش=يط ٕاىل ٕارشاك العديد 
من اجلامعات الر¹ضية، yاصة ت' املعنية �ر¹ضة اجليدو والتيكواندو 
والاكراطي والر¹ضات اWٔخرى، وذü من ٔ�Uل توس=يع قاMدة املامرسني 

التنقIب والتحسFس بnٔمهية الر¹ضة وتnٔثريها يف ٕادماج الش=باب يف اGمتع و 
Mىل املواهب واحلد من ظاهرة ±حنراف والرتبية Mىل قمي ال�سامح 

  .والتضامن و±نفhاح ونبذ العنف
Mىل مس=توى االتفاقIات املوقعة مع خمتلف الرشاكء خبصوص ٕاجناز 
مالعب القرب، فٕان الوزارة Mازمة Mىل اختاذ اكفة إالجراءات الالزمة 

Mىل املساMدة لت�اوز إال@راهات اليت  لتنفIذها وا�رتام الزتاماهتا، وتعمل
يعرفها بعض رشاكهئا، واليت حتول "رة دون ٕاجناز املشاريع املربجمة يف 

  .االتفاقIات
فالوزارة اليت يه وزارة القرب �مhياز، تعمل Mىل تفعيل س=ياسة القرب 
و©راهن Mىل امجلاMات الرتابية، وyاصة اجلهات يف ظل ±خhصاصات 

لها، Mىل اعتبار التحول الهام اÂي س�شهده هذه امجلاMات املوسعة اÔو� 
الرتابية يف منط تدبريها �لشnٔن العام احمليل، واÂي ينØين Mىل خمططات 
ٕاسرتاتيجية و©منوية مhعددة الس=نوات، ورؤية مدروسة لتحقIق اWٔهداف 
التمنوية، واþهنوض �حhياUات الساكنة يف ش=ىت اGاالت مبا فهيا جمال 

والر¹ضة، اÂي س=تحظى بIªاته التحتية �Pمع الالزم واملوا@بة  الش=باب
Yyشاريك بني لك املكو�ت املتدì ٔطري يف ٕاطارnالرضورية يف التدبري والت.  

ٕان نظرة رسيعة Mىل Mدد املªشnٓت اليت اكنت تتوفر Mلهيا بالد� يف 
اضية، السابق، مقارنة �ملªشnٓت اليت مت اجنازها yالل الس=نوات القليY امل

مبختلف ٔ�صنافها، تُظهر جحم اجلهود املبذو� لتوس=يع خريطة املªشnٓت 
الر¹ضية ببالد� وتعمميها Mىل خمتلف م]اطق اململكة، مبا فهيا العديد من 
املناطق القروية واWٔحIاء الهامش=ية، اليت اكنت ٕاىل وقت قريب تفhقر ٕاىل 

�fسط التجهزيات اWٔساس=ية ٔ.  
Iس=بة مجليع وحنن هنا ال جنزم بتحقªال �لGق ±كتفاء يف هاذ ا

املناطق، Wٔننا نعي اس=مترار وجود خصاص ببعض املناطق اليت نطمح مبعية 
رشاكئنا ٕاىل متكIهنا من مªشnٓت ر¹ضية �لقرب، واليت تبقى السIØل اWٔم�ل 

  .لتFسري ولوج املواطنني Mامة، والش=باب yاصة ملامرسة الر¹ضة
  الس=يد الرئFس،

  سادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات وال 
,لك الربامج الطمو�ة ذات إالشعاع الوطين، واليت تعرف كرثة 
املتدyلني، فٕان تنفIذ هاذ الرب�مج، �ر�مج وزارة الش=باب والر¹ضة، 
يعرف ٔ�حIا� ٕاضافة ٕاىل ضعف املوارد املالية واخhالف اWٔولو¹ت �لªس=بة 

يت حتول "رة دون حتقIق وٕاجناز لبعض امجلاMات الرتابية، بعض إال@راهات ال
املشاريع، و"رة ٔ�خرى حتد من ضامن تدبري عقالين وتnٔطري الئق �لمªشnٓت 

  .الر¹ضية
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

نhªقل اWٓن ٕاىل التعقIبات Mىل جواب الس=يد الوز�ر، اللكمة �لفريق 
  .احلريك يف ٕاطار التعقIب

  .تفضل الس=يد الرئFس

  :ملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعيا
  .شكرا الس=يد الرئFس

معايل الوز�ر، كªشكرومك �زاف Mىل اجلواب د¹لمك وMىل العرض د¹لمك 
  .ا�يل اعطيتو�

كذü، الس=يد الوز�ر، اح]ا بدور�، كنتفهمو املسائل ا�يل كتقوم هبا 
 الوزارة د¹ل الش=باب والر¹ضة، و@يفام ذ@رتو، الس=يد الوز�ر، املªشnٓت

ولكن، الس=يد الوز�ر، راه هاذ . الكربى، اح]ا كنفhخرو هبا يف بالد�
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الوليدات راه ما @ميش=يوش لهاذ املªشnٓت الر¹ضية الكربى، اح]ا كرنكزو 
�زاف Mىل هاذ مالعب القرب، ا�يل يه ¨مة و¨مة Uدا، و@يف ما قال 
 اWٔخ ا�يل س=بقين يف الفريق ±س=تقاليل، هاذ الوليدات د¹ولنا، ٕاىل

�خرى، راه غيتوÈو  ملاليهمادر�ش هلم هاذ مالعب القرب، راه غميش=يوا ٔ
  .لنا ملسائل ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر

 ،Yولهذا، نعطيك م�ال، الس=يد الوز�ر، 1ري بوا�د امللعب د¹ل النخي
س=نني، اكينة اتفاقIة مع امجلاMة، مع  6س=نني، وال  5ا�يل تقريبا هاذي 

، Æ¹ البارح، اكلوليا راه املقاو� رمبا Uات ..ماالوزارة، وحلد الساMة ما زال 
  ..�ش تبدا 

يف ٔ�سفي، هاذيك .. وهاذ امللعب د¹ل النخيY، الس=يد الوز�ر، ا�يل 
�لف Êسمة، هاذ  200املنطقة اجلنوبية د¹ل ٔ�سفي، ا�يل فهيا تقريبا وا�د ٔ

  .الوليدات د¹ولها راه ماعندهومش فني يد�روا الطاقات د¹هلم
ا Pور الش=باب، دور الش=باب ا�يل كنا كنفhخروا هبم، راه اليوم، منش=يو 

1ري والت 1ري البنا¹ت، امجلاMة كتØين، املبادرة الوطنية �لتمنية الØرشية 
  .كتØين، اWٔطر هللا جييهبا

، ا�يل غت÷دم لنا هاذوا، ا�يل غتعطي لنا لهاذ ..هاذ اWٔطر ا�يل 1ادي
  .الوليدات، ٔ�ش يد�روا، راه مااكيªIªش

ولهذا، الس=يد الوز�ر، اح]ا، ا�يل تنطلبوا م]مك، راه حىت هاذ البنا¹ت، 
ا�يل اكنت كتلعب وا�د اPور @بري، مجيع مجيع املالعب، مجيع الر¹ضات 
اكنت كتدوز فهيا، يف التكواندو، وهاذ اليش كنعرفوه، واكن يف دور 

  .الش=باب، وهاذ دور الش=باب هادوا، راه فقد�مه الس=يد الوز�ر
هذا، تنطلبو@وم، ©كونوا، مايش 1ري البنا¹ت، وحىت اWٔطر ا�يل 1ادي ل 

ن لنا هاذ الوليدات د¹لنا، واملزيانية هللا �كون يف العوان، املزيانية،  ©كو4
  .اح]ا تنعرفوا املزيانية ا�يل ©رصدات �لش=ب�Fة والر¹ضة

ولكن، لٔ°سف، بغيناها ©كون يش مزيانية يف املس=توى ا�يل غت÷دم 
  .شكرا..بالد�

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق ±شرتايك يف ٕاطار التعقIب، تفضل الس=يد الرئFس

  :املس�شار الس=يد محمد Mلمي
  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

يف احلقIقة ما ورد يف اجلواب د¹لمك اكن هو عبارة عن حصيY لوزارة 
والفريق ±شرتايك "بع هاذ احلصيY، لكن مع لك  الش=باب والر¹ضة،

�سف اجلواب د¹لمك، الس=يد الوز�ر، مل يتطرق ٕاىل اجلواب Mىل السؤال ٔ
مصري االتفاقIات اليت وقعهتا الوزارة مع "د¹لنا اÂي اكن واحضا وهو 

  ؟ "امجلاMات الرتابية خبصوص املالعب د¹ل القرب

الوز�ر احملرتم، البد يل من  ولتقريب الصورة �كIفIة ٔ�وحض، الس=يد
�و ٔ�د�، نعطيمك وا�د املثال Mىل ٔ Yٔم�nب د¹يل وتعز�زه بIتعضيد التعق

، 2013احلس=مية، �لضبط ٕاقلمي وزان، س=نة - تطوان- مس=توى Èة طن�ة
سلفمك الس=يد الوز�ر السابق س=بق 7 ٔ�ن ٔ�مىض اتفاقIة ثالثية مع امجلاMة 

العب القرب يف وزان والوزارة وجامMات ٔ�خرى، م" زويم"القروية د¹ل 
" زويم"د¹ل السكىن ٔ�دت ±ع¶د اÂي اكن ينوهبا، امجلاMة القروية د¹ل 

د¹ل الناس، خصصت اWٔرض، اح]ا بغينا  40.000ا�يل الساكنة د¹لها 
احلصة د¹ل وزارة الش=باب والر¹ضة ملاذا ) la quote part(نعرفو 

  وجود؟ تقاعست عن ٕاخراج هاذ املرشوع حلزي ال
د¹ل الناس القدر د¹هلم ٔ�و  40.000وامسحوا يل، الس=يد الوز�ر، 

القضاء د¹هلم هو الشقاء واþهتمFش، وامسحوا يل اكن ملعب يف السابق، 
دمر يف الCنF]ات، اليوم الساكنة تطلعت واس=تØرشت yريا بتوقIع اتفاقIة 

نيني، حبضور حبضور الس=يد العامل د¹ل إالقلمي د¹ل وزان، حبضور الربملا
�دت ٔ Yyطراف املتدWٔلس إالقلميي، مجيع اGات، حبضور اMرؤساء امجلا

  .املناب د¹لها، الزتمت مبا س=بق لها ±لزتام به، ٕاال وزارة الش=باب والر¹ضة
الساكنة ت�ساءل، ساءلت الفريق ±شرتايك، وÈت لنا كتاب يف 

يل @يخولو لنا اPس=تور، املوضوع، اح]ا �ملناس=بة يف ٕاطار اPور الرقايب ا�
بغينا نطرحو هاذ السؤال Mىل وزارة الش=باب والر¹ضة، yاصة ٔ�ن امجلاMة 
تلقت جوابني مhناقضني، اك�ن اجلواب اWٔول @يقولوا بnٔن الصفقة يه يف 
طور إالMداد، ولكن من بعد ما انعقدت اPورة العادية وUا املمثل د¹ل 

  .ن مشلك يف الوMاء العقاريال، راه مازال اك�: القطاع د¹لمك قال
" زويم"اح]ا هللا خيليمك، الس=يد الوز�ر، بغينا الطمnٔنة د¹ل الرٔ�ي العام 

د¹ل ٕاقلمي وزان خبصوص مصري هاذ االتفاقIات، يعين احلكومة يف ٕاطار 
اكلس=يف "تدبريها �لزمن والوقت yاصها �كون عندها احلاكمة، Wٔن الزمن 

ميكªشاي، الس=يد الوز�ر، جني نطلقو ، و�لتايل ما "ٕان مل تقطعه قطعك
هاك مكشاريع حكومIة ومتيش ٔ�دراج الر¹ح، وا امسحوا يل، ما ميكªش من 

Pا� وهاذ املرشوع مل خيرج ٕاىل �زي الوجود، س=Ó ؤ�ن اWٔطراف  2013
�دت املناب د¹لهأ Yyاملتد.  

ٕاذن الزمن البد من ٔ�yذه بعني ±عتبار، لكون التyٔnري يف الزمن هو 
  .نع من تطو�ر البIªات التحتيةما

  .شكرا الس=يد الرئFس

 :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق ±س=تقاليل يف ٕاطار التعقIب

  :املس�شار الس=يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس=يد الرئFس

كªشكرو الس=يد الوز�ر Mىل اجلواب د¹لو، Mىل إاليضا�ات ا�يل تقدم 
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الفوش معك يف ٕاطار س=ياسة القرب ا�يل كتهنجها الوزارة، لنا هبا، ما كنت÷
  .ولكن ٕاذا اكن السؤال د¹لنا موUه لوزارة الش=باب والر¹ضة Mرب احلكومة

كام س=بق وقال ٔ��د املتدyلني، مفا �د مازال وزارة الش=ب�Fة والر¹ضة 
من املزيانية العامة، فهميت،  0.5لها يف املزيانية القطاعية صفر كتبدا ٔ�ظن 

  .فال ٔ�ظن بnٔن الوزارة 1ادي ميكن لها تقوم �ملهام د¹لها
ما ذنب بعض امجلاMات ا�يل ال تتوفر Mىل إالماكنيات املالية �ش 
مIكوÊش عندها نوع من هاذ القاMات الر¹ضية؟ الوقت ا�يل كنلقاو م�ال 

قاMة مغطاّة، جامMة  13د¹ل املقاطعات كتتوفر ٔ�كرث من  6مدينة فاس ب 
ال تتوفر حىت Mىل قاMة، ميكن Êشريو بnٔن هناك مشلك فÓ " املشور"

خيص الوMاء العقاري، ولكن هناك كذü إالماكنيات املالية ا�يل حقIقة 
الوزارة د¹لمك ما غميكن لهاش توفر مجليع امجلاMات فÓ خيص هذه القاMات، 
ولكن البد من احلكومة، Mىل مسؤوليهتا �ش هاذ امجلاMات ا�يل ما 

yاصها توفر هلم �ش ما �كونوش هناك مواطنني، ٕاماكنيات مالية  عندمهش
مواطن من اPرUة اWٔوىل ومواطن من اPرUة الثانية، جفميع املواطنني هلم 

  .احلق �ش ميتلكوا هاذ النوع د¹ل القطاMات الر¹ضية
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار
  .ا� واملعارصة يف ٕاطار التعقIباللكمة لفريق اWٔص

  :عبد الرحمي المكييل الس=يداملس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئFس
  السادة الوزراء،
  الس=يد الوز�ر، 

�@يد ٔ�ن الوزارة د¹لمك قامت بوا�د ٔ ،ü¹ابة دUىل إالM شكركªك
وا�د  العمل ج�ار و�لك رصا�ة اح]ا كنفhاخرو هباذ اليش، ولكن اك�ن

إالشاكل ميل انطلقت الوزارة د¹لمك Mىل مرشوع املالعب د¹ل القرب 
اس=تØرش املغاربة بnٔهنا 1ادي �كون، ٕان شاء هللا، معل جIد، ولكن لقIنا 

ملعب ا�يل يه موجودة اWٓن، ولكن راه �لك رصا�ة ما  660بعدا اكن هاذ 
  .yداماش، ما كتد�ر دا� حىت يش �اUة نظرا �لموارد الØرشية

واح]ا مك�لس بºي يف مدينة �رش=يد عند� ميل ٔ�Mلنتو Mىل وا�د 
د¹ل املالعب دازت  2إالMالن ا�يل تدار Mىل املالعب د¹ل القرب، 

واح]ا دا� يف  2013و 2012الصفقة اWٔوىل والصفقة الثانية وهاذي من 
وحلد الساMة ما تدار حىت يش �اUة من هاذ اليش، ولكن اك�ن  2016

ا�يل يه دا� الشوارع د¹ل املدينة ا�يل هييا كتنوب Mىل هاذ وا�د احلاUة 
املالعب د¹ل القرب، Wٔنه دا� ش=باب وىل ©مييش يلعب يف شوارع املدينة 
فالز�يق د¹ل املدينة ، @يد�روا احلجر مع بعضيهتم وتيلعبوا، ولت راها 

  .درات Mليمك �لك رصا�ة راها �بت Mليمك، �بت Mليمك �لك رصا�ة
  ..Wٔن املشلك ا�يل اك�ن .. ا يف غياباح]

  .شكرا الس=يد الرئFس

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .ا�هتى الوقت، امسح يل الس=يد املس�شار
�yريا اللكمة لفريق ±حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار التعقIبٔ.  

  :الصو�ري يدعبد امحل  الس=يداملس�شار 
  الس=يد الوز�ر، 

  . التدyل د¹لمك شكرا Mىل
لكنا مكغاربة تنعرتفو بnٔنه الر¹ضة د¹لنا، مع اWٔسف، اكنت ٔ�فضل ميل 

  .اكنوا فضاءات يف اWٔزقة ويف لعب الر¹ضة يف املدارس ويف اجلامعات
هاذ الفضاءات م]بت .. وكام قال صاحب اجلال� امل' املعظم بnٔن

لقدم احلايف و�حلركة معطاء لك�ار ٔ�بطالنا ممن مارسوا هوا�هتم الر¹ضية �
  .العفوية والتلقائية

مع اWٔسف هاذ الفضاءات مع اPميوغرافIة ومع البناء العشوايئ والبناء 
ا�يل اليوم yذا وا�د احلجم ا�يل ما ©ميكªش املواطنني �ش ميارسوا 

  .الر¹ضة
ج�ار فÓ خيص هاذ املالعب  قاموا بعمل) INDH1(الوزارة وحقIقة 

 ٔWنه هاذ د¹ل القرب، مع اWٔ ،فعة قويةPاص والبد ©كون وا�د اy سف
الش=باب د¹لنا راه ما عندو حىت يش ٕاماكنية �ش يدوز الوقت د¹لو من 

  .1ري الر¹ضة، واملغاربة عندمه مواهب @برية
  الس=يد الوز�ر،

اكينني بعض االتفاقIات ا�يل متضاوا، مع اWٔسف ما دازوش حلزي إالجناز 
�Wٔخص �ٓيت �ها، امللعب ©رصدت 7 مزيانية، حبال اش=توكة �ٓيت �ها ، 

مازال ما س=نوات ٕاىل يوم]ا هذا   5س=نوات وال  4مع اWٔسف هاذي 
  .تدارت حىت يش �اUة

اك�ن وا�د النقطة، الس=يد الوز�ر، حىت يه ا�يل yاصنا نتطرقو لها يه 
  .فÓ خيص املقاربة اجلهوية �ش ميكن التوازن، Mدا� جمالية، هللا خيليك

  :يد رئFس اجللسةالس= 
  .شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة اWٓن �لس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIبات، بطبيعة احلال يف �دود 
  . الوقت املتبقى لمك، تفضل الس=يد الوز�ر

  .دقايق كنعتقد، تفضل 6- 5دقايق،  6رمبا 
  

                                                 
1 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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  :الس=يد وز�ر الش=باب والر¹ضة
  .شكرا الس=يد الرئFس

ن احملرتمني Mىل اWٔس=ئY د¹هلم وا�يل ٔ�وال، كªشكر السادة املس�شار�
بيªت Mىل ٔ�نه إال@راهات ا�يل ©لكمت Mلهيا يف �ٓخر التدyل د¹يل فعال 
كتحول دون ال�س=يري العادي �لمªشnٓت ا�يل يه ¨مة، يف احلقIقة Mىل 

مªشnٔة ا�يل  665مس=توى املªشnٓت ا�يل مت إالجناز د¹لها، فعالوة Mىل 
مªشnٔة يف احلقIقة �اليا،  1000ا يقرب هرضت Mلهيا ق�يY، فك]وصلو مل

وعند� جوج ٕا@راهات ٔ�ساس=ية وراه Uات يف التدyالت د¹ل السادة 
املس�شار�ن، املسائل املرتبطة �لعقار وعند� املسائل املرتبطة �ملوارد 

  .الØرشية
حىت  50فعال، فاش تنعرفو بnٔن فÓ خيص املوارد الØرشية م�ال، فعند� 

موظف يعين  200حىت  150 وعند� ما يفوق م]صب شغل س=نو¹ 70
تتقاMد س=نو¹، ولهذا يعين مراMاة املªشnٓت ا�يل تFمت إالجناز د¹لها فIعين 
صعيب �ش حلقو �لر@ب فÓ خيص التnٔطري، لهذا حفنا الرهان د¹لنا هو 
إالنفhاح Mىل امجلاMات الرتابية نظرا Wٔن هاذ الشnٔن الر¹يض والش=بايب فهو 

  .�مhيازشnٔن حميل 
ؤ�� تªشكر جوج د¹ل املس�شار�ن ا�يل اكنوا معا¹ يف ا�لجنة د¹ل يف 
خضم م]اقشة املزيانية ا�يل Mربوا Mىل ±س=تعداد د¹هلم مايش 1ري �ش 
ميدو� �Wٔطر ا�يل 1ادي �كوهنم ح]ا¹ و1ادي جنهزو لهاذ املªشnٓت ولكن 

ت د¹ل ال�شارك �ش ٔ�يضا يعين هام قابلني �ش يدجموا حىت يف االتفاقIا
يدجموا فهيا بnٔهنم مس=تعد�ن �ش يوظفوا اWٔطر خرجيي املعهد املليك لٔ°طر 
الر¹ضية، وتªشكرمه جزيال هباذ املناس=بة، والرهان يف احلقIقة هو هذا Wٔنه 

  . البد ٔ�ننا نعملو مجيع Mىل ٕاجياد احللول املناس=بة يف هاذ اGاالت
ت ا�يل فهيا مشالك حقIقIة، ٕالجياد فÓ خيص العقار هناك بعض امجلاMا

العقار املناسب واك�ن وا�د العدد د¹ل املشاريع يف املايض ا�يل تØ]ات وىل 
مت إالتفاق Mلهيا ق�ل ما يتصفى املشلك د¹ل العقار وهذا مشلك حقIقي، 
ؤ�� فÓ خيص املشلك ا�يل Pرتيوه الس=يد املس�شار احملرتم 1ادي Êشوف 

ل املشلك املطروح، ٔ�يضا فÓ خيص ال�ساؤل يل ٔ�ش=نو يه اGر¹ت د¹
  .طرحوا اWٔخ Wٓخر

ويف هاذ إالطار هذا، اح]ا¹ بصدد يف الر�ط م�ال متك]ا ٔ�ننا يف ٕاطار 
االتفاقIة ا�يل عقد�ها مع وزارة الرتبية الوطنية �ش نفhحوا اGاالت يعين 

كناyذوا بعض املدارسة وبعض املªشnٓت التعلميية دyلنا يف رشاكة واح]ا 
Wٔنه Mلام بnٔن املدارس واملؤسسات القدمية دميا تيكون .. ذوك املªشnٓت

فضاءات يعين @برية بداyلها، ولهذا اح]ا اyذينا يف ٕاطار هاذ االتفاقIة Mىل 
Mاتق]ا ٔ�ننا كن�اولوا �ش �رممو هاذ املªشnٓت وهاذ الفضاءات هذوا تند�رمه 

  . @بريرهن إالشارة د¹ل امجلعيات، ويف هذا يعين رحب
�وال، فÓ خيص يعين التغلب ش�Fا ما Mىل املشالك املرتبطة هبذا العقار، ٔ

د¹ل  7ويف الر�ط 1ري يف الر�ط نعطيمك ٔ�م�Y عند� ما يفوق عند� 

املؤسسات يف يعقوب املنصور، يف حسان، يف اليوسفIة، واكينة 9نوية ا�ن 
لها، وكنعملو بnٔنه هاذ رشد م�ال يف يعقوب املنصور ا�يل ا�هتت اWٔشغال د¹

داyل املؤسسة  )L’enceinte( املªشnٓت هذوا ا�يل در�مه يف يعين يف
كند�رو يعين كند�رو احملافظة �ش املªشnٔة فاش تيكونوا التالمIذ عندمه 
ذوك يعين املسائل الرضورية د¹ل الر¹ضة ا�يل مرتبطني هبا يف ٕاطار 

د السØت وا�Wٔد ولو اك�ن بعض يف ٕاطار الرتبية الوطنية، ومن بعالتعلمي و
املªشnٓت ا�يل قابY �ش تعطينا م�ال الثال9ء يف العش=ية وامخلFس يف 
العش=ية والسØت وا�Wٔد، وهذا @يجعلنا كرنبطو اح]ا¹ @وزارة الش=باب 
والر¹ضة ما بني، ٔ�وال، اس=تعامل هاذ الفضاءات هاذو، واكن التغلب Mىل 

كن ذوك امجلعيات �ش كFشوفوا ذوك املسائل املرتبطة �لعقار، ؤ�يضا كمت
اWٔوالد @يلعبوا وذاك اليش يف ٕاطار الرتبية الوطنية، وميكن @يد�روا التنقIب 

د¹ل اWٔطفال ا�يل عندمه ) potentiel(د¹ل ) prospection(فهذاك 
  .إالماكنيات �ش ميش=يوا بعيد يف اGال الر¹يض

جبوج، فغادي حناولو، ٕان ولهذا فاح]ا¹ فهاذ اGاالت هباذ إال@راهات 
شاء هللا، نوسعو هاذ اPاWرة د¹ل ±ع¶د Mىل املقاربة ال�شار@ية مع اجلهات 

وهاذ .. ومع امجلاMات الرتابية ٕالجياد اWٔطر املناس=بة، اح]ا مس=تعد�ن �ش
اليش راه اك�ن، راه �اليا راه اك�ن وا�د العدد د¹ل املªشnٓت ا�يل كتعمل 

Uا¹نة من امجلاMات الرتابية، ولكن 1ادي نعمقو فهاذ  بتnٔطري من اWٔطر ا�يل
اليش، yاصة يف ظل ±خhصاصات ا�يل تعطات �لجهة وإالماكنيات 

واليوم .. املرصودة لها، وا�يل كام شفت Wٔن هذاك التجربة ا�يل در�ها ف
-"فIاللت، فغادي ند�روها ٔ�يضا ف�ين مالل- ال�شاوري مع Èة درMة
مك]اس، فاPار البيضاء، وا�د العدد -جفهة فاسخ]يفرة، 1ادي ند�روه 

د¹ل اجلهات، رؤساء اجلهات مقhنعني Mىل ٔ�هنم هاذ اجلوانب د¹ل املªشnٓت 
العقل " بغض النظر Mىل الر¹ضة و -كتعرفوا  -الر¹ضية والتnٔطري، Wٔن كام 

فهاذ دور الش=باب وهاذ مراكز القرب فعندها " السلمي يف اجلسم السلمي
¨م من الناحIة ±ج¶عية ومن الناحIة الس=ياس=ية ٔ�يضا، وا�د اPور 

كام  -حبيث ٔ�هنا جتعل ٔ�ن الشاب @يلقى فني الطاقات د¹لو يفجرها والقمي 
 Yه مزا¹ @برية  - قلت لمك ق�يIٓخر، وهذا فWىل اM حhنه ينف�د¹ل @يتعمل ٔ

  .�لªس=بة �لش=باب د¹لنا والس=Ó �لتحصني د¹هلم
  .وشكرا

  :جللسةالس=يد رئFس ا
  .شكرا الس=يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

نhªقل اWٓن ٕاىل قطاع التعلمي العايل، فهناك سؤال �ٓين فريد موUه �لس=يد 
، اللكمة �Wٔد السادة "عودة العنف ٕاىل اجلامعة املغربية"الوز�ر، موضوMه 

  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ°حرار لتقدمي السؤال
  .ضل الس=يد املس�شارتف
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  :املس�شار الس=يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

بعد فاجعة الطالب احلس=ناوي، رمحة هللا Mليه، Mاد اWٔس=بوع املايض 
,ش العنف ٕاىل اجلامعة املغربية، وذü �لك من Uامعيت القايض عياض مبرا

وا�ن زهر بnٔاكد�ر، اليت جسلتا ٔ�عامل عنف، ال ãسعنا داyل فريق]ا ٕاال ٔ�ن 
نندد هبا وÊس�]كرها، ٔ�سفر هذا العنف Mىل وفاة مواطنني مغربيني، وا�د 

، ين�در من م]طقة صاغرو ٕاقلمي تنغري، واWٓخر من "ٕازم"ãسمى معر yالق 
Wٔمازيغية مدينة �ٓسفي، رمحة هللا Mلهيام، حIث ٔ�صدرت بعض امجلعيات ا

  .بيا�ت ٔ�9رت جضة @برية يف اجلنوب الرشيق �لمملكة
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

نعرف ٔ��مك خشص �زيه ورصحي، �ريد معرفة حقIقة ما وقع، وما يه 
  هوية املتوفني يف هاته ا�Wٔداث؟

  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .سؤالاللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل ال 

  :الس=يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و©كو�ن اWٔطر
  .شكرا

�وال، نقدم تعازينا Wٔهايل د¹ل الضحيتني، هاذو مغاربة جبوج، توفاوا، ٔ
هللا �رمحهم، ولكن ٕاىل بغيتوا احلقIقة، ما كنتوش تعيطوا Mىل وز�ر التعلمي 

اجلامعة �ريئة من هاذ اليش، ما العايل، تعيطوا Mىل وز�ر اPاyلية، Wٔن 
فهم�ش Mالش كتقحموا اجلامعة؟ قل يل فني اكنت يش Uامعة فهيا مشالك 
من هاذ النوع؟ ال مرا,ش ال ٔ�اكد�ر، مرا,ش فالزنقة، ٔ�اكد�ر فاملدyل د¹ل 

 يف) ٔ�وريال ودمIغ(اجلامعة احلي اجلامعي، حىت �اUة ما طرات يف 
هاذ اجلامعة وتنعطيو صورة ربو اجلامعة، Wٔن هذا هو املشلك �ش تنخ

الواقعة يه ا�يل ©لكموا Mىل اجلامعة، .. �ل�امعة د¹لنا، دامئا شوفوا �ٓش 
حىت وا�د ما طالب، حىت وا�د ما طالب، ما طرا والو فاجلامعة، ولكن 
رمغ ذü اح]ا مواطنني، كنرتمحو Mىل هاذ الناس Wٔن هاذو جوج د¹ل 

  .اWٔرواح، والروح عز�زة عند هللا
املشلك هو هاذ الرصاMات تيغذيومه تيارات من yارج اجلامعة، 

ٕاىل ما طراìش فاجلامعة تنلصقوها .. تنلصقوها.. واجلامعة فني ما تطرا يش
فاجلامعة �ش �كون الصداع، هاذ الناس اك�ن تطرف يف املغرب، وهاذ 
التطرف ما عندوش قواMد �ش يد�ر اPميقراطية، ٕاذن تFس=تغل هاذ 

نا حضية، هاذو ا�يل توفاوا وال ا�يل قhلوا لكهم حضا¹، حضا¹ الش=باب د¹ل 
د¹ل Èات ©متول هاذ اليش، اح]ا كنهبو الطلبة د¹لنا ما �كوÊش عرضة 

لهاذ الناس، Wٔن هاذ البالد، امحلد Æ، فهيا اPميقراطية ٕاىل بغاوا يدافعوا 
وري �كون ها ٔ�� كندافع Mىل اWٔمازيغية، واش رض .. Mىل اWٔفاكر د¹هلم 

عنيف؟ حىت ٕاىل تتدافع Mىل يش �اUة ما ìس=تعملش العنف، @ن مhطرف 
  .فا�يل بغييت �ل`م مايش �لعنف
  .ٕاذن هذا نداء �لش=باب د¹لنا

  .شكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقIب لمك اللكمة الس=يد املس�شار

  :حلسن ٔ�دعي الس=يداملس�شار 
  .رئFسشكرا الس=يد ال

�لªس=بة �لطالب معر yالق فهو طالب Wٔنه مازال العام لو اكن مس�ل 
�ما اWٓخر حصيح لFس .. مازال @ي�س=ىن �ش y¹د اPبلوم د¹لو، ٕاذنٔ

  .بطالب
يعين ٔ�شكرمك Mىل جوا�مك وMىل الق�ول الرسيع �لجواب Mىل هذا السؤال 

ا�ن صاغرو  اWٓين، مرة ٔ�خرى ٔ�Uدد التعازي لعائY الضحيتني، ومبا ٔ�نين
ٕ�قلمي تنغري ٔ�نقل لمك، الس=يد الوز�ر، و�لك ٔ�مانة معا�ة الساكنة وٕاحساسها 

  .�حلكرة واþهتمFش
نعرف ٔ�نك ا�ن ملنطقة صاغرو ونفhخر �مك، ساكنة ٕاقلمي تنغري اكنت 
تhªظر م]مك نفس التعامل اÂي تعاملمت به مع الطالب احلس=ناوي، رمحة هللا 

  .. ت ففاس، ٕاذن ٕاىل 1ادي ند�رو هباذ اWٓخرMليه، اكن طالب مفك]اس وما
هناك تقصري من طرف احلكومة يف تقدمي واجب العزاء، yاصة ؤ�ن 
املرحوم معر yالق هو ا�ن صاغرو، واكن من الالزم ز¹رة Mائلته كام فعل 

  .رئFس احلكومة يف وفاة الطالب احلس=ناوي، رمحة هللا Mليه
  الس=يد الوز�ر احملرتم،
ينون Mىل موت معر ٔ��د ٔ�بنائنا Mىل يد الغدر، واش ٕاننا 1اضبون، حز 

و ــدوا لـــــا فاجلامعات املزا�ر واملواس، وراه رضبوه �ملز�رة راه حcIاح]
)les poumons ( ،د¹لـو)mais ce n’est pas normal 

monsieur le minister, ce n’est pas normal (ايعين واش د �
hلوه؟ الطلبة Uاوا من ٔ�اكد�ر، هاذوك ا�يل هذا مايش طالب جييوا الطلبة يق 

قhلوه مايش الناس د¹ل مرا,ش، الناس ا�يل Uاوا من ٔ�اكد�ر، ولكن هاذ 
  .اليش راه مايش معقول

وجندد �ملناس=بة ٕادان�]ا �لعنف ٔ�¹ اكن مصدره، اجلامعة جيب ٔ�ن ©كون 
وجIة جماال �ºراسة والبحث وتلقي املعرفة، ولFس لتصفIة احلسا�ت إاليديول

اليت ال ختدم ب�º يف يشء، و�لتايل Mليمك ٔ�ن حترصوا، الس=يد الوز�ر، Mىل 
مhابعة هذا اWٔمر وحماربته، وMىل القضاء ٔ�ن يyٔnد طريقه من ٔ�Uل الوصول 

  . ٕاىل اجلناة احلقIقIني
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  الس=يد الوز�ر احملرتم،
وشكرا، يعين رصا�ة، راه مايش معقول هاذ اليش ا�يل @يطرا 

  .نافاجلامعات د¹ل 

  :اجللسة رئFسالس=يد 
الس=يد املس�شار، ا�هتى الوقت، الرسا� مفهومة الس=يد املس�شار، 

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضل. شكرا الس=يد املس�شار

  :الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و©كو�ن اWٔطر
  .شكرا الس=يد الرئFس

�� قلت ü مايش طالب ؤ�نت موUد الورقة تتقراها، وا قلٔ ü ت
مايش طالب وتتقرا ورقة راه طالب؟ ما ميكªش، ميل Uاوب وز�ر، 
الطالب هو ا�يل مس�ل عندي فاجلامعة هاذ العام ما مس�لش، ما 
مس�لش، واش الطالب عندو معرفة وال ال؟ �غيني توريو� ٔ�ش=نو هو 
طالب؟ وتتقول يل رئFس احلكومة �زور، ترضب يف الزنقة مشFت ٔ�نت؟ 

هاذو ا�يل تيدافعوا مشاوا يعزيوا؟ ا�يل مات فالزنقة مشاوا �س �ٓخر�ن؟ 
  منش=يو نعزيوه؟ 

�ٓش هاذ ال`م؟ هذا �رملان، ال`م ا�يل تنقولوه �كون مسؤول، راه 
فني ما مات يش وا�د ٔ�� منيش نعزيوه؟ قلنا لمك مايش طالب .. ساهل جتي

و نتلكمو مايش داyل احلرم اجلامعي، وهللا هيد�مك، وهللا �رمحو، واه، و�كون
مع املواطنني مايش �لعاطفة، راه هنا هاذ املؤسسة تhªلكمو يف ٕاطار 
املعقول مايش �ملزايدات، ما اكيªش مزايدة هنا، مايش طالب ما مس�لش 

  .يف اجلامعة، وهللا �رمحو، صايف

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل اWٔجوبة، وشكرا Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

�زمة "سؤال املوايل موUه لقطاع ٔ�و �لس=يد وز�ر الص�ة، وموضوMه ال ٔ
املوارد الØرشية والتزنيل الفعيل لورش التكو�ن املس=متر لٔ°طباء واملمرضني 

، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق "بقطاع الص�ة العمومIة
  .±حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  .الس=يدة املس�شارة، تفضيل

  :س�شارة الس=يدة وفاء القايضامل 
  الس=يد الرئFس احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

Êسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت س�h÷ذوهنا 
ملعاجلة ٔ�زمة املوارد الØرشية والتزنيل الفعيل لورش التكو�ن املس=متر لٔ°طباء 

  .رضني بقطاع الص�ة العمومIةواملم
  

 :اجللسة رئFسالس=يد 
  . شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، من ٔ�Uل اجلواب، تفضل لتقدمي جوا�مك

  :الص�ة وز�رالس=يد احلسني الوردي 
  .شكرا الس=يد الرئFس احملرتم

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

ا لفريق ±حتاد املغريب �لشغل لطرحمك هذا السؤال املهم Uدا، شكر 
  .ا�يل ©هيم التكو�ن املس=متر

كتعرفوا التكو�ن ٔ�سايس، ٔ�وال، عرف وا�د التغيري Uذري يف املغرب 
) 2Le système LMD(اPكتوراه، Wٔن مشF]ا يف اجتاه إالUازة، املاسرت، 

±س=تقالل، كتنادي به ا�يل اكن @يناديوا به م]ذ س=نوات وعقود، وم]ذ 
 ا�يل )3les IFCS(الشغيY الصحية، وا�يل املؤسسات د¹ل التكو�ن ال 

 l’Ecole(ا�يل رجعــــــت ) 5L’INAS(وال  )4des ISPITS(رجعوا 
Nationale de Santé Publique( رجعوا ٕاىل �دود اليوم مؤسسات ،

  . التكو�نالتعلمي العايل الغري التابعة �ل�امعات، وهذا غيبدل لك يش
فÓ خيص التكو�ن املس=متر فالوزارة تتويل 7 وا�د اWٔمهية قصوى، ٕاىل 

�كرث من 2015ٕاىل �دود الساMة ٕاىل ٔ�واخر  �2011دود من ٔ�واخر ٔ ،
بني ٔ�طباء وممرضني وMاملني ومشغلني د¹ل وزارة الص�ة ا�يل  23.800

جتويدها،  اس=تافدوا من التكو�ن يف مجيع يعين فÓ خيص اخلدمات الصحية،
  .فاح]ا 1اد�ن يف هذا ±جتاه.. فÓ خيص التدبري، فÓ خيص احلاكمة ٕاخل 

  .شكرا

 :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب، الس=يدة املس�شارة 
  .تفضيل

  :الس=يدة فاطمة الزهراء اليحياوي املس�شارة
  الس=يد الرئFس، 

  �ن الوز�ر�ن، الس=يد
مما ال شك فIه ٔ�ن تدبري املوارد الØرشية يعترب ٔ��د العلوم احلديثة اليت 
�صبحت إالدارة ملزمة �ع¶دها لتوفري الرشوط املالمئة ٕالجناح س=ياس=هتا، ٔ
�ة سوء التدبري فقطاع الص�ة الزال يعرف خصاصا ¨وال Iلكن لٔ°سف، ن�

فهي ش=به م]عدمة يف  يف خمتلف ف�ات العاملني به، حىت وٕان توفرت

                                                 
2 Licence, Master et Doctorat. 
3 Instituts de Formation aux Carrières de Santé 
4 Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de 
Santé  
5 Institut National de l’Administration Sanitaire 
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املناطق النائية، زد Mىل ذü البIªة التحتية املهرتئة لك�ري من املس�شفIات 
  .وMدم توفرها Mىل ٔ�دىن التجهزيات الرضورية

Âا، الس=يد الوز�ر، حنن يف فريق ±حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�نه من 
جيب الواجب ±ه¶م �لبIªات التحتية والتجهزيات وتطو�رها حىت ìس=ت 

لرشوط الولوجIة والفعالية واملردودية والتوزيع اGايل العادل، مع اع¶د 
  . احلاكمة يف التدبري وال حاكمة دون ماكحفة الفساد

ف�الرمغ من اWٔمهية اليت �ك�س=هيا التكو�ن fشقIه وٕالجناح هذه العملية 
 مفن الرضوري ربطها بتوفري رشوط العمل الالئق وامحلاية وحتسني اWٔوضاع

املادية واملهنية �لعاملني يف القطاع واþهنوض بnٔوضاعهم ±ج¶عية ورضورة 
ٕاجناز امليثاق الوطين من ٔ�Uل الص�ة �لجميع، والرهني ٕ�قرار خصوصية 
قطاع الص�ة يف اجتاه هيلكة م�دMة �لقطاع وٕا�داث املؤسسة العليا �لص�ة 

وتدقIق الس=ياسة  مبثابة اGلس الوطين، يعىن �رمس ±سرتاتيجيات الوطنية
  .الصحية

  الس=يد الوز�ر، 
حصيح ٔ�ن وزار©مك قامت ب�]فIذ خمتلف النقاط املتضمنة يف إالجراءات 

، املتعلقة ٔ�ساسا �لتكو�ن املس=متر، ٕاال 137، 136، 135العملية الثالث، 
�هنا تبقى 1ري اكفIة وال ©رىق ملتطلبات القطاع، وذü لغياب ٕاسرتاتيجية ٔ

�ن التكو�ن يبقى ضعيفا، yاصة الشق املتعلق �ليقظة  واحضة املعامل، كامٔ
  . ومواÈة اWٔمراض واWٔوبئة وغياب خطط معل التكو�ن واملصاح�ة والت��ع

كام نثري ان��اهمك، الس=يد الوز�ر، ٕاىل Mدة نقاط الزالت Mالقة يف 
ٕاىل اجلامعات إالسرتاتيجية، واليت ٔ�رشفت Mىل هنا�هتا، م�ال ٕاكرسال بعثات 

ة �لتكو�ن يف جمال اþمتريض، تنظمي بعثات رصد ملعاهد ©كو�ن اWٔج]بي
اWٔطر، تØين نظام ±ع¶د ملعاهد ©كو�ن اWٔطر، مراجعة نظام إالقامة 
�لتªس=يق مع وزارة التعلمي العايل و©كو�ن اWٔطر والبحث العلمي واجلهات 

  .املعنية يف ٕاطار إالصالح الشامل �لتكو�ن يف مIدان اPراسات
  .س=يد الوز�روشكرا ال 

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقIب تفضل

  :الس=يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة

�قر هبا  - ٕاال ٔ�ن ذاك اليش ا�يل ٔ�رشت 7 ©هيم املشالك وإالخفاقات ٔ ��ؤ
ييت �ملوارد الØرشية، نقزت والنقائص ا�يل تيعFشها القطاع ,لك، Wٔن بد -

هذا راه حصيح اك�ن، وليين 1ري �ش .. ليا Mىل التجهزيات، البIªة التحتية
 �3ركزو من اWٔحسن نبقاو يف التكو�ن، Wٔن هاذ اليش ما ميكªش يف 

  .ما ميكªش.. دقائق وال دقIقة ا�يل بقى يل فالتعقIب وال
Mىل اليقظة  ٔ�� غن�اوبك بع�ا�، ٔ�رشت لبعض النقط، ميل جوليت

الو�ئية والت��ع الو�يئ تنظن �لك تواضع، هذا ما يش هاذ احلكومة ا�يل 
اح]ا �yذو .. دارتو، بدا فاحلكومة السابقة، وٕاىل �دود اليوم املغرب تhFوفر

ا�يل اكن ما دyلش �لبالد وال ا�يل " إاليبوال"1ري م�ال هذا املرض د¹ل 
ات، اك�ن جمهودات تدار، 1ري اكفIة ، يعين اك�ن جمهود"@رو�"ق�ل م]و وال 

  ..حصيح، وليين ما ميكªش
هاذ العام اك�ن �ر�مج مسطر د¹ل وزارة الص�ة زائد الرب�مج ا�يل 

الهيnٔة ) "L’ANAM7(ومع ) La CNOPS6(دارتو وزارة الص�ة مع 
د¹ل املليون درمه yاص  7ا�يل غيكون فIه " الوطنية �لتدبري الصحي

  .اء هللا�لتكو�ن املس=متر ٕان ش
  .شكرا الس=يد املس�شار

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر وشكرا Mىل مسامهتمك

نhªقل اWٓن �لسؤال اWٓين اWٔول املوUه �لس=يد وز�ر الثقافة وموضوMه 
حتسني الوضعية إالدارية واملالية �لموظفني والعاملني مبرسح محمد "

الفريق ±س=تقاليل لتقدمي ، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من "اخلامس
  .السؤال

  .تفضيل اWٔس=تاذة

  :yدجية الزويم الس=يدة ةاملس�شار 
  . شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر، 
تعترب مرسح محمد اخلامس معلمة وطنية ومؤسسة مرجعية م]ذ 

، وهذه املرجعية ٔ�و هذا إالشعاع اÂي وصلت ٕاليه 1962تnٔسFسها 
ومس=ت÷دمهيا، ٕاال ٔ�ن هؤالء املوظفني،  املؤسسة راجع ٕاىل تفاين موظفهيا

الس=يد الوز�ر، الزالوا يطبق Mلهيم النظام اWٔسايس املؤقت اÂي وقع م]ذ 
  .1987س=نة 

، يف لك مرة �رفع 2015، جملس إالداري U2014اء اGلس إالداري 
توصيات بتحيني وجتديد النظام اWٔسايس ٕاال ٔ�نه �رفع ٕاىل املصاحل التابعة 

  .مث �رفض لوزارة املالية
  :هنا، Êسائلمك الس=يد الوز�ر

  ما مnٓل مرشوع هذه اWٔنظمة اليت ©رفع وال ãس=ت�اب ٕاþهيا؟
وما يه إالجراءات والتدابري املت÷ذة لتحسني وضعية إالداريني العاملني 

  مبرسح محمد اخلامس؟
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة

                                                 
6 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
7 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 
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  .السؤال اللكمة �لس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل

  :الس=يد محمد اWٔمني الصبيحي وز�ر الثقافة
  الس=يد الرئFس، 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن، 
بعد الشكر Mىل هذا السؤال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ@ر ٔ�ن مؤسسة املرسح الوطين 

وصدر الظهري املؤسس لهذه  1962حملمد اخلامس كام تعلمون ٔ��دثت س=نة 
تع �لشخصية املعنوية مكؤسسة ©مت  1973املؤسسة لهاذ املؤسسة س=نة 

و±س=تقالل املايل وìش=تغل حتت الوصاية إالدارية لوزارة الثقافة ومراق�ة 
  .اPو� بطبيعة احلال

ؤ�مام التغيريات ا�يل عرفها احلقل الثقايف والفين ؤ�مام تطور املهام 
املنوطة �ملرسح، اش=تغلنا الس=نة املاضية ٕالMادة النظر يف هاذ القانون 

  .اليوم يف مر�Y املناقشة يف جملس النواباملؤسس وهو 
وال خيفى Mليمك ٔ�ن املرسح الوطين محمد اخلامس انتقل تدرجييا من 
مؤسسة الس=تق�ال العروض ٕاىل مؤسسة لٕالنتاج الفين والرتوجي الفين 
واملسامهة يف التكو�ن ٕاداريي وتق]يي املسارح، واليوم املغرب يتوفر Mىل 

هذا جعل، ٕاىل Uانب اس=تق�ال  لكقاMة مرسح  125ش=بكة تفوق 
  .تظاهرة س=نوية تنظم �ملرسح 350التظاهرات الثقافIة والف]ية، 

لك هذا، بطبيعة احلال، يبني ٔ�ن مؤسسة املرسح الوطين محمد اخلامس 
�صبحت �لفعل مؤسسة مرجعية بفضل تظافر Èود لك العاملني هباذ ٔ

مؤسسة املرسح املؤسسة، وبفضل دمع وزارة الثقافة، حIث ٔ�ن مزيانية 
مليون درمه مكن�ة  15مليون درمه، مهنا  20الوطين محمد اخلامس تناهز 

  .س=نوية من وزارة الثقافة
�مام هاذ التطور د¹ل املهام املنوطة �ملرسح، اGلس إالداري �لمرسح ٔ
الوطين محمد اخلامس، وز�ر الثقافة هو ا�يل تيرتٔ�س هاذ اGلس، بطبيعة 

  .قانون اجلديد املؤسس �لمرسحاحلال، وافق]ا Mىل ال
9نيا، وافق]ا Mىل الهيلكة التنظميية �لمؤسسة، انطالقا من هاذ املهام 

  .اجلديدة املنوطة �ملرسح
  .كام دفعنا إالدارة ٕاىل ال�سوية إالدارية لٔ°طر اليت ìش=تغل �ملرسح

يبقى �لفعل ٔ�ن النظام، النظام اÂي ٔ�و القانون اÂي ينظم العالقات 
Yهو نظام 1987 ما بني املؤسسة واملش=تغلني، تريجع لس=نة الشغي ،

، ا�يل جعل بnٔن 2004ٔ�سايس مؤقت، عرف Mدة تعديالت، �ٓخرها س=نة 
 50درمه،  100التعويضات تتعطى �لمس=ت÷دمني، هزيU Yدا، ما بني 

  .درمه، ا�يل تFش=تغلوا يف ا�ليل
ملالية، اWٓن، قدم]ا نظام ٔ�سايس Uديد، حنن نناقش اليوم مع وزارة ا

وال شك ٔ�ن يف بداية هاذ الس=نة، 1ادي نصيبوا صيغة توافقIة ا�يل تتحمي 
  .احلقوق د¹ل املشغلني

  .شكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .ا�هتى الوقت الس=يد الوز�ر
  .الس=يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقIب.. اللكمة ü اWٔخت يف ٕاطار

  :املس�شارة الس=يدة yدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الوز�ر

ٕاذن، ٔ�نمت تتفقون معنا ٔ�ن هذه املؤسسة انتقلت من مؤسسة Mادية ٕاىل 
  .مؤسسة ٕانتاجIة

تظاهرة يف  350ٔ�لف درمه يومIا، قلمت بnٔن  80القاMة كتكرى حىت ل 
  .الس=نة، مبعدل تظاهرة يومIا

ٕاذن، اك�ن مداخIل، مث اك�ن م]�ة د¹ل وزارة الثقافة لهذه املؤسسة، 
 ٔ�  .Uل النظام اWٔسايسمث اك�ن Èود مhظافرة من 

ولكن، الس=يد الوز�ر، ٔ�ìساءل، لك مرة، لك س=نة، �رفع هذا النظام 
اWٔسايس ٕاىل وزارة املالية، و�ُرفض، وهنا ٔ�ìساءل، واش بصاح اك�ن يش 

  تªس=يق ما بني الوزارات؟
Mىل اWٔقل اك�ن وا�د احلوار بF]مك .. واش اك�ن يش، احلكومة جيب ٔ�ن

يش �اUة، وماتتافقوش معاها يف اGلس  وبني وز�ر املالية، مامتشFش
  إالداري؟

حىت تتافقوا Mلهيا، ما©كوÊش يش �اUة يف اGلس إالداري، وٕاال 
  .غنبقاوا نقولوا، هاد اGالس إالدارية، فهي صورية

م]�ة القفة،  عندها) 8CCM(، كن�ربوا مث كذü، هذه املؤسسة
مااكيناش عند هاذ عندها م]�ة التنقل، وعندها مجموMة من املنح ا�يل 

  .الناس
  .ح�I يعملون كت÷لصومه يف ا�ليل،هاذوا ش=نوا عندمه؟ 

 La(ٕاذن، ماميكªش Mىل اWٔقل نقادوها مع مؤسسات ٔ�خرى، حبال 
CNOPS ( حبال(La CMR9) ةIة داملؤسسات العمومMحبال مجمو.  

ٕاذن، هاذ إالنتاجIة، مبعىن يه عندها مداخIل، مايش لكيش من عند 
لتايل، لك مرة، @ميش=يوا، @يرتفض عند مصاحل وزارة املالية، اPو�، و�

بدعوى ٔ��مك راه عندمك �زاف د±مhيازات، يف �ني، ٔ�ن ما@يªش امhيازات، 
ما@يªش امhيازات، والنظام اWٔسايس جيب ٔ�ن �كون م]صفا، ونُعول Mليمك 

  .الس=يد الوز�ر ٔ�ن تدافعوا Mىل هذا امللف
  .وشكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .ا الس=يدة املس�شارةشكر 

مع اWٔسف، الس=يد الوز�ر، ما بقاش لمك الوقت من ٔ�Uل الرد Mىل 
  .التعقIب

                                                 
8 Centre Cinématographique Marocain 
9 Caisse Marocaine des Retraites 
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ٕاMادة ±عتبار �لرتاث "منر ٕاىل السؤال الثاين، اWٓين الثاين موضوMه 
  ".الالمادي

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة، تفضل 
  .الس=يد الرئFس

  :بد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد ع 
  الس=يد الرئFس، 
  الس=يد الوز�ر، 

  ، مساء اخلري
Uدود� yالو� موروث ثقايف ¨م و@بري �زاف، �افل �لقمي إالÊسانية 

و±ج¶عية، ٔ�@يد ٔ�ن �ني ٔ�Mلنمت عن ٕاسرتاتيجية ٕاMادة ±عتبار �لموروث 
Âي �هتدد اس�شعرمت اخلطر ا.. الثقايف الالمادي د¹ل اGمتع د¹ل جممتعنا 

  .املوروث د¹لنا �لضياع
مفاذا فعلت احلكومة ٕالMادة ±عتبار ولتنفIذ وتطبيق إالسرتاتيجية ا�يل 

  Mلنتو Mلهيا الس=يد الوز�ر؟

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر

  :الس=يد وز�ر الثقافة
  الس=يد الرئFس، 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن، 
الشكر Mىل هذا السؤال، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن �لفعل املغرب �متزي  بعد

بغىن وتنوع ©راثه الثقايف 1ري املادي يف خمتلف ٔ�شاك7 من Mادات وتقاليد 
وتعابري شفوية وف]ون و¨ارات وحرف ولكها تعرب عن ٔ�صا� وجتذر احلضارة 

هذا �ن املغربية يف خمتلف مكو�هتا وروافدها، ميكن لنا نعتربو ٔ�كرث من 
الرتاث 1ري املادي هو لصيق بنا مكغاربة وحنن مكغاربة ضام]ني لبقائه 
ولتطو�ره، ٕاال �لفعل ٔ�ن التطورات ا�يل تيعرفها اGمتع املغريب جعلت بnٔن 
هناك جوانب ٔ�ساس=ية من هاذ الرتاث الثقايف 1ري املادي ا�يل ميكن لو 

  .نعتربوه بnٔنه ¨دد
رتاث 1ري املادي ìش=تغل Mدة مؤسسات ومحلاية و©مثني هاذ اجلوانب �ل

حكومIة و1ري حكومIة ومن بFهنا وزارة الثقافة اليت تتدyل Mىل Mدة 
  :مس=تو¹ت

مس=توى احلفظ والتوثيق، م�ال معلت الوزارة وال ©زال Mىل  -
توثيق جوانب ¨مة من الرتاث املوس=يقي الشعيب ٕالنقاذه من 

ع اWٔشاكل الضياع ما نعطFش اWٔم�Y يه Uد مhعددة ©هتم مجي
 د¹ل املوس=يقى الشعبية الرتاثية؛

مث Mىل مس=توى توثيق الرتاث الشفهي تتحرص وزارة الثقافة   -

Mىل تدو�ن العديد من النصوص الشفوية وMىل سIØل املثال 
وا�د العمل ٔ�نتولو� خضم ا�يل تيضم اWٔم�ال واWٔزUال املغربية 

 وكذا قاموس ا�Wٔا� الشعبية ٕاىل �ٓخره؛

نظمي املهرUا�ت الثقافIة والف]ية هناك ش=بكة Mىل مس=توى ت  -
 22"بعة لوزارة الثقافة العدد د¹لها " فن و©راث"ملهرUا�ت 

تنظم يف مجيع Èات اململكة وطيY الس=نة ا�يل ìسمح �لجمهور 
 الواسع �ش يتعرف Mىل ذyاWر من ثقافhنا املغربية؛

و محلاية مث اجلانب القانوين، املغرب وقع Mىل اتفاقIات اليوÊسك -
، كذü اش=تغلنا يف وزارة الثقافة 2006الرتاث الغري مادي س=نة 

،Yرية وحىت يف طيyWٔا�يل مث  2001م]ذ .. يف هاذ الس=نوات ا
ìسجيل د¹ل بعض اجلوانب من الرتاث الغري املادي حبال Uامع 

، حبال �ٓخرها امللف ا�يل طرح]ا �ٓخرها س=نة 2001الف]ا س=نة 
" كناوة"ات ومعارف، وامللف د¹ل مكهار " ٔ�راكن"د¹ل  2014

مع مجعيات د¹ل اGمتع املدين لطرح امللف ا�يل ليوÊسكو الس=نة 
ا�يل توضع هاذ " ìسكو�ن"املاضية، وملف �ٓخر ©هيم رقصة 

 .الس=نة Pى اليوÊسكو

  :الس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن

  :العز�ز بنعزوز املس�شار الس=يد عبد
تعرتفون Mىل ٔ�ن املوروث الثقايف الالمادي د¹ل املغاربة، هو بوا�د 
الغىن والرثاء ا�يل ال ميكن وãس=تحيل Mىل وزارة الثقافة ٕ�ماكنياهتا املالية 
احملدودة ٔ�ن تعمل لو�دها Mىل حامية هاذ املوروث ا�يل هو د¹ل املغاربة 

ا�د العدد من القطاMات احلكومIة اكملني وكتقاطع فIه املسؤولية د¹ل و 
  .ومن امجلاMات احمللية وامجلعيات املدنية

و�لتايل، ولكن املسؤولية املسؤولية موضوMة Mىل Mاتق وزارة الثقافة 
�PرUة اWٔوىل yWٔذ م�ادرة، �لتªس=يق ما بني خمتلف الفاMلني امجلاMات 

ت، خللق �ٓليات احمللية Mىل املس=توى احمليل، اGالس اجلهوية خللق �ٓليا
�لحامية وحفظ اÂا@رة وتطو�ر هاذ املوروث الثقايف ا�يل املغاربة @يعزتوا به، 
@يعزتوا به Wٔنه هو موروث عن ٔ�Uداد� اÂي توارثته اWٔجIال د¹ل املغاربة، 
وهو ا�يل غميك]ا من حامية جممتعنا من Mادات وتقاليد وقمي وثقافات قد تغزو 

القمي املتطرفة، د¹ل اWٔفاكر املتطرفة ا�يل اليوم  اGمتع د¹لنا، م�ال د¹ل
  .كت�رسب وكتن�رش يف اWٔوساط د¹ل الش=باب

ويف هاذ الباب، البد من اس=هتداف الش=باب، ٔ�عتقد يف الربامج د¹لمك، 
الس=يد الوز�ر، كتغيبوا الش=باب، Wٔنه رمبا اWٔجIال ا�يل قدمية شوية يعين 

الش=باب د¹ل اليوم ا�يل مªساق  مhقدمة يف العمر عندها اه¶م، ولكن
وراء اþمنطية ا�يل ك�سوق لو العوملة والثورة د¹ل التك]ولوجIات اجلديدة، 
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فهو ¨دد ٔ�و هاذ الرتاث ¨دد �كونه الش=باب ما غيمتك]وش من متلكو ومن 
اPفاع Mليه، وكذü من ٕادراجو مضن القمي د¹ل هاذ الش=باب، قمي الرتاث 

يه قمي ا�رتام اWٓخر، يه قمي العمل، يه قمي د¹لنا يه قمي ال�سامح، 
±جهتاد، يه قمي إالبداع، �هيمك عن اWٔبعاد ±قhصادية و±ج¶عية 

  .ملروثنا الثقايف من ٔ�مهية يف هذا الباب
و�لتايل فٕالجناح إالسرتاتيجية د¹لمك، الس=يد الوز�ر، البد من ±نفhاح 

  .�كون لها دور يف هذا اGالMىل لك املكو�ت والقطاMات اليت ميكن ٔ�ن 
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة

  . شكرا
�شكر الس=يد الوز�ر Mىل املسامهة يف هذه اجللسةٔ.  

نhªقل Mىل قطاع العدل، السؤال املوايل موUه �لس=يد الوز�ر وموضوMه 
  ".اخلطة الوطنية �ºميقراطية وحقوق إالÊسان"

� والتمنية لتقدمي اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا
  .السؤال، تفضل الس=يد الرئFس

  :املس�شار الس=يد عبد العيل �ايم ا�Pن
  .شكرا الس=يد الرئFس
  ، الس=يد الوز�ر احملرتم

�وصت اPول M�ٕداد خطة وطنية  1993توصيات مؤمتر فIينا د¹ل ٔ
�ºميقراطية وحقوق إالÊسان، بالد� اخنرطت يف هذا املسلسل م]ذ س=نة 

  .بعد اPس=تور اكنت هناك حماوالت لتحيني هاذ اخلطة، ومن 2008
بغينا نعرفو ٔ��ن وصل إالMداد د¹ل اخلطة الوطنية �ºميقراطية وحقوق 
إالÊسان؟ واش ميكن تعطيو� وا�د اUWٔل ا�يل ميكن �لمغاربة حيتفلوا به 

  ٕ�جناز هاذ اخلطة؟
  .شكرا لمك

  :الس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .�لس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال، تفضل الس=يد الوز�راللكمة 

  :الس=يد مصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر¹ت
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس، 
  الس=يدات املس�شارات، 

  السادة املس�شار�ن، 
�لفعل فٕانه وتنفIذا لتوصية ٕاMالن و�ر�مج معل املؤمتر اPويل حلقوق 

fشnٔن ٕاMداد خطط وطنية يف جمال  1993فIينا س=نة إالÊسان املنعقد ب 
حقوق إالÊسان، ووفاء �اللزتام املغريب ٔ�مام Mدد من اWٓليات اPولية fشnٔن 

Mىل تنصFب  2008دج]رب  3ٕاMداد هذه اخلطة، ٔ�رشف الوز�ر اWٔول يوم 
جلنة إالرشاف امللكفة M�ٕداد مرشوع اخلطة الوطنية �ºميقراطية وحقوق 

اش=تغلت هذه ا�لجنة Mىل مدى زمن قارب الس=ن�ني، ٔ�مثرت إالÊسان، وقد 
  :حماور يه 4مرشوع خطة �متحور حول 

 احلاكمة واPميقراطية؛ -

 احلقوق ±قhصادية و±ج¶عية والثقافIة والبي�Iة؛ -

 حامية احلقوق الف�وية واþهنوض هبا؛ -

  .إالطار القانوين واملؤسسايت -
ع مت عرضه Mىل احلكومة م�ارشة بعد ±�هتاء من ٕاMداد هذا املرشو

السابقة مرتني، 1ري ٔ�نه مت تnٔجIل اع¶ده، كام ُعرض املرشوع Mىل احلكومة 
احلالية مرتني ٔ�يضا، ٕاال ٔ�نه تعذر ±ع¶د fسØب مالحظات القطاMات 

  .احلكومIة، كام هو احلال يف املرتني السابقhني
 يه يف اWٓن هناك حوار تد�ره وزارة العدل مع اجلهات اÔتصة، ا�يل

  .املر�Y احلالية، اGلس الوطين حلقوق إالÊسان وكذü املندوبية الوزارية
وUد� ٔ�ن هناك مجموMة من القضا¹ ا�يل احلكومة، و�لªس=بة لوزارة 
العدل �خلصوص، النظر فهيا، م�ال هناك موضوع ±نضامم ٕاىل االتفاقIة رمق 

لنقايب، هذا موضوع مايش املتعلقة �حلرية النقابية وحامية التنظمي ا 87
  .ساهل منش=يو فIه، ٕاذن اك�ن مشلك

yالفا ملدونة اWٔرسة ا�يل ٔ�عطت اك�ن مشلك م]ع ©زوجي القارصات 
بصفة اس=ت�]ائية �لقضاء وfرشوط معينة، ٔ�نه ميكن �كون هاذ الزتوجي، اك�ن 
ٕا�داث جملس اPو� اÂي مل يyٔnذ به احلوار الوطين ٕالصالح م]ظومة 

حتيني مدونة اWٔرسة وتعديل بعض مقhضياهتا لضامن املساواة  العدا�، اك�ن
الفعلية بني لك مكو�ت اWٔرسة، ٕاذن 1ادي نغريو وا�د املنظومة ا�يل يه 

  .م]ظومة لFس من السهل اخلوض فهيا
كذü، اك�ن هناك ٕاماكنية ±خhيار بني ٕامتام امحلل ٔ�و إالÈاض 

ربة ما مشاìش فهاذ ±جتاه، وتعديل القانون اجلنايئ üÂ، يف �ني املقا
اWٓن ما ممشاشاي ٕاىل درUة ٔ�نه ãسقط ٕاذن اك�ن هناك نقاش وهاذ النقاش 

هذه التوصيات وال ٔ�نه يتØ]اها، ٕاذن املشلك قامئ هنا بيª]ا يعين فاحلكومة ما 
ا�يل عندها الزتامات مع اGمتع  نبقاوش نتØ]او هاذ اليش وبني هذه اجلهات
�ش نعمتدو اخلطة ا�يل يه  املدين، ٕاذن yاصنا نوUدو يش �ل مالمئ

  .مفIدة وجIدة

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا �لس=يد الوز�ر، ا�هتى الوقت، شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

  :املس�شار الس=يد عبد العيل �ايم ا�Pن
  . ا الس=يد الوز�رشكر 
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يف الواقع اح]ا وضعنا هاذ السؤال بصفhمك مرشف Mىل ٕاMداد هاذ 
اخلطة، وبصفhمك ٔ�يضا فاMل حقويق سابق وممت' �لمنظومة اPولية حلقوق 

  .إالÊسان، وما تتطلبه من ٔ�دوات �لرتافع
±عتبارات د¹ل رضورة توفر املغرب Mىل خطة وطنية يف جمال 

Êسان، ال ختفى Mليمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�وال، هناك اPميقراطية وحقوق االٕ 
اعتبارات مرتبطة �خنراطنا يف م]ظومة ٔ�ممية كتفرض Mىل مجيع القطاMات 
احلكومIة ا�يل كتكون يف هاذيك املؤسسات، سواء ا�ل�ان التعاقدية ٔ�و 
املساطر اخلاصة ٔ�هنا تدفع �جتاه ٔ�ن بالد� ©مت' خطة وطنية �ºميقراطية 

 Êسانوحقوق إال.  
9نيا، وهذا هو اWٔمه، وهو ٔ�نه توفر هاذ اخلطة غي÷يل عند� س=ياسة 
�ظمة بني مجيع املؤسسات املعنية مب�ال حقوق إالÊسان، والثوابت 
اPس=تورية، الس=يد الوز�ر، واحضة، ال ميكن ٔ�ن �كون يف هاذ اخلطة ٔ�و 
نعطل هاذ اخلطة ٔ�و نتnٔخر فهاذ اخلطة، ليك جند توافقات Mىل حساب 

Pس=تور واحض، الثوابت واحضةاPس=تور، ا.  
مث هناك مرجعية القانون، و�لتايل مميكªش مؤسسة وطنية خترج 
�جهتاد ٔ�و بتقر�ر، و©ريد ٔ�ن تلزم Mىل املغاربة ا�Âن يhªظرون من هذه 
احلكومة ٔ�ن خترج هبذه اخلطة، الشعب املغريب ما @يعرفش هاذ 

 ٔW ن هو ا�يل @ي�اس=هبااملؤسسات، الس=يد الوز�ر، @يعرف احلكومة.  
وüÂ نhªظر م]مك ٔ�ن تعلنوا ؤ�ن تطمئنوا املغاربة بUٔnل واحض �لخروج 
هبذه اخلطة، ليك حنتفل هبا مجيعا يف عهد هذه احلكومة اليت قامت �ليشء 
الك�ري يف جمال حقوق إالÊسان، لكن دامئا يمت تب÷Fس معلها Wٔنه ما دyلش 

  .فوا�د إالطار واحض
احلكومIة ٔ�يضا نالحظ من �ني Wٓخر س=ياسة 1ري اليوم، القطاMات 

م]دجمة، س=ياسة وزارة اPاyلية يف موضوع حقوق إالÊسان مايش يه 
  .س=ياسة وزارة العدل واحلر¹ت، حسب ما يظهر �لمراقب اخلار�

ح�I تتوفر هناك خطة وطنية س=يظهر بnٔن هناك س=ياسة م]دجمة 
@يكون املغاربة ٔ�مام وا�د تتحمل فهيا احلكومة مسؤوليهتا fشلك تضامين، و 

  . النقY نوعية يف جمال ا�رتام حقوق إالÊسان
�متىن، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن تعلنوا عن "رخي حمدد يف القريب العاUل من 

هباذ اخلطة، اليت يه تعزز املسار الرتامكي  -كام قلت  -ٔ�Uل ±حhفال 
  .والتدر� �ºميقراطية املغربية الناش=ئة

  .وشكرا لمك

  :ئFس اجللسةالس=يد ر 
  .شكرا الس=يد املس�شار

�ٓفاق احلوار مع الªساخ القضائيني"منر ٕاىل السؤال الثاين، موضوMه  "
املوUه ٕاىل الس=يد وز�ر العدل واحلر¹ت، اللكمة دامئا �Wٔد السادة 

  .املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية

  :املس�شار الس=يد احلسني العبادي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس=يد الرئFس شكرا
  السادة الوزراء، 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  ، الس=يد الوز�ر

�درمت حوارا وطنيا �حجا ٕالصالح م]ظومة العدا�، جسدمت فIه املقاربة ٔ
ال�شار@ية، شارك فIه امجليع من مجعيات مدنية، من حمامني، من قضاة، من 

الرابطة الوطنية �لªساخ ©رامجة، من كتاب الضبط، كام شار@ت فIه 
القضائيني، وشار@ت فIه �لك ٕاجيابية وتقدمت مبقرت�ات من ٔ�Uل ٕاصالح 

  .¨نهتا
ال حظنا يف فريق العدا� والتمنية من yالل مIثاق ٕاصالح  ٕاال ٔ�ننا

م]ظومة العدا�، اÂي توج لهذا إالصالح، غياب ٔ�ي نص حول، ٔ�و ٔ�ية 
اء وا�د، وهو جتاوز طرق توصية حول هذه املهنة ٕاال ما اكن من ٕاجر 

  .الªساyة التقليدية
  .üÂ، ن�ساءل معمك، الس=يد الوز�ر، عن مnٓل وضعية هذه الف�ة

  .وشكرا

 :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال، تفضلوا

  :الس=يد وز�ر العدل واحلر¹ت
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

¨نة الªساyة اكن لها دور @بري يف التارخي د¹ل التوثيق، من  �لفعل
حIث تدبري وحفض العقود وÊسخها، ٕاال ٔ�ننا اWٓن ٔ�مام وا�د اPورة Uديدة 

  .وهاذ اPورة اجلديدة ال يشء فهيا يعلو Mىل لغة الرمقنة
 2020ٕاذن وزارة العدل @بايق القطاMات احلكومIة، ٔ�Mلننا ٔ�ن س=نة 

احملامك، وهذا يعين ٔ�نه ي�ªغي ٔ�ن نت�اوز اWٔداة الورقIة س=تكون س=نة رمقنة 
 üشلك واحض وحقق]ا يف ذf üىل ذM ش=تغلÊ داة الرمقية، وحننWٕٔاىل ا

  . م]جزات @برية، ولكن ٔ�يضا يلزم]ا ٔ�ن ننجز ٔ�ش=ياء كثرية الزالت تhªظر�
احلوار الوطين حول ٕاصالح م]ظومة العدا� اك�ن فIه إالجراء رمق 

حتديث ومركزة ٔ�رش=يف الو9ئق احملررة من : "نص Mىل ما ييل، وا�يل 344
، "ق�ل العدول، قصد ìسهيل احلصول Mىل Êسخ مهنا وجتاوز طرق الªساyة

ٕاذن �ش �كونو واحضني، وهاذ اليش ٔ�yرب� به إالخوان واWٔخوات الªساخ 
والناخسات بnٔن املس=تق�ل هو الرمقنة د¹ل ما يعترب و9ئق Mدلية، ٔ�ي ما 

  .يبقى هاذيك املهنة د¹ل الªساyة fشلك واحض وUيل1ادãش 
ٕاىل ذü احلني راه إالخوان الªساخ واWٔخوات الناخسات كFش=تغلوا 
بنفس الظروف واملعطيات ا�يل Mىل لك �ال مجيعا كنعرفوها، ولكن ميل 
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1ادي يتقرر وضع �د �لªسخ ا�يل هو تقليدي و±س=تعاضة عنه �لرمقنة، 
لنظر يف وضعية هاذ إالخوان الªساخ والناخسات، هنا 1ادي Êشوفو @يفاش ا

و�لطبع عند� تصورات ٔ�ولية ويه ٔ�ن املؤهلني مهنم وا�Âن Pهيم ٕاماكنية 
±لت�اق �لرشوط املرعية، فكميكن يلتحقوا مبهنة العدا� وا�يل عندو 
رشوط ±ن¶ء ٕاىل ¨نة كتابة الضبط 1ادي ميكن يªمتي لها، ولكن من 

اWٓن احلديث عن هذا املوضوع ما دم]ا مازلنا نعمتد ٕاىل ٕاشعار  السابق Wٔوانه
�ٓخر الطريقة د¹ل الªسخ، و�لطبع ما 1اميكªش نت�اوزو الطريقة د¹ل 
الªسخ ٕاىل الرمقنة ٕاال ٕاىل اح]ا¹ وUد� اWٔسس الرمقية، و9نيا نوUدو 
اWٔساس القانوين، وهنا 1ادي �كونو ٔ�مام وضع Uديد، ال شك ٔ�ن 1ادي 

�كون مؤسس Mىل احلوار معهم ٔ�يضا �ش ٔ�ننا Êشوفو مس=تق�لهم، ٕان  ميكن
  .شاء هللا

 :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

  املس�شار الس=يد احلسني العبادي
  .شكرا، الس=يد الوز�ر، Mىل اجلواب د¹لمك
�ن هذه املهنة ìس=تغل يف ٕاطار  هو كام تعلمون، الس=يد الوز�ر، Mىلٔ

، وا�يل هو �ملناس=بة قانون مت الت�اوز 2001الصادر س=نة  49.00قانون 
  .د¹لو، نظرا Wٔنه يعمتد طرق Uد تقليدية يف التضمني

الوزارة، الس=يد الوز�ر، تذهب حنو الت�ديث، حنو العرصنة، �لفعل 
  .وهذا Uد ممتاز 2020تت�دث عن احملمكة الرمقية يف ٔ�فق 

من yالل اجلواب د¹لمك، الس=يد الوز�ر، يتضح بnٔن هناك �لني ال 
9لث هلام، ¹ ٕاما إالدماج يف الوظيفة العمومIة يف كتابة الضبط كام مسعنا، ¹ 
ٕاما الولوج ٕاىل ¨ن ٔ�خرى موازية، وا�يل ٔ�قرب ٕاþهيا غتكون ¹ ٕاما ¨نة 

ط، هذا يف ٕاطار العدول، ¹ ٕاما ¨نة املفوضني القضائيني، لكن كتابة الضب
  .التوضيف

، 700لكن، الس=يد الوز�ر، هاذ الف�ة ا�يل العدد د¹لها ما @يت�اوزش 
س=نة، الوظيفة ال ميكن  85س=نة ٕاىل  30هناك فهيا ف�ات معرية كتبدا من 

س=نة، ما غميكن لهاش متيش  60لهذه الف�ة الك�رية السن، ا�يل كتت�اوز 
ميكن لهاش متيش لعند القطاع لعند الوظيفة العمومIة، و�ملقابل، ما غ 

اخلاص كذü، يه اش=تغلت يف وا�د الظروف، يف وا�د القانون ا�يل هو 
اWٓن، وUدت نفسها ما عندهاش تغطية حصية، ما عندهاش . صعب

تقاMد، ٔ�ش=نو هو املnٓل د¹لها؟ yاصة ٔ�ن هاذ @بار السن د¹هلم راه اش=تغلوا 
  . فوا�د الظروف صعبة، فاملر�ٓ�ت د¹ل احملامك

اWٓن، الك�ري مهنم ٔ�صيبوا بnٔمراض مزم]ة، فهم ي�سائلون معمك، �رجون 
اخلري م]مك يف هذه ا�لحظات، Wٔن ا1Wٔلبية د¹هلم رامه كFش=تغلوا وهام ما 
قادريªش يتوÈوا لعند احملامك، ولكن رمغ ذü يتوÈون، والعدد د¹هلم 

د وا� 30مايش �زاف، Wٔن حسب إالحصائيات ما @يت�اوزش ٔ�كرث من 
  .ا�يل فهاذ الوضعية هذا

كنطلبو م]مك �ش �كون وضع، و�ش �كون تعديل يف مس=توى هذه 
  .املهنة اليت قدمت الك�ري، ؤ�هنا كتقوم بnٔدوار Uد ¨مة داyل احملامك

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

�شكر الس=يد الوز�رٔ.  
  .بضع ثوان الس=يد الوز�ر، تفضل

  :س=يد وز�ر العدل واحلر¹تال 
  ، الس=يد املس�شار احملرتم

من السابق Wٔوانه احلديث عن مس=تق�ل هذه املهنة، Wٔنه حلد اWٓن مل 
نت÷ذ قرار ٕ�لغاهئا، ما زلنا نعمتد ¨نة الªساyة، ملا جتي املر�Y د¹ل ٕالغاء 
هاذ املهنة، سª]ظر �لطريقة املالمئة يف رMاية مس=تق�ل هاذ الناس جبميع 

  .مكو�هتم وف�اهتم
  .وشكرا الس=يد الرئFس

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Mىل املسامهة يف هذه اجللسة

نhªقل اWٓن ٕاىل السؤال املوUه �لس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة، 
بطء وترية ٕاجناز الربامج العمومIة املتعلقة برب�مج السكن "وموضوMه 

  ."املنخفض التلكفة
اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لØسط 

  .السؤال

  :عبد إالاله املهاجريالس=يد املس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  ، الس=يد الوز�ر

� GموMة العمران، ببطء وترية ت�سم العديد من الربامج واملشاريع املو@و
ٕاجنازها، الس=Ó الربامج العمومIة املتعلقة برب�مج السكن املنخفض التلكفة 
و�ر�مج مدن بدون صفIح و�ر�مج املدن اجلديدة، وهو ما ãسائل مجيع 
املتدyلني حول وUاهة املقاربة، واملعمتدة حلد اWٓن يف تدبري هاذ امللف، 

تعرتض ولوج العديد من الف�ات ±ج¶عية �لسكن لت�اوز الصعو�ت اليت 
  .الالئق

من ٔ�Uل ذÊ ،üسائلمك، الس=يد الوز�ر، حول ٔ�س=باب تعرث الرب�مج 
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املتعلق ٕ�جناز املشاريع السك]ية ذات الطابع ±ج¶عي وس=بل جتاوز لك 
  .املعيقات اليت حتول دون بلوغ اWٔهداف املرجوة

  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .لس=يد املس�شارشكرا ا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال

  :الس=يد محمد نIØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس=يد الرئFس احملرتم
  . شكرا �لس=يد املس�شار احملرتم

الربامج ا�يل كتلكموا Mلهيا يف الواقع يه �رامج ا�يل عرفت Êس=بة تقدم 
مس=تو¹ت خمتلفة، البعض مهنا فعال يعرف نوع من التعرث،  ال بnٔس هبا Mىل

�لف درمه، هذا  140ٔ�ساسا ما هو مرتبط �لسكن املنخفض التلكفة د¹ل ٔ
�لف  129السكن، ا�يل توقعت اتفاقIة ٔ�مام صاحب اجلال� من ٔ�Uل ٕاجناز ٔ

�لف و�دة 35و�دة سك]ية، هاذ الرب�مج تنجز م]و اWٓن ما يناهز ٔ.  
د صعو�ت يف ©رحIل املعنيني �Wٔمر ٕاىل هذا النوع من ملاذا؟ Wٔنه جن

السكن، Wٔن كثريا ما �رفضون هذا املنتوج، و�ريدون ويفضلون البقعة 
  .اWٔرضية، هذا السØب اWٔول

السØب الثاين، هو ٔ�نه عند بناء هاذ املنتوج، يمت حتفIظه من ق�ل 
اذ اPواو�ر السلطات احمللية من ٔ�Uل ختصيصه Pواو�ر معينة بعيهنا، وه

كتبقى يف تعرث Mىل مس=توى العدد د¹ل اWٔرس ا�يل ميكن تhªقل، وهناك 
اWٓالف اWٓن من هذه الو�دات ا�يل Uاهزة وyاوية، والعمران ما ميكن 
لهاش تتلكف العبء د¹ل هاذ اÔزون من هذا املنتوج ا�يل كFساوي 

  .املاليري
لك املرتبطة وüÂ، حنن اWٓن يف طور ±نتظار ٔ�ننا حتل املشا

 üهاذ الرب�مج، كذ Yل مواصU��ٕالحصاءات د¹ل الناس وبرتحIلهم من ٔ
  .الشnٔن �لªس=بة �لخواص

�ما �لªس=بة ملدن الصفIح، مدن الصفIح يعرف وترية ٕاجناز مhقدمة، ٔ55 
�لف ٔ�رسة ا�يل معنية خرUات من وضعية  250مدينة معلنة بدون صفIح، ٔ

U س=بة اس=تقرار قويةÊ ،حIري ا�يل مدن الصفyWٔالبحث ا üىل ذM دل�دا ٔ
  .اجريناه وا�يل @يبني بnٔن الناس مر"�ني لهاذ املنتوج

ؤ�yريا، فÓ يتعلق �ملدن اجلديدة هناك �رامج ا�يل معلناها يف الوزارة 
" "م]صورت"و" "مس=نا"من ٔ�Uل بعث الروح يف هذه املدن ٔ�ساسا 

  .واWٔمور ìسري اليوم ٔ�حسن مما اكنت Mليه

  :رئFس اجللسةالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

  :املس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجري
  .شكرا الس=يد الوز�ر

�ن بالد� حققت نتاجئ ٕاجيابية يف هاذ العرش ال ننكر، الس=يد الوز�رٔ ،
ق، وهادي س=نوات اyWٔرية يف جمال توفري السكن وحماربة السكن 1ري الالئ

اكنت من اWٔولو¹ت د¹ل صاحب اجلال� هللا ينرصو، ا�يل اكن تيقول ٔ�ن 
  .السكن الالئق من رشوط احلياة الكرمية

�لف ٔ�رسة يف سكن  270والس=يد الوز�ر، اح]ا كنعرفو بnٔن اكينة ٔ
�لف و�دة يه ا�يل  50الصفIح، واح]ا ٔ�� اكنت عندي ٕاحصائية ٔ�ن ٔ

ة ا�يل تنجزت وكتقول اWٓالف من و�د 30تنجزت، ٔ�نت كتعرتف بnٔن 
الو�دات �يق yاوية عند العمران، ٔ�ش=نو هو السØب Mالش yاوية هاذي، 

  الس=يد الوز�ر؟
هاذ الساكن، هاذ الشقق ا�يل كتد�ر العمران يه يف احلقIقة كنا 
كنجيبو هاذ الناس ا�يل من سكن 1ري الئق بدون ©لكفة وكنجيبومه لسكن 

د اكن هاذ الساكن اكنوا كFسك]وا يف واyا يف الئق �لتلكفة، ٔ�ن هاذ الس=ي
بيوت fس=يطة وال فnٔ@واخ، ولكن ما عندمهوش حىت يش مصاريف ٔ�خرى، 
�لعكس ميل @يجيوا لهاذ اPيور، يك @يجيوا من الس=نة ٔ�نه اكنوا عندمه 
اPيون �ش خيلصوا هاذ املبالغ، @ي�سلفوا، اك�ن �زاف د¹ل احلواجي، وميل 

 ٔWوىل وهام @يخصهم ٕاصال�ات، ها شقوقات يف املباين، @يجيوا م]ذ الس=نة ا
 Yyاد طاحت الش=تا، ها يه داM ،تFها الكسور يف املعدات د¹ل الب
Mلهيم، �زاف د¹ل الوسائل، الس=يد الوز�ر، وMاد وا�د النقطة ا�يل يه 

) des petits appartements(¨مة ٔ�ن ±كتظاظ ٔ�ن كنلقاو دابـــــــــا 
د¹ل الطوابق، وكتلقى دروبة  4، اكينني (les étages)د¹ل  4يف 

كنجيبو هاذ الناس معينني وكنجمعهم فوا�د املنطقة .. ±كتظاظ د¹ل هاذ
ال مدارس قراب هلم، .. ما اك�ن والو، الوسائل د¹ل.. حىت الرشوط د¹ل

  ..ال �دائق، ال والو، 1ري مجمعات سك]ية 

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .يف بضع ثواين، الس=يد الوز�ر، تفضلو

  :الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
fرسMة Wٔقول ü بnٔنه ٕاىل تبعنا هاذ املنطق، ãس�شف مما تقولونه بnٔنه 
من اWٔحسن خنليومه يف مدن الصفIح، واPو� ما ميكªش، ٔ�ي دو� ال 

  .الناسميكن ٔ�ن تق�ل هذا اWٔمر، üÂ يتعني ٔ�ن حنسن من الوضعية د¹ل 
من اWٔرس املعنية  97%املسnٔ� الثانية، البحث ا�يل جريناه @يعطي ٔ�ن 

مهنا ح�ذت املاكن ا�يل  90%مس=تقرة يف اWٔما@ن ا�يل مشت لها، ٔ�زيد من 
نقلنامه ٕاليه، مجيع املؤرشات د¹ل الولوج ٕاىل اخلدمات ارتفعت بªس=بة @برية 

ناك حتسني والªس=بة من تعلمي وحصة و,هربة وماء و1ري ذü، مبعىن ٔ�نه ه 
  .28%ٕاىل  48%د¹ل الفقر هبطت من 
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اPراسة عند� ª1سلموها لمك، ٔ�عتقد ٔ�نه يتعني ٔ�ن Êشجع ما تقوم به 
هذه اPو� ؤ�ال نبخس جمهود هائل بذل وحسن الوضعية د¹ل مليون 

�لف مواطنني 300ؤ .  
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .ا�هتى الوقت الس=يد الوز�ر، شكرا

Wٓن ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية والسؤال املوUه �لس=يد الوز�ر، نhªقل ا
  ". ìسوية وضعية ٔ�ساتذة سد اخلصاص"موضوMه 

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية، تفضل 
  .الس=يد املس�شار

  :املس�شار الس=يد Mيل العرسي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئFس
  راء، السادة الوز

  ، إالخوة واWٔخوات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني
بعد انرصام نصف املومس اPرايس احلايل ال زالت ٔ�قسام وجحرات ومواد 
تعلميية بدون مدرسني، الس=Ó �لعامل القروي، هذا يف الوقت اÂي اس=تغين 

فIه عن ف�ة مت ±س=تعانة هبا يف الس=نوات الفارطة لسد اخلصاص املس�ل 
  . هذا الشnٔنيف

Âا Êسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن ما تعزتمون اختاذه من ٕاجراءات 
وخطوات ملعاجلة اخلصاص يف اWٔطر الرتبوية �لعامل القروي، مع اس=تحضار 

من yربات وجتربة يف هذا ) ٔ�ي ف�ة سد اخلصاص(ما رامكته هذه الف�ة 
  .الشnٔن

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .د املس�شارشكرا الس=ي

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالUابة Mىل السؤال، تفضل

الس=يد yاP الربUاوي الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .شكرا الس=يد الرئFس
  .شكرا الس=يد املس�شار Mىل هذا السؤال

�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد يف البداية Mىل ٔ�ن الوزارة تبذل يف بداية لك مومسٔ 
درايس جمهودات ج�ارة لضامن توفري املوارد الØرشية الكفYI بضامن السري 
العادي �ºراسة، وتت÷ذ مجيع التدابري الالزمة þمير اPخول املدريس Mىل 

�حسن وUه، وس�Fقى هذا التقليد هو املعمول به دامئأ.  
فÓ خيص وضعية امللكفني fسد اخلصاص، جلnٔت بعض النيا�ت yالل 

اضية وfشلك اس=ت�]ايئ ٕاىل ±س=تعانة ببعض �اميل الشهادات الس=نوات امل
1ري املنمتني لهيئة التدرãس، قصد ٕاعطاء ساMات ٕاضافIة مؤدى عهنا fشلك 

  .عريض
يف مر�Y 9نية وبعد تقIمي هذه التجربة وبعد ٔ�yد معطيات ٔ�خرى 
سnٔشري ٕاþهيا، ختلت الوزارة عن هذه التجربة هنائيا م]ذ س=نوات، حIث 

Mىل اWٔساتذة املهنيني �لقIام بعملية التدرãس، ويف نفس الوقت اقhرصت 
فhحت ٔ�بواب املبار¹ت لولوج املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن يف 

  .صيغهتا اجلديدة �لªس=بة حلاميل الشهادات الراغبني يف ولوج ¨نة التدرãس
hضيات وكام ال خيفى Mليمك فٕان التوظيف وإالدماج يف التعلمي وفق املق 

القانونية السارية املفعول �اليا متر Mرب احلصول Mىل شهادة التnٔهيل الرتبوي 
من املراكز اجلهوية �لتكو�ن والرتبية والن�اح يف م�اراة التوظيف، وهذا هو 

  .املبدٔ� اÂي ٔ�قرته م]ذ البداية هذه احلكومة
واختذت مجموMة كذü من إالجراءات والتدابري ملواÈة اخلصاص من 

اWٔاكدمييات لرتش=يد اس=تعامل العنرص الØرشي و©لكيف ٔ�ساتذة  طرف
الثانوي بتدرãس املواد املت�اÊسة وا�لجوء عند ±قhضاء ٕاىل الساMات 
إالضافIة، دامئا يف ٕاطار ±س=تعانة و±ع¶د ٔ�ساسا Mىل اWٔساتذة 

  .النظامIني
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد الوز�ر

دة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب، تفضيل الس=يدة اللكمة �Wٔد السا
  .املس�شارة

  :املس�شارة الس=يدة ٔ�مال مIرصة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئFس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
قد معدت شكرا Mىل جوا�مك الس=يد الوز�ر احملرتم، كام Uاء يف ردمك، 

الوزارة ٕاىل سد اخلصاص اÂي اكنت تعرفه بعض املؤسسات التعلميية 
��لجوء لغري اWٔطر الرتبوية �لقIام حبصص تدرãس مقابل ±س=تفادة من 

  .تعويضات، هذه الف�ة يه موضوع السؤال
جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه الف�ة قد خضعت النتقاء مس=بق تاله اخhبار 

ء �لقIام مبهمة سد اخلصاص يف ¨نة التدرãس، شفوي، ما مكهنا من ا�لجو 
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا قد رامكت جتربة مIدانية yالل ممارس=هتا، كام ٔ�هنا تلقت 

  .©كوينات بيداغوجIة لنفس الغاية 
حبدي�]ا عن هذه الف�ة، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٕامنا نقصد دعو©مك ٕاىل 

بوية �لسلكني التفكري fشلك ٔ�معق يف اخلصاص املس�ل يف اWٔطر الرت 
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±بتدايئ وإالMدادي، الس=Ó �لعامل القروي، �هيمك عن ظاهريت 
±كتظاظ واWٔقسام املشرتكة، وذü �س=تحضار ما رامكته هذه الف�ة من 
yربة وجتربة وما قدمhه من تضحيات وٕاماكنية اس�Cر لك هذا يف معاجلة 

  .هذه إالشاكليات
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .س=يدة املس�شارةشكرا ال 

  .لمك اللكمة، الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIب، يف �دود الوقت املتبقى

  :الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .شكرا الس=يدة املس�شارة Mىل التوضي�ات
د Mىل قلت بnٔن الوزارة قامت �ع¶د س=ياسة ìسري يف اجتاه ±ع¶

اWٔساتذة النظامIني وعن طريق املرور Mرب مسطرة املباراة، والباب مفhوح 
�لجميع، وهؤالء امللكفني fسد اخلصاص، الك�ري مهنم، انطالقا من الت�ارب 
اليت اك�س=بوها، متك]وا من ٕاجراء املبار¹ت fشلك �حج، والباب مفhوح 

  .املباراة لبايق الف�ات ٕالجراء املسطرة الوحIدة املعمتدة Mىل
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Mىل املسامهة يف هذه اجللسة

الرب�مج "السؤال املوايل موUه لقطاع التجهزي والنقل، وموضوMه 
  ".الوطين الثاين �لطرق القروية

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ±س=تقاليل لتقدمي 
  .يد الرئFسالسؤال، تفضل الس= 

  :املس�شار الس=يد محمد اWٔنصاري
  . شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  الزمIالت والزمالء، 

لقد طرح]ا يف الفريق ±س=تقاليل �لو�دة والتعادلية هاذ السؤال 
املتعلق �لرب�مج الوطين لطرق العامل القروي ٔ�و �لطرق القروية، لنعرف 

 ٔWرب الرب�مج اM ،ن الس=يد الوز�ر�ول والرب�مج الثاين، بعدما نؤكد Mىل ٔ
  .الرب�جمني معا قد لعبا دورا يف فك العز� عن Mدد @بري من املناطق

وٕاننا نود ٔ�ن نعرف املرا�ل اليت قطعها الرب�مج الثاين وتزني� Mىل ٔ�رض 
الواقع، وٕاذا اكن إالماكن موافاتنا، ومن yاللنا الرٔ�ي العام ٔ�و الرٔ�ي 

  .جنازالوطين، بªس=بة االٕ 
 .وشكرا

  

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، لٕالUابة Mىل السؤال

  :الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوFUس�Iك
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

�شكر الس=يد املس�شار احملرتم Mىل طر�ه هذا السؤال، ٔ�مهيتو ٔ�نه ٔ
اÂي حيظى بعناية yاصة Pى اPو� سابقا واWٓن يتعلق �لعامل القروي، 

  .ؤ�يضا س=يكون الحقا
�نمت تعلمون ٔ�ن الرب�مج اÂي ٔ�طلقه صاحب اجلال� �لس=بع الس=نوات ٔ

مليار  36مليار درمه �لعامل القروي، جزء ¨م فIه،  50املق�Y، حوايل 
  .�لطرق، وyاصة املناطق اجلبلية واملناطق اليت مل ìس=تفد

الرتت�Fات مع وزارة اPاyلية ومع وزارة الفال�ة ومع وزارة  وحنن يف �ٓخر
املالية، ٕان شاء هللا، �ش نبداو ننجزو فIه ابتداء من هذه الس=نة بعد 

  .التوزيع
د¹ل الربامج،  3ٔ�مهية، لكن، ق�� اكن .. فٕاذن اك�ن �ر�مج Uديد �ش

د الرب�مج اكن الرب�مج اWٔول، مث Uاء بعده الرب�مج الثاين، مث Uاء وا�
  .ٕاقلمي 22ممكل ا�يل ìسمى الرب�مج د¹ل اþهتيئة الرتابية، ا�يل 

فميكن ليا نقول ٕاجامال، اح]ا، ٕاىل بغينا نتلكمو Mىل الرب�مج الثاين، اح]ا 

، ا�يل هو الرب�مج، اس=تطعنا 15.560وصلنا ٕاىل �ٓخر الكIلومرتات، مبعىن 
، قIد إالجناز، بقاوا 1900، 13.100ننجزو فهيا، جنزت اPو� تقريبا، 

وا�د الªس=بة قليU Yدا، نظرا Wٔن وا�د العدد د¹ل الرشاكء، العتبارات 
ف�التايل .. ا�يل كتعرفوا، اك�ن جامMات ا�يل ما قدوش خيلصوا، ا�يل ما 

تUٔnل هذا، �ش ندجموه يف الرب�مج اجلديد، وغناyذو بعني ±عتبار 
  .الظروف د¹ل هذه امجلاMات

�وال، التnٔثري د¹ل هاذ الرب�مج، .. ؤال Mىل جوج د¹للكن، اكن السٔ
�ة قريبا Iراسة، وا�يل غنقدمو الن�Pالبد، هاذي ٕاشارة، اح]ا در� وا�د ا

لطريق، كام ٔ�ن هناك �9ٓر د¹ل الكهربة، Mىل ا9ٓWر إالجيابية د¹ل الرب�مج ا
�9ٓر د¹ل )l’INDH( ىلM رP�، فدر� وا�د ميكن يل نقول لمك اك�ن ٔ

yدمات النقل، اك�ن ٔ�Pر Mىل امليدان الفال� fشلك @بري Uدا Mىل 
مس=توى إالنتاج وMىل مس=توى حىت املك]نة، مث اك�ن ٔ�Pر Mىل مس=توى 
الوضع ±ج¶عي �لªس=بة �لمرٔ�ة واþمتدرس والولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، 

يومك النتاجئ نعطيوها لمك، إالحصائيات كام طلبمت، نعطيومك Êس=بة إالجناز، نعط 
�يضا اPWٔرٔ.  

مث اكن وا�د السؤال ٕاىل بقى وا�د شوية د¹ل الوقت وما طرحhوش 
يل املشاريع املهيلكة وا9ٓWر د¹لها Mىل العامل القروي، ٕاذا اكنت الفرصة ميكن 

 .لنا ٔ�يضا نعطيو بعض املعطيات حول هاذ اGال
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  :اجللسة رئFسالس=يد 
 .شكرا الس=يد الوز�ر

  .�شار، يف ٕاطار التعقIباللكمة لمك الس=يد املس 

  :محمد اWٔنصاري الس=يد املس�شار
شكرا الس=يد الوز�ر Mىل هذه املعطيات، ولكن ٔ�� ال ٔ�©لكم عن 
املرا�ل املس=تق�لية بقدر ما ٔ�©لكم عن إالجنازات السابقة يف هاذ اGال، 
وبدون شك ٔ�ن هذه الربامج قد ٔ�جنزت fرشاكة مع Mدد @بري من الفرقاء، 

م�ل امجلاMات احمللية، جمالس العمالت واWٔقالمي واجلهات  مهنم امجلاMات
  .وكذü بعض امجلعيات، ويف ٕاطار �رامج مhعددة

حسب ما هو مhداول، الس=يد الوز�ر، يتØني ٔ�ن Êس=بة إالجناز بªس=بة 
، وهذا �ريد ٕاما تصحيح هذا الرمق %�80لرب�مج الثاين مل تت�اوز Êس=بة 

  . عند ±قhضاء ٔ�و تnٔ@يده
ن اWٔمر كذü، فٕاننا ن�ساءل @يف ميكن ٔ�ن نفكر �لتخطيط وٕاذا اك

  لرب�مج 9لث دون ٕامتام الرب�مج الثاين؟
مث كذü البد ٔ�ن ن�ساءل �ملناس=بة، ما يه Êس=بة الرشاكء ا�Âن مل 
يوفوا �لزتاماهتم ٔ�و رمبا مه ا�Âن اكنوا س�Øا يف عرقY ما تبقى من ٕاجنازات 

  لرب�مج الثاين؟ �لªس=بة لٔ°شطر املتبقIة يف ا
�ن ٔ�شري ٕاىل غياب الصيانة �لªس=بة لتك ٔ ،üود كذ�مث، �ملناس=بة، ٔ
الطرق اليت ٔ�جنزت من مضن هذا الرب�مج، هو اليشء اÂي يتطلب 
املواصY �لت��ع، وyاصة �لªس=بة �لمªشnٓت م�ل الق]اطر، مث القضية د¹ل 

  ..الرشاكة وال�شارك، فÓ خيص
  .شكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .شكرا، اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIب

  :التجهزي والنقل وا�لوFUس�Iك وز�رالس=يد 
ٕاىل Uات Mىل yاطر السادة املس�شار�ن، ٔ�نه امللف .. ٔ�� اقرتح Mىل

الطريق يف احلقIقة yاصو وقت @بريا Uدا، ٕاىل اكن ممكن Mىل مس=توى 
@يلومرت ٔ�جنز وقIد إالجناز،  15.560لرب�مج فIه اWٔرقام، اا�لجنة نعطيو 

@يلومرت، مبعىن ا�يل ما  15.100اWٓن غنهتيو به، ٕان شاء هللا هاذ الس=نة، 
والسØب ٔ�نه وا�د احلصة بقت  15.500@يلومرت من  400غي�]جزشاي هو 

مليون د¹ل اPرمه، تت�اوز �ك�ري، ٕاما Èات  M900ىل امجلاMات ا�يل فهيا 
  ....جامMات ما  ما ٔ�داìش ٔ�و

فاح]ا اش=نو قلنا؟ مادام اك�ن هاذ الظروف هاذي، 1ادي Êسدو هاذ 
@يلومرت ا�يل بقت، و1ادي ندجموها  400الرب�مج واyا ٔ�نه ما مكلناش هاذ 

  . يف الرب�مج اجلديد وهذا هو إالتفاق
مث ٔ�يضا يف الرب�مج اجلديد yذينا بعني ±عتبار صيانة ما ٔ�جنز، مث 

±عتبار وا�د القضية مز¹ن يعرفوها السادة املس�شار�ن،  اyذينا بعني
جزء من الطرق اليت يه اWٓن قروية اWٓن فهيا اWٓالت، س=تصبح مصنفة 

  .و"بعة لوزارة التجهزي لتخضع �لصيانة

  :اجللسة رئFسالس=يد 
 .شكرا �لس=يد الوز�ر

ا�هتى الوقت الس=يد الوز�ر، شكرا الس=يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Mىل 
  .ة يف هذه اجللسةاملسامه

©راجع "نhªقل ٕاىل السؤال املوايل املوUه لقطاع الس=يا�ة، وموضوMه 
  .، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك"الس=يا�ة

  .تفضل الس=يد املس�شار، تفضل

  :املس�شار الس=يد الطيب البقايل
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  املس�شار�ن احملرتمني، الس=يدات والسادة 

مما الشك فIه ٔ�ن Mائدات الس=يا�ة ©راجعت يف اWٓونة اyWٔرية، يف 
الوقت اÂي اكن Mىل احلكومة ٔ�ن جتلب الس=ياح اUWٔانب من خمتلف 
اجلªس=يات، وذü بفضل ±س=تقرار اÂي تنعم به بالد�، وÆ امحلد، ولعل 

اyلية، اليت ال تعريها ٔ��نت عن ازدهار الس=يا�ة اP العطلتني اyWٔريتني
 .احلكومة اه¶ما @بريا

  :وMليه، Êسائلمك الس=يد الوز�ر
�ال تفكر احلكومة ٔ�مام هذا الرتاجع يف قطاع الس=يا�ة يف تطو�ر ٔ
عروضها ل�شجيع الس=يا�ة اPاyلية حىت ت¶ىش وإالماكنيات املادية للك 

  ف�ات الشعب املغريب؟
واق Uديدة عوض وهل هناك من تدابري من ٔ�Uل البحث عن ٔ�س

  التقليدية اكالنفhاح Mىل اWٔسواق إالفريقIة م�ال؟ 
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس=يد الوز�ر لٕالUابة

  :الس=يد حلسن �داد وز�ر الس=يا�ة
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .شكرا الس=يد املس�شار Mىل طر�ه هذا السؤال ا�يل هو ¨م
ل ü 1ري �لªس=بة لقطاع الس=يا�ة هو حيقق ٕاجنازات ¨مة ٔ�� نبغي نقو 

�لف م]صب شغل  60ونتاجئ ¨مة، واPليل Mىل ذü اWٔرقام اليت عند�، ٔ
مت حتقIقها، كذü هناك اس�Cرات ¨مة Uدا، واح]ا تنوصلو بعض اWٔحIان 
ٕاىل ٔ�رقام قIاس=ية فÓ خيص ±س�Cرات فهاذ الس=نوات هاذي، حىت فهاذ 
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  .2016هذه د¹ل الس=نة 
نعم هناك كذü و�دات كتخرج لك ٔ�س=بوع، اكينة و�دات ا�يل يه 
كتخرج ٕاىل الوجود، هناك اه¶م @بري Uدا �لس=يا�ة، وحىت يف اWٔرقام 
د¹ل Mدد الوافد�ن، فقط هذه الس=نة، نظرا لٔ°�داث ا�يل وقعت 

لط واملشالك ا�يل وقعت ٕاقلميية وMىل املس=توى اPويل ٕاىل 1ري ذü، واخل
ا�يل اك�ن يف اWٔذهان هو ا�يل ٔ�عطى وا�د النوع د¹ل الرتاجع، راه كنا يف 

، هاذ 2%، 2014د¹ل امسيتو، يف  8%مليون،  10وصلنا ل 2013
، ولكن مايش حصيح بnٔنه ال هنمت �لس=يا�ة اPاyلية، �لعكس، %1-الس=نة 
الس=يا�ة  33%فاش وصلنا، اWٓن  2012ا�يل اكنت الس=يا�ة يف  25%

Pلية كمتثل، اyة، �لعكس  33اIرمه رمق املعامالت الس=ياحPمليار د¹ل ا
العطل ا�يل امعلناها اWٓن يه عطل Èوية هذا ٕاجراء اyذاتو احلكومة، 
كذü ال�شجيع ا�يل كنعملو يف ٕاطار الش=ياكت العطل ا�يل 1ادي تªش=تغلو 

  .Mلهيا هذا يف ٕاطار احلكومة
 yاPٔنه الس=يا�ة اnنه يف ٕاذن لك هذا @يعين ب�لية ا�يل هو الهدف د¹لها ٔ

 2020ميكن لنا ق�ل من  33%راه وصلنا ل  40%توصل ٕاىل  2020
1ادي نوصلو بnٔن الس=يا�ة اPاyلية ©كون من اWٔمعدة اWٔساس=ية د¹ل 

  .الس=يا�ة املغربية
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد الوز�ر

Iد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�Wٔ باللكمة.  

  :املس�شار الس=يد عبد الرحامن اPرãيس
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
�خوايت املس�شار�ن، ٕاخواين املس�شار�نٔ،   

يف احلقIقة ا�يل جIتو به الس=يد الوز�ر هو وا�د العمل ا�يل مشكور�ن 
 M-1ليه وجمهود @بري، ٕاال ٔ�نه Mدة م]اطق ا�يل عرفت ©راجع @بري مايش ب

تقريبا ا�يل نقصات يف املداyل د¹ل  20%وىل  10%ا�د ولكن رمبا بو 
  .الس=يا�ة

اك�ن مواقع ٕاسرتاتيجية مهنا املنطقة د¹ل ٕاقلمي دروãش ا�يل تتوفر Mىل 
@يلومرت د¹ل البحر ا�يل تªمتنو مهنا كذü اجلبال ا�يل تتحيط هبا وا�يل  75

��مك تªمتنو ٔ��مك "yذها بعني ±عتبار هاذ املنطقة هذه، وكنمتنو ٔ üكذ
توفروا لها Mىل اWٔقل وا�د املندوب د¹ل الس=يا�ة يف هاذ املنطقة هذه 

  . الس=يد الوز�ر
�هيك Mىل املناطق ا�يل Mارف ©راجع ا�يل يه املناطق د¹ل اجلنوب 
الرشيق وميل ©هنرضو Mىل اجلنوب الرشيق ©هنرضو Mىل فكIك، Mىل 

لكممي، هاذ املناطق هذه الراش=يدية، تنغري، ورزازات، زا@ورة، طاطا حىت ل

ا�يل عرفت وا�د الرتاجع @بري معايل الوز�ر وا�يل رمبا اكن وا�د ا�لقاء ا�يل 
وا�يل كنا طلبنا م]ه  05/03/2013رشف Mليه الس=يد رئFس احلكومة يف 

Mدة نقط مع مجموMة د¹ل الفرقاء مهنم النقابيني ومهنم كذü اGموMة د¹ل 
 ٓWةالفرقاء الس=ياس=يني، وحلد اUىل حىت �اM وفر�hن مازال تن�س=ناو وم.  

اك�ن ©راجع @بري ال من الناحIة يف املبhFات وكذü عند� مشلك كام 
تتعرفو د¹ل الس=يا�ة ٔ�هنا املشلك د¹ل الطريان املشلك د¹ل الولوج عن 
الطريق وهذا yانق هاذ املناطق هذه، وكتعرفو بnٔن هاذ املناطق تتعFش ٕاال 

  .من يش �اUة ٔ�خرى من الس=يا�ة ما تتعFش
فhنمتناو، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه د�ر وا�د Mىل اWٔقل وا�د إالطال� وا�د 

إالسرتاتيجية ©كون yاصة هباذ املناطق هذه Wٔن ما تيعFشو ٕاال من هاذ 
املنتوج الس=يا� وكذü الس�Fيئ وا�يل تªمتناو ٔ�نه �كون حمطة د¹ل وا�د 

مك ©رجعو لها الثقة يف املنتوج التوقف عند هاذ املناطق هذه �ش ميكن ل
  .. د¹لها، كذü املس�مثر�ن د¹ل الس=يا�ة @يعانيو كثريا

 :اجللسة رئFسالس=يد 
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIب تفضلوا

  :وز�ر الس=يا�ةالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

يف ٕاطار وا�د املنظومة ا�يل فهيا اPريوش هو راه 1ري �لªس=بة ٕالقلمي 
السعيدية وفهيا الناضور وفهيا احلس=مية وتªشفوها يف ٕاطار ما نعمل اWٓن يف 
السعيدية ويف مارìش=ياك وكذü يف املس=تق�ل يف ��رãس، Wٔن هذا هو 
ا�يل 1ادي يعطينا الطاقة إاليوائية مع املناطق اخللفIة ا�يل موجودة Mىل 

"فو1الت، Mىل مس=توى زكزل راه اكينة  مس=توى �راكن، Mىل مس=توى
تنعملو فIه  خطة م]تظمة يف هاذ إالطار هذا، ما تن÷دوش ٕاقلمي بو�دو

الس=يا�ة ولكن تنعملو يف ٕاطار م]ظومة حبال املنظومة ا�يل ذ@رت يف 
اجلنوب الرشيق، 1ري يف اجلنوب الرشيق اك�ن وا�د اخلاصية ٔ�ساس=ية ا�يل 

زازات ا�يل يه املتنفس د¹لو عرفت ما خصناش نªساوها وهو مدينة ور
ا�يل اكنت معيقة Uدا ا�يل  2013حىت  2011مشالك اج¶عية ابتداء من 

�Pرت Mىل الطاقة إاليوائية ؤ�Pرت Mىل اGيء د¹ل الس=ياح ؤ�Pرت Mىل ٔ
  .الك�ري

اWٓن جتاوز� هاذيك املر�Y واWٓن صار وا�د العد تصاMدي �لªس=بة 
يع، راه �لªس=بة ح]ا م�ال وضعنا خط د¹ل �لس=ياح، ولكن جيب جتند امجل 

الطريان ما بني مدريد وورزازات ودمعناه ولكن مت توقIف هذا Wٔن ما 
تيعمرش هذا اخلط هذا، ال ميكن لوزارة الس=يا�ة ٔ�هنا متيش تعمر اخلط 
د¹ل الطريان، املهنيني هام ا�يل تيعملوا هاذ إالطار هذا، ولكن خصنا 

، مكهنيني، @وزارة الس=يا�ة املكhب الوطين املغريب Êش=تا1لو مجيعا مكنتخبني
�ٔnننا ندمعوا هاذ املس�  .�لس=يا�ة �ش ميكن لنا ٔ
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�� تنظن ٔ�نه البد Mىل مس=توى ورزازات، Mىل مس=توى زا@ورة، Mىل ٔ
مس=توى الراش=يدية ٔ�ن �كون هناك خطوط طريان Mىل مس=توى اPاyيل 

ش ميكن لنا نوصلو وMىل مس=توى اخلار�، ولكن بتظافر مجيع اجلهود �
لها، ؤ�كرب �اUة نعملو وهو فك العز� Mىل هاذ املناطق Mرب طريق الس=يار 
وكذü نفق ا�يل 1ادي ميكن ٔ�نه حيل املشالك د¹ل ورزازات واجلنوب 

  .الرشيق
  .وشكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر ؤ�شكرمك Mىل املسامهة يف هذه اجللسة

) 3(شغيل والشؤون ±ج¶عية فºينا  ثالثة نhªقل اWٓن لقطاع ال� 
، اللكمة �Wٔد السادة "ال�شغيل"ٔ�س=ئY، نبدٔ� �لسؤال اWٔول وموضوMه 

  .املس�شار�ن من الفريق ±س=تقاليل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس=يد املس�شار الس=يد الرئFس

  :الس=يد ر�ال املاكوي املس�شار
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  ، دات والسادة املس�شار�نالس=ي

الس=يد الوز�ر، 1ادي تتفقوا معي طبعا بnٔنه الªس=بة د¹ل البطا� يه 
مؤرش @بري لن�اح ٔ�و Mدم جناح ٔ�ية حكومة يف الس=ياسة ±قhصادية 

  .و±ج¶عية د¹لها
مع اWٔسف بالد� yالل الس=نوات هذه د¹ل هاذ احلكومة Êس=بة 

�يل خرجت لنا املندوبية السامIة �لتخطيط البطا� يف ارتفاع ¨ول واWٔرقام ا
صعدت  2014و 2015بداية هاذ الس=نة تتقول بnٔن Êس=بة البطا� ما بني 

�لف Mاطل عن الشغل يف املغرب،  200ٔ�كرث من مليون و %6.8تقريبا ٔ
اWٔشهر من  8وا�د اGموMة مهنم Mاطلني ملدة ©زيد عن الس=نة Mىل بعد 

  .معر هذه احلكومة
د الوز�ر، واش اك�ن يش ٕاجراءات معلية تبعث اWٔمل تªسولمك، الس=ي

يف نفوس هاذ العاطلني وتبعث اWٔمل يف نفوس ٔ�يضا يف املق�لني Mىل سوق 
  الشغل؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال
علق مبعضY بطا� يف ٕاطار و�دة املوضوع عند� السؤال الثاين املت

  .الكفاءات واWٓليات املعمتدة ملعاجلهتا من فريق اWٔصا� واملعارصة
  .تفضلوا الس=يد املس�شار

  :الس=يد عبد السالم بلقشور املس�شار
  .شكرا لمك الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  ، الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

عي �مhياز ويتعلق اWٔمر الس=يد الوز�ر Êسائلمك اليوم يف موضوع اج¶
  .بnٓفة البطا� ٕان حص القول ومعضY ال�شغيل

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة من ٔ�Uل تطويق هذه املعضY ومن ٔ�Uل 
  اخلروج هبا ٕاىل �ر اWٔمان؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا

نتاجئ التدابري اجلديدة لتعز�ز "اللكمة، كذü، يف ٕاطار نفس املوضوع، 
، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من مجموMة "نعاش ال�شغيلمسلسل إ 

  .العمل التقديم لتقدمي السؤال
  .تفضل الس=يد الرئFس

  :الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو املس�شار
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن، 

�yذت  الس=يد الوز�ر، تنعرفو بnٔن ماكحفة البطا� وتعز�ز فرص الشغلٔ
��مك فhحمت مشاورات م]ذ ٔ üى احلكومة، وعرف]ا كذPمك و�P ماكنة قوية
مدة مع Mدد من الرشاكء يف هذا املوضوع، مبا فهيم م]ظمة العمل اPولية 
وبلورمت من yالل اPراسات اليت ٔ�جنزت، ٕاسرتاتيجية وطنية تعمتد �PرUة 

  .اWٔوىل Mىل مفهوم ±بتاكر وMىل مفهوم الت�ديد
يد ٔ�ن نعرف ٔ��ن وصلت هذه إالسرتاتيجية؟ خصوصا ٔ�ن ٔ�هدافها فرن 

�ددة ونعرف ٔ��ن وصلت؟ �2025ددت يف hوهناك طوارئ م  
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

دقائق بطبيعة احلال لٕالUابة Mىل  9اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف �دود 
  .وز�ر �لمنصةاWٔس=ئY والرد Mىل التعقIبات، تفضل الس=يد ال

  :الس=يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون ±ج¶عية
  .شكرا الس=يد الرئFس احملرتم

  ، الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
�ريد بداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن عن الفريق ±س=تقاليل وعن ٔ

	م هذا فريق اWٔصا� واملعارصة وعن مجموMة العمل اPميقراطي Mىل طر 
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  .السؤال
ال شك ٔ�نه السؤال �لطبع يثري اه¶م وحيظى �ه¶م الرٔ�ي العام واه¶م 

  .وطين واه¶م اGمتع بnٔرسه
ابغيت كذü نقول �لطبع و�لتذكري ٔ�ن البطا� يف املغرب شnٔننا شnٔن 

�ساس=ية �3يق البºان، ©رجع لعوامل ٔ:  
�ل�شغيل، لك  العامل اWٔول، خيص ضعف حمتوى اþمنو ±قhصادي

�لف م]صب شغل،  30ٔ�لف ٕاىل  29نقطة منو متك]نا من yلق حوايل ٔ
معدل ال�شغيل �منو ب  %1ومبعىن �ٓخر ملا @يمنو ±قhصاد الوطين ب 

هذا  %1د¹ل اþمنو �ش يطلع ال�شغيل ب  %5، خصنا ند�روا 0.2%
  .�ش تعرفوا الصعوبة د¹ل املشلك

د¹ل وثرية اþمنو اPميوغرايف يف السØب الثاين، هو اكن عند� ارتفاع 
اك�ن التحول  21ال�سعينات ويف الCنF]ات، اWٓن �لطبع يف بداية القرن 

وانتقال دميوغرايف و�لتايل اك�ن ©راجع د¹ل اþمنو اPميوغرايف وهذا �لطبع 
1ادي يعطينا وا�د شوية د¹ل ±خنفاض د¹ل الضغط يف اWٔو@س�ني 

  .22ابتداء من العرشينات و
السØب الثالث وهذا كذü هيلكي وبIªوي، هو Mدم مالمئة التكو�ن مع 

  .�اجIات سوق الشغل، املشلك د¹ل التكو�ن
البد من التذكري ٔ�ن احلكومة والرب�مج احلكويم وضعنا ال�شغيل 
اWٔولوية الثانية بعد القضية د¹ل الو�دة الوطنية، رضوري Wٔن ال�شغيل 

قولوا الكرامة د¹ل املواطن، حقه يف الشغل اح]ا ميل تنقولوا ال�شغيل تن
  .جير� ٕاىل حلقوق ±قhصادية و±ج¶عية اWٔخرى، اك�ن إالجراءات

�وال، اح]ا تنواصلوا لك ما اكنت احلكومات السابقة تقوم به، ما Êسميه ٔ
، من "إالدماج"�لس=ياسات الªش=يطة �ل�شغيل ويه ٕاجراءات من ق�يل 

، مث "املقاو� اÂاتية"ٔ�و " ل�شغيل اÂايتا"، من ق�يل "التnٔهيل"ق�يل 
�ضف]ا �رامج Uديدة اليت اكنت مسطرة يف الرب�مج احلكويم، ٔ�ساسا مهنا ٔ

هو ٔ�عطينا ±نطالقة د¹لو هاذ " تnٔطري"وهاذ �ر�مج " تnٔطري"�ر�مج 
�لف جماز ا�يل @يعاين من  25الس=نة خبصوص التكو�ن وا�د اGموMة د¹ل ٔ

 ٔWا Yمد كام قال الس=يد املس�شار احملرتم، وهاذ الرب�مج 1ادي البطا� الطوي
مليون درمه، Mىل  500س=نوات بغالف مايل يقدر ب  3نفذوه Mىل مدى 

 . مدى ثالث س=نوات
بفضل هاذ الرب�مج، املس=تفIد 1ادي ãس=تافد من وا�د املن�ة شهرية 

  .شهر 12شهور ٕاىل  9د¹ل ٔ�لف درمه، yالل مدة ترتاوح بني 
ن، هاذ التكو�ن هذا ©كو�ن نظري، ولكن ٔ�سايس التكو�ن و1ادي �كو

التطبيقي، النصف د¹ل الوقت 1ادي يدوزوه يف املقاو�، �ش يتدرب 
Mىل القضا¹ د¹ل التواصل، القضا¹ د¹ل وسائل االتصال اجلديدة، احلديثة 

)Les nouvelles technologies de l’information( ،üوكذ ،
  .قاوالتيةالروح ٔ�و الثقافة امل

، هو �ر�مج 2015مث در�، صادقhوا Mليه يف القانون املايل د¹ل، د¹ل 

، هاذ الرب�مج @هيم دمع املقاوالت احلديثة الªشnٔة، ا�يل كت÷لق ما "حتفزي"
، 2019دج]رب  31، ٕاىل 1اية 2015بني، ا�يل تªشnٔت ما بني فاحت ينا�ر 

  .يعين ملدة مخس س=نوات
فل �لنصFب د¹ل املقاول فÓ خيص الضامن احلكومة، املزيانية، كتك

شهر، واكنت كذü، كنعفIوا املقاول من الرضيبة Mىل  24±ج¶عي، ملدة 
د¹ل الش=باب، Mىل ٔ�ن ال  5د¹ل اWٔطر،  5اyPل، يف سقف د¹ل 
�لف درمه، �لضبط صافIة وyام، ما فهياش  10يتعدى اWٔجرة الشهرية، ٔ

  .الرضيبة Mىل اyPل
 üىل ال�شغيل، و9نيا، هذا كذM وال، ل�شجيع املقاوالت�ٔ ،Yوس=ي

  .ل�شجيع املقاوالت Mىل حسن التnٔطري
و�لتايل، ٕاال ٔ�طر� املقاوالت مز¹ن، 1ادي ©كون إالنتاجIة، و1ادي 

  .©كون التنافس=ية د¹ل املقاوالت Mىل الصعيد اPويل
 �لطبع، اح]ا مرت الس=نة، كنظن، هاذ الرب�مج هذا 1ادي مز¹ن،
 ،Æ مل، ولكن، امحلدM ىلM وان اكنت يف البداية، املقاوالت ما اكنوش

  .اWٓن، مجيع املقاوالت @يل�nٔوا لهاذ النظام
، حبيث، ولكن مع "إالدماج"مث املسnٔ� الثانية، حسª]ا الرب�مج د¹ل 

 üو� كذPن ا�اWٔسف، تعطلنا يش �اUة يف اWٔجرٔ�ة د¹ل هاذ القانون، ٔ
 24دي تضمن التغطية الصحية �لªس=بة �لمتدربني، ملدة 1ادي حتمل، ٔ�و 1ا

üشهر كذ.  
هذا، @يف ما قال الس=يد املس�شار، �لطبع، �ٕالضافة ٕاىل هاذ 
الربامج، ٔ�طلق]ا، صادقت احلكومة يف يوليوز املايض Mىل ٕاسرتاتيجية واك� 
ال�شغيل، ا�يل اWٓن، اح]ا ابدينا يف ٔ�جرٔ�هتا من yالل، ٔ�ساسا، إالطالق 

، مع دخول اجلهوية املتقدمة �زي التطبيق، 2016هاذ الس=نة، س=نة مع 
  .1ادي نطلقوا الربامج اجلهوية من ٔ�Uل ال�شغيل

، �ش 1اد�ن نبداوا 12وعند� �ر�مج مسطر مع اجلهات الثانية، 
"فIالت، 1ادي نواصلو مع - ابتداء من اWٔس=بوع القادم، مع Èة درMة

 ٔ�� كنقولها، وكنnٔكد Mلهيا، مسnٔ� ال�شغيل خمتلف اجلهات، Wٔن اح]ا بغينا، و
هتم احلكومة �لطبع، يه مسnٔ� د¹ل احلكومة ٔ�وال، وق�ل لك يشء، ولكن 
مسnٔ� اGمتع، مسnٔ� الفاMلني ±قhصاديني و±ج¶عيني، والرشاكء واGمتع 

  .املدين، ولك املغاربة
م الوطن Wٔن اح]ا معنيني هباد الورش د¹ل ال�شغيل، Wٔن مسnٔ� كهت

  .د¹لنا، وكهتم الشعب د¹لنا، وكهتم ±س=تقرار د¹ل بالد�
  .وشكرا الس=يد الرئFس

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

نhªقل ٕاىل التعقIبات Mىل اجلواب، ٔ�و اجلواب د¹ل الس=يد الوز�ر، 
  .فاللكمة �لفريق ±س=تقاليل يف ٕاطار التعقIب
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  .تفضل الس=يد املس�شار

  :ر�ال املاكويالس=يد  املس�شار
  .شكرا الس=يد الوز�ر

كªشكرومك Mىل الرصا�ة د¹لمك، �Wٔمك ربطتو يف بداية اجلواب د¹لمك 
املشلكة د¹ل ال�شغيل بªس=بة اþمنو، يعين، رمغ هاذ اGهودات وإالجراءات 
ا�يل امعلتو، هذا لكو، ما@مينعش ٔ�نه الªس=بة د¹ل البطا� غتبقى ماش=ية يف 

صا، اح]ا كنعرفو هاذ الس=نة، غتكون صعبة ٔ�يضا، يعين، ±رتفاع، خصو 
كتعرفو القطاع الفال� كFشغل حىت هو، وعندو صعو�ت yالل هذه 

�لف Mاطل Uديد دyالت، والت يف  60الس=نة، الس=نة املاضية، ٔ
احلساب، كنتلكمو Mىل العاطلني، مك]تلكموش ٔ�يضا Mىل ا�يل عندمه ما 

، يف ارتفاع، حىت هام مليون %�11د ãسمى �لشغل الناقص، ا�يل هام وا
�لف د¹ل املغاربة، ا�يل كFش=تغلوا، يعين، ٔ�قل من، ملا ìسمح به  200ؤ

إالماكنيات د¹هلم، ٔ�و الكفاءات د¹هلم، يعين بدينا نتلكمو Mىل جوج 
د¹ل الناشطني، ا�يل عندمه مشالك، مك]تلكموش Mىل  400داملليون و

ش تيقلبوا Mىل الشغل، ماكنتلكموش Mىل الناس ا�يل فقدوا اWٔمال، ومابقاو 
املفارقات ا�يل اكينة بني اجلهات، راه ميكن اكينة بعض اجلهات راه يعين يف 
املنطقة خصوصا د¹ل الوسط، املناطق د¹ل بين مالل، الفقIه �ن صاحل، 
�زيالل، خ]يفرة، ميكن الراش=يدية ٔ�يضا، راه ميكن واقY راه وصلنا عند ٔ

، ما اكيªش يش وا�د تتالىق معاه 100%ن وال ميك 90%الش=باب 
  .تFش=تغل لكيش عندو مشلك د¹ل البطا�

وهذا مشلك @بري تتعاين م]ه اWٔرس يومIا Wٔن ا�يل معندوش الشغل ما 
عندوش الص�ة ما عندوش التعلمي، ما عندوش @رامة، ما ميكªش يØين 

راها  بFت د¹لو، ما ميكªش يفكر، ما ميكªش يعين هذا، يعين تتقولو لنا
�ولوية داحلكومة، يعين اك�ن صعوبة ما بني هاذ نقولو راها ٔ�ولوية وما بني ٔ
اWٔرقام وما بني حىت ±ه¶م اليويم ا�يل تªشاهدو د¹ل احلكومة يف هاذ 

  .املوضوع
ٕاذن البد كنقرتح Mليمك يف هاذ املقاربة اجلهوية ¨مة Wٔن 1ادية ميكن 

ط نقولو �لناس ٔ�ش=نو عندمك توضعمك يف الطريق الصحيح ولكن مايش فق
,كفاءات وهذا، خصنا فعال نقلبو Mىل مشاريع ©منوية يف هاذ اجلهة ا�يل فهيا 

  .مشالك ا�يل كت÷لق الشغل
 .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لفريق اWٔصا� واملعارصة يف ٕاطار التعقIب تفضل

  :املس�شار الس=يد عبد السالم بلقشور
  .را مرة ٔ�خرى الس=يد الرئFسشك

حقIقة الس=يد الوز�ر ؤ�ن¶ ترتدوا Mىل السؤال د¹لنا ملس=نا بnٔ�مك تتلكمو 

بنظرة تفاؤلية وت�Fان بnٔنه رمبا رصحhو حىت ليش بعض املنا�ر إالMالمIة 
مؤخرا بnٔن ملف ال�شغيل يعرف مييش يف الطريق الصحيح، وبnٔن وزار©مك 

ٔ°سف خصوصا فريق اWٔصا� واملعارصة ال تتوا@ب هاذ التفاؤل، لكن اح]ا ل
Êشاطرمك هذا التفاؤل Wٔننا �رى املس=تق�ل صعب وصعب Uدا ؤ�ن¶ 
�الMرتاف اWٓن و@يف ما قال الزمIل املس�شار اليس املاكوي بnٔ�مك ربطتو 
ال�شغيل �þمنو، وهذي مسnٔ� ال تتطلب اجهتاد @بري مسnٔ� النقط د¹ل 

لك نقطة، نقطة اþمنو، املغرب لٔ°سف ٔ�نه  ٔ�لف 30ٔ�لف و 20اþمنو ما بني 
مبعىن Mىل ٔ�كرب  3%هاذ الس=نة رمبا لك التوقعات تتقول بnٔنه ما نفوتوش 

�لف م]صب شغل، �هيك Mىل املقاوالت ا�يل تتقفل اWٔبواب  60تقد�ر ٔ
مقاو�،  4700اكنت تقريبا  2014لٔ°سف، يف  2015د¹لها يف س=نة 

، ٕاىل اعترب� ٔ�ن لك مقاو� )bilan( مقاو� ا�يل ديبوزات 5700، 2016
مقاو� يف س=ن�ني،  10.000يعين هاذ  5د¹ل اWٔفراد ما بني  10ت�شغل 

  .شاب 100.000راه تقريبا هذي 
ٕاذن 1ري هباذ العملية الرضب والنقص @يف تيقولو زائد @يفاش 1ادي 
نعاجلو هاذ املعضY د¹ل ال�شغيل؟ Mلام ٔ�ن اWٔفواج املهمة د¹ل خرجيي 

ملعاهد العليا واجلامعات، خصوصا ٔ�ن السؤال د¹لنا ارتبط �لكفاءات ويه ا
من  30%ا�يل تتعرف ٔ�Mىل Êس=بة بطا� يف املغرب حىت تتوصل تقريبا 

خرجيي املعاهد العليا واجلامعات، �هيك Mىل اWٔزمة ±قhصادية وMىل 
  .اجلفاف

الربامج ٕاذن، وكذü الس=يد الوز�ر، اح]ا ما بقIناش مhفائلني هباذ 
احلكومIة ا�يل ت�سطر د¹ل حماربة ال�شغيل Wٔننا اح]ا من هاذ اجليل عش=نا 

�تذاك ا�يل " جملس الش=باب واملس=تق�ل"من بداية ال�سعينات وشف]ا ٔ
  .ٕاىل �ٓخره" تnٔهيل"، "مقاوليت"و" ٕادماج"فشل، و�رامج 

ا�يل عرفت مؤخرا واكن �ٓخر �ر�مج د¹ل احلكومة السابقة " مقاوليت"و
  .عرف ٕاخفاق شديد Uداا�يل 

ٕاذن اح]ا صعاب ٔ�ن الش=باب اليوم يصدق ٔ�ي �ر�مج د¹ل ال�شغيل 
وتيوضعنا ٔ�مام هاذ الوضع ا�يل يف احلقIقة مؤسف Uدا Wٔنه ٔ�ن¶ تتقولو اليوم 
اWٔولو¹ت اWٔولو¹ت لكن ٕاىل ما اكن�ش يش �رامج مغرية وقوية وواحضة 

نبقاو تند�رو س=ياسة  �لش=باب راه ما 1ادييªش ينخرطوا فهيا و1ادي
ال�سويف وال¶طل وتتعرفو ±رتباط د¹ل ال�شغيل �الس=تقرار د¹ل 

  .الوطن و�Wٔمن د¹ل الوطن
  ا�هتى الوقت الس=يد الرئFس؟ 

  :الس=يد رئFس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

ٕاىل امسحيت، اللكمة اWٓن GموMة العمل التقديم يف ٕاطار التعقIب 
 .تفضل يس دعيدMة
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  :ملس�شار الس=يد محمد دعيدMةا
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر، 
فÓ خيص النتاجئ نتاع ال�شخيص ا�يل وقفات Mلهيا إالسرتاتيجية 

  .دالعوامل ٔ�ساس=ية 3وقفات Mىل  2025الوطنية �ل�شغيل يف ٔ�فق 
الشغل يف القطاع املهيلك، نظرا  فهيا اخنفاض دينامIة ٕا�داث م]اصب

�  .Y ما بني العرض والطلب فÓ يتعلق �ل�شغيلٕاىل الفجوة املس
وقفات ٔ�يضا عند yلل @بري هو اخنفاض الرتامك الرٔ�سامل الØرشي ؤ�Pره 
Mىل ٕاماكنية توظيف اليد العامY، وقفات Mىل Mامل 9لث هو Mدم املساواة 
يف الولوج ٕاىل الشغل Mىل الصعيد الرتايب وضعف Êس=بة ال�شغيل �لªس=بة 

 .الك�ري يف مس=توى اWٔجور �لªساء والتفاوت
لٔ°سف، لك الربامج ا�يل قامت هبا احلكومة ؤ�يضا حىت ±س�Cرات، 

مليار، ولكن انعاكسه Mىل مس=توى  189اليوم ±س�Cر العمويم يفوق 
ال�شغيل ميكن ننقول ضئيل Uدا، وميكن نقولو اك�ن ©راجع، اليوم ±قhصاد 

طة اجلديدة ا�يل كتوفد Mىل املغريب �ش ميكن 7 اس=توعب اليد الªش=ي
من مس=توى اþمنو س=نو¹، وهذا لٔ°سف  %6السوق خصوا ما يزنلش Mىل 
  .ا�يل ممتوفرش لالقhصاد الوطين

كذM ،üدد نتاع الربامج ا�يل ميكن Êس�لو اليوم الفشل د¹لها، �ر�مج 
، ¹اله اس=تطع خيلق 2014حىت  2007، من هنار ختلق يف "مقاواليت"

م]صب شغل، يف الوقت  16.238يل مك]ت من ٕا�داث مقاو� ا� 5916
مقاو� ا�يل فلست، ٕاىل در� 1ري معدل  5600، 2015ا�يل كنلقاو س=نة 

�لف م]صب نتاع  56نتاع املس=ت÷دمني يف لك مقاو� مبعىن ضيعنا  10نتاع ٔ
  .الشغل

، الواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل �2015لªس=بة ٔ�يضا لس=نة 
�لف  60حتديد اWٔهداف اليت حققهتا بولوج والكفاءات مل ©متكن من ٔ

ٕاىل " ٕادماج"مس=تفIد من الشغل، ٕاىل 1ري ذü من لك الربامج لٔ°سف 
  .1ري ذü من وا�د العدد لٔ°سف ٔ�نه نظرا لضيق الوقت

وüÂ، الس=يد الرئFس، نطلب بعقد اج¶ع ا�لجنة، حبضور الس=يد 
  .الوز�ر، Pراسة هذه املسا� ونتعمق فهيا fشلك ٔ�كرب

  .وشكرا ؤ�عتذر

  :اجللسة رئFسالس=يد 
  .شكرا الس=يد املس�شار

فعال، هذا موضوع د¹ل ال�شغيل موضوع ¨م، @يحتاج �لمناقشة، 
م]اقشة مس=تفIضة يف ا�لجنة و�كون الوقت الاكيف، فاWٓن ٔ�عطي اللكمة 
�لس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIبات يف �دود الوقت املتبقى الس=يد الوز�ر، 

 .يق كنعتقدتفضل، جوج دقا
  

  :الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ±ج¶عية
  .شكرا الس=يد الرئFس

بغيت Êشكر السادة املس�شار�ن احملرتمني Mىل ±قرتا�ات د¹هلم 
و±نتقادات د¹هلم، طبعا ال ٔ��د ميك]ه يعين يدعي ٔ�نه مي' احلقIقة، ٔ�و 

ا جنهتد مي' اWٓن يش ساروت حيل به املشالك، ولكن @ونوا مnhٔكد�ن ٔ�نن
مجيعا وÊس=تفIد كذü من اقرتا�ا©مك، Wٔن حنن لكنا مغاربة وهيمنا هاذ 

  .الشعب وهيمنا هاذ الش=باب
ابغيت كذü �ش �زيك بعض ما Uاء Mىل لسان بعض السادة، بnٔن 

  :احملددات د¹ل ال�شغيل اك�ن ثالثة
  ؛%80اك�ن الس=ياسات املا@رو اقhصادية واþمنو كتلعب  -
لªش=يطة �ل�شغيل، لك هاذ اليش ا�يل كتقوم به اك�ن الس=ياسات ا -

  ؛%10الواك� كتلعب 
، م�ال لك اليش ا�يل @يد�ر %10واك�ن ال�رشيع د¹ل الشغل @يلعب  -

بnٔن ال�شغيل يه قضية ٔ�فقIة، M üÂاجلهنا يف إالسرتاجتية ومقنا ب�شكIل 
حتت رئاسة الس=يد رئFس احلكومة، بلجنة وزارية، Mالش؟ �ش مجيع 

ة، مجيع الوزراء �كونوا واعيني بnٔن راه وز�ر الصناMة والت�ارة، وز�ر احلكوم
املالية، وز�ر الوظيفة العمومIة، مجيع الوزارات معنيني هباذ اليش د¹ل 

  .ال�شغيل
ولكن، ٔ�قول ٔ�كرث من ذü مايش 1ري الوزارات يف احلكومة، النقا�ت 

من  %92الشغل،  معنية، رUال اWٔعامل معنيني Wٔن هام ا�يل @ي÷لقوا فرص
املغاربة ãش=تغلون يف القطاع اخلاص، و�لتايل عندمه ¨مة ٔ�ساس=ية، ¨مة 

�ساس=ية ٔ�كرث رمبا من احلكومةٔ.  
�ن ±س�Cرات د¹لنا يف املغرب وقالها الس=يد رئFس ٔ ،üىل ذM زد

د¹ل البIªة احلكومة ق�ل قليل يف جملس النواب، مهت القطاMات ٔ�ساسا 
ذ القطاMات د¹ل البIªة التحتية مكhوفرش يف املدى التحتية، وكنعرفو ها

�لنظرية "مفاMل اس=تدراجIة ..احلايل فرص الشغل، اكن عندها وا�د
  .Mىل املدى املتوسط والبعيد) les effets d’entrainement" (الكIزنية

�ومن وعندي تفاؤل Mىل عكس اWٔس=تاذ املاكوي، خمصªشاي ٔ ��ٔ
وا مhفائلني وعند� الثقة يف ٔ�نفس=نا والثقة �زرعوا اليnٔس Pى الش=باب، �كون

يف شعبنا والثقة يف بعضنا البعض �ش نعاجلوا املشالك احلقIقIة واملس=تعصية 
 .د¹ل هاذ الشعب ا�يل كنحبوه مجيع وابغينا 7 اخلري
  .وشكرا الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .مسامهتمك يف هذه اجللسة شكرا الس=يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Mىل

ونhªقل ٕاىل السؤال اyWٔري املوUه �لس=يد وز�ر الوظيفة العمومIة، 
  ".وما فوق يف الوظيفة العمومIة" 6"ٕانصاف موظفي السمل "وموضوMه 

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من مجموMة الكونفدرالية اPميقراطية 
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  .�لشغل لتقدمي السؤال

  :الصادياملس�شار الس=يد املبارك 
  . شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون، 
طبعا، الس=يد الوز�ر، بعد اس=تفادة املوظفني من قرار ٕالغاء السالمل 
اPنيا، ٔ�صبح Uل املوظفني يف الوظيفة العمومIة وامجلاMات الرتابية مرتبني 

مفا " 5"لسمل، يف �ني ظل لك املوظفني املرتبني سابقا يف ا"6"يف السمل 
فوق يف نفس اPرUة والرتبة، ٔ�ال يعترب الس=يد الوز�ر هذا حIف @بري طال 

  هؤالء املوظفني؟ 
وما يه إالجراءات العملية اليت تود وزار©مك القIام هبا ٕالنصاف هاته 

  الف�ة العريضة من املوظفني؟
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  .�ر لٕالUابة Mىل السؤالاللكمة لمك الس=يد الوز

الس=يد محمد م�ديع الوز�ر املنتدب Pى رئFس احلكومة امللكف �لوظيفة 
  :العمومIة وحتديث إالدارة
  شكرا الس=يد الرئFس، 

كªشكر الس=يد املس�شار من الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل Mىل 
  .طر�ه هذا السؤال

ü السابقة وبغيت نnٔكد Mىل ٔ�ن احلكومة احلالية، واحلكومات كذ
�كدت ٔ�و ٔ�ولت اه¶م @بري لتمثني الرٔ�سامل الØرشي Mىل مس=توى الوظيفة ٔ
العمومIة، وقامت بعدة ٕاجراءات، من ٔ�مه د¹لها ويه، ٕالغاء ٔ�و ©رقIة مجيع 

والوا يف " 4"�لسمل " 1"�لسمل " 4"املوظفني ا�يل اكنوا مرتبني من السمل
حلالية قامت كذü احلكومة ا 2014، بعد ذü، ويف س=نة "5"السمل 

ٕ�جراء �ٓخر وهو املبادرة ٕاىل ٔ�ن �كون احلد اWٔدىن من اWٔجر يف الوظيفة 
  .درمه 3000العمومIة هو 

درمه  3000وهكذا رقت مجيع املوظفني ا�يل اكنوا @يتقاضاوا ٔ�قل من 
، يف �ني ٔ�ن هناك موظفني �ٓخر�ن "6"رقاهتم �لسمل " 5"واكنوا يف السمل 

بقاوا " 5"درمه واكنوا مرتبني يف السمل  3000ٔ�كرث من ا�يل اكنوا @يتقاضوا 
ولكن يه " Wٔ ،"6ن الهدف مايش يه �رقIوا الناس �لسمل "5"يف السمل 

  .درمه �3000رفعو من اWٔجر اWٔدىن يويل 
وهكذا هناك بعض املساMد�ن إالداريني والتق]يني ٔ�و املساMد�ن التق]يني 

، ولكن هناك بعض اWٔطر "6" والوا يف السمل" 5"ا�يل اكنوا يف السمل 
درمه واكنوا يف السمل  3000وبعض الهيئات ا�يل اكن اWٔجر د¹هلم تيفوق 

  .ما مت�شاي الرتقIة د¹هلم" 5"
و�لتايل مكIتعدش هذا حIف، بل هذا جمهود دارتو احلكومة ìشكر 

  .درمه M3000ليه Wٔن طلعات احلد اWٔدىن د¹ل اWٔجور ل
 فهمت م]ه ٔ�ن �غيني تقولوا هذا حIف، اWٓن، املطلب د¹لمك ا�يل

yاصهم حىت هام يطلعوا " 6"بقاوا يف السمل " 6"الناس ا�يل اكنوا يف السمل 
" 8"ونطلعوا " 7"خصنا نطلعوا السمل " 6"شوية، ٕاىل طلعنا السمل 

و1اديني، هذا ال ميكن Wٔن الرتقIة كتكون م�نية Mىل رشوط ومقايFس 
  .ام اWٔسايس �لوظيفة العمومIةواعتبارات ا�يل تي�ددها النظ

  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

  :املس�شار الس=يد املبارك الصادي
  . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل اجلواب د¹لمك

�وال، �لªس=بة �لحيف يف ٔ�ي ٕاصالح يف إالدارة ينØين Mىل ٕاصالح ٔ
الØرشية، املوظفون، ؤ�نمت رئFس جامMة، تعرفون هذه الرشحية من املوارد 

املوظفون واملهام ا�يل تيقوموا هبا الس=يد الوز�ر، هاد املوظفني املرتبني يف 
  .هام العمود الفقري د¹ل إالدارة املغربية 10حىت ل  1السالمل اPنيا من 

ئ @يبني ميل تنقولو الرتقIة كنقولوا اWٔجر، ٔ�ش=نو كنقولو وهاد الش
الس=ياسة ±ج¶عية داحلكومة فعال، ميل تنقولو س=ياسة اج¶عية 
داحلكومة كمتيش متس املوظفني الØسطاء، مبعىن ٔ�نه ٔ�ن¶ تتعرفوا حشال 
املوظف يتقاىض اWٔجر د¹لو، ؤ�ش=نو يه الظروف املعFش=ية ا�يل @يعFشها، 

مل دنيا كنا من و�لتايل اþهنار ا�يل طلبنا ©رقIات املوظفني ا�يل عندمه سال
yالل املطلب د¹لنا كنطالبو ٔ�نه هاد املوظفني وهاد العامل yاصهم مس=توى 

  .د¹ل اyPل ا�يل حيفظ الكرامة د¹هلم الس=يد الوز�ر
و�لتايل �ش حنفظو الكرامة دهاد املوظفني و�ش يد�روا املهام املنوطة 

هلم، مفا هبم Mىل ٔ�حسن وUه، yاصنا نظروا يف الوضعية ±ج¶عية د¹
ميكªش تقولوا لنا الس=يد الوز�ر ما ميكªش �رقIو املوظفني ا�يل مرتبني يف 

، حىت املنطق 5وبعض املوظفني مع اWٔسف بقاو يف السمل  8و 7و 6السمل 
وا�د واح]ا ا�يل دافعنا Mىل هاد املوظفني واح]ا ا�يل كنا كنطالبو Mىل ٕالغاء 

درمه اليوم يف الوضعية  3000ب السالمل اPنيا Wٔنه ما ميكªش وا�د يعFش 
ما عندو ال شهادة ال حىت �اUة  1احلالية، ما ميكªش وا�د اكن يف سمل 

  .يوصل ٔ�كرث من املس=توى د¹ل وا�د �امل شهادة
اك�ن ا�يل عندمه إالUازة، اك�ن ا�يل  6الناس ا�يل مرتبني اWٓن يف سمل 

ية ٔ�قل �ك�ري من والراتب د¹هلم اWٔجرة الشهر  6عندمه املاسرت، هام سمل 
  .وا�د معندوش شهادة، و�لتايل هذه مايش Mدا� اج¶عية يف هذا اGال

Âا، نطالبمك يف الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل �ش توضعو هذاك 
د¹ل احلكومات واح]ا كندا�زو Mىل نظام  2اليش د¹ل النظام اWٔسايس، 

مومIة، ويف لك مرة ٔ�سايس د¹ل امجلاMات الرتابية ود¹ل الوظيفة الع



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

26 

 )2016فربا�ر  2( 1437ربيع الثاين  22

تت�اوبنا الوزارة دا�رة دراسة ومن دراسة ٕاىل دراسة وما اكيªش النظام 
اWٔسايس د¹ل امجلاMات الرتابية وما اكيªش تعديل د¹ل النظام اWٔسايس، 
و�لتايل 1ادي نبقاو دامئا هاد املوظفني @يعFشوا احليف واح]ا تنطلبو ٔ�نه 

جنهزو Mىل الص�ة العمومIة و التعلمي  حنس=نو إالدارات العمومIة ٔ�و ال �غي
العمويم وإالدارة العمومIة، هذه ìساؤالت يف احلقIقة yاصك جتاوبو Mلهيا 

 .الس=يد الوز�ر
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقIب، تفضل يف �دود الوقت 
 .املتبقى

P ة الس=يد الوز�ر املنتدبIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFى رئ
  :وحتديث إالدارة

�وال، السؤال فIه شقني، قلتو ٔ�نه فIه حIف ٔ�نه �رقIو �س وخنليو ٔ
 �س، وهذا ما ميكªشاي نعم� هبذا املنطق هذا، ولكن ميكن نتقفوا Mىل ٔ�ن 

 3000درمه رمغ ٔ�ننا �ديناه يف  3000احلد اWٔدىن من اWٔجر ا�يل هو 
  .ت�Fقى حمدود، كنتفق ٔ�� وٕا¹ك، ولكن ما ت�hFلش هبذه الطريقةدرمه 

اح]ا اWٓن اك�ن وا�د الورش د¹ل مراجعة النظام اWٔسايس �لوظيفة 
العمومIة ا�يل ا�هتينا م]ه واWٓن هو بني يدي اWٔمانة العامة �لحكومة و1ادي 

د¹ل  جنيبو ٕان شاء هللا ا�يل كرياجع اكع هاد املنظومة د¹ل الرتقIة وحىت
التوظيف، ا�يل ما تبقاش Mىل ٔ�ساس الشهادة ٔ�و اPرUة ٔ�و إالطار، ولكن 
Mىل حساب الوظيفة ا�يل 1ادي يتحملها إالÊسان، �ش نعطيو �لوظيفة 
العمومIة وا�د اجلاذبية، وا�د املردودية، وا�د إالنتاجIة حقIقIة، ٕاذا بغات 

ة وفعا� وا�يل يه الوظيفة العمومIة وإالدارة بصفة Mامة ©كون �ٓلية �جع
  .ك�سهر Mىل تزنيل الس=ياسات العمومIة بصدق ؤ�مان

  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

�شكرمك Mىل املسامهة ؤ�شكر امجليع Mىل املسامهة يف هذه اجللسةٔ.  
 .ورفعت اجللسة


