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  السادسة والعرش�ن بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 5(هـ 1439 ربیع أ�ول 16 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
ساعتان وٕاث��ا عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة  :التوق�ت

  .احلادیة وامخلسني زو�
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

 :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  . الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

یة املدر�ة يف �دول أ�عامل، وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفه 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  . وٕا�ال�ت
  .الس�ید أ�مني، � اللكمة

  :لسٔ�مني ا� ،الس�ید امحد خلریف
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  رتمني،احملالس�یدات والسادة املس�شار�ن 
يف البدایة خنرب ا�لس املوقر ب�ٔننا س�رشع يف م�اقشة مرشوع قانون 

�ىل مس�توى اجللسات العامة ابتداء  �2018لس�نة املالیة  68.17املالیة رمق 
�ىل السا�ة العارشة صبا�ا، وذ�  2017دج�رب  8من یوم امجلعة 

 11الثنني �لمناقشة العامة من �ن الفرق وا�مو�ات الربملانیة، ویوم ا
�ىل السا�ة العارشة والنصف صبا�ا �لتصویت �ىل مواد  2017دج�رب 

  .اجلزء أ�ول واجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة املذ�ور
و�ل�س�بة جللسة أ�س�ئ�، �ینا اس�تدراك �ىل �دول ٔ�عامل �لسة 

، ذ� ٔ�نه بطلب من الفریق 2017دج�رب  5أ�س�ئ� الشفهیة لیومه الثال�ء 
س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة یعوض السؤال املو�ه لقطاع الت�ارة �

اخلارج�ة حول ا�هنوض �لصادرات ببالد�، �لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع 
املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، حول معا�ة ٔ�فراد اجلالیة املغربیة 

  .عاملقمية بلی��ا، ویدمج يف �يق أ�س�ئ� يف ٕاطار و�د املوضو 
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن أ�س�ئ� املو�ة 
لقطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة وكذا لقطاع ٕاصالح إالدارة 

  .والوظیفة العموم�ة
ا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هب

  :فه�ي اكلتايل 2017دج�رب  5
 سؤ�؛ 18: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 سؤ�ن؛: و�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة 5: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع املغاربة 
 -ني �خلارج وشؤون الهجرة، واليت جيمعها و�دة املوضوع، وس��وىل املقمي

إال�ابة عهنا �لنیابة الس�ید الوز�ر امللكف  - كام ذ�ر ذ� الس�ید أ�مني 
�لعالقات مع الربملان، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك، وموضو�ه، 

�ن من الفریق ٕاشاكلیة املغاربة العالقني بلی��ا، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار 
 .احلريك لتقدمي السؤال

  :ب البقايلطیال  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یتابع الرٔ�ي العام الوطين عن كثب قضیة املغاربة احملتجز�ن بلی��ا ومدى 

كومة املغربیة �لت�اوب �ىل نداء ٔ�رس هؤالء املهاجر�ن اليت اس�تعداد احل
تطالب بعودة ٔ�بناهئا ٕاىل ٔ�رض الوطن، �اصة ؤ�هنم حضا� ماف�ا ش�بكة 
م�ظمة تتاجر يف ال�رش، �لام ٔ�ن مقة �حتاد إالفریقي و�حتاد أ�وريب 

 ان، واليت متزيت مبشاركة نوعیة لصاحب اجلال� امل��املنعقد مؤخرا ب�ٔبید
محمد السادس نرصه هللا قد ٔ�سفرت عن اتفاق�ة لٕال�الء الفوري �لمهاجر�ن 

  . احملتجز�ن �ىل أ�رايض ا�لی��ة
�ىل هذا أ�ساس وبناء �لیه، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ما يه 

  التدابري املت�ذة من طرف احلكومة حلل ٕاشاكلیة املغاربة العالقني بلی��ا؟
  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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السؤال الثاين موضو�ه وضعیة الش�باب املغاربة العالقني بلی��ا، اللكمة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال،  السادةٔ��د 

 .تفضل اليس �رمي

  :اهلمس املس�شار الس�ید عبد الكرمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  �ر،الس�ید الوز
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

عن إالجراءات اليت س�تقوم هبا الوزارة �متكني  ،الس�ید الرئ�س ،سؤالنا
الش�باب املغاربة العالقني بلی��ا من العودة لوطهنم، مث ما يه التدابري لت��ع 

  العامل؟اجلالیة �لك ٔ�حناء 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ؤال الثالث موضو�ه معا�ة املغاربة احملتجز�ن يف جسون لی��ا، اللكمة الس
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :ٔ�بو �كر عبید ر الس�یدااملس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

بري اليت تنوون اختاذها عن إالجراءات والتدا ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك
ٕالنقاذ املغاربة احملجوز�ن يف السجون ا�لی��ة، وا��ن یع�شون ظروفا ال 

  .ٕا�سانیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

دامئا يف نفس املوضوع السؤال الرابع وأ��ري موضو�ه معا�ة ٔ�فراد 
السادة املس�شار�ن من الفریق  اجلالیة املغربیة املقميني يف لی��ا، اللكمة ٔ��د

  .�س�تقاليل، تفضل اليس حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة، والس�ید الوز�ر،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر،

یع�ش املغاربة �ٔ�رايض ا�لی��ة ٔ�وضا�ا مزریة يف ظل �نفالت أ�مين 
ملوا�ات املسل�ة، ونظرا خلطورة ا�ي تعرفه والفوىض العارمة �س�ب ا

املوضوع وما نتج عنه من �جتار �ملهاجر�ن، وا�ي اكن من ٕا�دى 
أ�ولو�ت اليت تناولها �حتاد أ�وريب مع �حتاد إالفریقي يف القمة أ��رية 

ان، وا�ي ٔ�كد فهيا �ال� امل� نرصه هللا ؤ�یده يف لكمته �يف ٔ�بید
ٕان هاته املامرسات اليت تقرتفها م�ل�ش�یات مسل�ة ": السدیدة واليت قال فهيا

ل الضمري امجلاعي للك أ�طراف ئ�سا�ري اخلاضعة لسلطة احلكومة ا�لی��ة، 
 الضار�ة واملسؤو� عن هذا النوع من �جتار ا�ي ی��اىف مع حقوق

  ".إال�سان أ�ساس�یة
ق، �ا وهذه املامرسات ت��اىف ٔ�یضا مع قمي وتقالید الشعب ا�لیيب الشق�

�سائلمك الس�ید الوز�ر ما يه إالجراءات والتدابري �س�تع�الیة املت�ذة 
  ٕالنقاذ ٔ�بناء اجلالیة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن أ�س�ئ� املتعلقة بوضعیة املغاربة 
  .العالقني بلی��ا

نتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف الوز�ر امل  ،الس�ید مصطفى اخللفي
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال ٔ�تو�ه �لشكر لاكفة الفرق اليت طرحت هذا املوضوع الهام وا�ي 
�شغل �ل الرٔ�ي العام الوطين يف ب��، الفریق احلريك، فریق أ�صا� 

  .ارصة والفریق �شرتايك والفریق �س�تقاليلواملع
هذه القضیة ٔ�وال حتظى ب�ٔولویة عند الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني 
�خلارج، ؤ�یضا هنا� جلنة تظم اكفة اجلهات املتد�� واملعنیة حتت 

  :مسؤولیة الوزارة من ٔ��ل م�ابعة هذا املوضوع، مبا ف�ه ٔ�وال
  �هلم ق�ل العملیة د�ل إال�ادة؛الت��ع املس�متر �لوضعیة د

�ش�تغال مع اكفة املتد�لني �ملسؤولیة واجلدیة الالزمني وبتاكمل من 
  .ٔ��ل ضامن وٕاجناح معلیة إال�ادة ٕاىل ٔ�رض الوطن

ا�هودات اليت بذلت، ٔ�وال ی��غي ٔ�ن نذ�ر ب�ٔنه اكنت معلیة ٔ�وىل ق�یل 
ة من املواطنات مغريب ومغربی 190عید أ�حضى واليت مك�ت من ٕا�ادة 

واملواطنني، ولهذا الغرض �ٓنذاك وهاذي اكنت معلیة �حجة و� امحلد، مت 
  .اس���ار طا�رتني �اصتني من طرف الوزارة لنقلهم

�نیا، تعبئة مجمو�ة من أ�طر �لق�ام بعملیات �س�تق�ال مبطار محمد 
  .اخلامس والسهر �ىل ت��ع العملیة ٔ�ثناء وبعد الرتح�ل

ص �افالت لنقل املعنیني �ٔ�مر ٕاىل �ائالهتم جبمیع مدن �لثا، ختصی
  .اململكة م�ارشة بعد وصوهلم ٕاىل ٔ�رض الوطن

ملیون درمه لتغطیة لكفة الطا�رتني ومصاریف  2.6لكفت هذه العملیة 
ا�ٔلك واملل�س والنقل ا�ا�يل بني املطار واجلهات اليت ی�متي ٕا�هيا املعنیون 
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  .�ٔ�مر
ٔ�وىل ا�يل جن�ات و� امحلد، العملیة الثانیة واليت ٕاذن هاذي العملیة ا

ن�ٔمل ٔ�ن تتلكل يه أ�خرى �لن�اح تقع فهيا الق�ام تقریبا كام حصل يف 
العملیة أ�وىل ا�يل اكنت كام قلت يف فرتة عید أ�حضى من ٔ��ل ضامن 

  .عودهتم
حنن لن ن��كر ٔ�ي مغريب يف ٔ�ي ب�، �رام�ه من �رامة املغاربة ومن 

  .ة الوطن، ولهذا شكر�مك �ىل السؤال، ٔ�ن القضیة قضیة �س�تحق�رام
الوزارة يف نفس الوقت تقوم �تصاالت م�ابعة مع املعنیني مع العائالت، 

نونرب، ويف نفس  28ح�ث مت اس�تق�ال وفد من العائالت أ�س�بوع املايض 
الوقت هنا� �ا� من التعبئة، ٕان شاء هللا كام قلت س�تحقق العودة، ويف 

فس الوقت الس�یاسة املتعلقة مب�اربة �جتار يف ال�رش ٔ�و إالغراء ٔ�و ن
اس�هتداف الش�باب من طرف ش�باكت د�ل الهجرة الرسیة ٔ�و املاف�ات اليت 
�ش�تغل يف هذا ا�ال، احلكومة ملزتمة ب�شدید العقو�ت و�لعمل �ىل 

 .حماربة هذه الش�باكت
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

منر ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق 
  ..احلريك يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس 

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك القمي و�ىل لك هذه 
التوضی�ات، وٕاننا �ش�ید �لرؤیة املتبرصة جلال� امل� نرصه هللا ٕازاء 

  .ن�االهجرة يف القمة اخلامسة لالحتاد�ن إالفریقي وأ�ورويب ب�ٔبید مشالك
كام �مثن ٔ�یضا ا�هودات والعنایة اليت یو�هيا �اللته حفظه هللا لر�ا�ه 
وملغاربة العامل، ؤ�ملنا ٔ�ن �رسع احلكومة يف ٔ�جرٔ�ة االتفاق�ة املربمة مؤخرا 

اكلیة والصعوبة اليت ب�ٔبید�ان ٕال�الء املغاربة بلی��ا، دون ٔ�ن ن�ىس إالش
  . تعرتض نقل ج�امني الض�ا� من لی��ا ٕاىل املغرب ومعا�ة ٔ�رسمه

كام ��ثريت ٔ�یضا هذه القضیة يف القمة الربملانیة إالفریق�ة املنعقدة یومه 
ب�ٔبید�ان املايض، وال ن�ىس جمهودا�مك ٔ�نه هنا� م�ابعة یوم�ة  27-28

  .لوضعیة املغاربة العالقني بلی��ا
  .لس�ید الوز�رشكرا ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ودامئا يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .يف احلق�قة كنت ٔ�متىن حضور الس�ید الوز�ر لكن لظروف ال نعلمها
حب اجلال� امل� محمد السادس �مثن �الیا ا�هودات اليت یبذلها صا

نرصه هللا وكذ� احلكومة، ا�يل ا�ٓن رمبا �س�ل وا�د �رتیاح �ى 
أ�رس املغاربة ا�يل عندمه أ�بناء د�هلم حمتجز�ن، فهذه النقطة ا�يل ميكن 
�س�ل �ى احلكومة ٔ�نه ختلق وا�د ا�لجنة د�ل الیقظة ا�يل �كون عندها 

الق�صلیات ا�يل عندها يف الب�ان الشق�قة، الت�س�یق مع مجیع السفارات و 
يف ربوع العامل، �كون وا�د جلنة الیقظة ا�يل الت�اوب بوا�د الرس�ة 

  .�لمعا�ة د�ل ٔ�بناء اجلالیة، الغاربة املقميني �خلارج
  الس�ید الوز�ر، 

ٔ�ن ما �اد�ش �ركز �ري �ىل اجلالیة امحلد � جسلتوا لنا إال�ابة ٔ�ن 
هناك، بغیت �ملناس�بة رفقة زم�يل اليس محمد البكوري هناك جتاوب ؤ�ن 

��ول �سك�دیناف�ة، فهنا� كذ� �اص �لتفاتة د�ل  �منارككنا يف ا
احلكومة، هناك جمهود ج�ار كتقوم به السفارة ووا�د ا�ینامك�ة بت�س�یق مع 

ة يف ا�متع املدين واملنتدى د�ل املس�مثر�ن مث كذ� املمثلني د�ل اجلالی
جملس شؤون الهجرة، �اص وا�د �لتفاتة اك�ن �املني مرشوع یعين 
ا�يل بغاوا ٔ�سا�دوا البالد من �اللها وتقریب الصورة احلق�ق�ة وكذ� حماربة 

  ..التطرف ومجمو�ة من أ�مور ا�يل رمبا ��سلب املس�تق�ل د�ل
�اص وا�د الت�س�یق حممك، فهاذ إالخوان ٔ�ن كنت كنمتىن الوز�ر �ش 

بلغو � �لك ٔ�مانة الرسا� د�ل هاذ إالخوان ٔ�هنم بغاوه جيي �زورمه يف ن 
ا�امنارك، �املني مرشوع د�ل مر�ب ثقايف، كذ� �لرشاكة ا�يل غید�روا 
هام مكس�مثر�ن، الت�س�یق مع وزارة أ�وقاف مث السفارة ا�يل كتقوم ��ور 

ل مجیع الفا�لني د�ل د�لها اجلبار، مشكورة الس�یدة السفرية، و�لشهادة د�
  .ا�متع املدين ا�يل موجود

الس�ید الوز�ر، حطوا يف �لمك ٔ�ن من �ري لی��ا وال مجیع دول  ،فٕاذن
يف بلجیاك فني ما حطيت ر�لیك اك�ن مشالك  ،العامل �یوقعوا مشالك

اج�عیة حمضة، �اص �كون احلكومة عن طریق السفارات مث الوزارة 
املهاجر، و�اصة اجلیل الثالث، ٔ�ن الش؟ ٔ�ن املعنیة �ٔ�مر قریبة من 

هذا موضوع ل�س �لسهل �قشوه يف �لسة أ�س�ئ� الشفهیة، ولكن 
موضوع موسع �اص اخنراط مجیع املكو�ت الس�یاس�یة �ش نت�اوبو مع 
املغاربة املقميني �خلارج، ؤ�متىن ٔ�ن الس�ید الوز�ر یت�اوب مع �اميل هذا 

ليس البكوري �رئ�س فریق أ�حرار حىت هو املرشوع، اح�ا �لك ٔ�مانة وا
  . س�یؤكد ذ� مس�تق�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لفریق �شرتايك يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الرئ�س



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2017 د�سمرب 5( 1439 ربیع أ�ول 16

  الس�ید الوز�ر،
التخوف  �ري ق�ل ٔ�ن ٔ�عقب �ىل السؤال، البد ٔ�ن ٔ��رب عن التخوف،

ف� یتعلق مب�ال املراق�ة، تتحول النیابة �ىل بعض الوزراء ٕاىل قا�دة، هذا 
ٔ�مر اس�ت��ايئ جيب ٔ�ن یبقى ٔ�مر اس�ت��ايئ و�س�ت��اء ال یقاس �لیه وال 

  .یتوسع ف�ه
ما یتعلق مبوضوعنا، ٔ�عتقد ٔ�نه ال ميكن ٕاال ٔ�ن نقول بعد انفراج أ�زمة ٔ�ن 

ول ٔ�ن لی��ا ٔ�رض �ري مس�تقرة، واملعاجلة هذا ٔ�مر محمود، لكن البد ٔ�ن نق
اليت متت �لملف متت بعد وقفات اح��اج�ة د�ل �ائالت املعنیني �ٔ�مر 
بعد توجهيهم نداء جلال� امل�، بعد ق�ا�م ٕ�رضاب عن الطعام، وحنن 
نعرف ٔ�ن لی��ا فهيا الظاهرة اجلدیدة القدمية د�ل سوق الن�اسة، كنا 

ن حضا� هاذ سوق الن�اسة اجلدیدة يف هاد نتخوف ٔ�ن �كون مغاربة م
  .21القرن 

كذ� یقال ٔ�ن هناك �دة مراكز مدن ٔ�خرى فهيا مغاربة ما عرف�ش 
واش العملیة �شمل مجیع املغاربة ٔ�م هناك مغاربة �ٓخر�ن ال �شملهم العملیة، 
كذ� هناك مغاربة حمتجز�ن �ى مل�ش�یات لی��ة �ري معروف أ�ما�ن 

  .د�لها
�س�ل هذا التعامل الیوم، نذ�ر ٔ�یضا ب�ٔن بالد� امحلد � وبقدر ما 

�اجر ٕافریقي ٕاىل  3800وبق�ادة صاحب اجلال� بعد املبادرة د�ل ٕار�اع 
ب�اهنم تد�ل يف نطاق الس�یاسة إالفریق�ة لبالد�، �متىن ٔ�ن ت�ٔ�ذ احلكومة 

 ٓ خرها جبدیة لك املغاربة املوجود�ن يف وضعیة مماث� �رب ٔ�قطار العامل، و�
العمل املهني ا�ي تعرض �ئب رئ�سة �امعة محمد أ�ول يف مطار 

)Charleroi ( ،يف بلجیاك ا�ي اح�جز مكهاجر رسي و�االت مشاهبة
ٕاذن الوزارة مطلوب مهنا ٔ�ن �كون لها �ني �ارضة �ىل لك أ�قطار اليت 

جلة یتوا�د فهيا املغاربة حىت �كون الرس�ة يف ٕاطار املعاجلة الرسیعة واملعا
املوا�بة، ال نبقى نعاجل أ�مر حىت تقوم اح��ا�ات وحىت تو�ه نداءات 

  .وحىت نصل ٕاىل إالرضاب
�� خفروج�ا من هذه الوضعیة ال ینفي ب�ٔن مسؤولیة احلكومة يف 
مواص� البحث عن ٕاماكنیة وجود مغاربة �ٓخر�ن ما وصلنا هلمش يف هذه 

  .امحل� أ��رية
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید املس�شار

دامئا يف ٕاطار التعق�ب اللكمة �لفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید 
 .الرئ�س

  :الم ا�لبارلساملس�شار الس�ید عبد ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف احلق�قة ٕان الفریق �س�تقاليل وهو هيمت هبذا املوضوع وطرح هذا 

وما یمت �الیا معاجلته، ف�قي السؤال لتوضیح املغاربة ما ميكن الق�ام به 
السؤال كتحصیل �اصل بعد التد�ل السايم والكرمي جلال� امل�، ف�ٔظن 
ٔ�ن احلكومة جمندة ٕالنقاذ املغاربة و�لتك�ري وال�رشیف ب�ٔي مغريي ومغربیة 

  .تو�د �ارج ٔ�رض الوطن
�لینا ٔ�ن نعزت �لتد�ل السايم جلال� امل�، �لینا ٔ�ن نف�خر �الس�ت�ابة 

یة �لحكومة مع نداء �ال� امل�، و�لینا ٔ�ن نطمنئ أ�رس املغربیة اليت الفور
لها ٔ�قارب ٔ�و ٔ�بناء دا�ل الرتاب ا�لیيب ا�ي یعرف تو�را �ري مس�بوق، 
تو�را �متىن ٔ�ن خيفف هللا س�ب�انه وتعاىل من معا�هتم حىت یظل القطر 

ٕاىل رد  ا�لیيب �ٓم�ا ومس�تقرا، �لینا الیوم كفریق اس�تقاليل وحنن �س�متع
  .الس�ید الوز�ر

كذ� الت�اوب ٔ�و �س�ت�ابة ٔ�و أ�وامر السام�ة جلال� امل� جعلت 
یف�خرون ویعزتون ٔ�كرث من ذي ق�ل مبغرب�هتم و�لینا ٔ�ن �كون  املغاربة

كذ� كام ٔ��شد احلكومة ٔ�ن هتمت كذ� ببايق املغاربة ٔ�ی� �لوا وارحتلوا 
ومغربیة لتبقى الرایة املغربیة ویبقى لتكون الس�ند لتكون ا�امع للك مغريب 

  .حرمة املغريب يف املس�توى املطلوب، والسالم �لیمك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :دين والناطق الرمسي �مس احلكومةوا�متع امل

ٔ�وال ٔ�حب ٔ�ن ٔ�طمنئ أ�خ الس�ید املس�شار من الفریق �شرتايك ٔ�ن 
الس�ید الوز�ر اكن �ازما لكن هو �الیا الیوم هو يف تو�س، البار�ة اكن يف 
جملس النواب ؤ��اب �ىل نفس أ�س�ئ�، هنا� �شاط رمسي وانتدبه 

ف�ٔنمت تعلمون ٔ�نه البد من ضامن  الس�ید رئ�س احلكومة لیكون يف ٕاطاره،
  .حق الربملان يف ممارسة الرقابة �ىل احلكومة

ولهذا، لكام اكن ممك�ا �دم الت�لف �ىل اجلواب �ىل أ�س�ئ� �سعى ٕالیه 
لو �ٕال�بة دا�ل نفس القطاع مايش �لرضورة عن طریق  ،ولو �ٕال�بة

�م ٔ�نه من �ح�ة  الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان، وهذا وا�د التطور
�ادي �رس العملیة وحىت أ�س�ئ� م�ال هاذ السؤال نفرتضوا ما �اوبناش 
�لیه الیوم ٔ�ش �ادي یوقع؟ �ادي یثري هاذ اليش ختوفات، �اصة ؤ�ن 
  الوز�ر ٔ��اب عنه ٔ�مس �ادي یقولوا الناس هل حصل مشلك، هل ماذا؟

والسادة  لكام اكن يف ٕاماكننا ٔ�ن جنیب، جنیب وامحلد � ،فلهذا
املس�شار�ن يف تعق�باهتم ٔ�شاروا لٔ�مهیة د�ل هاذ املوضوع والعنایة اليت 
یو�هيا �ال� امل� �لمغاربة املقميني يف اخلارج واليت اكنت م�ادرات كثرية 
تعب�ٔت فهيا احلكومة �الیا املبادرة املهمة املرتبطة مب�اربة �س��الء �ىل 

اليت ميكن املغاربة املقميني يف " حمافظيت"ٔ�مالك الغري، والتطبیق املعلومايت 
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اخلارج عن بعد عن ت��ع وضعیة ٔ�مال�هم وهذا وا�د املعطى �م، املبادرة 
املرتبطة ٕ�جناح معلیة العبور واليت يه معلیة فریدة من نوعها يف العامل، 

  .املغاربة املقميني يف اخلارج يف فرتة زم�یة حمددة بتعبئة للك املؤسسات
ر م�علق بقضیة املغاربة ا�ٓن العالقني يف لی��ا مل �كن من وهذا أ�م

املمكن ٔ�ن ننجح ف�ه �حكومة لوال التعبئة اليت حصلت �ىل خمتلف 
  ..املس�تو�ت ٔ�ن هذا العمل یتد�ل ف� هو ٔ�مين، ما هو اسرتاتیجي، یعين

ولهذا احلكومة ويه معبئة يف هاذ املسار كام قلت الن�اح ف�ه تیقصد 
 مصت العتبارات ٔ�نمت یعين تعلموهنا وتدروهنا و�ش�تغال �ش�تغال يف

مبسؤولیة ٔ�ن �رامة ٔ�ي مغريب ال ميكن السامح فهيا مغريب وا�د وهذا وا�د 
  .اليشء �د �م

احلكومة �ىل �ل ٔ�یضا هذي م�اس�بة �ش إالخوان إالسرتاتیجیة د
رامكت، مس�توى ملف املغاربة املقميني يف اخلارج يه ٕاسرتاتیجیة م�نو�ة و�

س�نة أ��رية من م�تصف  20وحتققت فهيا اجنازات تقریبا �اصة يف هاذ 
ال�سعینات ٕاىل ا�ٓن حصلت تطورات ولكن هاذ اليش �ري اكيف راه 

  .مازالت ٔ�عامل ٔ�خرى
اك�ن الشق ا�يل عندو �القة حبامیة احلقوق إالج�عیة، إالخوان ا�يل 

عال اك�ن مغاربة العامل اكینة س�ٔلوا �ن �ه�م خصو یطال مغاربة العامل، ف
  .اتفاق�ات اج�عیة وحنن �ب� معنیون ��فاع من ٔ��ل حام�هتا

�نیا، اك�ن الشق املرتبط �حلفاظ �ىل هویة املغاربة و�رتباط د�هلم 
�لوطن د�هلم والن�اح الفرید د�ل معلیة العبور من الناح�ة المكیة ومن 

راه القضیة ل�ست قضیة اجلیل أ�ول �ح�ة الك�ف كتعكس وا�د التعلق و 
ا�ٓن وصلنا �لجیل الثالث واك�ن ارتباط، ٔ�ما اجلیل الرابع راه أ�وضاع 

 .ٕاجيابیة، امحلد �
ٕاذن اك�ن هذا املعطى املرتبط �حلفاظ �ىل هویة املغاربة، القضیة 
ا�لغویة ا�لغة العربیة، ا�لغة أ�مازیغیة، الت�ٔطري ا�یين، تلبیة احلاج�ات، 

لبعث د�ل أ�مئة، العمل املشرتك مع ا�ول يف هاذ ا�ال، وهذا ف�ه تقدم ا
  .امحلد �

العنرص الثالث هو جودة اخلدمات املقدمة هنا، فاش تیجي املغريب 
املقمي �خلارج راه هو عندو وقت حمدود وما ميكن لیكش يف هذاك الوقت 

�س�یط، وهذه هيرضوا يف التنقل بني إالدارات �ش حيل ٔ�ح�ا� مشلك 
ٔ�مور راه فاش ت�شفوها �ىل أ�رض راه ٔ�ح�ا� ك�س�ب وا�د معا�ة �برية 
وجزء من الرب�مج هو هاذ القضیة د�ل الرفع من جودة اخلدمات 

  .و�س�تعامل د�ل التك�ولوج�ات احلدیثة يف ذ�
العنرص الرابع هو ت�سري املسامهة يف ٔ�وراش التمنیة وتعبئة الكفاءات 

مسامهة فهيا، هذا وا�د املرشوع انطلق م�ذ �ىل أ�قل ٔ�كرث من املغربیة �ل 
س�نوات اكنت هاذ الفكرة مع السادة �زهة الشقروين فاش تطرحت  10

هاذ الفكرة د�ل الكفاءات �ىل املس�توى العاملي، وبدٔ�ت كتعزز د� ا�ٓن 
اك�ن مرشوع وت�سري املسامهة من الناح�ة �ق�صادیة يف �منیة ب�مه ومن 

  .ح�ة �ج�عیةالنا
مث ٔ��ريا إالسرتاتیجیة التواصل فعا� �رب مراكز ثقاف�ة، �رب دور املغرب 

راه اك�ن �ر�مج  2018و�رب �ٓلیات، وم�ال هاذ الس�نة املق�� يف مزيانیة 
��.  

خ�اما، حترك احلكومة يف هذا ا�ال هو جزء من س�یاسة معوم�ة 
ٔ�طلقت س�یاسة وطنیة �لهجرة  2013م�دجمة، یقودها �ال� امل�، ٔ�كتو�ر 

يف اج�ع �رٔ�سه �ال� امل� يف ا�ار البیضاء، وبعد ذ� ٔ��دثت وزارة 
خمصصة يف ذ�، وبعد ذ� ٔ�طلقت معلیة �سویة وضعیة املهاجر�ن، وبعد 
ذ� ٔ�طلقت معلیة ضامن الولوج ٕاىل الص�ة والتعلمي والسكن، وبعد ذ� 

الهجرة وحماربة �جتار يف ال�رش مت اع�د قوانني �اصة بقضا� ا�لجوء و 
والبعض مهنا مازال يف طور �ع�د، وبعد ذ� ٔ�طلقت امحل� الثانیة، ٔ�ن 
املغرب ب� مضیاف ویقدم ا�منوذج وبطبعه التعددي، وٕان شاء هللا س��جح 
يف ذ� ٔ�ن �ٓخر حمطة يف هاذ املرشوع هو ق�ادة ور�دة �ال� امل� 

رح مرشوع �مس القارة �ىل املس�توى العاملي يف �لقارة إالفریق�ة من ٔ��ل ط
قضیة الهجرة، وهو ما اكن موضوع رسا� ملك�ة يف القمة أ��رية لالحتاد 
إالفریقي يف یولیوز املايض، مث بعد ذ� جرى ت�ٔ�یده يف القمة أ�وربیة 

  .إالفریق�ة مؤخرا
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وضوع السؤال اخلامس حول اس�تق�ال املهاجر�ن دامئا يف نفس امل
ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لطرح 

 .السؤال

  :العبادي احلسنيید س� املس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر، 
یع فالهجرة ٕا�دى مشالك هذا العرص، تبذل اململكة املغربیة كام یعمل امجل 

جمهودات �مة يف موضوع اس�تق�ال املهاجر�ن أ�فارقة و�ريمه، �اصة بعدما 
حتولت اململكة املغربیة من دو� مصدرة �لهجرة مث دو� عبور هؤالء أ�فارقة 

  .ٕاىل الضفة أ�خرى، ٔ�صبح املغرب ا�ٓن ب� اس�تقرار هلم
ئلمك الس�ید الوز�ر عن اسرتاتیجیة الوزارة واحلكومة �شلك �� �سا

�ام من ٔ��ل ضامن حقوق هؤالء املهاجر�ن ا�يل متت ال�سویة الوضعیة 
ٕاىل الیوم؟ وماذا عن  2014د�هلم وذ� �الل هذه الفرتة، یعين من 

  املس�تق�ل؟
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

 .ز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الو 

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  . ٔ�وال، ٔ�شكر الس�ید املس�شار من فریق العدا� والتمنیة
كام س�بق ٔ�ن ٔ�رشت، الس�یاسة الوطنیة يف جمال الهجرة س�یاسة ٕا�سانیة 

ة �س��د �ىل �راث وتقالید عریقة لب��، املغرب قوي هبذا الرتاث، م�دجم
  وطبیعة ا�متع املغريب و�ر�ی��ه شاهدة �ىل ذ�، ماذا حتقق؟ 

ٔ�وال، يف ٕاطار التوجهيات امللك�ة السام�ة واليت �اءت يف ٕاطار اج�ع 
، متت املصادقة �ىل اسرتاتیجیة 2013ؤ��لن بعده عن س�یاسة يف ٔ�كتو�ر 

  :، الن���ة ما یيل2014ة �لهجرة وا�لجوء يف دج�رب وطنی
�سویة الوضعیة القانونیة �لمهاجر�ن وطاليب ا�لجوء، : ٔ�وال، احملور أ�ول

 2014د�ل العملیات د�ل �سویة الوضعیة، أ�وىل يف س�نة  2تداروا 
من العدد إالجاميل �لطلبات،  %83ٔ�لف طلب، یعين  23ؤ�عطت ق�ول 

والزالت مس�مترة، يف شهر  2016دج�رب  16لقت يف العملیة الثانیة ٔ�ط
  .طلب 25600نونرب �دد الطلبات 

طلب من خمتلف  745يف نفس الوقت �ل�س�بة لطلبات ا�لجوء 
اجل�س�یات متت �سویته، واكنوا مس�لني عند املفوضیة السام�ة لالج�ني، 

طلب جلوء من ��س�یة سوریة وقد  1089يف نفس الوقت مت �س��ع ل 
  .هم بنظام امحلایة ا�ولیةمت مشل 

ٕا�داد قوانني هتم الهجرة وا�لجوء، : احملور الثاين �لعمل هو احملور القانوين
هتم حماربة �جتار يف ال�رش، هتم امحلایة، دخول وٕاقامة أ��انب، التعدیل 

  .د�ل القانون و�دد من القوانني اعمتدت والبعض مهنا يف طور �ع�د
ان �ندماج يف احلیاة العامة وا�متع املغريب، عقد هو ره: احملور الثالث

اتفاق�ة رشاكة مع وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، 
�اصة ما هيم ٕادماج املهاجر�ن يف الس�یاسات املتعلقة �ملرٔ�ة والطفو� 

  .وإال�اقة والر�ایة �ج�عیة
�اجر والجئ من  11000 ٔ�یضا وهنا ٔ�شري مع الهالل أ�محر اس�تفادة

املوا�بة إال�سانیة، ٔ�یضا �سهیل الولوج ٕاىل الرتبیة والتكو�ن، �سجیل مجیع 
ٔ�بناء أ��انب مبا فهيم املهاجر�ن دول ج�وب الصحراء يف املدارس العموم�ة 
واخلصوصیة دون الرجوع �لوضعیة إالداریة، ا�يل بغا یقرا ما حنرموهش من 

مس�تف�د، الولوج �لنظام الصحي  6200ٔ�زید من القرایة، يف املومس السابق 
نفس أ�مر، ؤ�یضا �سهیل الولوج ٕاىل �الج ش��ه �س� العال�ات د�ل 

، �سهیل الولوج �لسكن ٔ�یضا، �سهیل الولوج �لشغل، هنا مع "الرم�د"
  .التعاون الوطين وقطاع الصنا�ة التقلیدیة ما هيم �س�تفادة من الربامج

وهو احملاربة د�ل ش�باكت �جتار يف ال�رش  مث ٔ��ريا احملور الرابع

وم�اهضهتم وم�اهضة هذه املاف�ات اليت تتاجر و�س�هتدف الكرامة إال�سانیة 
  .وهتدرها هذا احملور الرابع من العمل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :باديالع املس�شار الس�ید احلسني 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ال ٔ��د جيادل يف ٔ�ن املغرب ٔ�صبح ب� جهرة ٕافریق�ة ومنوذج �لتعاون 

ج�وب، فانطالقا من التو�ات امللك�ة السام�ة، انطالقا من ٕاميان - ج�وب
لك املغاربة حبق إال�سان وحریته يف التنقل والتواصل والع�ش الكرمي، 

ة املغربیة يف اسرتاتیجیة �دیدة يف جمال الهجرة، اخنرطت �لفعل اململك
�لهجرة مث بعدما  -كام قلت  -�اصة ٔ�ن ا�ٓن حتول املغرب من ب� مصدر 

  .اكن ب� عبور فقط ٕاىل الضفة أ�خرى ٔ�صبح ا�ٓن یغري �الس�تقرار
مجیل هاذ �سرتاتیجیة د�ل الب� د�لنا يه أ�وىل من نوعها �ىل 

حسب  18000یقي، توجت ب�سویة وضعیة واش الصعید العريب وإالفر 
�ا� من  23000إالحصائیات ا�يل �ار�ة رمسیة ٔ�و ا�ٓن ا�يل ك�سمعوا 

ا�ٓن اكینة مر�� �نیة بتعل�ت ملك�ة  2014طلب قدم  27000ٔ�صل 
  .سام�ة

ٔ�حزا�، �رملا�، ٔ�ن نتو�ه و حكومة  ،�لینا مجیعا ،الس�ید الوز�ر ،ا�ٓن
املهاجر�ن الرشعیني يف ال�س�یج �ق�صادي  حنو �سهیل اندماج هؤالء

 27و�ج�عي، �اصة ٔ�ن الف�ة العمریة د�هلم املعدل العمري د�هلم هو 
س�نة، و�لتايل س�س�تف�د مهنم �ق�صاد املغريب، عندمه مس�تو�ت �س�بة 
�الیة من هاذ ا�يل مت �سویة الوضعیة د�هلم عندمه شهادات �امعیة �لیا 

مه مس�تو�ت �نویة و�لتايل هذا س�یكون ف�ٔل �ري مهنم عند 32%، 16%
  .�ىل �ق�صاد الوطين

�لینا كذ� يف ٕاطار احلكومة صیانة احلقوق د�ل العامل املهاجر�ن ا�يل 
مسحوا يف الك�ري من املقاوالت املغربیة، متك�هنم �لفعل من حق الولوج ٕاىل 

�د املناطق ا�ٓن املدرسة ولكن نالحظ الس�ید الوز�ر ب�ٔهنم �یتجمعوا يف وا
 les ronds(�مشة، السلواكت واحضة، يف الك�ري من املناطق ف 

points ( ما بغیناش �شوفو هاذ أ�فارقة ا�يل متت �سویة الوضعیة د�هلم
موجود�ن ) les ronds points(موجود�ن فهاذ املناطق موجود�ن ف 

رة كنطلبو م�مك �ش �كون ت�س�یق ما بني وزا) les feux rouges( يف
حىت نتفادى املشالك اليت �دثت  ،علمي، وزارة الص�ةتا�ا�لیة، وزارة ال 

مؤخرا كام �دث يف ا�ار البیضاء و�دث سابقا يف طن�ة، اجلرمية الش��عة 
  .اليت راح حضیهتا ٔ��د املواطنني مبدینة فاس
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  .وشكرا، ٔ�عتذر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مك الوقت �لرد �ىل شكرا الس�ید املس�شار، الس�ید الوز�ر مل ی��قى ل

  .التعق�ب
ومنر ٕاىل قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة 
املدینة، والسؤال أ�ول موضو�ه الر�ود ا�ي یع�شه قطاع العقار، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :الي عبد الرحمي الاكملمواملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
�ا� من الر�ود �تت تؤ�ر �شلك �بري �ىل ٔ�داء هذا  العقارجيتاز قطاع 

ما يه التدابري وإالجراءات  ،الس�یدة الوز�رة ،القطاع، �� �سائلمك
احلكوم�ة الكف�� ٕ�عطاء دفعة لهذا القطاع احلیوي ا�ي یؤ�ر يف ٔ�داء 

  و�ة من أ��شطة الصناعیة ببالد�؟مجم
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

الس�یدة فاطنة الكحیل اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين 
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .ید الرئ�سشكرا الس� 
  .شكرا الس�ید املس�شار

كام تعلمون الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ب�ٔن قطاع إالساكن 
هو وا�د القطاع ا�يل هو ح�وي و�م، ٔ�نه �سامه يف �ق�صاد الوطين 

ویوفر س�نو� ٔ�كرث من ملیون م�صب شغل  %6.7بوا�د ال�س�بة د�ل 
ج�ائیة هامة �ىل ا�و� وامجلا�ات �ك�ف�ة مس�مترة ویذر كذ� وا�د املوارد 

  .الرتابیة �ىل �د سواء
وا�يل بغیت نوحض لمك الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، هو ٔ�ن 
كتبقى ا�و� يه احملرك أ�سايس د�ل هاذ القطاع، ومع العمل ٔ�ن إالنتاج 

  .د�ل السكن هو يف �الب��ه د�ل إالساكن �ج�عي
لمك، نبغي �رشح لمك الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن ف� خيص السؤال د�

د�ل السكن  2010يف البدایة د�ل انطالقة هذا الرب�مج ا�يل بدا يف 
وقع وا�د إالنتاج مبنحى  2014و �2010ج�عي، يف الفرتة ما بني 

تصا�دي �ر�ة ٔ�نه وا�د العدد �بري د�ل املنعشني العقاریني �رموا اتفاق�ات 
وقع  2014واكن وا�د إالنتاج بوفرة، ٕاال ٔ�نه يف الفرتة ما بعد مع الوزارة، 

وا�د النوع من إالش�باع ووقع وا�د الر�ود يف إالنتاج يف بعض م�اطق 
املغرب، و�لتايل ما ميكن لناش نتلكمو �ىل ر�ود وٕامنا وا�د الرتاجع طف�ف 

و�دة ٔ�لف  320يف إالنتاج، وا�لیل �ىل ذ� لیوم�ا هذا مت ٕاجناز ٔ�كرث من 
ٔ�لف سكن �ل�س�بة  22ٔ�لف درمه ؤ�كرث من  250سك�یة يف السكن د�ل 

  .ٔ�لف درمه 140د�ل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

�ل�س�بة �لمؤرشات د�ل الر�ود، هناك ر�ود واحض ٔ�نه اكینة تقار�ر 
د�ل مجمو�ة من البنوك واكینة التقار�ر ا�يل صادرة ن�ت عن وزار�مك لكها 
تؤدي وتؤكد �ىل ٔ�نه هناك �زاید لك س�نة يف الر�ود، جحم القروض 

ل ، ٔ�یضا الرتاجع د�%�7لمنعشني العقاریني �راجع ب�س�بة د�ل ما یقرب 
التداوالت اخلاصة �ملعامالت العقاریة، ٔ�یضا ل�س هناك عرض ب�س�بة 
تنقصدو به السكن ا�يل خصو �كون العرض د�ل الف�ات املتوسطة، 
الف�ات املتوسطة ا�يل خصها �شجع وا�يل خصها �كون يه الرافعة د�ل 
�ق�صاد الوطين، ٔ�یضا هاذ الف�ة هذه �ري خصها نعطیوها وا�د ا�فعة 

نه العقار � ارتباط و� �القة مع مجیع أ��شطة �ق�صادیة أ�خرى �ش �ٔ 
  .واخلدمات

  الس�یدة الوز�رة،
من بني ا�ٓ�ر والر�ود ا�يل تی�ني لنا اك�ن �ٓ�ر سلبیة الر�ود وهو یالحظ 
اخنفاض �دد ورشات البناء هذا واحض، ٔ�یضا �رسحي د�ل العامل يف هذا 

�لیه وهو املسامهة د�ل الوزارة ٔ�هنا القطاع، ولكن من ٔ�مه ا�يل ترنكزو 
خصها تنقص من التاكلیف ا�يل يه موضو�ة �ىل ا�يل �ادي �س�تفدوا من 
الرسوم وتنقصدو اللكفة د�ل الرسوم د�ل ال�سجیل والتحف�ظ هذي راه 

ٔ�نه ا�يل .. مرتفعة، وقلنا ٔ�ن خصها �كون �ش �شجع الناس ا�يل 
  .ة ؤ�یضا املتوسطةمس�هتدف هو الطبقات ا�متعیة الفقري 

خصنا ٔ�یضا �شجعو أ�بناء ال�س�بة د�ل الفوائد الزالت مرتفعة،  ،�ا
هذا راه واحض خص ال�س�بة د�ل القروض د�ل الفوائد تیخصها �كون 

  .خمفضة
عند� وا�د املشلك �ٓخر �بري ا�يل هو ا�ٓن تیع�شوا ف�ه وهو ا�مثن 

ل املالیة ا�يل يه مد�ریة املرجعي، ا�مثن املرجعي ا�يل دارتو الوزارة د�
الرضائب ٔ�ي وا�د بغى ی��ع يش عقار تیخصو �رجع لهذاك املرجع العقاري، 
هذاك ا�مثن العقاري ا�يل دارتو تیقول ما ميك�ش تزنلو م�ه ولكن العرض 
والطلب ا�يل خصو �كون، ٕاذن ميل تزيیدوه ت��وقف العقار، تنعرفو �س 
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د�هلم ولكن ميل �ميش�یو الوزارة د�ل  ا�ٓن ال ورثة وا�ٓخر�ن تی��عو العقار
 ،مد�ریة الرضائب عندها وا�د السقف ما ميك�ش تزنل �لیه هذا �ائق �بري

 ،وخصو یتحید ٔ�نه خطري �زاف وم� أ�ن خصو یت�دو  ،الس�یدة الوز�رة
  ...مشاو داروااتنعرف ٔ�� الناس الورثة ا�يل هام 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . س�سمح�ٔ  ،را�هت�ى الوقت الس�ید املس�شا

تفضيل يف �دود  ،لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب
  .تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و� ،دق�قة

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

ٔ�دلیمت يف تعق�بمك  ما الس�ید املس�شار، ٔ�� ٔ�تقامس معمك لك ،يف احلق�قة
تعهدت �ش متزج وا�د  2021-2017ولكن الوزارة يف الرب�مج د�ل 

وهبذا الصدد ربطنا العهد �ىل نفس�نا �ش جنزو  ،و�دة سك�یة 800000
هرضيت �لهيا د�ل او�دة سك�یة س�نو�، لكن القضیة ا�يل  160000وا�د 

خيص السكن د�ل الرسوم العمل �اصو �كون مع وزارة املالیة وكذ� ف� 
دارت هاذ العرض  2016الطبقة املتوسطة، الوزارة يف قانون املالیة د�ل 

ٕاال ٔ�نه ما لقاش وا�د إالق�ال من املنعشني العقاریني ٔ�ن التحفزيات ما 
  .اك�ش ت�شجعهم

الس�یدات والسادة املس�شار�ن  ،وا�يل مف�د ا�يل خصنا نتقامس معمك
وهاذ إالحساس ، قى احلل لهاذ إالشاكلزارة �ش تلاحملرتمني، هو ٔ�ن الو 

ا�يل اك�ن در� وا�د ا�راسة د�ل ما هو نوع الطلب د�ل السكن د�ل 
املواطنني �ل د %60املواطنني وتوحض لنا يف النتاجئ د�ل ا�راسة ٔ�ن 

  .عندمه رغبة يف السكن �ج�عي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

ل الثاين موضو�ه مركز �س�تق�ال ٔ�والد الكرن مبقاطعة منر ا�ٓن �لسؤا
النخیل مبدینة مرا�ش، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .اليس عبد ا�لطیف تفضل ،�س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الزمالء املس�شار�ن احملرتمني، 

ویبقى  ،علق �لتحوالت ا�الیة اليت تعرفها مدینة مرا�شاملوضوع یت
دامئا الشائب املش�ب يف احلركة د�ل العمران املدینة يه القضیة د�ل 
ا�واو�ر ا�يل تتحیط مبدینة مرا�ش وا�يل اكن وا�د ا�هود مايش ما 

بقاش ميكن إالنتظاریة، یعين وصل الس�یل ا ااكی�ش، ولكن الیوم ٔ�صبح م

اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل ا�واو�ر ؤ�كرب بقدرة قادر املقاطعة الزىب، و 
الوح�دة يف مدینة مرا�ش ا�يل كتع�ش هاذ الوضعیة �شلك مزري ومقلق 

  .يه هاذ املقاطعة د�ل النخیل
� لكيش يف املغاربة االوز�رة، ود ةالس�ید ،دوار 44اك�ن وا�د  ،ا�ٓن

ني مهنا، ٔ�ن �ري كتبان �هيم لكيش اح�ا فر�انني �لش�تا، هاذوك الناس �ایف
بغت �ریب هلم ا�و�رات، وال �ادي .. الضبابة وال الش�تا �یقولوا القضیة فهيا

�یع�شوا وا�د السامنة ٔ�خرى  ،ید�ل املاء �یورمه، �یع�شوا �ا� مزریة
ال واد �ار ال طرق، یعين ا�هتم�ش �لك  ،وهام مكرفسني يف ذاك الوضعیة

  .ٔ�نوا�ه
 les( لیات يه مراكز �س�تق�ال، هذیكف��، من مضن ا�ٓ 

centres d’accueils(عند� وا�د يف النخیل هو د�ل واد الكرن،  ىبق ا
ٔ�نه ا�ٓمال  ..بغینا �شوفو فني امل�ٓل د�لات ف�ه وا�د العملیة ابدااكنت 

  ).les centres(الوح�د هو هاذ 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

   .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املهم
�ش الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، مدینة مرا ،كام كتعرفوا

تعطهياش أ�مهیة ا ميك�ش الوزارة ما عز�زة �ىل املغاربة اكملني، و�لتايل م
  .الالزمة �ش حناولو حنلو هاذ إالشاكل هذا

 ذبغیت نذ�ر الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، �ىل هااولكن 
وحلد الیوم متك�ا  2004الرب�مج د�ل حماربة مدن الصف�ح ا�يل انطلق من 

� �ادي مدینة، مدینة بدون صف�ح، ميكن يف أ�سابیع املق� �58ش نعلنو 
  .وا�د الثالثة يه الربوج وموالي یعقوب وتطوان �زیدو

لكن يف ما خيص مرا�ش يف السؤال د�لمك، الوزارة حصیح يف االتفاق�ة 
ٔ�رسة  1177والد الكرن تربمج �ش �س�تق�ل وا�د اا�يل تربمت اكن مركز 

ملدینة، لكن تفا��ٔ� ب�ٔن هذاك العقار هو الیوم من ساكين دور الصف�ح �
موضع م�از�ات، يف الزناع بني وزارة أ�وقاف وا�د ا�مو�ة من اخلواص، 

وا �لمحمكة، وكتعرفوا مجیعا ب�ٔن ٕاىل اكنت أ�مور ٔ�مام احملمكة ؤ و�لتايل جل
ت�س�یق مع املنظومة احمللیة واملنتخبني ال و البت د�ل احملمكة، ولكن اكن�س�ن

  .والسلطة احمللیة كنبحثو �ىل عقار �دید
وهنا كنتو�ه لمك بوا�د النداء ا�يل ميكن لمك �سامهوا يف البحث �ىل 

ويف م�ناول الساكنة ا�يل �ادي �ر�لوا  ،عقار ا�يل �كون يف م�ناول ا�و�
اكی�ش �ري هاذ املركز بو�دو، اك�ن حىت ا من مدن الصف�ح، ولكن م
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ا� فهو عند� ف�ه مشلك، وٕاىل مجعنا املركز�ن جبوج ، الزن املركز د�ل الزنا�
 �2350ادي �كونو يف وا�د إالشاكل ٕا�ادة إالیواء ٔ�و ٕا�ادة إالساكن وا�د 

 اكی�ش، و�نیا مّيل ا ٔ�رسة، ٕاذن هاذ إال�راهات د�ل العقار يف مرا�ش م
وه �یكون اخلواص �ايل �زاف، ٕاذن خصنا نبحثو �ىل وا�د احلل اكنلق
وٕان شاء هللا  ،ومع وزارة املالیة ،مع الوزارة ،نظومة احمللیةمع امل  ،معمك

  .�ادي نتوفقو يف هاذ احلل هذا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اكتبة ا�و�

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا

بط، هو هاذ �لض  ،الس�یدة الوز�رة ،يف احلق�قة هذا هو املوضوع
هك�ار، ا�يل هو مطلب حتف�ظ،  38، هذاك العقار ا�يل ف�ه يالقضیة هاذ

نه �ٔ وا�يل أ�ح�اس كمتلكو وا�يل ف�ه �زاع قضايئ مع �س ا�يل �یدعیو 
�ميلكوه، �یعتربوا راسهم ذوي احلقوق، هاذ الزناع معرف�اش حشال �ادي 

 ملكف یبقى، د� املسؤولیة عند من؟ واش اح�ا اك�ن يش �د ا�يل
�لناس؟ وال خنلیوا هاذ اليش �ادي �ري هاكك، انبقوا نقولوا الصعوبة 
واملشالك، اك�ن �زع امللك�ة من ٔ��ل املصل�ة العامة، واش اكینة يش 
مصل�ة �امة ٔ�كرث من هاذ ا�واور وهاد الناس وهاذ املواطنني نعتقومه 

الكرن راه ونفكوا هاذ املشلك؟ وٕاىل �متناش هبداك املوضوع د�ل والد 
الناس ونقعدمه �ىل  و�ر�لو �ادي یصعب �لینا احلل، ٔ�و ال غنعاود �سافرو

من املدار احلرضي، هاذ الناس �اشوا ح�اهتم لكها يف ذیك املنطقة، ٔ�كرث 
س�نة، �یفاش الیوم خنلیومه هباذ الوضعیة هاذ رامه صربوا �زاف، راه  40

الكرن، هو هذاك العقار  نتظروا �زاف، ا�ٓمال الس�یدة الوز�رة، هو ٔ�والد
اح�ا م�ش�ب�ني به مكواطنني، �ساكن، وكنعرفوا ب�ٔنه راه �ادي �كون ف�ه 

) péréquation(حىت يف العملیة د�ل اخلري والربكة ال �وك ا�واور، وال 
واح�ا راه مادا بنا ما عند� مشلك اكع ٕاذا د�لت مؤسسة العمران، اح�ا 

ذاك العقار ما ميش�ش وٕاذا اكنت ما عند� مشلك، املشلك أ�سايس هو 
املس�ٔ� فهيا �زاع ٔ�و ال فهيا �الف وال فهيا يش �ا�ة ٔ�خرى فاكینة مسطرة 
�زع امللك�ة، اح�ا بغینا �كون مسطرة �زع امللك�ة وتبدا أ�شغال وتبدٔ� 
العملیة، وراه �ادي �كون لكيش راحب فهيا، راه ما غتلكف والو، واح�ا راه 

د ا�مو�ة د�ل التصورات يف ٕاطار هذه مس�تعد�ن �ش نوضعو وا�
املشلك هذا، والناس راه  ذا�ش حنلو ه) péréquation(العملیة د�ل 

�ی�ٔة يف ٔ�مان هللا، �یبقى  مس�تعد�ن وراه الناس ما عند� �الف الناس
�ري �كون إالرادة واملبادرة يف ٔ�قرب أ�وقات الس�یدة الوز�رة، والهدف من 

نلح ما یضیعش ذاك العقار هللا جيازیك خبري، الس�یدة السؤال د�لنا هو ٔ�ننا 
 يذاالقضیة ه ذابغیوه �زاف يف هاكتبغیو مرا�ش ٕایوا  الوز�رة، ٕاذا كنتو

 .من د�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت 
 .س�یدة اكتبة ا�و�ثواين تفضيل ال  10املتبقى 

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .ثواين ما �ادي نقولو فهيم والو، شویة د�ل املرونة 10
ٔ�وال بغیت �شكر الس�ید املس�شار �ىل �س�تعداد د�لو �لمسامهة يف 

  .احلل د�ل هاد اليش
یة د�ل مسطرة �زع امللك�ة يه القا�دة ا�يل عند� يف الوزارة ميل القض 

یتعذر �لینا العقار، ولكن د� إالشاكل د�ل ٔ�وال الكرن هو مطلب حتف�ظ 
املرا�ل ٕان شاء هللا  2حمفظ، ٕاذن املسطرة فهيا وا�د ) titre(ما عند�ش 

ن �ش ؤ�قرتح �لیمك وا�د �ج�ع يف �ني املاك ،�ادي نتعاونو �لهيا
خنرجو بوا�د التوصیات ا�يل يه قاب� �لتفعیل ويف الوقت املناسب، ٕان 

  .شاء هللا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكر الس�یدة اكتبة �ىل املسامهة يف هذه 

 . اجللسة
ن��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع الصنا�ة و�س��ر، ومنر ٕاىل السؤال أ�ول حول 

م الوزارة بدمع تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، اللكمة م�ٓل الزتا
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� املعارصة، تفضل اليس ٔ�لعريب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

ىل م�ٓل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وماذا هی�ٔت بغینا �سولومك �ا
  الوزارة ملسا�دة هذه املقاوالت؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .الس�ید الوز�ر، تفضل ،لمك اللكمة
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الس�ید موالي حف�ظ العلمي وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  :الرمقي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤالشكرا 

الوزارة عندها الواك� املغربیة ا�يل �بعة �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
  : ٔ�ربعة د�ل �جتاهات ا�يل مشات لها هذه الواك� 2020- 2015ما بني 

  هو دمع �س��ر لهذه املقاوالت الصغرى؛ ،ٔ�وال
 دمع القدرات د�ل الرشاكت الصغرى؛ ،�نیا
 دمع �بتاكر؛ ،ا�لث

 .دمع �س��ر التك�ولو� ،رابعا
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل �بع لهذه  700هذا ا�مع عند� صندوق ف�ه 

  .الواك� خصیصا هذه الرشاكت الصغرى والصغرية �دا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .يف ٕاطار التعق�ب لمك اللكمة الس�ید املس�شار

  :الس�ید العريب احملريشاملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

يف احلق�قة هاذ السؤال ا�يل طرح�اه هو تنعتقدو ب�ٔن هو سؤال �م 
�دا، وهذا السؤال طرح�اه الس�ید الوز�ر �ش نتعاونو انتوما �حكومة 
واح�ا كربملان �ش نلقاو �لول معلیة ومعقو� وم�طق�ة لهذه املقاوالت 

ك احللول ال�س�یك�ة الس�ید الوز�ر الصغرى واملتوسطة، ما بغیناش ذا
ملیون وهاد  700ا�يل دا�راها �الیا احلكومة، ولو ٔ��مك خمصصني املبلغ د�ل 

  .ا�هودات ا�يل دا�رة الواك� جمهودات حمدودة
الس�ید الوز�ر، ٔ�� ميل ت�شوف یعين درتوا يف ٕاطار  ،نعطیمك ٔ�م��

 500مساندة سا�دتوا  مقاو� س�نو�، ودرتوا يف ٕاطار 50موا�بة " ام�یاز"
مقاو�، �� �لیمك  200مقاو� س�نو� ودرتوا التكو�ن واملسا�دة د�ل 

الس�ید الوز�ر واش عند� اح�ا �ري هاد العدد د�ل املقاوالت يف املغرب؟ 
  . ا� عند� ا�ٓالف د�ل املقاوالت الس�ید الوز�ر، اجلزء الك�ري فهيم فشل

بري مع أ�بناك، هاذ املقاولني ميل كذ� الس�ید الوز�ر عند� ٕاشاكل � 
 %15، تصور الس�ید الوز�ر هنا رشوط اخلز�رات�ميش�یوا لٔ�بناك تیلقاوا 

من املقاوالت يه ا�يل اس�تفادت �ملقارنة مع �ر�یا ومع مجمو�ة د�ل ا�ول 
د�ل هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة  %60، 50، 40، 30تتلقى 

  .اس�تفادت
جمهود ٔ�كرث ٔ�ن هاذ املقاوالت الس�ید الوز�ر يه اح�ا بغینامك تد�روا 

ا�يل �ادي متتص إالشاكالت د�ل الشغل ا�يل اكینة �ىل املس�توى الوطين، 
م�صب  19000ج�توا ب  2018ٔ�ن اح�ا الحظنا يف القانون املالیة د�ل 

م�صب شغل، ا�ٓن  26000، 2014شغل يف الوقت ا�يل اكنت يف 
 الناس یعين اك�ن اح�قان، اك�ن مشالك، احلكومة ترتاجع يف الوقت ا�يل

 30000اك�ن ٕا�راهات، اك�ن ش�باب �اطل �ىل العمل ت��ظرو نوصلو ٕاىل 
  .19000م�صب احلكومة ا�ٓن �اتنا �ري ب  35000و

ا�ٓن عند� ٕا�راهات �برية �ش هاذ املقاوالت ختلق م�اصب شغل، 
ملني الس�ید الوز�ر �ٕالضافة �لمناصب ا�يل تت�دهتا احلكومة بغینا نتعاونو اك

  .�ش نتعاونو �ىل هاذ حلل هاذ املشالك
�ٕالضافة الس�ید الوز�ر نعطیمك م�ال انمت �س�مثرون ودا�ر�ن مشاریع 
كربى يف طن�ة وتنحییمك �لهيا مع اجلهة، ولكن الس�ید الوز�ر راه عند� 
وا�د إالشاكل ٔ�ن �ل�س�بة لطن�ة واش الشاون واحلس�مية، العرا�ش، 

يف ا�هن د�لمك؟ �ارضة يف املشاریع ا�يل تد�روا يف طن�ة؟  وزان �ارضة
املقاوالت الصغرى واملتوسطة د�ل هاذ املناطق النائیة املناطق ا�يل يه يف 
احلق�قة يف وضعیة �رىث لها، واش �ارضة عندمك؟ واش الش�باب د�لها ا�يل 

؟ هو �اطل �ىل العمل د� �ميكن لو �س�تافد من هاذ اجلهة طن�ة تطوان
  .والعمالقة �ميكن لمك يف هاذ الرشاكت الكربى

ولهذا راه اح�ا تنطالبومك الس�ید الوز�ر �ش نتعاونو مجیع ومندو لمك ید 
  .املسا�دة وخنلقو م�اصب شغل لبالد�

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

ا�هت�ى الوقت لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر، 
 .تفضل

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
شكرا �ىل حسن النیة، ٔ�ن ا�يل عندي �م وهو املوا�بة ا�يل قلت 

  . توا�بو� �ش نتعاونو مجیع �ش نلقاو احللول
ٕاىل مسحيت يل هاذ املقاوالت الصغرى هو ٔ�مه ما اكن يف �ق�صاد 

ت وهو املقاو� الصغرى، اح�ا تند�رو املغريب، ٔ�ن ٔ�كرث ما اك�ن يف الرشاك
اجلهد د�لنا طبعا اك�ن ب�ان ٔ�ج�بیة عهنا ٕاماكنیات ا�يل ما عند�ش ا�ٓن 
تن�اولو، ولكن الحظنا كام قلت �ىل طن�ة ٔ�عطیك �ىل س��ل املثال 

د�ل الناس ا�يل من طن�ة وا�ٓخر�ن لكهم من  %13ا�ٓن ت�شغل " رونو"
�م يف يش �ة �س�تفد م�و اجلهة لكها  اجلهة، یعين ميل تیكون مرشوع

مايش البالد الوح�دة �لك، یعين املنطقة لكها �ایني يف احلق�قة من لك 
  .ٔ�حناء املغرب �ش �ش�تغلوا يف هاذ الرشاكت الكربى

�لرشاكت الصغرى، هو الشغل الشا�ل د�لنا، ميل �هنرضو  ٕاذن �رجعو
یجیوا يف وا�د النقطة �مة �ىل املشالك مع أ�بناك، املشالك مع أ�بناك ت 

ٔ�ن فهيم ) les bilans(د�ل الرشاكت الصغرى ما يش ) les bilans(وهو 
يش مد��ري ويش ما مد��ر�ش وكذا، اح�ا تن�اولو نوا�بو هاذ 

د�هلم ویتقدموا لٔ�بناك، ) les bilans(الرشاكت �ش ميكن �كون عندمه 
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  .ومهاذوا هام املشالك ا�يل تیعانیوا مهنم الی
املشالك فهيم �دة ٔ�وراش و�دة �لول تن�اولو، وٕاىل تعاو� مجیع �ىل 

  .هاذ املشالك ميكن نلقاو هلم �لول ٕان شاء هللا يف املس�تق�ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه املناطق الصناعیة، اللكمة ٔ��د السادة 
ا�ميقراطي �ج�عي ل�سط السؤال، املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

 .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید سعید زهري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء، 
  الس�یدة الوز�رة،

�راهن املغرب �ىل توفري م�اطق صناعیة �لمس�مثر�ن مبا ی��ح هلم تفادي 
املواضیع العقاریة اليت تضعف من �لكفة القمية احلق�ق�ة �مثن أ�رض، ولقد 
ٔ�كدمت الس�ید الوز�ر ٔ�ن احلكومة تعزتم بتوفري م�اطق صناعیة �ٕالجيار، 
وس��وفر هذه املناطق �ىل مجیع اخلدمات املطلوبة من طرف املس�مثر�ن، 

  .صناعینيهك�ار لصاحل ال  1000ؤ�كدمت الس�ید الوز�ر ب�ٔن ا�و� عب�ٔت 
  الس�ید الوز�ر،

�س��ر الصناعي،  ..حنن من هذا املنرب ومع هذه التطورات اليت 
  :نعرضها �لیمك اكلتايلولكن �ینا �ساؤالت 

ٔ��ن وصلت هذا الرب�مج؟ ما يه اجلهات اليت س�تحظى �ٔ�س�بق�ة؟ 
هل قامت وزار�مك �س��اق الصعو�ت اليت توا�ه هذا الرهان؟ هناك 

ة ٔ�جنزت م�ذ س�نوات ولكن عرفت تعرث ومشالك حول م�اطق صناعی
موضوع املضار�ت العقاریة ٔ�و ال�شاط يف خرق قوانني دفرت ورشوط 

  التحمالت؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :و�ق�صاد الرمقي الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املهم �دا
  .هو العقار املشلك د�لو يف العقار الصناعي ف�ه �دة مشالك

املشلك أ�ول وهو �الء العقار ٔ�ن ما اكی�ش موجود، واملشلك الثاين 
  .وهو املضاربة ا�يل وقعات فهاذ الس�نوات الفارطة �لعقار

ٔ�وال املشلك ا�يل �اولنا حنلوه وهو العقود ا�يل اكینني ا�ٓن �مينعوا ٔ�نه 
�كون املضاربة، ٔ�ن ٕاىل ما اك�ش یتحقق املرشوع يف وا�د الوقت ا�يل 
یعين حمدد ميكن ٔ�نه ا�و� تعاود �سرتجع هاذ العقار، هذه العقود القدمية ما 

نوا �یا�ذو هذه اك�ش فهيا هاذ املسائل یعين جعلت ٔ�نه املس�مثر�ن اك
أ�رايض الصناعیة و�یعاودوا فهيا البیع ٔ�و �ی�لیوها عندمه ٔ�ن ك�شوفوا ٔ�نه 

  .أ�مثنة �رتفع
ا�يل ف�حناه الیوم وهو هاذ ا�ال د�ل العقار �لكراء ٔ�ن الناس ما 
بقاوش بغاو �س�مثروا مكس�مثر�ن يف العقار وحىت يف البناء د�ل املعامل، 

غاربة خواص موجود�ن ك�س�مثروا ال يف العقار وال يف اك�ن د� مس�مثر�ن م
البناء هذه املعامل، فك�جهتدو �ش هاد الناس املس�مثر�ن وال الناس ا�يل 
بغاوا �س�مثروا يف م�دان الصنا�ة �ش ميكن هلم �كون عندمه هاد العقار 

  .املؤجر
هك�ار،  28د�ل املشاریع يف هذا إالطار، يف بوسكورة اك�ن  4عند� 

 61هك�ار، ويف �رش�ید  19هك�ار، يف سطات  32يف ٔ�والد صاحل 
هك�ار، هادو كمنوذج �ش نبداو ا�ٓن ٔ�ن الطلب اك�ن يف هذه املنطقة 
ا�ٓن ٔ�كرث من م�اطق ٔ�خرى، �اص �كون يف هذه املنطقة هذه املناطق 

  .�كون موجودة يف الشهور املق��
  .ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وز�رشكرا الس�ید ال

يف ٕاطار التعق�ب لمك اللكمة الس�ید املس�شار، ما عندمكش تعق�ب، 
  اك�ن يش ٕاضافة الس�ید الوز�ر يف هذه النقطة وال منرو �لسؤال؟

منر �لسؤال الثالث موضو�ه، وضعیة الغرف املهنیة يف ظل التقس�مي 
اجلهوي اجلدید، اللكمة ٔ��د لسادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شارلتقدمي 

  :املوساوي الطیباملس�شار الس�ید س�یدي 
  .شكرا

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ما يه : سؤايل یتعلق بغرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات والسؤال
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وضعیة غرف املهنیة يف ٕاطار التقس�مي اجلدید حتت تعدیل ٔ�و حسب 
  ؟2011تعدیل ا�س�تور 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  . د�ل �ا� الغرف شكرا �ىل هذا السؤال املهم القمي

ا�يل در� وهو اش�تغلنا مع الغرف هذه س�ن�ني، در� دراسة مدققة 
�رشاكة مع الغرف �ش �شوفو ٔ�ش�نو هو النقص ٔ�و الضعف ا�يل عند�، 
و�د� ٔ�نه �دة نقط د�ل الضعف اللك �یعرفها، وم�فقني �لهيا ال الغرف وال 

 دوز�ها يف الربملان كام الوزارة، فلهذا در� �ر�مج تدق�ق ف�ه مراس�مي ا�يل
د�هلم ال  )les statuts(غرفة، و�د�  12غرفة ل  28شف�ومه، دز� من 

  .د�ل الغرف وال د�ل الناس ا�يل ك�ش�تغلوا يف الغرف
فاح�ا يف أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا �ادي نوقعوا مجیعا، ٔ�ن اجمتعنا 

 هام �مة �دا، كتجعلنا ٔ�ننا و�اود اجمتعنا من بعد أ�س�ئ� د�ل الربملان ا�يل
�ش�تغلوا ميكن ٔ�كرث، فهاذ أ�سابیع أ��رية، الفارطة اجمتعنا و�ادي نوقعوا 

هللا �رامج مشرتكة للك غرفة، غرفة �ش ميكن يف هاذ أ�شهر  ٕان شاء
�كون عند� نتاجئ، ٔ�ن �یف كتعرفوا الغرف عندمه وا�د ا�ور اسرتاتیجي 

ملس�تق�ل یعين یلعبوا هاذ ا�ور ؤ�كرث من ا�ور ٔ�نه يف ا وا�م �دا، وكنمتن
  .ٕان شاء هللا واا�يل اح�ا كنمتن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الوز�ر حق�قة، رصاح�ك رصا�ة زینة ومعقو� وشاهد�ن � الس�ید 
��هود ا�يل مقت به ف� یتعلق ��ٔ�یاس البالس��ك�ة ا�يل يه يش اكن 

  .امجلیع ورىض مرض و�لتوا مشلكته يف ٔ�قرب وقت
ا�يل بغیت نظیف الس�ید الوز�ر، يه كام طرق الس�ید الوز�ر، فعال 

، �ىل حسب 2011غرفة و�ىل حسب القانون اجلدید د�ل  28يه اكنت 
 12وز�ر عطیتوا اخ�صاصات الغرف هاذي يه اجلهات، واش الس�ید ال

اجلهة واش اك�ن يش اخ�صاصات اتعطت لها �سا�ر الغرف إالس�بانیة 
  وإالماراتیة وأ�ردنیة؟

ا�يل نقول � الس�ید الوز�ر، يه ا�يل ٔ�مش�ت �دة مرات ٔ�م�ل غرفة 
الت�ارة والصنا�ة �ىل الصعید الوطين يف بعض ا�ول العربیة، وشفت 

  .هاذ �لك رصا�ة ..�ري وز�ر، والغرف وامسح يل نقولها الغرف الس�ید ال

ولكن اح�ا الغرف عند� الس�ید الوز�ر، فعال اك�ن الغرف ا�يل ضعفت 
واك�ن الغرف ا�يل رؤساهئا يف املس�توى واك�ن الغرف ا�يل �قصني، ولكن 
الكامل � الس�ید الوز�ر، ولكن حىت هام خصهم اس�تعنوا ب�ٔطر يف املس�توى 

  .م حيقوا ذاك ا�يل ابغوا الت�ار�ش ميكن هل
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
   .شكرا

ان يل درس�نا ٔ�نه يف اخلارج يف بعض الب��یف قلت اح�ا عرف�ا م
الغرف وصلوا وا�د املس�توى �م، ولكن كتقول خصنا نعطیوا یعين لهاذ 
الغرف ميكن هلم ٕاد�روا مسائل ا�يل كد�رمه الوزارة ٔ�و الوزارات، املشلك 
هو هذا، هو حلد ا�ٓن ال الوزارات ماكن�ش �یقة يف الغرف وال الغرف 

، وصلنا ماكن�ش دا�رة املسائل ا�يل خصها تدار، د� هاذ اليش جتاوز�ه
لوا�د املر�� ٔ�ننا م�فقني، ٔ�ننا �ادي ا�ش�تغلوا الید يف الید �ش هاذ الغرف 
�ادي ٕان شاء هللا یفا��ٔو� و�كونوا يف املس�توى ٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل 

  .شف�ا يف اخلارج
لهاذ الغرف ٔ�كرث من ما  اح�ا لكنا عند� وا�د الطموح �ش نوصلو

لغرف د�لنا د�ل املغرب ميكن هلم یوصلوا شف�ا يف اخلارج، ؤ�� ٔ�ظن ٔ�نه ا
لهاذ املس�توى، طبعا خصنا ا�ش�تغلوا وراه بدینا ك�ش�تغلوا يف الطریق 

  .الصحیح، ٔ�� كنظن ٔ�ننا ق�طنا امحلد � الطریق الصحیح ا�ٓن
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ديم دامئا يف نفس القطاع، السؤال الرابع، موضو�ه مصري مس�ت
مك�ب ال�سویق والتصد�ر ورشكة سواكمار، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لطرح السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
حبزمة من قامت وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، 

إالجراءات إالصالح�ة، مشلت هیلكة �دة مؤسسات معوم�ة �بعة لهاذ 
الوزارة، وذ� متاش�یا مع الس�یاسات احلكوم�ة، لكن هاذ إالجراءات مل 
�شمل مك�ب ال�سویق والتصد�ر والرشكة التابعة � اليت يه رشكة 
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ابیة سواكمار، اليت تعترب القطب التقين �لمجمو�ة، مما �لق �ا� من الضب
و�غتیاب والشك حول مصري هذه املؤسسة وحول مس�تق�ل 

 .مس�ت�دمهيا
ٕاطالع فریق�ا عن مصري مك�ب  ،الس�ید الوز�ر ،�ا، نطلب م�مك

ال�سویق والتصد�ر ورشكة سواكمار التابعة �، وكذ� مصري املس�ت�دمني 
 .وأ�طر هبذه املؤسسة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة الس�یدة الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤاللمك 

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
 ميكن لنا �ساوه و�س��اه،) L’OCE(1شكرا �ىل السؤال، ٔ�ن رصا�ة 

اعطت ) L’OCE(ظهر يل املغاربة وا�د الوقت كنا م�حمسني، ٔ�ن 
دا، ومن بعد وقعوا مشالك وا�د يش نتاجئ يف وا�د إال�ن نتاجئ �مة �

كتوا�ب املصدر�ن، �اصة ا�يل يف م�دان ) L’OCE( اللك �یعرفها، اكنت
الفال�ة، من بعد دازت وا�د من �ري سواكمار ك�س�تورد مواد حبال 
ك�س�تورد ا�لحم ميكن، لبعض ��فاع الوطين وكذا، هاذ اليش لكو سویناه 

  . يف هاذ الس�نوات أ��رية
عندها ك�ش�تغل ويه يف مس�توى �م �دا، بقت سواكمار ا�يل يه 

�ش ) L’OCE(اح�ا يف دراسة ا�ٓن مع الوزارة ومع املد�ر العام د�ل هاد 
دازت وقهتا رصا�ة، لكن ) L’OCE(نلقاو �لول �لمس�تق�ل، كنظن ٔ�نه 

سواكمار عندها مازال وا�د ا�ور �م ا�يل ميكن لها تلعب يف املس�تق�ل يف 
  .املغرب

  .وشكرا

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

لقد قامت وزار�مك مؤخرا يف ٕاطار القانون اجلدید ا�ي مت مبوج�ه 
ٕا�داث الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات واليت ٔ�دجمت ثالثة 

املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، الواك� املغربیة لتمنیة : ات ويهمؤسس
�س��رات، مك�ب معارض ا�ار البیضاء، اكن �ٕالماكن ٔ�ن هاذ الواك� 
يه ٔ�یضا اكن ميكن ندجمها يف هاذ القانون ولكن مل یمت، لهذا دامئا نضع 

  السؤال، ما مصري هذه املؤسسات؟

                                                 
1 Office de commercialisation et D’exportation. 

والتصد�ر، وا�ي � نفس ظل الغموض یلف مك�ب ال�سویق 
اخ�صاصات املؤسسات اليت مت دجمها �ارج هاذ إالطار، مما جعل �ساؤلنا 
حول مصري هذه املؤسسة ومصري مس�ت�دمهيا سؤ� طبیعیا، خصوصا ٔ�ن 

مل تتضمن ال من  2018الو�ئق اخلاصة مبرشوع مزيانیة الوزارة �رمس س�نة 
ید ٕاشارة ملك�ب ال�سویق والتصد�ر، �دا م��ة خصصت قریب وال من بع 

لالس��ر، ب�� متویل ال�س�یري یمت من مداخ�ل �راء العامرة املوجودة �انب 
  .املقر املركزي ملك�ب ال�سویق والتصد�ر

هاذ العامرة يه يف �ا� مزریة و�ٓی� �لسقوط نظرا لٔ�شغال اليت تقوم 
ما غتكو�ش، ا�متویل د�ل مزيانیة �لف�دق ا�اور لها، ٕاذن املداخ�ل 

ال�س�یري ما غیكو�ش، هذا هو السؤال لهذا بقت هاذ الضبابیة موضو�ة 
�ىل مس�تق�ل هاذ املؤسسة، هذا هو الهدف من السؤال د�لنا الس�ید 
الوز�ر، وكنطلبو م�مك املزید من الرشو�ات لطم�ٔنة الرٔ�ي العام وطم�ٔنة 

  .مس�ت�ديم ؤ�طر هذه الواك�
  .شكرا

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
) Maroc Export( ،2)AMDI(ٕاىل امسحتوا معندها �القة مع، 

 ٔ�ن درس�نا مايش ح�ث �ادي ندجمو واكالت فني ما لق�نا يش واك� ولو ما
عندهاش يش �القة مع �س��ر وال التصد�ر �ادي ندجموها، هاذي واك� 
اكنت يف وا�د إال�ن �یف قلت � عندها ٔ�مهیة، ا�ٓن دز� ملر�� ٔ�خرى، 
اح�ا يف دراسة �اصنا نلقاو لها �لول �اصة، ما عندها ال �القة 

)AMDI ( وال مع)Maroc Export (وال كذا.  
) L’OCE(دخول د�لها، ٔ�� كنظن ٔ�نه هرضيت �ىل املشلك د�ل امل

�م �دا حىت هو ف�ه مشالك ) le patrimoine(الیوم عندها وا�د 
�اصنا نضبطوه �لضبط فني �ادي مييش، فني �ادي یوصل، ٔ�ن اكن 

د�ل (le patrimoine) ، وذاك )le patrimoine(اللك م�بع ذاك 
  . ا�و� �ادي یبقى يف ا�و� و�ادي �رجع ��و�

) L’OCE(يل م�بعني اح�ا هو هذه النقط هاذو هاذ املصري د�ل ا�
) L’OCE(�ادي نلقاو لو �لول ٔ�ن ف�ه سواكمار عندها املس�تق�ل، 

املس�تق�ل ما بقاش، ٕاذا بقى يش مس�تق�ل بقى يف سواكمار، و�ادي منش�یو 
لهاذ امللف ا�يل �دامني ف�ه یعين بوضوح، �ري ما �اد�ش ن�رسعو هاذي 

ة ـــــن �ا�شــــتقریبا واقفة ولك) L’OCE(�ام و 20كرث من �ام وال �ٔ  20
ٔ�شهر  6د�لها، ما �ادش ن�رسعو، ٕاذا �ادي ��ذو ) les revenus( ب

  .ٔ�شهر �ش نوصلو �ل�لول ا�يل �ادي �كون يف املس�توى 7وال 

                                                 
2 Agence Marocaine de Dévéloppement des Investissements. 
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ا�ٓن هذا ملف م�بعو خشصیا هاذي ٔ�كرث من �امني وكت�ت لرئ�س 
لنا حللول ٔ�ن ا�فاع �اود �اضوا ذاك اليش احلكومة وكذا، ومع ا�فاع وص 

رجع لعند ا�فاع، ٔ�� �ادي مع هاذ امللف ) L’OCE(ا�يل اكنوا �ید�روا يف 
ولكن �اصو احللول �لعقل، ما �اد�ش �زربو ف�ه هذاك اليش ا�يل يف 

)AMDI ( و)Maroc Export ( م ٔ�نه یبقى نقي بو�دو یعطي نتاجئ�
 .ٔ�ن �م �دا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

دامئا يف نفس القطاع، السؤ�ن اخلامس والسادس، جتمعهام و�دة 
املوضوع، �ا س�نعرضهام دفعة وا�دة، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك 
وموضو�ه إالجراءات املزمع اختاذها ل�شجیع �س��ر �ملغرب، اللكمة 

 .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك

  :ملس�شار الس�ید حيفظه �منباركا
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�ىل شالكة ا�ول الصا�دة، اخنرط املغرب يف س�یاسة جعل �س��ر 
� الوطين وأ�ج�يب د�امة اسرتاتیجیة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، وذ

من �الل �دة ٕاصال�ات، مهنا ما هو مؤسسايت وما هو �رشیعي وتنظميي، 
ٕاال ٔ�ن ا�هودات املبذو� الزالت دون مس�توى الطمو�ات، �ىل هذا 
أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما هو تق�ميمك لوضعیة �س��ر 

�ر �ملغرب؟ وما يه إالجراءات املت�ذة من طرف احلكومة ل�شجیع �س�
  �ملغرب وضامن جنا�ة �س��رات العموم�ة؟

  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين موضو�ه م�اخ �س��ر ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة 
 .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل اليس �ايم ا��ن

  :العيل �ايم ا��ن املس�شار الس�ید عبد
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�س��ر هو رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، وٕانعاش املقاو� رضوري لتطو�ر 
�ق�صاد الوطين �سائلمك حول إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها من 

  .ٔ��ل تطو�ر م�اخ �س��ر يف بالد�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني �الس��ر يف 
 .املغرب

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .شكرا

�یف �یعرف امجلیع، �س��ر �م �دا لبالد�، وهذا عنرص ا�يل 
 وهو نتاجئ �س��ر يف بالد� نتاجئ م�بعینو لكنا، ا�يل �اصنا �كونوا واعیني

ٕاجيابیة، ومايش الیوم، هذه س�نوات امحلد � بالد� كتوصل �س��رات 
ال الوطنیة وال �ارج الوطن، أ��انب ا�يل ك�س�مثروا يف املغرب �یعطیو� 
وا�د املس�توى ا�يل مجیع ا�ول املنافسة �لمغرب �متىن ٔ�هنا توصل لهذا 

  .املس�توى د�لنا
مرشوع،  51ٕاذا شف�ا نتاجئ احلصی� د�ل جلنة �س��رات أ��رية، 

م�صب شغل، هذه املشاریع وصلوا ٔ�ن  6477ملیار د�ل ا�رمه،  67
أ��لبیة مهنم اس��رات مغربیة، ا�يل ما اكن�ش ق�ل، اكن تیكونوا اس��رات 

  .ٔ�ج�بیة
 4.4ن ، ٕاذ%35.6زاد �س��ر ب ) juillet(ٕاذا شف�ا يف �ٓخر 

ملیار د�ل ا�رمه، یعين هذه الوثرية ٔ�ظن ٔ�هنا ال ب�ٔس هبا، د� واش اك�ن 
مشالك د�ل املس�مثر�ن، طبعا عند� ورقة طریق �مة �دا �ش ميكن لنا 
حنلو هذه املشالك د�ل املس�مثر�ن واح�ا �دامني فهيم، وصاحب اجلال� 

ه اك�ن مرشوع را) les CRI(هرض �ىل أ��لن �لهيم يف اخلطاب د�لو، 
  . ا�يل ا�ٓن الناس �دامني ف�ه

اح�ا هذا �ندماج د�ل الواكالت د�ل �س��ر ود�ل التصد�ر حىت 
هام دا�لني يف هذا إالطار، یعين ك�ش�تغلو وٕاذا عندمك يش ٔ�فاكر يف هاذ 
�جتاه اح�ا مس�تعد�ن ٔ�ننا ندجموها لهذه ا�راسات ا�يل كند�رو ولهذه 

  .رو ا�ٓنأ�عامل ا�يل كند�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

منر ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر واللكمة �لفریق احلريك يف 
 .ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذه التوضی�ات اليت تربز فعال جحم 

 ،ر وٕانعاش التمنیة �ق�صادیة، ومع ذ�ا�هودات املبذو� جللب �س��
الس�ید الوز�ر احملرتم، فهناك جوانب ٔ�خرى، نود يف الفریق ٔ�ن �سلط �لهيا 
الضوء من م�طلق ٔ�ن ٕانعاش �س��ر العمويم وأ�ج�يب ٔ�ساس لتوس�یع 

  .قا�دة ال�شغیل وحتریك جع� التمنیة املس�تدامة
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یمت ٕا�الهنا ال یلمسها املواطن ٔ�وال، ٕان أ�رقام واملؤرشات املتفائ� اليت 
�ىل ٔ�رض الواقع حب�ة �زاید جحم البطا� وازد�د �دد املقاوالت املهددة 

  .�ٕالفالس
الس�ید  ،�نیا، رمغ حناج املبادرات القطاعیة يف هذا ا�ال، فالواقع

�كشف �ا�ة احلكومة ٕاىل رؤیة م�دجمة وم�ناسقة، توفر  ،الوز�ر احملرتم
جنا�ة �س��رات العامة واخلاصة، ال �ىل  الرشوط الكف�� بضامن

  .املس�توى ال�رشیعي وال �ىل املس�توى التنظميي
�لثا، دمع �س��ر كذ� یق�يض �ل ٕاشاكلیة العقار مبختلف ٔ�شاك� 
وٕاصالح معیق �لمسطرة إالداریة والقضائیة وتفعیل ٕاصالح م�ظومة 

�ید مبناس�بة الرضائب �شلك جوهري وم�ظور اسرتاتیجي، یت�اوز التق 
  .القوانني املالیة

رابعا، البد من �ل ٕاشاكلیة التوزیع وتوج�ه �س��رات جمالیا و�و�، 
�اصة ما یتعلق �الس��رات العموم�ة اليت تعرف توزیعا جمحفا یعزز غىن 

  .اجلهات الغنیة وٕافقار اجلهات الفقرية
لعدا� يف وبناء �لیه البد من قرار س�یايس جريء یوفر إالنصاف ق�ل ا
  .�رجمة �س��رات العموم�ة بغیة �لق توازن جمايل و�وي اج�عي

�امسا، رضورة اس��ر متیزي املغرب ٕاقلميیا و�و� ودولیا �ب� �ٓمن 
ومس�تقر جلذب �س��رات، وهو ما یتطلب تعز�ز ا�بلوماس�یة 
�ق�صادیة، �اصة من طرف احلكومة والربملان و�ىل مس�توى معل 

  .ت اململكة �خلارجسفارا
سادسا، رضورة ��ك�اب �شلك جامعي �ىل ٕا�داد ا�منوذج التمنوي 
اجلدید ا�ي د�ا ٕالیه صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده 
ومظافرة �ود احلكومة الس�تكامل تزنیل ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة 

  . �لمملكة
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .لمك اللكمة ممثل فریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك
س�نوات  6يف الواقع �لفعل �شعر �الل الس�نوات أ��رية هاد 

جمال تطو�ر �س��ر، �خلصوص �ىل ٔ�ن املغرب حقق قفزة �مة يف 
) Doing Business(نقطة يف التقر�ر د�ل  60مايش من السهل �رحبو 

من  69يف هذه الس�نوات أ��رية، هذا مايش سهل، املغرب عندو الرتبة 
، لكن بطبیعة احلل هذه الوضعیة ما �ميك�ش تبقى مس�تقرة ٕاال 190ٔ�صل 

الس�ید الوز�ر، هو يف  ٕاذا اندجمت �ود امجلیع، ٔ�ن السؤال و�ا تو�ه لمك

  .احلق�قة �هيم مجیع الفا�لني
ٔ�ول يشء هو املناخ الس�یايس يف البالد، ٔ�نه ٕاذا ما اك�ش م�اخ 
س�یايس مالمئ راه ما ميك�ش �كون اس��ر ال ٔ�ج�يب وال رٔ�س مال وطين 

  .جشاع لٕالقدام �ىل �س��رات
العدا�،  �نیا، املناخ �ق�صادي مرتبط ٔ�یضا �ٕالصالح د�ل ٔ�وضاع

الس�ید الوز�ر، هناك ٕاصالح ا�يل �یرتبط �لقوانني، هناك ٕاصالح ا�يل 
كريتبط �ملامرسة، الباب اخلامس من مدونة الت�ارة الزلنا ن��ظر ٕاصال�ه 

  .ٔ�نه مرتبط بصعوبة املقاو� وإالصالح د�لو غی�ل �زاف د�ل املشالك
س�مثر�ن من الفساد �نیا، ٕاصالح املامرسة مازال شاكوي املواطنني وامل 

ومن الرشوة يف هذا ا�ال، وهذا ك�س�تدعي ٔ�یضا ا�هود وا�ور التد�يل 
  .د�ل جملس املنافسة، مازال ما متش التفعیل د�ل هذا ا�لس

ٔ�یضا هناك ٕاصال�ات ا�يل كهتم املوضوع د�ل إالصالح الرضیيب، 
ة السابقة وطبعا الیوم اكینة مؤرشات مقلقة ٔ�نه اكن اتفاق مع احلكوم

�ل�س�بة �لمقاول ٔ�نه ما �كون اق�طاع م�ارشة من أ�بناك، الیوم اك�ن 
جتاوزات �ىل هذا املس�توى، و�� كنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر �ش 

  .�شعروا املس�مثر�ن بوا�د النوع من الثقة فهاذ املوضوع
البد من اع�د وا�د املیثاق �دید لالس��ر ا�يل �اء يف الرب�مج 

ويم ؤ�یضا ا�رتام ا�ٓ�ال د�ل أ�داء �ل�س�بة لٕالدارة واملؤسسات احلك
  .واملقاوالت العموم�ة وامجلا�ات احمللیة �ل�س�بة �لمس�مثر�ن

تنقرتحو �لیمك ٔ�یضا الس�ید الوز�ر جر�ات ٕاضاف�ة ف� یتعلق 
�ٕالجراءات القانونیة املنظمة �لرشاكة بني القطاع العام واخلاص، اك�ن قانون 

  .ن التفعیل د�لو وا�ٓ�ر د�لو �ىل أ�رض مازال حمدودةم�ظم لك
تنقرتحو �لیمك ٔ�یضا يف ٕاطار ا�لجنة الوطنیة ملناح أ�عامل، وبدون 
شك تتقوم مبجهودات ج�ارة يف هذا الباب، وضع وا�د ا�ٓلیة مق�اس�یة 

)Un baromètre ( عو ا�ٓ�ر د�ل املقاوالت حول م�اخ أ�عامل �ش ن��
  .صفة دوریة وم�تظمةو�س��ر ب

تنقرتحو �لیمك ٔ�یضا وا�د ا�ٓلیة ٕالكرتونیة لٕالنصات ا�امئ لٕالشاكلیات 
  .والصعو�ت ا�يل كتعاين مهنا املقاو�

كنلمتسو م�مك ٔ�یضا الس�ید الوز�ر، �ش هتمتوا هباذیك ا�لجنة وتطوروا 

الوسائل العامل د�لها ٔ�ن �اصها تت�ىل بوا�د ٔ��ىل در�ة د�ل الیقظة 
  .س�مترة والتفا�ل مع تقلبات السوق ا�ولیة وأ��داث ا�يل تیعرفها العاملامل 

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
  .لنقطشكرا �ىل هاذ ا
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راه هو ) commerce(د�ل ) le livre 5( 5ذاك ا�فرت  مسحتوإاذا 
موجود وقعوه الوز�ر د�ل العدل راه هو موجود، واش�تغلنا ف�ه یعين �ادي 

  .نوقعوه يف أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا
هرضيت �ىل م�ثاق �س��ر، م�ثاق �س��ر و�د�ه و�دم�ا ف�ه ا

. مع وزارة املالیة ومازال تناقشوه مع وزارة املالیةواش�تغلنا ف�ه و�قش�ناه 
اح�ا سالیناه، �قش�ناه مع الفا�لني �ق�صادیني واتفق�ا معهم، وا�ٓن هو يف 
طور االتفاق�ة مع وزارة املالیة و�ادي ندوزوه ٕان شاء هللا حىت هو يف 

  .الشهور املق��
� املشلك اد) baromètre(هذاك  ،)baromètre(هرضت �ىل ا
) baromètre(، اكن )baromètre(يف املغرب عند� �زاف د�ل هو 

د�ل ) baromètre(اكن د�ل البنك املغرب، اكن ) CGEM(3د�ل 
4)HCP ( ما�زیدوش)baromètre ( د�لنا حىت اح�ا، اح�ا �بعني �ري

ٕاىل زد� وا�د �ٓخر د�لنا ميكن غنتلفو لكنا، �اصنا ) baromètre(لهاذ 
  .ادومه، نعرفو هاذ اليش د�ل �س��ر فني �ادينق) baromètre(هاذ 

ا�يل بغیت نقول � ف� خيص �س��ر، الزم �اصنا �زیدو �لقدام 
ومنارسو ٔ�حسن ونلقاو �لول �لمشالك، لكن ميل ت�شوف الصورة ا�ٓن 

وال من مجیع  ميل ت�شوفو املس�مثر�ن أ��انب ال الیا�نیني وال الصین�ني
املغرب، ٔ�� ٔ��ساءل واش بالد� راوا �ش جيیوا �س�مثروا يف ٔ�حناء العامل ت���ا

�ري اح�ا ا�يل عند� معها مشلك وهاذ أ��انب لكهم ت�س�مثروا يف بالد� 
  ٔ�ن اك�ن املناخ م�اس�هبم هام وما م�اس��اش اح�ا؟

هاذ اليش الزم وميل �ادي �سالیوه نطوروه  ٔ�� تنظن ميكن لنا نطورو
وروه، لكن �شوفو الصورة الیوم، امحلد �، بالد� �ادي خيصنا نعاودو نط

فهيا أ�من و�س�تقرار وهذا هو أ�ساس، العنرص املهم أ�سايس 
�لمس�مثر�ن ال املغاربة وال أ��انب تیقلبوا �لیه وتیلقاوه يف بالد�، �اصنا 

حنمد هللا �ىل هذه النقطة و�ش�تغلوا �ش ميكن يف املس�تق�ل �كون هاذ 
ل �س��رات ٔ�كرث، ٔ�ن ٔ�مه يشء ما يش هو �س��ر، ٔ�مه املس�توى د�

يشء هو فرص الشغل، ٔ�� ٕاىل �س��ر ما �اد�ش خيلق يل فرص الشغل 
ما عندي ما ند�ر به، �س��ر تنوا�بو لهدف وا�د، فرص الشغل ا�يل 

  .�ادي یت�لقوا �لمغاربة
اكن يش مسائل  ولهذا �س��ر �م، لكن �اصنا �كونوا واقعیني، ٕاىل

يف بالد� تتعطي نتاجئ ٕاجيابیة الزم نقولو نتاجئ ٕاجيابیة، ولكن اح�ا تنطالبو 
  .ٔ�هنا �كون ٔ�حسن

ٔ�� تنظن ٔ�نه �س��ر �امة يف املغرب وصل �لمس�توى ٔ�حسن من ال 
ب�ٔس به، وصل ملس�توى �م ولكن �اصنا �زیدو �لقدام وميكن �زیدو ٕان 

  .شاء هللا يف املس�تق�ل
  .شكرا

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 
4 Haut Commissariat au Plan. 

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال املوايل موضو�ه موقع ا�الس اجلهویة من الربامج التمنویة 
�ططات الوزارة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :سامل �منسعود محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لسادة الوزراء،ا
  الس�یدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
وزار�مك ٔ��دت وكتنفذ وا�د ا�مو�ة من ا�ططات والربامج الوطنیة 

  .املهمة وذات الوقع إالجيايب الك�ري �ىل �ق�صاد الوطين
هو حول حظ اجلهات ٔ�وال العدا� ا�الیة  ،الس�ید الوز�ر ،سؤالنا الیوم

املشاریع وحظها من ا�ططات والربامج الوطنیة، وخنص ���ر اجلهات لهاذ 
  .اجلنوبیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة لٕال�ابة الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
 ، لكيش �یقول �هاذ السؤال رصا�ة كنلقاوه يف مجیع ٔ�حناء املغرب

� الق�یطرة وذاك اليش، اواش ٔ�نمت ما عندمك �ري ا�ار البیضاء وطن�ة ود
س�نوات �ىل ا�ٔكرث اكن عند� يف الصنا�ة  �5س��ا ٔ�ننا هاذي س�ن�ني وال ا

مدینة وا�دة ويه ا�ار البیضاء �اد من ا�ار البیضاء مش��ا لطن�ة ومن 
اس وفاس بداو ك�س�مثروا فهيا طن�ة �اولنا �لق�یطرة ود� امحلد � مك�

  .الناس يف نطاق الصنا�ة، كهنرض �ىل الصنا�ة
ا�يل �م وهو م�اطق املغرب ٕان شاء هللا لكها �ادي توصلها هاذ 
�س��رات الكربى، لكن يف أ�ول صعب ٔ�نك تقول �لمس�مثر ٔ�نك �ادي 

الب��ة  ندیك لوا�د املنطقة ا�يل الب��ة التحتیة ٔ�� یاله كنو�د فهيا، �اص
التحتیة �كون موجودة و�اص الساكنة �كون مؤه�، عندمه عنارص 

  .ك�شوفوها ق�ل ما �س�مثروا
اح�ا كنوا�بومه وكن�اولو جنرومه ملناطق ٔ�خرى، لكن صعب ٔ�نك تلزم 
�لیه �ش مييش ليش م�طقة، ٔ�ن املس�مثر ٕاىل �ا نقول لو الزم متيش لهاذ 

�س�مثر يف ب� �ٓخر، ٔ�� �اصو  املنطقة ٔ�و ما �س�مثرش يف املغرب ميكن

�س�مثر عندي يف املغرب و�س�مثر يف مجیع ٔ�حناء اململكة، وهاذ اليش اح�ا 

  .ك�ش�تغلو ف�ه یوم�ا
الب��ة التحتیة امحلد � الیوم بدات كتوصل مجلیع ٔ�حناء املغرب، ٕاىل ما 
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اك�ش عندك الب��ة التحتیة من موا� ومطارات والطرق راه ما اكی�ش ا�يل 
  .�س�مثر �ادي

امحلد � الیوم هاذ الب��ة التحتیة بدات تتوصل مجلیع ٔ�حناء املغرب، 
مزال عند� صعو�ت �اصنا حنلوها، وكندرسوها مع رؤساء اجلهات، 
مشلك مبشلك حنلوه ونلقاو �ش �لول �ش ٕان شاء هللا مجیع ٔ�حناء املغرب 

  .یوصلها هاذ �س��رات الكربى
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد سامل �منسعود
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، اح�ا مايش كنقللو من أ�مهیة د�ل العمل د�ل 
وزار�مك، �لعكس اح�ا طامعني �ري فعملمك، ٔ�ن معلمك ا�يل ت�ٔسس �ىل 

ا�يل �دم�وا ) Ecosystème(ت اق�صادیة م�دمجمة وا�د العمل وم�ظوما
فهيا واعطات وا�د أ��ر �بري و�بري �دا �ىل اجلهات ا�يل مشات فهيا هاذ 
املشاریع، وا�يل �لقت وا�د الرواج مقاواليت و�لقت وا�د فرص شغل 
�برية �دا، هذا �الش ٔ�ي �ة من حقها ٔ�هنا حىت يه تطالب ٔ��مك تفكروا 

اجلهات أ�خرى و�ىل ٔ��مك �یف ما �دامني الیوم �ىل  فهيا كام فكرتوا يف
الطريان والس�یارات وأ�فشورینغ و�ىل القطارات، لیه �دا ما ختدموش �ىل 
حمطات جویة رمبا ٔ�فاكر ٔ�خرى ا�يل �كون عندمك وا�يل ختيل �ات ٔ�خرى 
تتوفر رمبا ما كتتوفرش �ىل هاذ الب��ات التحتیة أ�ساس�یة، ولكن تتوفر 

  .عقاریة �مة، كتتوفر �ىل ید �ام� مدربة يف املعاهد الوطنیة �ىل ٔ�وعیة
هناك كذ� الس�ید الوز�ر قضیة ٔ�خرى، يه كنتوا قلتوا يف �ر�جممك 
موضوع �م �دا وهو موضوع احلظا�ر الصناعیة ٔ�و أ�ح�اء الصناعیة ا�هزة 

) le guichet unique(بب��ات حتتیة ٔ�ساس�یة وا�يل �یكون عندها ذاك 
املس�مثر جيي ویقاد الرخص د�لو ویقاد مسائلو، هاذي ٔ�مور ا�يل راه  ا�يل

حمتا�ني لها الیوم يف اجلهات اجلنوبیة وا�يل كنف�اقدو كثريا لهاذ الب��ة 
التحتیة وا�يل حىت القطاع اخلاص راه مس�تعد �ىل ٔ�ن �ش �س�مثر فهاذ 

  .�س��ر النوع من املشاریع �ش خيلق وا�د املناخ د�ل أ�عامل ود�ل
كذ� الس�ید الوز�ر، اك�ن وا�د القضیة ٔ�خرى نقطة ٔ�خرى يف 
املناطق اجلنوبیة يه ٔ�ي ملف اس��ري حتط راه امجلیع �ی�س�ناه، �اصة 

ملیون د�ل ا�رمه، وا�يل �اصها  200امللفات �س��ریة ا�يل تتعدى 
�يل وا�د الرتخ�ص من عندمك وا�د الرتخ�ص وا�د ا�لجنة بني وزاریة ا

�یرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة رمبا وانتوما تتعقدوها راه ٔ�ي مرشوع �امك 
 راه تن�س�ناو �ىل ٔ�حر من امجلر، �اصمك �رسعوا لنا، مبا ٔ�نه ما حطیتو

�ىل أ�قل ميل جيیمك يش مرشوع رسبیوه لنا  (l’écosystème)لناش 

ا�د شویة ع�� وردوه لنا �ش �كون الناس عندها وا�د أ�مل وعندها و ب
  .التفاؤل يف القطاع اخلاص ا�يل تنعولو �لیه �شلك �بري يف املناطق اجلنوبیة

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . تودون التعق�ب الس�ید الوز�ر؟ تفضل

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
نوبیة عندها وا�د الطابع �اص، وصاحب �یف تتعرفوا املناطق اجل 

ملیار د�ل ا�رمه  77اجلال� م�بعها بدقة، هذوك املشاریع ا�يل اكنوا د�ل 
  .ا�يل م�بعیهنا �مة �دا �لمناطق اجلنوبیة

ٕاىل هرض� �ىل املشاریع اخلاصة ٕاىل اك�ن يش مرشوع ا�يل تعطل ما 
و فني هاذ يف راس�ش، ٕاىل اك�ن يش مرشوع عطیين املعطیات �شوف

 la commission(املرشوع ٔ�ن تنعقدو هاذ �ج�ع د�ل 
d’investissement ( تیرتٔ�سها رئ�س احلكومة، اح�ا ا�يل تنو�دو امللفات

 la(ٕاىل اك�ن يش ملف ا�يل تعطل واك�ن ملفات ا�يل تنخرجوها ق�ل من 
commission ( ٕاىل اكن فهيا يش �ا� اس�تع�الیة، ٕاىل اكن عندمك يش

  .ع اس�تع�ايل ميكن خنرجوه من الیوم، اعطیو� هاذ املعلوماتمرشو
صاحب اجلال� ٔ�عطى وا�د ) Le guichet unique(ف� خيص 

�نطالقة �مة وا�د إالشارة ٔ�نه �س��ر �اصنا نوا�بوه برصامة وهرض 
و�ىل مجیع ما تید�ل يف هاذ املسائل د�ل �س��ر، ) les CRI(�ىل 

ويف هاذ املسائل لكها ٕا�ادة ) l’AMDI(�اود� النظر يف . .اح�ا در� ٕا�ادة
وزارة ا�ا�لیة �دامة يف مرشوع �م �ادي تقدمو ) les CRI(النظر 

  .حىت يه يف القریب العا�ل ٕان شاء هللا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثامن موضو�ه إالدماج �ق�صادي �لش�باب، اللكمة ٔ��د 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل السادة

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  الس�ید الوز�ر،

�سائلمك عن التدابري املت�ذة من طرف احلكومة ٕالدماج اق�صادي لف�ة 
  .الش�باب

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
ٕاىل ج�نا �شوفو الش�باب، الش�باب هام املغاربة ٔ�ن �الش �هنرضو؟ 

  :د�ل الف�ات 3اك�ن 
  ؛)formation(اك�ن ش�باب �ري مؤهل ما عندمهش يش 

 لش�باب املؤهل؛ا
 ).un talent(والش�باب ا�يل عندو موهبة 

هاذ الش�باب هاذ املغاربة ٔ�وال وق�ل لك يشء �اصنا نلقاو هلم فرص 
الشغل، �س��ر مث �س��ر مث �س��ر هو فاش �دامني لیل هنار، 

 .ك�شوفوا مس�مثر�ن مغاربة ومس�مثر�ن ٔ��انب
أ�ول اكنوا تیقولوا يل �الش ف� خيص الش�باب الغري مؤهلني ٔ�� يف 

تنجیبو مس�مثر�ن ا�يل ت�س�مثروا مايش �ري املهندسني واش اح�ا عند� يف 
املغرب �ري �ندسني؟ عند� مجیع الف�ات د�ل الش�باب �اصهم �ش�تغلوا، 

  .ٕاذن ت�شوفو املس�مثر�ن يف مجیع املیاد�ن
) l’Auto-entrepreneur( �ذینا هاذ الش�باب تن�اولو ا�ٓن هذاكإاىل 

ا�يل �س�لوا ا�ٓن، �اصنا نوا�بومه يف هاذ  54500اعطى نتاجئ ٕاجيابیة وصلنا 
إالطار، ٔ�ما يف إالطار ا�ٓخر د�ل الش�باب تن�اولو مجیع ما ٔ�مكن فني ما اكنوا 

  . فرص الشغل ٔ�ننا نو�دومه لهاذ الش�باب �ٔن اجلواب هو فرص الشغل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك لكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وشاي من أ�مهیة د�ل هاذ التدابري فعال و�لك موضوعیة ما تنقل
املت�ذة، �ري برصا�ة الس�ید الوز�ر �ه�م احلكويم هباذ الف�ة مل �رق حلد 

�رب �لیه من �الل اخلطاب يف اجللسة  ا�ٓن اله�م �ال� امل�، وا�يل
د�ل اف�تاح هذه الوالیة ال�رشیعیة، وا�يل وضعیة هذه الف�ة اح�لت وا�د 

  .احلزي �بري من اخلطاب د�لو
كام ٔ�نه كذ� هذا �ه�م احلكويم مل �رق حلجم وطبیعة ومعا�ة هذه 

نت�دث �ىل  الف�ة، سواء �لعامل القروي ٔ�و العامل احلرضي، ما �ساوشاي ٔ�ننا
الثلث د�ل املغاربة، كام ٔ�نه كذ� مل �رق الس�تحضار القمية املضافة لهذه 

  .الف�ة كفا�ل ا�يل عندو الوزن د�لو وعندو الت�ٔثري د�لو يف احلیاة الوطنیة
قلتوا الس�ید الوز�ر �س��ر فعال املد�ل أ�سايس هو ال�شغیل، 

اعمتدت مقاربة التعاقد،  القطاع العام، فرص ال�شغیل حمدودة واحلكومة
�یبقى القطاع اخلاص املقاو� الوطنیة الصغرى املتوسطة الكربى، انتوما 

احلكومة بصدد بلورة ٕاسرتاتیجیة م�دجمة �دیدة  ..بصدد الس�ید الوز�ر

حول ف�ة الش�باب، من هنا تندعومك الس�ید الوز�ر البد من اس�تحضار 
ب ا�ور د�لها يف هذا بعض التحفزيات �لمقاو� املغربیة �ش ميكن تلع

يف  %31الباب د�ل ال�شغیل، خصوصا ف� یتعلق �لتحفزيات الرضی��ة، 
 la cotisation(من رمق املعامالت يف  %0.5الرضیبة �ىل الرشاكت و

minimale ( هاذو �سب �الیة �ىل املؤسسة املغربیة، خصوصا الوسطى
  .والصغرى

العمويم ٔ�مام ارتفاع مثن  كذ� الس�ید الوز�ر �ل�س�بة لتوفري العقار
العقار اخلاص، توفري العقار العمويم �لمقاو� املغربیة، �ٕالضافة لتوفري م�اخ 

  .أ�عامل، البد من جمهودات ٔ�خرى يف توفري م�اخ أ�عامل
والنقطة أ��رية تتعلق �لولوج �لمتویل، ا�متویل املايل، متویل 

امالت د�لو، خصوصا �ىل �س��رات و�سهیل هذا ا�متویل وتلیني املع
 ،مس�توى الضام�ت �ٕالضافة ٔ�سعار حمفزة لفرص ال�شغیل، واح�ا ت�شوفو

مؤخرا راه مؤسسات �برية تتع�ش ٕافالس �س�ب هذه  ،الس�ید الوز�ر
الوضعیة الصعبة، �متناو یتدار جمهود، فاش بدل �شغلو الناس وا�لني 

  .فالسكند�رو املؤسسات ا�يل وصلت وا�د ال�س�بة �برية من االٕ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

لمك اللكمة ال �رغبون يف التعق�ب، السؤال يف نفس القطاع السؤال 
التاسع وأ��ري موضو�ه مشالك قطاع الصنا�ة الغذائیة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، 

 . ید املس�شارتفضل الس� 

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر، 

 150000قطاع الصنا�ات الغذائیة كتعرفوا ب�ٔنه �شغل ما یقرب من 
وز�ر هو مقاو�، هذا القطاع الس�ید ال 2600خشص ٔ�و ٔ�رسة وكذ� تیضم 

احللقة املمك� يف قطاع الفال�ة، هذا القطاع ا�يل عرف وا�د الن�اح �بري 
يف بالد� يف هاذ ا�ٓونة أ��رية ا�يل وىل �یترضب به املثال وكذ� تیجیو 

  . عند� دول بغاوا �س�تافدوا من هذه التجربة د�لنا
 هذا قطاع الصنا�ات الغذائیة الس�ید الوز�ر، �یعاين من �دة مشالك

ا�يل كت�ٔ�ر �ىل التطور د�لو و�ىل س��ل املثال ا�هتریب، القطاع الغري 
املهیلك، وكذ� مشالك التصد�ر وإال�راهات د�ل السوق ا�ا�لیة، �ش 
حتلوا بعدا هذه املشالك الس�ید الوز�ر مت ٕامضاء عقد �ر�مج مع املهنیني 
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  .�اسشهور، ٕامضاء الس�ید وز�ر الفال�ة يف املعرض د�ل مك  8هاذي 
السؤال د�لنا الیوم الس�ید الوز�ر هو ٔ��ن حنن من هاذ العقد الرب�مج 

  ..وإال�زال د�لو؟ فني وصل؟ ٔ�نه كن��ظروه �ش
وكذ� ٔ�ش�نو يه إالجراءات الس�ید الوز�ر ا�يل ت��ان لمك ممكن 

  تت�ذوها �ش حتلوا هذه إال�اقات هاذي وحترروا القطاع؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال املهم �دا، ٔ�ن هذا قطاع 
ح�وي �م وعنرص د�ل ال�شغیل �م �دا، هذه الس�نوات أ��رية اكن 

ب، ٔ�ن هذا القطاع اكن �ی�ساءل واش �بع عندو وا�د املشلك غری
�لفال�ة وال �بع �لقطاع د�ل الصنا�ة، اجمتعنا واش�تغلنا وذاك اليش، بقاوا 
�ی�ساءلوا واش �بعني �لفال�ة وال �لصنا�ة، اكن وا�د �ج�ع مع وز�ر 
الفال�ة وقرر ٔ�نه �ادي �كون �بع �لفال�ة �ش یلقاوا وا�د احلل مرة 

احلل من بعد اكنوا م�اقشات �اود رجعوا قال � ال، هللا  وا�دة، لق�نا
  .خيلیك �اصو �كون �بع �لصنا�ة، ما اك�ن مشلك

ا�ٓن ال الفال�ة، وال الصنا�ة اندجمنا يف هذا املرشوع ووقعنا مع 
القطاع �ش ميكن نعطیوه وا�د ا�فعة �دیدة ٔ�ن �م �دا، ٕاذا اكن 

س�توى �م والتصنیع ما عطاش نتاجئ املنتوج د�ل الفال�ة وصل لوا�د امل 
�ادي یوقعوا لنا مشالك ا�يل ميكن مشالك ا�يل عش�ناها يف هذه الس�نوات 

  .أ��رية
واش ) les bonbons(كن�ساءل واش الناس ا�يل �یصاوبوا الف�ید 

يف الشجر؟  تی��تو) les bonbons(�بعني �لفال�ة؟ واش كنلقاو 
املشالك ا�يل عند هذا القطاع، یعين وقع كنت كن�ساءل �ٔش�نو هام هاذ 

، راه )Contrat Programme(� �اصنا نوضو �ش�تغلو راه عندمه اد
)le financement ( موجود، لكيش موجود اح�ا كن�س�ناو، �ٔراوا لنا

املشاریع، اح�ا موجود�ن �ش نوا�بومه �یف كنوا�بومه يف القطا�ات 
  . ا�ٔخرى

ش�تغلو، ٔ�راوا لنا املشاریع هذا قطاع �م �دا ولكيش م�فق ٔ�ننا �اصنا � 
نوقعومه اح�ا موجود�ن، راه وقعنا االتفاق�ة مع وزارة الفال�ة ومع القطاع، 
ٔ�راوا لنا د� املشاریع، اح�ا ا�يل كن�س�ناو املشاریع، ٔ�� كن�س�ىن املشاریع، 

  .�سم هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .ق�باللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التع 

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  الس�ید الوز�ر،

�لك رصا�ة عطیت��ا ٕایضا�ات كنا تنعرفو مهنا البعض، واح�ا سعید�ن 
وخفور�ن هبذا اجلواب ٔ�نه الیوم �یتوحض الرؤیة، ٔ�ن قطاع يف احلق�قة اكن 

د�ل القطا�ات ولكن امحلد � ما وقفش، وامحلد � احللول  �2اصل بني 
  .تتجي الیوم

اح�ا مع ذ� الس�ید الوز�ر �يق تنعاودو كن�ساءلو یعين التزنیل د�ل 
یعين الناس �ش حيطوا ) Les décrets(عقد الرب�مج مازال ما خرجوا 

وذاك ) les décrets(الربامج �اص �كون بعدا التزنیل، �كون عندمه 
  .اليش، �ىل حساب ا�يل عرف�ا اح�ا راه مازال التزنیل ما اكی�شاي

 كذ� الس�ید الوز�ر كنعرفومك وا�د الر�ل معيل، یعين عندي بغینامك
اقرتا�ات ا�يل يه موضوعیة و�ینة، اك�ن املس�ٔ� د�ل الرضیبة �ىل القمية 
املضافة �فرتاضیة، الس�نة الفایتة �ات وزارة املالیة بوا�د املس�ٔ� اكن 

) La TVA virtuelle(تیطالبوا هبا املهنیني س�نني �دة هذه، هو هذه 
هذه القمية املضافة �فرتاضیة ٔ�نه حتید �ىل املنتو�ات الفالح�ة وتق�لت 
العام ا�يل فات �ش حتید �ىل اخلرضوات و�ىل الفواكه، ؤ�عطت ن���ة 

  .�مة، هذا العام �اوا �ش ٕاد�روا احللیب، �ابوا اقرتاح �ىل مادة احللیب
 �ش تعانو� يف اح�ا كنمثنوا بغینا الس�ید الوز�ر تعاونو�، تنطلبو م�مك

هذا ٕاطار قانون املالیة احلايل الیوم، ٔ�ن اح�ا در� تعدیل �ش ند�لوه 
كذ� �ىل ا�لحوم و�ىل أ�سامك، هذا تعدیل طالب��و ٔ�نه احلا�ة ا�يل يه 
يف صاحل املقاو� ويف صاحل �لق م�اصب شغل �الش ما نعمموهاش �ىل 

  .الفالح�ةامجلیع، ومن بعد نعمموها �ىل املواد أ�خرى 
وبع�ا� كذ� الس�ید الوز�ر اك�ن عند� مس�ٔ� العقار الصناعي 

�ش اكنت  9الغذايئ، انتوما تتعرفوا حبال يف مرا�ش هاذي راه 
)Agropole ( ا�يل اكنت �ادي �كون وقع املشلك ما عرف�ا شكون ا�يل

 ملكف هبا، الیوم بغینامك تعانو� الس�ید الوز�ر �ش حنققو ٔ�نه اجلهة �ات
هبا يف الرب�مج د�لها اجلهوي �ش ميكن �كون عند� م�طقة صناعیة 

  .خمصصة لهذه املواد هادو
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى

  :�صاد الرمقيالس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق 
ٔ�� وقت ما اكن يل نوا�ب يش قطاع د�ل الصنا�ة ففهم ٔ�نين �ادي 
نوا�بمك، من احملال واش وز�ر املالیة �ادي یوا�بنا مجیع ٔ�ن حىت هو عندو 
�اج�ات، �اصو ید�ل شویة د�ل الفلوس �لصندوق د�ل البالد �ش 

ع وز�ر املالیة يف ميكن لنا �منیو امجلیع، هذا نقاش ميكن لنا ند�روه معمك م
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  .�اا�يل كناقشوها د) la loi de finance(ٕاطار 
يه اح�ا موجود�ن رهن إالشارة �ش �شوفو  ٕاذن املوا�بة د�ل الوزارة

ا�يل ت��لكمو �لهيم هاذي مع وزارة الفال�ة، ميكن  (les agropoles)هاذ 
ا�يل در� اكینني هاذ  (le contrat programme)لنا �قشومه يف 

ائل، ٕاىل اك�ن نقط ٔ�خرى ا�يل خصنا �زیدوها اح�ا مس�تعد�ن، املس
 �4اصنا نبداو فهيا د� راه اك�ن  (la convention)والتفعیل د�ل هاذ 

ا�يل  6(FDI)وال من  5(FDA)امللیار د�ل ا�رمه ا�يل موجودة ال من 
 .�ادي توا�ب هذا القطاع

  .ٔ�راوا لنا املشاریع، �سم هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة 

 .ا�س�توریة
ن��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة وموضو�ه ال�شو�ر الس�یا�، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :جشري �دياملس�شار الس�ید 
  د الرئ�س،الس�ی

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ح�ا� هللا يف هذا الب� أ�مني مب�االت طبیعیة م�نو�ة �زخر مبؤهالت 
س�یاح�ة هائ�، فهناك سوا�ل �شواطئ مجی�، هناك ج�ال مبضایق 
ساحرة، هناك حصاري بوا�ات ممتدة �ىل م�ات الك�لومرتات وهناك كثبان 

  .�انب مدن عتیقة ذات م�ٓ�ر �رخيیة وحضاریة رملیة ذهبیة ٕاىل
لك هذا الس�ید الوز�ر احملرتم مؤرش �ىل ٔ�ساس ٔ�ن الس�یا�ة د�لنا 
نب��و �لهيا و�كون مزدهرة، وما �یخفاش �لیمك دور إالرشاد الس�یا� يف 

  .ا�هنوض �لقطاع الس�یا�، وخصوصا دور ال�شو�ر الس�یا� يف إالرشاد
�ىل إالجراءات اليت  ،لس�ید الوز�ر احملرتما ،ويف هذا إالطار �سائلمك

  .تت�ذها وزار�مك لتطو�ر ال�شو�ر الس�یا� ببالد�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

الس�ید محمد سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :ج�عيو�ق�صاد �

  .شكرا الس�ید الرئ�س

                                                 
5 Fonds de Développement Agricole. 
6 Fonds de Développement Industriel. 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید املس�شار،

شكرا �ىل هذا السؤال املتعلق ب�منیة الس�یا�ة يف مجیع اجلهات د�ل 
  .اململكة

كام تتعرفوا الس�یا�ة قطاع ٔ�فقي �م�یاز، هاذ املؤهالت الس�یاح�ة ا�يل 
يل عند� يف مجیع املناطق عند� وهاذ امل�ٓ�ر ا�يل عند� وهاذ �م�یازات ا�

د�ل املغرب، و�لكمتوا �خلصوص �ىل املنطقة ا�يل ٔ�� تنعرفها عندها 
ممزيات �اصة د�ل الس�یا�ة الطبیعیة والس�یا�ة الرملیة والس�یا�ة اجلبلیة، 
هاذ اليش لكو �یتطلب وا�د العدد د�ل �س��رات ٔ�وال يف التجهزيات 

ذ املناطق ا�يل فهيا هاذ املؤهالت وفهيا أ�ساس�یة �ش ميكن لنا نوصلو لها
هاذ املكو�ت الطبیعیة والثقاف�ة، تیخصنا كذ� ننفذو بعض االتفاق�ات 
ا�يل اكنت الوزارة دارهتا مع مجیع اجلهات د�ل اململكة بوا�د الربامج ا�يل 
يه ٔ�وال، �رامج د�ل املناطق القرویة واملناطق اجلبلیة ا�يل هو �ر�مج ا�يل 

ا�يل اكن بدا التوق�ع د�لو مع �دة �ات هذي وا�د " قریيت"مج هو �ر�
  .الس�ن�ني

واك�ن كذ� �ر�مج �ٓخر ا�يل هو ت��علق ��ال احلرضي ا�يل كذ� 
  .توقع مع ا�االت احلرضیة واملؤسسات املرشفة �ىل هذا ا�االت احلرضیة

(donc) ج لكها هاذ العملیة د�ل ال�شو�ر �ارضة حبدة يف هاذ الربام
ا�يل توقعات، و�یخص هاذ العملیة د�ل ال�شو�ر يف ٕاطار هاذ االتفاق�ات 
ال�شار�یة ا�يل تدارت ٔ�هنا تنفذ من طرف املرشفني احمللیني وامجلا�ات احمللیة 
وامجلا�ات املنتخبة ا�يل يه ا�يل عندها �خ�صاص يف تزنیل هاذ العملیات 

ملسارات وهباذ امل�ٓ�ر وهباذ د�ل ال�شو�ر ود�ل ٕاجناز التعریف هباذ ا
  .املؤهالت ا�يل عند� يف هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة

فٕاذن هذه من املسائل أ�ساس�یة، قطاع الس�یا�ة �یخصو اس��رات 
كربى، اس��رات يف التجهزيات أ�ساس�یة، اس��رات يف بناء الف�ادق 

 يه وا�معات الكربى وتیخصو اس��رات كذ� يف هاذ املسائل ا�يل
 مسائل حملیة ا�يل ما تتطل�ش م�الغ هائ�، ولكن تتطلب وا�د إالحساس

  .والوعي �لتعریف هباذ امل�ٓ�ر وهباذ املؤهالت ا�يل عند� يف الس�یا�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ا�هت�ى الوقت، لمك اللكمة الس�ید املس�شار �لتعق�ب يف �دود الوقت 

  .املتبقى تفضل

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
را الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك و�ىل إالیضا�ات، وك�شكرمك كذ� شك

�ىل ا�هودات اجلبارة ا�يل كتقوموا هبا م�ذ تعی��مك �ىل رٔ�س هذه الوزارة، 
ا�يل حق�قة ت��ؤ� املاكنة الالئقة هبا، خصوصا ٕاذا �لمنا ب�ٔن قطاع الس�یا�ة 

لید العام� هو قطاع ٕانتا� �م�یاز، و�لتايل قطاع �شغل �دد �بري من ا
  .ويف خمتلف الرشاحئ د�ل ا�متع
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  الس�ید الوز�ر،
فعال ٔ�ن هاذ املرشوع، فعال ٔ�ن هاذ القضیة قضیة �شار�یة �م�یاز، 
حبیث ٔ�نه ا�ور د�ل املؤسسات املنتخبة، وخصوصا اجلهات دور �امس يف 
هاذ اليش هذا، �ري ا�يل بغینا مبا ٔ�نه هاذ املرشوع مرشوع تقين �م�یاز ٔ�ن 
�كون املبادرة من الوزارة ٔ�ن يه ا�يل تتوفر ٔ�وال �ىل املعلومات الاكم� 
د�ل هاذ املواقع �ىل الصعید الوطين وكذ� �ش �كون وا�د النوع د�ل 
��س�ام يف هاذ العملیة �ىل الصعید مجیع ٔ�مسیتو تنطلبو من الوزارة ٔ�هنا 

  .��ذ البادرة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه شكرا الس�ید 

  . اجللسة
�لسؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه  ا�ٓنن��قل 

نتاجئ الزتام الرشاكت واملقاوالت بت�ٔمني العامل واملس�ت�دمني من حوادث 
املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل  السادةالشغل، اللكمة ٔ��د 

  .يس مرمييال

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�لزمت مق�ضیات القانون املتعلق حبوادث الشغل املقاوالت والرشاكت 

 ملیاومنيواملتعاقد�ن واوا�و� وامجلا�ات الرتابیة لت�ٔمني العامل ومس�ت�دمني 
عن حوادث الشغل ؤ�ولكت �مة مراق�ة تطبیق هذه املق�ضیات �ىل �از 

  .التف��ش التابع لوزار�مك
ما يه النتاحئ املس�� م�ذ دخول �زي : �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر

تطبیق هذا القانون هذا؟ مدى الزتام الرشاكت ٔ�و املقاوالت والرشاكت 
  م�ة هبذه املق�ضیات؟وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات العمو 

وما يه إالجراءات اليت تنوون الق�ام هبا �لرفع من هذا �لزتام، 
  �لزتام هبذه املق�ضیات؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .لٕال�ابة �ىل السؤال الوز�راللكمة لمك، الس�ید 

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .س�شار احملرتمشكرا الس�ید امل 

املتعلق  18.12جوا� �ىل سؤالمك، بغیت �شري ٕاىل ٔ�ن القانون 
�لتعویض عن حوادث الشغل، ٔ�لزم �سلوك مسطرة الصلح بني املقاو� 
املؤم�ة وحضیة �ادثة الشغل ف� یتعلق �لتعویضات املس�تحقة، وهذا 

ت إالقرار بطبیعة احلال، هذا إاللزام قد مت من ٔ��ل ت�س�یط ٕاجراءا
اس�تفادة حضا� حوادث الشغل من التعویضات املضمونة قانو� وتقلیص 

  .ٔ��ل �س�تفادة مهنا وكذا تقلیص جحم املناز�ات املعروضة �ىل احملامك
فعال لوحظ �راجع يف �دد هذه امللفات �س�ب سلوك حضا� املسطرة 

  .إالداریة اجلدیدة
املتعلقة بطلب  ٔ��ربمك ٔ�یضا ٔ�ن حمامك اململكة دٔ�بت �ىل رفض ا��اوى

  .التعویضات اليت مل �س� ٔ�حصاهبا مسطرة الصلح
ا�ٓن ف� یتعلق مبدى الزتام الرشاكت وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات 

عندي بعض املؤرشات . العموم�ة من الصعب ٔ�ن ٔ�عطیك اس�تقصاء اكمل
ا�يل يه كتجي يف احملارض د�ل ٔ�عوان التف��ش، ولهذا هذا املوضوع رمبا 

دراسة اس�تقصائیة، وقد نقوم مبثل هذه ا�راسة يف املس�تق�ل القریب حيتاج 
  .ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك شكرا
�ر هو يف مدى �لزتام، الیوم عند� وا�د املشلك الیوم الس�ید الوز

العدد من الرشاكت �اصة يف أ�شغال العموم�ة والبناء ويف اخلدمات يه 
بدورها ال تلزتم هبذه املق�ضیات، عندها وا�د ا�مو�ة من العامل ال یمت 
ت�ٔم�هنم، وهذا �شلك خطورة �ىل هذه العامل �اصة عندما یتعلق أ�مر 

  .ٔ�ن یتعرض فهيا العامل لهذه احلوادثب�ٔ�شطة ؤ�شغال ميكن 
اجلانب الثاين، الس�ید الوز�ر، مدى یعين ٕالزام ا�و� وامجلا�ات الرتابیة 
واملؤسسات العموم�ة يف ٕاطار الصفقات العموم�ة، الرشاكت ٔ�و املتنافسني 
ا��ن ید�لون غامر الصفقات العموم�ة �اللزتام هباذ املق�ىض، ٔ�ن هذا 

انون حوادث الشغل و�ري مشار ٕالیه يف املرسوم املق�ىض مشار يف ق
املتعلق �لصفقات العموم�ة، وهذا حيدث نوع من التفلت �ل�س�بة 

  .�لمتنافسني
فامللف إالداري ا�يل ف�ه ٕاثبات مجمو�ة من الو�ئق ٕالثبات مؤهالت 
وكفاءات املتنافسني ال جند مضهنا عقد ٔ�و ٕالزام الرشكة بت�ٔمني العامل، هذا 

�ون هذا املق�ىض هو موجود يف القانون، ولكن ٔ�ن بعض املصاحل راجع ٕاىل 
يف بعض إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة تق�رص فقط �ىل مق�ضیات 

  .املرسوم حيصل نوع من التفلت
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الس�ید الوز�ر، ٔ�� ٔ�قول لمك لهذه املناس�بة، ٕاما ٔ�ن �كون هناك  ،��
�ٔ�ذ تو�ه ٕاىل امجلا�ات دوریة من طرف احلكومة يف هاذ إالطار هذا ت

الرتابیة واملؤسسات العموم�ة وٕاىل إالدارات العموم�ة، �ن��اه ٕاىل هاذ أ�مر 
هذا ٔ�ن هو أ�صل ؤ�نه موجود يف القانون، ال ميكن احلدیث عن 
مراجعات ٔ�و �متمي املرسوم هبذا املق�ىض، ولكن �ىل أ�قل تن��ه من �الل 

ذ التفلت، و�لتايل �كون هناك ت�ٔمني مذ�رة يف هاذ أ�مر حىت ال حيصل ها
من حوادث الشغل �ىل أ�قل لهذه املقاوالت اليت �رسو �لهيا الصفقات، 

  .صفقات ا�و� وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات العموم�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :ل وإالدماج املهينالس�ید وز�ر الشغ
بطبیعة احلال كام س�بق ٔ�ن وحضت ذ� يف إال�ابة �ىل �دد من 
أ�س�ئ�، اح�ا ك�ش�تغلو الیوم �ىل املرسوم د�ل الصفقات العموم�ة �ش 
حناولو حنصنو لك ما � ص� بظروف د�ل العمل الالئق واحلقوق 

  .�ج�عیة د�ل الشغی�
 -د�ل املق�ضیات، ولكن �ميكن حصیح ٔ�ن يف هاذ املرسوم اك�ن �زاف 

نعززوه بدوریة د�ل الس�ید رئ�س احلكومة ا�يل متيش يف هاذ  -كام قلتیوا 
�جتاه وت��ه �اصة املؤسسات العموم�ة والقطا�ات احلكويم �ش ما 

  .تربمش يش صفقات ا�يل يه فهيا مد�ل يف هاذ اجلانب
لتحس�س يف لك ما ف� یتعلق اح�ا كنقومو بوا�د العمل �بري يف جمال ا

یتعلق �لص�ة والسالمة، وحنن نعقد رشااكت �ري ٔ�ول البارح اكن عندي 
 يف هاذ �جتاه هذا، اح�ا) les cimentiers( لقاء مع الناس د�ل

��ش�تغلو يف هاذ �جتاه �ش نعززو هاذ الوعي �لقضیة د�ل الص�ة 
  .والسالمة

ة البد من �س��ر وبطبیعة احلال ميل ت��لكمو �ىل الص�ة والسالم
يف الت�ٔمني، رشاكت الت�ٔمني يه ٔ�یضا معنیة وس�س�تف�د �الس��ر يف هاذ 

  .ا�ال
ٔ�ما ف� یتعلق �لواقع أ�عوان د�ل التف��ش ٕاىل بغینا ��ذو بعض 

 2018أ�رقام ا�ا� اح�ا يف الرب�مج �ىل لك �ال الرب�مج د�ل س�نة 
مج د�لنا، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل عند� د�لنا هاذ احملور يف الرب�

املعطیات �ميكن ند�رها يف هاذ املهام د�ل املراق�ة اليت قام ٔ�عوان التف��ش 
 5.83مالحظة تتعلق حبوادث الشغل، ٔ�ي ما یعادل  42866ٔ�سفرت عن 

  . 2016من مجموع املالحظات س�نة 
مالحظة ٔ�ي ما  741170مالحظة من ٔ�صل  130476، 2017س�نة 

، ما %6، ٕاذن املالحظات ا�يل يف هذا اجلانب يه حوايل 5یعادل 

نقدرش نقول ب�ٔن هذا هو الواقع، ولكن �ىل أ�قل هاذیك ميكن تعطینا 
عینة دا�، ولكن البد من �ش�تغال كام قلمت لرصد هذه الظاهرة والتعامل 

  .معها مبا یلزم من احلزم
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �ىل املسامهة يف هذه اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك

السؤال املوايل مو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
وموضو�ه س�یاسة احلكومة يف جمال حماربة الفساد، وس��وىل إال�ابة عنه 
الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د السادة 

لتقدمي السؤال، تفضل  املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .الس�ید املس�شار

  :ا��ن العكرود جاملاملس�شار الس�ید 
  .شكرا لس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان ختلیق احلیاة العامة وضامن الشفاف�ة والزناهة واحلاكمة اجلیدة راك�ز 
  .یوا�ها املغرب الیوم ٔ�ساس�یة لكسب رها�ت التغیري ورفع الت�د�ت اليت

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
يف هذا إالطار، ما يه حصی� احلكومة ف� یتعلق مب�اربة الفساد؟ 

  وٕاىل ٔ�ي �د اس�تطاعت �س�ت�ابة النتظارات املواطنني يف هذا ا�ال؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .سؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

الس�ید الرئ�س، الس�ید املس�شار، ٔ�عتذر الس�ید الوز�ر ا�ٓن يف  ،ٔ�وال
  .تودیع الس�ید الوز�ر أ�ول الربتغايل

یجیة وطنیة حملاربة ف�خصوص السؤال ا�ي طرح، ٔ�وال هناك ٕاسرتات 
الفساد، اعمتدت من ق�ل احلكومة السابقة واحلكومة احلالیة تعمل �ىل 

  . تفعیلها
اخلطورة أ�وىل يف التفعیل هو ٕا�داث جلنة وطنیة حملاربة الفساد، 
ؤ�دمج ٔ�یضا ا�متع املدين وهیئات احلاكمة والقطاع اخلاص، وصادقت 

  .نونرب �ىل ٕا�داث ا�لجنة 6احلكومة يف 
نیا، هنا� �ىل ٔ�رض الواقع خطوات معلیة من ق�ل اخلط أ�خرض �

حملاربة الرشوة، وا�ي نتجت عنه �االت تل�س ٔ�ش�اص يف مواقع 
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مسؤولیة، واكنت هناك م�ابعات قضائیة، �دد القضا� املرتبطة �لرشوة وما 
مياثلها ارتفع تقریبا ثالث مرات تضاعف يف املر�� أ�وىل مث ا�ٓن یتضاعف 

  .قضیة عند القضاء س�نو� 14000حىت  13000كرث، ٔ�زید من �ٔ 
ٔ�یضا إال�ا� التلقائیة لتقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عندما اكنت 
النیابة العامة �رٔ�سها وز�ر العدل، و�الیا �ل�س�بة �لحكومة تعمل �ىل 
التفا�ل مع تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت و�خنراط يف الت�اوب مع 

الوجهية، ولهاذ الس�ب م�ال �ٓخر حمطة صندوق ال�سك توصیاته 
  .�ج�عي، احلكومة قررت ٕا�داث جلنة وزاریة �لتفا�ل مع ذ�

ٔ�یضا مت ٕاصدار مرسوم م�علق بتلقي شاك�ت املرتفقني، ومرشوع 
  .2018ٕا�داث بوابة وطنیة اليت س�تد�ل �زي التنف�ذ يف ینا�ر 

ت هو ا�ٓن يف جملس ٔ�یضا مرشوع قانون �لحصول �ىل املعلوما
املس�شار�ن، وس�بق �لحكومة ٔ�ن �ربت عن رضورة ٔ�ن هنا� اس�تع�ال 
ملدارس�ته يف تقدمي التعدیالت وم�اقش�ته �ىل املس�توى ا�لس حىت �شلك 

  .ركزية يف جمال ختلیق احلیاة العامة وحماربة الفساد
الرشوة ٔ�یضا هنا� القانون املتعلق �لهیئة املركزیة �لزناهة والوقایة من 

وحمار�هتا، وا�ي صادق �لیه ا�لس، فهو ا�ٓن يف �زي التطبیق، ٔ�یضا 
هنا� تفعیل املق�ضیات املتعلقة حبامیة الشهود واملبلغني وٕارساء �ٓلیة �� 

  . واليت انطلقت
لك هذا اكنت � ٔ��ر ٔ�ن املعركة ضد الفساد معركة مازالت طوی� 

غا� ویطورها، ولهذا ال نقول ومس�مترة، والفساد هو جيدد من �ٓلیات اش�ت
ب�ٔن هذه إالجراءات اكف�ة ؤ�هنت املشلك، بل �لعكس هذه ل�ست سوى 

  .مقدمة ملواص� املعركة ضد الفساد بتعاون خمتلف الفا�لني واملتد�لني
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب تفضل

  :س�ید محمد البكورياملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، م�وها ��ور الرائد ا�ي تقوم به 
احلكومة يف حماربة الفساد، ؤ�ن هذا الفساد �لك ٔ�نوا�ه، بالد� و� امحلد 
ختطو خطوات ح�یثة لتحسني ٔ�داهئا يف هذا ا�ال من ٔ��ل تبوء املاكنة 

مم الراق�ة، م�دٔ� املسؤولیة وربطه �حملاس�بة ٔ�صبح ٔ�مرا الالئقة هبا بني ا�ٔ 
�فذا جيب التفا�ل معه، �اصة ؤ�ن �ال� امل� ٔ�عطى تعل�ت صارمة يف 
هذا الباب وال جيب ال�سامح مع من ث�ت تورطه يف اخ�الس املال العام 
ٔ�و الرشوة ٔ�و الت�ٓمر �ىل مشاریع الوطن اليت تبذل فهيا ا�و� جمهودات 

  .لتوفري مواردها ج�ارة
�مثن اكفة القرارات الس�ید الوز�ر الس�یاس�یة الكربى املت�ذة ٕاىل �د 

ا�ٓن يف هذا إالطار، ٕاال ٔ�ن الطریق ال �زال شاقا كام قلمت ق�ل قلیل، و�لیمك 
�ش�تغال �ىل رضورة ت�ٔهیل العنرص ال�رشي يف إالدارة العموم�ة، 

ارة الزالت بطیئة يف تنف�ذ ولٔ�سف إالدارة الزالت معرق� املشاریع، إالد
  .املشاریع وتف�قد ٕاىل احلاكمة اجلیدة

وهنا ٔ�ح�� �ىل التقر�ر �ق�صادي و�ج�عي ا�ي ٔ��دته وزارة 
�س��ر  �ق�صاد واملالیة وا�ي �شري ٕاىل ضعف �سب ٕاجناز مزيانیة

املبذو� يف هذا يف ٔ�حسن أ�حوال، رمغ ا�هودات  %65واليت مل یت�اوز 
  .ٕالطارا

فالرمق أ�خرض وا�اين الس�ید الوز�ر �م �دا، ولكن هذا ال �كفي البد 
من اش�تغال ٔ�كرث �ىل اس�تحضار م�ظومة القمي وأ��الق واملواطنة يف 
تدبري ملفات الوطن واملواطنني، �لینا مجیعا ٔ�ن حنب وطننا من �الل 

انب، ٔ�نه �كر�س ثقافة اجلد والعمل واملسؤولیة و�دم �س�هتتار هبذا اجل
هو أ�ساس يف �منیة �رشیة مس�تدامة مس�تق�ال، �س��ر يف العنرص 
ال�رشي وٕا�ادة ت�ٔهی� هو املف�اح أ�سايس ٕالعطاء نفس �دید لٕالدارة 

  .املغربیة
ومن �ة ٔ�خرى �رید ٔ�ن نعرف ٔ��ن وصلت الربامج اليت ٔ�طلقهتا 

  س�نوات اكسرتاتیجیات ملاكحفة الفساد؟ 10احلكومة �ىل مدى 
؟ وس�تكون فرصة 2017-2016هل ٕ�ماكننا تق�مي املر�� أ�وىل م�ه 

لنا مجیعا حمطة لتق�مي احلصی� ومس�توى جنا�ة هذه إالسرتاجتیة والوقوف 
كذ� �ىل مدى حتق�ق النتاجئ املسطرة، وكام تعلمون ٔ�ن الربامج كثرية 

كو�ن، �رامج مهنا �ر�مج تواصل والتحسني، �ر�مج الرتبیة والت 10تقریبا 
�ر�مج �زاهة القطاع اخلاص، �ر�مج تقویة املتابعة والزجر، �ر�مج رقاب 

، �ر�مج الطلبات العموم�ة، �ر�مج الشفاف�ة والوصول ٕاىل معلومة، .. و
�ر�مج أ��الق�ات، �ر�مج إالدارة �لكرتونیة، �ر�مج حتسني �دمة 

  .املواطن
  . الس�ید الرئ�س وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف �دود الوقت املتبقى، بعض الثواين، تفضل لس�ید الوز�ر �لرد �ىل 
  .التعق�ب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ل �ىل ٔ�وال، ٔ�زید من مخسني تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ح�
  .القضاء احلكومة السابقة وبدایة هاذ احلكومة ق�ل ما �كون النیابة العامة

�نیا، إالدارة إاللكرتونیة مرشوع �م، م�ثاق اس�تق�ال املرافق العموم�ة، 
�كر�س الزناهة دا�ل إالدارة العموم�ة، حماربة التغیب الغري املرشوع، 

ل مرسوم الصفقات ، تفعیٕارساء نظام الشفاف�ة يف م�اصب املسؤولیة
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  .العموم�ة، لكها ٕاجراءات �سامه يف تعز�ز هذا املسار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

والسؤال أ��ري املدرج يف هذه اجللسة موضو�ه التوظیف مبوجب 
من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  املس�شار�نالعقود، اللكمة ٔ��د السادة 

  .لس�یدة الرئ�سة تفضيل�لشغل لتقدمي السؤال، ا

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هو يف احلق�قة اح�ا اخ�ارینا هاذ السؤال ا�يل كنا �ارفني ب�ٔن الس�ید 
الوز�ر وز�ر الوظیفة العموم�ة �ادي �كون �ارض، لٔ�سف نفا��ٔ الیوم ب�ٔن 

ىل العالقة الس�ید الوز�ر ما اكی�ش وب�ٔنه �یلكف الس�ید الوز�ر املسؤول �
مع الربملان �جلواب، ف�حن ال �رفض جوا�مك ولكن حنتفظ �سؤالنا حىت جيي 
الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا ملف �یعين الس�ید الوز�ر، وهذا ملف ف�ه ٔ�والد 
املغاربة، ورامه �دامني و�ٓ�ء ؤ��ات د�ل املس�تق�ل ود�ل ا�ٓن، وا�يل ف�ه 

ا�د ما فامهش ٔ�ش�نو �غیة إالدارة اح�ا ما فامهی�ش حلد ا�ٓن حىت يش و 
  .الوظیفة العموم�ة من هذا التوظیف �لتعاقد

ومن بني أ�ش�یاء ا�يل الحظناها هو ٔ�ننا يف الوقت ا�يل كتجینا من 
املد�ریة د�ل أ�س�ئ� كتجینا الوزراء ا�يل �ارض�ن الحئة الوزراء كنختارو 

او �ش�تغلو �ري وميل كنجیو �اود كنلقاو ب�ٔهنم �ایبني واح�ا راه تقریبا غنبد
مع اليس اخللفي، هذا يشء �ري معقول، هاذ احلكومة فني يه؟ هاذ 
الوزراء فني هام؟ وال هاذ ا�لس ما �یلیقش مبقا�م یقولوها لینا، ٔ�نه 

  .فاحلق�قة راه تب��س د�ل العمل د�ل جملس املس�شار�ن
وهاذ املالحظة سابق كنا طرح�اها، طرح�اها يف أ�ول، طرح�اها ٔ�ن 
الس�نوات الفارطة اكن غیاب �بري وا�ٓن كذ�، اح�ا بغینا نعرفو هاذ 

  الوزراء واش غیقوموا هباذ العمل د�هلم وال هام ما �اد�ش یقوموا به؟
ٕاذن اح�ا كنقولو ب�ٔن غنحتفظو �لسؤال د�لنا، وكنعاودو نقولو راه يف 

عام، ا�ٓن احلق�قة �ري معقول ٔ�ننا ن��خبو �س وراه ٕاماكنیات وهدر املال ال
ٔ�ننا ما �كو�ش �ارض الس�ید الوز�ر ٔ�� ٔ�عتربه من هدر املال العام والوقت 
د�لنا ووقت د�ل الشعب املغريب ووقت د�ل املس�شار�ن، راه 
�س�تخفاف مايش مز�ن، �س�تخفاف مب�لس املس�شار�ن هذا، یعين 

ن املامرسة ٔ�نه ا�ٓن �ل�س�بة يف ا�هن د�ل الوزراء املغاربة ٔ�ن ال�رشیع و�ٔ 
  .ال�رشیعیة يه كتكون لهیه مايش هنا، وكذ� املراق�ة د�ل احلكومة

لٔ�سف الس�ید الرئ�س ٔ�جسل هاذ الغیاب وا�يل وال م�كرر وال �كون 
  اح�ا ما بق�ناش فامهني ٔ�ش�نو واقع؟ يش ت�س�یق، راه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ىل السؤالشكرا الس�یدة املس�شارة، لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �

د�لمك تطرحوا املالحظة د�لمك يف ٕاطار نقطة نظام ول�س  �ٕالماكناكن 

يف السؤال املربمج وحىت لهاذ الوقت، تفضل الس�ید الوز�ر، من فض� 
  .ٔ�ٔ�خت، من فض� الس�یدة املس�شارة

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :الناطق الرمسي �مس احلكومةوا�متع املدين و 

ٔ�وال، الس�ید الوز�ر يف �مة ارتبطت �لتودیع د�ل وا�د الضیف �بري 
�ل �ىل بالد� يف املطار، واكن االتفاق معه ٔ�ن مبجرد ٔ�ن ت�هت�ي معلیة 
التودیع ٔ�ن یلتحق مب�لس املس�شار�ن، فهاذي �مة ینوب فهيا عنا فهيا 

  .مجیعا، هذا معطىحتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة عنا 
ولكن التضامن احلكويم م�دٔ�، ٔ�ن نقول غیاب احلكومة، احلكومة 
حرضت ها وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وز�ر الس�یا�ة، 
وز�ر الشغل، الوزارة د�ل إالساكن، احلكومة �ارضة، جتیب �ىل 

مة أ�س�ئ�، اكن يف ٕاماكننا ٔ�ن نطلب الت�ٔج�ل و�ٓنذاك نوا�ه ب�ٔن احلكو 
  .�هترب من اجلواب

القضیة اليت طرحمتوها قضیة معقو�، ؤ�� ٔ�شكرمك �ىل طر�ا ٔ�ن فهيا 
  .توضیح �لرٔ�ي العام

مكرر من  6ٔ�وال، احلكومة قامت بعملیة �شغیل واسعة، الفصل 
النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة ینص �ىل ٔ�ن صیغ التوظیف م�عددة، 

كرر من القانون د�ل الوظیفة م 6ومهنا التوظیف بعقود حبسب الفصل 
العموم�ة واحض، حنن نطبقه ونفع�، ٔ�نه بعض املهام كتكون مؤق�ة ونلزم 
إالدارة العموم�ة ب�ٔن تقوم هبدر املال العام ٔ�هنا توظف خشص �شلك دامئ، 
يف �ني ٔ�ن �مة مؤق�ة ٔ�و �مة حتتاج ٕاىل �ربة معینة، فهاذ التوظیف يف 

  .ٕاطار التعاقد موجود
یف يف ٕاطار التعاقد �رب وزارة الرتبیة الوطنیة وا�يل اكن ٕاجناز التوظ 

م�صب شغل، مت ٕانقاذ عرشات ا�ٓالف  55000اكن  2018و �2017بري 
س�نة والتوظیف  45من أ�رس، ٔ�ش�اص جتاوزوا السن القانوين ا�يل هو 

�رب التعاقد يف ا�ٔاكدميیات شلك فرصة هلم، هاذ أ�مر فرض �ىل ا�و� 
  .ملیار درمه ٕاضاف�ة 3.5 انیة د�ل الس�نة املاضیةوا�د املزي 

التوظیف �رب ا�ٔاكدميیات ل�س هو التوظیف �رب التعاقد ا�ي �اء يف 
، هذاك نظام �اص، اكن موجود م�ذ 2017ٕاطار املرسوم د�ل غشت 

مدة ويف ٕاطار التدبري الالمركزي، وشلك فرصة حلل مشلكة إالكتظاظ يف 
ما  %90ل�س�بة �شلك �بري هذه الس�نة ٔ�زید من التعلمي، حبیث مت تقلیص ا

تلمیذ وهذا ٕاجناز،  �34یت�اوزش العدد د�ل التالم�ذ يف الس�نة أ�وىل 
  .والس�نة املق�� �ادي نواصلوه ٕان شاء هللا

: هذه احلكومة يف س�ن�ني �ادي توظف تقریبا ما وظف�ه حكوم�ني
ف ويش ٔ�ل 100حكومة اليس جطو وحكومة اليس عباس الفايس، اكنوا 

�ا�ة، اح�ا يف س�ن�ني ما بني التعاقد واملناصب املالیة �ادي �كون وا�د 
ا�هود ا�ي یوازي تقریبا حكوم�ني، وهذا وعیا م�ا ٔ�ن هنا� ٔ�ولویة د�ل 
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 .وحماربة البطا� ال�شغیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل اجلواب الس�ید الوز�ر

هناك يف ٕاطار التعق�ب ، بعدا هل �ادي نعطیك نقطة نظام.. اللكمة
الس�یدة الرئ�سة؟ نقطة نظام بو�دها، �ادي �سالیو السؤال و�ادي �رجعو 

  .لنقطة نظام
هل هناك تعق�ب  ؟بغی�ش الرد �ىل التعق�باما  ،الس�یدة الرئ�سة

الس�یدة رئ�سة ا�مو�ة؟ تفضل يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل وما تغو�ش، 
�ش، �ميكن لو یقولها تفضل وبصوت م�خفض، ما تغو�ش، تفضل ما یغو 

  .تفضل، تفضل ،ا�ٓخر�ن بوا�د ا�لباقة �بايق املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
�رفع الید ومل ٔ��لكم، وطی� الس�ید الوز�ر  ،الس�ید الرئ�س ،�لكمنا معمك

یتلكم ؤ�� رافع نقطة نظام ومل ٔ�رفع صويت، لكن ح�� م�عتنا من حق�ا يف 
  .يك �سمعنا الس�ید الرئ�سنقطة نظام رفعت صويت 

حق�قة ما ٔ��اب به الس�ید الوز�ر حول غیاب الس�ید وز�ر الوظیفة 
العموم�ة هو �ذر ٔ�ق�ح من الز�، ٔ�ن اجللسة ا�س�توریة لها ٔ�س�بق�ة يف 
�ام الوزراء �ىل لك املهام، ٔ�ن وز�ر مييش �س�تق�ل وال یودع يش �د وما 

�یبني مقة �س�هتتار ا�يل  جي�ش �ل�لسة ا�س�توریة هذا مشلك �بري، وهذا
  .�لرقابة د�ل الربملان �ىل احلكومة اك�ن

من �ح�ة ٔ�خرى، اح�ا �ل�س�بة لنا اح�فظنا حبق�ا يف السؤال ٕاىل 
� السؤال د�ل ال�شغیل �لعقود �ادي اأ�س�بوع املق�ل، واح�ا كنقولها د

 بغینا الس�ید الوز�ر جيي �ش جياوبنا �ىلاأ�س�بوع املق�ل، و نطرحوه 
  .السؤال د�لنا

نالحظ مكجمو�ة د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ٔ�ن احلكومة ال 
ؤ�ننا مكجمو�ة دامئا ٔ�صبح الس�ید الوز�ر امللكف  ،تعطي أ�مهیة �لربملان

  .�لعالقة مع الربملان، یتلكف �جلواب �لینا
يف احلق�قة حنن �رفض ذ� ون�ش�ث حبق�ا ا�س�توري يف مراق�ة �دیة 

  .ة �لحكومة طبقا ملا ینص �لیه ا�س�تورو�اد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .، يف ٕاطار التعق�باملس�شارة يف ٕاطار التعق�ب تفضيل الس�یدة

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
مسح يل الس�ید الرئ�س، ملاذا رفضنا ٔ�نه جياوب؟ مايش قللنا من إاىل 

اجلواب د�لو �ىل اجلالیة،  قميتو، ولكن مايش حبال اجلواب، ٔ�� مسعت
والبارح كنت يف العرض د�ل الس�ید الوز�ر، هناك غیاب مجمو�ة د�ل 
إالحصاءات، مجمو�ة د�ل املعطیات، مجمو�ة د�ل أ�ش�یاء، �دم إالملام 

بغینا الس�ید امللكف �مللف ا�مللف، وهاذ اليش ما كناش �غیني نقولوه، 
لس�ید الرئ�س مع لك ا�رتايم زعام ما جيي جياوبنا، والتعامل ا�يل درتوه ا

عطیيت �قصة، حىت افهمتوش ومازال ما �اوبت��ا، وحىت أ�جوبة ا�يل ا
  .�ل�س�بة �لحكومة ورٔ�ي احلكومة، ٔ�نه راه اح�ا مطلعني ٔ�ش�نو كنقولو

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لوز�ر �ىل مسامهته يف هذه شكرا ٕا�هت�ى الوقت، و�شكر الس�ید ا

   .امجلیع �ىل املسامهةؤ�شكر ، اجللسة
  .ورفعت اجللسة


