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  309رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 كتوبرأ   02)هـ 2144 ولشربيع ال   3 الثالاثء: التارخي

 .رئيساخلليفة الثاين لل، عبد االإاله احللوطيالستشار الس يد : الرئاسة

بتداء من الساعة ةدقيقوعرشون  ساعتان: التوقيت دلقيقة او  لثةالثا، اإ

 ة بعد الزوال.سادسال 

 الشفهية ةلمناقشة ال س ئ :جدول ال عامل

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

 :جللسةا ئيس، ر عبد االإاله احللوطيالس يد  تشارالس 

 الرحمي ن  الرمحبسم هللا

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 حلكومة احملرتمني،أ عضاء اة الساد

ووفقا لقتضيات النظام  ،من ادلس تور 100معال بأ حاكم الفصل 

خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل  دلاخيل جمللس الستشارين،ا

 الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال عامل 

سة، أ عطي اللكمة للس يد ال مني الطالع اجمللس عىل ما جد من ل لهذه اجل 

عالانت  .مراسالت واإ

 .يد ال منيتفضل الس  

 :لستويزي، أ مني اجملمحد أ  الستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة السالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ،السادة الوزراء احملرتمون

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

لهيا، فقد توصلت ل س ئةل أ عضاء اجمللس وأ جوبة احلكومة عابلنس بة 

ىل اترخيه مبا ييل: 2020أ كتوبر  13متدة بني الرئاسة يف الفرتة ال   اإ

 سؤالا؛ 34عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا؛ 36عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 .ابجوا 33عدد ال جوبة الكتابية:  -

بارشة بعد جلسة كام حنيط اجمللس الوقر أ ننا س نكون عىل موعد م 

يت عىل سة عامة ترشيعية، ختصص لدلراسة والتصو ال س ئةل الشفهية مع جل 

 الشاريع التالية:

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد  42.18، مرشوع قانون رمق أ وال -

 تصةل هبا؛ال واخلدمات  ،الدين والعسكري السلع ذات الاس تعامل الزدوج

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  08.19، مرشوع قانون رمق اثنيا -

 مات.لق ابلنظام ال سايس لغرف التجارة والصناعة واخلدالتع 38.12

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال الآين ال ول، الوجه لقطاع 

تراجع عدد مناصب الشغل بسبب "غل واالإدماج الهين وموضوعه لشا

 ".جاحئة كوروان

شارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة السادة الست اللكمة ل حد 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 :رحال الاكوي الستشار الس يد

 الس يد الرئيس، 

ذا اكن ممكن، نأ جلو هاذ السؤال لآ   ئةلخر ال س  كنطلب منمك ابش، اإ

للس يد الوزير، غري عىل ما جيي ويوصل الس يد الستشار اليل  الدرجة

 غادي يطرح السؤال.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

ىل السؤال ال  ثاين ننتقل يف انتظار واضع السؤال ال ول، ننتقل اإ

دارة الصندوق الوطين لنظمة الاحتياط االإجراءات اجلديدة الإ "وموضوعه 

 ".الاجامتعي

ستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار السادة ال  حداللكمة ل  

 .لتقدمي السؤال

 .تفضل الس يد الستشار

 :حلسن أ دعي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 والسادة الستشارين احملرتمني،الس يدات 

قبل اخلوض يف بسط السؤال، امسحوا يل أ ن أ تقدم ابمس فريق التجمع 

حرار بأ مسى عبارات التعزية والواساة لعائةل وأ صدقاء وأ قارب لل  الوطين 

فة الغاربة ال مازيغ، حيث فقد بالان مناضال ادلغرين، ولاك الفقيد أ محد

احلركة ال مازيغية وأ حد رموزها، وهو من أ مازيغيا صلبا، يعترب من رواد 

بني ق مؤسيس الكونغرس العالي ال مازيغي، ومنسق اجمللس الوطين للتنس ي

 .امجلعيات ال مازيغية
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ليه راجع ان اإ ان هلل واإ  ون.رمح هللا الفقيد وأ سكنه فس يح جناته، واإ

ىل موضوع السؤال، نسائلمك الس يد الوزير عن ماذا تعزتم  ،وابلرجوع اإ

ىل نصاهبا وجعل الصندوق الوطين لنظمة  وزارتمك القيام به الإرجاع ال مور اإ

جراءا ىل اجمللس ت الاحتياط الاجامتعي يتفادى االإ ال حادية دون الرجوع اإ

 االإداري للتعاضدايت؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .لستشارلس يد اشكرا ا

 اللكمة للس يد الوزير، تفضل. 

 :الشغل واالإدماج الهين وزيرمكراز أ  محمد  الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الستشار احملرتم،

جراءات اليت  ذها الصندوق، والتعلقة اختعىل لك حال ال مر يتعلق ابالإ

 ذوي الاحتياجات اخلاصة، سواء يف الرابط أ و يفمبرشوعي أ مل دايل 

 أ اكدير أ و ابلنس بة للعيادات التابعة لبعض التعاضدايت. 

ىل أ ن ال مر يتعلق مبقتضيات قانونية رصحية،  البد أ ن أ شري يف البداية اإ

لتعاون ل  بسن نظام أ سايس 63من الظهري دايل  38فصل مقتضيات ال

جراءات وكيفية من نفس ا 39التبادل، وأ يضا الادة  لقانون اليل كتحدد االإ

مع هذا ال مر هذا، حبيث تتطلب مجموعة من الرتاخيص، تتطلب  التعامل

مسطرة قانونية واحضة البد من سلوكها من أ جل احلديث عن االإشاكل 

 .ليف السؤاالطروح 

لرابط، يتوفر عىل مجيع ا ابلنس بة للمركز ال ول التواجد مبدينة

وابلتايل يتعامل معه الصندوق الوطين لنظامت  ،الرتاخيص العنية

طار الثالث الؤدي، ل   شاكل الاحتياط الاجامتعي يف اإ ن هذا هو االإ

 .الطروح يف السؤال حقيقة

أ ما ابلنس بة للمركز الثاين يف أ اكدير، أ ان أ ظن أ نه هناك بعض 

دايل هاذ الركز بعد تسويهتا سيتعامل معه ص االإشاكالت التعلقة ابلرتاخي

 ابط. الصندوق كام يتعامل مع نظريه التواجد يف الر

البد من االإشارة أ يضا، العيادات دايل ال س نان، أ ن  ،ابلنس بة للعيادات

حدى التعاضداي ت اليل يه التعاضدية العامة لوظفي االإدارات العمومية اإ

ة أ و الواردة يف التقرير اذلي بناء عليه لقاكن من بني االإشاكالت الكربى التع

لتعلق ابلعيادات، يمت فتح ، اكن الوضوع ا26مت اختاذ القرار دايل الفصل 

ىل السطرة القانونية، دون أ خذ الرتاخيص الطلوبة  العيادات بدون اللجوء اإ

اليل يه الصندوق لنظمة   1CNOPS(la (وغريها، وابلتايل أ ان كنظن أ ن

ات اليل ما امتعي ال تتعامل مع العيادات ومع الصحجالاحتياط الا

 لقانون. عندهاش الرتاخيص النصوص علهيا وفقا ل

 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

طار التعقيب.اللكمة للس يد الستشار يف   اإ

 :حلسن أ دعي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

سؤالنا وهجناه يف وقت سابق، حيث وجدان أ ن  لمك أ ند نؤك ،بداية

جراءات اليت قام هبا  ل وضاع الصحية للمؤمنني، ت افامق (la CNOPS)االإ

ن  يف بالدان زادت من هذا التفامق  "19-كوفيد"ـ لالوضعية الوابئية بل واإ

لينا كربلانيني من أ جل  يلجؤونضع اكرثيا ابمتياز، الؤمنون وأ صبح الو  اإ

دارة ، التدخل عدم التكفل مبرىض كوروان، كام  (CNOPS)بعدما قررت اإ

جراءات  ال ومرىضأ وقفت حتمل مرىض القصور اللكوي  رسطان، وسنت اإ

جديدة يف عالقهتا مع الصحات اخلاصة، يؤدي رضيبهتا لل سف الؤمنون 

 .من الوظفات والوظفني والتقاعدين اذلين يعانون من هذه ال مراض الزمنة

 رتم، زير احمللو لس يد اا

دارة  ىل أ طر وكفاءات  (CNOPS)اإ ىل دماء جديدة واإ يف حاجة اليوم اإ

 توى اخلدمات وترسع من وترية تسوية اللفات. جديدة ترىق مبس  

ىل الوراء ل ذكرمك بأ ول سؤال  ،الس يد الوزير ،وهنا البد من العودة بمك اإ

 هذا يمكطرح عليمك ودشنمت به دخولمك لهذه الؤسسة الوقرة بعد تول 

داري  26احلكومة للفصل  النصب، ويتعلق بتطبيق يف حق اجمللس االإ

دارات العمومية، بل وتباهيمت هبذا االإجناز. للتعاضدية العامة لوظف  ي االإ

لل سف الس يد الوزير، اليوم نقول لمك أ ن القرار اكن فيه تصفية 

حساابت س ياس ية ال أ قل وال أ كرث، ل ن أ ثره عىل اخلدمات ومصاحل 

دارات العمومية حمدودة جدا، والنتيجة ؤمنني والشغيةل الغربية داال خل االإ

 اجئ الانتخاابت ال خرية لندويب التعاضدية. أ ظهرهتا ابللموس نت

ويه مناس بة ل قول لمك، الس يد الوزير احملرتم، أ ن التغطية الاجامتعية 

ال حزاب ز للمغاربة يبقى رهاان أ ساس يا، وحتداي ملكيا جيب بلوغه، يتجاو 

اربة اليوم تعبوا من تصفية احلساابت ومن الس ياس ية والنقاابت، ل ن الغ

ىل الوراء.  والرخيصة اليت  تعطل مساران وتعود بنا اإ

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار. 

طار الرد عىل التعقيب.   اللكمة للس يد الوزير يف اإ

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 لس يد الرئيس.ا ار كش
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 الستشار،الس يد 

ذا الحظمت ا(la CNOPS)غادي نبدا ابلوضوع دايل كوروان و ل مر ، اإ

صدار  اكن يتعلق يف البداية مبراسةل داخلية مت ترسيهبا، ولكن بعد ذكل مت اإ

 بالغ لتوضيح الوضوع يف هذه النقطة. 

ليوم ا ما تتعرفو هاذ اليش جيدا، أ نو أ نت (la CNOPS)ابلنس بة أ يضا 

الصندوق الوطين لنظمة الاحتياط الاجامتعي اكين قانون من أ جل حتويل 

ىل  داري جزء مهنم  والقانون دايلومؤسسة معومية، اإ اكين وأ عضاء اجمللس االإ

ن شاء هللا ننتظر أ ن يمت تعيني رئيسه وابيق ال عضاء دايل اجمللس  تعني، واإ

جراءات التقن  ال خرى يه تش تغل  يةاالإداري من أ جل أ ن يش تغل، ابيق االإ

 يف طور االإجناز. 

 (MGPAP) ـفابلنس بة للموضوع دايل تصفية احلساابت الس ياس ية، 

 دايلتقارير دايل مجيع الهيئات التعلقة ابلرقابة، ال داخلية، ال  اكينة

)2L'ACAPS(،  ال دايل الوزارة، وغريها من الهيئات ال خرى التعلقة اليل

 ال للحديث عن تصفية حساابت س ياس ية. جم كتدير الرقابة، وابلتايل ال

قارير رمسية ال ال مر يتعلق ابختالالت تدبريية ومالية، مت ضبطها وفق ت

 ميكن أ ن نسكت أ مام ذكل. 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

ىل السؤال ال ول الوجه لقطاع الشؤون واالإدماج الهين،  ونرجع اإ

 ".ة كوروانالشغل بسبب جاحئ صبتراجع عدد منا"وموضوعه 

تفضل أ حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 دلية لتقدمي السؤال.والتعا

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الرئيس. شكرا الس يد

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

 االإخوة وال خوات، 

اصب الشغل، منفعال سؤال الفريق الاس تقاليل اليوم هو تراجع عدد 

مت الس يد الوزير للتخفيف من خصوصا يف هذه ال ايم احلرجة، مفاذا أ عدد

 احئة؟وطأ ة هذه اجل

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار. 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 الس يد الرئيس،

 
2 Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

 الس يد الستشار احملرتم،

ولكن  لية متعلقة ليس ببالدان فقط،شاكعىل لك حال ما طرحمتوه يه اإ 

شاكلية عالية مرتبطة بتدبري ال زمة اليل خلقهتا هذه  اجلاحئة.  يه اإ

جراءات معلية، اكن الهدف من  ولكن أ ان نقول كل أ نه بالدان اختذت اإ

وراهئا، سواء خالل الرحةل دايل احلجر الصحي أ و الرحةل الوالية اليل 

خالل ادلمع دايل ال جراء بشلك مبارش، ن كنعيشو فهيا اليوم، سواء م

يف هناية اعات انهتىى ادلمع اليل تتعرفو مجيعا، حصيح أ ن يف مجموعة دايل القط

، ولكن هناك اليوم قطاعات أ خرى مازال ادلمع فهيا مس مترا، 6شهر 

 خصوصا القطاعات ال كرث ترضرا. 

ىلمت اليوم توقيع عقد برانمج مع القطاع دايل الس ياحة سيس متر   هناية اإ

هذا القطاع  عىل أ ساس أ ن ادلمع الوجه لل جراء الش تغلني يف 2022

 ذه الس نة. س ينهتىي عند هناية ه

ن اكنت  آنذاك أ ن نتحدث اإ عىل لك حال سيمت تقيمي الوضوع وميكن أ

ماكنية.   .هناك اإ

ىل حتقيق أ هداف أ خرى، عىل رأ سها طبعا  ىل أ نه يريم اإ ابالإضافة طبعا اإ

لشغل، ترسيع مرحةل اس تئناف النشاط، وضع أ سس ا احلفاظ عىل مناصب

 التحول الس تدام للقطاع. 

قطاعات أ خرى مت التوقيع معها  ياحة، وهناكهذا ابلنس بة لقطاع الس  

ن شاء هللا جاية يف الطريق من أ جل  ،أ خريا، وهناك قطاعات أ خرى اإ

ضامن احلفاظ عىل أ كرب عدد من مناصب الشغل ممكن خالل هذه  ،طبعا

ىل التعلاميت اللكية اليل اكنت واحضة التعلقة  ،طبعا ،ابالإضافة ،الرحةل اإ

 ادي. نعاش الاقتصبرضورة وضع خطة طموحة لالإ 

جراءات كثرية وعديدة، جزء مهنا مت تطبيقه خالل هذه الرحةل اليل  االإ

احنا فهيا والرحةل اليل ما قبل، وجزء كبري مهنا أ يضا وارد يف الرشوع دايل 

اليل غادي يمت الصادقة عليه يف جملس النواب مث بعده يف هذا  يةقانون الال 

 اجمللس.

 ر.الستشا س يدال  ،شكرا الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا للس يد الوزير. 

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار احملرتم يف اإ

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

  شكرا الس يد الوزير عىل التوضيحات.

كنا نود أ ن نسمع ابمس من فقد منصب شغل، أ ن نسمع أ مل للعامل 

عد توقف ادلمع اذلي أ عدته احلكومة لهذا اذلين أ بقوا اليوم عرضة للضياع ب

 الغرض ابمس جالةل الكل. 

ذا جينا نراقبو أ ن الغول دالبطاةل  فأ قول اليوم الوضع جد جد متأ زم، اإ

بية من انحية هاذ العدد الكبري قل كينخر اجملمتعات، مفجمتعنا راه يف سكتة 
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مل يف دايل مناصب الشغل اليل افتقدانها، مهنم من أ غلقت أ بواب العا

ومهنم من اس تغل الفرصة لترسحي العامل، اليشء  ،وجوههم بصفة مؤقتة

 اذلي أ صبحنا نرى اللك معطل، معىن العامل.

جياد حل، امل ع فأ قول، الس يد الوزير، البد من أ ن جتهتد احلكومة يف اإ

ما هو  القايه، عامل الطامع، ما غهندرش عىل اجلانب الس يايح، لك

 .وموعدد البطاةل تزداد يوما عن يس ياحة فهو معطل اليوم، 

هذاك العامل راه ما تيلقى ما ايلك، الرضائب، الكراء والاء  ،اليوم

والضوء والالكة، فلكيش وهو واقف عىل اخلدمة، أ ي واحد هنا موظف، 

ايم راه ما يقدرش يس تحمل هاذ الاكرثة، ففني يه س حىت موظف

 ؟احلكومة

ذا اكنت احلكومة قدمت اس تقالهتا عىل  الشالك دايل الناس، فراه اإ

ترجع وتمكل الشوار دايلها، هناك اجهتادات ال أ نكرها، ولكن غري تيخصها 

اكفية ابلقارنة مع ما نشاهده اليوم يف الشارع، لك العامل يش تكون ويئنون 

ذا اجتهوا لل سواق، اخلرضة غالية، لكيش غايل، كيف بغييت هاذ  امف ابكل اإ

ماء، ال ضوء، ال مول احلانوت، معناه أ ننا اليوم اخلدام اليل ال كرا، ال 

نقاذهخاصنا نكونو متبرصين ونكونو بطريقة اس تعجالي نقاذ ما ميكن اإ  .ة اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

 زير للرد عىل التعقيب.لس يد الو ل  اللكمة

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 شكرا الس يد الرئيس.

 تشار،الس  الس يد

آ كام قلت رسدتو مجموعة من االإجراءات اليت اكن لها  جيابية عىل أ اثر اإ

احلد من التأ ثريات السلبية جلاحئة كوروان، حصيح قلمت هناك اجهتادات غري 

ال يعين لتصفية مجيع الآاثر السلبية، حصيح،  أ واكفية، غري اكفية للحد 

  العامل. وابلناس بة هذا الوضع ليس يف بالدان فقط ولكن يف

جراءات هممة  جراءات هممة تولكن هناك اإ حنن مقبلون دارت، هناك اإ

علهيا، يكفي نقول كل ابلنس بة للصندوق دايل التعويض عن فقدان الشغل، 

ن شاء هللا  يبا غادي يدوز يف جملس احلكومة قر حنن اليوم مش تغلني، اإ

ة منو وجيي لهنا، عىل القانون اليل ممكن حيسن الرشوط دايل الاس تفاد

يلقاو ريوسهم خارج و لو واحد اجملموعة دايل ال جراء اليل غ أ  اليل غادي يلتج

 العمل دايهلم. 

ممكن نعطي رمق، ل ن هنا ميكن أ ن نعطي رمق دقيق  ،وابلناس بة أ يضا

لوطين للضامن الاجامتعي، عدد ال جراء الرصح هبم يف ا دايل الصندوق

، ميكن 100.000ق تقريبا دايل هو الفر  2ابلقارنة مع شهر  9هناية شهر 

سقاط عىل ابيق اجملاتأ نك  الت ال خرى اليل مسجلني يف الصندوق دير االإ

الوطين للضامن الاجامتعي غادي يبان فعال أ نه االإشاكالت متحمك فهيا وهذا 

االإجراءات التخذة، سواء خالل الرحةل الاضية أ و خالل هذه ة نتيج

 .الرحةل

 وشكرا.

 سة:الس يد رئيس اجلل 

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال الثالث عدم تطبيق مقتضيات مدونة "موضوعه  ،وننتقل اإ

 ".الشغل لصاحل أ عوان احلراسة والنظافة والطبخ ابلؤسسات التعلميية

والتمنية، تفضل تشارين من فريق العداةل س اللكمة ل حد السادة ال 

 الس يد الستشار.

 :عيل العرسي الستشار الس يد

 محن الرحمي. الر بسم هللا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

نسائلمك عن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ابلنس بة لواحد الفئة 

 ة؟ يواسعة من أ عوان النظافة واحلراسة والطبخ ابلؤسسات التعلمي 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 اللكمة للس يد الوزير.

 ين:الس يد وزير الشغل واالإدماج اله

 شكرا الس يد الرئيس.

 الستشار،الس يد 

غري ما اكينش االإطالق، تقدر تكون شوية دايل النسبية، تقدر تكون 

بعض احلاالت ولكن أ ن نتحدث عىل أ نه ال يطبق القانون يف هذه احلاالت، 

أ ظن أ نه غادي نكونو بعدان شوية عىل احلقيقة، ل ن ال مر يتعلق  انأ  

جراءات واحضة.بصفقات معومية، ويه مؤطرة مب    قتىض القانون وابإ

تأ خذ أ نه ابش الرشكة انئةل الصفقة ابش ختلص، ابش  يكفي نقوكل

دايلها رضوري أ ن تديل مبا يفيد أ هنا أ دت  ،(les décomptes) هاذوك

جراء، سواء ال جور دايهلم أ و الس تحقات دايهلم عند ل  الس تحقات دايل ا

 .لوطين للضامن الاجامتعيالصندوق ا

ج هذه واث بارية، بناء عىل النشور دايل رئيس احلكومة، حصيح ئق اإ

ميكن أ ن تكون بعض االإشاكالت ولكن أ ان كنظن أ نه ميكن أ هنا تكون 

ىل ذكل، الادة  خذو عند اي تشرتط أ هنم 519حمدودة، ابالإضافة طبعا اإ

قلميية دايل مدونة الشغل واحد الوثيقة عند هناية  الديرايت اجلهوية واالإ

ل الصفقة، يأ خذ هاذيك الوثيقة ابش يسرتجع الضامنة، غال دايه لل شأ دائ

ال بعد التأ كد من أ دائه مجليع الس تحقات  هاذيك الوثيقة أ يضا ما تتعطاش اإ
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 ايهلم.د الاجامتعية، أ ساسا الاجامتعية دايل ال جراء

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير. 

طار الت الستشار يفاللكمة للس يد   عقيب. اإ

 :عيل العرسي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الوزير عىل التوضيحات. 

ولكن احلقيقة الواقع خيالف متاما ما هو نظري، الواقع هو ما نعايشه وما 

ت تاكد ال تتوقف من هذه الفئة، اليت تش تغل اينتلقاه من اتصاالت وشاك

 لشغل.يف حاةل رشود اكمل عن مقتضيات مدونة ا

ساعات العمل القانونية  ..ام للحد ال دىن لل جور وال لتوقيتاحرت فال 

وال متتعها ابلعطل الس نوية وال س بوعية ورخص الوالدة، الواقع يقول عكس 

 ما تفضلمت به. 

كن أ ن اكنت حاالت معزوةل كنا مي لووهاذ النس بة يه الشلك، 

من  تاكد تقرتبنس تغيض عهنا أ و أ ن نعاجلها، ولكن احلاةل يه حاةل 

ية، الفئة الكبرية أ و النس بة الكبرية من هذه الشغيةل حمرومة من الشمول 

 حقوقها الاجامتعية.

وهذه فرصة لطرح هذا اللف وحنن بصدد أ و عىل أ هبة فتح ورش 

ىل اكنت هاذ الشغيةل تش تغل مع اجامتعي همم بتعممي امحل اية الاجامتعية، اإ

ومية مباليني، مث تزهد ذ صفقات معرشاكت تترصف يف أ موال معومية، تأ خ

يف أ داء حقوق الشغلني وال جراء، فهذا هو االإشاكل الطروح، هاذ الفئة 

ىل التعويض عىل ت  فتقد لعقود الشغل، تفتقد للحد ال دىن لل جور، تفتقد اإ

افية، ما عارفاش الوقت اليل خاصها تش تغل فيه والوقت ضالساعات االإ 

هم، اكت أ حياان اليت تش تغل مع فيه، ما عارفاش حىت الرش  شاليل ما تش تغل

لك مرة يمت تغيري الشغل، ال جور تؤدى عبارة عن س يوةل يف أ ظرفة 

 ريدية.ب

حيتاج جملهود كبري الكتشافه، يكفي زعام راه وضع يف احلقيقة، مايش أ مر 

شك أ نه تصهل أ صداء هذه الفئة، ل ن تقع اعتصامات،  فتش شغل الم  أ ي

تأ خري لشهور وأ حياان لس نوات، حىت هاذيك ال جور الزهيدة تؤدى ب 

والناس كيضطرو يديرو وقفات واعتصامات ابش ايخذو ال جور دايهلم 

 بس يطة والتواضعة.ال 

ذن هذه الفئة حتتاج، الس يد الوزير، ولقطاعمك ابخلصوص، أ ن ي  ب نكاإ

ا هاذ البند، عىل معاجلة اللف دايلها، عىل ال قل دفاتر التحمالت يضاف له

دلى الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي يف الغالب يقع أ ما قضية الترصحي 

أ رسمه اذلين ال يش تغلون أ صال التحايل عليه، أ ن الشغلني يرصحون بأ فراد 

لمية جتاه س  كتعويض عن ذيك الشغيةل ابش يبينوا أ ن عندمه وضعية

 الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي.

لوزير، وهاذ ال مر نقوهل وابلتايل هاذ الفئة تعاين اليشء الكثري، الس يد ا

هاذ اكايت بشلك تقريبا مس متر، ولهذا نلح عىل أ ن لمك ابلعايشة وبتلقي ش

ىل معاجلة خاصة من طرف القطاع طار الالتقائية  ،الفئة حتتاج اإ طبعا يف اإ

طنية، كام أ ن هذا ال مر ال يقترص ع العين اليل هو قطاع الرتبية الو طامع الق

والتعلمي، هذا تقريبا مجيع هاذ الرشاكت الناوةل يف عىل فئة الرتبية الوطنية 

 ه الفئة.احلراسة والنظافة تعاين مثل ما تعاين هذ

 شكرا لمك.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

 الوزير للرد عىل التعقيب. دس يلل اللكمة 

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ستشار،الس يد ال 

ن يف دفرت التحمالت والنشور دايل الس يد رئيس يهذا الوضوع اك

اكن واحضا، ويلزم مجيع االإدارات أ ن تضمن هذه  2019احلكومة يف 

ن اكنت هناك حاالت ل  ال ش ياء وأ ن تقف عىل تنفيذها، هذا اجلزء ا ول، اإ

ما  ميكن أ ن متدوان ابلشاكايت دايل ال جراء اليل ممكن نوقفو علهيا ونديرو

 جيب.

شاكل ما متعلقش  دايل للموضوع دايل احلراسابلنس بة  ال من، هذا اإ

شاكل مرتبط مبدونة الشغل، ل ن ال مر يتعلق  ابلصفقات العمومية، هذا اإ

، 8ساعة وكيتخلصو عىل  12يخدمو ت  بعدد ساعات العمل اليل تيأ ديوها،

نة هذا اكين يف مدونة الشغل، لل سف الشديد، الورش دايل تعديل مدو 

االإشاكل، ل ن النطق ابش الرشع حط أ و ال وضع  الشغل غيحل هاذ

مدونة الشغل هو النطق اليل اكنو عليه حراس ال من  يفهذاك القتىض 

آنذاك.   أ

غل يعتربون البوابون واحلراس من لشوما بعدها من مدونة ا 192الادة 

 12بالصة سوايع  8 الهن التقطعة اليل ممكن يؤدى عليه ال جر دايل بني

آنذاك مل يعد ينطبق ساعة، أ ان  أ ظن أ ن هذا النطق اليل احرتمو الرشع أ

عىل الوضعية اليل كنعيشوها اليوم وعىل الواقع دايل اليوم اليل هو احلراس 

 ،ما كيسرتحوش، ما كيكونش الهام دايهلم متقطعةة دايل ال من يف احلقيق

ساعة،  12 سوايع كيش تغلو 8ولكن يش تغلون بشلك مس متر، عوض 

ل يه غ أ ان كنظن أ نه من بني النقط اليل خاص تعاجل يف مدونة الشوابلتايل

 هذه.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

ىل  نس بة بطاةل الش باب ابلعامل يص ل تق "الرابع وموضوعه  السؤالوننتقل اإ
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 ".القروي

رصة لتقدمي اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعا

 السؤال. 

 تفضل.

 :العريب احملريش الس يدالستشار 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة الربلانيني،

يعاين مهنا الش باب  ، يف ظل أ زمة الشغل احلادة اليتالوزيرالس يد 

ىل اخنراط احلكومة وال بناك الغريب  وانسجاما مع دعوة صاحب اجلالةل اإ

جيايب يف التمنية الاقتصادية وتشجيعبشلك  برامج الش باب، نسائلمك أ ين  اإ

 وصل هذا اللف؟ 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار. 

جابة عىل السؤال. للس يداللكمة   الوزير لالإ

 واالإدماج الهين:الس يد وزير الشغل 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الستشار احملرتم،

 يف احلقيقة، وبغيت نقول فيه ما ييل: غاية ال مهية هذا موضوع يف 

نعاش التشغيل والكفاءات تش تغل عىل صياغة  أ ن الواكةل الوطنية الإ

 ةأ دوات للتدخل ابجملال القروي تتالءم مع اخلصوصية الاقتصادي

 والاجامتعية لهذا اجملال. 

-كوفيد"تصادف انطالقه مع جاحئة كام سامه برانمج انطالقة ابلرمغ من 

باب لولوج عامل فاق جديدة للش  من خلق نوع من ادلينامية، بفتحه لآ  "19

رايدة ال عامل من خالل التحفزيات اليت جاء هبا، عىل لك حال النس بة 

 اكن أ سايس.  ادايل القروض والضامن دايل ادلوةل، هذ

وعىل الرمغ من الظروف دايل اجلاحئة فقد بلغ عدد القاوالت الس تفيدة 

طار برانمج الانطالقة من القروض يف  ةل مقاو 2000مهنا  ،مقاوةل 9500اإ

 ابجملال القروي. 

طالق عدة جتارب منوذجية وفضاءات قروية للتوجيه الهين  كام مت اإ

وي ل قالمي لك من اتزة، صفرو، ر حيث انطلقت هذه التجربة ابجملال الق

طار التعاون ادلويل ومت توس يعها  - اتوانت جبهة فاس مكناس، مث يف اإ

خنيفرة يف  -الل مكناس وكذا هجة بين م - لتشمل ابيق أ قالمي هجات فاس

 . 2021-2019الفرتة بني 

كام مت خلق هذه الفضاءات من أ جل التكفل ابلش باب يف العامل 

ىل حدود اليوم 12الفضاءات تقريبا  القروي، بلغ عدد هذه  .فضاء اإ

آخر اليل هو الوحدات التنقةل اليل يه  عبارة عن أ يضا هناك ابتاكر أ

ىل العامل  ىل واكالت متنقةل تتنقل اإ القروي، عوض أ ن ينتقل الش باب اإ

ىل  ،واكالتنا ابلدن، هذه الواكالت تنتقل لتقدمي خدماهتا يف البادية ابالإضافة اإ

آخر اليل بداع أ ىل اجملال القروي من أ جل  هو قوافل التشغيل اليت تنطلق اإ اإ

 ت التشغيل ابلدن. القيام بنفس ال دوار اليت تقوم هبا واكال

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير. 

طار التعقيب.  الستشاراللكمة للس يد   احملرتم يف اإ

 :عبد الرحمي المكييل الس يدالستشار 

 يس.ئ شكرا الس يد الر 

 شكرا الس يد الوزير.

حسب الندوبية السامية  غري الس يد الوزير، احنا غري تنشوفو

عدد دايل كنشوفو ال 2020ل الفصل الثاين من س نة للتخطيط، وخال

يف  885.000من مضهنا مت  496.000زايدة قدرها  1.477.000العاطلني 

 الوسط القروي. 

قل داب ابخلصوص يف تكنشوفوه خميف وان  ،الس يد الوزير ،هذا العدد

ذن راه عدد كيفام قلنا %7 ـمشات حىت ل %3العامل القروي، اكينة من  ، اإ

 . راه خميف

ورمغ بأ ن راه داب سدو اكع المونني، سدو واحد العدد دايل 

ال وطيالت، سدو العامل تقريبا واحد العدد اليل سدت، وحىت اليل ابيق 

 . %50خدامة فيه 

ذن اكين مشالك اليل تتخ  يد الوزير، جاء ط فهيا البالد واكين، الس  باإ

عدد اليل أ عطى وزير الالية، تيقول كل أ ودي يعين ال بعدد دايل الناصب

قل من الس نوات الاضية، وس يدان هللا ينرصو دايل عدد مناصب الشغل أ  

اللفات دايل ادلراسة، اليل يه  الانطالقة وجتىل بواحدأ عطى برانمج دايل 

دل درمه، الناس ما عندهاش، و 10.000 حىت مهدر 5.000تمتيش من 

خذ، حلد الآن دوش ابش غادي يدير هاذ ادلراسة ابش يأ  الفالح راه ما عن

حل مع هاذ الش باب دايل العامل القروي ابش ال بناك ما دارت حىت يش 

اليل اندى هبا صاحب اجلالةل، وهاذ السبب اليل  "الانطالقة"تعطهيم هاذ 

 خلق العراقيل.

ذن راك تلكمت عليه،  كيف ما ،وبغينا قلنا عىل التكوين الهين، اإ

عندو يف هذاك الرتبية دايل  يد الوزير، ابش تكون ودل الفالح، يكونالس  

ون عندو دراية يف تربية الوايش، اليل تكون واحد يعين يف النحل، يك

الزراعة، يف اخلرض، يعين تكون بواحد الواصفات عالية، ابش يكون ودل 

 واحد، يكون حىت هو يعين يف الناس بة دايلو يكون يف الصلحةفالفالح 

 نا نشوفو فيه واليل تنتظرو منو.العامة، يكون يعين ذاك اليش اليل بغي 
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بقرات، ودلو ميل غادي يكون  2الفالح عندو كوري مثال فيه واحد 

 بقرة مثال وغادي.. 30مكون غادي يدير فيه 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 تشار احملرتم.س شكرا الس يد ال 

طار الرد عىل التعقيب. الوزيراللكمة للس يد   يف اإ

 :الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين

 شكرا الس يد الرئيس.

الس يد الستشار، غري ال رقام اليل تعلنات يف البادية البد أ ننا 

نس تحرضو العطى دايل اجلفاف هاذ الس نة، ل نه تيأ ثر عىل ال رقام اليل 

 تتعلن.

نطالقة" الواكبة اليل نقوم هبا ابلنس بة للش باب ربانمج "الابلنس بة 

خةل فهيا ادلراسة، تنديرو مواكبة قبلية، القبلني عىل تأ سيس القاوةل دايهلم دا

ادلراسة  مبعىن أ ننا تنواكهبم من أ جل أ نه توحض الصورة أ كرث أ مامه، مث أ يضا

عدية واكبة الب، حىت الدايل اجلدوى تنديروها، مث حىت الواكبة البعدية

نعاش التشغيل والكفاءات.  تديرها الواكةل الوطنية الإ

عىل لك حال اكينة يف مرشوع  ..عهنا أ ما ابلنس بة لعدد الناصب أ علن

يف القطاع العام، اكينة يف الرشوع دايل القانون  الناصب دايل التشغيل

حصائيات خالل هاذ الس نوات الالية، ولكن الؤكد حسب  ال خرية االإ

لشغل ال سايس ما يش هو القطاع العام هو القطاع اخلاص، ها، أ ن الك 

ك جعةل الاقتصاد الوطين من أ جل خلق وابلتايل الرهان اليوم عىل حتري

ن القطاع العام ال رقام اليت يسجلها، ال  ال فاإ فرص دايل الشغل أ كرب، واإ

عىل أ ظن أ ن هذه الس نة س تكون أ قل من ابيق الس نوات ال خرى حسب 

 قانون الالية. مرشوع ارد يفل ما هو و الك ح

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

ىلوننتقل   ".برامج التشغيل اذلايت"السؤال اخلامس موضوعه  اإ

واللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي 

 السؤال.

 تفضل الس يد الستشار.

 ريش:العريب احمل الس يدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

قروي وغادي غادي تسامهو يف ختفيف البطاةل يف العامل ال ابشالزتممت 

مقاوالت صغرى ومتوسطة، ولكن لل سف الشديد، مازالت دار  ختلقو

، الس يد الوزير، دايل الربانمجلقامن عىل حالها، بغينا نشوفو معمك ذاك 

 التشغيل اذلايت أ ين وصل؟

 ا.ر وشك

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا. 

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 الرئيس.يد شكرا الس  

 الس يد الستشار،

هاذ الوضوع، كام قلت، دايل التشغيل اذلايت عندو أ مهية كبرية، 

ىل أ نه  يسامه يف حتسني ال رقام دايل البطاةل يف بالدان، ت عالش؟ ابالإضافة اإ

آخر، ل ن واحد غيديرت ولكن   يحرك أ يضا الاقتصاد الوطين من جانب أ

ىل  تيش تغل بوحدو تيشغل معه  أ نهمقاوةل ما غيش تغلش بوحدو، ابالإضافة اإ

ضافيني.  2عىل ال قل واحد الشخص أ و ال  آخرين اإ  وأ

جراءات  وابلتايل أ ان تنظن عىل أ ن هذا عندو أ مهية كبرية، ابالإضافة لالإ

التعلق ابلربانمج الوطين اش تغالنا عليه  والربانمج عىل لك حال اليل

)3PEN(P، نت ال رقام عليه، اك الربانمج الوطين للتشغيل، هذا اش تغلنا

 دايلو أ عطيهنا، تنعطيوها لك س نة.

ىل هذا أ يضا هناك برانمج "انطالقة"، اليوم اليل كام  ،ابالإضافة اإ

ت، دمقاوةل اس تفا 9.000أ عطيت ال رقام قبل قليل، تقريبا أ كرث من 

بادية، هاذ اليش ما مقاوةل يف ال  2000يف البادية،  2000ختلقت فهيا 

 تخلق عىل لك حال.تيتخلقش دامئا، اكنت أ رقام ت 

ابلنس بة لنا ال رقام اليل عندان ابلنس بة للش باب اليل تنواكهبم واحد من 

تيأ سسو تنواكبومه  3واحد من لك تيأ سسو القاوالت دايهلم،  3لك 

ن شاء هللا، نمتناو أ ن تكون  ،القاوالت دايهلم ضافية، اإ بعد هاذي أ رقام اإ

س تثناء التكوينات عن بعد يبا اب، تقر هاذ الرحةل دايل اجلاحئة، اليل تقريبا

لكرتونيا، ابيق التكوينات  هذه الرحةل توقفت خالل ال خرى اليل تدار اإ

عطاء دفعة جديدة  ىل اإ ن شاء هللا قريبا، ابالإضافة طبعا اإ  يففسنس تأ نفها اإ

 مرشوع قانون الالية لربانمج "انطالقة".

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير. 

طار التعقيب. س يدل ل اللكمة   الستشار احملرتم يف اإ

 العريب احملريش: الس يدالستشار 

 الس يد الوزير،

جنازات  يف احلقيقة أ ن تنسمع لل جوبة دايلمك وتنسمعمك بأ ن حققتو اإ

 
3 Plan National de Promotion de l'Emploi 
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 العجزة.  عال جاوبتو عىل ال س ئةل وحققتوفكبرية، وكـأ نمك 

يف  2000دايل الس تفيدين يف هذه الناصب وفهيا  9000وميل تنسمع 

والبالغ اليل  ، ينرصوالعامل القروي مع التعلاميت دايل جالةل الكل هللا

للحكومة، ال من بنك الغرب وال صندوق احلسن الثاين،  ضخت وتعطاتت

وسطة اليل اكن من الفروض أ هنا تس تفيد توالقاوالت الصغرى وال 

صيةل فد واحد العدد كبري وتعطيوان اليوم، الس يد الوزير، احل اويس ت

قلمي ا تتقولو لنا ، س تفدوتعطيوان حشال من هجة اس تفادت وحشال من اإ

يف العامل القروي؟  2000عامل القروي، تيرشفمك يف ال 2000فهيا ، 9000

؟ ك ن هاذ الناس ما فهيم 2000لقروي فيه اتيرشفمك الس يد الوزير؟ العامل 

و العامل القروي ، رامه لباس علهيم هأ طر، ما قاريني، ما تيفهمو، ما تيخدمو

ما تتقولو، الس يد و الاء ما عندوش، وأ نت ،لكه فقري، يفتقر ل ي يشء

 وكتفتخرو هبا، س بحان هللا. 2000الوزير، 

ذا كتفتخرو هبذه ال رقام واحنا بالدان يف هذه  ،مالس يد الوزير احملرت  ،اإ

أ لف منصب شغل، وهذه العطيات  350و 300اجلاحئة فقدت ما بني 

ة السامية للتخطيط وتتقولو لنا رامك درتو واحد االإجناز عظمي دايل الندوبي

 ير؟ واش هاذ اليش تيرشفمك الس يد الوز

يف الوقت اليل كنا ننتظر من احلكومة تواكب هاذ القاوالت الصغرى 

طة، وتعطينا اليوم أ رقام معقوةل وتعطينا نس بة النجاح دايل هذه سوالتو 

من هجة  ا فالعامل القروي، وحشالوحشال من منصب شغل خلقن ،القاوالت

قلمي وجامعة ومدرش اس ت  فدو؟ اواإ

ذا كنتو تديرو الس يد الوزير ما مواكبني حىت دراسة اجلدوى ، نتحداك اإ

 ـسة اجلدوى طلبناها لادراسة اجلدوى، نتحداك الس يد الوزير، در 

)4ANAPEC(l’  وقالوا لنا ما تنديروهاش، طلبناها احنا ومشينا مع

فدو، وسول الناس دايكل يف اجلهات، قالو لنا ما اغيني يس تالناس اليل اب

 دراسة اجلدوى، دراسة اجلدوى سري ديرها. تنديروش

هاذ القاول اليل غادي مييش يدير دراسة اجلدوى وهو ما عندوش 

الليون، خاصو مييش  10دالليون وال  5درمه،  50.000 ـي متولو بدوغا

ا تقولناش الس يد الوزير احملرتم بأ نمك يدير ادلراسة كيف غادي يدير لها؟ م

 تديرو دراسة اجلدوى.

أ ان ما تنديروهاش،  ناوقالو لي  (L'ANAPEC)مشيت لعند أ ان 

، ومنيش لعند كبغييت منيش معك لعند السؤولني دايكل منيش مع ،خشصيا

عىل  بوو جا ،للمغاربة احلقيقة وزير، قولوالناس دايكل، ما اكيناش الس يد ال

 ات دايل جالةل الكل هللا ينرصو.جتاوبو مع التوجهيالتساؤالت، 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

طار التفاعل مع التعقيب. الوزيراللكمة للس يد و   يف اإ

 
4 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 

 ين:ل واالإدماج الهغالس يد وزير الش

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الستشار،

ىلأ نت اليس احملريش  دوى ما غادي دير دراسة اجلتغادي  اإ

، كنديروها ىغادي تبد الهاي ديروهاش كل، ل ن أ نت ما عندكش مقاوةلن

غادي ديرها سري ديرها راسك،  ىلاله غادي يبداو، أ نت اإ للش باب اليل اي

 النقطة ال وىل.

التعلقة السؤال دايكل ما اكنش متعلق ابلعامل القروي،  الثانية النقطة

اله بدا كيبان هاذ الس نة، ما اكنش ايل ن هذا الطرح قدمي، العامل القروي 

 من قبل.

اليل مطروح عليا يف هذه احلصة متعلق ابلتشغيل اذلايت، هذا السؤال 

طار بران 9000وقلت كل  مج مقاوةل جديدة اس تفادت من القروض يف اإ

، أ عطى جالةل الكل الانطالقة دايلو "انطالقة"، اليل برانمج "انطالقة"

 9000 ـصلو لو وتوقف، هذا أ مر عادي، ابش نواحد الشوية جات اجلاحئة 

أ شهر أ و أ قل ابش بدا قبل  3قليةل، أ ظن واش شهرين أ و يف بعض ال شهر 

 .ما جتي اجلاحئة، مبعىن هذه نتاجئ هممة جدا

شاكالت دايل البطاةل يف الغرب، ما قلتش ينا االإ ل كل ح  شأ ان ما قلت

داب أ نت مادام بغييت ، نش تغل، خيل أ ان نقول كل ال ..نتاجئ غري ناكل حقق 

عندان  2020ال شهر ال وىل يف س نة  8عندان يف  ،لربانمج الوطيندايل ا

فقط،  6000والهدف اكن هو  1373ومت تأ سيس  ،شاب 4733مواكبات، 

سابقة اكن يمت الاهامتم والرتكزي فقط عىل الربامج ل ل ن خالل الراحل ا

ح عىل التشغيل اذلايت جور، اليوم عاد بدا الانفتاشغيل الأ  الوهجة للت 

س القاوالت، حصيح اكنت بعض التجارب اليل ما عرفاتش النجاح وتأ سي

اياله اكين بشلك أ قوى، اليوم بشلك كبري اليل طالبينو الناس، ولكن اليوم 

 التشغيل اذلايت.لتوجه حنو االرتكزي و 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 .احملرتمشكرا الس يد الوزير 

ىل السؤال  شاكلية الأ جورين "وموضوعه  ،دسالساوننتقل اإ اإ

 ".الطرودين

واللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب للشغل 

 لتقدمي السؤال.

 تفضل الس يد الستشار احملرتم.

 :محمد زروال دالس يالستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يدان الوزيران،

 ،الس يدات والسادة الستشارون
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 ة، بسبب اس تغالل الباطروانيتتعيش الطبقة العامةل اليوم حمنة حقيق 

الظرفية الصعبة اليت متر مهنا بالدان، لتصفية لك احلساابت القدمية والؤجةل 

قابيني، وذكل عرب ترسحي الآالف من العامالت نمع الشغيةل والمثلني ال 

تنظمي النقايب والتضييق عىل حق ال  ،والتقليص من ساعات العمل ،والعامل

ابلطرد والتابعات احلرايت النقابية واس هتداف المثلني النقابيني وخنق 

 القضائية.

يقع هذا أ مام الصمت الريب والتواطئ للحكومة، وحيدث هذا يف لك 

الصناعية مهنا والفالحية، الس ياحية واخلدماتية،  لك اجملاالت الدن ويف

لبيضاء يف مقدمة حضااي ة ادلار ااخلاص جبهويأ يت عامل وعامالت القطاع 

طال عامل وعامالت اخلدمات ال رضية الترسحي الفردي وامجلاعي، مهنا ما 

 مبطار محمد اخلامس من اضطهاد وطرد وترشيد.

ماسة  -سوس يعات والرشاكت الفالحية ب ض كام انل عامالت وعامل ال 

اليت  عىل سبيل الثال نصيهبم ال وفر من الطرد والترسحيات امجلاعية،

لسوداء طالت الآالف من العامالت والعامل، وتبقى مدينة طنجة النقطة ا

والمنوذج الصارخ لتعنت الباطروان وحتدهيا لؤسسات ادلوةل ذات الصةل 

 Medi1)ـكام حدث بوجترميها للعمل النقايب،  لوخرقها السافر لدونة الشغ

TV) هاانت وحتقري وطرد بعض الصحافيني  لني ابلقناة.والعام من مقع واإ

عامل وعامةل معتصمون  500، حيث أ ن "أ مانور"وكام يقع الآن برشكة 

مبقرات العمل منذ شهر يناير، حتت مقصةل احلمك القضايئ بفض الاعتصام 

عية انتقاما مهنم ل هنم جترؤوا عىل ممارسة حقهم امتابلقوة، يعيشون مأ ساة اج

رجاع الطرودين وعىل رأ سه م اكتهبم العام، وكذكل ادلس توري ابلطالبة ابإ

دماهجم يف رشكة بتسوية وضعيهتم القا ، كام ينص عىل "أ مانديس"نونية ابإ

 ."أ مانديس"بني السلطة الفوضة ورشكة  2002ماي  16ذكل اتفاق 

ن حرموا من أ جورمه، وحىت ميش والتجويع بعد أ  ومه الآن حضية الهت 

م يف الصندوق من تعويضات صندوق تدبري جاحئة كوروان، لعدم الترصحي هب

دارة الوطين للضامن الاجامتعي، ين ىل ذكل ما طالبت به اإ  "أ مانور"ضاف اإ

 4 ـبتحميل العامل اخلسائر النامجة عن توقف س يارة اخلدمة والقدرة ب

هنا مقة الشطط والاستبداد والصلف  تدرمه ونفقا ماليني أ خرى، اإ

 والعبث.

س بق وأ ن واعدمت به يف  ال يفوتنا أ ن نسائلمك عام ختاما، الس يد الوزير،

صداراج مرسوم مينع فسخ عقود الشغل خالل هذه الظرفية  امتع سابق، ابإ

الاس تثنائية، نعتقد يف الاحتاد الغريب للشغل أ ن ذكل من شأ نه حامية 

 امل من شطط وجشع بعض أ رابب القاوالت.عالعامالت وال

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

جابة عىل السؤال. للس يداللكمة   الوزير لالإ

 الس يد وزير الشغل واالإدماج الهين:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الستشار احملرتم،

حتدثت عن فعال  غنبدا هباذ النقطة اليل قلت واعدت هبا، أ ان كنت

اكن تيكيف الرحةل دايل اجلاحئة  25.20ن عىل الرحةل السابقة، واكن القانو

ل جراء خالل ذيك الرحةل هو توقف مؤقت طبقا لتوقف دايل اعىل أ ن ا

لقتضيات مدونة الشغل، وال ميكن أ ن يمت ترسحي ال جراء خالل هاذيك 

 الرحةل.

ل وأ عطت هاذيك اوذاك اليش عالش تدخلت ادلوةل عىل لك ح

ية والتقاعد خالل هاذيك الرحةل، وابلتايل أ ان درمه والتغطية الصح  2000

مقصود، ل نه ال مر يتعلق بعالقات ينظمها  هو اليل اكن تنظن أ ن هذا

لزام أ حد ال طراف عىل البقاء يف  القانون اخلاص، وابلتايل االإماكنية دايل اإ

طار القانون قعالقة، ل ن عقد العمل راه حبالو حبال الع ود ال خرى يف اإ

لزامه أ ان كنظن عىل أ نه غري متاح من الناحية القانونية، ولكن  اخلاص، اإ

هنائه لعقد معهل. مس تحقاتتلزمه بأ داء   هذاك ال جري عند اإ

حصائيات تؤكد فعال عىل أ نه خالل  عىل لك حال دلي مجموعة من االإ

س نة الاضية، حبيث ل هذه الس نة هناك بعض الارتفاع الطفيف ابلقارنة مع ا

رضاابت اليت مت تفادهيا  2019أ نه يف س نة  رضااب ب 1698اكنت مجموع االإ  ـاإ

 أ جري. 190.947مهت تقريبا  ،سسةمؤ  1418

رضاب مندلع خالل س نة  133كام مت تتبع ما مجموعه   98 هتم ،2019اإ

ما مجموعه  2019مؤسسة وبلغ عدد الرضبني خالل هذه الس نة، س نة 

نزاعا  38.897 ما مجموعه ومتت معاجلة %23.06نس بة ب أ جري أ ي  6587

جياد التسوية ل ، هذه س نة 98.000شاكية من أ صل  53.990 ـفرداي، واإ

2019. 

أ شهر ال وىل من هذه الس نة سامهت الوزارة يف تفادي اندالع  9خالل 

رضاب ب 1218ما مجموعه  أ جري، كام  89.797مؤسسة، مهت تقريبا  774 ـاإ

رضاب مندلع ب 85 همت تتبع ما مجموع مؤسسة بلغ عدد الرضبني فهيا  68 ـاإ

ىل  10.300ل ، من أ صأ جري 5293  49.900تقريبا  ضياعأ جري، مما أ دى اإ

 .%51.38يوم معل، أ ي بنس بة مشاركة دايل 

حاةل  لهيا متت اإ قلميية نزاعا  165من بني الزناعات الشار اإ عىل اللجان االإ

حاةل  هنا عىل اللجنة الوطنية للبحث م 18للبحث والصاحلة، فامي متت اإ

 والصاحلة.

حاةل  2020أ شهر من س نة  9أ ما خالل   نزاعا عىل 90فقد متت اإ

حاةل ال قلميية للبحث والصاحلة، فامي متت اإ مهنا عىل اللجنة  13لجان االإ

 الوطنية للبحث والصاحلة.

، مازال ما انهتتش ، أ ان أ ظن أ ن هناك بعض الارتفاععىل لك حال

 حنن نش تغل من أ جل العاجلة دايلها. عىل لك حال نالس نة ولك

 .وشكرا
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 اجللسة: رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

 رك عىل مسامهتك معنا القمية يف هذه اجللسة.شكون 

وننتقل لل س ئةل الوهجة لقطاع الثقافة والش باب والرايضة حول 

 معايري..

 تفضل.

 :امحمد امحيدي الس يدالستشار 

 لوزراء،االس يدات والسادة 

 الس يدات والسادة الربلانيني، 

الؤسسة، ويف حق الس يد الرئيس مرت واحد النقطة يف حق هذه 

حنن انتخبنا لدلفاع عن الواطنني، مايش بأ ن  ، والربلانياتهؤالء الربلانيني

الربلاين ميل كمييش ليش موضع راه كمييش ابش غادي يؤسس القاوةل 

 لوزير..امسعنا من الس يد ل ن لراسو، 

 الس يد رئيس اجللسة:

 ال امسح يل معذرة، معذرة، ال معذرة.

لس يد الربلاين والس يد ش ما بني اأ ما النقا ،التس يرينقطة نظام يف 

 الوزير هذا كيبقى للك يقول.

معايري "ننتقل لل س ئةل الوهجة لقطاع الثقافة والش باب والرايضة حول و 

، ذلا س نعرضها دفعة وحدة الوضوع اواليت جتمعه "توزيع ادلمع عىل الفنانني

 واحدة.

يف ظل دمع الفنانني "وعه وموض ،والبداية مع سؤال الفريق احلريك

 ".وروانجاحئة ك

 .اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

 تفضل.

 :مبارك الس باعي الس يدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء، 

 الستشارين احملرتمني،والسادة  الس يدات

أ اثر االإقدام عىل ختصيص دمع اس تثنايئ لبعض الفنانني جضة كبرية يف 

ذا خمتلف ال وساط، وعىل هذا ال ساس ما يه احليثيات اليت أ س ند علهيا ه

 ادلمع؟ 

 ما يه التدابري التخذة لعاجلة الاختالالت اليت صاحبت هذه العملية؟ 

 شكرا.

 ة:سالس يد رئيس اجلل 

 .شكرا الس يد الستشار

العايري العمتدة يف توزيع ادلمع العمويم عىل "السؤال الثاين موضوعه 

 ".فناننيال 

واللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 دلية لتقدمي السؤال.والتعا

 :بدوحأ  عبد اللطيف  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 زمالء الربلانيني احملرتمني،لا

طار موضوع ادلمع العمويم القدم لبعض الفنانني واذل ي السؤال هو يف اإ

الس يد الوزير احملرتم ابالس تثنايئ يف ظل تداعيات جاحئة كوروان،  ،وصفمتوه

 وما خلف هذا الوضوع من جضة ومن ردود فعل وسط الفنانني ببالدان.

العمويم عىل ايري العمتدة يف توزيع ادلمع عسؤالنا اكلتايل، عن ماهية ال

الثقافة مع الفنانني ة وكذا الكيفية اليل مت التعامل دايل وزار ؟ بعض الفنانني

 بصفة عامة للتخفيف علهيم من تداعيات جاحئة كوروان؟

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار.

 ".يع ادلمع عىل الفناننيزالعايري العمتدة يف تو "السؤال الثالث موضوعه 

 اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال.

 :عبد امحليد فاحتي الس يد تشارالس 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

 الس يد الرئيس، نفس السؤال.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الستشار.

ىل الس وننتقل  ".معايري دمع الفنانني"ؤال الرابع وموضوعه اإ

قراطي س توري ادلميالفريق ادلواللكمة ل حد السادة الستشارين من 

 الاجامتعي لتقدمي السؤال.

 :اللودي العابد العمراين الس يدالستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة الستشارين،

 الس يد وزير الثقافة احملرتم،

عالن عىل نتاجئ ادلمع اخملصص لتقدمي الشاريع الثقافية ر االإ اثلقد أ  

نة، سواء داخل اجئ ردود أ فعال متباي االإعالن عىل هذه النتوالفنية، أ اثر 

 أ وساط ال رسة الفنية أ و دلى الرأ ي العام الوطين.

عىل أ ن هذا ادلمع هو معمول به منذ س نوات  ،الس يد الوزير ،حنن نعمل
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سوم، لكن الضجة اليل واكبت االإعالن عىل هذه ر وأ نه حمدث مبقتىض م

حاطة و الس يد الوزير عىل، لءفعت بنا نتساالنتاجئ يه اليل د وذكل قصد اإ

العام وال رسة الفنية جبوابمك، فنسائلمك الس يد الوزير عىل العايري  الرأ ي

 وعىل الساطر التبعة يف الاس تفادة من هذا ادلمع؟

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 لس يد الستشار.ا ار شك

ىل السؤال اخلامس يف نفس الاجتاه ادلمع " هوموضوع ،وننتقل اإ

 ".ناننيالاس تثنايئ لبعض الف 

اللكمة ل حد السادة الستشارين من اجملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية 

 .للشغل لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد الستشار.

 :مبارك الصادي الستشار الس يد

 اه.سؤال يف نفس الاجت

 اجللسة: رئيسالس يد 

 يف نفس الاجتاه.

جابة عن اللكمة للس يد وزير  ال س ئةل الثقافة والش باب والرايضة لالإ

 .عىل الفنانني التعلقة مبعايري توزيع ادلمع

 تفضل الس يد الوزير.

 :الثقافة والش باب والرايضة وزيرعامثن الفردوس الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 شكرا الس يد الرئيس.

ذا مسحتو، نظرا ل ن  ،أ وال، بغيت نلمتس الساحة الفنية الس يد الرئيس اإ

من  قدت خالل ال ايم وال سابيع القليةل عدد كبريوالثقافية والفكرية ببالدان ف

الفنانني والفكرين وال دابء، الرواد اذلين قدموا خدمات كثرية وجليةل للفن 

 والثقافة والملكة الغربية.

ان  ذنمك بقراءةأ  يل أ ن أ س ت اامسحو  الفاحتة ترحام عىل أ رواهحم الطاهرة، اإ

ليه راجعون. ان اإ  هلل واإ

مْحم  ِ الره ِحميِ بْسِم اَّلله  ِن الره

مْعُبُد  كم ن ايه
ِ
يِن، ا مْوِم ادِلِّ اكِلِ ي ِحمِي، مم مْحمِن الره ، الره المِمنيم ِبِّ الْعم ِ رم ْمُد َّلِله الْحم

تمِعنُي، اْهدِ  مس ْ كم ن ايه
ِ
ا م وم ْم غمرْيِ اطم الُْمس ْ انم الرِصِّ ينم َأنْعمْمتم عملمهْيِ ِ اطم اذله ، رِصم تمِقميم

ْم وم  ْغُضوِب عملمهْيِ ِّنيم الْمم اِل آمني.الم الضه  ، أ

وسالم عىل الرسلني، وامحلد هلل ، س بحان ربك رب العزة عام يصفون

 رب العالني.

 شكرا الس يد الرئيس.

أ خربمك أ ن الوزارة  ،تفضلمت بطرهحاجوااب عىل خمتلف التساؤالت اليت 

تدرك متاما جحم ال زمة اليل تيدوز مهنا هذا القطاع بسبب التوقف 

نشطة، وقبل هاذ اجلاحئة ضته اجلاحئة عىل خمتلف ال  ي فر اذل الاضطراري،

راه اكنت التوسط دايل النفقات الثقافية دايل العائالت الغربية يف العام 

درمه،  400عىل البايق،  عما نتلكموش اك درمه يف الوسط احلرضي، 400

ذن هاذ الفلسفة دايل هاذ دمع، وقلتو دمع الفنانني، ادلمع للمشاريع الفني ة، اإ

 ما اكنش دمع موجه للفنانني خشصيا، اكن دمع موجه للمشاريع الفنية.

داب مع اجلاحئة لقينا بأ ن رمق العامالت دايل القطاع الثقايف يف الغرب 

 ، هاذو أ رقام دايل%61 ـراجع بت، الشغل حىت هو %60 ـتراجع ب

)5(CGEM،  وأ يضا اكينة قطاعات هممة اليل تتكون s(donneur

d’ordre) الفنانة اليل يه يف أ زمة حاليا، قطاع الس ياحة، قطاع  لداي

(l’évènementiel) ىل آ ، اإ ذن كن أ ىل هاذ العملية دايل  وحتاجخره، اإ اإ

 ادلمع.

نه يندرج مضن نبغي التذكري بأ  ي جملال الفنون، وفامي يتعلق ابدلمع اخملصص 

ىل السامهة يف الرتوجي للثقافة الغربي ة ودمعها همام وزارة الثقافة الهادفة اإ

 .للتعريف هبا

هو الفرق بني ادلمع دايل الفنانة وادلمع  وميكن يل نقول ابش نفهمو أ ش ن

وع هو اليل لمرش لشاريع الفنية تيكون واحد حامل ل دايل الشاريع الفنية، ا

ايلو يف ذيك الالحئة اليل نرشان بلك شفافية، ولكن ي تلقاو االإمس ددغا

ىل اكن الرشوع  وش نه راه اكين مرشوع، الرشوع أ  مورا هو؟ راه مثال اإ

فنان أ و غري فنان اليل خدامني يف  20حىت  15دايل الوس يقى، راه تتلقى 

 هذا الرشوع، مايش غري هذاك حامل الرشوع. 

دايل  15حىت  10ثال، تيكونو ع دايل الرسح م وحلاجة مع الرش نفس ا

رشوع،  يف هذا ال اليل خدامني الالناس تقنيني أ و حاملني بطاقة الفنان أ م 

مع ال سف، يف الالحئة اليل نرشهنا تنعطيو غري السمية دايل حامل 

الرشوع، ذاك اليش عالش وقع هاذ الضجة وهاذ التساؤالت، الناس 

ما راه مايش هو اليل تياخذو اد يفاش أ ن هاذ الس  تيقولو كي خذا هاذ البلغ، اإ

د الناس، غادي نوحض تيس تافدو منو واحد العدو راه الرشوع اليل تياخذو 

 السائل داب. هاذ

وضعت وزارة الثقافة منظومة لدلمع، عرفت تطورا  ،وحتقيقا لهذه الغاية

حداث برانمج س نوي دلمع الرسح،  1998مبرور الس نوات، س نة  مت اإ

ختلق دمع دايل ال غنية الغربية،  2009الليون دايل ادلرمه،  4ت فيه ناك

عاد والت هاذ  2014مه، وس نة رل ادلالليون داي 5اكن فيه أ قل من 

مةل، اليل والت كتشمل جماالت الرسح، النظومة دايل ادلمع متاك

 ةالوس يقى، ال غنية، الفنون الاس تعراضية والكوليغرافية والفنون التشكيلي

 والبرصية، ويه اليل ولينا فهيا داب اليوم، لك عام تيكون هاذ ادلمع.

وتطوير قاعدة الس تفيدين من  وقد جاءت هذه النظومة لتحسني

 
5 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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نونية الؤطرة لتقدمي الشاريع عىل شلك ادلمع، ووضع مجيع الرشوط القا

طلبات عروض، وهاذ السأ ةل دايل طلبات عروض هممة جدا، حيث 

الشاريع الفنية خاصها ايل ارة يه أ ن لك طلب دايل ادلمع دزالس ياسة دالو 

تيجلس مع  ن اليل تيجيتدوز من طلب العروض، مايش اليل تيجي، اكي

رشوع دايلو، واكين اليل تيخصو دايل ال  الوزير وتيخرج ابدلمع دايلو

 6يتس ىن طلب العروض، أ ان ميل جيت من شهر أ بريل، هاذي واحد 

ل العروض، ابش تكون السأ ةل اذ طلب دايهكيدوز من  أ شهر، لكيش

 دميقراطية ويكون فهيا شوية دايل النطق.

رت التحمالت، توضع منصوص علهيا يف دف عىل شلك طلبات عروض

س تفيدة ومعايري الاختيار وسقف البالغ احملددة يف ال هداف واجملاالت ال 

 .لك جمال، وطرق رصف هاذ ادلمع للمشاريع الس تفيدة

عىل قطاع  "19-كوفيد"ويل لتبعات جاحئة ن تشخيص أ  مانطالقا 

جامتعي وحرصا من الوزارة عىل التخفيف من ال ثر الا ،الثقافة

لت الوزارة عىل تعبئة الصندوق والاقتصادي حلاةل الطوارئ الصحية، مع

 الوطين للعمل الثقايف. 

هنا بغيت نشري لواحد السأ ةل، اكين ادلمع اليل تعطى من صندوق 

حامل بطاقة فنان  3700فدو منه االيل هو حاجة، اليل اس ت "19-كوفيد"

ادلمع دايل الشاريع الفنية اليل  القدمية أ و اجلديدة، واكين هاذ العملية دايل

 le)و هاذ احنا قلنا يف الوزارة خصنا نعبأ   شاريع خمتلفة متاما، هناال  2هام 

Fonds National pour l’Action Culturelle) ه حىت خصنا نعبؤو

، حىت احنا نديرو واحد "19-كوفيد"غري الصندوق دايل  و ما خنليوشه

ثنايئ يه اليل ميكن حىت يه خلقت ادلمع اس تثنايئ، هاذ اللكمة دايل اس ت 

 تساؤالت، عالش اس تثنايئ؟ 

 140أ شهر لقيت واحد العجز دايل  6أ وال، أ ان جئت للوزارة هاذي 

، لعمل الثقايفوق دايل ا، هاذ الصند(FNAC)مليون دايل ادلرمه يف 

دايل الليون درمه اليل اكن خصها تكون ابش منولو ذاك االتفاقيات  140

آخره، وما اكيناش، عالش ما  والشاريع اليل ىل أ اكينة ومعلية ادلمع، اإ

دايل الوارد الالية دايل هذا الصندوق كتجي من  %99اكيناش؟ حيث 

(les visites du patrimoine)،  ة قبور السعديالس ياح لل ميل كميش يو

آخره، كيخلصو بني  ىل أ  70 ـحىت ل 10يف مراكش، قرص البديع، الباهية، اإ

 ـدخل لنا لتدرمه يه اليل ك  70ابش يدخلو، هذيك  (ticket)درمه ل 

(FNAC)  اليل كتدير الوارد، لقينامه واقفني من شهر مارس، واقفني يف

 مليون دايل ادلرمه.  33

ذن اليل اكن مطروح ه لغاء هاإ ذ اليش اليل اكن مطروح اذ ادلمع، هاو اإ

فو ميل جيت، دران واحد العمل قلنا ما ميكنش نلغيو هذا ادلمع، وتتعر 

واحد  دران ،الوضعية دايل القطاع الفين يف بالدان بعد اجلاحئة، وحىت قبل

اجملهود كبري مع االإخوان يف وزارة الالية مشكورين ابش نلقاو موارد مالية 

ملية دايل ادلمع، مايش ما نلغيوهاش، أ ان ما تبقى هاذ الع نية، ابش من الزيا

العام اليل فيه اجلاحئة وال زمة بغاتش تدخل ليا يف رايس نلغي معلية ادلمع، 

آخره. ىل أ  .الاقتصادية والاجامتعية والنفس ية واإ

ذا قلنا دمع اس تثنايئ، حيث غادي يكون وغادي يكون غري واحد يف  اإ

دايل ادلمع يف العام، هذه  و جوج معلياتادة كيكونالعام مايش جوج، ع

 الرة غادي يكون واحد. 

مليون دايل  39 ـالبلغ طلعناه ل اثين حاجة، اس تثنايئ من حيث البلغ،

 .%30زدان فيه ، %30ادلرمه اليل هو ارتفاع دايل 

اثلثا، اس تثنايئ من حيث اجملهود اليل درانه ابش نوسعو قاعدة 

مرات، مقارنة مع  3ذ العام ضاعفناه تفيدين هاعدد الس   الس تفيدين، اكنو

، خفضنا رانالرات كيف دد 3ايل الرات، وابش نوصلو لهاذ د 3، 2019

غ التوسط بليس تفيد منو لك مرشوع، اكن هاذ ال من البلغ التوسط ليك 

، ابش نوزعو هاذ البالغ درمه 80.000 ـدرمه، هبطناه لتقريبا ل 180.000

 س تفيدين يف الشاريع.  دايل ال لرات أ كرثاد 3عىل 

ذن دران واحد اجملهود كبري ابش نديو هذه العملية دايل ادلمع اليل  اإ

ها هباد العطيات اجلديدة دايل اجلاجئة اليل و كتكون عادية، نديوها نأ قلم

كنعرفو بأ ن راه اكينة أ زمة اجامتعية وقلت راه حىت أ زمة نفس ية، راه الناس 

آخره، اكن خصنا ه كيس هتلكديورمه راميل بقاو يف  ىل أ و منتوجات ثقافية اإ

 .نواكبو هاذ اجملال اجلديد

نعاش فري الرشوط حركة االإبداع الوطين وتو  والهدف من ادلمع هو اإ

الادية والالية ذلكل، وابلتايل دمع الفنانني والفناانت احلاملني للبطاقة الهنية 

ذيك العتبة اه ابش طلعنااس تثنايئ دايل الفنانني، هنا دران واحد اجملهود 

اكنت ادلمع الطبيعي التقليدي كيقول بأ ن خاص عىل  %60اكنت دايل 

الس تفيدين واليل غادي خيدمو يف لك مرشوع يكونو ل داي %60ال قل 

ابش  %70 ـحاميل بطاقة الفنان، احنا قلنا غادي نطلعو هذه العتبة ل

لو غادي نقب ا أ يضا أ نوقلن ،فدو أ كرث من حاميل بطاقة الفنانايس ت

 نالرتش يحات اليل جاية من الناس اليل مازال عندمهش بطاقة الفنان ولك

ابش ايخدو بطاقة  (dossier)البيهنا حاطني عندمه الوصل، حيث ط

ذن حاولنا خندمو دران واحد اجملهود ابش تكون هذه العملية  ،الفنان، اإ

 ية.مشولية، ابش اليل جا يقدر يلقا بالصتو فهاذ العمل 

ن الوزارة ال تضع أ ية لواحئ يتعل وفامي ق مبسطرة الاس تفادة من ادلمع فاإ

لوزارة وال الوزير وال االإدارة اليل مس بقة، هاذي نقطة هممة جدا، مايش ا

جلنة الرسح، جلنة  :لجاندايل ال 3ينة كتحط هاذوك اللواحئ، اللواحئ اك

 .الوس يقى وجلنة الفنون التشكيلية

م مرسوم، يه جلن مس تقةل متاني مبوجب ما جلن اليل كتعو ه

الاس تقالل من الوزارة، ومه جلن مشلكة من انس اليل عندمه جتربة يف 

يه هاذيك اللجنة اليل اكنت يف العام  %99وحمرتمني ومه تقريبا  اجملال

ت، ميل جيت قلت هلم ما نبدلوش اللجنة، حيث هاذ العام خاصة الفائ

 كبرية ابش يعرفو كيفاش يقيسوة وجتربة غادي خيصنا جلنة اليل عندها جترب
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 و هاذ الشاريع الفنية اليل غادي تطرح علهيم.ويقمي

ن الوزارة ال تضع أ ية لواحئ الاس تفادة من ادلمعفامي يتعلق مبسطرة  ، فاإ

، كام اس تفرس عن ذكل أ حد السادة الستشارين مس بقة للمس تفيدين

منا قامت الوزارة بنرش االإعالن عن عروض للمشاريع طلبات ال احملرتمني، واإ

رفاق هذا االإعالن بدفرت التحمالت  لكرتوين، مع اإ الفنية عىل موقعها االإ

ني عىل ية يف شهر يونيو، وكذا اس امترة الرتش يح اليت يتعمنظم لهذه العمل 

رسالها عرب الربيد االإلكرتوين.الاس تفادة ملؤ الراغبني يف   ها واإ

ىل أ ن الوزارة توصلت بعدد  مس بوق من كبري وغري وجتدر االإشارة اإ

ضافيا  لتحميل هذه اللفات وترتيهبا الطلبات، ال مر اذلي تطلب وقتا اإ

شارة اللجن الثالث اخملتصة يف لك جمال عىل حد وتصنيفها ووضعها رهن  ة:اإ

خضاعها لرحةل اثنية من الفرز  ؛التشكيل الرسح، الوس يقى، من أ جل اإ

 لبالغ.يف مدى أ هليهتا للحصول عىل ادلمع وا توالب

د متت أ شغال هذه اللجن عرب اجامتعات حضورية وأ خرى عن بعد، قو 

ىل الآالف من القطوعات ل جل معاينة مئات الرسحيات والاس امتع اإ 

 احلواجئ:  2والنظر يف  الوس يقية والغنائية قبل الرشوع يف مناقش هتا

 ؛رةمهتا مع ال هداف العامة واالإسرتاتيجية اليل طرحهتا الوزاأ وال، مالء

رها عىل مقومات اجلودة واجلدة اليت تنص علهيا دفرت ا توفواثني

 .التحمالت واختاذ القرارات الهنائية خبصوصها

تقيمي لك هذه الشاريع القدمة والس توفاة للرشوط الواردة  ىوقد جر 

وكذا دلفرت التحمالت،  ،يف القرارات الشرتكة النظمة لهذه اجملاالت الفنية

 ييل: ر مهنا مااذلي ختص ابذلك

أ وال، فامي يتعلق بدراسة اللفات، مت تقيمي اللفات الرتحشة من قبل 

يف اجملاالت العنية وممثلني عن وزارة  خمتصني كونة من همنينيالاللجان 

الثقافة، ومت تعيني أ عضاء لك جلنة وفقا لقوانني حمددة للتدابري واالإجراءات 

لشاريع الرتحشة لدلمع من بدراسة ا العمول هبا، تلكفت سكراترية اللجنة

 الناحية االإدارية والقانونية والتحقق من الواثئق القدمة يف اللفات.

 ايري الرتحش لالس تفادة من ادلمع:خيص مع فامي

أ ن يكون حامل الرشوع مغريب اجلنس ية أ و أ جنبيا مقامي ابلغرب  -1

قامة؛  حامال لبطاقة االإ

 مع وزارة الثقافة؛السابقة  أ ن يكون قد وىف جبميع الزتاماته -2

 أ ن تكون ال عامل الفنية القرتحة ذات جودة؛ -3

صة ادلليل ل هبا وخاأ ن حيرتم رشوط السالمة الصحية العمو  -4

 اذلي نرشته وزارة الثقافة.

 ما يه ال ولوايت يف الاختيار العمتد من قبل اللجان؟

بوضوح عىل  2020أ كد دفرت التحمالت النشور يف شهر يونيو 

 :ـنتقاء، ويتعلق ال مر بلويتني لالأ و 

عطاء ال ولوية للمشاريع اليت يشارك فهيا عدد هام من حاميل أ وال،  اإ

 15حىت  10الوظفني، كام قلت راه مرشوع مرسحية راه  لفنان غريبطاقة ا

دايل الناس اليل  20حىت  15دايل الناس، مرشوع الوس يقيني 

و حاميل يكون مهنم %70 فدو، هاذ الس تفيدين خاص عىل ال قلاكيس ت

بطاقة الفنان أ و للوصل دايل البطاقة، ميل كنديرو احلساب كنلقاو بأ ن 

فدو من هذه الشاريع اما اليل اس تو فنان هبطاقة ال  حامل 2400أ كرث من 

الرات العدد دايل الس تفيدين د 3اليل اكنت مدمعة، قلت لمك راه ضاعفنا 

 3700كزتاد عىل ذيك اليل  2400، هاذ اليش 2019هذا العام مقارنة مع 

 . "19-كوفيد"اليل اكنو اس تفدو من صندوق 

يالء أ مهية خاصة حلاميل ا ذلين مل يس بق هلم أ ن لشاريع اواثين أ ولوية، اإ

دايل الس تفيدين  %81اس تفادوا من ادلمع، وشفنا يف اللواحئ بأ ن أ كرث من 

 .2019هاذ العام مل يس تفيدو يف عام 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الوزيرشكرا الس يد 

  الوقت اخملصص انهتىى.

طار التعقيب، أ جدد الرتمح لك من  عىل وقبل أ ن أ عطي اللكمة يف اإ

بوع، سواء اكنوا فنانة أ و غريمه، احنا يف احلقيقة خالل هذا ال س   فقدانمه

ىل دار البقاء مجموعة من الواطنني الغاربة يف  ال ويغادران اإ لك أ س بوع اإ

 خمتلف الس توايت.

شارة اإ ط فق سواء بطلب من السادة الوزراء  ،و الفاحتةذا بغينا نقرالالإ

ال مر قبل من  أ ن يقرتح علينا، نمتىن ونفضل السادة الربلانيني من أ و بطلب

طار برانمج اجللسة، وأ ال نفاجأ  لك مرة بطلب  اجللسة حىت تدخل يف اإ

 الرتمح عىل أ رواح.

 سعة.برمحته الواونسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن يتغمدمه مجيعا 

ىل التعقيب، اللكمة للفريق احلريك  .أ رجع اإ

 تفضل. 

 :مبارك الس باعي الستشار الس يد

 رئيس.شكرا الس يد ال

 الس يد الوزير،

تفاعال مع جوابمك واس تحضارا للجدل اذلي أ اثره دمع بعض الفنانني دون 

غريمه يف الوسط الفين ودلى الرأ ي العام، ال من حيث س ياقه وظرفيته 

الفريق يف وال من حيث نوعيته وطبيعته، نسجل  ،احلساسةس تثنائية و الا

لوزارة الثقافة لرشح  قصورا كبريا يف التواصل القبيل والبعدياحلريك 

ومعايريه العمتدة، خاصة وأ ن هذا القرار مت اختاذه يف  حيثيات هذا ادلمع

عادة ترتيب  هذا الس ياق الوابيئ اذلي جعل اللك يقتنع برضورة اإ

عطاولوايت، كامال   أ خرج هذا ادلمع الس نوي من  ااس تثنائي اه طابعؤ  مت اإ

خمتلف ال وساط، جفاءت  احلقيقي، مما خلف استناكرا مرشوعا دلى س ياقه

 متأ خرة عن موعدها وغري مقنعة يف جوهرها.  ،الس يد الوزير ،توضيحاتمك

بقية نعمل مجيعا، الس يد الوزير احملرتم، أ ن الفن ليس فيه تراتبية وال ط 
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عىل ابل للمتيزي فيه بني ال صناف وال لوان، فكيف يفهم حرص ادلمع وغري ق

 لرسح دون غريها، ولاذا مل يشمل ادلمعال غنية العرصية والفن التشكييل وا

ال غنية الشعبية؟ ولاذا مل حيظ الفن الرتايث الغريب ال صيل ابلاكنة اليت 

 يس تحقها؟ 

د الفرق ك حواش، زير، عىل عدوهنا ابش نوحضو لمك، الس يد الو 

عبيدات الرىم، ال غنية حيدوس، العيطة، الطقطوقة اجلبلية، الكدرة، أ  

يه واحد العدد، العدد دايل الفرق اليل يه الركبة، غري احلسانية، واحد 

ما اليل و هللا جيازيك خبري، الس يد الوزير، ما تعطامهش حقهم وهاذو ه

 رمحهم راه توفاو.اذوك هللا يخاصنا نرمحو علهيم وهام حيني، ل ن ه

، الس يد الوزير، كنقول كل بأ ن هاذ ولكن هاذو، هاذ الناس هاذو

أ شهر وما  8فهيم الصدقة، هاذ الناس حبس تومه  الناس راه والت دايزة

حىت يش حاجة، اليل اكنو كينظمو حفالت، كينظمو أ عراس، تعطات هلم 

م تمييش أ اي 3ني وال تيجيبو القوت دايل وليداهتم، عىل ال قل واحد يوم

راه والو كيطلبو الصدقة، الس يد يدير حفةل وال يش حاجة، هاذ الناس 

ليات دايهلم يف الزاد العلين، هاذ الناس راه ما جربو الوزير، والو كيبيعو الآ 

 ابش يداواو وال ابش يطببو وال ابش خيلصو ال الكراء وال الاء وال الضو ال

ليل خاصمك تعطومه، وهاذو هام هاذو هام ا وال حىت حاجة ما بقات عندمه،

أ مسيتو واحد العدد دايل  اليل هامذوك اليل جابو مشاريع اليل مرشوع، ها

 كبرية.. الناس اليل دايرين مشاريع

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

ىل تعقيب الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  .وننتقل اإ

 م.تفضل الس يد الستشار احملرت 

 :بدوحأ  عبد اللطيف  ر الس يدالستشا

 الرئيس.شكرا الس يد 

 الس يد الوزير احملرتم،

من بزاف واليل اكن يف احلقيقة عفاان  اس متعنا للجواب دايل س يادتمك،

السائل، ل نه طحيت يف السائل اليل تنستناوها، ولكن اعرتفت هبا، دايل 

ادلنيا،  ، راه روانتدايل دمع اس تثنايئاليل جات هو قضية دايل الصيغة 

 الس يد الوزير، أ ش نو اس تثنايئ؟

عادي وحيث قلبنا أ ش نا هو الاس تثنايئ، لقينا كنتلكمو عىل ادلمع ال

س بة للموس يقى يف ، ابلنس بة للفرق الرسحية واس متر ابلن 1998اليل بدا يف 

ىل قلتيه فعال. 2014، واكمتلت النظومة يف 2008  اإ

ذن راه اخلطأ  جاء منمك، راه ما نني، الفنانني مكرفصني، يش من الفنااإ

ال غلبية راه والكة العصا، الناس عارفني هاذ اليش هذا، جيتو قلتو دمع 

ايئ وقلتواجلاحئة وكوروان، الناس راه طمعو، قالو امحلد هلل راه الوزارة اس تثن

ا حبال الناس الآخرين، احنا الناس اليل غادي تلتفت لنا واحنا حبالن

الفنانني الصغار، وابلناس بة، هاذو راه  وتنقصد بزافتنشطو، حبال مثال 

أ نه  تيعتربو وهاذ الناسلكهم عندمه بطاقة فنان، لكهم عندمه بطاقة فنان، 

راه وزارهتم اليل يه وصية علهيم غادي تشوف فهيم فهاذ الوقيتة اليل هام 

 حمتاجني لها.

جامع تلكم عىل الفنانني الصغار، هاذوك احلاليقية دايل  ،أ شهر 7و

ىل عرفت كيفاش كيعيشو  نا،الف  داب الس يد الوزير، دخلت عليك بوجه هللا اإ

و ما اكينش اليل ما تيتفرج فهيم، ما ما سري شفهم، راه تيبكيو، والغرب لك

تيكونوش عزاز عليه، اليوم راه ما اكينش اليل ما تيعرفهم، ما اكينش اليل ما 

ل الكراء، وهاه أ شهر داي 7م مه ما يرشبو، تيتساهلدعندمه ما ايلكو، ما عن

حشال هام اكع؟ زيد علهيم الفنانني الشعبيني دايل الفوللكور، زد علهيم الناس 

ليل تيخدمو يف السيامن، راه تيعيشو من هاذ اليش الناس، دايل ا

اكع الرسحيني راه قبطو الرسحيني، تتلكمو عىل الرسحيني، راه مايش 

 م.دد راه حمتشالشاريع دايل ادلمع، راه حىت الع

أ ان جاتين غريبة، ل ن متتبع لهاذ الوضوع وتنعرفو مزاين، ادلمع تنعرفو 

ادي، وكيفاش بغيتو ختفضو ذاك البلغ، قبطو أ ان ميل اكن وكيفاش اكن غ

درمه، واش  80.000أ ش نو درتو،  ،البلغ اليل بغيتو ديروه ابش تزيدوالعدد

بغات  80.000اجلدية، تتصوروها، وتتلكمو عىل اجلودة، تتلكمو عىل 

دفرت التحمالت مجموعة يف ما تطلبو هلم و كل عرض مرسيح؟ وأ نت ترشي

 دايل العروض.

ىل ما فهمين ابش يفهمو هاذ زاوك فيك الس  اثنيا، أ ان م يد الوزير، اإ

الفرق الرسحية كيفاش غادي يلزتمو هبذاك اليش اليل مطلوب مهنم، أ ش نو 

ض، فني غادي ، يديرو عرواليل مطلوب مهنم؟ هام يديرو الرتوجي

 فني غادي يديروها؟ يديروها؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا للس يد الستشار احملرتم. 

 انهتىى الوقت.

ىل التعقيب للفريق الاشرتايك  .وننتقل اإ

 تفضل الس يد الستشار.

 :عبد امحليد فاحتي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 ين،الستشار الس يدات والسادة 

 الوزير،الس يد 

الوطنية، وابلتايل هاذ  وفلسفة ادلمع يه متكني اجملمتع من متكل ثقافت

س نة واحنا  20سب حقيقي للثقافة الغربية، اليل منذ أ كرث من ادلمع هو مك 

قواعد، لكن هاذ الوضع  تنطورو فهاذ ادلمع، لكن هو عندو ضوابط، عندو

ما أ ان ربتوه اس تثنايئ، و ، لل سف، اعتواليل 2020اليوم دايل ادلمع دايل 
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شفت الاس تثناء فني؟ رشحتو الاس تثناء ولكن لست مقتنعا برشحمك، 

القواعد، نفس الضوابط، نفس ال عامل الفنية اليل كتدمع، اكن من  ل نه نفس

 الفروض أ ن تبقو يف هذا االإطار.

ن اليوم يف وضعية صعبة بسبب اجلاحئة، ولكن هذا ال يربر حن ،حصيح

ىل اكن فن أ ن حنيد عن ا ل صل، وهو حنن ندمع العمل، الفن هو اجلودة، اإ

و الفن اجليد اذلي خيلق رديء هو ليس فن، وابلتايل واش احنا تندمع

 ؟الرتامك يف الثقافة الغربية وال تندمعو ال شخاص

وم عند اجملمتع الغريب، هل هناك تصور وقع خلط يف الساحة الي ،ذلكل

غربية من ترامك جديد يف الرسح، يف  الثقافة الدلى الوزارة لمتكني

ىل الوس يقى، يف ال دب، يف الفن يف لك فروع الفنون، يف التشكي ل، اإ

آخره؟ أ م أ ن اجلاحئة فرضت علينا؟  أ

ميكن نقولها، نقول هذه الس نة فرضت علينا اجلاحئة، نظرا للظروف 

ن نني يعانون مالصعبة لكثري من الفنانني، وهذا واقع، عدد كبري من الفنا

اجلاحئة، اكن خصنا غري الوضوح، نقولو أ ودي هاذ الس نة اس تثناء لن نقدم 

منا نقدم ادلمع بنظرة اجامتعية دلمع بعض ادلمع عىل قاعدة جودة ا ل عامل، واإ

 الفنانني اليل كيعيشو حاالت صعبة. 

نا أ عطينا للمرسح، أ ين س نقدم هذه العروض؟ أ ين الرسح اليوم، اح 

 ؟فني غادي نقدمو هاذ العروض ،ارح مغلقةالعروض؟ السس نقدم هذه 

لفن وكذكل حىت مالحظة، ادلمع جيب أ ن يكون، أ ن يعطى ل شاكل ا

آخر القامئة تقريبا قبل الفنون  ،اليت ترىق ابجملمتع، الكتاب يأ يت يف أ

ذا ما  التشكيلية، الكتاب من الفروض، ل ن الكتاب والقراءة يه عصب، اإ

 ال مرسح، ال موس يقى، ال حىت حاجة. ءة ما نديرو اكنش الكتاب والقرا

ننا ندمع  أ متىن الس نة القبةل الوزارة تراجع وتعطي صورة جديدة، ،ذلكل أ 

عطاء حس نات  ،الفن اجليد واذلي خيلق الرتامك وليس الفن الرديء وليس اإ

 أ و صدقات اجامتعية. 

 .الس يد الرئيس شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 احملرتم.  شكرا الس يد الستشار

 للكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.ا

 :اللودي العابد العمراين الستشار الس يد

هبا، س يد الوزير عىل التوضيحات وعىل العطيات اليل تفضلمت شكرا ال 

كام جاء  ،واليل حقيقة هاذ ادلمع هو ساري الفعول ومعمول به منذ س نوات

وهذا ادلمع اكن  هذه الس نوات،وقد تطور خالل لك  ،يف مداخلتمك

ما كتعملو و اس تثنايئ، ابلفعل هنا اكن خلط يف التسمية، ل نمك كام جاء أ نت

 .فنانال  الشاريع رمبا اكن اخللط ابلنس بة لدلمع دايل عىل دمع

ال أ نه البد هنا حىت نكون منصفني مع الفنانة، مايش اكع الفنانة  ،اإ

يضة يه يف حاجة د الرشحية عر واحد الفئة وال واح ابس علهيم، اكينةال

 ماسة لواحد دمع الفنان وليس دمع للمشاريع. 

خذو هذه الفئة الهشة من فالطلوب منمك، الس يد الوزير، ابش ات

الفنانني بعني الاعتبار وحتاولو تداركو الوضعية دايهلم ل نه كام تتعرفو الآن، 

فئة هذه قف، وابلتايل هذه ال ال عراس والعمل الرسيح هو الزال متو 

 .وزاد الوضع دايل كوفيد أ ثر علهيا ،ين من الهشاشةكتعا

بعني الاعتبار ادلمع وابلتايل نطلب منمك هبذه الناس بة ابش اتخذو 

 .دايل الفنان، هو أ ال يمت اخللط بني دمع الشاريع مع دمع الفنان

 وشكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ستشار احملرتم. شكرا الس يد ال 

طار التعقيب.لكمة الآن جملال  موعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل يف اإ

 :مبارك الصادي الستشار الس يد

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يد الوزير،

ال خنتلف أ ن دور الفنان ودور الثقف هل ماكنة اعتبارية وسط اجملمتع 

وهاذ الغريب، ونعتقد يف الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل أ ن هاذ ادلمع 

ادلمع خيتلهيا مجموعة من الاختالالت، وهاذ ادلمع يف حد ذاته منظومة 

ىل ىل أ رسة الفن واإ ىل الاس تثنايئ أ ساء اإ  .الغاربةر مشاع الفنانني وأ ساء اإ

كيف ميكن للمغاربة يفهمو، ثليث الغاربة يف وضع دايل الهشاشة والفقر 

يد وهرضتو، الس   درمه؟ 800ولكهم كيتس ناو ادلمع من ادلوةل وكتعطى هلم 

الوزير، عىل طلب العروض، وهذا هو دفرت التحمالت، واش كيحرتم؟ 

اثر ل دفرت التحمالت ختفيف الآ قلتو عىل أ نه من بني الرشوط داي

 الاجامتعية والاقتصادية حلاةل الطوارئ لهاذ الناس. 

كنسولمك، الس يد الوزير، واش هاذ الناس يف حاةل اجامتعية كيتس ناو 

كن ختفف من احلاةل الاجامتعية نتاعهم، عالش ما ادلمع ابش ميمن الوزارة 

دخل، ويه ذيك مشيتوش للحاةل الاجامتعية اليل كتس تدعي منمك الت

ة دايل الفنانني ودايل الثقفني، اكن الغاربة يعرفو الهدف النبيل الطبقة الفقري 

 دايل هاذ ادلمع. 

انة تيقول ير، أ حد الفنكهتدرو عىل الشاريع، بغينا نسولومك، الس يد الوز

عىل أ نه تيخيل النص دايل ادلمع دايلو رشاوي تقدم داخل هاذ الوزارة، 

ذ الوضوع؟ وأ ش نا هو  ودرتو يش جلنة تفتيش فهاواش درتو يش تقيمي

 يتو؟ذخاالقرار اليل 

ل نه هاذ النظومة دايل تقدمي ادلمع، نسولمك أ يضا اكينة بعض الوظفني، 

، واش ميتقاضاو ال جور الشهرية دايهلوظفني اليل ك وأ ان عندي الالحئة، م

 حىت هاذو تتخفف من الآاثر دايل اجلاحئة علهيم؟ 

أ نه هاذ النظومة دايل تقدمي ادلمع وهاذ الشاريع وال للفنان،  عىل تنعتقد

آخر الطاف تيعاود واحد العدد كبري دايل التجاوزات، وكنمتناو  راه يف أ
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ع اكمل ال سف، هاذ الفلوس كومة اليل، متنمتي لهاذ احلك خا اكشاب، و 

دحة الاك اليل تتوزع ميينا ويسارا، تتجي لقانون الالية وتزتيد عىل الطبقة

وعىل الغاربة، ل نه رفعت النفقات دايلها احلكومة يف القانون الايل دايل 

مليار درمه، منني غادي جتيب هاذ النفقات دايلها؟ من  25حبوايل  2021

ايل الواطنني، نزيدو عاود اثين نثقلو الاكهل لس تضعفني وداجليب دايل ا

، اليوم رضيبة تسمىالفقراء والوظفني، بلك مرة برضيبة أ ش ك دايل 

آخره. ىل أ  تضامنية وغدا اإ

ادلمع ينبغي، هاذ منظومة ادلمع اكن عىل ال قل حييد من هاذ وزارة 

ن هاذ والتكوين، ل   الثقافة للحموةل اليل عندها وسط الغاربة، وزارة الرتبية

الوزارتني ابل ساس عندمه واحد ادلور، الهنار اليل يسايل ادلور دايهلم 

 انهتىى الغرب.

 يد رئيس اجللسة:الس  

 شكرا الس يد الستشار احملرتم. 

 انهتىى الوقت الس يد الستشار احملرتم.

ىل السؤال الآين السادس، وموضوعه  وضعية الشأ ن الثقايف "وننتقل اإ

 ".وانظل جاحئة كوروالفين يف 

واللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق ال صاةل والعارصة لتقدمي 

 .السؤال

 ستشار.د ال تفضل الس ي

 :محد تويزيأ   الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

بداعية  الس يد الوزير احملرتم، لقد عرف قطاع الصناعة الثقافية واالإ

، توقف نشاط مجيع "19-كوفيد"والتظاهرات انتاكسة حقيقية بسبب 

ها النشاط الثقايف والفين من اجلاحئة، الوجعة اليت تلقافروعه، هذه الرضبة 

تركت الكثري من الفنانني بدون أ ي وهجة وال أ فق يف الرعاية والاحتضان، 

 مقاوةل يف هذا اجملال. 1000ترضرت أ كرث من 

وزير احملرتم، عن االإجراءات والتدابري التخذة من ائلمك الس يد الذلا نس

نقاذ  قايف يف بالدان؟الوضع الفين والث طرف وزارتمك لعاجلة واإ

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

 اللكمة للس يد الوزير.

 الس يد وزير الثقافة والش باب والرايضة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ستشار عىل هذا السؤال الهم.شكرا الس يد ال 

ىل أ ن الوزارة قامت ابختاذ وتزنيل ،جوااب عىل سؤالمك  أ ود االإشارة اإ

مجموعة من االإجراءات، الهدف دايلها التخفيف من الآاثر السلبية للجاحئة، 

جراءات اكينة:  من هاذ االإ

لقة من أ وال، بدينا بتسوية مجيع ملفات ادلمع العالقة، اليل اكنت عا

 ؛2016، 2019

للك  "غريب حلقوق الؤلفالكتب ال"اثنيا، التوزيع الس بق من قبل 

قة حبقوق التأ ليف ومداخيل النسخة اخلاصة للفئات ال قساط التبقية التعل

وال دبية، وهاذ اليش اكمل مت وفق الساطر  ،الرسحية ،الغنائية :الثالث

 اليل تويص علهيا منظمة اليونسكو.

طالق طلبات ا وأ يضا  يونيو. 17لعروض عىل دمع الشاريع الفنية هنار اإ

طالق برانمج دلمع الكتا ب والنرش، اليل وأ يضا معلت الوزارة عىل اإ

نعاش  11عليه، اليل فيه  تلكمتو مليون دايل ادلرمه، واليل ختصص هبدف اإ

ومتكيهنا من احلفاظ  ،مقاوالت النرش والكتاب وامجلعيات العامةل يف اجملال

نتاهجا، و   حامل مرشوع. 1735اس تفاد مهنا عىل اإ

، اكين أ يضا العمليات اليل قامت هبا الوزارة يف الرحةل دايل احلجر

الديرايت اجلهوية دايل  امج الثقافية النظمة عن بعد،تنفيذ مجموعة من الرب 

ولقينا واحد احليوية يف  ،الوزارة اكن عندها دور همم يف هاذ النطاق

آخره "فيس بوك" ة الواقع الاجامتعياليل ترمجت عىل اجلهات، حيوية ىل أ  ،اإ

الناس  عطاو ندوات دارو عروض عن بعد وافرتاضية والعديد دايلا

ىل اكتشفو مسائل ات ضافة اإ آخره، واإ ىل أ رخيية، مسائل ثقافية، فنية، أ دبية اإ

حامل بطاقة  3700اليل قلت  "19-كوفيد"ذكل اكن اجملهود دايل صندوق 

طلبات تتفوق عىل ال  النس بة دايل الوافقة واكن وفدو منااس تالفنان اليل 

70%. 

نعاش احلياة الثقافية ببالدان رهني مما ال  ابس تئناف ال نشطة شك أ ن اإ

الثقافية، وهنا بغيت نشري لواحد السأ ةل اليوم اكينة واحد العدد ال نشطة 

هذوا  ،حالسار  والقاعات دايل اليل مازال متوقفة، القاعات دايل السيامن

دايل ال من  (des experts)امني علهيم وخدامني مع دخ جبوج راه

مام ومنكهنم من اس تئنال اف النشاط الاقتصادي صحي، ابش نتقدمو لل 

الواقع  ،(les sites du patrimoine) دايهلم، اليوم التاحف حملوةل

 ..ال ثرية دايل الوزارة مازال مسدودة

 اجللسة: رئيسالس يد 

 الوزير.  شكرا الس يد

 .الوقتانهتىى 

طار   التعقيب.واللكمة للس يد الستشار يف اإ

 :تويزي محدأ   س يدل الستشار ا

 عىل اجلواب دايكل. شكرا الس يد الوزير
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كشاي يف ادلمع، منظومة ادلمع يف ت يف الواقع ما سول  ،الس يد الوزير ،أ ان

راس مي هذه منظومة مؤطرة بقوانني ومب علهيا االإخوان، اجملال الثقايف تلكمو

 .ا اكينةمئاومنظومة د

الثقافية التعددة،  ابخلصوص تلكمت عىل اجملاالتنتلكم بغيت أ ان 

لوامس، معرض الكتاب، معرض القراءة،  ،الثقافية تمنش يو من الهرجاان

ذن لك ه النظومة الثقافية اليل يف الغرب دايلنا اليل تيخدم فهيا واحد  اذاإ

ىل لعدد كبري، واحد االعدد كبري جدا من بنادم واحد  العدد دايل الناس اإ

الثقايف اليل تيكون يف  الهرجان الاحد الهرجان الثقايف دلكممي وقلنا و 

راكش دايل أ ي همرجان، راه واحد العدد دايل الناس خدامني تقنيني، من م

ل ن هاد الناس هذوا مترضرين  ..ممثلني، من موس يقيني من واحد العدد

ن ما علهيا االإخوان دارت، دارت ل   ظومة اليل تلكموهاذ الن كرث، ل ن حىت

تعطى تفهامتش ما اكينش اتصال مع الناس ابش يفهمو ابلضبط مغزى هذاك 

شاكل  ،الناسدك الس يد ما تتعطاش لواحد العدد الهذ ذن هذا فيه اإ اإ

 .االتصالد

أ ان تنقول هاذ الناس هذو، هاذ الناس هاذ الفقراء هذو اليل تلكمو اليل 

اس تفدوش حىت من يش حاجة ما ، من كوفيد فدوش الاما اس ت ،ما وصلو

فدو ال من ايف هاذ س بعة شهور اليل دوزانها اليل مايش ساهةل، ما اس ت

، اكنت الوزارة أ نه تشوف هبذوك الناس، تشوف بعني كهنا وال من هنا

 كيف ما قال قبيةل ال خ... أ ان ودل مراكش كنعرف ،الرمحة يف هذوك الناس

احشال اكع راه مايش  ،خدامني يف جامع الفنا الفنا الناس اليلمثال جامع 

س، مايش قليل كثار كام قال كل الس يد الستشار العدد قليل من النا

شهور ما  7الناس اليل  جدا هذوك ولكن عندو واحد العدد قليةل

 اكريني ما عندمهش ما ايلكو وتيجيو تيوقفو قدام امجلاعات، ،مينشاخد

 .مشو ما عندهل ن  دالسائل قدام واحد العددم الوالية و وقدا

ذن خص هاذ ادلمع اليل  مييش  ،احنا يف كوفيد مييش لهاذ الناس قلنااإ

ىل قلنا للن اس اليل خدامني يف الهرجاانت، مييش لهذوك الناس مثال اإ

همرجان معني، هذوك الناس اليل تنجيبو مثال يف الهرجان الثقايف دايل 

واحد العدد دايل الفرق  ور هذوك نسينامها تيجيو فللكمراكش وقت م

 اليل يف اجلبل اليل حىت واحد هذو (Moyen Atlas)الوس يقية اليل يف 

هذو تنجيهبم وقت ما بغينا نقضيو هبم الغرض  ..حىت واحدصنت هلم، ما ت 

طار همرجاانت طار اتفاقيات وال يف اإ  .يف مدن مراكش يف اإ

اس الفقراء اه متيش لهاذ الن هاذ الاجتبغيت وزارة الثقافة متيش يف

ما سول فهيم حد، راه كام قال كل قبيةل الس يد  ،الضعفاء اليل ما وصلهم حد

ه وهللا العظمي راه تيبكيو ال هذوك جامع الفنا وال هذوك الناس الستشار را

ذن نمتىن عىل أ ن  ..كون ت كاليل خدامني يف الفرق الوس يقية، اإ

 اجللسة: رئيسالس يد 

  لستشار احملرتم.شكرا الس يد ا

ىل   ..وننتقل اإ

بداية الس يد الوزير لسامهته معنا يف هذه اجللسة، ورمغ أ نه  نشكر

نمتىن أ ن يكون ذكل يف  ،ما بقالوش الوقت دايل التعقيباس هتكل الوقت 

 .فرص أ خرى

ىل السؤال ال ول موجه لقطاع الصناعة والتجارة  والاقتصاد وننتقل اإ

 ".2020-2016ي الرمق سرتاتيجية الغرباإ "وموضوعه  ،ال خرض والرمقي

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 السؤال.

 الستشارة احملرتمة.فضيل الس يدة ت

 :كرمية أ فيالل الس يدةالستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 والس يدات الستشارات احملرتمات،السادة 

 احملرتم،الس يد الوزير 

ل زمة الصحية النامجة عن انتشار جاحئة فريوس كوروان أ مهية أ برزت ا

للخدمات الرمقية والالمادية نفسه  الرمقنة يف ش ىت اجملاالت وفرض اللجوء

حلاح عىل مجيع التدخلني من سلطات معومية وفاعلني اقتصاديني  ابإ

 ومرتفقني.

سرتاتيجية الغر الس يد الوزير احملرتم، عن حصيةل تزنيل  ،ائلمكنس ب اإ

جراءات اليت مقمت هبا للتعريف هبذه ؟ 2020-2016ي الرمق وعن االإ

 االإسرتاتيجية؟ 

 وشكرا.

 :اجللسةيس الس يد رئ 

 شكرا الس يدة الستشارة.

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لالإ

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض  العلميالس يد موالي حفيظ 

 والرمقي:

 ا الس يد الرئيس.شكر 

 الس يدات والسادة الستشارين،

 .السؤال شكرا عىل

سرتاتيجية الغرب الرمقي  الامثر دايلها، بدات تتعطي  2018-2016اإ

 يعين يف ال هداف اليل اكنوا عندها وهو: نشوفوغ 

 ؛الغرب الرمقي ،أ وال  -

 ؛هو تكون بوابة عىل الصعيد اجلهوي االإفريقي ،اثنيا -

 اطنني.خدمات الو  ،واثلثا -

نتاجئ هممة ل ن  عطاتا ،ه يف هاذ الفرتة دايل جاحئة كورواناليل شفنا
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هاذ الس نوات ال خرية اكنت اكن واحد الترسيع يعين سليب، ل ن يف 

سرتاتيجية موضوعة ولكن الترسيع دايلها اكن شوية صعب ل ن اكنو ا

 .صعوابت مع مجيع الناس التدخلني يف هاذ القطاع

ايل الضبط الرمقي ذاك هذه اكن الكتب دلكن يف هاذ الفرتة 

(bureau d'ordre) اك( نparapheur) اكن هاذ اليل تصاوب،  الرمقي

( télé-accueil) الاس تقبال الالكرتوين هاذ ،لكرتوين الوحدالش باك االإ 

 .هذي اليل اكنت غري يف هاذ الفرتة هذي "وقايتنا"و

 كلو علهيا، وهو ذافاكينني يعين مشاريع هممة اليل احنا الآن تنش تغ

(interopérabilité ) وهو الربط البيين، بني(les bases de 

données )دايل مجيع الوزارات (digital factory )و اخملترب الرمقي، وه

 la)و( l’intelligence artificielle) الاصطناعيأ يضا اذلاكء 

génération digitale ).يعين اجليل الرمقي 

 شكرا.

 :لسةاجل الس يد رئيس 

 الوزير.شكرا الس يد 

طار التعقيب.اللكمة   للس يدة الستشارة يف اإ

 :كرمية أ فيالل الس يدةالستشارة 

 الوزير عىل جوابمك.شكرا الس يد 

حداث  ،يف احلقيقة ال أ ن نمثن هاته االإجراءات ابخلصوص اإ ال ميكننا اإ

 ،واليل غادي متكنا من جتاوز العقبات (6L'ADD)واكةل التمنية الرمقية 

ية السابقة، اليل عانت منه الاسرتاتيجيات الرمق  صوصا مشلك احلاكمةخ

اتيجيات احلكومة يف جمال ت يف احلقيقة لتنفيذ االإسرت هاذ الواكةل يه أ نشئ

التمنية الرمقية، كام أ نه البد أ ن نمثن البادرات الرمقية اليت أ طلقهتا كام جاء عىل 

درة الثانية مكتب الضبط، الباة لسانمك ابلبادرة ال وىل اليل اكنت يه بواب

 .يه اخلدمة الالكرتونية والش باك الوحيد

من دمع  2020ة العدل كذكل البد أ ن نذكر مبا جاء يف قانون الالي

دارة وتعممي اخلدمات الرمقية وضامن مشوليهتا.  للتحول الرمقي لالإ

 الس يد الوزير،

ولكن  ،ةل خاصة يف الظروف دايل هاذ اجلاحئذل ويبذهناك جمهود ب

دارات العمومية والقاوالتنمتىن أ ن ي  ،مت تعممي هاته البادرات يف مجيع االإ

ل الرمقية أ صبحت تفرض نفسها، خاصة القاوالت الصغرى، فاحللو 

وأ صبحت جزءا ال يتجزأ  من حياتنا اليومية، لضامن اس مترار العمل 

ىل تقليص التعامالت الورقية وخاصة  يف االإداري، وهذا طبعا س يؤدي اإ

 اجلاحئة دايل انتشار كوفيد. هاذ الظروف دايل

 الس يد الوزير، 

 
6 Agence de Développement Digital  

ا يف الكممك رسعت ال زمة الصحية احلالية مرتبطة ابلوابء حبال اليل ج

بقوة هاذ الوثرية دايل التحول الرمقي ومع ذكل ال تزال هناك حتدايت كربى 

قال رمقي نتاليل تتطلب الواكبة وادلمع واليل تيتعني التغلب علهيا لضامن ا

 .ال داء ما بني العامالت مبالغ فهيا الرسوم دايل :عطي واحد الثلغن، فعال

ا ال نعمتد اخلدمة اجملانية حبال اليل اكين يف لتشجيع ال داء الالكرتوين ل

درمه وكميكن أ ن لك معلية جتارية  0 ـأ ورواب، معامالت ما بني ال بناك ب

ذكل العمليات ما لو هاذ السأ ةل وككميكن أ ننا نتحم ،يتحملها مقدم اخلدمة

ابش نسهلو ( pourcentage) بني ال بناك اليل لك واحد تياخذ فهيا واحد

 الالكرتوين. هاذ ال داء

 شكرا الس يد الرئيس.

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يدة الستشارة.

 اللكمة للس يد الوزير للرد عن التعقيب.

 ال خرض والرمقي: والتجارة والاقتصاد الصناعةالس يد وزير 

 شكرا الس يدة الستشارة.

يعين  ،عطييت يعين معلومات واحضة يعين تتعريف القطاع ابلتفاصيلا

نشاء تعممي يف  االإدارة هذا هو اليل تنش تغلو عليه ولهذا اكن اإ

(L'ADD)،(l’Agence de Développement Digital)   اليل

دماج اجلال ، نتوما رشتو لهااعطات نتاجئ دايلها ا لو مع ية الغربية تنش تغاإ

 .اجلالية الغربية وعندها يعين كفاءات خاصة

فاءات دايل الش باب احنا امحلد هلل يف الغرب مكغاربة تنشوفو الك

 يعين تيشاركو وتيواكبو ولكن عندان كفاءات خارج الوطن اليل هام ،الغريب

دارة، وعندمه عالقة  (L'ADD)وهام تيشاركو يف  يعين اكينني يف جملس االإ

يعين هاذ اجلالية  ،(Digital)دايل ( l’Agence) لناس دايلمتواصةل مع ا

 ريع اخلاصة يف الغرب، امحلد هللتتعطينا أ فاكر يعين تمتيش تتواكب الشا

و اجلاحئة اعطتنا فرصة، وكنمتناو أ ننا يف وه اليوم اكين نتاجئ اليل تنشوفو

 يعالترس  كن يكون هاذالس تقبل ما نتس ناوش أ نه حىت تكون جاحئة عاد مي

  الرمقنة. دايل

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤالني الواليني جتمعه س نعرضهام  اذل ،ام وحدة الوضوعوننتقل اإ

 دفعة واحدة.

وموضوعه  ،الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةالبداية مع سؤال 

 ".داوضعية القاوالت الصغرية والتوسطة والصغرية ج"

السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة اللكمة ل حد 

 والتعادلية لتقدمي السؤال. 

 تفضل.
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 :الاكوي رحال يدالستشار الس  

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

الس يد الوزير القاوالت الصغرى والتوسطة والصغرية جدا تعاين 

 كوروان. بسبب اجلاحئة دايلمشالك كربى 

سؤال دايلنا هو التقيمي دايلمك للوضع دايل هاذ النوع من القاوالت مث ال 

جراءات اليل خذاهتا وال انوية اتخذها احلكومة حىت تس متر هذه ا االإ

 القاوالت يف نشاطها وخاصة يف احلفاظ عىل مناصب الشغل؟

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

 ير. اللكمة للس يد الوز

انتظر الس يد الوزير عندان جوج دايل ال س ئةل يف نفس الوضوع  ،ال

 معذرة.

ىل السؤال ا تأ هيل القاوالت الصغرى "لثاين يف نفس الوضوع ننتقل اإ

 ".والتوسطة

 .فريق ال صاةل والعارصة

 .تفضل

 :امحمد امحيدي الستشار الس يد

 الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

 شارين احملرتمني،دات والسادة الست الس ي

يعمل بأ ن دور القاوالت الصغرية جدا والصغرية والتوسطة يعرف و  اللك

ومن خاللمك الس يد الوزير نسائل  االاقتصادي والاجامتعي، ذل يف اجملال

احلكومة بصفة عامة مث ووزارتمك ل ن هاذ الوضوع ليس ابلسهل يف ظل 

 دلمع هذه القاوالت؟ تخذةال   االإسرتاتيجيةكوروان، ما يههاذ الوابء دايل 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

جابة عىل السؤالني  التعلقني ابلقاوالت واللكمة للس يد الوزير لالإ

 الصغرى والتوسطة.

 والاقتصاد ال خرض والرمقي: والتجارةالس يد وزير الصناعة 

رى والتوسطة أ نه الواكةل الوطنية للهنوض ابلقاوالت الصغ كيف تتعرفو

(Maroc PME ) تتش تغل يوميا مع القاوالت الصغرى والتوسطة ابش

 تلقى يعين حلول:

ش التنافس ية دايهلم تكون يف الس توى يعين اليل ابش تواكهبم اب ،أ وال

 .ترييض وابش يوصلو للنتاجئ

دران برامج جداد اليل  ،اجلاحئةأ ان جنيو لهاذ الوقت اليل اكنت فيه 

عطى ا، هاذ الربانمج "استامثر"ول وهو اجئ، الربانمج ال  عطاو يعين نتا

ر دايل الاستامثدايل ماليري دايل ادلرمه  2منصب شغل جديدة،  18.000

 :برامج أ خرى 3أ يضا اكن عندان  ،الصغرى والتوسطةهاذ القاوالت 

 ."نواة"و ،"تطوير"، "مواكبة"

يدة اليل دران هو يف هاذ الفرتة هذي أ يضا اكنو مشاريع جد اليل تدار

، اليل اكن فيه أ يضا مواكبة تقنية دايل هاذ "19-كوفيد"استامثر  وهو

 .الرشاكت الصغرى والتوسطة

ال الكربى وال  ،كيف اللك تيعرف اجلاحئة قاست مجيع القاوالت ،طبعا

وهو مقاولتنا يف القطاعات ما تقاسوش حبال حبال  اليل تنشوفوف ،الصغرية

ت أ خرى، قطاع الصناعة تقاسو أ كرث من قطاعايعين يف قطاع الس ياحة 

تقاسو أ قل ل ن امحلد هلل اليوم تنشوفو التصدير اليل اكين والناس تيش تغلو 

يعين  ،ابس تثناء الطريان ،2019أ حسن من كيف كنا يف يف هاذ القطاع 

احنا تنشوفو عىل الصعيد ادلويل، وعىل  ،فيه ما وقعلك قطاع قطاع وقع 

مكن أ ننا نواكبو مجيع هاذ حىت هو تنحاولو ما أ  الصعيد يعين الوطين 

 القاوالت.

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الوزير.

طار ال  تعقيب عىل جواب وزير الصناعة والتجارة، أ عطي اللكمة يف اإ

 لفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية. 

 :رحال الاكوي الستشار الس يد

 شكرا الس يد الوزير.

ىل اكن يش  من هاذ ، يق خصها حتذفاليل اب معوميةة مؤسساإ

هممتة اليت ال تصلح ليشء يه هاذ الواكةل اليل الؤسسات العمومية 

 .الت الصغرى التوسطةابلقاو

 الس يد الوزير، 

دايل القاوالت الصغرى  تهذي س نوات واحنا تنتلكمو عىل الصعواب

من  دنا وعدوالتوسطة وخاصة الشلك دايل المتويل، هام ما تسمعش ل 

 سولنامك هاذ السؤال وتلكمنا عىل ال بناك وقلتو بأ نه اكين هاذ مرات اليل

دخل يف هاذ ادلمع هذا، مع ال سف ما ل بناك يعين تبأ ن خص او الصعوبة 

بعد خطاب جالةل الكل وبدات شوية  2018حىت  ،دارش هاذ اخلدمة

 .يعين ال بناك تهتمت هباذ الوضوع

عين القطار يف الطريق وتفهم ر أ ن ال بناك اتخذ يجات اجلاحئة وكنا ننتظ

 ورمغ ذكل تلك ت أ يضا ،القاوالت اليل اكنت عندها صعوبة وتعاون هذيك

 .ال بناك ابش تعاون القاوالتهذه 
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المتويل اكنت  ، يعينهاذ القاوالت اليوم ما حمتاجاش دااب فقط للمتويل

غري وىل حمتاجة للمتويل مث  حمتاجة لو حشال هذي ابش تدير النشاط دايلها

حىت يف يش حاجة ل ن  غينفعها المتويل ما هذاكاليوم  ،ابش تبقى عايشة

 ،ي واكين مشالك دايل الطلبيات العموميةاكين الانكامش الاقتصاد

يتعطاها دمع هاذ القاوالت الصغرى والتوسطة ما  اوابلتايل اليوم واخ

الوزير  ام طلبنا منمك الس يدأ رق عطيتوانشاوادلليل أ نه ما  ،غاديش ينفعها

مقاوةل  20.000ولكن نتلكم اليوم عىل واحد يعين واحد  ،تقيميال تديرو لنا 

 100.000مقاوةل يعين واحد  20.000الس نة غادي تفلس، ورمبا اليل هاذ 

اليل غادي  500.000يعين واحد  ،يعين واحد أ رسة ،دايل منصب شغل

 اكلية هذه.االإشتكون هممتة وىل معنية مبارشة هباذ 

العمومية، س نوات واحنا تنتلكمو عىل هاذ القضية دايل الصفقات 

 ،ما اكيناش ،والتوسطةدايل الصفقات العمومية للرشاكت الصغرى  20%

 احلكومية اكينة وحىت فاش تتكون لبعض الفئات معينة، بعض القطاعات

ىل دايرة علهيا يعين ال  ،بعض الرشاكت ض تحفيظ عىل بعيعين حبال اإ

 قطاعات احلكومية.ال

ذ ن هاذ اليش دايل العمل اليل تتقوم به احلكومة اليوم، بعض اإ

ديك القطاعات  ات أ يضا حىت يفهتا مع بعض القطاعاالتفاقيات اليل دار 

من قبيةل واالإخوان تيتلكمو عىل الفن، تيتلكمو  ،تمتيش للرشاكت الكربى

ىل غريالت المونداجملاعىل واحد العدد  عىل الصناعة التقليدية، تيتلكمو  ني اإ

عادة يعين  ،ذكل دامئا حىت فاش تتش تغلو عىل مس توى هاذ االإقالع أ و ال اإ

دامئا الرشاكت  ،وتدار اتفاقيات مع الرشاكت احلركية الاقتصاد الوطين

 .الكربى

ذن أ ان ميكن نقول لمك بأ ن احلكومة ختلت منذ زمن ولكن دااب واحض  اإ

طة والصغرية اكت الصغرى والتوسختلت عن الرش  ،لها واحضةوالنتاجئ داي

آخر. ،جدا  وهذا يعين تيطلب واحد اجملهود أ

 :اجللسةالس يد رئيس 

 حملرتم.شكرا الس يد الستشار ا

طار التعقيب لفريق ال صاةل والعارصة.  اللكمة كذكل يف اإ

 :امحيدي امحمد الستشار الس يد

 الس يد الوزير،

ين الوط ينس يج الاقتصادهاذ القاوةل تلعب دور يف ال حيامن قلنا بأ ن 

 %94وتنجربو  ،%95بلك رصاحة اليل التوسطة والصغرية والصغرية جدا 

كراهات يف ظل خصوصا هاذ صغرية جدا، اليل عندها ال  شالك وعندها اإ

الوابء دايل كوروان، معناه بأ ن تنطالبو من احلكومة تعطينا واحد 

ة وهجنا ذليك نا رسائل للس يد رئيس احلكوموهج  ،االإسرتاتيجية واحضة

سف  اللجنة دايل اليل ختلقات فامي خيص هاذ اليش دايل كوفيد، ولكن لل 

د الوزير كام تعلمون ما عرفتش الس ي ،الشديد هناك وقفات احتجاجية

وقفات احتجاجية يف  ،واش احلكومة بأ ننا يف هاذ البالد وال ما اكيناش

كراهات اذ الناس اليل تيحتجو عندمهالعدد دايل ال قالمي اليل ه وميل  ،اإ

حىت انس، اكين  ،كرو بأ ن الصغرية جدا راه داخل فهيا حىت الفرادىتنذا

خصوصا يف القطاع دايل  اليل تيش تغلوانس اليل عندمه احملالت دايهلم 

 .الصناعة التقليدية، اليل تيشغلو واحد العدد دايل ال رس

فامي  داخالتش ووهجنا لمك رسائلتدااب الآن احلكومة ما  ،وهناك مشلك

كن دايل ال كرايء اليل عندو، هناك االإفراغات واحملمكة تتحمك خيص غري السا

ما تيجربوش حىت ما يرصفو  م، الظروف عايشني هاذ الناس هذوهيل

ىل كرا،  عندمه منازل عندمه عندمه احملاالت دايهلم مايش دايل القاوالت اإ

لبنوك ما لعباتيش يل ما لعباتيش فيه دور، اجانب هاذ اليش دايل البنوك ال

 ،ور يف هاذ اليش دايل ادلمع دايل هاذ القاوالت، خصوصا بأ ن الظرفيةادل

 تتنشط يف البالد تيخص بأ ن يف هاذ الظرفية تيخص الؤسسات اليل

 .الظرفية هذي بأ ن غادي توقع

ىل جانب الس يد الوزير، هناك بع التدبري الفوض  ض الرشاكت دايلاإ

 la)الت مغلقة وتيجهيم ، كيف يعقل بأ ن احمللحكومة اليل مسؤوةل علهيال

consommation )هلم بوابأ ن ج (la consommation)  3دايل شهر 

أ ن احلكومة خصها حتمي هاذ الواطن من هاذ الغول دايل معناه ب 5و 4و

 .لتدبريفوضة ل هاذ الرشاكت ال

بأ ن ادلمع دايل هاذ القاوالت يه اليل تتلعب ادلور يف  واحنا تنقولو

كراهات بلك رصاحة ،عامةللتشغيل دايل اليد الا الوضع  ، حقيقةهناك اإ

يف القانون دايل صعب ولكن جيتو حىت الوضع احنا تنقولو لو راه  ،صعب

فامي خيص هاذ  ،ل ن كام قال التدخل قبيل الية اليل جبتو لنا واحد احلاجةال

 يف اجليب غريتتفكر  ؟ دايل قانون الالية معناه احلكومة فاش تتفكراليش

شوية الش يطان، ي متيش هل، ويف هاذ الظرفية هذه لعنو واطن غادال دايل

واطن بعدا ينتعش شوية بعدا غري يفيق بعدا غري هاذ الظرفية بعدا الخليو 

 لبة.ق بعدا من ال 

 وشكرا الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

طار الرد ع  ىل التعقيبني.اللكمة للس يد الوزير يف اإ

 الس يد الوزير.تفضل 

 والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي: الصناعةالس يد وزير 

 قت.ما تيبانش الو  الوقت ما،

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .ي الوقتال ال، ميل غادي تبدى غادي يعط
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 والاقتصاد ال خرض والرمقي: والتجارةالس يد وزير الصناعة 

كهنرضو جدا، طي مواضيع هممة ل ن تتع ،التدخالت شكرا عىل هاذ

 ىل الس يد الستشار اكن عندو رؤيةعىل القاوالت الصغرى والتوسطة، اإ 

ما تتصالح لوالو نشدوها من غدا صباح،  (Maroc PME)ابش نشدو 

ىل هاذ  أ ان ما  ،النتيجة دايلها شعطاتاما  (Maroc PME)نبداو اإ

صغرى، متوسطة،  دايل مواكبة رشاكت رقامعطيتمك بعض ال  ال ن  ،متفقش

 ؟دااب أ ش اكين ، ل ن"فوق هجدك ال تالم"ولكن تيقول كل ه ياي 

ن لنا نش تغلو ونواكبو الرشاكت االإماكنيات اليل اكينني هام هذو، ابش ميك

وال اكفية ابش نعطيومه هاذ ادلمع، ادلمع اليل خصنا يعين يكونو عندان أ م

 Fonds de Développement)تنعطيومه راه تناخذوه من 

Industriel)  وزارة الالية ابش ندمعو هاذ الرشاكت.من شوية وتناخدو 

التعلاميت  طيواحنا قدرات ابش نع  شما عندان ،هرضان عىل ال بناك

بناك كوزارة الصناعة ما عنديش هاذ اليش يعين اليل  ،ما اتبعينش ليا ،لل 

ة تنشوفوه قلت لمك كنا متفقني، صاحب اجلالةل هللا ينرصو أ عطى انطالق

 .بناك تبدلو شيئا ما، شفنا حتسن يف هاذ اجملالخاصة ونقول لمك ال  

قاوالت، القاوالت الدااب اجلاحئة جات يف واحد الفرتة ل ن قاست مجيع 

غرى دايلنا الصغرى اليل اكينني يف بعض القطاعات مايش غري القاوالت الص

ىل جييت لقطاع الس ياحة حىت ا الك ما يف مشو لرشاكت الكربى راه هاإ

 .عويصة

واش  ؟هذا غري حصيح ،دمعنا وتبعنا غري الرشاكت الكربىتقال أ نه 

رشاكت ( les traiteurs) واش ؟رشاكت كربى( les artisans) الصناع

  ؟كربى

يه أ ان تنقول كل ل ن اليل همم خصنا نلقاو احللول ابش  ..هاذ الناس اإ

ايل بالدان اليل ما االإماكنيات دو نواكبو القطاع كلك نعاونه، نشوفو أ ش نو ه

 يعين شوية ،ميكن لنا يعين نوفروها ابش ميكن تواكب واحد القطاع غادي

يف مجيع النقط، حىت أ ان خشصيا ميل  صعب أ ان تنتفهم يعين متفق معامك

ماكنيات ابش  تنجلس مع وزير الالية تنبيك تنبغي يكون عندي أ كرث اإ

حد احلد اليل ما ولكن غالب هللا تنوصل لوا ،نواكب الرشاكت وذاك اليش

 .ليش نفوتوميكن 

وهاذ اليش اليل  (Maroc PME)كونو يف يهاذ االإماكنيات اليت ت 

قطاع دايل الرشاكت الصغرى والتوسطة، اليل اكين راه تنعطيوه لكه لل

احنا عندان واحد  ،خذان هاذ اليش اليل تنس توردوادرانه يف الوزارة وهو 

نا اليل ذي رصاحة نقولها بينت الشلك ما تنثيقوش يف القدرات دايلنا ه

ال  ،هجاز التنفس تنسمع أ نه واش الغريب قاد يدير هجاز التنفس تنديرو

و يش شوية، فايتني هجاز التنفس للهيه، كنصوبو واش ما غاديش حنشم

 ،هنا يف الغرب يف النوارص سريو شوفهم ،حمرك دايل الطائرات يف الغرب

 ؟اأ ش فيه ابش خيلعن ؟عيوما نصوبوش هاذ هجاز التنفس الاصطنا

دايلو واحنا (  validation)حد الفرتات ابش تدير هل طبعا خصك وا

خذان  (La banque de projets) واحدمواكبني هاذ اليش، دران احنا 

مليار دايل  34خذان مهنا ا ،مليار دايل ادلرمه 183داكيش اليل تنس توردو 

 احنا(  la substitution) ادلرمه اليل ميكن لها تصنع يف الغرب، هاذ

موجودة اان كنت ( La banque de projets)دران هاذ  علهياتنش تغلو 

 210 ،اليل تيش تغلو فهيا الناس (la War Room)هاذ الصباح يف هاذ 

مه وتنمتناو أ ننا منش يو ودايل الناس اليل جابو الشاريع دايهلم، غادي نواكب

 و الثقة يف نفس نا.ذغري خصنا نبقاو يعين انخ ،أ كرث من هاذ اليش

 :اجللسةلس يد رئيس ا

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال الوايل رات حقيقة تراجع الاستامث"وموضوعه  ،وأ نتقل اإ

 ".ال جنبية البارشة

 .اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار

 تفضل.

 :دعيأ  حلسن  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 احملرتم،لوزير الس يد ا

 الوزير احملرتم، الس يد

البد أ ن هننئمك عىل االإجناز التارخيي اذلي حققمتوه ال س بوع بداية، 

ع جبهة  اككجبامعة عني الش (Cotef) ادة توظيف معمل كوطيفالايض ابإ

مكناس، ابعتباره استامثرا أ جنبيا مشغال ومدرا للرثوة، حيث  -فاس 

 ليت انضلنا منواس تجبمت لطالبنا ا حافظمت من خالهل عىل هذه العلمة

خمتلف الواقع من أ جل بعث هذه العلمة من جديد، ويه مناس بة نمثن فهيا 

 القدرة يف اس تقطاب الاستامثر ال جنيب.جمهوداتمك 

 م،الس يد الوزير احملرت 

هل هناك تراجع حقيقي لالستامثرات  "19-كوفيد"يف ظل جاحئة 

 ال جنبية؟ 

جراءات ال  زارتمك جللب س تعجةل اليت ستتخذها و وما يه االإ

 الاستامثرات ال جنبية؟

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

 يد الوزير.اللكمة للس  

 والاقتصاد ال خرض والرمقي: والتجارةالس يد وزير الصناعة 

 شكرا الس يد الستشار.

 طبعا اكن تراجع فهاذ الس نة، اكين تراجع همم جدا. 

ال جنيب ما كيكونش س نة من بعد ا نعرفو وهو الاستامثر اليل خاصن
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مليار دايل ادلرمه،  33.4 ـوصلنا ل 2018س نة يف مس توى مقاد، س نة 

 2020 ،اكنت س نة هممة جدا 2018، ل ن 2019ن واحد الاخنفاض يف اك

ذن اكين تراجع طبعا.  بدينا ابجلاحئة، اإ

ن طلب قبل ما امحلد هلل، اكين طلب هاذ ال ايم همم جدا. اك ،لكن

و لوترية هممة، الستمثرين الآن ولحئة، كنا غادي منش يو يف واحد اتكون اجلا

م لبالدمه مس مترين يف الغرب وكيستمثرو البعض يف أ وراب كيقولو هلم خصه

ض مهنا، أ كرث، ما غاديش نعطيو ال سامء دايل هاذ الرشاكت رامك عارفني البع

يه ش غري استامثر أ جنيب، ف ما فهي (Cotef)ولكن عىل سبيل الثال 

 مستمثرين مغاربة. 

اليل هو جديد وهو هاذ الاستامثرات ال جنبية اليل يه هممة يف بالدان 

كيدخلو مغاربة كيستمثرو يف قطاعات هممة اكلس يارات، اكلطريان وعدة بداو 

 قطاعات.

دايلنا يف هاذ الشهور  االإسرتاتيجيةدلنا الاستامثر يف الغرب هو همم، ب

دايل الترسيع الصناعي غتوقف  االإسرتاتيجيةل ن  ..دازت ابش نوجدو اليل

 نارص:دايل الع  2وجدان اسرتاتيجية فهيا  2023-2021. 2020يف 

ماكنيات ابش نكونو من  أ وال، حتسني تنافس ية الغرب، وعندان اإ

 القطاع الصناعي اليل غادي خيلق أ حسن ما اكين يف العامل يف التنافس ية يف

 غادي جيلب مستمثرين؛مناصب شغل و 

ل ن ميل كتصنع يش حاجة ( la taxe carbone) نيا، وهو ذيكاث

ىل غادي ت (l’essence)بـابلغازوال وال  صدرها ل وراب غادي يديرو كل اإ

الطاقة  اليل يه هممة جدا، احنا كنش تغلو ابش نس تعملو( la taxe) واحد

 التجددة.

 لاميت دايلو ابش الطاقةالتع أ عطىامحلد هلل، س يدان هللا ينرصو اكن 

اليل  %40، احنا عندان تقريبا التجددة تكون موجودة يف الغرب

 les) دي نديوها للمعامل دايولنا، لهاذكنس هتلكو من الطاقة التجددة، غا

parcs industriels)، نتاج د ايلنا ما يكونش فيه ابش ميكن يكون عندان اإ

التنافس ية دايل  ي تكونوغاد ،(taxe carbone) الاكربون، كتسمىهاذ 

 6ولكن خصنا نصربو واحد  ..اليل غادي جتلب الغرب يف مس توى عايل

لهاذ النتاجئ  د يف يد مجيعا ابش نوصلوشهور، وخصنا نش تغلو ي 8شهور أ و 

ايل دخصها توصل للمعامل دايل تنافس ية  دايل الطاقة التجددة توصل فني

فني عار ، يعين دان اقرتاحاتالغرب، خاص نعرفو كيف نوصلو لها، احنا عن

ن شاء  آش خاصو يتدار، احنا كنش تغلو يف هاذ اجملال ابش، اإ ابلضبط أ

 كرث من الايض.كون الاستامثر ال جنيب أ  هللا، يف الس نوات القبةل ي

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار يف اإ

 عي:أ د حلسنالستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

أ شكرمك عىل جوابمك وأ هنئمك عىل لك االإجنازات اليت تقومون هبا لصاحل 

حيق لنا أ ن نفخر ببدلان اذلي مصد مصودا كبريا لبناء دوةل عرصية  ،طنالو 

حديثة بقيادة جالةل الكل محمد السادس، حفظه هللا، وها هو يصمد اليوم 

البرشية يف العرص احلديث، يضايه أ صعب جاحئة متر مهنا  مويس متيت أ ما

بل يتفوق أ حياان عىل أ عتد وأ قوى ادلول، حيث حافظنا عىل س يادة 

 قاللية القرار الاقتصادي والايل وعىل س يادة البدل.اس تو 

ذن حيق لنا أ ن نعزت بلك هذه االإجنازات اليت حتققت، واليت ال داعي  اإ

ىل تفاصيلها، و  ىل العودة اإ الوزير، أ حد الفاعلني اليت كنمت فهيا، الس يد اإ

، 2021ال ساس يني، ولعل أ برز مثال ما تضمنه مرشوع قانون الالية لس نة 

جراءات جبائية ومجركية محلاية النتوج الوطين وتشجيع القاوةل ي سواذل ن اإ

 الوطنية.

 الس يد الوزير احملرتم،

عادة توظيف معمل  جارية بلك من والنصة الصناعية والت "Cotef"اإ

وسط والنوارص، ويه مناس بة ليك هنئن أ نفس نا ابلنتيجة التارخيية طنجة الت

التوسط، حسب ما نرشته جمةل جة اليت احتلهتا النصة الصناعية طن

بريطانية هذا ال س بوعي يف تصنيفها للمناطق الاقتصادية ال كرث جلبا يف 

جة التوسط اثين أ مه ، حيث بوأ ت النطقة الصناعية طن2020العامل لس نة 

طقة اقتصادية ابلعامل، بعدما اكنت قد صنفت ابلرتبة اخلامسة خالل س نة من

فريقية ماكنة ا ، كام أ كد التقرير أ هن2019 الرة ال وىل اليت حتتل فهيا منطقة اإ

ما يدل عىل الصعود الهائل  جد متقدمة يف هذا التصنيف العالي، وهو

أ كرب مركب  ،ا ميناء طنجة التوسطلش بكة مناطق ال نشطة اليت طوره

فريقيا.  مينايئ وصناعي يف اإ

لك هاته العطيات وأ خرى تشجع الاستامثر ال جنيب رمغ ظروف 

احئة، حيث جند أ ن بالدان، وهلل امحلد، لها من القومات الاكفية ما جيعلها اجل

 تس تفيد من...

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 ىل عندو يش تعقيب يف حدود..ا عرفتش الس يد الوزير اإ م

ىل السؤالني الواليني جتمعهام وحدة  ذن ننتقل بعد هذا اإ ضا، الوضوع أ ياإ

مع سؤال الفريق الاس تقاليل للوحدة والبداية  ذلا س نعرضهام دفعة واحدة،

ترمجة الالزتامات احلكومية بتوفري مناخ تنافيس "والتعادلية، وموضوعه 

 ".لالستامثروجذاب 

 الستشار. تفضل الس يد
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 :الوساويس يدي الطيب  الستشار الس يد

  بسم هللا الرمحن الرحمي

 أ رشف الرسلني.والصالة والسالم عىل 

 س يدي الرئيس،

 الس يد الوزير، 

 الس يدات الستشارات احملرتمات،

 السادة الستشارون احملرتمون،

تنافيس جذاب لالستامثر احلكومة الزتمت بتوفري مناخ  الس يد الوزير،

والابتاكر، وهبدف خلق فرص للشغل وللتشغيل، فرص للشغل 

ول الهيلكي للنس يج وللتشغيل والناخ، وكذكل من خالل دمع التح

 الاقتصادي وحتفزي الاستامثر والهنوض ابلقطاع الصناعي وتطوير القاوالت.

 الس يد الوزير،

جدا، الس يد الوزير،  صناعة واخلدمات تلعب دور هممغرف التجارة وال 

كن، الس يد الوزير، بلك رصاحة قالعيهنم اختصاصاهتم لل سف، ول

صناعة تلعب دور اقتصادي لل سف، الس يد الوزير، غرف التجارة وال 

 وس يايس همم جدا. 

الس يد الوزير، نتأ سفو منني نشوفو غرف خارجة عن الوطن كل نقول 

تصاصهم، الس يد الوزير، ولمك عاطيهنم اخ  ..يلعبو دورنتأ سفو عىل الغرف 

 ؟ما نعرف ما يه ال س باب

اثنيا، الس يد الوزير، التجار يعانون وأ رابب القايه وأ صناف أ خرى 

 الس يد الوزير، هذا الوابء... ،اجلاحئة ،من فرتة كوروان يعانون

 الس يد الوزير،

جراءات والتدابري اليت اختذهتا  احلكومة، ويه عىل وشك ما يه االإ

 لالستامثر؟ من أ جل توفري مناخ جاذبانهتاء واليهتا 

 وشكرا الس يد الوزير.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

متركز الاستامثرات "يمتحور حول  ،ين يف نفس الوضوعالسؤال الثا

 ".الصناعية ببعض اجلهات

 الستشارين من الفريق احلريك.اللكمة ل حد السادة 

 :امن ادلرييسالرحعبد  الستشار الس يد

 د الرئيس.شكرا الس ي

 ، الوزيرالس يد 

 االإخوة احلضور،

ثر اس مترار متركز العديد من الاستامثرات، خاصة ا لصناعية يف عىل اإ

هجات دون غريها، نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، حول التدابري التخذة 

عمل، مع ال ؟عداةل جمالية يف توجيه الاستامثرات العمومية واخلاصةالإرساء 

ليست بوحدة الوضوع بلك رصاحة، راه التوقيت داييل  الس يد الرئيس، أ نه

 كمييش الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 نرجعو كل، حنس بو كل التوقيت دايكل. ال،

 عبد الرحامن ادلرييس: الس يدالستشار 

 راه وحدة الوضوع ما اكيناش.

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن ميكن نرجعو كل من وما السؤال بعد، أ ش نو.. تطرحو انت طيب، اإ

 دايلمك مع السؤال ال ول؟ مع السؤال احلريك.. يتناسب مع السؤال احلريك. 

 الستشار احملرتم. شكرا الس يد 

جابة عىل السؤال ال ول اليل تط رح من تفضل، الس يد الوزير، لالإ

 االإخوان من الفريق الاس تقاليل.

 د ال خرض والرمقي:والتجارة والاقتصا الصناعةالس يد وزير 

 الس يد الرئيس. شكرا

 شكرا الس يد الستشار.

آش تدار للغر  آش دران للغرف؟ أ ف السؤال وهو، أ وال، عن الغرف، أ

آرا نشوفو هاذ عرشات الس نوات  .قبل ما نتلكفو هبم؟ هذا سؤال حىت هو أ

آش اكن تدار للغرف، واش شفتو مس توى الغرف فني اكن؟  اليل دازو أ

 فني اكين اليوم؟ وشفتو مس توى الغرف 

اكنو كيش تغلو بواحد  اليل اكن عند الغرف اكن ضئيل، تضاعف. ادلمع

جيابيةالنطق يف شلك. اليوم الغرف كيش تغلو  ميل اش تغلنا  ،كيعطيو نتاجئ اإ

ذيك الناظرة دايل التجار، ها انتوما شفتو خرجنا بتوصيات هممة، مهنا 

ير الالية، ومهنا لمك وز راه قدمو (7la CPU) توحيد الرضائب ذاك

 ية الصحية اليل صاحب اجلالةل اعطى الانطالقة دايلها.التغط 

ذن يوم كيش تغلو، كيعطيو هاذ الغرف ما بقاوش كيف اكنو قبل، ال  ،اإ

نتاجئ، وكنعطيومه صالحيات ميكن هلم يعطيو للمواطنني يواكبو الرشاكت، 

فهيم  داخلني هاذ الصباح كنت كنش تغل مع هاذ البنك دايل الشاريع،

 les Centres Régionaux d’Investissement: les)الغرف وحىت 

CRI)، ذن الغرف  هذا يشء همم. اإ

شفتو ال رقام، راه تبدل فهاذ الس نوات ال خرية، مناخ ال عامل كنظن أ نه 

 امحلد هلل.

، لكن، امحلد هلل، البعض من اكين بزاف دايل السائل خاصنا حنس نوها

 دايلها.هاذ السائل اعطت الامثر 

 شكرا.

 يس اجللسة:الس يد رئ 

 
7 Contribution Professionnelle Unique 
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 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب.  اللكمة للس يد الستشار يف اإ

 طيب الوساوي:ال  س يدي الستشار الس يد

 .شكرا

الس يد  وقبل لك يشء، الس يد الوزير، امحلد هلل،.. حىت الوزارة دايكل

 احة.الوزير، هاذي وزارتك انحج فهيا ومتوفق فهيا، مسعتك طيبة بلك رص 

س نة رئيس غرفة التجارة  17، الس يد الوزير، أ ان فامي يتعلق ابلغرف

لكن، الس يد الوزير، والصناعة واخلدمات دايل العيون، وتعاونت معنا، و 

رث، ميل كنشوف غرف يف برا عندمه اختصاصات أ كرث وعندمه مراقبة أ ك

صني ولكن هاذي ما عندها.. ابلنس بة للغرف، الس يد الوزير، احنا هذا انق

قلت كل، الس يد الوزير برا عندمه  -غرف فيه، ولكن ميل تشوف 

، يف مجيع.. اختصاصاهتم، عندمه مراقبة، عندمه مداخيل خاصة يف الوائن

 .احنا الغرف عندان، الس يد الوزير، حىت يف الربوتوكول اكع ما يعيطو كل

 الوزير. السالم عليمك الس يد

 :اجللسةالس يد رئيس 

 ار.شكرا الس يد الستش

 الوزير؟  اكين يش تعقيب الس يد

 تفضل.

 والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي: الصناعةالس يد وزير 

 ستشار. أ ان متفق مع الس يد ال 

الغرف يف  اليل بغينا نعرفو وهو أ ان كنت كنقول أ نه عالش خاصنا نغريو

 الغرب، ل ن عندان غرية عىل البالد وكنشوفو أ نه يف اخلارج كيديرو معليات

 ئن والطارات وغريها.هممة جدا، كيسريو الوا

احنا غاديني تدرجييا، داب ها انت شفيت الغرف دايلنا كيفاش تطورو، 

يعين الناطق ( les parcs industriels) دايل تدخلو يف التس يريبداو كي 

ما دران يش منطقة صناعية فهيا الغرفة كنحاولو أ ن هاذ  اعية، فنيالصن

الغرب كتسري مناطق  ل ن اكنت غرفة أ جنبية يفالنطقة الصناعية، 

جيابية  عالش الغرف الغربية ما يديروهاش؟  ،صناعية وكتعطي نتاجئ اإ

اي أ نه الغرية عىل البالد، خصنا ندفعو ونشدو بيد هاذ الغرف متفق معا

 طيو هاذ النتاجئ. ابش يع 

كنتش  الآن النتاجئ دايل الغرف كنفتخر هبا، ما ،امحلد هلل، أ ان متفائل

اليوم كنشوف أ ننا وصلنا لس توى بداو الناس  ،ولكنفتخر هبا يف ال  

امحلد هلل،  ،جال ال عاملكيش تغلو وكيتبعو اللفات، كيواكبو الستمثرين ور

أ ننا يف الس تقبل نوصلو الإيطاليا ونوصلو لهاذ ادلول ال خرى،  احنا كنمتناو

ن شاء هللا. ن شاء هللا، اإ  ها احنا جايني، اإ

 

 :اجللسةرئيس  الس يد

 الوزير.  شكرا الس يد

ىل السؤال المتحور حول  متركز الاستامثرات الصناعية ببعض "ننتقل اإ

 ".اجلهات

 .الستشار من الفريق احلريكس تعاود تطرح السؤال الس يد ما فهيا اب

 تفضل.

 الرحامن ادلرييس: عبد الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس. 

 الس يد الوزير، 

 ضور،االإخوة احل

ثر اس مترار متر  كز العديد من الاستامثرات، خاصة الصناعية يف عىل اإ

ول التدابري التخذة هجات دون غريها، نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، ح

 الإرساء عداةل جمالية يف توجيه الاستامثرات العمومية واخلاصة.

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

 وضوع.داةل والتمنية يف نفس الاللكمة لفريق الع

 الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ر،الس يد الوزي

 والسادة الستشارون احملرتمون،الس يدات 

 الس يد الوزير،

آاثر جاحئة كوفيد عىل  خالفا لهذه الس نة الاس تثنائية اليت ظهرت أ

ال خرية منوا  ، حققت بالدان يف الس نواتالوضع الاقتصادي والاجامتعي

جيابيا همام ومع هذا المنو مع اكمل ال سف هناك ازدايد يف التفاوت يف  ،اإ

دماج امثر بني اجل فرص الاست جاابت حقيقية الإ هات، وهذا ال يقدم اإ

 الش باب يف سوق الشغل وخفض نس بة البطاةل.

اذها عىل من أ جل ذكل، سؤالنا هو حول التدابري اليت تعزتمون اخت

قالع اقتصادي يس تجيب مس توى التوطني ا جلهوي لالستامثر ل جل اإ

 دان.لالنتظارات الاجامتعية اللحة ابجلهات الضعيفة ببال

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

جابة عىل السؤالني  .اللكمة للس يد الوزير لالإ

 تفضل الس يد الوزير.
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 :والاقتصاد ال خرض والرمقيوالتجارة  الصناعةالس يد وزير 

 شكرا الس يد الرئيس.

هو ابش الاستامثر يوصل فامي خيص الصناعة كيخص  اليل غنشوفو

تكون يف الس توى الالئق. اليل خصو يكون قريب من  البنية التحتية

الطار خاصو يكون قريب من الطار، اليل خصو يكون قريب من اليناء 

ىل شفتو يف ها رب اش تغل ذ الس نوات لكها اليل الغخاصو يكون قريب، واإ

 ،نية حتتية يف مس توى دويل اليل الآن الستمثرينجبدية، ل ن دار واحد الب 

كيس تافدو مهنم، يعين الطرق الس يار وال الوائن  ،ال ال جانبال الغاربة و

 يف الس توى ادلويل وال الطارات..

حو يل هاذ وصلنا لنتاجئ ال بأ س هبا، نعطيمك بعض العلومات، وامس

 ويل.اليش يش شوية ط

جديدة دايل الناطاق الصناعية اليل  هكتار 850اليل وصلنا لو وهو 

 اكنت موجودة. اليل تزادت اليوم ويه: هكتار اليل 575تزادت عىل 

 هكتار؛ 118هكتار الفرتة ال وىل، والفرتة الثانية فهيا  100طنجة  -

 هكتار؛ 143 :القنيطرة -

 ؛هكتار 305 :ماسة – سوس -

 هكتار؛ 500 :مكناس –فاس  -

 هكتار؛ 62 :النوارص دايل الطريان -

 هكتار؛ TAC: 260)8(طنجة دايل الس يارات  -

 هكتار. 20 :سال -

 طور االإجناز: واليل

 هكتار؛ 31 :لكممي -

 هكتار؛ 40 :سوق ال ربعاء -

 هكتار؛ 10 :محدأ  قرية اب  -

 هكتار؛  46 :الساكنية يف القنيطرة -

 هكتار؛ 43 :قلعة الرساغنة -

آسفي - عا 35 :أ  النطقة؛دايل دة تأ هيل هكتار، هاذ اليش اإ

 هكتار؛ 10 :طاطا -

 هكتار؛ 70 :طرفاية -

 هكتار؛  9 :الرش يدية -

 تار.هك  26 :السامرة -

ىل جينا نشوفو القطاعات اليل اس تافدو، النس يج اس تافد ما  اإ

 15.000 ـمرشوع ب 70نعطيمكش أ رقام، عىل سبيل الثال ادلار البيضاء 

 
8 Tanger Automotive City 

شغل، هجة  منصب 4300 ـمرشوع ب 24اس منصب شغل، مكناس ف

 منصب شغل.  3600 ـمشاريع ب 8الرشق 

ىل جينا نشوفو مجيع اجلهات اس تافدو، الواد الغذ ائية وغريها، يعين اإ

 هاذ الشاريع اكينني عىل أ رض الواقع، اعطاو نتاجئ. 

طبعا بعض الناطق كيطالبو أ نه يكونو هاذ الناطق الصناعية تكون 

نقطة ما متفقش معها، ما ابش نكونو واحضني، لنقطة عندمه. هنا ا

كنديروش النطقة الصناعية ونتس ناو نقلبو عىل الستمثريين واش غادي 

 وال ما غاديش جييو.  جييو

هاذ الغلط فات تدار يف الغرب وعندان مناطق صناعية فهيم مشالك، 

اليل  وكنديرومه مع الناس ،يكونو دراساتخص رامك عارفني البعض مهنا، 

 معنيني ابل مر. 

جيابية كنستمثرو ل ن احنا عندان الغرض هباذ ميل  كتكون النتيجة اإ

 ما تكونش استامثرات اليل ما الناطق الصناعية تكون موجودة، غري

كتعطيش نتاجئ، ل ن هاذو درامه دايل الغاربة اليل غادي نستمثرو بال 

 مقابل.

ما بغيتو، ندرسو مجيع  يف مناطق صناعية فني احنا مس تعدين نستمثرو

ىل ابمس هللا، نبداو من الآن، ل ن هاذ الناطق  ، اكنت النتاجئ ابينةاإ

ىل ما اكنتش هاذ البنية التحتية موجالصناعية عندان هبا احلاجة،  ودة، راه واإ

 صل.يو الاستامثر ما ميكن لوش 

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 الوزير.شكرا الس يد 

 ريك.التعقيب بداية للفريق احل

 الرحامن ادلرييس: عبد الستشار الس يد

 شكرا الس يد الوزير. 

به  ليل كتقومويف احلقيقة، احنا من الناس الدافعني عىل العمل دايلمك ا

ومن خاللمك الوظفني دايل وزارة التجارة والصناعة، هذا ما ميكنش يش 

ال أ نه، الس يد الوزير، كام قلت قبيةل هو يف احلقيقة اكين  واحد ينفيه، اإ

احملور. احنا بغينامك جتهتدو أ كرث، الس يد الوزير، واحنا  واحد العمل يف واحد

ىل ما اجهتد دران اليد يف اليد كام انش لكنا و كنعرفو أ نه اكين الباليص اإ

مليار اليل كهترضو علهيا اليل بغيتو تدخلو للمغرب، ما  34هاذيك  ،هرضتو

 ..اجة، مجموعة دايل اجلهاتفهيا ابس هاذ الناطق اليل ما واصلها حىت ح

 هرضيت عىل مجموعة دايل اجلهات أ ان غهنرض كل عىل اجلهة اليل كنعرفها

ق قلميأ كرثية اجلنوب الرشيق، اإ قلمي الرش يدية واإ قلمي لمي ميدلت، اإ  تينغري واإ

قلمي و  رزازات. لوال الرشوع دايل صاحب اجلالةل، هللا ينرصو، زاكورة واإ

 ا اكنت اس تافدت حىت حاجة.، هاذيك النطقة م"نور"دايل 

حاليا تقريبا مكلت ال شغال فيه، وتقريبا ذوك الناس لكهم اليل جاو 
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حاليا لقاو راسهم ما بقاش  ،ق هاذيوطنو وسكنو يف هاذ الناطاس ت

( l’exclusivité) العمل، اكينة البطاةل أ كرث، وابلتايل عالش ما تكونش

دايل هاذوك اللوحات  ابلنس بة لهاذ الناطق أ نه يتدار واحد الصنع

 ،س ية، لكيش داب كيطلهبم وما خيص هاذ اليش دايل الطاقة التجددةالشم 

عالش ( l’exclusivité) س يديأ   الوزير، عالش ما تعطيوانش الس يد

كتحللوها يف لك بالصة؟ عالش ابلضبط أ ن الشمس مزاينة كتاخذو هاذ 

 التصنيع، ولا ال أ نه هاذ الطاقة التجددة كتعاون يف -كام هرضيت قبيةل  -

ان احلق حىت احنا يف الامتياز الرضييب ابش هاذ الستمثرين جييو تعطيو

ئل اليل ممكن تدار، اليل ما ميكنش لكها ان الامتياز يف بعض الساوتعطيو

تكون موفرة يف واحد احملور خاص بوحدو، ابخلصوص أ ن احنا تقريبا 

 ير. الش باب دايلنا لكو راه وىل عاطل، أ الس يد الوز

ىل جييت تشوف أ كرب الناطق اليل ترضرت يه هاذ كوروان تقريبا اإ 

الس ياحة. داب لكيش ا عىل يف ال غلبية دايله النطقة دايلنا، اليل كتعمتد

 الس يد الوزير. واقف، 

ىل ما تعاونتوش معنا وولينا لقينا واحد الاسرتاتيجية واكن واحد  اإ

، ق، خص اجهتاد مايش بوحدمكالاجهتاد كام درتو الاجهتاد يف هاذ الناط

خص وزارة الالية كذكل التحفزي الرضييب، ل ن ما غاديش نبقاو هكذا 

ما اكينش  ،لنطقة راه ما اكيناش بنية حتتيةتفرجو ونبقاو نقولو ذيك اكن 

طرق، ما اكينش هذا. شكون اليل ما كيديرش هاذي؟ راه توجه دايل 

ىل ما درتهيمش (les grands projets)احلكومة، يه اليل كتدير  ، اإ

 ك الناطق يعين أ نمك كتحمكو علينا بأ ننا ما معران غتوصلنا يش حاجة.هبذو 

نا كنطلبو احلق دايلنا وهذا حق اليل هو لتايل، الس يد الوزير، اح واب

دس توري، أ نه كام كتجهتدو يف مناطق أ خرى أ ن رضوري جنهتدو يف هاذ 

ابهلل عليمك يف  ،ن امحدواش ب.. الناطق هاذو ل نه، أ وال، عىل ال قل

حملاميد وال يف زاكورة خيلص الرضيبة حبالو حبال واحد يف ادلار البيضاء وال ا

 اليش. حرام هاذ ؟يف الرابط

 الس يد الوزير،

أ ان كنعرفك خشصيا هنار كتجهتد فيش بالصة راك كتلقى لها التخرجية، 

 لقى لنا التخرجية، هللا جيازيك خبري، ابش خنرجو كود.

لنا ودير هاذ الربانمج دايكل، حطها ا خترجية لهاذ النطقة دايلقى لن

 كرث.راه ما بقاوش الناس يزيدو يصربو أ   ،قدامك هللا جيازيك خبري

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الستشار.

 اللكمة للس يد الستشار من فريق العداةل والتمنية.

 الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:

 س.شكرا الس يد الرئي

 الس يد الوزير،

آاثر اجلاحئة أ كدهتا، اكين تفاوت حىت يف ال زمة ويف هذه الت فاواتت، أ

. مؤخرا احلساابت اجلهوية اليت العجز بني هذه الناطق وهذه اجلهات

 أ صدرهتا الندوبية السامية للتخطيط كذكل تؤكد هذا ال مر هذا، هناك

يعكس التفاوت  تفاوت عىل مس توى نفقات الاس هتالك بني اجلهات، هذا

ادلخل، وهذا كذكل يعكس التفاوت عىل مس توى فرص عىل مس توى 

 الشغل.

قتصادية والمتركز يف الؤرشات تعكس مسامهة اجلهات يف ال نشطة الا

هجات ابلنس بة للقطاع الثانوي،  3هجات ابلنس بة للقطاع ال ويل،  6

 نس بة للقطاع الثاليث. وهجتني ابل 

ا ملحا لتفكيك طني الاستامثرات أ صبح أ مر مبعىن أ ن هاذ ال مر دايل تو 

 هذا العجز الوجود يف هذه اجلهات الهمشة. 

رساء، أ وال، خط ة لتوطني الاستامثرات يف هذا جيعلنا نؤكد عىل اإ

هناء افرتاس اجلهات الكربى  اجلهات الكربى الضعيفة اقتصاداي واإ

قية دارت لالستامثرات، أ ي استامثر يأ يت السلطات احمللية يف اجلهة الرش 

ستامثرات، حىت جاو لآخر حلظة لنطقة القطب التقين جمهودات جللب الا

 .مشاو للشاملوالو ر وجدة أ ناكد وطارو حدا مطا

منطقة اجلهة الرشقية منوذج، البنية التحتية: مطارين، ميناءين والثالث 

جناز دايلو، حمطتني هنائيتني للسكك  غرب التوسط يف الطور الهنايئ لالإ

ىل مدينة ظية يف الناية، واحدة يف وجدة والثان احلديد ور، الطريق الس يار اإ

وجودة، ولكن البد ور، البنية التحتية مظالطريق من وجدة للناوجدة، تثنية 

 من تفعيل منحة النقل للناس اليل كيجيو لهاذ الناطق البعيدة.

اثنيا، جيب حتفزي الستمثرين، ميكن لدلوةل أ ن تتفاوض مع الستمثرين 

ىل هذه الناطق ، ل ن البنيات التحتية موجودة فهيا، ختفيض أ مثنة ليتوهجوا اإ

 ار.العق

 الس يد الوزير، 

اليل ( le pôle technique) طب التقينأ ان تلكمت معك عىل الق

 ، بناايت%40حدا مطار وجدة أ ناكد، نس بة الاس تغالل فيه ال تتجاوز 

القاوالت ل ن  ..خاوية، ما فهيا حىت يش حاجة( l’offshoreدايل )

 اليل ممكن.. الصغرية

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 الس يد الستشار.شكرا 

طار الر   د عىل التعقيبني.واللكمة للس يد الوزير يف اإ

 والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي: الصناعةالس يد وزير 

 شكرا الس يد الرئيس.

نت بعجاةل، هنرضو، كننساو شوية، هاذي غري س نوات قليةل اك

اعطى البيضاء فقط، فقط. س يدان هللا ينرصو الاستامثرات يف ادلار 
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 وصل. التعلاميت دايلو ودفع هاذ اليش ابش اليناء دايل طنجة

بدينا كنشوفو االإستامثرات كميش يو لطنجة، قلنا مزاين، واحد الشوية 

مكناس،  -بدينا كنقولو هاذ اليش كثري عىل طنجة، بداو كميش يو لفاس 

بعد اكنت القنيطرة، من بعد بدينا  مشاو لهاذ النطقة، من اتاالإستامثر 

قولو هاذ كنشوفو القنيطرة فهيا مشالك، بداو عاود اثين احنا مكغاربة كن

اليش عىل القنيطرة بزاف علهيم، مزاين، هاذ اليش لكو مزاين، هاذ اليش 

ىل اكنت يش عصا حسرية اليل غادي حتل  -تدرجييا، الآن سوس  ماسة، اإ

و مجيع الناطق، غنقول لمك راه ماكيناش  فدقة وحدة وغادي ندير الكالش

 ومس تحيل، هاذ اليش خصو مييش تدرجييا، خصنا نش تغلو، خصنا

نش تغلو أ كرث أ ان متفق معاك، ماكنش تغلوش نزيدو واحد الشوية أ ان متفق، 

 من الآن فصاعدا غادي نزيدو نش تغلو أ كرث، مرحبا.

رو اكن ن مرشوع، هذا ومه، معماك اليل اكين وهو اجلهة الرشقية،

هذاك الرشوع اليل كهيرضو عليه الناس يف اجلهة الرشقية، ابش نكونو 

ك الرشوع، ل ن هذاك الرشوع اكنو الناس واحضني، معمرو اكن ذا

كيسولو، كيساومو، دارو يف مجيع مناطق دايل الغرب، واختارو النطقة 

لو ة أ خرى، فرايس أ نه كيقو طقاليل ابغاو، حىت واحد ما اداهوم ليش من

الناس أ نه اكن واحد الرشوع حىت غادي يدار وجاو هزو اداوه، حىت 

ساومو السوق ميل لقاو ذاك اليش اليل خصهم واحد ما اداه، اكنو الناس كي 

 مشاو.

ولكن ماميكنلكش تلزم عليك ابش مييش  ،الستمثر ميكن ليك كتواكبو

لنطقة  كنديرو كنقدمو هلم االيلليش منطقة، ابش نكونو واحضني، احنا 

وكنقولو هلم هاهوما االإمتيازات دايل هاذ النطقة أ حسن من هاذي ولكن 

ىل ق ال يل غادي منيش حفايل، أ ان الزم منيش لطنجة، كنقول ابش تلزم عليه اإ

هل ال، باليت هللا يريض عليك، الناس يف طنجة ابرك علهيم أ رى منيش جلهة 

ىل قال نديأ خرى، نفرس كل، وكهنزو و  يل طنجة وال خنرج ه ونفرس ليه، اإ

كنقول هل أ س يدي مرحبا يف طنجة، ابش نكونو واحضني،  ،من الغرب

يش، هو اليل كيختار، أ ان كنحاول جنرو فني خصو يتجر ماميكنش خنليه مي

 ابش يكون التوطني دايل االإستامثرات.

نوصلو ابش احنا متفقني هجواي، االإدارة دميا راه خدامة، كنش تغلو معها 

 النتاجئ.

 رئيس اجللسة: الس يد

 انهتىى الوقت الس يد الوزير.

جابتك يعين خلتنا نتجاوزو شوية معاك داي ل الوقت، يعين الكمك واإ

 معذرة، كنعتذر لبايق االإخوان السادة والفرق.

آخر سؤال مربمج عندان يف هذه اجللسة مع الس يد الوزير، موضوعه  أ

سرتاتيجية شامةل للتعويض   اعي".الصن"وضع اإ

سادة الستشارين من فريق االإحتاد العام لقاوالت اللكمة ل حد ال 

 الغرب، لتقدمي السؤال.

 تفضل اليس .. 

 ر الس يد عبد امحليد الصويري:الستشا

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

 حلول انجعة ابتاكر س ياق يندرج موضوع هاذ السؤال الشفهىي يف

حدى ال عطاب البنيوية لمنوذجنا  شاكلية جعز الزيان التجاري اكإ لتجاوز اإ

ىل مصاف ادلول الصاعدة، اليت تعمتد  الارتقاءن التمنوي، وهو ما حيول دو  اإ

أ ساسا عىل التصدير، عكس الغرب اذلي مل يس تطع أ ن يكون مصدرا، 

 .2019% عام 57.4دات بلغت يل أ ن نس بة تغطية الصادرات للوار وادلل 

ن حتقيق التوازن عىل مس توى الزيان التجاري، مير أ ساسا عرب قنوات  اإ

هما االإدارات والؤسسات العمومية وامجلاعات الطلبيات العمومية اليت ترب 

ه الرتابية، الس امي عندما يكون الزبون ال جنيب ملزما بتوطني جزء من أ نشطت

قتصادية ونقل اخلربة والها  س يج القاواليت احمليل.رات والتكنولوجيا حنو الن االإ

ننا نتساءل حول عدم  ورمغ الآاثر االإجيابية للتعويض الصناعي، فاإ

جبارية العمل به.التنصيص   يف مرسوم الصفقات العمومية عىل اإ

 الس يد الوزير احملرتم،

ننا يف االإحتاد العام لقاوالت  ذ نمثن عاليا اجملهودات البذوةلاإ  الغرب، اإ

ننا ن ىل توس يع جماالت التعويض الصناعي من من طرف وزارتمك، فاإ دعومك اإ

 خالل:

صالح االإطار القانوين والتنظميي للصفق - ات العمومية من خالل أ وال: اإ

عامل رشط التعويض  ىل اإ جبارية اللوجوء اإ تضمني الترشيع الوطين، اإ

آاثادلولية للمغرب، لا هل من  الالزتاماتمع  انسجامالصناعي، يف  يف  رأ

قتصاد الو  نعاش االإ  طين وخلق مناصب شغل جديدة؛اإ

م، يض الصناعي، ونمتىن منمك الس يد الوزير احملرت اثنيا: خلق واكةل للتعو  -

ىل واقع معيل ملموس يف القريب  جراء اإ يف هذا االإطار، ترمجة هذا االإ

العاجل، وذكل عىل غرار العديد من ادلول، حباكمة متناصفة مع 

 والت الغرب، فامي خيص:االإحتاد العام لقا

 عداد وبلورة تزنيل عقود التعويض الصناعي ومناذجه؛اإ  •

الغرب خصاصا  توجيه القاوالت حنو القطاعات اليت يعرف فهيا •

حالل الواردات ابلصادرات  لل نشطة اليت وجب تشجيعها )اإ

 احمللية(؛

 التتبع والتقيمي يف تنفيذ الشاريع؛ •

خيص  ت التوسطة الوطنية فاميمواكبة الرشاكء ال جانب والقاوال •

عداد تكل الشاريع؛  اإ
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ر عرب التعويض الصناعي والبحث العلمي تشجيع الابتاكر ابالستامث •

 ية، عىل غرار الواكةل ال وروبية اليت هتمت هبذا الوضوع؛والتمن 

وتشبيك منظومة القاوالت الوطنية وال جنبية يف جمال التعويض  •

 الصناعي.

ى تنفيذ هذا االإجراء يد الوزير احملرتم، عن مدوأ خريا، نسائلمك الس  

آاثرهاحلكويم   اليد العامةل الغربية؟ الرتقبة عىل  وأ

 شكرا.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 وشكرا لضبطك للوقت بشلك حريف.

جابة عىل السؤال.  تفضل الس يد الوزير لالإ

قتصاد ا الس يد وزير  ل خرض والرمقي: الصناعة والتجارة واالإ

 يد الرئيس.شكرا الس  

السؤال الهام جدا دايل التعويض وشكرا الس يد الستشار عىل هاذ 

 الصناعي.

وفو وهو الغرب عدة مسائل مااكنش كيس تعملها بزاف، اليل خصنا نش

قتصاد الغريب  التعويض الصناعي ماكناش كنس تعملوه، وأ يضا ادلفاع عىل االإ

( 9l’OMCاليل )وداكيش  )tidumping)la protection, l’anهذاك 

طار يعين كتسمح بيه ماكناش كنس تعملوها بزاف ، الآن كنس تعملوها يف اإ

جيابية، كنش تغلو مع بعض الوزارات، حبال حاكمة واحضة، اعطات نتاجئ  اإ

 (Alstomوزارة ادلفاع، والآن عندان رشكة كتستمثر يف الغرب دايل )

( فالطاقات l’impression 3Dاليل كتصنع ذاك السائل، ذاك )

اليل ارشى  (satellite)تجددة، اكين هاذ التعويض الصناعي، فـ ال 

طار.الغرب، اكن تعويض صناعي، ل ن اش تغلنا   مع ادلفاع يف هاذ االإ

هاذ اليش  (la commande publique)أ ان متفق متاما أ نه يعين أ نه 

يف الغرب،  كتصنعاليل كترشي ادلوةل مس تحيل أ ننا نرشيو مسائل اليل 

أ ربعة أ شهر،  قل، ولهذا راه خرج مرسوم هاذ الس نة هاذيدخلش للعتماك 

اليل  ، كنلزمو عىل الناساليل كتعطي هاذ االإماكنية، أ ننا مايش االإماكنية

ىل اكن النتوج مغريب خصو يرشي من الغرب،  كيرشيو يف ادلوةل، أ نه اإ

نتوج أ جنيب يعين هذا م  هاذ اليش مازال مادخلناش احنا، مازال كنقولو

جودة، أ بدا، النتوج الغريب وصل للجودة أ حسن من عدة  منتوج ذو

% دايل 90تصدر منتوجات أ جنبية، ولهذا النتوج الغريب ميل كي 

%، وكيترشاو 90الس يارات اليل كنصنعو يف الغرب كتصدر ل ورواب، 

قولو ربى كيوكيعرفو الناس، داب كنش تغلو مع الناس اليل هاذ الرشاكت الك

أ حسن من النتوج دايل عدة دول، الرشاكت أ ن النتوج الغريب 

 
9 Organisation Mondiale du Commerce 

  العامل اليل عندمه.احنا رمق ثالثة يف  (PSA)دايل

ىل امسح يت يل، الس يد الستشار، مااكينش غري "التعويض"، اكين اإ

يعين كنس توردو بزاف دايل  ،(la substitution)"الاستبدال" يعين 

كهنرضو مع  ن لنا نصنعوها يف الغرب،ليل ميكالسائل من اخلارج ا

القاوالت الغربية، اش تغلنا هاذ الصباح مع الناس دايلمك، شافو هاذ 

رشوع اليل اكينة يف الغرب، كنمتناو أ نه مجيع أ رابب م  100الشاريع، هاذ 

مليار دايل  34العمل انتهبو بدقة لهاذ الشاريع، راه فهيم اخلري، نبداو بـ 

ن شاءادلرمه،  مليار دايل ادلرمه،  50أ كرث من و  50هللا غادي نطلعو لـ  واإ

ذن خصنا نش تغلو الي د عندان هبم الغرض، هاذ ادلرامه عندان هبم الغرض، اإ

ن شاء هللا.  يف اليد، ابش نوصلو للنتيجة اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة.

احملرتمني عىل هذه  يدات والسادة الربلانينيوالشكر موصول للس  

 اجللسة.

 .ورفعت اجللسة اخلاصة ابل س ئةل الشفهية


