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  امخلسنيو  الثالثة اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 7(هـ 1437 فاحت رمضانالثال8ء : التارخي
  .ئJس اIلسلر  اCٔولاخلليفة ، محمد اCٔنصاري الس@يد املس�شار: الرئاسة
 العارشةواTقLقة  ثانية، ابتداء من الساNة ال ائقدق عرشةو  ةساN: التوقLت

  .بعد الزوال
  .شة اCٔس@ئ\ الشفهيةمZاق : Yدول اCٔعامل

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

  :اجللسة ، رئJسمحمد اCٔنصاري الس@يد املس�شار
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس@يدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ووفقا ملقoضيات النظام  ،من اTس@تور 100معال بkٔحاكم الفصل 

املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة Cٔس@ئ\ السادة اTاqيل Iلس 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

اCٔس@ئ\ الشفهية املدرYة يف Yدول اCٔعامل، وق{ل الرشوع يف تناول 
ٔ�عطي بداية اللكمة �لس@يد اCٔمني ٕالطالع اIلس املوقر Nىل ما Yد من 

  . مراسالت وٕاNال�ت
  .اللكمة لمك اليس Nدال

  :شار الس@يد محمد Nدال، ٔ�مني اجللسةاملس� 
  .شكرا الس@يد الرئJس

املس�شار�ن بkٔربعة قرارات صادرة عن اIلس اTس@توري  جملستوصل 
  :تتعلق Nىل التوايل مبا ييل

 ٕ�لغاء انت�اب الس@يد ع�ن عي\قىض مبوج{ه  1001/16القرار رمق 
كتو�ر �ٔ  2عضوا مب�لس املس�شار�ن Nىل ٕا�ر �قرتاع ا�ي ٔ�جري يف 

يف نطاق الهيئة الناخ{ة ملمثيل اIالس امجلاعية وجمالس العامالت  ،2015
 ،واد نون، وب�Zظمي انت�اب جزيئ لشغل املقعد الشاغر-واCٔقالمي جلهة لكممي

  .من القانون التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن 92طبقا ملقoضيات املادة 
 Lلاب الس@يد Nابد شك ٕ�لغاء انت�ج{ه قىض مبو  1002/16القرار رمق 

ٔ�كتو�ر  2عضو مب�لس املس�شار�ن Nىل ٕا�ر �قرتاع ا�ي ٔ�جري يف 
�رمس الهيئة الناخ{ة ملمثيل اIالس امجلاعية وجمالس العمالت  2015

القZيطرة، وب�Zظمي انت�اب جزيئ لشغل  -سال  –واCٔقالمي ¦ة الر�ط 
التنظميي املتعلق مب�لس من القانون  92املقعد الشاغر طبقا ملقoضيات املادة 

 .املس�شار�ن
ب د، محمد §ٕ�لغاء انت�اب السادةقىض مبوج{ه  1004/16القرار رمق 

ٔ�عضاء مب�لس  ربيعة، والس@يدة مLنة عفانوجامل �ن  ومحيد زاتين
يف نطاق  2015ٔ�كتو�ر  N2ىل ٕا�ر �قرتاع ا�ي ٔ�جري يف  ،املس�شار�ن

ة وجمالس امجلاNات واCٔقالمي ¦ة اTار الهيئة الناخ{ة ملمثيل اIالس امجلاعي
سطات، وب�Zظمي انت�اب جزيئ لشغل املقاNد اCٔربعة الشاغرة  -البيضاء 

 .من القانون التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن 92طبقا ملقoضيات املادة 
يل ٔ�هل يٕ�لغاء انت�اب الس@يد ٔ�فض قىض مبوج{ه  1005/16القرار رمق 

 2س املس�شار�ن Nىل ٕا�ر �قرتاع ا�ي ٔ�جري يف عضوا مب�ل ٔ�محد ٕا�راهمي
يف نطاق الهيئة الناخ{ة ملمثيل اIالس امجلاعية وجمالس  2015ٔ�كتو�ر 

\qاTقالمي ¦ة اCٔظمي انت�اب جزيئ لشغل -العامالت واZواد ا�هب، وب�
من القانون التنظميي املتعلق مب�لس  92املقعد الشاغر طبقا ملقoضيات املادة 

 .ار�ناملس�ش
 :كام توصل اIلس من جملس النواب مبشاريع القوانني التالية

  يتعلق مباكحفة �جتار �ل¬رش؛ 27.14مرشوع قانون رمق  .1
يتعلق بتصفLة مزيانية الس@نة املالية  100.15مرشوع قانون رمق  .2

 ؛2013
يتعلق مبراق{ة وزجر ا°الفات يف جمال  66.12مرشوع قانون رمق . 3

 ؛التعمري والبناء
بت²ديد رشوط الشغل وال�شغيل  19.12مرشوع قانون رمق . 4

 .املتعلقة �لعامالت والعامل املزنليني يف ٕاطار قراءة 8نية
̧ٔس@ئ\ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ´اية يوم الثال8ء   7و�ل¹س@بة ل

 :، فه«ي اكلتايل1016يونيو 
  سؤ�؛ N :16دد اCٔس@ئ\ الشفهية -
 ٔ�س@ئ\؛ N :8دد اCٔس@ئ\ الكoابية -
 .ٔ�جوبة N :5دد اCٔجوبة -

ويف اخلتام، ٔ�حLط اIلس املوقر Nلام ٔ�ننا س@نكون م{ارشة بعد Yلسة 
اCٔس@ئ\ مع Yلسة معومLة ختصص ملناقشة عرض الس@يد الرئJس اCٔول 
Iلس اNCٔىل �لحسا�ت، Nىل ٔ�ن يمت البث التلفزي لوقائعها يوم ´د اCٔربعاء 

 .باÄا والثانية زو�ما بني الساNة احلادية عرش ص 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد اCٔمني

وبعد ٔ�ن ٔ�قول �لجميع رمضان م{ارك سعيد، Æس@هتل Nىل �ركة هللا 
  .Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة

  .ٔ�س@يدي مرح{ا تفضلنقطة نظام، 

  :عبد احلق JÄسان املس�شار الس@يد
  .الس@يد الرئJسشكرا 

�رساÊ ملكoب جملس املس�شار�ن فÉ يتعلق  بعثتالس@يد الرئJس، 
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هتا يف بداية ي و¦ه يل هذا املكoب، وطلبت قراءمبوضوع التن¬Lه ا�
رار مكoب ق اجللسة، كام Äدث يف اجللسة املاضية اليت متت فهيا تالوة

  . جملس املس�شار�ن
الحظت ٔ�ن هذه الرساÊ مل تتىل، وNليه ٔ�طلب مZمك الس@يد  ،لكن

  . حوا يل بقراءهتاالرئJس ٔ�ن Ðسم

  :الس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا الس@يد الرئJس

قد ٔ�عطيتمك ومسحت  ،هذه ٔ�وال جتاوزا واÄرتاما لمك الس@يد املس�شار
لمك ب�Zاول اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، �عتبار ٔ�ن نقطة نظام تتعلق 

  . �ل�س@يري وهذه النقطة ال تتعلق �ل�س@يري
ية من اخoصاصات املكoب، فÉ خيص ما ٔ�رشمت ٕاليه فهذه القض 

وسkٔمعل بkٔمانة Nىل نقل ما تفضلمت به ٕاىل املكoب ليتداول fشkٔهنا، وٕان شاء 
  .هللا ٕاذا قرر املكoب ٔ�ن تتىل فس�oىل يف Yلسة الحقة

  .شكرا
Æس@هتل Nىل �ركة هللا Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال اCٓين،  نٕاذ

امللكف �ملغاربة املقميني من بني السؤالني اCٓنيني املو¦ني �لس@يد الوز�ر 
وقد ، "2016إالNداد لعملية عبور "موضوNه و  ،�خلارج وشؤون الهجرة

  .تقدم به الفريق اTس@توري اTميقراطي �جÚعي
  .اللكمة ÄCٔد ٔ�عضاء الفريق احملرتمني من Y�ٔل تقدمي ٔ�و fسط السؤال

  :محمد Nدال املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

نعترب هذا السؤال سؤ� ßس@يكLا، Cٔنه يطرح لك س@نة لكام Äل 
  . مومس العبور ومومس توافد املغاربة املقميني qارج ٔ�رض الوطن

والواقع هو ٔ�ن معي\ العبور ال ميكن حرصها يف مومس حمدد، Cٔهنا 
qالل الس@نة، ٕاال ٔ�ن ما  ãرةبدٔ�ت حبمك تطورات كثرية تعرف فرتات مoوا

الصيف هو الكäافة الناجتة عن مومس العطل بدول املهجر،  ميزي فصل
  . حLث ãكون الفرصة ساحنة ليك يقوم املغاربة �خلارج �زçرة ٔ�هاæهيم وذوهيم

كام ٔ�ن معلية العبور وما جيب ٔ�ن يواëهبا من ٕاجراءات ٕادارية Nىل 
نقط ال الولوج ٕاىل الوطن Nرب  خمتلف اCٔصعدة ال ميكن حرصها يف Ðسهيل

احلدودية يف املطارات واملواï والطرق الربية، لكن هناك ٕاجراءات ٔ�خرى 
جيب ٔ�ن تواëب هذه العملية تتعلق ب�سهيل ولوج املهاجر�ن لٕالدارات 

جناز الو8ئق إالدارية وخمتلف مZاð حLاهتم الٕ العمومLة وت¬س@يط املساطر 
طون يف مشالك مردها ٕاىل طول وتعقد �لوطن، حLث ٔ�ن الكäري مهنم يتخب

  . املساطر إالدارية وفرتة الصيف ٔ�و العط\ ال ãكفي ملساNدة هذه املهاجر�ن
لهذا Æسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن ٕاجراءات احلكومة ٕالجناح 

مومس العبور لهذه الس@نة؟ ؤ�ي معل س@تقوم به احلكومة ل�سهيل، لJس 
  اربة املقميني �خلارج �ملرافق العمومLة؟بل ولوج املغ ،فقط عبور احلدود

  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
 .شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر لٕالYابة عن السؤال

  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة الوز�رٔ�نJس �رو الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .الشكرا الس@يد املس�شار احملرتم Nىل السؤ 
ا�يل يف احلقLقة Yا يف وقoو كذõ، العملية دçل اس@تق{ال املهاجر�ن 
املغاربة املقميني �خلارج انطلقت يوم اÄCٔد، هاذ العملية كام Yاء يف السؤال 
دçلمك ال تتعلق فقط �Æس@يابية اTخول ٔ�و العبور، بل يه معي\ مشولية فهيا 

  . ٔ�وYه مoعددة
عملية دçل املغرب يه منوذجLة Nىل صعيد ا�يل ميكن يل نقول لمك بkٔن ال 

  :لك اTول ا�يل عندها Yاليات يف اخلارج، منوذجLة Cٔن
 ÊالY ىل مس@توى يف البالد، من طرفN�ٔ ىلN رعىã ،اهاNٔ�وال، �ر

  . املú نرصه هللا
8نيا، ٔ�ن هذه العملية هذه حققZا فهيا ãراكامت، هذه الرتاكامت يه ا�يل 

س@توى بطبيعة احلال ا�يل اس@تفد� من لك ما مسحت لنا نوصلوا لهاذ امل 
عرفZاه من ق{ل، هناك جلنة ترتٔ�سها وزارة اTاqلية، هناك دور حموري 
ملؤسسة محمد اخلامس �لتضامن يف هذا اIال، و�لتايل لك س@نة هناك تقLمي 
�لعملية دçل الس@نة املاضية، هناك تقLمي ëيدار كذõ مع اجلانب إالس@باين، 

ه اكن يف شهر مارس، و�لتايل Nىل حسب هذه التقÉLت و�جÚع را
تند�رو إالجراءات ملعاجلة، بطبيعة احلال، وتدبري هذه العملية دçل اTخول 

ü ل املغاربة، ا�يل امحلدçىل س@نة تريتفعو، الس@نة املاضية  دN ا�يل لك س@نة
، �ل¹س@بة �لس@نة ا�يل ق{ل ارتفعت كذõ، وهذا تي¬ني %4ارتفعوا ب 

  .ذõ إالق{الك
�ل¹س@بة �لجوانب اCٔخرى ميكن ليا نقول õ، بkٔنه مäال املالÄة 

 �3خرة، �زçدة د  27توفري الت�ارية، املالÄة البحرية هاذ العام مت معها 
خطوط حبرية يومLا بطاقة  10البواخر مقارنة مع الس@نة املاضية، تؤمن د

 ç12%دة ب¹س@بة ٔ�لف مسافر يومLا، وهو ما ميثل ز 60اس�Lعابية دçل 
، �ٕالضافة لواÄد الباخرة احoياطية من Y�ٔل N2015ىل ا°طط دçل 

  .التدqل يف ٔ�وقات ا�روة
 ،ïة التحتية يف املواL¹ة البLح�هناك كذõ لك جمهود ا�يل تدار من 
هناك اIهود ا�يل تدار يف النقل اجلوي ا�يل كذõ اخلطوط امللكLة اجلوية 

  .ص فهاذ اIالدارت واÄد الرب�مج qا
õكذ،  õهنم ميل تيجيو، تيجيو كذCٔ لمكçا يف السؤال دY وهذا
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اكنت هناك واÄد  2015وعندمه ما يقضيو يف إالدارات، وتتذëروا يف 
اTورية مجليع املؤسسات وإالدارات، �ش �كون ش@باك وحLد �لمغاربة 

ٕاضافة، املقميني �خلارج لتJسري العملية �ش يقضيوا اCٔغراض دçهلم، 
بطبيعة احلال، للك ما مت القLام به يف جمال التكZولوجLات احلديثة، ق{ل ما 

  .�ش Ðسهل املkٔمورية ؟ëيفاش يد�رو ؟جيي هنا �شوف �ٓش@نو qاصو
  .مل نصل ٕاىل الكامل، ولكن �جهتاد اTامئ موجود

  .شكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .عقLب Nىل جواب الس@يد الوز�راللكمة لمك الس@يد املس�شار �لت 

  :محمد Nدال املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس
  .شكرا الس@يد الوز�ر

ٔ�� بدوري بغيت Æشكرمك الس@يد الوز�ر حول اIهودات ا�يل كتقوموا 
  .هبا وجمهود ëبري و�نت املالمح دçلو و�نت اIهودات دçلمك

طارات، نعم، ë�ٔيد اك�ن فÉ خيص وسائل النقل Nىل مس@توى املواï وامل
  .حتسن ëبري، والفضل تريجع لمك درتو واÄد اIهود ëبري

املسÊٔk دçل ما هو ٕاداري، حنن نعJش مكنتخبون وNىل مس@توى اCٔقالمي 
غشت، هناك Nدة مشالك، Nدة اقرتاÄات،  10اليوم الوطين �ل�الية يوم 

  . يعين تنخرجو بتوصيات، لكن مازال اCٔمور ´ادية ببطء
نامك جتهتدوا، الس@يد الوز�ر، Cٔن املغاربة املقميون �خلارج راه لك بغي 

طرف من الك{د دçلنا، qاصنا نعتL¹و هبم ونعطيومه واÄد العناية فهاذ 
�ش حنلوا املشالك دçهلم، وعندمه مشالك ëبرية Nىل  هاذي العطل

مس@توى إالدارات العمومLة، Nىل مس@توى املؤسسات qاصمك تد�رو واÄد 
  .ود، الس@يد الوز�راIه

هاذ الش@باك ا�يل ذëرتو راه �يق اCٔمور يش شوية qاصها حتسن شوية 
الوضعية دçهلم �ش حيسوا حىت هام رامه عندمه دور ëبري يف اIمتع ويف 

  .الوطن دçهلم
  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد املس�شار

ها، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الزالت �Tمك بعض الثواين ٕاذا ٔ�ردمت اس@تعامل 
  .التعقLب

  :الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس@يد 
ٔ�� فقط �ش نقول بkٔن هاذ اليش لكو ا�يل قال الس@يد املس�شار كنتفق 

  . معه، مازال qاصنا �زيدو جمهود، Cٔن مازال مشالك، مازال انتظارات

خبني، �جامNات، مكسؤولني، ولكن هاذ اليش ãهيمنا اكملني مكنت 
  .و�لتايل �جهتاد رضوري وواجب Nلينا

  .وشكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ٕاذن اCٓن نo¹قل ٕاىل السؤال اCٓين املوايل وموضوNه Yديد اتفاقLة الضامن 
�جÚعي بني اململكة املغربية وهولندا، املقدم من طرف فريق التجمع 

̧ٔحرار   .، فليتفضل Ä�ٔد ٔ�عضاء الفريق ل¬سط السؤالالوطين ل

  :محمد الرزمة املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة والس@يدات املس�شار�ن احملرتمني،

  الس@يد الوز�ر، 
معلت احلكومة املغربية Yاهدة مZذ ظهور املشالك اليت 8�ٔرت اتفاقLة 

هولندا Nىل جتاوز خملفاهتا السلبية Nىل ٔ�بناء الضامن �جÚعي مع مملكة 
Yالي�Zا املتواYدة بعدد §م من اçTر الهولندية، حLث معلمت مشكور�ن Nىل 
اTفاع وfرشاسة Nىل احلقوق املك�س@بة Cٔفراد Yالي�Zا من qالل جتديد هذه 

  .االتفاقLة
  الس@يد الوز�ر، 

ومقدساهتا، وتنو�را لطمkٔنة هذه اجلالية الوفLة لضوابط اCٔمة املغربية 
  �لرٔ�ي العام، ما هو اجلديد يف هذه االتفاقLة بني الب��ن الصديقني؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لجواب

  :الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

ول فهذه ا�لحظة ا�يل امحلد ü يوم الس¬ت الزمLل دçيل ا�يل بغيت نق
الس@يد وز�ر ال�شغيل وقع Nىل االتفاقLة مع اجلانب الهولندي، ٔ�ن هاذ 

فLه Nدة تدqالت  - بطبيعة احلال -اكن املسلسل اكن شاقا، اكن طويال 
  . وفLه Nدة ٔ�بعاد
تعلق ، وëي 1972، وëيتعلق اCٔمر بواÄد االتفاقLة دçل 2013انطلق يف 

كذõ بقانون ا�يل صدرته هولندا من Y�ٔل هولندا، من Y�ٔل الهولنديني، 
  . من Y�ٔل الناس ا�يل Nا�شني يف بالدها

هاذ املسلسل هذا اس@تطعنا ٔ�ننا نوصلوا لواÄد احملطة ا�يل ميكن نقول 
لمك ٔ�نه مرر� يف مراÄل اكنت صعبة Yدا، مراÄل دçل توãر شديد، توãر 
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  . اجلانب الهولنديشديد يف املفاوضات مع 
  ëيفاش تعاملنا بعدا يف املفوضات؟ 

ال املقاربة دçلنا اش@تغلنا ثالث دçل الوزارات يف ت¹س@يق �م، ال، هذا 
�كفي، كذõ اش@تغلنا مع اIمتع املدين، امجلعية دçلنا ا�يل يف هولندا ا�يل 

  . و لهناYçاو لهناç، اش@تغلنا مع احملامLني املغاربة ا�يل يف هولندا ا�يل Yا
وهنا هباذ املناس@بة، الس@يد الرئJس، �ش نرتمحوا Nىل واد الشخص 
ا�يل اكن عند واÄد اTور ëبري Yدا، فهاذ املفاوضات يف اTور إالجيايب، يف 

رمحه هللا ا�يل توىف هاذي عرشة ç�ٔم يف  هو اليس الصامياTور البناء 
 هاذ االتفاقLة هاذي Äادثة سري، ا�يل اكن عندو دور ëبري Yدا، وامحلد هللا

  .وصلت يعين ��رYة ا�يل اكن ëيمتناها كذõ �لعطاء دçلو
هاذ االتفاقLة هاذي كتحفظ احلقوق دçل املغاربة ا�يل كJس@تفدوا مهنا 

´ادي يبقى احلق دçلو ... اCٓن، ا�يل كJس@تفد ٔ�رامل ٔ�و يتاىم ٔ�و، ٔ�و
  . كJس@تفد مZو، ما ´ادي تقJسو حىت يش ÄاYة

، الي�مي 2016اCٔرم\ اجلديد دçل  2016ٔ�نه ابتداء من ا�يل اك�ن 
بطبيعة  - ، ا�يل اخoار ٔ�نه جيي �لمغرب ´ادي تنقص ! 2016اجلديد دçل 

، Cٔن هولندا دارتو �ل¹س@بة �لجميع، %10ذاك املدخول دçلو ب   -احلال
وq�ٔذت واÄد املعدل دçل لكفة العJش �ل¹س@بة �لجميع، وهذا ٔ�سايس �ش 

  ...مجليع اTول مايش فقطحنرضوه 
النقطة اCٔخرى كذõ، اكع ذوك املغاربة ا�يل ما دNاوش احلكومة 
الهولندية �ش ãرجع هلم ذاك احلقوق دçهلم، بفضل هاذ االتفاقLة ´ادي 

ربه اتفاق دçل التوازن، اتفاق ، اعتã2016رجع هلم ذاك اليش اكمل يف 
  .املغاربة احلمكة، اتفاق دçل اTفاع Nىل احلقوق دçلد

  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ٕاذن اللكمة اCٓن ÄCٔد السادة ٔ�عضاء الفريق من Y�ٔل التعقLب Nىل 
  .جواب الس@يد الوز�ر

  :حلسن ٔ�دعي املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

اليت مقمت هبا ٕالخراج هذه االتفاقLة ٕاىل Äزي ٔ�شكرمك Nىل جمهوداãمك 
الوجود، حLث Äافظمت فهيا Nىل الس@يادة املغربية ودافعمت fرشاسة Nىل 
حقوق املغاربة ا��ن ٔ�فZوا زهرة معرمه يف بناء ٔ�ورو� �لك بعد احلرب 

وحنن نعمل الظروف القاس@ية اليت اش@تغلوا فهيا  ،العاملية الثانية خصوصا
  .Yدا، توTت Tهيا العديد من اCٔمراض املزمZةواليت اكنت صعبة 

ٔ�عتقد ٔ�ن اCٔصدقاء اCٔوروبيني ال ميكهنم ٔ�ن ي¹سوا �لمغاربة اTفاع عهنم 

ضد البطش النازي، خصوصا يف فرÆسا وهولندا، ولعل املقا�ر امجلاعية 
�لشهداء املغاربة املتواYدة هبولندا Nىل وYه اخلصوص، Cٔبلغ شاهد ودليل 

لتايل Æشكرمك Nىل هذا اIهود ا�ي N�ٔدمت مبوج{ه �عتبار Nىل ذõ، و�
  .Cٔبناء Yالي�Zا يف اçTر الهولندية

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
مشالك اجلالية بkٔورو� مoعددة ومرتبطة ٔ�ساسا بظروف إالقامة، ويه 
ال ختتلف حقLقة عن ظروف JNش اCٔوروبيني ٔ�نفسهم، لكن هناك ٔ�مورا ال 

الس@يد  رة املزي العنرصي، مع �ش@تغال،ا، كتنايم ظاهميكن السكوت Nلهي
الوز�ر، Nىل Ðرسيع وترية إالدارة qالل تواYد هذه اجلالية يف ب�ها والعمل 
Nىل ãكر�س �لتقائية والت¹س@يق بني خمتلف إالدارات العمومLة، �عÚد 

شاكالت إالدارية اليت الزالت اجلالية تo¹ظر االٕ الش@باك الوحLد حلل بعض 
 Äلها.  

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
عند� الناس ا�يل ëيجيوا �لطوموبيل ëيخرج لفرÆسا، ëيعطيو الورقة 
��يل خرجوا الطوموبيل، ميل كريجعوا بطوموبيل ٔ�خرى ما ëي�ليومهش 
يدqلوا، Cٔن الطوموبيل اCٔخرى ما حLدوهالوش، مايش ا�نب دçل 

  . املهاجر�ن
دي خيرج مäال من الناظور، وبعض املرات �ش جيي حييدها، هو ´ا

هو اكن داqل، يعين qارج من طن�ة، ëيقول ! من الناظور qاصك 
  . ãرجع، يعين اTيوانة، ãرجع لطن�ة حتيد الطوموبيل

هاذ اCٔمور هاذو راه qاص ãكون واÄد الت¹س@يقLة بني إالدارات، يعين 
Cٔن اجلاليات، التعب دçل السفر يعين ما ميكن لهومش يعين جيي من 
الناظور وال من س¬oة �ش حييد الطوموبيل يف طن�ة، يعين هاذ اCٔمور 

 ، يعين qارجqارجام عندو الورقة وëيقدم ��يل هو qاصها حتيد، ماد
يعين دçل املهجر، وëيقولوا qاصك متيش  لفرÆسا وال لهولندا ٔ�وال ٔ�ي ب�،
  . ��يوانة فاش خرجيت الطوموبيل

  ...يعينوهاذ اليش، الس@يد الوز�ر، الزم 
  .وشكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  .شكرا الس@يد املس�شار

اللكمة لمك الس@يد الوز�ر فÉ تبقى لمك من الوقت يف Äدود بعض 
  .الثواين

  :الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

õ ؤ�شهد  ، ولكن ميكن ليا نقول..ما ´اد�ش رمبا ندqل فهاذ القضية 
بذõ �ٕالرادة الك{رية دçل إالدارة دçل امجلارك اTيوانة دçلنا، دامئا وقت ما 

  . تنحطو هلم يش مشلك وٕاال تيجهتدو ٕاىل ٔ�قىص Äد �ش حيلوا املشلك



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

5 

 )2016 يونيو 7( 1437ن رمضا فاحت

وهاذ اليش يف احلقLقة مايش فقط يف إالدارة دçل اTيوانة، هذا ت¹شهد 
اجهتاد وٕارادة ورغبة، يعين ما به �ل¹س@بة لٕالدارات دçلنا اكملني، هناك 

، وقت ما تنقول هلم هذا اتصوروش ëيفاش تoJفاNلوا وëيفاش تoJعاملو 
مشلك دçل املغريب يف اخلارج يعين �لرسNة �ش يتعاملوا مع هاذ 

  . املشلك، هذه يه احلقLقة
ë�ٔيد ٔ�ن بعض املشالك تتطلب رمبا وقت ٔ�كرث، ë�ٔيد ٔ�ن رمبا هناك 

تلقاوش احلل fرسNة، ولكن ا�يل ٔ�سايس ٔ�ن هناك مساطر ا�يل تت�يل ما 
  . اجهتاد

يونيو دçل ا�لجنة الوزارية �رئاسة رئJس  22وعند� اجÚع يوم االثنني 
  . احلكومة �ش كذõ نتطرقو لهاذ النقط

  .شكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ذه وكذõ نتقدم لمك �لشكر اجلزيل حول مسامهتمك القمية يف ه
  . اجللسة

تفامق اTيون اخلارجLة �لمغرب، السؤال ا�ي "واCٓن هناك سؤال حول 
، فاللكمة ÄCٔد "تقدم به الفريق �شرتايك �لس@يد وز�ر �قoصاد واملالية

  .السادة ٔ�عضاء الفريق من Y�ٔل طرح السؤال

  :محمد Nلمي الس@يد املس�شار
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس@يدات والس

  .رمضان ëرمي �لجميع
الس@يد الوز�ر، الفريق �شرتايك �سائلمك هل متتú احلكومة املغربية 
رؤية واحضة Nىل مس@توى تقوية القدرات �قoصادية ��وÊ، قصد التحمك 
يف اTيون اخلارجLة اليت تفامقت من ¦ة واæمتكن من Ðسديدها من ¦ة 

  ٔ�خرى؟ 
  .شكرا

  :د رئJس اجللسةالس@ي
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر من Y�ٔل اجلواب Nىل السؤال

  :إالقoصاد واملالية وز�رمحمد بوسعيد الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . بدوري ٔ�متىن �لجميع رمضان ٕان شاء هللا م{ارك سعيد

املديونية وا�يل تيجي دامئا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد بداية ٔ�ن ال دحول هذا السؤ 

مديوني�Zا مoحمك فهيا، مديونية مس@تدامة، مديونية مد�رة بطريقة عقالنية، 
وال تدعو ٕاىل القلق مقارنة مع مؤهالتنا �قoصادية ومقارنة ٔ�يضا مع 

  .مؤهالتنا املالية
 تخرج واكالنة تتوٕاىل شفoو �ل¹س@بة �لمديونية اخلارجLة راه لك س@ 

ملديونية دçلنا ودامئا حتافظ Nىل تنقLطها يف درYة التنقLط، وت�Zقط ا
  . �س��ر

 من مجموع املديونية 2015هاذ املديونية اليت بلغ جحمها ٕاىل �ٓخر س@نة 
من  63.4%مليار درمه ٔ�ي ما ميثل  629اخلزينة اTاqلية واخلارجLة د

  . الناجت اTاqيل اخلام
ن ما متثل فهيا املديونية �ل¹س@بة �لناجت اTاqيل نعطيك بعض الب�ا

، 133%، ٕايطاليا 196%، اليو�ن 63%، املغرب 245%اخلام، اليا�ن 
، وحىت 100%، فرÆسا واس@بانيا حوايل 127%، الربتغال 132%لبنان 

  . 90%ب�ان رمبا جماورة اCٔردن ومرص حلوايل 
جت اTاqيل اخلام ال تبلغ يف مس@توى ٔ�و النا يعين ٔ�ننا مل، يعين مديوني�Zا

  . يعين درYة اخلطر
هاذ املديونية مZني Yاية؟ Yاية املديونية Cٔهنا مرتبطة بعجز اخلزينة، 
وامحلد ü هناك ٕاصالÄات ا�يل qلصت معجز اخلزينة يف الس@نوات 

 دوزتيو ٔ�يضا القانون التنظميي مرتبطة ��لجوء لالس��رات ؤ�نÚاملاضية، 
´دا ٕاذا قلتوا لينا ٔ�و حلكومات مق{\ هبطوا من املديونية لقانون املالية، 

´ادي هنبطو �س��ر، وهذا مرض �القoصاد الوطين ومرض خبلق  ،ساهل
  . فرص الشغل وخبلق البL¹ات اCٔساس@ية

وامحلد ü هاذ القاNدة ا�هبية ا�يل اكنت يف القانون التنظميي �لاملية 
ٔ�كرث يف املزيانية ويف املديونية، وكام  ´ادي متكZنا يف املس@تق{ل من التحمك

تعمل امجليع طبعا املديونية راها مرخص هبا من طرف الربملاين مرتخصا ق{ليا 
  . يف ٕاطار قوانني املالية

ٔ�عتقد ٔ�ن إالصالÄات كام قلت فÉ يتعلق بعجز اخلزينة والعجز دçل 
س@نة، هاذ ال  %3.5من ٕاىل ٔ�قل  2013يف  7.6%املزيانية ا�يل تقلص من 

وإالصالÄات املتعلقة بتدبري ٔ�يضا حمفظة املديونية بصفة Nامة، اكنت 
مديونية qارجLة ٔ�و داqلية حىت �ش ما نضغطوش ٔ�يضا Nىل السوق 

ٓ اTاqيل و�كون هناك واÄد ال  خره، وتقLمي تنويع فهيا يتعلق �لعمالت، ٕاىل �
سا ٕاىل ا�ي يقوم به لك املؤسسات اTولية حول مديوني�Zا وتوجهيها ٔ�سا

  . �س��ر، سوف �سامه يف طبعا تقليص الضغط دçل املديونية
  . ومن املنتظر ٕان شاء هللا ٔ�نه الس@نة املق{\ ´ادي ãكون يف اخنفاض

  .شكرا الس@يد الرئJس

  :اجللسة رئJسالس@يد 
 . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار �لتعقLب Nىل جواب الس@يد الوز�ر
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  :محمد Nلمي يدالس@  املس�شار
  .شكرا الس@يد الرئJس

يف احلقLقة الس@يد الوز�ر احملرتم، ال¹س@بة دçل املديونية ٔ�و �قرتاض 
من الناجت اTاqيل  %63العمويم بصفة Nامة اليت رسدهتا Nىل مسامعنا يه 

ومعدل مقلق ! تداعيات  ،اخلام، احZا يف تقد�ر� املتواضع يه Æس@بة مقلقة
��وÊ، ؤ�ن املقار�ت اليت مقمت هبا يه مقار�ت ´ري  Nىل الرتëيبة املالية

  . حصي²ة
املغرب، الس@يد الوز�ر، مايش هو اليا�ن، املغرب لJس هو فرÆسا، 
ؤ�ن املبدٔ� العام يف Nمل املالية العمومLة ويف �قoصاد بkٔن �قرتاض 
اخلار9 ملا يوYه ٕاىل �س��ر املهيلك �كون حصي²ا، احZا ٔ�نمت qاصمك 

ولوا لنا هذا �قرتاض فني ëيد�رو به يوYه لالس@هتالك، يوYه ٕاىل رد تق
  . اTيون دçل اخلزينة

ف{التايل املقارنة ا�يل قلتوا، الس@يد وز�ر �قoصاد واملالية، يه مقارنة 
´ري حصي²ة، والقاNدة ٔ�ن القLاس ٔ�و املقارنة مع وجود الفارق هو ´ري حصيح 

قولوا راه مقعد يف Nمل دçل املالية وال يقوم جحة، وهاذ اليش ا�يل تن
  .العمومLة

�قرتاض اخلار9 ٕاذا اكن مو¦ا لالس��ر، حصيح، Cٔن اTوÊ ٕاذ 
ذاك كتقوم بدور احملفز لالس��ر، وكتقوم بدور احملفز Nىل التنافس@ية، ٔ�ما 
د�رو لنا يتفامق ا�Tن اخلار9 وتو¦وه لالس@هتالك، فهذه العملية ´ري 

Êمق{و .  
Zٔن اس@مترار احلكومة احلالية يف البحث عن احللول احkا بغينا نقولوا ب

السه\ �لهروب من اCٔزمة سريهن مس@تق{ل اCٔجLال القادمة هباذ املديونية 
اخلارجLة الثقL\، وبkٔن املسار ا�ي اختذته احلكومة احلالية ال ي¹: بkٔن لهاته 

حوالت ا�يل احلكومة عزما Nىل ٕابداع منوذج ãمنوي مغريب �سا�ر الت
كJشهدها العامل وكJسا�ر التحوالت دçل اليا�ن وفرÆسا، الس@يد الوز�ر 

  . احملرتم
احZا بغينا نقولو البد من البحث عن مصادر Yديدة �لمتويل، والبد من 
املراهنة Nىل العنرص ال¬رشي والبد من �بتعاد عن توجLه �قرتاض 

ورة املغرب وس@يرض العمويم وتوجهيه لالس@هتالك، Cٔن ذõ س@يرض بص
  .�ملوازنة العامة طبقا �لمبادئ العامة املقعدة يف Nمل املالية

  .وشكرا الس@يد الرئJس

  :اجللسة رئJسالس@يد 
 . شكرا الس@يد املس�شار

ٕ�ماك�مك الس@يد الوز�ر اس@تعامل ما تبقى لمك من بعض الثواين �لتعقLب 
  .Nىل تعقLب الس@يد املس�شار

  :يةإالقoصاد واملال  وز�رالس@يد 
املقارنة مقعدة تقعيدا حصي²ا، Cٔنه كهندرو املديونية Nىل الناجت اTاqيل 

  . اخلام، هذه املقارنة كتكون يف مجيع التقار�ر دçل املؤسسات اTولية
ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن املديونية مZذ ٔ�ن صومت Nىل القانون التنظميي �لاملية مو¦ة 

كومة والتوYه دçل لالس��ر، وهذا التوYه دçل احل %�100لاكمل و
  . بالد� يف هذا اIال

  .وشكرا الس@يد الرئJس

  :اجللسة رئJسالس@يد 
 . شكرا الس@يد الوز�رشكرا، 

  .ٕاذن شكرا لمك كذN õىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
واCٓن س@نo¹قل ٕاىل قطاع �ٓخر وهو قطاع وزارة الرتبية الوطنية 

فريق اCٔصاÊ واملعارصة، حول والتكو�ن املهين مع السؤال املقدم من طرف 
  ".qلق ٕاطار qاص هبيئات إالدارة الرتبوية"موضوع 

  .اللكمة ÄCٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احملرتمني لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس@يد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ية الوطنية ملد�رات بيان املكoب الوطين �لجمع  ىيف خطوة تصعيدية دع
ومد�ري التعلمي �بتدايئ �ملغرب ٕاىل خوض وقفات اح�oاجLة Nىل 
املس@توى إالقلميي واجلهوي والوطين، وتنظمي مسرية وطنية اح�oاYا Nىل 
تلكؤ الوزارة الوصية Nىل القطاع يف �س@ت�ابة ملطالب ف?ات املد�ر�ن، 

  . ةويف مقدمهتا qلق ٕاطار qاص هبيئة إالدارة الرتبوي
ومن Y�ٔل ذÆ õسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات املزمع 

 اختاذها لتفعيل مطلب qلق ٕاطار qاص هبيئة إالدارة الرتبوية؟
  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لجواب Nىل السؤال

الرتبية الوطنية والتكو�ن املنتدب Tى وز�ر  الوز�ر qاT �رYاوي الس@يد
  :املهين

  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يد الرئJس،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  ،ادة الوزراءالس

  . رمضان م{ارك �لجميع
ٔ�شكر الس@يد املس�شار Nىل هاذ السؤال، حبيث ٔ�نه الوزارة تويل 
اهÚم qاص وتقد�ر �لمسار املهين ملد�ري املؤسسات التعلميية Nىل غرار 
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�يق ف?ات موظفي القطاع، كام تقدر اIهودات اليت يبذلها املد�رون �لهنوض 
  .�ٕالدارة الرتبوية والريق هبا ٕاىل مس@توى إالصالح امل¹شود

مت الرفع من التعويضات عن اCٔعباء إالدارية  ،وتقد�را لتú اIهودات
 ومتكLهنم من وسائل العمل، كام 2011ملد�ري املؤسسات التعلميية س@نة 

Ä�ٔدثت الوزارة Cٔول مرة يف �رخي املنظومة الرتبوية مسلاك لتكو�ن اCٔطر 
، حLث مت ãكو�ن الفوج اCٔول وNدد 2014/2015إالدارية �رمس س@نة 

ٕاطار يف مسú إالدارة الرتبوية qالل املومس اTرايس  109املس@تفLد�ن 
Äاليا  ٕاطار qالل املومس اTرايس احلايل، 420املايض، والفوج الثاين يضم 

موظف ميارسون §ام إالدارة الرتبوية، ٕاطارمه  18.000يوYد حوايل 
  .اCٔصيل ٔ�س@تاذ

وكام تعلمون، ال ميكن ٕاÄداث ٕاطار مد�ري مؤسسة ãربوية، Cٔهنا §مة 
مت التلكيف هبا ولJست وظيفة، لكZنا نتدارس Äاليا مع وزارة الوظيفة 

هيئة التدبري إالداري " العمومLة ووزارة �قoصاد واملالية ٕاماكنية ٕاÄداث
، ٕاطار مoرصف ãربوي "الرتبوي لتنظمي املسار املهين يف إالدارة الرتبوية

  . وٕاطار مساNد ãربوي
وقد متت مZاقشة املسار املهين لف?ة مد�ري املؤسسات التعلميية مع 
النقا�ت اCٔكرث متثيلية يف ٕاطار احلوار �جÚعي، وتنكب Äاليا ا�لجنة 

كة بني الوزارة والنقا�ت Nىل دراسة مرشوع النظام اCٔسايس التقZية املشرت 
  .اجلديد ا�ي يqٔkذ بعني �عتبار �ٓفاق العاملني �ٕالدارة الرتبوية

  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

اللكمة لمك الس@يد املس�شار من Y�ٔل التعقLب Nىل جواب الس@يد 
  .الوز�ر

  :ٔ�محد تو�زي املس�شار الس@يد
Nىل ٔ�ن وظيفة املد�ر يه ãلكيف ولJست بوظيفة، يف الواقع هذا 
املشلك الك{ري فÉ خيص هاذ العملية، Cٔن لكمك ´ادي متش@يوا معاN çىل ٔ�نه 
املد�ر هو قطب الرA داqل املؤسسة الرتبوية، وال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن نتلكم 

د�ر يف Nىل تدر�س، ال سواء يف الثانوي وال يف �بتدايئ ٕاىل ما اكÆش امل
  . املس@توى

املد�ر qاص �كون عنده صفات رçدة، ãكون عنده ãكو�ن، ٔ�ن �كون 
مكو� فÉ خيص واÄد العدد دçل املسائل إالدارية Nاد يد�ر املد�ر، ما يش 
ٔ�ي واÄد، Cٔن �ٓش مشات إالدارة دçلنا تد�ر هذه س@نني؟ ٔ�ن واÄد 

فىض، تيقول ! Nام حىت تي 37تيعيا، حىت تتوصل  ãمييش يف التعلمي حىت
  .Ð 9�ٔسرتح �ش تد�ر مد�ر

هذا خطkٔ فادح هو ا�ي ٔ�دى ٕاىل إالشاكليات الك{رية ا�يل الحظناها 
يف التعلمي، و´ادي Æشوفوا اCٓن واÄد العدد دçل املدارس ا�يل فهيم مد�ر�ن 

عندمه هاذ الكفاءة دçل التدبري، كفاءات تدبريية حبال يش واÄد تيد�ر 
ال، يف العالقات �Cٔساتذة يف البيداغوجLة دçل رشكة، تدبري يف امل

  .التالمLذ
ٕاذن ٕاىل شفZا واÄد العدد دçل املدارس تنلقاوا ٔ�ن مدارس يف مZطقة 
واÄدة مدرسة تتخرج õ دراري من ذاك اليش الرفLع، يف تعلمينا 
 ،�بkٔساتذتنا، �Cٔساتذة ا�يل عند�، �لتعلمي ا�يل عند�، �لربامج ا�يل عند

ج لنا تالمLذ يف مس@توى Nايل من التكو�ن، ومدارس ٔ�خرى Äدامه يف تتخر 
نفس احلي، ما يش نقول هذا ð �رجوازي، يف نفس احلي مدرسة ٔ�خرى 
ال تعطي هاذ ال¹س@بة Nالش؟ Cٔن هاذ اليش املشلك دçلو هو إالدارة ا�يل 

  .يه ٔ�ساس@ية
ن ا�يل ´ادي نعطيوه، مزçن فoحنا، اك (Leadership)مث كذõ هاذ 

Ðشجيع ëبري Yدا عندما فoحنا هاذ املساõ، �ش �كونو مد�ر�ن، �ش 
�كون عندو صفة مد�ر، مايش ذاك ا�يل عيا يف القسم Nاد Æس@يفطوه 

   .18.000 اك�ن �يق، عند� خصاص ëبري 400، 109ملد�ر، مزçن فLه 
ولكن البد لهذه ا�يل قلتو هذه املسائل ا�يل Äليتوها qاص 

(vraiment) دا من املد�ر�ن القادر�ن  تعطيمكY بريë ددN ل حمدودY�ٔ يف
  . Nىل متú هذا إالصالح ا�يل هو ëبري Yدا يف مLدان التعلمي

ٕاذا ما اكي¹ش هاذ املد�ر�ن ا�يل ëيد�رو عندمه هذا اæمتú، راه ما 
  . غنجحوشاي يف ٕاجناح هذه املنظومة دçل الرتبية والتكو�ن

الوزارة اليس الوفا، راه هو اك�ن  هذه امجلعية ٔ�ش تتقول؟ هذه امجلعية
هنا اكن وز�ر، دار معهم واÄد العدد ëبري Yدا من �جNÚات، اس@تق{لهم 
واتفق معهم Nىل واÄد العدد دçل املسائل، واكن احلوار، واش؟ Nالش 

 ٔ�Úاص احلوار نq تو قطعتو ذاك احلوار؟Lكون حوار م{ين، ٔ�ن  ميل ج�
ل اليت ال �ريدها لب�� فÉ خيص هذه ا�يل ´ادي يدينا ٕاىل هذه املسائ
ٓ إالرضا�ت اليت هيددون هبا، ٕاىل    .خره، حنلوا معهم احلوار�

واÄد العدد داملسائل، هرضو مع هاذ الناس، تفامهو مع هاذ  ادارو
  ...الناس

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .املهاالزالت �Tمك بعض الثواين، الس@يد الوز�ر، ميكن لمك اس@تع
 .شكرا

  .ٕاذن Æشكرمك Nىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
إالëراهات اليت تعرفها ¦ة "واCٓن هناك سؤايل موايل حول موضوع 

وهو السؤال املقدم من طرف الفريق  "�فLاللت يف اIال الس@ياð-درNة
ٔ�عضاء الفريق من  احلريك �لس@يد وز�ر الس@ياÄة، فاللكمة ÄCٔد السادة

  . السؤالY�ٔل تقدمي
  .ن تفضلموالي عبد الرحام
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  :عبد الرحامن اTر�يس املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

  رمضان م{ارك،
�فLاللت رافدا ٔ�ساس@يا �لس@ياÄة الوطنية واCٔجZبية -تعترب ¦ة درNة

وذõ ملا ح{اها هللا من مZاظر طبيعية qالبة ومZاخ ممتزي، ٕاال ٔ�هنا الزالت 
تعاين نقصا يف البL¹ات اCٔساس@ية، اCٔمر ا�ي ال �ساNد Nىل Ðشجيع 

  . الس@ياÄة هبا
من  وNىل هذا اCٔساس Æسائلمك، الس@يد الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة

  طرف احلكومة من Y�ٔل تطو�ر املنتوج الس@ياð املغريب؟ 
وما يه املقاربة املعمتدة من طرف احلكومة ل�شجيع املس�مثر�ن يف 
القطاع الس@ياð، حىت �متكZوا من مواص\ Æشاطهم يف ظروف ت�سم 

  برتاجع Æس@يب �لس@ياÄة؟
  .شكر الس@يد الرئJس

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد املس�شار

 .الس@يد الوز�ر �لجواب Nىل السؤال دورمكء Yا

  :الس@ياÄة وز�رحلسن Äداد  الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئJس

ٔ�� بدوري رمضان م{ارك سعيد �لس@يدات والسادة املس�شار�ن ومن 
  .qالهلم مجليع املغاربة

  . شكرا �لس@يد املس�شار Nىل طرÄه لهاذ السؤال
�فLاللت فهيا  -درNة ،الراش@يدية -اجلهة دçل ورزازات ،�لفعل

ٕاماكنيات ëبرية Yدا، وهذه إالماكنيات حنن يف ٕاطار اس@تغاللها، ولكن 
مازال ما وصلناش �لمس@توى ا�ي �ريده، ملاذا؟ Cٔن هناك حتدçت 

  . مطروÄة
مطارات يعين  3مäال حتدçت Nىل مس@توى النقل اجلوي، رمغ وجود 

رمغ اIهودات  مازال ما وصلناش ٔ�نه �كون واÄد طريان fشلك ëبري Yدا،
  . ا�يل معالهتا، ال اجلهة وال معلهتا احلكومة

Nىل مس@توى البL¹ة التحتية مoواYدة، ولكن فهيا حتدçت، مoواYدة 
Nىل مس@توى ورزازات مäال، ولكن اكنت هناك ٕاشاكليات ëبرية Yدا 

   .وٕارضا�ت وقفت كثري من الفZادق حنن يف ٕاطار احلل دçلها
جودة Nىل مس@توى هذه اجلهة واليت جيب العمل املسÊٔk الثالثة ا�يل مو 

Nلهيا، هو املسÊٔk دçل الت¹ش@يط، نعم، هناك مجموNة من املهرYا�ت ال دçل 
اæمتور وال ٔ�حواش وال �ل¹س@بة �لملحون، وال ´ريها، ولكهنا لJست اكفLة 

  . من Y�ٔل ٔ�نه نعطيو واÄد إالشعاع ëبري Yدا �ل¹س@بة �لمنطقة

توا¦نا، ما تتعنJش بkٔننا مكoويف اCٔيدي، ولكن ٕاذن هذه لكها حتدçت 
ٔ�نه هناك معل ا�ي نقوم به ال Nىل مس@توى الرتوجي، ال Nىل مس@توى 
البL¹ات التحتية، qارج ورزازات، Cٔن عندها البL¹ات التحتية الالزمة، ال 
Nىل مس@توى ٔ�نه �كون هناك يعين نوع من إالشهار �ل¹س@بة �لمنطقة، 

  .اهرات اليت تنظم فهياخصوصا Nىل مس@توى التظ
  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

 .لمك من Y�ٔل التعقLب Nىل جواب الس@يد الوز�ر اللكمةٕاذن 

  :عبد الرحامن اTر�يس الس@يداملس�شار 
  .شكرا الس@يد الوز�ر Nىل اجلواب

 ëيف ما تتعرفوا ٔ�نه هذه املنطقة، نÚٕاال ٔ�نه، الس@يد الوز�ر، و�ٔ 
Nات ا�يل معروفة وا�يل مZت�ة �ل¹س@بة لها يه القطاع دçل الس@ياÄة القطا

  . والسVJ، وكذõ بعض الفالÄة املعاش@ية
�لمداخLل دçل املواطنني،  و�لتايل هذا القطاع هو اCٔساس �ل¹س@بة

  . و�ش ميكن لينا نوطنو هاذ الناس يف هاذ املناطق هاذي
ن اك�ن ٕاشاكليات مع اخلطوط يف اجلواب دçلمك، �ٔ ٕاال ٔ�نه ëيف ما Yاء 

امللكLة شوية، اك�ن مشلك ëبري Yدا، ال يف التوقLت وال من الناحLة دçل 
(tarif) اqو (il est subventionné).  

ا�يل تدار دçل القصبات، ٕاىل Äد  اك�ن مشلك �ٓخر دçل املرشوع
  .اCٓن ال �رى الوجود، مازال مشلك فLه، مشلك ëبري Yدا مايش صغري

 دçل مجموNة دçل اCٔوطيالت ا�يل سدات، وا�يل بقاو اك�ن مشلك
دçل الفZادق  5العامل دçلها م�رشد�ن ٕاىل Äد اCٓن ما تلقاش هلم احلل، 

ا�يل يه مسدودة، واكنت Nدة مراسالت Nدة اجNÚات، ٕاال ٔ�نه مل يوYد 
ٔ�ي Äل، اكن حىت لقاء مع الس@يد رئJس احلكومة وماتلقاش احلل ٕاىل يومZا 

س@نني، ولك يش رامك �بعمتو� فLه وسا�رتو� فLه معايل  4ذي هذا، ها
  . الوز�ر

ولكن راه ما بقLناش بغينا اCٔجوبة Nادية، راه هاذي مسائل والت 
و و¦ة ٔ�خرى وسكZوا يف مZاطق ذ�ٓنية، ٔ�و ال كنقولوا لهاذ الناس خو 

ٔ�خرى، هاذ املنطقة راه ما بقاÐش دçل السكىن، Cٔنه ٕاىل حLديت الس@ياÄة 
  . السVJ والفالÄة املعJش@ية راه ما بقا والوو 

السVJ كذõ، املشلك دçل السVJ ´ري مؤخرا ٔ�كرب ٕانتاج سVJيئ ا�يل 
، طاح وما لقاش (l’acteur)صغيور دçل  (un incident)اكن وقع فLه 

العالج دçلو، وYابوه نقلوه حىت ��ار البيضاء، حىت هذاك اليش ميل 
 VJت يف مسيتو، وحىت انتعش، ال السJل ليايل املبçا�يل كتعطي �زاف د

  .فهيا مشلك Äاليا وفهيا واÄد التنافس رشس وëبري كذõ يه
واكنت كتعطي واÄد املنت�ني   (la zone 4)اكن كذõ كنا يف
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 la zone)كنا يف واملس�مثر�ن كت²اول ٔ�هنا تعاوهنم، اTوÄ Êاليا ما اكي¹ش
  .ما بقLناش فهيا  (4

يل ما تدار فهيا والو، و�لتا (la taxe d’incentive)�ن الس@ياÄة اك
  .  كتقولو لينا رامك يف قاNة �نتظارحبال ا�ىل

كنمتىن ٔ�ن الس@يد الوز�ر ٔ�نه خترجو� من قاNة �نتظار، Cٔن هاذ اليش 

  ".وصل الس@يل الزىب"راه 
  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار

د الوز�ر من Y�ٔل التعقLب Nىل ما Yاء Nىل لسان ٕاذن اللكمة لمك الس@ي
  .الس@يد املس�شار

  :الس@ياÄة وز�رالس@يد 
هو يف احلقLقة راه الس@يد املس�شار راه ما ميك¹ش õ جتيب مس�مثر 

  . %30دçل  عندك Æس@بة دçل امللء ؤ�نت
رزازات وقعت فهيا مشالك ëبرية، واكنوا بعض النقا�ت مصممة Nىل و 

، واكن هاذي ٕاشاكلية كربى، وا¦ناها مجيعا يف ٕا´الق بعض الفZادق
الناس ا�يل هام  كذõ ، اكن Ðرشيد العامل من طرف2013و 2012

  .مسامهني فهاذ املسÊٔk هاذي
�ش ´ادي، راه ساهل �ش تغلق واÄد املقاوÊ، ساهل �ش غتجي 
وغتوقف قدا§ا وما ختلJش بkٔنه الس@ياح يدqلوا لهاذيك املقاوÊ، ولكن اCٓن 

  . ب ٕاNادة الفoح دçلهاصع
دçل الس@نوات، فZدق  3من مضن الفZادق ا�يل ك¹ش@تغلو Nلهيا هاذي 

مليون دçل  12م ب ها�يل هام العامل مرشد�ن ملدة س@نوات وحمك لصاحل 
مليون  25اTرمه، ولكن شكون هو ا�يل غياqد هاذ الفZدق هذا وعندو 

شاكلية كربى �ل¹س@بة دçل اTرمه دçل املتkٔخرات دçل الرضيبة، وعندو إ 
  لالس��ر، وعندو ٕاشاكليات دçل العامل، ٔ��ن هو ا�ي؟ 

حنن معلنا العمل دçلنا، ولكن هاذي ت�{قى مسÊٔk ا�يل يه قطاع 
qاص، نتدqل �ٕالماكنيات املوجودة Tى احلكومة من Y�ٔل اTمع، ولكن 

  .راه البد ٔ�ننا لكنا مسؤولني Nىل هاذ املسÊٔk هاذي
 ٔ�نه �كونة �لطريان، هنا معلنا Nىل الطريان �ش ميكن لو مäال، �ل¹س@ب

رزازات ويف الراش@يدية بدمع من اجلهات وبدمع من احلكومة، يف و  مäال
ش جتيب الطريان ٕاىل مدينة ووقعنا كذN õىل اتفاقLة مع رشكة دولية �

ٔ�شهر ووقفات، ملاذا؟ Cٔنه  6رزازات، هاذيك الرشكة اش@تغلت ملدة و 
  . جتند من Y�ٔل العمل Nىل هذا كذõ لJس هناك

رزازات، وكذõ نا نعيدو الربيق ملدينة و مسؤولي�Zا مجيعا �ش ميكن ل 
  .درNة - اجلهة دçل �فLاللت

  

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  .شكرا الس@يد الوز�ر

هو موضوع السؤال املقدم من  ،"Ðشجيع الس@ياÄة اTاqلية"اCٓن 
اÄة، فليتفضل Ä�ٔد ٔ�عضاء طرف فريق العداÊ والتمنية �لس@يد وز�ر الس@ي

  .الفريق من Y�ٔل تقدمي السؤال
  .س@يديتفضلوا ا

  :السالم يس ëوري دعب الس@يداملس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني

الس@يد الوز�ر احملرتم، تعرف الس@ياÄة اخلارجLة حتوالت مرتبطة 
ظهر ٔ�مهية الس@ياÄة اTاqلية يف ت¹ش@يط ا يُ بظروف ´ري مoحمك فهيا، مم

  .احلركة الس@ياحLة ودمع املقاوالت املش@تغ\ يف القطاع
�ا Æسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن ٔ�مه التحفزيات وإالجراءات املت�ذة 

  �لرفع من Æس@بة وجحم الس@ياÄة اTاqلية؟
   .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا الس@يد املس�شار

  .لس@يد الوز�ر من Y�ٔل اجلواب Nىل السؤالا لمكٕاذن اللكمة 
  .تفضل الس@يد الوز�ر

  :الس@ياÄة وز�رالس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

وهذا سؤال ٔ�سايس و§م . شكرا الس@يد املس�شار Nىل هذا السؤال
ووجLه، ملاذا؟ Cٔنه الس@ياÄة اTاqلية ٔ�صبحت اCٓن من اCٔمعدة دçل 

احلكومة اكنت Ðشلك  فاش Yات هاذ 2012الس@ياÄة الوطنية، راه يف 
  . 33%من مجموع الس@ياÄة، اCٓن  25%فقط 

مليار دçل اTرمه،  33مليار درمه ٕاىل  24رمق املعامالت قفز من 
وهذا نظرا Cٔن هناك حتفزيات ا�يل معلت Nلهيا هاذ احلكومة، من مضن 
هذه التحفزيات ما يه؟ يه ٔ�نه واÄد العرض مZاسب �ل¹س@بة �لس@ياÄة 

، وحنن يف 3راه وصلنا لتقريبا دا�  "بالدي"مى مبحطة اTاqلية، ما �س
  .�ٓخر�ن 5ٕاطار العمل �ش �كونوا واÄد 

املسÊٔk الثانية، هاذ املسÊٔk دçل التجربة ا�يل دqلنا فهيا دçل العطل 
عطات اCٔلك دçلها Cٔن والو املغاربة تJسافروا ٔ�كرث، والو كذõ ااملوزNة 

، ما تيكوÆش اكتظاظ، وهذا يف صاحل تتكون تنافس@ية ٔ�كرث بني الفZادق
  . الساحئ املغريب

هناك اCٓن و�ريد ٔ�ن نناقش هذا مع الفرقاء �جÚعيني مع وزارة 
املالية، ورمبا نطرحوها يف املالية اجلديدة، وهو التوفري �ل¹س@بة �لعطل، 
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  . ش@ياكت العطل ٔ�ساس@ية �ل¹س@بة �لس@ياÄة اTاqلية
فLه ا�يل بداتو احلكومات السابقة، ا�يل �ٕالضافة �لعمل ا�يل اس@مترينا 

وا�يل هو تيعطي ال�ر دçلو qارج العطل، وهو يعين  "كنوز بالدي"هو 
  .مZتوج §م Yدا �ل¹س@بة �لس@ياÄة اTاqلية

  . وشكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

اللكمة اCٓن ÄCٔد واضعي السؤال من Y�ٔل التعقLب Nىل جواب الس@يد 
  .رالوز�

  :املس�شار الس@يد عبد السالم يس ëوري
  .شكرا الس@يد الوز�ر

  . ت¹شكرمك Nىل اجلواب دçلمك
فعال اك�ن تطور ملموس تتعرفو الس@ياÄة اTاqلية، وهناك جمهودات 
م{ذوÊ يف هذا إالطار، ٕاال ٔ�ن النتاجئ ٔ�و اCٔهداف امل¹شودة مل تتحقق بعد 

الق جتربة خمطط �لشلك املطلوب رمغ مرور Nدة س@نوات Nىل انط
دçل املؤسسات  8بالدي، كام قلتو الس@يد الرئJس، اكن مقرر �ش تدار 

ç ة، اليومLهتيئة الس@ياحæل اçل املناطق دçيق  5ا�يل حتققوا،  3 الهٔ�و د�
ٔ�لف رس�ر ا�يل اكن مقرر  12ما تت�اوزش تقريبا واÄد  3ما حتققوش، هاذ 

  . ٔ�لف رس�ر 47هو 
تkٔخر يف ٕاخراج هاذ املناطق دçل اæهتيئة مبعىن ٔ�ن هناك واÄد ال 

وا�يل تJس@هتدف  "نوادي بالدي"الس@ياحLة، كام ٔ�ن املنتوج اCٓخر املسمى 
الطبقة الوسطى واملقرر ٕاجنازه يف بين مالل، ؤ�زيالل، وموالي بوسلهام، 

  . شاون، مازال مل �ر النور بعدال و�زة، و 
املالحظات Nىل هاذ الس@يد الوز�ر، احZا عند� واÄد اIموNة دçل 

  :"بالدي"الرب�مج دçل خمطط 
املالحظة اCٔوىل ٔ�ن العروض املقدمة من طرف مؤسسات الس@ياحLة 
ال Ðس@تجيب حلاجLات اCٔرس املغربية وال تالمئ قدرهتا الرشائية، Cٔن خمطط 

من الناحLة العملية يقوم Nىل خفض ٔ�سعار املبJت �ل¹س@بة دçل  "بالدي"
̧ٔطفال املرافقني �وهيم، ٕاضافة ٕاىل ، وتوفري امoياز %50 ات �ل¹س@بة ل

خفض ٔ�مثان النقل �ل¹س@بة �لس@ياح ا��ن يتوفرون Nىل احلجوزات يف 
  .الغرف

املالحظة الثانية، ٔ�ن Nدد حمدود من املؤسسات الفZدقLة يه اليت 
 .اخنرطت يف العملية

 .املالحظة الثالثة هو ضعف الرتوجي �لمنتوج الس@ياð احمليل
يف ٕاجناح ا°طط رمغ ضعف اخنراط املس�مثر�ن  ظة الرابعة هواملالح

 .تضمنه ٕالعفاءات رضي¬Lة §مة
 Lد احملطة تقÄلنا هو د�رو واçا، الس@يد الوز�ر، املطلب دZية لهاذ مي اح

الرب�مج دçل بالدي �ش تعرفوا إالëراهات ا�يل تتعيق التنفLذ دçلو �ش 
 qاTة اÄل الس@ياçلية�سامه يف إالنعاش د .  

 .وشكرا الس@يد الوز�ر

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لتعقLب

  :الس@ياÄة وز�رالس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

، 2020ٔ�لف رس�ر ل 47´ري �ل¹س@بة �لس@يد املس�شار �ش نقولو 
 احZا مش@تغلني ´ادي نوصلوا لها ٕان شاء هللا، 2016احZا مازالني يف 

  . هاذي اCٔوىل، املسÊٔk اCٔوىل
املسÊٔk الثانية راه البد ٔ�ننا اكينة بعض التعرثات ا�يل وقعت، مäال 

مليون دçل اTرمه،  400العابد يف اجلديدة اكن املس�مثر موجود  يس@يد
ولكن اكن هناك ٕاشاكلية دçل العقار ا�يل مشات �لم²امك وطلعت و�زلت، 

مك العقد ا�يل موجود بZJاتنا، ٔ�نه ما يبقاش، ٕاىل درYة ٔ�نه اضطر املس�مثر حب
  .ٔ�نه خيرج من هاذ املرشوع هذا

وهناك بعض املشاريع ا�يل يه اCٓن يعين يف ٕاNادة النظر فهيا، مäال 
�دي بالدي"موالي بوسلهام، موالي بوسلهام اكن خمططا ٔ�ن �كون " ،

ا ند�روا ولكن ٕاىل شفت موالي بوسلهام راه بL¹ة ٕا�كولوجLة هشة، والبد ٔ�نن
fشلك ëبري Yدا Nىل احملطة ا�يل  Nليه فهيا واÄد املرشوع ا�يل هو ما يkٔ�رش

موجودة هناك، Cٔهنا محمية §مة، وجيب ٔ�ن �كون هناك مرشوع مZاسب 
  . لها

ٔ�معلنا يعين عرض طلب العروض �ل¹س@بة لتازة، مازال ما Yا� حىت 
من الناس  يش واÄد، ´ادي نعاوده ونعاوده fشلك ا�يل هو ميكن ٔ�نه

املس�مثر�ن دçل الرشق واملس�مثر�ن دçل الشامل ٔ�هنم يقدروا Nلهيا �ل¹س@بة 
  .لتازة

ٕاذن حنن يف ٕاطار العمل ولكن يف ٕاطار كذõ العمل �ش نعرفوا 
 ،شكون هام ا�يل ميكن هلم �س�مثروا، Cٔن هذه مسÊٔk دçل القطاع اخلاص

ٔ�� تنظن بkٔن �حجة، "يبالد"القطاع اخلاص املغريب هيمت �لعروض دçل  ،
مليون حملطة معينة  300مليون و 400ولكن كذõ راه فاش كمتيش ٔ�نه 

مäال يف �زة وال بين مالل وال مäال، كتكون صعيبة، مäال ما عند�ش 
�ل¹س@بة رٔ�س املاء، ٔ�نه هناك  (Cap de l’eau)ٕاشاكلية �ل¹س@بة ل 

ام املسائل ا�يل تتعلق املس�مثر، ولكن هناك ٕاشاكلية دçل ëيفLة ٔ�نه اÄرت 
  . بقانون السحب

ٔ�خرى مطروÄة وحتدçت، ولكن �ل¹س@بة لنا هذا  اتٕاذن هناك ٕاشاكلي
يعين خمطط §م Yدا، وس¹س@متر فLه، وهناك اهÚم ëبري، ال �ل¹س@بة �لقطاع 

  .اخلاص وال �ل¹س@بة �لقطاع العام
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  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  . خرى Nىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسةوشكرا مرة �ٔ 
وز�ر و¦ني �لس@يد املواCٓن هناك سؤال موايل من بني السؤالني 

الرفع من Æس@بة التغطية " واCٔول موضوNه �جÚعيةال�شغيل والشؤون 
�جÚعية ومن Nدد املرصح هبم Tى الصندوق الوطين �لضامن �جÚعي 

، وهو مقدم من طرف فريق �حتاد "جÚعييف ٕاطار حماربة اæهتريب �
  .املغريب �لشغل

  .فاللكمة ÄCٔد ٔ�عضاء الفريق احملرتم من Y�ٔل fسط السؤال

  :ٔ�مال العمري املس�شارة الس@يدة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الرئJس،
  الس@يد الوز�ر،

  ،الس@يدات والسادة املس�رش�ن احملرتمني
،  صندوق الضامن �جÚعيNالقة مبوضوع توس@يع قاNدة املنخرطني يف

Æسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن التدابري اليت تت�ذوهنا من Y�ٔل اÄرتام ٕالزامLة 
  الترصحي �Cٔجراء؟

  .شكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .اللكمة اCٓن �لس@يد الوز�ر �لجواب Nىل السؤال

  :جÚعيةالس@يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون �
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

والس@يدة املس�شارة احملرتمة  ،بغيت Æشكر فريق �حتاد املغريب �لشغل
  . اجÚعي واحضطابع  ذو Nىل وضعها هاذ السؤال ا�يل هو

كام تعلمني الس@يدة املس�شارة، ؤ�نت من ٔ�هل، يعين مZاض\ نقابية 
هبا ٕاما يف ٕاطار الوزارة ٔ�و  تعرفني املوضوع، ٔ�ن هناك Nدة م{ادرات كنقومو

يف ٕاطار الصندوق الوطين �لضامن �جÚعي، ãمتثل ٔ�ساسا فÉ خيص يف 
اجلانب التحسJيس واجلانب الزجري ٕاذا اقoىض احلال، مما جعل : Yانبني
  .مع تقوية إالماكنيات ..الطبعü ٔ�ن امحلد 

Nدد دçل  انتقل (la CNSS1)الصندوق الوطين بغيت فقط نذëر ٔ�ن 
واكÄ Êاليا، مع ٕاÄداث  92ٕاىل  2005واكÊ س@نة  60لواكالت دçلو من ا

دçل الواكالت مoنق\ ا�يل ëميش@يوا لبعض املدن ا�يل ما فهياش Nدد  10
املقاوالت ëبري، ëميش@يوا ٕاما يف ç�ٔم اCٔس@بوع ٔ�و يشء من هذا الق{يل، حىت 

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

ما ëيقاوش ميكن ٔ�ن يف بعض اCٔحLان بعض املقاولني بغاوا يرصحوا، ولكن 
  . الواكõ� ،Ê وسعنا الش@بكة

اليشء ا�يل جعل ٔ�ن Nدد اCٓن العامل املرصح هبم انتقل من مليون 
، يعين الس@نة ا�يل دqل فهيا التkٔمني إالج{اري عن 2005ٔ�لف س@نة  500و

  .2015ٔ�لف يف هناية س@نة  100املليون و 3املرض Äزي التطبيق ٕاىل 
، ولكن ما تنرصحوش نرصحو�لطبع هناك يعين يف بعض اCٔحLان ت 

�اكمل اçCٔم دçل العمل، ٕاىل ´ري ذõ، اك�ن ظاهرة دçل الغش موجودة، 
ولكن تتضاءل وتتقلص س@نة بعد ٔ�خرى بفضل هذه اجلهود املشرتكة ا�يل 

تيلعبوا دور كذõ ٔ�سايس، جلان  يلتيقوموا فهيا، �ٕالضافة ٕاىل النقا�ت ٕا�
العمل كذõ ا�يل تتقوم ، نة املقاوالتاملقاوالت ´ادي نعملوا �ش ãكون جل 

  .يف حماربة القطاع ´ري املهيلك (la CGEM2)إالخوان دçل به املنظمة 
فLه مجيع، لك واÄد من  وهذا موضوع ٔ�سايس جممتعي تيخصنا Æش@تغل

موقعه، Cٔن تJ{قى الراحب اqCٔري هو السمعة دçل بالد� واملصاحل دçل 
ا مقاوÊ مواطنة ا�يل تؤدي الواج{ات العامل ا�يل qاصها حتمى، احZا بغين

دçلها، �ش ذاك املقاول تيفكر يف رٔ�سو من حقه �رحب، ولكن كذõ من 
واج{ه ٔ�نه حيرتم احلقوق دçل الناس ا�يل تJش@تا´لوا معه وا�يل بفضلهم تJمني 

  .الرثوات دçلو
  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

 õ ىل جواب الس@يد الوز�راملس�شار  الس@يدةاللكمةN بLة �لتعق.  

  :ٔ�مال العمري املس�شارة الس@يدة
  الس@يد الوز�ر،

يف الوقت ا�يل تعزتم احلكومة توس@يع التغطية �جÚعية ليك Ðشمل 
املهنيني املس@تقلني والعاملني ´ري اCٔجراء، �راها Nاجزة عن فرض اÄرتام 

يث ال يت�اوز Nدد الترصحي �Cٔجراء Tى الصندوق الوطين �جÚعي، حب 
مقاوÊ، يف Äني ٔ�ن Nدد الوÄدات إالنتاجLة  169.612املقاوالت املنخرطة 

  . وÄدة ٕانتاجLة 500يف القطاع الغري املهيلك تفوق مليون و
مZخرط فkٔقل من  3.100.000وٕاذا اكن Nدد اCٔجراء املرصح هبم مه 

  .شهر 12/12الثلث، ٔ�قول الس@يد الوز�ر، يمت الترصحي هبم 
امللحقة �Cٔجراء ن��Lة Nدم الترصحي، طبعا ا�يل عندو Nدة اCٔرضار 

متظهرات، ٕاما Nدم الترصحي مطلقا ٕاما الترصحي بçٔkم �قصة، ٕاما الترصحي 
  . حقLقLة و�قصةبkٔجور ´ري 

من اCٔجور ما كتت�اوز  %�40ٓش@نو يه الن��Lة؟ الن��Lة ٔ�ن ٔ�كرث من 
̧ٔجور ن ف?ات عريضة كذõ يه حرما ، الن��Lة)SMIG3(احلد اCٔدىن ل

                                                 
2 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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من امحلاية �جÚعية، حبيث ثلثا اCٔجراء املرصح هبم صندوق الضامن 
�جÚعي ما تJس@توفLوش الرشوط ا�يل تتخوهلم احلق من �س@تفادة من 

  .يوم 3240املعاش ٔ�ي 
ٔ�كرث من هذا، الس@يد الوز�ر، ويه ٔ�ن واÄد الرشحية، واÄد الف?ة يف 

مس@ت�دم  700العرضيني وا�يل هام الضامن �جÚعي بنفسو ا�يل هام 
ومس@ت�دمة ؤ�كرثمه Æساء ال يمت الترصحي هبم يف التغطية الصحية وال يف 

  .امحلاية �جÚعية بصفة Nامة
املف�ش@ية دNىل الرمغ من اIهودات ا�يل تيقوموا هبا ٔ�طر  الس@يد الوز�ر،

Y�ٔري  68.000دçل صندوق الضامن �جÚعي، حLث متت Ðسوية واÄد 
ء ا�يل تيدل Nىل ٔ�ن هناõ غش، مفع ذõ هاذ اليش تJ{قى ´ري اكف اليش

يف غياب ٕاسرتاتيجية كفL\ بفرض اÄرتام القانون، وا�يل اكنت ا�لجنة التقZية 
ٕالصالح ٔ�نظمة التقاNد، اكنت وضعت Nلهيا اليد وبدات فهيا وا�يل ٔ�مه 

  :احملاور دçلها يه

بتفJoش الشغل Nرب تعديل  تعز�ز وتقوية الرتسانة القانونية املتعلقة -
  ؛72القانون دçل 

 حماربة العمل الهش؛ -

تقوية الوضعية القانونية �لمف�شني واملراق{ني ٕ�ضفاء احلجية القانونية  -
 حملارضمه؛

 جترمي عرق\ الولوج Nىل ٔ�ماëن العمل �ل¹س@بة �لمف�شني؛ -

ٕارساء ت¹س@يق و�لتقائية �Cٔطراف املتدq\ من مف�يش الوزارة  -
 �يش الصندوق الوطين �لضامن �جÚعي؛ومن مف 

التوYه حنو الرمق التعريفي املوÄد بني املصاحل، ٔ�ي الضامن  -
�جÚعي، التكو�ن املهين، مد�رية الرضائب من Y�ٔل حماربة اæهترب 

 .�جÚعي
  .وشكرا الس@يد الوز�ر
  . شكرا الس@يد الرئJس

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يدة املس�شارة

مك بعض الثواين ٕاذا ٔ�ردمت اس@تعاملها الس@يد الوز�ر �لتعقLب، �Tالزالت 
  .س@يدياتفضلوا 

  :ال�شغيل والشؤون إالجÚعية وز�رالس@يد 
´ري ٔ�وال اCٔرقام ا�يل قدمت الس@يدة املس�شارة ال Y�ٔادõ فهيا، يه 

حصي²ة، ´ري القراءة دçلها  (la CNSS)ٔ�رقام qذ�هتا من املعطيات دçل 
  . ختتلف

لب مZك �ش تقارين Nدد املقاوالت ا�يل كترصح مع Nدد ٔ�� نط
يعين  املقاوالت دçل القطاع العرصي، qليو� القطاع الالشلكي احZا تنعرفو

  . راه واحض (le secteur informel)هذاك مشلك �ٓخر، 
ولكن ٕاىل بغينا ن�Zاقشوا يف القطاع العرصي ي¹{غي �Nرتاف Nىل ٔ�ن 

وي¹{غي �Nرتاف كذõ بkٔن اCٔمور  ،%80معدل الترصحي يت�اوز 
واÄد الصورة سلبية سJ?ة، راه  ما خصناش نبZJوتتحسن، تتحسن، 

  ..، �ش ما نبقاوش ´ري املغرب فني اكن وفني راه اليوم

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

اCٓن هناك سؤال تقدم به الفريق �س@تقاليل �لوÄدة والتعادلية �لس@يد 
التعجيل �س@تعامل "موضوع حول  ،وز�ر ال�شغيل والشؤون �جÚعية

  ."مرض يف املناطق النائيةل�سجيل ملفات  القن
  .اللكمة ÄCٔد السادة ٔ�عضاء الفريق

  :عبد السالم ا�لبار الس@يداملس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .الس@يدة الوز�رة، السادة الوزراء
  .اCٔخوات وإالخوة املس�شار�ن

  . Nليهالس@يد الوز�ر، كنظن ٔ�ن مضمون السؤال قد اطلعمت 
من Yديد ٔ�ن هناك ف?ة من املوظفني تعاين اCٔمر�ن يف ونتkٔسف لنذëرمك 

  . �ش �س�لوا امللفات املرضية (CNOPS4)دçل  )code(غياب قن ٔ�و 
عام وٕاقZاع هاذ �ح�oاYات املتاك�رة واملن�رشة فالرYاء تنو�ر الرٔ�ي ال

  . Nرب ربوع اململكة اح�oاYا Nىل هذا الوضع
  .الوز�ر فالسؤال لمك الس@يد

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

ٕاذن اللكمة لمك الس@يد الوز�ر من Y�ٔل اجلواب Nىل Ðساؤل الس@يد 
  .املس�شار

  :الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجÚعية
  . احملرتم الرئJسشكرا الس@يد ا

  . ٔ�شكر الس@يد املس�شار Nىل وضع السؤال
يفهموا السادة  ي من وضوح �شسؤال دçلو مبا �كفرمبا ما fسطش ال 

املس�شار�ن، يعين اكن ميكن يل نعاود السؤال Nىل اCٔقل، ولكن 
´ري يف السؤال �ش  دçل اTقائق 3، يش الوقت دçيلو´امي ..Jس@تغرق́ 

  ..، Cٔن مشلك معقد وتقيندنعاو 

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .يف Äدود املساÄة الزمZية املتاÄة، تفضلوا الس@يد الوز�ر

                                                 
4 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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  :ال�شغيل والشؤون إالجÚعيةالس@يد وز�ر 
  . لس@يد املس�شار احملرتماامسح يل 

  . قلت هاذي و¦ة نظر، حرية التعبري
اæهنار خبري، هللا �ريض  هذا هللا �ريض Nليك، qلينا �مكلورمضان 

  .Nليك
  . الس@يد املس�شار احملرتم، هاذ السؤال، ٔ�شكرمك Nىل طرح سؤالمك

طين ملنظامت �حoياط الصندوق الو " (la CNOPS)ٔ�ن  كتعرفو
تعطي الصالحLة، تفوض �لتعاضدçت Nىل التدبري دçل التkٔمني  "�جÚعي

الصحي Nىل املرض، و�ش يد�روا هاذ امللفات، املوظفني دçل 
 (les codes)" قن"التعاضدçت ëيعطيو هلم اCٔقZان ëيف ما قلت مجع 

  .راضاCٔمامللفات دçل الناس �ش يعاجلوا  ا�ش يدqلو 
ص �كون املعين �ن مساطر قانونية يف االتفاقLة واحضة، ٔ�وال، qااك

 ٔCى هاذ التعاضدية يعين رمسي�T مر معروف .  
 التعاضدية دçل املوظفني" (l’MGPAP5)يشء qاص مع Äدث 

، احZا بصدد، ٔ�� �تصال مع الس@يد رئJس التعاضدية وال مع "العمومLني
ريض، Cٔن هاذ اليش Äل مُ بصدد ٕاجياد  (la CNOPS)املد�ر العام دçل 

ëيتطرح ´ري مع تعاضدية واÄدة مايش مع التعاضدçت اCٓخر�ن، يف Äني 
دçل املرات Nدد املنخرطني، واCٔمور كمتىش ما  3ٔ�ن التعاضدية عندها 

  . ال زÄام، ما اك�ن والوما اك�ن اك�ن ال صداع، 
وتناقشت مع اليس عبد املوىل  (l’MGPAP)هاذ إالخوان دçل 

العدد  واÄد ددة، ëيد�ر اتفاق مع جامNة، مäال عنديمرات ومرات مoع
دçل ا�لواحئ دçل املدن ا�يل فهيا املقر، ëيوضع رهن إالشارة دçلو موظف 

، هذاك املوظف يف Äني ٔ�ن (L’MGPAP)دçل امجلاNة مايش دçل 
هو ëيحرص Nىل الرسية دçل العملية، وNدم  (la CNOPS)املد�ر دçل 

قام الرسية، Cٔن وقعت لينا Ðرس�ت دçل ٔ�رقام ال�رسب دçل ذاك اCٔر 
رسية، واÄد املوظفة اس@تعملوا لها اCٔرقام الرسية، وداروا واÄد العمليات 

  . حسابية، وفقدت اكع الشغل دçلها، اكنت Nىل وشك ٔ�هنا تدqل السجن
يعين اCٔمر معيق وخطري Yدا �لغاية، احZا بصدد مZاقش@ته ومعاجلته، 

  .. وملا
ريض فهاذ القضية هذه، و´ادي خنرب ا نتوصل ٕاىل Äل مُ ٔ�متىن ٔ�ننو 

  .السادة املس�شار�ن Nىل اجلديد

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ٕاذن اللكمة اCٓن ÄCٔد ٔ�عضاء الفريق، السادة ٔ�عضاء الفريق من Y�ٔل 
  .التعقLب Nىل جواب الس@يد الوز�ر

  :عبد السالم ا�لبار الس@يداملس�شار 

                                                 
5 Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques  

  .لرئJسشكرا الس@يد ا
تنظن ٔ�ن هذا املوضوع qاصنا ن�Zاولوه جبدية وحبزم وحبسم الس@يد 

  . الوز�ر
راه ما ميكZايش Æس@تخفو مبصاحل الناس، ´ادي نعطي �لرٔ�ي العام 
و�لسادة املس�شار�ن واملس�شارات موظف، هذا موظف عندو ملف 

درمه ساëن يف جرس@يف مäال وال فكLك، فكLك  150يض ا�يل فLه رَ مَ 
�ش جيي من  (transport)عطيين حشال دçل الوYدة و qاصو ي�Zقل 

حرم هاذ  (CNOPS)يض نتاعو، Cٔن رَ فكLك لوYدة �ش حيط امللف املَ 
  . (compte)�ش ميكن لها تدqل ل   (code)التعاضدية من القن ٔ�و 
إالخوان، راه اك�ن دا� �ش اك�ن مZخرط يف  هذا �ش نفهمو

 (code)ريض، ولكن ما عندوش التعاضدية، ها هو خصو يدفع امللف امل
وتJ{قى ي�Zقل من فكLك مäال حىت لوYدة  (CNOPS)�ش يدqل ل 

  . درمه 150درمه �ش يق{ط  �1000ش حيط، ´ادي خيرس 
والتعاضدية، احZا  (CNOPS)وهاذ اليش راه اكن رصاع ما بني 

مايش شغلنا فهيم، القضاء واملسطرة إالدارية qاصها تطبق، وما ëي¹ش 
  .æهتاون يف يش مصل²ة املواطنحشومة وا

ٔ�� راين ال من هاذ الطرف وال من هاذ الطرف، قد ما ٔ�نين مع الطرف 
ا�يل تيضيع ٔ�ال هو املنخرط، املنخرط اليوم ها �ح�oاYات يف الر�ط، 

  . اح�oاYات يف مكZاس، يف �زة، يف وYدة، مجيع املناطق
دçل العنارص  و�ركة ما Æشوه هاذ البالد، ٕاىل اكنوا واÄد اجلوج

خمتلفني نق{طهم و�كون القانون هو الفا�ز، حىت ال�ن ´ادي نبقاو احZاç ٕايوا 
   ؟�ك صاحيب، هذا دçيل هذا مايش دçيل

لس@يد الوز�ر، وما اكي¹ش احلشومة ، انطبقوا املسطرة هللا جيازيك خبري�ٔ 
  . وال الرٔ�فة

ضدية تيضيعو، ٔ�� تنkٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن املواطنني املنخرطني يف التعا
  ؟واCٔنني دçهلم كرب، حىت ال�ن ´ادي نبقاو جناملو قدور وال اجلياليل

  .شكرا الس@يد الرئJس

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الرئJس

  . الس@يد املس�شار شكرا
  . وشكرا لمك الس@يد الوز�ر Nىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

وهو موYه  ،جللسةواCٓن نo¹قل ٕاىل �ٓخر سؤال مس�ل يف هذه ا
�لس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئJس احلكومة امللكف �لشؤون العامة 

السطو Nىل ٔ�عامل Nلمية لباحäني مغاربة من "حول موضوع  ،واحلاكمة
  .من طرف مجموNة الكونفدرالية اTميقراطية �لشغل "طرف البنك اTويل

 .فليتفضل Ä�ٔد ٔ�عضاء اIموNة ل¬سط السؤال
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  :رYاء الكساب الس@يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة الوزراء،
  ،الس@يدات والسادة املس�شارون

رمضان سعيد �لجميع، وهللا �كون يف عون املواطنني مع اCٔسعار ا�يل 
  . طلعت �لسام

اهتم ثالث �حäني مغاربة البنك اTويل �لسطو Nىل ٔ�عامهلم واس@تعاملها 
ليت ٔ�جنزت حول �رجمة الهيلكة القروية fشلك مغلوط يف ٕاطار اTراسة ا

  . �ملغرب، مما جعلهم يطالبون بعدم Æرش هذه اTراسة
̧ٔسف البنك اTويل Æرش هذه اTراسة ؤ�درج ٔ�سامء هؤالء، مما  ولكن ل

  . اس@تدعى ٔ�هنم احoجوا Nىل هذا املوضوع
وÆسائلمك ٕاذن، الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون القLام هبا 

عتبار لهؤالء الباحäني ومن qالهلم �لباحäني املغاربة والبحث لرد �
  العلمي؟

  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لجواب Nىل Ðساؤل الس@يدة املس�شارة

املنتدب Tى رئJس احلكومة امللكف �لشؤون  الوز�ر محمد الوفا الس@يد
  :العامة واحلاكمة

الراÄة هللا qçذ احلق فا�يل ما بغاش خييل املغاربة يدوزو رمضان ف
  . س@يدي ريبد

 2013دجZرب  13توصلت وزارة الشؤون العامة واحلاكمة بتارخي 
�حäني مغاربة �لبنك اTويل  �3رساÊ من طرف البنك اTويل، حول اهتام 

  . �لسطو Nىل ٔ�عامهلم العلمية واس@تعاملها بصفة مغلوطة
ٔ�نه اكن قد تعاقد مع مكoب  ،البنك اTويل من qالل هذه الرساÊ ؤ�كد
قصد ٕاجناز دراسة يف ٕاطار مرشوع   (ICON2E)اTراسات

(RuralStruc program) .  
 Êب �لتعاقد الباطن من حتت الطاوoوقد قام هذا املك(sous-

traitance)  ،ورëني �لمشاركة يف ٕاجناز البحث املذäمع السادة الباح
  . ايل فٕان البنك ال جتمعه ٔ�ي Nالقة تعاقدية م{ارشة مع الباحäني الثالثو�لت

ومبوجب نظا§ا اCٔسايس ëبنك لٕالمناء مoعدد اCٔطراف ومكؤسسة 
مم املت²دة، ãمتتع هذه املؤسسة �حلصانة و�المoيازات اليت  ̧ٔ خمتصة �بعة ل

، ولقد 1958ل �لمنظامت اTولية العمومLة اليت انضم لها املغرب س@نة وّ ُختَ 
�ت احلكوم�وقعLة املغرب�ر ــة املق�ىل اتفاق�Lع 1998ل �ة يف ٔ��ري

(accord de siège)  ىل ٔ�نN واليت تنص ،�æمتثيلية البنك اTويل يف بالد

هذه املؤسسة ãمتتع �حلصانة القضائية الاكم\، ٕاال فÉ خيص القضاç الناجتة 

  . ة بتú املامرسةعن ممارسة حقها يف ٕاصدار ٔ�و ضام�ت ٔ�وراقا مالية مoعلق
ٔ�ما فÉ خيص القضية املرفوNة من طرف الباحäني ضد البنك اTويل 

  .فه«ي اCٓن ٔ�مام ٔ�نظار القضاء

  :الس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

الس@يد الوز�ر،  Êارساللكمة لمك اCٓن يف ٕاطار التعقLب Nىل جواب وال 
 .تفضيل

  :رYاء الكساب الس@يدةاملس�شارة 
  . د الوز�ر Nىل هذا الردشكرا الس@ي

̧ٔسف ما Yاوبتو�ش Nىل ماذا تعزتمون القLام به لرد �عتبار  ولكن ل
  �لباحäني؟ 

  . ا�يل رسدتو Nلينا فقط �رخي البنك اTويل وNالقoه مع املغرب
̧ٔسف هاذو �حäني جلkٔوا، اCٔمر موYه �لقضاء فعال ولكن  ولكن ل

  . ىت ÄاYةتو¦وا لمك واس@تق{لهتم وطلبوا وما درتو ح
ا�يل تو¦وا لمك وحىت يش  (les notes techniques)د  9اك�ن 

  .ÄاYة ما درتوهاش
  . طلبوا جلنة حتقLق، ما دارÐش، طلبوا جلنة دولية �لتحكمي، ما دارÐش

إالشاكلية ا�يل تطرح مع هذا املشلك هو احZا هاذ التقار�ر هاذي 
ذا Cٔنه �زهاء، ما املغلوطة، وا�يل الناس احoجوا Nىل ٔ�سامؤمه تدرج، ه

  . بغاوش ٔ�سامؤمه تدرج يف ٕاطار دراسة مت ãزو�ر نتاجئها
هاذ الناس هاذو غيور�ن Nىل الوطن وما بغاوش ٔ�ن هذه التقار�ر 

¬ىن Nلهيا س@ياسات اقoصادية واجÚعية، وتقام Nىل ٕا�رها مشاريع املغلوطة تُ 
  . هيا زماليئ ق{ي\�متويل ´البا ما �كون دويل يف ٕاطار املديونية ا�يل حتدثوا Nل

̧ٔسف املشاريع بناء Nىل تقار�ر مغلوطة، بطبيعة احلال ما ´ادي  ول
̧ٔسف الشعب املغريب س@يض ر Cٔداء اTيون، طãكون ٕاال فاش\، ولكن ل

̧ٔسف مايش فاش\، اTيون ملزمة راه اCٔجLال دçلنا تت�لصها بناء  Nىل ل
عية والال شعبية لك الس@ياسات الال اجÚ تقار�ر مغلوطة، واحZا ت¹شوفو

هنا مسÊٔk صندوق  التقار�ر دهاذ املؤسسات، وندرجو وا�يل تت¬ىن Nىل هاذ
  . اTويل والوصفة دçلو السحرية دçل الصندوق املغريب �لتقاNد النقد

  .وشكرا

  :اجللسة رئJسالس@يد 
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

Lٓن لمك الس@يد الوز�ر ٕاذا اكن عندمك يش تعقCبٕاذن اللكمة ا. 

املنتدب Tى رئJس احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الوز�رالس@يد 
  :واحلاكمة

ٔ�� ما بغي�ش ندqل فهاذ اجلدال، Cٔن املوضوع ٔ�مام القضاء .  
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  . وراه املؤسسات البد تت²رتم القضاء املغريب، راه اك�ن فصل السلط
Nليا م{ارشة ´ادي نقول Y ،õاو عندي هاذ  ولكن ميل ãلكمتو

ٔ�ودي هللا هيد�مك، ٔ�� ما  ..قرييت التقر�ر دçهلم ٔ�نه مصل²ة املغربالناس، 
  . بغي�ش ندqل فهاذ اليش

س@يدي ما بغي�ش ندqل، �ٓش ´ادي تدqلين، تدqلين فالتخربيق، ا
  .تدqلين يف تقار�ر مدسوسة

  . شكرا
  .املغاربة Nارفين وNارفLنك

  .شكرا

  :الس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا

دم لمك �لشكر اجلزيل ٕاسوة �زمال�مك Nىل امسحوا يل خoاما، ٔ�تق ،اCٓن
  .مسامهتمك القمية الس@يد الوز�ر يف هذه اجللسة

  .ؤ�شكر امجليع
  .ورمضان م{ارك سعيد مرة ٔ�خرى

 .ورفعت اجللسة


