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  والس4تني اديةاحل اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  05( ه1437 رمضان 29الثال8ء : التارخي

  .اIلس لرئHس لثالثا ، اخلليفةمحيد Bوسكوساملس�شار الس4يد : الرئاسة
بعد ، ابتداءا من الساMة الثانية واSقKقQة العارشة واNدةساMة  :التوقKت
  .الزوال

  .م_اقشة اZٔس4ئ[ الشفهية :]دول اZٔعامل

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

  :الس4يد محيد Bوسكوس، رئHس اجللسةاملس�شار 
  السادة الوزراء احملرتمون،الس4يدة و 

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ووفقا ملقjضيات النظام  ،من اSس4تور 100معال بfٔحاكم الفصل 

اSاrيل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة Zٔس4ئ[ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

وقyل الرشوع يف تناول اZٔس4ئ[ املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
ٔ�عطي اللكمة {لس4يد اZٔمني ٕالطالع اIلس Mىل ما ]د من مراسالت 

  .وٕاMال�ت
 .مة {لس4يد اZٔمنياللك

  :لسةالس4يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجل املس�شار 
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل النيب اZٔمني
لقد توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبرشوع قانون رمق 

، الرايم ٕاىل "لٔ�شغال العمومKة املدرسة احلس�Kة"M�ٕادة تنظمي  39.13
  ."املدرسة احلس�Kة لٔ�شغال العمومKة"ٕاMادة تنظمي 

كام توصلت الرئاسة مبراس[ من الفريق اSس4توري اSميقراطي 
يطلب من rاللها تfٔجKل السؤال املو]ه لوز�ر التعمري وٕاMداد  ،�ج�عي

جمال الرتاب الوطين حول مالءمة ال�رشيع مع اخلصوصيات اجلهوية يف 
  .التعمري ٕاىل ]لسة الحقة

 5ٔ�ما �ل�س4بة لٔ�س4ئ[ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل  اية يوم الثال8ء 
  :فه¦ي اكلتايل 2016يوليوز 

  سؤ�؛ M :21دد اZٔس4ئ[ الشفهية
 .سؤ�ن اثنان: Mدد اZٔس4ئ[ الكjابية
 .شكرا الس4يد الرئHس

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد اZٔمني

ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو]ه لقطاع التعمري وٕاMداد ªس4هتل ]دول 
  ."النظام اZٔسايس ملوظفي الواكالت احلرضية"حول  ،الرتاب الوطين

اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب {لشغل 
  .لتقدمي السؤال، تفضيل الس4يدة املس�شارة

  :وفاء القايض املس�شارة الس4يدة
  احملرتم،الس4يد الرئHس 

  الس4يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

س4نة Mىل تfٔسHس اجليل اZٔول من  �20لرمغ من مرور ٔ�زيد من 
الواكالت احلرضية، الزالت هذه املؤسسات الوطنية ختضع يف تدبري مواردها 

  .ال´رشية Zٔنظمة ٔ�ساس4ية مؤقjة وم³jاوزة
، الس4يد الوز�ر، عن إالجراءات املت¹ذة ٕالخراج نظام ¶ا ªسائلمك

 ºادل، �رىق ٕاىل انتظارات ٔ�طر ومس4ت¹ديم الواكMد وNٔ�سايس مو
  ؟احلرضية

  .شكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يدة املس�شارة

  .اللكمة {لس4يد الوز�ر لٕال]ابة Mىل السؤال

  :التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين وز�ر ٕادر½س مرون الس4يد
  لس4يدة املس�شارة،ا

ما ميك_ليناش  - �لطبع اح_ا ك�ش4تغلو مع الواكالت احلرضية يف جو جKد 
ومه مؤسسات ٔ�عطت الكÃري {لمغرب من اÂهنار ا{يل  - نقولو  ري ذ¿ 

  . بدات
النظام  ،لطبع اZٔطر دÉلها رامكوا مجموMة من الت³ارب ؤ�صبحوا rرباء�

حنتا]ه اZٓن، Zٔن اZٔطر دÉل هاذ ا{يل تدار يف اZٔول مل يعد ي�ىش مع ما 
معلنا واNد املسودة كنا شف_اها  ،الواكالت والوا Bيغادرو ٕاىل ٔ�ماBن ٔ�خرى

مع وزارة املالية، بتوافق مع النقا�ت، ولكن مل Ñمتكن من متر�رها ملسائل 
مادية، Zٔوضاع مادية، لكن مقنا، يف انتظار ٔ�ن نتابع احلوار حول هاذ النظام 

دÉل إالجراءات، Zٔن يه ٕاجيابية ]دا �ل�س4بة  10بواNد  املقرتح، مقنا
  .فهيا ا{لواكالت واملوظفني ا{يل كHش4تغلو 

هاذ إالجراءات Øريم ٕاىل حتسني الظروف دÉل املوظفني، وكذ¿ 
وكذ¿ ٕاجراء املبارÉت و�مÚjا�ت  ،ملء مجيع املناصب دÉل املسؤولية

يف الوقت املناسب من ٔ�]ل متكني املوظفني من �نتقال من مرN[ ٔ�و من 
  .موقع معني ٕاىل موقع �ٓخر، وهذا يف Nد ذاته ٕاجيايب

تبقى هناك ٕاBراهات جيب ٔ�ن نتوصل يف املس4تقyل ٔ�و احلكومة  ،لكن
ٕاىل Nل ٔ�فKد لهؤالء  ا{يل  ادي جتي، ٕان شاء هللا، توصل مع وزارة املالية
  .اZٔطر ا¶�ن ½س4هتلون و½س4تحقون لك تقد�ر واNرتام
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  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  .اللكمة {لس4يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقKب

  :فاطمة الزهراء اليحياوي املس�شارة الس4يدة
  .شكرا الس4يد الرئHس
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  السادة الوزراء،
  الس4يدة الوز�رة،

  السادة والس4يدات املس�شارون احملرتمون،
  .شكرا Mىل جوا�مك الس4يد الوز�ر

ٕان الواكº احلرضية تضطلع مبسؤوليات جسام من ٔ�]ل تصحيح ٔ�وضاع 
قطاع التعمري وتfٔهيá واس4تقطاب املشاريع �س�àرية والرفع من جودة 

  .املعامر والعمران املغربيني وتطبيق مدونة التعمري بفعالية وجناMة
مبقابل هذا اSور احليوي {لواكª ،ºس³ل يف �حتاد املغريب  ،لكن

{لشغل، ٔ�نه ال يقابل مبا هو مطلوب من �ه�م، ¶¿ هناك Mدة مشالك 
  :ميكن تلخيصها يف ما ييل

غياب نظام ٔ�سايس rاص �ملس4ت¹دمني موNد وحمفز، حKث الزالت  -
  º وم³jاوزة؛الواكالت ختضع Zٔنظمة ٔ�ساس4ية مؤقjة ومعقدة  ري Mاد

Mدم مواBبة الهيلك التنظميي {لواكº احلرضية {æينامKة واملتغريات Mىل  -
 ٔ�رض الواقع؛

تعممي مقjضيات احلوار �ج�عي �شلك ٔ�وتوماتييك Mىل الواكM  ºدم -
احلرضية، ومهنا الزÉدة املقررة �شfٔن النظام اZٔسايس اخلاص هبيfٔة 
املهندسني واملهندسني املعامريني، وكذا Mدم تعمميها Mىل املوظفني 

 املصنفني من السمل العارش ٕاىل السادس عرش؛
ارية اrZٔرية {لواكº احلرضية، Mدم تفعيل توصييت اIالس إالد -

القاضيني �متكني لك مس4ت¹ديم الواكº احلرضية من �س4تفادة من 
 مسامهة {لمس4ت¹دم وثلثني) 1/3( تقاMد Øمكييل وفق صيغة ثلث 

مكسامهة لٕالدارة، يف انتظار ٕاجياد Nل شامل ٕالشاكلية النظام  )2/3(
 ºحف واملهني ملس4ت¹ديم الواكIد اMامجلاعي ملنح رواتب التقا

 رضية؛احل
غياب مجعية وطنية لٔ�عامل �ج�عية لتوفري اخلدمات �ج�عية  -

 الرضورية Mىل غرار �يق إالدارات واملؤسسات العمومKة؛
Mدم اس4تفادة مس4ت¹ديم ؤ�طر اكفة الواكالت احلرضية من املنتوج  -

السكين {لمؤسسات املرتبطة �لوزارة الوصية بfٔمثنة تفضيلية 
 وóسهيالت يف اZٔداء؛

 ياب تfٔمني حصي Øمكييل؛غ  -
غياب الشفافKة واحلاكمة يف �س4تفادة من التكو�ن والتعيني يف  -

 .م_اصب املسؤولية وتنقKط املوظفني
¶ا نطالبمك، الس4يد الوز�ر، �لتدrل من ٔ�]ل فjح حوار اج�عي 
قطاعي ]دي ومسؤول مع املمثلني النقابيني {لمس4ت¹دمني، يفيض ٕاىل نتاجئ 

لهذا القطاع احليوي و{لعاملني به، ومبا ½سامه يف  ملموسة، وذ¿ rدمة
  .الرفع من وثرية ٔ�داء الواكالت احلرضية

  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك، الس4يد الوز�ر، {لرد Mىل التعقKب

  :التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين وز�ر الس4يد
سلس[ من النقط،  ادي جyيت  .نقطة وال جوج غن³اوبك Mلهيا.. 

تقjيض ٔ�ن جنلس مع إالخوان دÉلنا ا{يل Bميثلوا النقا�ت، واح_ا دامئا 
كنجمتعو معهم، ٕاما عن طريق الاكتب العام، ٕاما عن طريق املد�ر دÉل 

  .امللفات ك�شوفها معهم وال ميل Bيطلباملوارد ال´رشية، 
قط اكم[ ما ٕاذن الباب دÉلنا مفjوح وكن�شاوفو معهم، ولكن هاذ الن

ندرسو  rاص Zٔن rاصها اج�ع - شكرا  –ميكن لHش جناوبك Mلهيا دا� 
  .فKه هذه القضية

  .شكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
   .شكرا الس4يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
وضعية "ون�jقل ٕاىل السؤال املو]ه لقطاع الرتبية الوطنية، وموضوMه 

  ."اخلصويصªساء ور]ال التعلمي 
اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من مجموMة الكونفدرالية اSميقراطية 

  .{لشغل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس4يد املس�شار

  :عبد احلق HNسان املس�شار الس4يد
  .شكرا الس4يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس4يدة الوز�رة،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس4يد الوز�ر،

التعلمي اخلصويص يف ب�æ تطورا مضطردا، لكن الفاMلني يعHش 
اZٔساس4يني يف هذا التعلمي اخلصويص، ا{يل هام اZٔساتذة، ٔ�ي ر]ال وªساء 

  .التعلمي، يعHشون وضعا هشا
  :الس4يد الوز�ر ªسائلمك ،¶¿
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  :ما يه إالجراءات ٔ�و ماذا تنوون القKام به ل
ء اZٔساتذة، يف التعلمي ٔ�وال، ٕاعطاهئم ماكÑهتم داrل اIمتع، هؤال -

  اخلصويص؟
 8نيا، تطبيق قانون الشغل، Zٔنه ما Bيتطبقش؛ -

وما يه إالجراءات ا{يل قامت هبا وزارØمك لتطو�ر ٔ�و لتحسني وضعية 
 هؤالء اجلنود دÉل اخلفاء ا{يل Bيقريوا يف التعلمي اخلصويص؟

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس4يد الوز�ر، لٕال]ابة Mىل السؤال

املنتدب Sى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن  الوز�ر rاS �ر]اوي الس4يد
  :املهين

  .شكرا الس4يد الرئHس
  الس4يد الرئHس،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس4يدات والسادة الوزراء،

  .عوارشمك مربوكة
ذ السؤال و�ه�م ب�ساء شكرا، الس4يد املس�شار، Mىل طرح ها

وفعال هناك اه�م هبذه الف�ة  ،ور]ال التعلمي حىت يف القطاع اخلاص
و�Sور ا¶ي تقوم به يف Øمنية قطاع الرتبية والتكو�ن، وكذ¿ يف Øمنية 

  .معارف اZٔجKال
مبثابة النظام اZٔسايس {لتعلمي  06.00كام تعلمون مقjضيات قانون 

Mىل ٔ�نه ٔ�حصاب مؤسسات التعلمي  9املادة املدريس اخلصويص ينص يف 
املدريس اخلصويص خيضعون لاللزتامات املنصوص Mلهيا يف قانون الشغل 
ٕازاء مجيع مس4ت¹دمهيم، ما مل ينص عقد rاص ٔ�و اتفاقKات جامعية Mىل  ري 

  .ذ¿ ٔ�و Mىل مقjضيات ٔ�حسن من هاذ املقjضيات
يف القطاع العالقة بني ٔ�حصاب املؤسسات التعلميية  فٕاذن ،¶¿

وهؤالء اZٔساتذة يه Mالقة óرشف Mلهيا وØراقهبا وزارة املدريس اخلصويص 
الشغل تتعامل �حلزم الالزم عند مالحظهتا Zٔي  ال�شغيل، وفعال مف�ش4ية

تقصري، وهؤالء اZٔش¹اص القانون ½سمح هلم �لترصحي وإالخyار بfٔي 
خمالفة، ليك تقوم املصاحل ا�تصة وخصوصا وزارة ال�شغيل بدورها 

  .وتتدrل �شلك صارم
مع ذ¿، ما دممت قد طرحمت السؤال حول دور قطاع الرتبية الوطنية، 

كذ¿ تقوم ببعض اZٔدوار Âمتكني ªساء ور]ال التعلمي يف القطاع فالوزارة 
اخلاص ليكونوا يف وضعية مرحية ولتحقKق عقود شغل م_اس4بة، حبيث 
óسامه يف Øكو�هنم ويف التكو�ن املس4متر ومتكهنم من �س4تفادة من مجيع 
اSورات التكوي�Kة اليت ½رشف Mلهيا خمتلف اخلرباء واملف�شني، وخيضعون 

لتfٔطري املف�شني يف ٔ�فق متكKهنم كذ¿ من التوفر Mىل الكفاءة كذ¿ 

  .الالزمة ÂمتكKهنم من التفاوض Mىل وضعيهتم مع القطاع اخلاص
  .وشكرا

  :اجللسة رئHسالس4يد 
  . شكرا الس4يد الوز�ر

اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب، الس4يدة املس�شارة 
  .تفضيل

  :حلرش�رÉ  الس4يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس4يد الرئHس

  السادة املس�شار�ن والس4يدات املس�شارات،
  الطامق احلكويم،

يف احلقKقة، الس4يد الوز�ر، ٕاىل اخjارينا اح_ا اليوم �كونفدرالية 
دميقراطية {لشغل وضع السؤال Mليمك، فٔ�ن جمال الرتبية والتعلمي هيم الطفل 

الطفل وهيم كذ¿ مس4تقyل اZٔطفال دÉلنا، وعندو  وهيم اÂمتدرس دÉل
Mالقة �لوضعية املادية و�ج�عية دÉل ر]ال وªساء التعلمي، يعرفون 

اك�ن عقد حمددة املدة وهشة . هشاشة، ما Bيناش العقد، الس4يد الوز�ر، ال
وما Bيت¹لصوش يف اZٔجر دÉهلم مقابل الشواهد دÉهلم، ما Bيت¹لصوش Mىل 

Éيدارش هلم التكو�ن والتكو�ن املس4متر، مول الشاكرة هو العطل دB هلم، ما
ا{يل BيÚدد، مول الشاكرة هو ا{يل Bيحمك، مول الشاكرة هو ا{يل BيÚدد 
اZٔجر حسب هو ا{يل بغا، Zٔنه البطاº دÉل الش4باب ومح[ الشواهد Bبرية 

  .Hس4تغلومهك �زاف، اليشء ا{يل Bيجعلهم 
الوز�ر، خصوصا يف الب�Kة التحتية هناك كذ¿ مشلك Bبري، الس4يد 

دÉل املدارس واملؤسسات التعلميية، ال ختضع ٕاىل امللف املطليب، ٕاىل 
الرشوط ا{يل واضعها وزارة الرتبية الوطنية، ال من الناحKة دÉل الظروف 

  .ال لٔ�طفال وال {لناس ا{يل Bيدرسوا يف هاذ القطاع
يف احلقKقة، وهذا . �ل�س4بة {لنظام اZٔسايس فلHس هناك نظام ٔ�سايس

هو اليشء ا{يل جعلنا �ش نوضعو Mليمك السؤال، �ش �كون واNد 
املفاوضة جامعية مع هاذ القطاع و�ش �كون واNد النقاش معك، اك�ن 

صندوق  ، ما اكي�ش)la CNSS1(ما اكي�ش غياب التغطية الصحية، 
والد�، وهاذو �ٔ .. الضامن �ج�عي،  دا ما مضموªش املعاش دÉهلم، ٕاذن

ر]ل تعلمي ا{يل BيعHش هاذ  اZٔس4تاذBيقريوا لنا وليداتنا، Bيفاش بغييت واNد 
الظرف لكو املزري والهش �كون عندو ٔ�داء، ما  اد½ش �كون عندو ٔ�داء 
وذاك اZٔداء دÉلو Bيعطي، اك�ن اكتئا�ت، اك�ن دراسات اZٓن حول املرض 

اNد الوضع دÉل "ني، ودÉل و  )stress( ا{يل Bيجهيم دÉل �كتئا�ت و
  .Mلهيموا{يل BيقHس الكرامة دÉهلم وا{يل عندو انعاكس 

كذ¿ الكjاب، فلHس  ٔ�ن�ل�س4بة لنا Mالش وضعنا Mليمك السؤال هو 
الني الشاكرة و م اهناك مراقyة {لكjب، ولHس هناك مراقyني، Bيختارو

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2016 ليوزيو  05( 1437 رمضان 29

ومه شكون ا{يل  رياقهبم، وبعض املرات كتلقى بfٔن اZٔطفال دÉلنا Bيحفظ
ة مjطرفة ٔ�و بعض الثقافات ٔ�ج_بية كذ¿، اليت Kٔ��ش4يد دÉل الق_وات دي� 

ال تليق وا{يل مايش دÉل الهوية دÉلنا، واح_ا بغينا ٔ�والد� لكهم �كون 
  ..عندمه الهوية املغربية و�كون عندمه تعلمي

  .شكرا

  :اجللسة رئHسالس4يد 
  . املس�شارةشكرا الس4يد 

  .{لرد Mىل التعقKباللكمة لمك الس4يد الوز�ر، 

  :املنتدب Sى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين الوز�ر الس4يد
  .شكرا {لس4يدة املس�شارة

ٔ�� كنعتقد بfٔنه ما خصناش نعممو، هناك مراقyة Øربوية وٕادارية من 
دÉل وزارة ال�شغيل،  -قلت لمك  - طرف وزارة الرتبية الوطنية، �ٕالضافة 

  .خرق {لقانون يف هذا اIال و�ٔ ٔ�ي Øرا$ والوزارة لن ت�ساهل يف 
  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
رضورة Øمنية "ن�jقل اZٓن ٕاىل قطاع الس4ياNة، والسؤال موضوMه 

، اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س4تقاليل "الس4ياNة ببالد�
  . السؤاللتقدمي 

  .تفضل الس4يد رئHس الفريق

  :عبد السالم ا{لبار املس�شار الس4يد
  .شكرا الس4يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس4يدة الوز�رة،

  اZٔخوات وإالخوة املس�شار�ن،
  الس4يد الوز�ر،

الس4ياNة  ال N�ٔد ينكر ٔ�و يناقش اSور الهام ا¶ي تلعبه وتضطلع به
Mرب العامل، Zٔن من rالل الس4ياNة نطلع Mىل املزيد من ٕا�راز الثقافة 
واZٔصول والتارخي احلضاري لبالد�، مفا يه الس4ياسة املتبعة يف حكومjمك 

  {لهنوض هبذا القطاع Mىل الو]ه املطلوب؟
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . الس4يد املس�شار شكرا

  .اللكمة لمك الس4يد الوز�ر، {لجواب Mىل السؤال
  

  :الس4يد احلسن Nداد وز�ر الس4ياNة
  .شكرا الس4يد الرئHس

شكرا الس4يد املس�شار ا{يل طرح هاذ السؤال، الس4يد املس�شار، 
ٔ�� فقط  ،واحلديث عن الس4ياسة دÉل البالد يف ثالث دقائق  ري ممكن

ا{يل ٔ�سايس �ل�س4بة لنا هو دمع الب�Kة التحتية ٔ�عطيمك بعض إالشارات، ٔ�نه 
  .�ش ميكن لنا �كون عند� ب�Kة دÉل �س4تقyال "مة ]دا

املسºٔf الثانية Mىل مس4توى الرتوجي، وهو ٔ�ننا Ñركز Mىل اZٔسواق 
التقليدية، Ñركز Mىل الس4ياNة اSاrلية، ولكن كذ¿ Mىل اZٔسواق 

  .الصاMدة، وخصوصا الصني وروس4يا و ريها
º الثالثة ويه دمع املقاوالت، Zٔن يه العمود الفقري �ل�س4بة fٔ واملس

{لس4ياNة يف بالد�، وبعض إالجراءات اZٔخرى Sمع �س�àر، هذا لكو 
Bيعطينا واNد إالماكنية ٔ�نه الس4ياNة يف بالد� يه صامدة، يه تقاوم رمغ 

¿ عندها كثري من التطورات والتغريات اليت موجودة يف احمليط، ولكن كذ
  .�ٓفاق مس4تقyلية ا{يل يه حس4نة، ٕان شاء هللا، يف املس4تقyل

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يد الوز�ر

  .اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن {لتعقKب Mىل اجلواب

  :املس�شار الس4يد عبد السالم ا{لبار
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد الوز�ر،
ن�yاه، Zٔن رضورة العناية الهدف من هاذ السؤال هو حتفزي وٕا8رة �

الكyرية بقطاع الس4ياNة، ؤ�ش4نو هو النصHب نتاعنا اح_ا مكغاربة، وذيك 
الس4ياNة دÉل الندوات واملؤمترات ا{يل فهيا املاليني وم�ات املاليني دÉل 

، 3000اSوالرات ا{يل كتوزع، واش جمهز�ن راس4نا ليش قاMة ا{يل فهيا 
املقاوالت ٔ�يضا  وش ميكن لنا حنفز مشارك � 4000ا{يل ك�س4توعب  4000

  لتوفري اZٔرسة؟ 
هذيك الس4ياNة الصحية اليوم ا{يل عند� يف بالد�، rاص واNد 

الس4ياNة دÉل املfٓ�ر ما نبقاوش مقjرص�ن Mىل  ،العناية وهاذي يه الفرصة
ذيك املfٓ�ر ا{يل معروفة وZٔن يه �س4مترار اك�ن، اك�ن ٔ�ش4ياء كثرية، 

غرب ا{يل مازال ما زولناش Mلهيا الغبار، وا{يل ميكن لها كثرية، كثرية يف امل
  .óس4تقطب لنا الكÃري

الهدف من هاذ السؤال {لفريق �س4تقاليل، الس4يد الوز�ر، يه ٔ�ننا 
وrاصنا Ñراقyو  ،نبحثو وجنهتدو يف مواقع س4ياحKة ٔ�خرى، وÉ ما ٔ�كرثها

ملطالب حىت املكjب الوطين {لس4ياNة، الس4يد الوز�ر، واش Bيت³اوب مع ا
ا{يل كتطلهبا الس4ياNة، وحناربو مجيع ٔ�شاكل الريع ا{يل ميكن لها ختدش 

  .السمعة دÉل البالد، وتقلص ٔ�و Øربك املسرية التمنوية {لس4ياNة
اح_ا ما ت�yخسوش العمل دÉلمك، الس4يد الوز�ر، بقدر ما ٔ�ننا كزنيدو 
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الس4تقطاب املزيد من الس4ياNة، Zٔن يف  حنفزومك، واح_ا معمك �ش جنهتدو
�س4تقطاب دÉلها راها rري {لبالد، rري {لبالد دÉلنا، وrالص ما نقدرش 

  .نذBرمك بfٔن هذه مfٓ�ر� تدل Mلينا
ٕاذن، فهاذ املاكتب اجلهوية rاصنا العناية هبا، وهاذوك املرشد�ن rاصنا 

  .الزوار {لمغرب انؤطرمه �ش �زيدوا حيببو 
  . رئHسشكرا الس4يد ال

  .ٔ�س�سمح

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .. شكرا الس4يد املس�شار

اللكمة لمك، الس4يد الوز�ر، اللكمة لمك {لرد Mىل . مااك�ن مشلك
  .التعقKب الس4يد الوز�ر، تفضل

  :الس4يد وز�ر الس4ياNة
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .شكرا الس4يد املس�شار احملرتم
رضبنا ٔ�شواط Bبرية ]دا،  �لفعل، Mىل مس4توى س4ياNة اZٔعامل، راه

اZٓن عند� جوج قصور دÉل املؤمترات ا{يل موجودة يف مرا�ش، وا{يل يه 
اZٓن، واNد يف سال، موجود اZٓن . 4000و 3000كتوصل {لسعة دÉل 

لنا قصور مؤمترات كذ¿ Mىل . يف بورقراق كذ¿، / سعة Bبرية ]دا
  .مس4توى الص¹ريات، Mىل مس4توى مدن Bبرية

الب�Kة �س4تقyالية ف0 خيص س4ياNة املؤمترات مjطورة يف  ٕاذن، حنن،
  .املغرب، ويه يف تطور مس4متر

الس4ياNة الشاطئية، نعم، اكنت لنا تعرثات يف املايض، م_ذ انطالق 
ا�طط اZٔزرق، ولكن اح_ا واrذ�ن اZٓن زمام اZٔمور، Zٔنه تطو�ر 

Mىل مس4توى ، تطو�ر الس4ياNة الشاطئية غازوتالسعيدية، تطو�ر كذ¿ ت
  .تطوان، Mىل مس4توى طن³ة

هذا قطاع ا{يل Bيحظى �Sمع دÉل صاحب اجلالº، وحنن ننفذ الرؤية 
دÉل صاحب اجلالº يف هاذ إالطار هذا، من ٔ�]ل ٔ�ن Øكون لنا س4ياNة 

ولكن ما هو ثقايف "م، Zٔننا  -كام Øلكمت  -مjنوMة، فهيا ما هو شاطيئ 
ل الس4ياح Bيجيوا {لمغرب، Zٔنه Mىل دÉ %80حنن و3ة ثقافKة �مjياز، 

  .ثقافjو
مدينة  31عند� �ر�مج، �ر�مج مÃال دÉل Øمثني املدن العتيقة ا{يل فهيا 

 ،مليار دÉل اSرمه من ٔ�]ل Øمثيهنا Mىل املس4توى الس4يا8 2.4عتيقة، 
Øمثني ما هو Øراث �ل�س4بة {لمغرب، جيب تضافر مجيع اجلهود مع  ولكن راه

وزارة الثقافة، مع امجلاMات احمللية، مع كثري من املتدrلني، �ش ميكن لنا 
  .ٔ�ننا نوصلو ٕاىل ٔ�كرب Mدد ممكن من املfٓ�ر

لنا رشكة، اZٓن يه يف  ،القصور والقصبات، كذ¿ Øراث "م ]دا
والقطاع اخلاص، لتمثني القصبات وØمثني  ٕاطار البداÉت مع القطاع العام

  .القصور
هذا لكو معل ا{يل هو طويل، ولكن كذ¿ "م Zٔنه ٔ�كرب خزان ا{يل 

  .موجود �ل�س4بة {لمغاربة هو املسºٔf دÉل الثقافة
صنا ااكن يش تقصري، r مكjب الوطين املغريب {لس4ياNة، ٕاىل�ل�س4بة {ل 
ٔ�نه �كون يف  لو �ش ميكن غلوªش4تاكن هاذ التقصري، ميكن لنا  نعرفوه، وٕاىل

  .rدمة الس4ياNة، يف rدمة كذ¿ املناطق املغربية
لنا  اك�ن يش ٔ�مور ا{يل ميكن تعاقدات مع اIالس اجلهوية، ٕاىل هناك

، ªش4تغلو Mلهيا �ش ميكن لنا ٔ�ننا نطورو اZٔداء دÉلو، نطورو التعامل دÉلو
  ..يا ر اكن يش مسºٔf ا{يل فهي ٕاىل وكذ¿ حنن

  .را الس4يد الرئHسشك

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  .الوقت اÑهت¦ى من فض9
موضوع  ")Cop22(�س4تعدادات الحjضان مؤمتر التغريات املناخKة "

  .السؤال املو]ه {لس4يد وز�ر الس4ياNة
اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فرق اZٔصاº واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال

  :الس4يد Mادل الربااكت املس�شار
  الس4يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات، و ٕاخواين
 ما) Cop22( حظيت بالد� �رشف احjضان مؤمتر التغريات املناخKة،

ية القصوى اليت حتظى و�لنظر ٕاىل اZٔمه ، نونرب من هذه الس4نة 18و 7بني 
Øكر½س الصورة إالجيابية اليت  من شfٔهناواليت  املناس4بات، هبا مÃل هذه

عن  ،الس4يد الوز�ر ،فٕاننا ªسائلمك، ى هبا بالد� Mىل املس4توى اSويلحتظ
  .إالجراءات والتدابري املت¹ذة ٕالجناح هذه التظاهرة

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يد املس�شار

  .لٕال]ابة Mىل السؤال ،الس4يد الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس4ياNة وز�رالس4يد 
  .الس4يد املس�شار شكرا

بعناية  مع هذه املبادرة اليت حتظىهناك ٕاجراءات نت¹ذها من ٔ�]ل د
ºاصة من صاحب اجلالr. ،وىلZٔا ºٔfوهو ٔ�ن توا]د� يف ٕاطار جلنة  واملس

ا{لو]Hس�Kك، ا{يل يه كهتمت �ملسائل دÉل املؤسسات إاليوائية، �لنقل 
ة هناك كذ¿ مواBب. وزارة اSاrلية هياهاذي جلنة óرشف Mل، الس4يا8

املسºٔf ٔ�ننا Ñركز Mىل ، الواكº ا{يل اس4تقر Mلهيا العمل مع "نيي الس4ياNة
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  .اجلودة
 ºٔfة يف مسNكذ¿، هناك مسائل تتعلق مبا هو مسامهة قطاع الس4يا

ريات املناخKة، ªش4تغل Mلهيا التغغازات، وكذ¿ ف0 خيص مسºٔf الت 8انبعا
  .fٔهناوميكن ٔ�ن ٔ�عطي تفاصيل �ش ،كذ¿

  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يد الوز�ر

اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاº واملعارصة يف ٕاطار 
  .حلاج العريباتفضل  .التعقKب

  :احملريش املس�شار الس4يد العريب
الس4يدات  ،ومن rاللمك ،مكو احلقKقة الس4يد الرئHس، ت�شديف 

 اذو جلنة دÉل تقيص احلقائق حول هند�ر �ش ، واملس�شار�ناملس�شارات 
اجلرمية ا{يل ارØكyهتا احلكومة املغربية يف التوقKع دÉلها Mىل اتفاقKة مع ٕايطاليا 

املياك والبالس�Kك والاكرطون والاكواóشو �ش نلوثو البالد  و�ش ªس4تورد
  .ودÉل دÉلنا يف �ٓخر الوالية

   الس4يد الرئHس،
-طن³ة-وكذ¿ 3ة )COP22(ل Hس4تعد ت يف الوقت ا{يل املغرب 

وامحل[ الوطنية دÉل   (MedCOP) 19و 18هت¦يء Ø تطوان احلس4مية 
النفاÉت،  ذتوقع �ش óس4تورد هات �حلكومة املغربية  fٔو�jفا]ت ، "مKاك ز�رو"

رئHس  يف الوقت ا{يل اIمتع املدين واحلقويق اSويل تريفع شاكية {لس4يد
  .احلكومة املغربية وا{يل  ادي ØرØكy ،العمل اخلطري اذاحلكومة تيÚذر من ه

من  6يف شهر  24 يف بfٔن ،الس4يد الرئHس ،شف_ا يف اZٔخyار البارح
  .لنفاÉت ا{يل دrلت {لجرف اZٔصفرطن دÉل ا 2500لس4نة اجلارية ا

  الس4يد الرئHس،
الس4يدات والسادة املس�شار�ن  -وتنfٔكد  كام ذBرت -ح_ا اZٓن تناشدو ا

اجلرمية  اذاحلقائق يف ٔ�قرب اZٓ]ال تعا�ن ها{لجنة دÉل تقيص  ذش ها�
  .املرØكyة يف حق املغرب

  الس4يد الرئHس،
الوالية دÉلها قدمت  Éليف الوقت ا{يل احلكومات املتعاقyة يف اÂهناية د

كريان ٕا�ن اZٓن ت�شوفو احلكومة دÉل اليس عبد إال/  ،حصي[ مjواضعة
املواد ا{يل اذ فهيا مجموMة دÉل ه ا{يل  �س4توردتقدم حصي[ دÉل اتفاقKة 

بfٔش4ياء خطرية ؤ�مراض فjاكة رتجع Mىل املغاربة   تكون ا{يلا{يل غ  ،ذBرت
 وناشدت وقعت Mلهيا احلكومة املغربية، و  ها املغاربة وا{يلو س4تورد½ ا{يل 
 اذمجيعا يف و]ه ه اتناشدو احلقوقKني �ش يوقفو و اIمتع املدين،  ،امجليع

التوقKع دÉل  اذول دÉل احلكومة املغربية Mىل هسؤ امل  Kع والغريالعمل الش� 
  .االتفاقKة اذه

من التلوث ا{يل مjوا]د  اتصور ٕايطاليا ا{يل مجموMة دÉل اSول تي�شاكو 

 و�ش نلوث الاكرطون ذاملياك وها اذح_ا ها و�س4توردك اSوº اZٓن  هاذ يف
  .به اZٔرض دÉلنا والوطن دÉلنا واملواطنني دÉلنا

  :الس4يد رئHس اجللسة
   .شكرا الس4يد املس�شار

  .{لرد Mىل التعقKب ،الس4يد الوز�ر ،لمك اللكمة

  :وز�ر الس4ياNةالس4يد 
السؤال اكن حول مسامهة .. Mىلش املس�شار احملرتم ما رد ،مع اZٔسف

  . ما مىش ملوضوع ا{يل هو كذ¿ "مورسMان ، الس4ياNة
 اذجyة ف0 خيص هر الواراه الوزارة املعنية يه يف ٕاطار ٕاMداد اZٔمو 

ٔ�ش4نو يه إالجراءات  لكن ا{يل ٔ�سايس كذ¿ rاصنا نعرفواملوضوع هذا، و 
راه اكينة ، )Cop22( ذاMات معينة من ٔ�]ل �س4تعداد لهاا{يل اختذهتا قط

  .جيب كذ¿ التعامل معها ،ٔ�مور ا{يل يه ٕاجيابية
�ل�س4بة لوزارة الس4ياNة،  مÃال ٔ�� نعطيك  ري اZٔمÃ[ ا{يل موجودة

تfٔثري دÉل القطاع النقل ال وزارة الس4ياNة اZٓن óش4تغل Mىل دراسة دÉل 
كذ¿ لنا ٕاجراءات وطنية مالمئة  .س4ياM 8ىل مدى التغريات املناخKةال 

التخفKف دÉل التfٔثري دÉل من {لتخفKف من التfٔثري دÉل التغريات املناخKة و 
  .ات املناخKةياNة ف0 خيص التغري قطاع الس4 

هناك كذ¿ تنفKذ دÉل اجلهاز دÉل العالمات �ل�س4بة {لف_ادق، 
�ل�س4بة {لمطامع، �ل�س4بة كذ¿ لوسائل النقل الس4ياª ،8ش4تغل Mلهيا 

  . "مة ]دا اذيه
لكها  اذوه، {لمناخ مالمئ هناك كذ¿ تدبري ا{يل وضعناه ا{يل هو تدبري

مÃال ما ½سمى �لزيوت املس4تعم[ اSاJر  رضمÃال �قjصاد اZٔخ ..ٕاجراءات
 مس4تعمل �ل�س4بة يف الصناMة الس4ياحKة ٕالنتاج الوقود ا{يل هو كذ¿

ا{يل كذ¿  ،لكها ٕاجراءات ا{يل يه "مة ]دا اذوه، {لقطاع الس4يا8
ما ت�yخسش من ٔ�مهية املوضوع �ل�س4بة {لمجمتع  ،جيب ٔ�ن ªش4تغل Mلهيا

ولكن كذ¿  ،كون ٕا]ابة Mليهجيب ٔ�ن Ø ،املدين وال �ل�س4بة {لمت�yعني
هناك ٕاجراءات تت¹ذها هذه احلكومة ا{يل يه ٔ�ساس4ية وتدrل يف صلب 

  ).COP22(ما حنرضه �ل�س4بة ل 
  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة اSس4تورية
 وموضوMه ،واZٔرسةلسؤال املو]ه لقطاع التضامن واملرٔ�ة ٕاىل ان�jقل 

  ."LفKاللت-وضعية قطاع التعاون الوطين جبهة درMة"
اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 

  .لس4يد املس�شاراتفضل 
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  :حلسن ٔ�دعي املس�شار الس4يد
  .شكرا الس4يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس4يدLن الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
 óس4تلزم مزرية ٔ�وضاMا LفKاللت-درMة جبهة الوطين التعاون قطاع يعHش

 مواBبة من �متكن حىت ،اجلهة هبذه القطاع هذا Sمع العا]ل التدrل م_مك

  .جبانبه óس4تغل اليت الكyرية امجلعيات
  احملرتمة، الوز�رة الس4يدة
  اجلهة؟ هبذه "مشا القطاع هذا سyHقى مىت ٕاىل

  .وشكرا

  :اجللسة رئHس الس4يد
  .املس�شار الس4يد شكرا

  .تفضيل السؤال Mىل لٕال]ابة الوز�رة {لس4يدة اللكمة

  :إالج�عية والتمنية واZٔرسة واملرٔ�ة التضامن ةوز�ر  احلقاوي �س4مية لس4يدةا
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل س4يد املرسلني
  احملرتم،الس4يد املس�شار 

ٔ�� ٔ�تفهم  ريØمك Mىل املنطقة اليت متثلون واليت تقطنون هبا ولكن ال ٔ�تفهم 
لHس  - �ل�س4بة يل - دواعي طرح هذا السؤال؟ يعين تطرحون سؤال 

LفKاللت كام ن�شط يف -جyه Mىل اعتبار ٔ�ننا ن�شط يف 3ة درMةيو هناك ما 
  .لك الرتاب الوطين

بfٔعامل، ¶¿ ٔ�� بغيت نعطيك بعض  ٕاذن ال ªس4تN_يه كام ٔ�ننا ال خنصه
  .يل كند�روا{املعطيات 
دÉل الوزارة، در�  4+4 ٕاسرتاتيجيةو Mىل التعاون الوطين Bيزنلو يØلكمت 

راسة اS يه ، ا{يلنفعلوها م_ذ س4نة ونصفك بدينا ا، 2012دراسة م_ذ 
 ومواBبة دمع نفذوا يف ا�طط، هناكك اZٓن  ،دÉل Øمنية التعاون الوطين

يل ا{حىت بعض املناطق  ¿ نذBر ونقدر �ج�عية الرMاية ةملؤسس
�شطوها مبوجب العمل ا¶ي يقدم ملؤسسات الرMاية ك كندمعوها و 

دÉل املؤسسات دÉل الرMاية  106ذي دمعنا اهاذ الس4نة ه ،�ج�عية
 85نوفرو لها اSمع {ل�س4يري الس4نوي، عند� كذ¿ ك  ، ا{يل�ج�عية

Mىل الرتاب الوطين، دا� نتلكمش ك ما  ،..Mىل  ري ت�jلكم راه  ،مجعية
 ٔ�حتدث عن دور التعاون الوطين فقط مككون من القطب �ج�عي يف

  .LفKاللت-يل ٔ�رشت لها درMةا{املنطقة 
 Iىل اM دد هذه امجلعيات كام ٔ�ن هناك م_ح وزعتMما  ،85متع املدين و

رسة التمنية اZٔ التضامن و  �ساوش بfٔنه مبوجب اتفاقKة جتمع بني وزارةن 
ل زنَ �ج�عية ووزارة املالية والتعاون الوطين، لكف_ا التعاون الوطين ليك يُ 

   .صندوق ال�سك �ج�عي
ٕاذن هناك ªشاط واسع Mىل مس4توى دمع متدرس اZٔطفال يف وضعية 
ٕاMاقة يف املنطقة دÉلمك، هناك كذ¿ ªشاط واسع يف ٕاطار ت�ش4يط إالدماج 

وهناك معل "م يف ٕاطار ٕاNداث مراكز  ،ªZٔشطة املدرة {ræلاملهين وا
  .{لمساMدة �ج�عية وكذ¿ مراكز الس4تقyال اZٔش¹اص يف وضعية ٕاMاقة

لتعاون الوطين مة وضع اءح_ا يف ٕاطار مالابغيت نقول كذ¿ ٔ�ن اZٓن 
  .يف ٕاطار تزنيل اجلهوية املتقدمة مع التقس4مي اجلهوي

  :اجللسة رئHس الس4يد
   .الوز�رة الس4يدة شكرا

  .التعقKب ٕاطار يف ،املس�شار الس4يد ،¿ اللكمة

  :ٔ�دعي حلسن الس4يد املس�شار
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يدة الوز�رة احملرتمة،
البد ٔ�ن ªشكرمك Mىل جمهوداØمك امللحوظة لتطو�ر ٔ�داء قطاع ، وال�ٔ 

م_وهني �ملقاربة اليت اعمتدمتوها واليت تضمهنا الترصحي  ،التضامن بصفة Mامة
  .واليت حققمت من rاللها نتاجئ ]د "مة {لقطاع ،احلكويم

إالشاكل احلقKقي اليوم هو ٔ�ن مقاربة توحKد القطب �ج�عي الزالت 
مل تrٔfذ طريقها بعد، حبيث ٔ�ن نقطة ضعف هذا املرشوع هو ٔ�ن جمهود 

  .هود مش�ت جيب جتميعهاSوº يف هذا �جتاه جم 
، مس4توى مؤسسة الرMاية �ج�عية Mىل الس4يدة الوز�رة احملرتمة،

هناك جمهود óشكرون Mليه لالرتقاء هبا رفقة مؤسسة محمد اخلامس 
  .{لتضامن، وكذ¿ املبادرة الوطنية {لتمنية ال´رشية

لت LفKال-جفهة درMة ،هذا اIهود يفjقر ٕاىل التوزيع العادل بني اجلهات
 ،توا]د مؤسسات "رتئة قدميةمÃال ٕاقلمي تنغري Mىل و]ه اخلصوص جند 

الطالبة والطالب،  خصوصا دور، مك اليوم التدrل العا]ل ٕالنقاذهاحتتاج م_
هذا املوضوع مد�رية التعاون الوطين مجموMة من امجلعيات  وقد راسلت يف
ة والرفع يطلبون اSمع املادي وال´رشي من ٔ�طر مjخصص ،يف هذا إالقلمي

من قمية املنح اليت تبقى ضعيفة مقارنة مع ªسب اخلصاص، فاملطلوب م_مك 
بذل جمهود متيزيي ٔ�كرب يف ٕاطار مyدٔ� التضامن، Zٔن ٕاقلميي تنغري و3ة 

وحيتاج ٕاىل دمع  ،LفKاللت �شلك Mام ال يتوفر Mىل ٔ��سط احلاجKات-درMة
  .املنطقة العز�زة Mلينار يف هذه Bبري بفعل ارتفاع ªسب الهشاشة والفق

بقى لنا  ري وبغيت Ñزيد نضم صويت {لس4يد املس�شار ما  ،وشكرا
 ،الس4يدة الوز�رة ،سؤال دÉ¿ال عيب مايش  ..يف البالدªس4توردو اZٔز�ل 

راه  ،املنرب اليوم ما عند�ش الوقت �ش ند�رو سؤال �ٓين اذولكن راه يف ه
 راه Mا½ش يف Éل اجلالية، ٔ��اZٔز�ل د وªس4تورد دÉلناحرام Mىل البالد 

، راه ما ميكن لناش ،البæان وكرتامك متا يف هذكتاجلالية وMارف اZٔز�ل ا{يل 
ح_ا حر� يف الزبل دÉل اجKبو لنا يش حواجي ا{يل تنفع البالد دÉلنا، ٔ�ما راه 
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 ،Mار بل �ٓخر دÉل �س �ٓخر�ن، وهللا ٕاىلالبالد Mاد Ñزيدو ندrلو ز 
راه ما ميك�ش  املوضوع هذا، اذيف ه يص احلقائقرضوري من جلنة تق
  .اZٔز�ل ذنصربو وªس4توردو ها

  .شكراو 

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد املس�شار

 التعقKب يف Nدود الوقت {لرد Mىل ،الس4يدة الوز�رة اللكمة، لمك
  .املتبقي

  :إالج�عية والتمنية واZٔرسة واملرٔ�ة التضامن ةوز�ر  لس4يدةا
  .الس4يد الرئHس شكرا

ب�Hة ٔ�صدرت بال ا يف هذا بغيت نقول بfٔن الوزارة الوصية دÉل ال  ،ٔ�وال
جلنة  اوٕ�ماكن مؤسس4تمك املوقرة وال جملس النواب ٔ�هنم ½شلكو ، املوضوع

  .اZٔمر تقيص احلقائق ويوقفوا Mىل حقKقة
fٔ� ٔ�جyتك عن ، فالقطب �ج�عي كون8ين يشء ٔ�نت حتدثت عن م

، التضامن فهو واسع واZٔجوبة كثريةٕاال ٕان اكن السؤال Mىل و ، هذا املكون
التمنية �ج�عية واكº  هبا هناك ٔ�عامل تقوم هبا الوزارة وهناك ٔ�عامل تقوم

ومع ذ¿ ٔ�� ت�شكرك Mىل السؤال  قوم هبا التعاون الوطينيوهناك ٔ�عامل 
 ح_ا ما بقKناشاوراه  ،دÉ¿ وكذ¿ Mىل الغرية دM ¿Éىل املنطقة

يه  4+4 ٕاسرتاتيجيةح_ا مجموMني م_ذ ٔ�ن ٔ�صبحت اراه  ،مش4ت�ني
  .القطب �ج�عي ٕاسرتاتيجية

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
والسؤ�ن املواليان املو3ان  ،ن�jقل اZٓن ٕاىل قطاع الصناMة التقليدية

 ،وقد متت اس�شارة الفريقني املعنيني ،لهذا القطاع جتمعهام وNدة املوضوع
  .ةفوافقا Mىل عرضهام دفعة واNد

قطاع الصناMة التقليدية رؤية  ٕاسرتاتيجيةحصي[ " ،اZٔول موضوMه
، اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد ملقاوالت "2015

  .لتقدمي السؤالرب املغ
  .لس4يد املس�شاراتفضل 

  :د يوسف حميياملس�شار الس4ي
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة والس4يدات املس�شارات احملرتمني،
طاع الصناMة ق ٕاسرتاتيجيةاليوم عن حصي[  ة،الس4يدة الوز�ر  ،ªسائلمك

Zٔرض لهذا القطاع Mىل ا ونظرا {لÚاº املزرية، "2015رؤية "التقليدية 
بفشل هذه  ،الس4يدة الوز�رة تقرونٔ�ال ، وكذ¿ نظرا لٔ�رقام الباهتة

  ؟ إالسرتاتيجية
تنظمي م_اظرة وطنية لت³ديد ؤ�ال Øرون ٔ�نه من الرضوري ومن العا]ل 

  ؟اMلني وكذ¿ ٕالMادة اZٔمل {لقطاعالروح يف الف ثولب ةالرؤي
  .شكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .ملس�شارشكرا الس4يد ا

جناح احلكومة يف "اللكمة اZٓن يف ٕاطار السؤال الثاين حول موضوع 
  ."{لهنوض �لصناMة التقليدية 2015حتقKق ٔ�هداف رؤية 
  .دة املس�شار�ن من الفريق احلريكتفضل N�ٔد السا

  :موالي ادر½س احلس4ين Mلوي املس�شار الس4يد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس4يد الرئHس،
  الوز�رات،الس4يدات 

  الس4يد الوز�ر،
  ٔ�خوايت، ،ٕاخواين املس�شار�ن

"مة {لهنوض  ةٕاسرتاتيجئ�طلقمت الس4نة املاضية ، الس4يدة الوز�رة
 همظروف ب الشغل وحتسني دrل صلصناMة التقليدية من ٔ�]ل rلق م_ا�

   .عامل الصناMة التقليدية وóشجيع املقاوالت العامة يف هذا اIال
   :الس4يدة الوز�رة احملرتمة ،ªسائلمكMىل هاذ اZٔساس و 

  لتمنية الصناMة التقليدية؟  2015ما هو تقKميمك حلصي[ رؤية 
  ٕاسرتاتيجيتمك؟وما يه إالBراهات اليت ال زالت تعرتض طريق ٕاجناح 

  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد املس�شار

 2015ة اللكمة {لس4يدة الوز�رة لٕال]ابة Mىل السؤالني املتعلقني �رؤي
دÉل اSقائق، الس4يدة الوز�رة  6صناMة التقليدية يف Nدود ل �Âهنوض �

  .تفضيل

الصناMة التقليدية وإالقjصاد إالج�عي  وز�رة مروانفاطمة  الس4يدة
  :والتضامين

  الس4يد الرئHس،
ٕاسرتاجتية حصي[ شكرا السادة املس�شار�ن Mىل هاذ السؤال حول 

   .Øمنية الصناMة التقليدية
بغيت نقول بfٔن هاذ ٕاسرتاجتية Øمنية الصناMة التقليدية ا{يل انطلقت  ا{يل

حققت نتاجئ ا{يل ميكن لنا نقول ]د  ،2015واÑهتت �ٓخر  2007يف 
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ٕاجيابية، بعض اZٔهداف دÉل هاذ إالسرتاجتية مت الت³اوز دÉلها، و ادي 
  .نعطيمك بعض املؤرشات وبعض املعطيات

مادة، اكن تطور رمق  46{يل هام ج امقjضيات عقد الرب�ممت تفعيل لك 
 مليار 24 ن مسطر يف إالسرتاجتية يه نوصلوعامالت، الهدف ا{يل اكم

 22.4، الرمق ا{يل وصلنا / هو 2015درمه دÉل رمق معامالت �ٓخر  دÉل
، اكن تطور Mدد تعاونيات {لصناMة التقليدية %94ٔ�ي ªس4بة حتقKق دÉل 

 ل ارتفع م_اصب الشغل ارتفعوا وصلنا ، اكن2295ٕاىل  622ا{يل ارتفع من 
  .%�20.7زÉدة بلغت  2015م_صب شغل ٕاىل هناية  412.000

طر �ل�س4بة {لقمية املضافة دÉل هاذ القطاع، الهدف ا{يل اكن مس
ليار دامل  4لقمية مضافة زائد  2015يف �ٓخر  �ل�س4بة لٕالسرتاجتية يه نوصلو

Sل اÉرمه، ٕاذن قمية مليار  6.9وصلنا  2015يف �ٓخر  ،مهردSل اÉد
   ."مةمضافة ]د 

ن مسطر يف إالسرتاجتية �ل�س4بة ٕالNداث املقاوالت، الهدف ا{يل اك
مقاوº ا{يل مت  800 من Nاليا هاذ العدد ٔ�كرث ،مقاوº 300ل  يه نوصلو

  .إالNداث دÉلها
ب�Kة حتتية ا{يل فهيا مجمعات، ا{يل  �100ل�س4بة {لب�Kة التحتية، ٔ�كرث من 

قرى الصناMة التقليدية، م_اطق ª�ٔشطة الصناMة التقليدية، مراكز فهيا 
   .ٕاىل �ٓخره ،تكو�نال 

مركز Øكو�ن دÉل التدرج املهين،  �12ل�س4بة ملراكز التكو�ن اك�ن 
Nد وا{يل بغيت نقول �ل�س4بة {لتكو�ن والن³اح دÉل هاذ التكو�ن، مقنا بوا

ني دÉل جيل هاذ اخلر ªس4بة إالدماج دÉ اSراسة يف الوزارة �ش نعرفو
 دÉهلم من بعد %94تكو�ن دÉل الصناMة التقليدية، ٔ�عطتنا بfٔن ال مراكز 

 وا املقاوº ٔ�و وNدة دÉل إالنتاج دÉهلمدثلقاوا اخلدمة، ٔ�ما N ثالث س4نني
ºة التقليدية ٔ�ما اش4تغلوا يف يش مقاوMل الصناÉد.  

التقليديني  من  ري التكو�ن اZٔويل اك�ن التكو�ن املس4متر لفائدة الصناع
صانع وصانعة تقليدية من هاذ التكو�ن املس4متر،  21.000واس4تفادوا مهنم 

زÉدة Mىل هاذ الرب�مج دÉل التكو�ن اك�ن واNد الرب�مج ا{يل ما اكªش 
صانع  36.000مسطر يف إالسرتاجتية ا{يل هو حمو اZٔمKة الوظيفي، ا{يل مه 

م هتونيات احلرفKة والتمنوية ا{يل ØمبواBبة امجلعيات والتعا وصانعة، ٔ�يضا تنقومو
   .الصناMة التقليدية

مت ٕاNداث املرصد الوطين {لصناMة التقليدية ا{يل تيعطينا بعض 
   .املؤرشات

مواصفة مjعلقة �جلودة، Zٔن حمور اجلودة ]د  232ٔ�يضا املصادقة Mىل 
ال يف  ،"م، وهاذ اليش تyHان لنا rالل معارض دÉل الصناMة التقليدية

اSاrل وال يف اخلارج، واSليل Mىل ذ¿ ٔ�ن الصناMة التقليدية وصلت 
هاذ اليش ال يف املعارض  وواNد املس4توى ا{يل هو ]د مرشف، ك�شوف

اجلهوية، وال يف املعارض املعارض الوطنية و  ودÉلنا، بال شك كزتور 
ارج من بæان دÉل اخل يجيو عند�ت اSولية، واSليل Mىل ذ¿ ٔ�ن Nاليا 

هبا الصناMة  الطريقة ا{يل كند�رو ذم_ا املواBبة دÉهلم، Zٔن ها و�ش Bيطلب
  .عطت نتاجئ ]د ٕاجيابية�ٔ ت، Hالتقليدية، ظن 

ا{يل هام ]د "مني،  سويق والرتوجي، هرضت Mىل املعارض�ل�س4بة {ل� 
jصادية، ؤ�يضا �ل�س4بة {لصادرات، اكن �ل�س4بة {لتصد�ر دازت اZٔزمة �ق 

ارتفاع دÉل الصادرات، ونعطي ، د� اك�ن عد واNد الس4ننيولكن من ب
  .%30ب ، ارتفعت الصادرات ارتفعو2016اي يف م ، مÃاللمكث

  .وشكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
   .شكرا الس4يدة الوز�رة

  .اللكمة اZٓن لفريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار التعقKب

  :يوسف حميي الس4يداملس�شار 
  .الس4يدة الوز�رة شكرا

العمل دÉل ال العمل دÉلمك و وح_ا ما بغيناش نبخسا�لك رصاNة 
   .احلكومة، مايش هذا هو الهدف

اZٔرقام لكها حنن ال نقر هبا، Zٔننا  ذل ¿ بfٔن هاو ي نقاد ولكن ٔ�� ا{يل 
ا ، والناس ا{يل مو من اZٔرض وكنعرفو الرشاكت ا{يل سدويح_ا كنج ا

   .بقاوش Bيصدرواا مrدم�Kش، والناس ا{يل 
الس4يدة الوز�رة،  ،�كون وصاrراه {لمرصد، املرصد  وو�ش Ñرجع

 ذيش Nد مس4تقل، مرصد ا{يل Bيكون إالªسان حمك وطرف ها وBيرتٔ�س
  .اليش مايش معقول

ي¹لينا ت اليش  ذ، Zٔن هاذيº هاfٔ املس ذهاقفش ف و نا ا ٔ��  ادي ندوز مو 
{لمواطنني ما ك�س4تطعوش �ش وقف_اش Mىل اZٔمور وقلنا احلقKقة ا ٕاىل م
قف عند رمق واNد، رمق ا{يل هو موثوق به هو و {لقدام، اليوم  ادي ن Ñزيدو

  .رمق دÉل الصادرات
jيف عرفB730 فاش ]ات إالسرتاجتية كنا كنصدرو الس4يدة الوز�رة، و 

 / ورمه، هذا رمق الصادرات، واكن الهدف ا{يل بغينا نوصلدÉل اSمليون 
مق، الر ذها 10يف  وليار دÉل الصادرات، بغينا نرضبدامل  7، هو 2015يف 

   .لهاذ الهدف وليار درمه �ش نوصلامل  3وØرصدت بواNد اZٔموال دÉل 
ل ¿ بfٔن و ومع اZٔسف الشديد ٔ�� حشمت نق اليوم، الس4يدة الوز�رة،

ذاك  نتاعمليون درمه، يعين النصف  400 ح_ا كنصدروااليوم راه قلت 
 وظنت ، ٕاىل هذا مايش فشل، ٕاىل هذا ك 2007يف  اليش ا{يل كنا كنصدرو

عرف�ش، ما  ادي ميكن يل �يق ا لقدام، ٔ�� م بfٔنه هذا كنتقدمو كزنيدو
كتقول حىت Nا]ة، اZٔرقام احلقKقKة هو ا ت منقول والو، يعين اZٔرقام وال

  .ٔ�نه الصناMة التقليدية يف احلضيض
صنا نوصل ارة، هام الفاMلني املرجعيني، كنا rالرمق الثاين، الس4يدة الوز�

مليون  200د�ر ي صواالفاMلني r ذفاMل مرجعي، لك فاMل من ها 20ل
ح_ا فاMلني اثنني ا{يل اكينني، كنظن وهللا ادرمه، اليوم كنظن بfٔن دÉل 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2016 ليوزيو  05( 1437 رمضان 29

الفاMلني لHسوا حىت مصدر�ن، هاذ الناس كHس4توردوا، وٕاىل  ذM�ٔمل، وها
   .خيليكيل هللا  حكنت rاطئ حص

jHعقدوش م_اظرات ا ت Mالش م لس4يدة الوز�رة،ا وا{يل بغيت ªسو¿،
إالسرتاجتية، ما تعقداóش حىت يش م_اظرة، ومكل  ذقوم هايت�ش ميكن 

در� والو وما تعقداóش ا ح_ا مامكل الوقت دÉلو و  ،اكع، مكل إالسرتاجتية
هاذ  نقوموح_ا راه حمتا]ني �ش أ�ش ا{يل اك�ن،  وناظرة �ش نعرفامل 
   .لها التقومي سرتاجتية، نقميوها ومن بعد ند�رواالٕ 

ح_ا الصناع التقليديني حمتا]ني التكو�ن، حمتا]ني مواد ٔ�ولية ذات ا
يف  راه �قKني rدامني�ش خيدموا، جودة، حمتا]ني ٔ�دوات عرصية 

البدائية، اك�ن بعض الصناع ا{يل هام rدموا وتfٔلقوا كنعرفومه، ولكن القطاع 
   .رؤية سديدة ورؤية جتدد، هللا خيليك صواr ولك

وت�yغيو �كون عند�  مك {لجنة،اح_ا اس4تدعيناح_ا Mىل لك Nال راه او 
  .(les détails)يف  وا�ش ندrل الوقت الاكيف

  .شكرا جزيال

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد املس�شار

  .اللكمة {لفريق احلريك يف ٕاطار التعقKب

  :موالي ادر½س احلس4ين Mلوي الس4يداملس�شار 
  .شكرا الس4يدة الوز�رة Mىل جوا�مك

  .ٕاننا نfٔمل ٔ�ن óرسعوا يف التغطية الصحية
صنا التغطية الصحية ٔ�وال، أ�ربع نقط "مني، rعند� الس4يدة الوز�رة، 

rيصنعاB هلمÉة دMن الصناع التقليديني الصناZٔ ،ها ولكن ما و صنا ال�سويق
  . سوقوهاكH �ش فني ي اك

 قانون الس4يدة الوز�رة، ٔ�يضا حامية الصناع التقليديني من التÚايل Mىل
تنظمي احلرف ٕاىل Nزي  وكذا ٕاخراج قانون، الشغل من طرف املس4ت¹دمني

  .الوجود
 ،الس4يدة الوز�رة ،بغينامك ،عند� البناÉت العمومKة الس4يدة الوز�رة،

الصناع نا Mىل اZٔقل واNد ال�س4بة م�وية �كونوا خيدموها ل  اóشوفو 
يش قليل دÉل الصناMة  التقليديني، البناÉت العمومKة ما تتلقاش فهيا ذاك

لوا اIهودات ذتيصنعوا ويب ،الس4يدة الوز�رة ،التقليدية، والصناع التقليديني
   .½سوقوا وال يش Nا]ة ما اك�ن والو اشدÉهلم ولكن ف

ز�ر التعمري Bيف ما درتو اتفاقKة مع الس4يد و  ،الس4يدة الوز�رة ،وبغينامك
rاr ن الهندسة املعامريةZٔ ،ل فهيا اصمك تد�روها مع الوزارات لكهمrص تد

 شيش ما ميك�ال ذاىل ما اكªش هإ Zٔن الصناع التقليديني  ،الصناMة التقليدية
   .م خيدمواهل

Zٔن الصانع  ،الس4يدة الوز�رة ،وبغينامك óشوفوا التغطية الصحية "مة
Nا]ة، ومع العمل ٔ�هنم يش   حىتال (CNSS)تيكرب وال تغطية وال 

يف الغربة تي¹دموا Mارفة الصناع التقليديني تي¹دموا يف اجلæ و  راك، تي¹دموا
  .زباف دÉل اZٔمور، اZٔمراض كثريةفوBي¹دموا يف الزليج وتي¹دموا 

Zٔن  ،هذاك قانون ال�شغيل صنا ªشوفواr ،الس4يدة الوز�رة ،واك�ن
Nداه، من بعد  ايل تيصنعو ا{وBيد�ر الناس هو  عه تيصنالصانع التقليدي تتلقا

صمك ا، �rهظةهذاك الصانع Øمييش تيدعيه تيويل كتحمك لو احملمكة مببالغ 
  .تنظموه ا هاذ القانون دÉهلم �ش حتاولوóشوفو 

  .وشكرا الس4يدة الوز�رة

  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يد املس�شار

لكن يف Nدود الثواين  ،التعقKباتس4يدة الوز�رة {لرد Mىل لمك اللكمة ال 
É ةKد  الهاملتبقN8نية تنعتقد، تفضيل الس4يدة الوز�رة 18وا.  

  :التقليدية وإالقjصاد إالج�عي والتضامين الصناMة وز�رة الس4يدة
  الس4يد املس�شار،

   .دÉل الفاMل املرجعي 16اك�ن دا� 
Sد اNٔن در� واfطبيعي ، السوق ال راسة�ل�س4بة {لتصد�ر تتعرف ب
   .دÉل م_تو]ات الصناMة التقليدية هو السوق احمليل

ن fٔ ح_ا در� اس4تكشاف دÉل بæان ٔ�خرى وظنHت بإاذن ورمغ ذ¿ 
  .رية "مةثماش4يني امحلد \ يف واNد الو  رامهالصادرات 

ني ذيك ا{لجنة باهح_ا rدامني Mلهيا، ف ا�ل�س4بة {لتغطية الصحية راه 
شاء هللا ت�متناو اخلري  ٕاذن ٕان ،وهام داrلني يف ٕاطار املس4تقلني ،وزارية

  .  ادي �كونوا عندمه هاذ التغطية

  :اجللسة رئHسالس4يد 
  . شكرا الس4يدة الوز�رة

اللكمة  ،"حتسني وضعية الصناع التقليديني"السؤال املوايل موضوMه 
  .NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداº والتمنية لتقدمي السؤال

  .الس4يد الرئHس تفضل

  :يد عبد العيل Nايم ا�Sناملس�شار الس4 
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن،

وبعيدا Mىل لك املزايدات حنن يف فريق العداº والتمنية م_فjحون  ،ٔ�وال
Mىل ٔ�ي جلنة لتقيص احلقائق من ٔ�]ل معرفة حقKقة النفاÉت املس4توردة من 

 و�ٔ Zٔن حصة املغاربة فوق لك اعتبار وبعيدا ٔ�يضا Mىل ٔ�ي اهتامات  ،اخلارج
  .ٔ�حاكم مس4بقة البد من معرفة احلقKقة

مرتبط بوضعية الصناع التقليديني ا{[�ن  ،الس4يدة الوز�رة ،سؤالنا
لكن يف اÂهناية ال ½س4تفKدون مهنا �Sر]ة املالمئة،  ،ي�jجون �روة هامة
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يت س�¹jذوهنا من ٔ�]ل حتسني وضعية هؤالء الصناع ªسائلمك عن التدابري ال
   ؟التقليديني

  .وشكرا

  :اجللسة رئHسالس4يد 
  . شكرا الس4يد املس�شار

  .تفضيل ،اللكمة لمك الس4يدة الوز�رة لٕال]ابة Mىل السؤال

  :الصناMة التقليدية وإالقjصاد إالج�عي والتضامين وز�رة الس4يدة
  .الس4يد املس�شار احملرتم Mىل هاذ السؤال شكرا

ت واNد عط�ٔ سرتاتيجيات لتمنية الصناMة التقليدية �تتعرفوا بfٔن 
ال احلرضي وال  ،يل مسيته الصانع ال´س4يطا{ ،اZٔمهية Bبرية {لصانع الفردي

مهنا و  73%، 73%رمق املعامالت ب القروي، وهاذ الصناع تHسامهوا يف
%11  Hد بسامهوا ٔ�يضا يف القمية املضافة �لقطاع يف الوسط القروي، وتNوا

   .يل rدامنيا{ٕاذن راه هام  ،74%ال�س4بة دÉل 
يل تتدار يف ٕاطار هاذ إالسرتاتيجية هام ا{مجيع إالجراءات  هاذو 

ال  ،ال �ل�س4بة {لتكو�ن ،ال �ل�س4بة {لب�Kة التحتية ،مو3ني لهاذ الصناع
وrالل هاذ  ،تنعطيومه اZٔس4بقKةZٔن  ،�ل�س4بة {لمشاركة يف املعارض

 (des séances)ظموا نت  ،ال اجلهوية وال الوطنية يل تند�روا{املعارض 
   .دÉل التحسHس ودÉل املواBبة دÉل الصناع

راهام مو3ة  التمنية املدر]ة مضن هاذ الرؤية ٕاذن، ]ل اZٔوراش وحماور
  .لهاذ الصناع

من مجيع هاذ  افدو اHس4تت  وهاذ الصناع الفرادى ،وóس4هتدف هاذ الصناع
  .%85 إالسرتاتيجية

 مÃال يف اIال القروي "ر الصانعةديو "نعاود الب�Kة التحتية،  لتقام ك
  .و{لبيع و{لتكو�ن {لعرضو  ل�ساء، وا{يل يه فضاءات لٕالنتاج{  ا{يل خمصصة

عند� وNدات  و�ل�س4بة {لتكو�ن مÃال، �ل�س4بة {لم³ال القروي،
�ش تنوصلو هاذ  ش4يو {لمناطق النائيةØمن  ٕاذن، مjنق[ دÉل التكو�ن

  .ٔ�مهية هنٕاذن، Mاطي ، التكو�ن لهاذ الناس
ه، ا{يل هو ٔ�يضا ]د "م، اك�ن حمو اZٔمKة الوظيفي ا{يل هرضت Mلي

، التكو�ن من هذاك التكو�ن ا{يل تنعطيو او م �ش ½س4تافدZٔن  ادي ميكهن
  .املس4متر

½س4تافدوا من  مميكهنو تعاونيات �ش �ٔ لوا مجعيات Ã �ش يتك تندفعومه
  .جامعيا هلم ½س4تعنوها  تنعطيو، واملعدات ا{يل ميكناSمع التقين ا{يل

  .شكراو 

  :اجللسة رئHسالس4يد 
  . شكرا

اللكمة لمك الس4يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب، ٔ�و الس4يدة املس�شارة، 
  .تفضيل

  :الس4يدة ٔ�مال مKرصة املس�شارة
  .شكرا الس4يد الرئHس

   الس4يدة الوز�رة،
  الس4يد الوز�ر،

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نعمل مجيعا ٔ�ن الس4ياسات العمومKة قد اعمتدت تو3ا يقيض بتطو�ر 

تمنية قطاع الصناMة ل  HM2015ش املواطنني، وتندرج رؤية وحتسني ظروف 

شغل حKث هتدف ٔ�ساسا ٕاىل rلق م_اصب  التقليدية يف هذا إالطار،
املس4هتدفة من ش4باب وªساء من ظروف العHش ٕاضافKة، ومتكني الف�ة 

  .الكرمية
كام هتدف ٔ�يضا ٕاىل ٕاMادة تfٔهيل القطاع ليلعب دوره كقاطرة يف التمنية 
�قjصادية و�ج�عية، فهو 8ن ٔ�كرب مشغل {ليد العام[ �ملغرب بعد 

  .الفالNة
قد جسلت تقدما  سرتاتيجية اليت ٔ�طلقهتا احلكومةٔ�ن هاذ االٕ  ،حصيح

حتسني قميته  ف0 خيص الزÉدة الس4نوية من جحم ٔ�عامل القطاع،Bبريا 
ٔ�لف حريف يف  30شغل ]ديدة، Øكو�ن ما يناهز من املضافة، rلق فرص 

مقاوº صغرى  48القطاع، التكو�ن املس4متر حلرفيي القطاع، rلق ما يناهز 
  .ومjوسطة يف القطاع

 من Mدة ٕاBراهات  ري ٔ�ننا يف املقابل، ªشري ٔ�ن الصناMة التقليدية تعاين
حتول دون �روزها �صناMة قامئة بذاهتا، وتنعكس هذه إالBراهات مyارشة 

  :Mىل الصانع التقليدي ال´س4يط، حKث جند �ل�س4بة {ل�سويق
  ؛انعدام فرص التواصل املبارش بني الصانع التقليدي والزبون -
Mىل حساب الصانع  سطاء Mليهو احjاكر السوق واس4تحواذ ال -

  ؛التقليدي
  .القدرة التنافس4ية {لصانع ٔ�مام املنتو]ات اZٔج_بيةضعف  -

اكلربامج  كام ٔ�ن اªZٔشطة التحسHس4ية املو3ة لغري م_خرطي التعاونيات،
تعترب حمدودة، مع العمل ٔ�ن هذا النوع من التحسHس كفKل  إالذاعية والتلفزية

  .رشاحئ واسعة من الناشطني ىSخبلق اه�م �لفكر التعاوين 
تعاونيات قد تضاعفت، ٕاال ٔ�هنا óس4توجب ال ة ٕاªشاء ري ثوحصيح ٔ�ن و 

مواBبة من rالل اSورات التكوي�Kة يف جمايل ال�س4يري والتدبري املايل لفائدة 
  .املنخرطني

ٕاىل óرسيع ٕاخراج اجلامعة الوطنية  ،الس4يدة الوز�رة ،وr�ٔريا، ندعومك
 اتلتعاوني{ لتفسح اIال  24.83املنصوص Mلهيا يف مقjضيات قانون رمق 

جKات التعاونيات يف لالنتظام يف ٕاطار احتادات متكن من معرفة ٔ�فضل حلا
  .وrدمات املواBبة اZٔخرى جمال التكو�ن

  .وشكرا
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  :الس4يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس4يدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس4يدة الوز�رة {لرد Mىل التعقKب

  :والتضامين الصناMة التقليدية وإالقjصاد إالج�عي وز�رة الس4يدة
ت�شكر الس4يدة والسادة املس�شار�ن Mىل هاذ �ه�م ا{يل Mاطيني 

وهاذ اليش تيفرحين، Zٔن هاذ القطاع حيتاج هاذ  {لصناMة التقليدية،
  .هو �ه�م ا{يل تنعطي

ولش بfٔن قتنا عطات نتاجئ اجيابية، مأ�� تنظن بfٔن هاذ إالسرتاتيجية 
  .يش ح_ا وصلنا للكاراه 

r ،زيدو {لقدام وهنمتو صناإاذنÑ ن هذا  هباذ ٔ�� معمك �شZٔ ،القطاع
  .الس4يدة املس�شارة لتقام قطاع ]د مشغل ك

الرمسية ٕان شاء  �ل�س4بة {لتعاونيات، راه القرار  ادي خيرج يف اجلريدة
  .هاذ اÉZٔم هللا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
منر اZٓن ٕاىل السؤال املوايل واrZٔري املو]ه لقطاع ال�شغيل والشؤون 

  ."مف�يش الشغليف اخلصاص املهول "�ج�عية، وموضوMه 
  .اللكمة NZٔد السادة املس�شار�ن من فريق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :عبد امحليد فاحتي الس4يداملس�شار 
  الس4يد الرئHس،

  الس4يدة والسادة الوزراء،
عطفا Mىل ما قا/ الزمالء يف موضوع �ٓخر، نؤكد اتفاق_ا Mىل جلنة تقيص 

   .موضوع النفاÉتيف احلقائق 
طن  25.000ولكن املؤكد ٔ�ن احلكومة املغربية وافقت Mىل اس4ترياد 

�لزتامن مع حتضري و" ز�رو مKاك"النفاÉت �لزتامن مع تطبيق من 
(COP22)  ل ٔ�ملانيا والربتغالÃتوبعد رفض دول مÉاس4ترياد هاذ النفا.  

تعرفون ٔ�نه  ،الشغل املوضوع يتعلق مبف�يش الس4يد وز�ر ال�شغيل،
ال�شغيل / دور جوهري ؤ�سايس ٕان Mىل املقاوº، تفHjش املف�ش يف 3از 

ن Mىل تطبيق óرشيعات الشغل ؤ�يضا Mني اSوM ºىل إ ٕان Mىل اZٔجراء، 
   .ط لكههاذ احملي

¶¿ ت�سfٔلمك الس4يد الوز�ر حول الرتاجع احلاصل يف M�ٔداد مف�يش 
r رتفع نظرا اال�شغيل، يف الوقت ا{يل من املفروض ٔ�ن هاذ العددØ صها

  .{لÚا]ة املاسة يف اقjصاد� الوطين لهاذ الف�ة لتfٔطري هاذ اIال

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد املس�شار

نؤكد كذ¿ بfٔن القانون بغيت  ،{لس4يد الوز�رقyل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة 
خيول Iلس املس�شار�ن بطبيعة احلال ٕاNداث ٕاماكنية ٕاNداث جلان تقيص 

  .احلقائق
ٕاال ٔ�ن هناك بعض إالجراءات والتدابري واملساطر اليت جيب اختاذها 

وطبقا كذ¿ {لقانون املنظم ٕالNداث جلان  ،طبقا ملقjضيات النظام اSاrيل
  .احلقائقدÉل تقيص 

  .الس4يد الوز�ر لٕال]ابة Mىل السؤال اللكمة لمك

  :ال�شغيل والشؤون إالج�عية وز�ر عبد السالم الصديقي الس4يد
  .شكرا الس4يد الرئHس احملرتم

بغيت ªشكر يف البداية الس4يد املس�شار احملرتم من الفريق �شرتايك 
Mىل طرNه هذا السؤال، رمبا لHس Zٔول مرة نناقش هذا املوضوع ال rالل 

   .اجللسات العامة Éل املناقشة دÉل املزيانية والا{ل³ان د
اتفق معمك الس4يد املس�شار لنكون رصNاء ٔ�ن هناك خصاص  ،طبعا

 Mدد مف�يش دÉل الشغل �لنظر ٕاىل تطور ال�س4يج يقر به امجليع يف
الشغل rالفا ٔ�قل �كÃري ملا دÉل �قjصادي، حKث Mدد دÉل املف�شني 

حيالون Mىل التقاMد  مف�ش شغل يعين 370سؤالمك، عند� ورد يف 
دÉل مف�ش الشغل  40 و ادي ميش4ي هاذي الس4نة �س4مترار،  ري هاذ

  .س4يÚالون Mىل التقاMد
"ندس ملكف بتفHjش الشغل يف جمال الصÚة  28شغل،  مف�ش 370

  .طبHب مف�ش شغل 21والسالمة املهنية و
Zٔن حىت واNد العدد دÉل  ،عند� خصاص كذ¿ يف ٔ�طباء الشغل

، طباء الشغل ما موجودي�ش يف السوقاملقاوالت اZٓن ا{يل بغاوا ½شغلوا �ٔ 
   .العجز ذاد ه¶¿ رضوري ٔ�ننا نفjحو يعين ختصصات يف لكية الطب لس

اخلصاص ªس´Kا،  ذاطبعا مقنا بواNد العدد دÉل إالجراءات لت³اوز ه
خضعنا واNد �ٔ دجمنا واNد العدد دÉل اZٔطر مضن هيئة تفHjش الشغل، 

   .لتكو�ن املس4متر يف جمال الصÚة والسالمة املهنية{ العدد دÉل املهندسني 
رمبا يف ٕاطار و كذ¿ تنفكرو ٔ�ننا نقرتحو قريبا Mىل رئاسة احلكومة 

 واNد العدد دÉل املناصب املالية دÉل ولواد قانون املالية املقyل ٔ�ننا حنٕاMد
يعين مد�ر�ن ٕاىل مف�يش  (administrateur)ا{يل عندمه الوضعية دÉل 

عسا� نقلص هاذ العدد دÉل مف�يش الشغل، واخلصاص يعين  ،الشغل
الت �ش  ري يف مف�ش الشغل اك�ن يف جماي اخلصاص ما اك ا،�ش Ñكونو 

   .الصÚة ر�ٔ�خطر يف اZٔطباء واملمرضني �شهادة زمKيل دÉل وز
   .ٕاىل  ري ذ¿ ،ممرض 9000طبHب ٕاىل  7000حنن يف Nا]ة ٕاىل 

ولكن �لطبع الظروف دÉل بالد� ما ت�سمحش ٕ�رضاء مجيع املطالب، 
  .هاذ الصعاب ووMلينا ٔ�ن نعمل ]اد�ن يف املس4تقyل �ش ميكن لنا نت³اوز

ا{يل تيقوموا به مف�يش الشغل  راSو  ، اrZٔريوبغيت حنيي يف
  .م_اضلني �لك معىن اللكمة والظروف ا{يل تHش4تا لوا هبا، حقKقة
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  .شكرا

  :الس4يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس4يد الوز�ر

  .تفضل ،املس�شار ٕاذا رغبمت يف التعقKب الس4يدلمك اللكمة 

  :عبد امحليد فاحتي املس�شار الس4يد
ال خنتلف الس4يد الوز�ر حول ال�شخيص وفعال اخلصاص قامئ لHس 

اIاالت ا{يل من فقط يف 3ة التفHjش، ولكن يف ٔ�طباء الشغل ومجموMة 
ٕاماكنيات ا{يل عند�  هعتقد ٔ�ن�ٔ لكن جيب ٔ�ن نعمل مبا Sينا، و  ،هاو ذBرت

  .نقدرو Mىل اZٔقل نعمل مبا هو موجود
يعين من املفروض ٔ�نه  ا مjرصفني، فهيإالدارة املركزية فهيا مjرصفني

   .يتحولوا ملف�يش الشغل دار التكو�ن دÉهلمييتحولوا، 
املسؤوليات، ٔ�عتقد ٔ�ن املسؤولني Mىل مس4توى اجلهات وMىل مس4توى 

"ام  واكªش عندا اZٔقالمي، ٔ�نه اك�ن مجموMة دÉل الناس ا{يل مjرصف ٕاىل م
   .جيب ٔ�ن يتحول ٕاىل مف�ش شغل ،واحضة

لن جييب Mىل هذا سف الشديد مايش هذا هو احلل، �ٔ ل¶¿ ف
احلل، ولكن احلل هو يف تصور Mام وٕاسرتاجتية Mامة، وشف_ا إالسرتاجتية 

ب حلد الساMة Mىل هاذ املعض[ وزارة ال�شغيل، ا{يل لٔ�سف مل جتدÉل 
اZٔساس4ية واملعض[ الكربى ا{يل لHس فقط يه ٕاشاكلية تتعلق �كKفKة 

الشغل، ولكن ٔ�نه حقوق تضيع اليوم دÉل اZٔجراء، مراقyة تطبيق óرشيع 
ول حقوق تضيع دÉل اZٔجراء يف مجموMة دÉل املقاوالت، اليوم التقد�ر Bيق

ٔ�لف ٔ�]ري، وهذا معطى ا{يل صعب،  10 شغل واNد لبfٔنه عند� مف�ش 
  ؟Bيف ميكن

  مس4توى القانون، مس4توى القانون مف�ش الشغل Mىل حىت  ،كذ¿و 

سواء Sى املقاوº، اك�ن املقاوالت ا{يل ال تعري  يلقى صعو�ت Bبرية
، اك�ن ا{يل كتجري وكتبغHش óس4تقyل ملف�ش الشغل اه�م، اك�ن ا{يل ما

Mليه، وما اكي�ش Mىل املس4توى القانوين ما جيرب �شلك قوي هاذ املقاوالت 
   .ا{يل حترتم مف�ش الشغل يف ٔ�داء املهام دÉلو

]انب طبHب الشغل هو من  ىلإ  مف�ش الشغل يلب وكنعرف ،كذ¿
املقايHس الكربى ا{يل كتÚددها م_ظمة العمل اSولية يف التقدم دÉلنا، يف 

º �ج�عية بصفة Mامة، ¶¿ وجب التفكري يف هذا fٔ التعامل مع املس
  .املوضوع جبدية وبعمق يف املس4تقyل

  :لس4يد رئHس اجللسةا
   .شكرا الس4يد املس�شار

  .{لرد Mىل التعقKبلمك اللكمة الس4يد الوز�ر 

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية الس4يد
  .شكرا

النقطة، Zٔن نقطة كهتم  ذحنن ال خنتلف كثريا الس4يد املس�شار حول ها
r ،ش4تغلابالد�ª هاذ إالشاكلية ٕان شاء هللا �ش حنلو و كام قلتصنا.   

وزارة وما فهيا �س rالل ٕاMداد قانون املالية، Ñ�ٔمك كذ¿ Øكونوا جبانب 
ٕاىل  5ال�شغيل �ش حتصل Mىل ٔ�كرب Mدد ممكن من املناصب املالية بدل 

  .لك س4نة 10
  .وشكرا

  :اجللسة رئHسالس4يد 
   .شكرا الس4يد الوز�ر

  .ؤ�شكر امجليع Mىل املسامهة
  .اجللسةورفعت 


