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  233رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 یولیو 2(هـ 1440 شوال 28 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سثالث ، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
لثانیة �ق�قة ااو  ثالثةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال عرشة
  .هیةأ�س�ئ� الشف  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

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

  ،الس�یدات املس�شارات احملرتمات
  رتمون،الس�یدات ٔ�و السادة املس�شارون احمل

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 

  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

طالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الٕ 
  .وٕا�ال�ت، تفضلو الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  س�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة امل 

لقد توصلت الرئاسة مبراس� من فریق أ�صا� واملعارصة یطلب من 
�اللها ت�ٔج�ل السؤال املو�ه لوز�ر �ق�صاد واملالیة حول املعایري املعمتدة 
يف توزیع م�توج الرضیبة من القمية املضافة �ىل امجلا�ات الرتابیة ٕاىل �لسة 

  .الحقة
 2توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء  ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت

  :فه�ي اكلتايل 2019یولیوز 

 .سؤ� 26: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 .سؤ� 29: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .ٔ�جوبة 4: �دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

املو�ة لقطاع �ق�صاد �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� 
واملالیة واليت جيمعها و�دة املوضوع، والبدایة مع سؤال فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار، وموضو�ه توصیات املناظرة الوطنیة الثالثة حول اجلبا�ت، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد العز�ز بوهدود س�یداملس�شار ال 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
املناظرة الوطنیة الثالثة �لجبا�ت ٔ�شغالها ٕ�صدار مجمو�ة من اخ�متت 

التوصیات �روم ٕاصالح النظام اجلبايئ، الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل ضوء 
هذه ا�ر�ات ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة لتزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع 

  .مبا یضمن حتق�ق العدا� اجلبائیة امل�شودة؟ وشكرا

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين موضو�ه، ٕاصالح النظام اجلبايئ اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق احلريك ل�سط السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
�ر �شلك اجلبا�ت الركزية الرئ�س�یة �لاملیة العموم�ة ومع الس�ید الوز

ذ� فاملنظومة اجلبائیة تعرتهيا �دة اخ�الالت ب��ویة تؤ�ر سلبا �ىل توس�یع 
  .الو�اء الرضیيب وٕاقرار العدا� اجلبائیة

�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه ٕاسرتاتیجیة 
عال و�ادل؟ ما يه التدابري العملیة اليت احلكومة ٕالجراء ٕاصالح ج�ايئ ف

  تت�ذوهنا لتفعیل خمر�ات املناظرة الوطنیة الثالثة �لجبا�ت؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، ٕاصالح النظام اجلبايئ ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ن��ظر الس�ید 

ن ٔ��ل تقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س، من ٔ�ي الرئ�س احملرتم م
  .ماكن �شاؤون الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .الس�ید الرئ�س شكرا



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 یولیو 2( 1440 شوال 28

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕاصالح النظام اجلبايئ ی��ظره مجیع املغاربة، ح�ث ال هيم فقط الناس 

احئ ا�متع املغريب، ف�متىن املتداولني يف املالیة ٔ�و �ريها، بل هيم مجیع رش 
�الل م�اقشة قانون املالیة املق�ل، ٕان شاء هللا، ٔ�ن تعرف معوم الشعب 

  .�م�یازات والتخف�ف من هول الرضائب اليت �هنكها ٔ�ح�ا�
  .شكرا

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

تعلقة اللكمة لمك الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� امل 
  .�لنظام اجلبايئ

  :الس�ید محمد ب�شعبون وز�ر �ق�صاد واملالیة
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بدایة ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل السادة املس�شار�ن ا��ن طرحوا ٔ�س�ئلهتم �لها 

ام تعلمون عن ما �ٓلت ٕالیه من نتاجئ املناظرة الوطنیة �لجبا�ت، واليت، ك
نظمت حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه 

  .ماي املنرصم 4و 3هللا، وذ� یويم 
وقد اكن الهدف أ�سايس املتو� من هذه املناظرة هو إالسهام يف 

اجلبائیة، من ٔ��ل جعلها �اد� وشفافة  التفكري امجلاعي حول م�ظوم�نا
یع وترية ا�منو �ق�صادي و�ج�عي ببالد�، وتنافس�یة، وم�جهة حنو �رس 

وجعلها يف نفس الوقت م�وافقة مع م�ادئ احلاكمة الرضی��ة اجلیدة املتعارف 
  .�لهيا دولیا

وقد ار�كزت املهنجیة املعمتدة يف ٔ�شغال هذه املناظرة �ىل ال�شاور 
املوسع مع خمتلف املؤسسات ا�س�توریة والربملان والهیئات العموم�ة 

لفا�لني �ق�صادیني وأ�حزاب الس�یاس�یة واملنظامت النقابیة واملهنیة، وا
ؤ�یضا امجلعیات وكذا اخلرباء ا�تصني يف ا�ال الرضیيب، وذ� انطالقا من 

  .�شخیص دق�ق �لمنظومة الرضی��ة الوطنیة وإالشاكالت اليت تطر�ا
ة خمتلف كام ار�كزت هذه املناظرة �ىل مقاربة مشولیة وم�دجمة ملعاجل

إالشاكلیات و�ٓفاق تطو�ر املنظومة الرضی��ة الوطنیة وحرص مكو�ت 
  .إالصالح الرضیيب املرتقب وكذا �ٓلیات تزنی� والتدابري املوا�بة �

وقد مت �لكیف جلنة معل رف�عة املس�توى، عهد ٕا�هيا �مة إالرشاف �ىل 
مهة مسا 167مجمو�ات معل موضو�اتیة ودراسة ومتحیص ما یقارب من  14

مك�وبة، وردت من خمتلف اجلهات املعنیة، وقد �لصت املناظرة ٕاىل ت�ين 
توصیة �شلك قا�دة ٕالصالح املنظومة الرضی��ة، س�مت �ىل ٔ�ساسها  78

  .صیا�ة قانون ٕاطار، حيدد التوجهيات إالسرتاتیجیة لٕالصالح امل�شود
وجيدر التذكري �ىل الس�یاق الوطين وا�ويل ا�ي یندرج ف�ه هذا 

  :صالح ی�سم بعدد من العنارص أ�ساس�یة، ٔ�ذ�ر مهنااالٕ 

  ٔ�وال، رضورة هت� الظروف املالمئة لالس��رات املنت�ة �لقمية املضافة؛
خلصوصیة املهن الصغرى  �نیا، غیاب نظام رضیيب م�سط ومالمئ

  �لقرب ولٔ�ش�اص ذوي ا��ل احملدود؛
  لزمني؛�لثا، �ركزي املداخ�ل الرضی��ة �ىل �دد حمدود من امل

رابعا، وجود اخ�الالت اق�صادیة مرتتبة عن التحفزيات الرضی��ة 
  املمنو�ة دون تق�مي دق�ق ق�يل ٔ�و بعدي �ٓ�رها �ج�عیة و�ق�صادیة؛

�امسا، رضورة �س�ت�ابة �لمطالب �ج�عیة وتعز�ز دور الرضیبة 
  يف متویل الس�یاسات �ج�عیة؛

لص الرضیيب و�دم ام�ثال ف�ة واسعة سادسا، تنايم ظاهرة الغش وا�مت
  من امللزمني اللزتاماهتم اجلبائیة؛

سابعا، ا�ٓ�ر السلبیة لٔ��شطة �ق�صادیة اليت ت�شط يف القطاع �ري 
  املهیلك؛

�م�ا، رضورة ٕا�ادة بناء �القة ثقة مع امللزمني يف ٕاطار من الشفاف�ة 
  والوضوح؛

نظام اجلبايئ الوطين مع ال �سعا، رضورة مالمئة ال�رشیعات اليت تؤطر 
القوا�د واملعایري ا�ولیة يف جمال احلاكمة اجلیدة والس�یاسات اجلبائیة، وفقا 
اللزتامات املغرب �ىل الصعید ا�ويل وانضاممه �لمنتدى العاملي �لشفاف�ة 
وتبادل املعلومات واخنراطه يف اتفاق�ة م�ظمة التعاون والتمنیة �ق�صادیة 

  . الرضیيب وحتویل أ�ر�ححول الت�ٓلك أ�سايس
ؤ��ريا، رضورة تعز�ز أ�من القانوين ووضوح الرؤیة �ى املس�مثر�ن 

  .ٔ�مام �دم اس�تقرار ال�رشیع الرضیيب ووترية تعاقب التعدیالت املرتبطة هبا
ومن مت فٕان إالصالح الرضیيب املرتقب، �روم �ٔ�ساس حتق�ق �دد من 

 :أ�هداف مهنا
ة واجلبایة احمللیة يف متویل س�یاسة التمنیة مسامهة اجلبایة الوطنی - 1

 .�ق�صادیة و�ج�عیة
ختف�ف العبء الرضیيب املتحمل من طرف امللزمني �زام�ا مع  - 2

توس�یع قا�دة الو�اء، وذ� بغیة ضامن التوزیع العادل �لتحمالت 
 اجلبائیة حسب إالماكنیات الفعلیة �لمواطنني؛

 ئیة مع املبادئ العامة؛احلرص �ىل ٕالتقائیة املق�ضیات اجلبا - 3
موافقة النظام اجلبايئ الوطين �لقوا�د واملعایري ا�ولیة والت�ارب  - 4

 الناحجة يف م�دان الس�یاسات واحلاكمة الرضی��ة؛
التحفزي �ىل تنافس�یة املقاوالت وكذا تعبئة �د�ار مع توجهيه  - 5

 حنو القطا�ات املنت�ة وذات القمية املضافة؛
مالمئ �لمهنیني ذوي ا��ل احملدود ٕا�داث نظام ج�ايئ م�سط و  - 6

 من الت�ار واحلرف�ني ومقديم اخلدمات؛
وضع ٕاطار ج�ايئ مالمئ لترضیب املمتلاكت ٔ��ذا بعني �عتبار  - 7

 لطبیعهتا ومكو�هتا واس�تعامالهتا وكذا وضعیهتا القانونیة؛
مراجعة م�ظومة التحفزيات اجلبائیة و�رش�ید إالعفاءات حسب  - 8
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 ق�صادیة؛�ٓ�رها �ج�عیة و�
ٕادماج القطاع �ري املهیلك يف �ق�صاد النظايم وتعز�ز �ٓلیات  - 9

 حماربة الغش الرضیيب؛
ؤ��ريا، ت�س�یط و�رش�ید رسوم امجلا�ات الرتابیة مع ٕادما�ا يف املدونة 

  .العامة �لرضائب
وسعیا �لتزنیل أ�م�ل ملرشوع إالصالح الرضیيب املرتقب، س�مت اع�د 

توصیات املناظرة الوطنیة مع ٕاعطاء أ�ولویة �مو�ة م�دٔ� تدرج يف تزنیل 
  .من التدابري �س�تع�الیة

وس�تعمد احلكومة �ىل �رجمة �يق التوصیات اليت �لصت ٕا�هيا املناظرة 
�ىل املدى املتوسط وفق ما �سمح به الظرف�ة �ق�صادیة الوطنیة 

  .وا�ولیة
  .وشكرا

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

ر ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة لفریق التجمع من
  .الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

لتطور القطاع  البد ٔ�ن ننوه بعملمك، ؤ�عتقد ٔ��مك متلكون تصورا ٕاجيابیا
املايل �شلك �ام، وهذا يف �د ذاته يشء ٕاجيايب، ٔ�رد� من �الل طرح 

  . هذا السؤال رضورة مواص� إالصالح اجلبايئ
واملناظرة الوطنیة الثالثة اكنت م�اس�بة ساحنة �دا �لوقوف عند نقاط 
قوة ونقاط ضعف نظام�ا اجلبايئ وتوس�یع الو�اء �شلك عشوايئ �ىل 

  .الوطين � انعاكساته السلبیةحساب �ق�صاد 
�� فٕان املنظومة تق�يض الیوم ٕاقرار �دا� رضی��ة م�وازنة �رب مواص� 

من ال�س�یج املقاواليت  %2حماربة ا�هترب الرضیيب، ٕاذ ال یعقل ٔ�ن جند 
و�دمه من یؤدون الرضائب، وهذا �ري مق�ول، �اصة ؤ��مك ٔ��لنمت يف 

ملیار درمه،  55ة من الفواتري تت�اوز العدید من املناس�بات �ىل م�الغ خضم
رمغ إالجراءات ��رتازیة اليت تقومون هبا لك س�نة، هناك الرضیبة �ىل 
أ�رايض �ري املب��ة كذ� يف الوضعیة احلالیة اليت یع�شها قطاع العقار 
ٔ�صبحت عبئا �بريا �ىل ر�ال أ�عامل، بل ٔ�كرث من ذ� امجلا�ات احمللیة 

والكفاءات ٔ�صبحت تطبق هذه الرضیبة �ىل أ�رايض  حبمك اف�قارها لٔ�طر
العادیة �ري ا�هزة، هذه بعض أ�م�� اليت جيب ٕاجياد احلل العا�ل لها، 

  .�اصة ؤ�ن �س�بة ا��اوى املرفو�ة يف ارتفاع مس�متر
الس�ید الوز�ر احملرتم، توصیات املناظرة الوطنیة الثالثة �لجبا�ت �مة 

كذ�، لكن تزنیلها یق�يض كام قلمت اع�د مقاربة �دا وحصیلهتا ٕاجيابیة �دا 
التدرج مع مرا�اة الظرف�ة �ق�صادیة الوطنیة وا�ولیة، لكن أ�مه �ل�س�بة 
ٕالینا هو تزنیل املق�ضیات املرتبطة بتحق�ق العدا� اجلبائیة من ٔ��ل توزیع 

ري قا�دة امللزمني مع ٕاقرار التخف�ض، ؤ��ید ٔ�ن املردودیة س�تكون ٔ�فضل �ك�
وس�تعزز الثقة وس�ی��عش �س��ر اخلاص ا�ي یبقى احلل الوح�د خللق 

  .فرص الشغل
�نیة الس�ید الوز�ر، �ادي خنرج من املوضوع  20مازال عندي وا�د 

وال تقریبا مادام معنا وز�ر املالیة، ٔ�� بصفيت رئ�س امجلا�ة �الش ما �زادش 
واملواطنني لكهم  س�نني، 3د�ل امجلا�ات هاذي ) TVA(الرضیبة د�ل 

�ی�س�ناو الرئ�س ا�يل فقري �یجي �لرئ�س، ا�يل �اصو �ا�ة �یجي �لرئ�س، 
یعين اح�ا بغینا خندمو الوطن د�لنا وامجلا�ات د�لنا، ولكن راه ما عند�ش 

  .�ش خندمو
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�باعي م�ارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ال ميك�نا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �س�ل تفا�لنا إالجيايب مع املبادرات 
النوعیة اليت تت�ذوهنا ٕالصالح املالیة العموم�ة معوما ومضهنا ملف اجلبا�ت، 

ا إالطار واليت اكنت حمور املناظرة الوطنیة الثالثة ٕالصالح اجلبا�ت، يف هذ
  .نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نؤكد �ىل ما یيل الس�ید الوز�ر احملرتم

نعتقد �ازمني ٔ�ن النظام اجلبايئ ل�س جمرد معلیات حسابیة م�نیة �ىل 
الرضب والقسمة وال جمرد معلیات مالیة رصفة، بل هو مر�كز �منوي 
ود�امة ب��ویة ووظیف�ة يف جمال العدا� �ج�عیة و�لق �اذبیة 

  .�س��ر، فضال عن حتصني التواز�ت املا�رو اق�صادیة
�نیا �ىل هذا أ�ساس، نؤكد �ىل رضورة ٕاعامل مراجعة معیقة وشام� 
�لمنظومة القانونیة ذات الص� �لشق اجلبايئ �اصة، و�ملالیة العموم�ة �امة 
ومضهنا مدونة الرضائب ومدونة امجلارك ومدونة حتصیل ا�یون واجلبا�ت 

حمللیة، من �الل القانون إالطار طبعا كام نصت �ىل ذ� توصیات ا
  .املناظرة الثالثة �لجبا�ت

�لثا م�ظور� يف الفریق احلريك لهذا إالصالح كذ� یقيض رضبه 
ب�ٔهداف ٔ�ساس�یة تت�ىل يف حتق�ق العدا� اجلبائیة وفق م�دٔ� التباسط ورفع 

�تصة وتعز�ز جسور الثقة الضغط الرضیيب عن املقاوالت وت�ٔهیل إالدارة ا
مع امللزمني وتقلیص التعدد الرضیيب يف بعض القطا�ات اليت ختلق الرثوة 

  .وتوزع قا�دة ال�شغیل
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رابعا، العدا� اجلبائیة كذ�، الس�ید الوز�ر، ل�س لها فقط بعد 
اق�صادي واج�عي بل لها بعد ٔ�سايس وهو العدا� اجلبائیة ا�الیة، وهو ما 

نظام ج�ايئ �راعي اخلصوصیات اجلهویة وینصف اجلهات یتطلب بناء 
احملرومة من فرص التمنیة و�س��ر م�ذ عقود، وهو ما �س�تدعي يف نظر� 

�رب ختصیص حتفزيات رضی��ة �لجهات وامجلا�ات  �لنيضالعودة ٕاىل العمل 
واخلصاص التمنوي، كام �اء يف �م الس�ید  الرتابیة املطبو�ة �لهشاشة

لسابق، بغیت �ذب اس��ر ورفع القمية املضافة اليت ح� يف الرئ�س ا
  .الرواج �ق�صادي جراء هذه التحفزيات وهذا إالنصاف اجلبايئ

  ..�امسا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :عبد السالم ا�لبار املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . الس�ید الوز�ر امسعنا ٕ�معان كفریق اس�تقاليل ملا تفضلمت به من تعق�ب
وٕاننا ٕاذ ننوه ��هودات اليت تبذلوهنا لتحسني هاذ أ�داء الرضیيب، لكنا 
نؤمن ب�ٔن الرضیبة ٔ�صبحت جزءا ال یتجزٔ� من الوطنیة، ؤ�ن املغاربة ملزمني 

من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل ٔ�ن  40و 39لرضیبة، طبقا �لفصل ب�ٔداء هذه ا
  .�كون �دا� رضی��ة

هاذ العدا� الرضی��ة مازال ما توصلهناش، والیوم ت�شوفو �كسات، 
امسح يل راه �ارج �ىل ا�هودات ا�يل ت��ذلو، الیوم مؤخرا ت�شوفو ٔ�ن 

رضتیو الرسوم الفالح م�ال ا�يل �ميثل وا�د الرشحية �برية من ا�متع ما ف
امجلر�یة ٔ�و الز�دة يف الرسوم امجلر�یة حىت لفاحت یونیو، حىت الناس د�لت 
وغرقت السوق �ملنتوج اخلار� بوا�د ا�مثن �س�یط، والفالح الیوم تیالك 
العىص، حبیث ٔ�ن الفالح ال بقا لو يش تنب، مع الیوم اجلفاف حىت الزرع 

وب ا�يل ما عطا�ش احملصول ما طوالش حىت التنب ما اكی�ش، ٕاضافة �لحب
  .مع اكمل أ�سف الاكيف

الیوم حكوم�مك ٔ�هنا ما فرض�ش ذیك الز�دة �ش �شجعو املنتوج 
حىت احملتكر�ن معرو السوق وال الق�طار  فاحت یونیوا�ا�يل وج�تو حىت ل 

ر�ل، وراه هذاك  8000ر�ل وطاحي �ىل الفالح ب 4000الیوم ب
الفال�ة املعاش�یة راه هو العمدة د�ل ا�متع،  الفالح الصغري وا�يل ت�سمیوه

هو ا�يل تیوظف�ا هو ا�يل �ميتص لنا البطا�، ٕاال كنا هرض� �ىل هاذ الفالح 
  .. ��انب ف�ٔم�� م�عددة ا�يل تنرتق�و ٔ��مك تصلحوها واح�ا�

 .هاذي ما جعبا�كش واق�� الس�ید أ��لبیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ى الوقت الس�ید الرئ�س، ما عندها �القة �ٔ��لبیةا�هت 

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات يف �دود الوقت املتبقى، 
  .دقایق تنعتقد، تفضل 2

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ٔ�وال، نبغي �شكر السادة املس�شار�ن ا�يل تد�لو وا�يل جشعو وزارة 

ا�يل تتقوم به يف ٕاطار إالصالح الرضیيب ا�يل �ق�صاد واملالیة �ىل العمل 
مقرتح وا�يل �دم�ا �لیه كام كتعرفو مدة شهور، واكن یعين تتوجي د�لو 
�ملناظرة الوطنیة �لجبا�ت وا�يل ميكن لنا یعين �سطرو �لیه جبوج د�ل 

  :السطور هو ٔ�نه
ٔ�وال، العنوان العریض د�ل هاذ املناظرة اكن هو العدا� اجلبائیة، 

  . و�لتايل اح�ا م�فقني �ىل هاذ النقطة
مسامهة مك�وبة،  167والنقطة الثانیة هو ٔ�نه �یف قلت لمك توصلنا ب

مهنا املسامهة د�ل جملس املس�شار�ن واملسامهة د�ل جملس النواب 
أ�حزاب الوطنیة، ؤ�یضا یعين النقا�ت املهنیة ٕاىل �ٓخره،  7واملسامهة د�ل 

  .د�ل رشاحئ ا�متع �لك مكو�هتا یعين اك�ن مشاركة فعلیة
وا�يل تیظهر من هاذ املساهامت لكها وحىت الیومني د�ل املناظرة هو 
ٔ�نه اك�ن ش�به ٕاجامع �ىل لك ما یتعلق �ل�شخیص، ال�شخیص د�ل احلا� 
الراهنة، یعين الناس م�فقني �لهيا وب�ٔن هاذ العدا� اح�ا بعاد�ن �لهيا، 

  .و�اصنا نعملو �ش حنققها
النقطة الثانیة يه اك�ن وا�د النوع من التخوف �ش �كون التزنیل 
مايش يف املس�توى د�ل �نتظارات، وح�ا� یعين الفرق ما بني املسائل 
ا�يل دارت ٕاىل �د ا�ٓن هو ٔ�نه تعاهد� ٔ�ننا �ادي جنیبو قانون إالطار، 

ذا هو ٔ�حسن قانون ٕاطار ملزم �لجمیع وملزم حىت �لقوانني املالیة املق��، وه
  .ضامنة ا�يل ميكن نعطیوها لمك

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

السؤال الرابع موضو�ه، �زاید �دد الرشاكت املهددة �ٕالفالس �س�ب 
حش الس�یو�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :د سامل �منسعوداملس�شار الس�ید محم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس�ید الوز�ر، یطال إالفالس العدید من الرشاكت و�اصة الصغرى 
واملتوسطة العام� يف قطاع العقارات والبناء وأ�شغال العموم�ة والت�ارة 
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 ضعف أ�داء وحش الس�یو�، ز�دة �ىل أ�حاكم الصغرية، وذ� راجع ٕاىل
القضائیة اليت �شلك عوامل هتدد ح�اة الرشاكت �س�ب طول املساطر، 
ٕاضافة ٕاىل تعق�د نظام ا�متویل املرصيف وما یصاح�ه من رشوط، اليشء 
ا�ي �زید يف تفامق مشالك الرشاكت، �� جتد الرشاكت صعوبة يف 

  .اسرتداد مس�تحقاهتا
مك الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري العملیة اليت �سائل ،�ا

س���ذها احلكومة ٕالنقاذ هذه الرشاكت من إالفالس واحلفاظ �ىل م�اصب 
  الشغل �ل�س�بة �لعاملني هبا؟

  .وشكرا

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

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

  :اد واملالیةالس�ید وز�ر �ق�ص
  .شكرا الس�ید املس�شار عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

هذه إالشاكلیة �رتبط ٔ�ساسا مبشلك د�ل �ٓ�ال أ�داء، ونبغي نذ�ر هنا 
غشت املايض ا�ي د�ا ف�ه ٕاىل ٔ�ن  �20خلطاب د�ل صاحب اجلال� يف 

ال التعاقدیة ؤ�داء ما تلزتم إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة ��رتام ا�ٓ�
  .بذمهتا من م��ٔخرات

و�لفعل �درت احلكومة وبصفة �اصة لك من وزارة �ق�صاد واملالیة، 
وزارة ا�ا�لیة يف ش�ت�رب املايض من ٔ��ذ وا�د العدد د�ل التدابري، یعين 

  .لكها تت�ه حنو تقلیص ٔ��ال أ�داء
ملايض مجلیع ش�ت�رب ا 18فهاذ ا�وریة، كنت و�ت وا�د ا�وریة يف 

مسريي املؤسسات واملقاوالت العموم�ة، ومت ٕاطالق بوابة ٕالكرتونیة امسهتا 
�ٓ�ال خمصصة الس�تق�ال ومعاجلة الشاك�ت، ورشعت الوزارة يف ٕا�داد ٔ�و 
يف ٕا�ادة هیلكة بعض املؤسسات، كام �اء يف التوجهيات امللك�ة يف ا�لس 

من موارد �ش ميكن لها  الوزاري د�ل ٔ�كتو�ر املايض، ح�ث �ش منك�وها
  .ختلص یعين ما بذمهتا

ملیار درمه ف� خيص الرضیبة �ىل  30وكام تعلمون مت ٕار�اع ٔ�كرث من 
  .القمية املضافة ا�يل اكنت �ادي متكن من یعين �ش �كون س�یو� ٔ�كرث

 14وقد ٔ�سفرت هذه التدابري �ىل تقلیص �ٓ�ال أ�داء يف املعدل ب 
عموم�ة، وف� خيص ا�و� ٔ�و ف� خيص یوم ف� خيص املؤسسات ال

  .یوم 19إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة ب 
ويف ماي املايض اخلزینة العامة �لمملكة ٔ��ازت ٕایداع الفواتري 
إاللكرتونیة �ش �سهلو العملیة د�ل التعامل معها، وا�يل ٔ�مه من هذا هو 

د�ل املرصد  اكن اج�ع �ين یونیو املنرصم یعين 24ٔ�نه االثنني املايض د�ل 
ٔ��ال أ�داء د�ل القطاع العام مع القطاع اخلاص واكنت م�اس�بة �ش 

  :نذ�رو

ٔ�وال، مت تعممي مذ�رة �ىل مجیع املؤسسات العموم�ة واملقاوالت العموم�ة 
لتعز�ز اجلهود املبذو� لتزنیل ٔ�حاكم املذ�رة د�ل ش�ت�رب املايض، ولكن املهم 

دید، قلنا هلم ابتداء من ٔ�كتو�ر املق�ل �ادي یمت ال�رش هو ٔ�نه تدبري �
بصفة شفافة د�ل ٔ��ال أ�داء للك مؤسسة معوم�ة و�ادي �كون یعين 

 .لكيش ميكن لو یطلع �لهيا
النقطة الثانیة هو إالجراء الثاين ا�يل مت التفعیل د�لو هو ٔ�نه در�، 

يف أ�داء ود� والت  طلعنا يف ال�س�بة د�ل الفائدة ا�يل كتدل �ىل الت�ٔخر
ٕابتداء من فاحت  %6.25، و�ادي نطلعوها ل2020-2019يف  5.25%
 .2021ینا�ر 

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

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

  :محمد سامل �منسعود الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب، �ىل إالیضا�ات

عال هو �م هذا التقلیص د�ل ا�ٓ�ال د�ل أ�داء هو �م ولمك �م ف
  . �دا

ولكن السؤال املطروح فهاذ النقطة، اليت تعترب نقطة من مجمو�ة من 
النقط ا�يل تؤدي ٕاىل ٕافالس الرشاكت، هاذ النقطة د�ل ٔ��ال أ�داء، 

ول السؤال املطروح هو واش ٔ��ال أ�داء �یتحسب من ا�يل ك�سايل املقا
د�لو يف املالیة؟ هذا هو  (des comptes)الشغل د�لو وال ميل �یحط 

  . السؤال
ٔ�نه فني اك�ن املشلك؟ اك�ن املشلك ميل ك�سايل املقاول أ�شغال 
د�لو والزتامات د�لو، متا فني اكینة احلر�رة، من بني إالدارة املعنیة 

ٔ�ربعة ٔ�شهر �ري  واملهندس ومك�ب ا�راسات وميكن یبقى ٔ�ربعة ٔ�شهر، هاذ
حمسوبة فهذیك ٔ��ال أ�داء وهنا اك�ن املشلك، یعين ما خصناش منش�یو 
�ري لٕالدارة ٔ�ن ميل حنط لٕالدارة م�ارشة راه تقریبا املشلك ساال، ولكن 

  .املشلك هو ق�ل ما حنط الفاتورة د�يل يف إالدارة املعنیة
ٕالفالس �یفام قلت يه نقطة من مجمو�ة من النقط دا�� يف ٔ�س�باب ا

د�ل املقاو�، وا�يل س�بق �لحكومة �ش الزتمت ورصحت مبجمو�ة من 
الترصحيات، ال �ل�س�بة لرئ�س احلكومة �ىل هامش م�اقشة املرشوع د�ل 

، وال الترصحيات د�لمك، الس�ید الوز�ر، ولكن �لقو 2019املالیة د�ل 
و القروض وا�د ا�ٓلیة �مة �دا ا�يل كتعاون يف ٕاطا� معر املقاو�، وه

البنك�ة وا�يل فهيا وا�د إالحجاف �بري و�بري �دا، �اصة �ل�س�بة �لرشاكت 
الصغرى واملتوسطة، وا�يل �یطلبو فهيا املؤسسات البنك�ة یعين ؤ�ن� ٔ�درى 
هباذ املوضوع، �یطلبو ضام�ت ا�يل كت�اوز هذاك املبلغ ا�يل �یطلب املقاول 

ه �دي �دید �اله �اط املقاو� حىت لس�بعة د�ل املرات، واش مقاول �ال
وعندو الضام�ت ا�يل حط �لبنكة �ش �شد، ) (les titresد�لو عندو 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2019 یولیو 2( 1440 شوال 28

هذا مشلك ومشلك �بري و�بري �دا، هو ا�يل یعين أ�مل واكنت یعين 
املقاو� يف املغرب فرحت ميل ٕاطار بنيك �بري �یفمك شد املالیة، هذا هو 

ش املؤسسات البنك�ة تقوم بدورها �ش التد�ل ا�يل بغینا د�ل ا�و�، �
  .تد�ل الفلوس �ل�س�بة �لمقاولني

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
د�ل القروض هو  ٔ�وال، ٔ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ف� خيص یعين ٔ�ن املشلك

  .مشلك قامئ، ف� خيص یعين املقاوالت الصغرى واملتوسطة
  .جوج د�ل التدابري ا�يل اختذهتم احلكومة م�ذ بدایة یعين هاذ الس�نة

  ..ٔ�وال، ا�لس املوقر د�لمك اكن صادق �ىل یعين

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

ضلیة الوطنیة يف الصفقات السؤال اخلامس، موضو�ه تفعیل نظام أ�ف 
العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب، تفضل اليس عبد امحلید

  :عبد امحلید الصو�ري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

یة املقاوالت وحتریك ا�ورة �لصفقات العموم�ة دور هام يف �من 
ملیار  �200ق�صادیة، ح�ث ٔ�صبحت �ع�دات املالیة املعب�ٔة لها تناهز 

درمه، وهو ما جيعلها رافعة حق�ق�ة �لتمنیة ود�امة ٔ�ساس�یة خللق م�اصب 
  . الشغل والرثوة يف سريورة املقاوالت الوطنیة

العموم�ة ٕاذ هناك قطا�ات اق�صادیة �رتبط �ل ٔ��شطهتا �لصفقات 
�شلك الصفقات العموم�ة ٔ�كرث م�ل قطاع البناء وأ�شغال العموم�ة، ا�ي 

من نقل معامالته، وقطاع ا�راسات والهندسة ا�ي تت�اوز ف�ه  70%من 
ٔ�لف م�صب شغل  200، 100%، وهو ما یعادل ٔ�كرث 80%هذه �س�بة 

  . م�ارش
 �لمقاوالت 20%حصیح ٔ�ن مرسوم الصفقات العموم�ة خصص �س�بة 

الصغرى املتوسطة، ٕاال ٔ�ن هذه ال�س�بة ال حترتم �اصة يف صفقات السلع 
  . والتوریدات، و�ىل مس�توى صفقات امجلا�ات الرتابیة

  كام ٔ�ننا ن�سائل عن الطریقة اليت یمت فهيا ا��ساب هذا احلد أ�دىن؟ 

كذ� النصوص القانونیة �لصفقات العموم�ة معقدة وت�سم �ل�ش�ت مما 
ا يف مرشوع قانون يف صیغة مدونة �اصة �لصفقات �س�توجب تدو�هن

العموم�ة، ح�ث ٔ�ن تعق�د مساطرها ولكفهتا املرتفعة �ل�س�بة �لمقاو� من 
بني ٔ�مه عوامل نفور املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٕاضافة ٕاىل متادي 
املؤسسات العموم�ة يف الت�ٔ�ري يف ٔ�داء مس�تحقاهتا رمغ ا�هودات اليت 

يف هذه الس�نة، وهو ما �س�تلزم ٕاخضاع املقاوالت الصغرى  بذ�هتا احلكومة
واملتوسطة لرشوط تفضیلیة من �الل ت�ين ٕاجراءات ٕارادیة، نذ�ر مهنا 

املتوسطة، تؤمن الیقظة و ت�ٔمني �دمات ٕا�الم�ة لصاحل املقاوالت الصغرى 
يف جمال الصفقات العموم�ة مع متك�هنا من �ٓلیات �س�تفادة من �س��قات 

  . تنف�ذ جزء من الصفقات مالیة بعد
ت�ٔمني دمع مايل �لجوء ٕاىل �دمات �رباء يف مر�� ٕا�داد عروض، 
ٕا�داد ملفات منوذج�ة �لعروض املصادق �لهيا، �كر�س البعد اجلهوي يف 

  . م�ح الصفقات العموم�ة من �الل ٕالقاء نظام �دید لٔ�فضلیة اجلهویة
ي لضامن فعالیات كام یتعني وضع إالطار ال�رشیعي والتنظميي الرضور 

  .حق�ق�ة �لتعویض الصناعي ا�ي ميثل مفهوما �دیث العهد �ملغرب
الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاننا �مثن التدابري اجلدیدة اليت تت�ه احلكومة 
الع�دها لصاحل املقاو� الوطنیة، �اصة ت� املتعلقة بت�سري ولوج املقاول 

  . ا�ايت وتعاونیة الصفقات العموم�ة
ا املنطلق �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري العملیة ومن هذ

والناجعة اليت تعزتمون اختاذها �ىل املدى القریب ٕالعامل نظام أ�فضلیة 
  الوطنیة يف الصفقات العموم�ة؟ 

  .شكرا

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

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

  :�ر �ق�صاد واملالیةالس�ید وز
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل السؤال املتعلق بتفعیل نظام 

  .أ�س�بق�ة يف الصفقات العموم�ة
ف� خيص اس�تفادة املقاوالت الصغرى واملتوسطة جيب التذكري مبا تنص 

املتعلق �لصفقات العموم�ة �ىل ٕالزام�ة  املرسوم من �156لیه املادة 
بلغ التوقعي لصفقات أ�شغال والتوریدات واخلدمات من امل  20%ختصیص 

  .لفائدة هذه املقاوالت
، یت�ني ٔ�ن املقاوالت الصغرى 2018ولكن �لرجوع ٕاىل معطیات 

من املبلغ إالجاميل �لصفقات، فال  %11.3واملتوسطة اس�تفادت فقط من 
شك كام �اء يف سؤالمك ٔ�نه الزال هناك جمال لتحسني هاذ املؤرش وتذكري 

  .تنظميیة يف هذا ا�الال اب املشاریع �ملق�ضیات ٔ�حص
ٔ�ما ف� هيم اس�تفادة التعاونیات واملقاوالت ا�اتیة من الطلبیات 
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العموم�ة، فقد مت تغیري و�متمي املرسوم املتعلق �لصفقات العموم�ة بدایة هذه 
ت الس�نة، وذ� لف�ح إالماكنیة �لمقاولني ا�اتیني والتعاونیات لولوج الصفقا

العموم�ة، ولكن يف نفس الوقت ويف نفس املرسوم مت رفع احلصة ا�صصة 
، مع ٕادماج تعاونیات 30%ٕاىل  �20لمقاوالت الصغرى واملتوسطة من 

  . واملقاولني ا�اتیني
كام متت ٕاضافة حتصیص الصفقة ٕالعطاء حظوظ ٔ�وفر لهاته الف�ات، كام 

ٔ�و املقاول ا�ايت يف �ا�  مت م�ح أ�فضلیة �لعرض ا�ي تقدمت به التعاونیة
  .�ساوي العروض املقدمة

ؤ��ريا، مت ٕالزام صاحب املرشوع �رش الحئة الصفقات العموم�ة اليت مت 
ٕاس�نادها �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة �رمس الس�نة املنرصمة وذ� 

  .لتكر�س الشفاف�ة

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

وضو�ه �دوى إالعفاءات الرضی��ة املمنو�ة ون��قل �لسؤال املوايل، م
لبعض القطا�ات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
یة �ىل سن ٕاعفاءات رضی��ة لك س�نة يف قانون دٔ�بت احلكومة املغرب 

  املالیة، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم عن اجلدوى من هاته إالعفاءات؟
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
�شار من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ىل شكرا الس�ید املس 

  .السؤال حول �دوى إالعفاءات الرضی��ة املمنو�ة لبعض القطا�ات
ف� یتعلق �ٕالعفاءات الرضی��ة ف�عد من بني ا�ٓلیات اليت توظفها ا�و� 
يف ٕاطار س�یاسة ا�مع لفائدة بعض الف�ات من امللزمني ٔ�و بعض أ��شطة 

وت�ٔ�ذ هذه إالعفاءات اجلبائیة ٔ�شاكال ت��وع بني ختف�ض �ق�صادیة، 
  .معدالت الرضائب ٔ�و إالعفاء التام ٔ�و اجلزيئ

املغرب جل�ٔ ٕاىل هذه ا�ٓلیات قصد �شجیع �س��ر يف ا�االت اليت 
حتظى �ٔ�ولویة �ل�س�بة �لس�یاسة �ق�صادیة و�ج�عیة املتبعة من طرف 

  . ا�و�

 قطاع م�ال السكن �ج�عي والتصد�ر ويف هذا الصدد، یعترب
والفال�ة والتعلمي والصنا�ات التحویلیة والس�یا�ة وال�شاط احلريف من ٔ�مه 
القطا�ات اليت �س�تف�د من ٕاعفاءات دامئة ٔ�و مؤق�ة �ىل الرضیبة �ىل القمية 

  .املضافة اليت هتم قطاع الص�ة ومواد �س�هتالك أ�ساس�یة
مس�توى الرضائب املبارشة، و�ىل  ٕاعفاءات دامئة ٔ�و مؤق�ة �ىل

املس�توى �ج�عي اك�ن ٕاعفاءات �ىل الرضیبة �ىل القمية املضافة يف بعض 
  . املیاد�ن كقطاع الص�ة ومواد �س�هتالك أ�ساس�یة

و�ملقابل فا�و� �سعى ٕاىل �رش�ید إالعفاءات اجلبائیة �رب وضع 
عي لهذه الف�ات �لت�ٔكد ا�ٓلیات الكف�� لتق�مي املردود �ق�صادي و�ج�

  .من مدى فعالیهتا وحتق�ق أ�هداف املسطرة لها
ويف هذا الباب، وجب التذكري ٔ�ن �رش�ید إالعفاءات والتحفزيات 
الرضی��ة اكن موضوع ٔ��د ٔ��رز التوصیات اليت �لصت ٕا�هيا ٔ�شغال املناظرة 
الوطنیة �لجبا�ت، ح�ث مت التوافق مع خمتلف الرشاكء �ق�صادیني 

ج�عیني املمثلني يف ٔ�شغال هذه املناظرة �ىل رضورة ٕاجناز تق�مي و�
دوري لٔ��ر �ق�صادي و�ج�عي �لتحفزيات اجلبائیة املمنو�ة، هبدف 
الوقوف �ىل جناعهتا واجلدوى من إالبقاء �لهيا ٔ�و الت�يل عهنا حسب 

و� احلاالت، وكذا ٕاعطاء أ�ولویة �ٓلیات ا�مع املبارش من مزيانیة ا�
  .�لف�ات املس�هتدفة ببعض التحفزيات

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس عبد احلق

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر شكرا �ىل التوضی�ات ا�يل ٔ�عطیتوها، وا�يل فاحلق�قة 
وضی�ات ا�يل تعطات حشال من مرة وا�يل معروفة وا�يل كتجي يه ت

  .فالتقر�ر د�ل النفقات اجلبائیة ا�يل �یكون مصاحب لقانون املالیة
، يه عبارات ..لكن هاذ ا�و� �سعى، ا�و� سوف، احلكومة س

مسعناها م�ذ مدة ويه فالعدید من املناس�بات دامئا احلكومة تتقول ب�ٔننا 
  .  لهاذ النفقات اجلبائیة�ادي ند�رو تق�مي

لكن حلد ا�ٓن كنفقات هنا� فقط تق�مي جزيئ ويه تضیع �ىل موارد 
ا�و� م�الغ �مة، وا�د التق�مي ا�يل اكن تدار ومايش شامل للك هذه 
إالعفاءات، ٔ�نه �ملناس�بة هاذ إالعفاءات تعد �ملئات، ما معرمك ٔ�عطیتو� 

  .(précis)العدد 
الوز�ر الیوم تقولو لنا ها العدد د�ل إالعفاءات وها  كنا كن��ظرمك الس�ید

  .حشال كتلكف اخلزینة
ملیار  34التق�مي املؤقت ا�يل اكن، اكن �یقول ب�ٔنه �لكف اخلزینة حوايل 

د�ل ا�رمه س�نو�، واخلزینة د�لنا فهيا جعز ا�يل حمتاج لهاذ املبالغ هاذي، 
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 كتدار �اص �كون أ��ر لكن ٕاذا اكن أ��ر د�لها، ٔ�ن إالعفاءات ٕاىل
د�لها، التق�مي ما اكی�ش، أ��ر ما اكی�ش، ٔ�نه ال�شغیل ما واحضش ب�ٔن 

  .املرجو مهنا ٔ�و املبتغى مهنا هاذ إالعفاءات كتعطي
و�لتايل احلكومة كتد�ر إالعفاءات وكتعطهيا لبعض القطا�ات ا�يل يف 

اح�ا كنعطیو  احلق�قة �یخصها ٕا�ادة ومراجعهتا ملا ف�ه مصل�ة البالد،
ٕاعفاءات وكمنش�یو كن��عو املمتلاكت د�ل ا�و�، حبال يش وا�د ا�يل 
�مييش �یتصدق ٔ�و ال �یعطي ليش و�د�ن ما مس�تحق��ش و�مييش �ی��ع 

احلواجي د�ل ا�ار �ش یبدا �اود یعطي بعض إالعفاءات، � ٕاما كنل��ٔو 
  .�لمدیونیة، � ٕاما كن��عو احلواجي د�لنا

ٔ�نه املغرب ا�ٓن وىل يف اخلط أ�محر د�ل املدیونیة،  وا�ٓن معروف
ج�تو لنا �اود �ين اخلوصصة �ادي ت��عو  2019ومع ذ� هذه الس�نة 

اتصاالت املغرب، و�ادي ت��عو، بعتوها؟ ٕایوا مز�ن، ٕاذن هذه قطا�ات 
مرحبة ا�يل كتد�ل �لخزینة د�ل ا�و� كتباع وا�االت ا�يل ميكن �راجعو 

لص الرضیيب وا�هترب الرضیيب وهذه إالعفاءات كن�لیوها ٔ�ن فهيا فهيا ا�مت
بعض الناس ا�يل ك�س�تفدو مهنا ٔ�و بعض القطا�ات ا�يل احلكومة ما 
كتقدرش �لهيم وا�يل خملیامه �ید�رو ذاك اليش ا�يل بغاو، فهذا ا�ال 

  .وكتد�ر العملیة د�ل �زید الشحمة يف املعلوف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ�، تفضل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
مالحظة �س�یطة هو يف هاد التد�ل �یخصنا ند�رو الفرق بصفة 
واحضة ما بني الغش وا�متلص الرضیيب وما بني إالعفاءات والتحفزيات، 

ويف �ر�مج العمل .. ر�مج ا�يلا�متلص الرضیيب اح�ا كن�اربوه، وعند� �
ا�يل قلت لمك ف� خيص ما �لصت ٕالیه املناظرة الوطنیة فهيا حماربة الغش 

  .وا�متلص الرضیيب
ف� خيص إالعفاءات فه�ي تیخصها تق�مي، تق�مي ق�يل وبعدي �ش �كون 
عندها أ��ر و�كون ٕاجيابیة سواء من الناح�ة �ق�صادیة ٔ�و من الناح�ة 

ة، حىت ما ميكن لنا ٕاال �كونو موافقني معمك �لهيا، واح�ا كنقولو �ج�عی
من مج� التوصیات هو ٔ�ننا نقللو من التحفزيات و�كون ميل نبغیو نقللو من 

  .إالعفاءات و�كونو حتفزيات م�ارشة، �ش �كون املسائل واحضة
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ة يف هذه اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر و�شكرمك �ىل مسامهتمك القمي

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة �لوزارة املنتدبة �ى وز�ر اخلارج�ة امللكفة 
�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، واليت جتمعها و�دة املوضوع، �ا 

س�نعرضها دفعة وا�دة، والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
�ل�س�بة �لمغاربة املقميني �خلارج،  والتعادلیة، وموضو�ه �سهیل معلیة العبور

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن، 
معلیة العبور لك س�نة �رددها فك�ف اس�تعدت احلكومة الس�تق�ال 

  املهاجر�ن؟
  .شكرا

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

، 2019ٕاجراءات عبور مغاربة العامل ملومس السؤال الثاين �سهیل 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
رت �لنظر ٕاىل العالقة الروح�ة اليت �ربط املغاربة ٔ�ی� و�دوا وكام ج

العادة یعود مغاربة العامل لك س�نة ٕاىل ٔ�رض الوطن، وبطبیعة احلال تعرف 
هذه العملیة �دة ٕا�راهات مرتبطة �الكتظاظ، مما یؤ�ر �ىل ٔ�داء اخلدمات، 

  .اليش ا�ي �زرع التذمر وسط هذه اجلالیة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ختاذها من ٔ��ل ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت تعزتم وزار�مك ا
  ؟�2019سهیل معلیة مغاربة العامل مومس 

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه، التدابري املت�ذة الس�تق�ال ٔ�فراد اجلالیة املقمية 
�خلارج، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لطرح 

  .د املس�شارالسؤال، تفضل الس�ی

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

بدٔ�ت معلیة العبور �ل�س�بة ملغاربة اخلارج، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر 
، �سائلمك الس�ید الوز�ر ما إالجراءات 2019ما �سمى بعملیة مرح�ا 
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طرف وزار�مك ليك �كون هذا �س�تق�ال يف ٔ�حسن املت�ذة من 
  الظروف؟
  .شكرا

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

وإالجراءات املت�ذة  2018السؤال الرابع موضو�ه، تق�مي معلیة مرح�ا 
، اللكمة ٔ��د السادة أ�عضاء من الفریق 2019ٕالجناح معلیة مرح�ا 

  .�شرتايك، تفضل

  :�تار صواباملس�شار الس�ید ا
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

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

اليت عرفت مجمو�ة من  �2018سائلمك ما هو تق�ميمك لعملیة مرح�ا 
الصعو�ت وإال�راهات؟ وما يه احللول املقرت�ة من طرف وزار�مك 

  ؟2019لت�اوزها و�سهیل معلیة مرح�ا 
  .شكرا

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

السؤال اخلامس موضو�ه، اس�تعدادات احلكومة ٕالجناح معلیة العبور، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

  .�ج�عي لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

  ید الرئ�س،الس� 
  السادة الوزراء،

البد ٔ�ن �س�ل بدایة التطور الك�ري ا�ي تعرفه طریقة اس�تق�ال املغاربة 
التطور امللحوظ وإالجيايب  ،ارج، انطالقة رمسیة لعملیة عبوراملقميني �خل

  .غاربة العامل واملغاربة املقميني �خلارجما�ي خيوض ف�ه حتق�ق قضا� 
یقا دامئا ومس�مترا من طرف وزار�مك و�يق ٕان هاته العملیة تعرف ت�س� 

القطا�ات الوزاریة، دون ٕاغفال ا�ور الهام أ�سايس ا�ي تقوم به مؤسسة 
  .�لتضامن اخلامسمحمد 

مبجمو�ة من  �2019الل س�نة  و�لیه فٕان لنا الیقني ٔ�ن وزار�مك قامت
قاء اجلهود والتدابري إالجرائیة مع خمتلف املتد�لني من ٔ��ل ا�هنوض و�رت

، حىت تقوم يف ظرف ٕا�ساين وسهل ومرحي، ما 2019هبذه العملیة مرح�ا 
  يه �س�تعدادات لهذه العملیة؟

  .وشكرا

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

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بعملیة العبور، 
دق�قة مع  15يف �دود معلیة مرح�ا، تفضل �لمنصة الس�ید الوز�ر، تفضلو 

  .ا��ساب إال�ابة والتعق�ب

الس�ید عبد الكرمي ابنوعتیق الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة 
  :والتعاون ا�ويل امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

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

وهذا دلیل �ىل احلضور  بغیت بدایة �شكر تفا�لمك مع معلیة مرح�ا،
القوي اكه�ممك مبغاربة العامل، ٔ�نه اه�م هو توافقي بغض النظر عن 

  .�ن�ءات دا�ل هذه املؤسسة، نظرا �لماكن ا�يل تیحظاو به مغاربة العامل
عبور هو تقلید ا�ٓن م�ذ س�نوات وت�مت التحضري � من طرف مجمو�ة 

ت الرئاسة الفعلیة جلال� امل�، من املؤسسات، بطبیعة احلال هو ت�مت حت
ش�ت�رب، تن�ٔكدو دا�ل  15یونیو وتی�هت�ي يف  5حفظه هللا، ت��طلق يف 

عبور �ىل ا�ور احملوري أ�سايس املركزي ا�يل تتلعبو مؤسسة محمد 
مسا�دة اج�عیة  800من طامق طيب و 291اخلامس، ا�يل لك س�نة كتعب�ٔ 

  .ل طی� شهر�ن ونصفم�طوع، وهذا ٕاطارات خضمة �ش �ش�تغ 141و
  :�ٓلیات 2بغیت نذ�ر ب�ٔنه لت�ٔطري هذه العملیة اك�ن 

اك�ن ا�ٓلیة الوطنیة ا�يل اك�ن جلنة وطنیة ترتٔ�سها وزارة ا�ا�لیة، جتمتع 
�شلك م�تظم �لتحضري، فلك القطا�ات احلكوم�ة �لمؤسسات ا�تصة 

عتبار اجلارة وترتٔ�سها وزارة ا�ا�لیة، واك�ن ا�لجنة املغربیة إالس�بانیة، �
 2019إالس�بانیة معنیة بعملیة عبور، اجمتعت ا�لجنة الوطنیة يف ماي 

  .يف مدرید 2019واجمتعت ا�لجنة املغربیة �س�بانیة يف ماي 
هاذ العملیة �ش نعرفو احلجم د�لها يه اس�ت��ائیة يف العامل، ما اكی�ش 

ف ذها� امللیون يف ظرف شهر ونص 5يف العامل تیوقع تنقل �رشي د�ل 
ٔ�لف س�یارة و�اف� يف  400ٕا��، ما اكیناش يف العامل لكو، و�لتايل التنقل 

ظرف و�زي شهر�ن ونصف، ٔ�یضا معلیة اس�ت��ائیة، املغرب �حج فهيا رمغ 
  .مجمو�ة من الثغرات ا�يل تتوقع

امللیون تیجیو يف شهر�ن ونصف ذها� عبورا  5ٕاذن ختیلو معي ب�ٔنه 
  . بني الضف�ني
نا نتذا�رو �ىل ا�هتييء، ٔ�وال ف� خيص أ�سطول البحري الس�نة ٕاىل بغی 

املاضیة، وهنا �شكر وزارة النقل عن طریق مد�ریة املال�ة الت�اریة هی�ٔت 
�خرة اكنت الس�نة املاضیة، ٕاذن وا�د العدد �م  �26خرة عوض  28

  .وقوي ؤ�سايس
قة من الطا %66طن�ة املتوسط ا�يل هو ف�ه : موا� 4اك�ن كذ� 
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�س��عابیة ٔ�ي د�ل العبور، اك�ن م�ناء املتوسط بو�دو ميكن یوصل يف 
ٔ�لف مسافر يف الیوم،  42ٔ�لف مسافر ما اكیناش يف العامل،  42ا�هنار ل 

س�یارة يف الیوم، طن�ة املتوسط  13.000والطاقة د�ل عبور الس�یارات 
رضاء، �ید�ر ر�� یوم�ة ما بني طن�ة املتوسط وم�ناء اجلز�رة اخل 53تید�ر 

و� ٕ�یطالیا افر�� حنو مورتیل ر�الت حنو �رشلونة، ر�الت حنو س
البواخر،  3عند� الناظور الس�نة املاضیة اكن عند� فقط . وج�نب ٕایطالیا

البواخر، الناظور ترتبط ما بني ٔ�ملري� وما بني مورتیل  4هاذ الس�نة عند� 
احلس�مية مورتیل، عند� بني س�ت الفر�س�یة، عند� وما  وما بني �رشلونة
مسافر ؤ�كرث  13.000ر�� یوم�ا بطاقة اس��عاب د�ل  24طن�ة املدینة، 

  .س�یارة �ىل مس�توى املوا� 2000من 
مطار جزء �بري مهنا ف�ه مواصفات دولیة و�هتی�ٔ �ش �س�تق�ل  20اك�ن 

ة عند� كذ� النقل وزار . املسافر�ن املغاربة ا�يل تیجیو یقضیو العط� د�هلم
مقاو� د�ل النقل الربي،  80النقل ز�رت هاذ العام، دارت اتفاق�ة مع 

ح�ث املغاربة �زاف �ميش�یو يف النقل، وا�يل دارت لها دفرت حتمالت، نقول 
ؤ�ساسا يف ٔ�ورو�، وكنعرفو  اجتاه يف العامل 180لمك الكريان راه �ميش�یو ل

 الكريان ت�سا�دمه نظرا إالماكنیات املادیة د�ل مغاربة العامل ميكن النقل يف
  .لغالء التذا�ر

، النقل %�42ري بغیت نؤكد �ىل مس�توى النقل، النقل البحري ف�ه 
، ٕاذن اك�ن انتقال ثقايف )équilibré(، اح�ا تقریبا %41اجلوي وىل 

  .املغاربة یبقاو جيیو عن طریق البحر
ملیون �ش تقاد مجمو�ة من  65هاذ الس�نة وزارة التجهزي رصفت 

اطق دا�ل املوا� املغربیة لكها، كذ� وزارة ا�ا�لیة �ش نتجنبو ما املن
وقع يف العام الفایت �كون اكتظاظ �ادي ٔ�ن العام الفایت داميا ت��ذ�ر 

مايش طی� عبور 52.000، �او 41.000وقلهتا مرارا الطاقة �س��عابیة 
)un week end ( یة الس�ت وأ��د مزتام�ة مع هنایة العط� املدرس�

والعید الك�ري فقط مايش فرتة عبور، عبور ف�ه شهر�ن ونصف �ري �ش 
  .نن�هبو �للكامت د�لنا

 �63.000ل�س�بة لوا�د الفضاء هتی�ٔ ا�يل �لقرب من املیناء املتوسط 
اكر،  260س�یارة،  1000مرت مربع ا�يل ميكن �س�توعب يف الیوم وا�د 

  .الفضاء �ش�تغلفٕاذن �ش حنسمو هنار �كون �كتظاظ ميكن هاذ 
اكینني يف  ��5ة،  20عند� كذ� الب��ة التحتیة يف املغرب عند� 

اخلارج ما اكی�ش يش دو� يف العامل ا�يل كتد�ر ��ة �سرتا�ة مؤطرة 
يف اخلارج ٕاال املغرب، بطبیعة احلال بت�س�یق مع دول  %100مغربیة 

  .�س�تق�ال
ء، الس�یدات والسادة هاذ مر�� عبور ت�شوفها �ري �شلك �ادي، ر�ا

من �ساء ور�ال السلطات العموم�ة،  5000املس�شار�ن، راه ت��عب�ٔ فهيا 
مسا�دة  800راه اك�ن فهيا أ�من الوطين، اك�ن فهيا القوات املسل�ة امللك�ة 

اج�عیة، اك�ن فهيا ا�رك املليك، اك�ن فهيا القوات املسا�دة، اك�ن فهيا 

ح�ث ت�ش�تغلو  %40يف هاذ املر�� �یطلع ب  الوقایة املدنیة، العدد د�هلم
من �ساء  900لیل هنار، يه معلیة ا�يل تتطلب تعبئة زائد وا�د  24/24

ما تیا�ذوش العطل د�هلم �یتعب�ٔو فٕاىل  24/24ور�ال امجلارك �ی�دمو 
جنحت ٔ�و اكن بعض الثغرات �س��ة ف�ظرا �لتعبئة د�ل هاذ ال�ساء 

ت�شكرومه، ٔ�ن ما تی�دوش العط� الصیف�ة والر�ال، ا�يل من هاذ املنرب 
د�هلم فهاذ املر�� هاذي، يف �ني اح�ا ت�س�تفدو مهنا ٔ�و �لنا ك�س�تفد 

  .مهنا
�ل�س�بة �لعملیة التواصلیة مؤسسة محمد اخلامس تتو�د وا�د ا�لیل 

، اح�ا هاذ الس�نة ٔ�و س�ن�ني ٔ�د�لنا يف معلیة التواصل اعطات 250.000
يف الوزارة ت��فا�لو معها، اكنت فهيا ) facebook(يف نتاجئها وا�د الصف�ة 

ا�يل �یتفا�لو معها، يف س�ن�ني من �الل  137.000ا�ٓن وصلت  4000
) La page facebook(دامللیون داملغاربة تفا�لو معنا يف  �9شاط  42

د�ل الوزارة، الیوم تن�لو هبا مجمو�ة د�ل إالشاكالت م�ل نقل اجلثامني 
  .�ار�ىل مس�توى إالخ 

فٕاذن، �خ�صار هادي رؤوس ٔ�قالم يف شلك معطیات ٕاخ�اریة، لكن 
ميكن نقولو ب�ٔنه معلیة عبور �حجة منوذج�ة �ل�س�بة مبجمو�ة من ا�ول، فهيا 

  .ثغرات ولكن اح�ا هنا �ش نعاجلها لكام ظهرت يش ثغرة من الثغرات
  .شكرا الس�ید الرئ�س والسادة املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید الوز�رشكر 

وق�ل املرور ٕاىل التعق�بات، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن �رحب ب�ٔبناء املدرسة 
امجلاعیة ٔ�یت ٔ�س�ميور املتوا�دة جبام�ة ٔ�یت مازیغ ٕ�قلمي ٔ�زیالل من املغرب 

  .العمیق
منر ٕاىل التعق�بات، فاللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 

  .الس�ید الوز�ر، تفضل الس�ید الرئ�س ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب د�ل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا كذ� �لس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات و�ىل ا�هودات املبذو� 
الس��عاب ٔ�و ل�سهیل �لمیة العبور، ولكين ملزم ٔ�قول ٕاىل مىت س�نظل 

 مغاربة العامل يف معلیة هنمت هذا �ه�م الك�ري �دا وحنجم ونقلل مشالك
عبور؟ ٕایو �اصنا نتطورو �اود �ين، ٔ�را لنا �شوفو هاذ مغاربة العامل �یف 

  .�ا�شني �ىل �را، و�یفاش تیع�شو هنا
الیوم مشكورة ا�و� املغربیة ا�يل ٔ��حت الفرصة، وراه اح�ا ا�ٓن امحلد 

یة، مبا فهيا � تند�لو مز�ن، وت�شكرو مجیع املتد�لني ل�سهیل هاذ العمل 
الوزراء، س�� وعند� وز�ر فطن، لبق، م�حرك ت�شكروه، املعارضة 
ت�شكرمك، ولكن ٔ�را لنا الس�ید الوز�ر، �شوفو وضعیة املهاجر�ن ا�يل تید�لو 
�لمغرب، م�ني تید�لو وهام ا�يل دار يش مقاو� تیالكو لو فلوسو، ا�يل دار 
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ملرتامكة ا�يل تیجعلو� نرضبو يش عقار تیا�دو لو د�لو، املشالك العویصة وا
�جهتاد ا�يل در� يف معلیة عبور، هاذ الناس تیكرهو حىت جيیو، 
�الش؟ ٔ�ن ميل تید�لو وهام يف احملامك، �الش ما ند�رو هلمش يش 
اجهتادات؟ يش مس�شار�ن يف القضاء، مس�شار�ن يف احملامك، �ش حنلو 

  املشالك د�هلم؟
ىل �را، راه �مشني، رامه �لوكني، وما �نیا، ٔ�را �شوفو �یعا�شني �

�ارف��ش راسهم واش غیصوتو ٔ�و ال ما غیصوتوش؟ واش مه م�متني وال ما 
م�متیی�ش؟ واش غیرتحشو ٔ�و ال؟ ٕاذن هنا تنكونو ت�سامه وتنف�دو هاذ 

 on vous tire un très،العامل يف اخلارج، ٔ�ما معلیة عبور وس�یدي
grand chapeau, s’il existe vraiment un très grand 
chapeau. Vous avez bien réussi, Allez-y on peut voir 

encore d’autres    
�شوفو �ا�ة ٔ�خرى ا�يل �هتم املغاربة، ٔ�� تنظن ٔ�نين تنعتذر امسح يل، 

كثريا ٔ�نين ٔ�خط�ٔت ومش�ت �لفر�س�یة، ولكن �ري ٕاحياء ٔ�نين نتلكم �ىل 
�لسادة النظارة الكرام، ٔ�نين كنت  اجلالیة، ف�ٔعتذر الس�ید الرئ�س ؤ�عتذر

  .ٔ�ود ٔ�ن ٔ�وصل �يم �لس�ید الوز�ر، عساه ٔ�ن هيمت كثريا �جلالیة املغربیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، الرسا� مفهومة، شكرا

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر�ن،الس�ید�ن 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك الواحض والرصحي

ال ننكر ما تقومون به والعمل اجلبار املاضون يف س��ل �شجیع مغاربة 
العامل �ىل العودة �شلك مس�متر ٕاىل ٔ�رض الوطن، خصوصا الكفاءات، 

ع الواك� الوطنیة هناك جمهودات مقدرة، �ٓخرها توق�عمك �ىل االتفاق�ة م
�لم�افظة العقاریة، ٕاجراء نطالب بتعمميه �ىل �ل املرافق العموم�ة أ�خرى 
املرتبطة �جلالیة، واليت تعرف تدين اخلدمات، خصوصا النقل العمويم 

  .و�س��ر اخلاص و�ريهام
�� مفن الرضوري ٕا�ادة التذكري جبم� املشالك اليت یعاين مهنا 

ملقمي �ملهجر، واليت تطفو �ادة مبناس�بة عودة هؤالء املواطن املغريب ا
املواطنني ٔ�رض الوطن لقضاء عطلهتم الس�نویة، واليت �رتبط ٔ�ساسا 
مبشالك لها ارتباط ثقايف و�ٓخر تدبريي مرتبط بظروف أ�زمة �ق�صادیة 
اخلانقة اليت تع�شها ب�ان إالقامة، �لام ٔ�ن مومس العبور � �اكلیف كربى 

ذا�ر السفر الغالیة �دا، واليت تتضاعف يف هذه املناس�بات مرتبطة بت
وظروف �س�تق�ال الصعبة وانعدام اجلودة يف اخلدمات، �اصة النقل 

البحري، ا�ي �ادة ما تعانیه مع رشاكت النقل البحري العاملیة، واليت 
  .تتعامل �س�تعالء �بري وتف�قر تعامالهتا ٕاىل ٔ��سط الرشوط إال�سانیة

  �ر احملرتم، الس�ید الوز
�ىل املس�توى الثقايف، تعلمون ٔ�ن العالقة اليت �ربط �الی��ا بد�ر 
املهجر مع ب�ها يه �القة مقدسة، ح�ث معلت أ�ج�ال أ�وىل �لهجرة 
�ىل بذل جمهودات ج�ارة لبناء املسا�د من ٔ��ل احلفاظ �ىل الهویة املغربیة 

ٔ�ن ..  ت�ٔس�س العدیدوتعز�ز القمي املغربیة أ�صی�، ح�ث معلت كذ� �ىل
تدمعوها ملواص� هذه إالجنازات وهذه أ�وراش �رب ٕارسال البعثات الثقاف�ة 

  .والتعلميیة الرضوریة
س�نة يف فر�سا ؤ�عرف  30ٔ�� كهنرض �ىل اجلالیة ٔ�نين عشت تقریبا 

، وحىت الس�ید الوز�ر �ارف ٔ�ن ..مشالك اجلالیة ٔ�كرث من ٔ�ي وا�د فهاذ
یة كتع�ش �زاف د�ل املشالك، راه املشالك ال ٔ�ول لها �ا�ش متا، ٕاذن اجلال 

وال �ٓخر، الوقت ما بقى ل�ش، لكن الس�ید الوز�ر راه ما حيتاجش لك مرة 
نقطة عبور، راه �یف ما قال الس�ید املس�شار راه العقارات د�هلم مشاو، 

  .�یع�شو مشالك يف ظرف و�زي، لكن ا�هودات مشكورة الس�ید الوز�ر

 :  جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا

واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب، اليس ٔ�محیدي صا� ا�ٔ اللكمة لفریق 
  .تفضل

  :امحمد امحیدي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
نعمل ب�ٔن هناك جمهودات تقام من طرف بعض الوزارات ا�يل �بعني 

  .مللكفة �جلالیةلهاذ، سواء م�ال كتابة ا�و� يف النقل وكذ� وزار�مك ا
ٔ�نمت الس�ید الوز�ر قلمت �ن أ�مور متر يف ٔ�حسن ما �رام ولكن هناك 
بعض الظروف ا�يل اعتربتوها ب�ٔهنا �س�یطة �دا، ولكن �ون اكنت الظروف 
متر يف ٔ�حسن ما �رام ما اك�ش الربملانیات والربملانیني غیجیو یطرحو هاذ 

یع ا�ول ا�يل املشلك هذا، هاذ املشلك غیكون �ادي �یف ما مج 
  .ك�س�تق�ل اجلالیة وكذا

ولكن الس�ید الوز�ر هللا �ريض �لیك بغینا �كونو واقعیني يش شویة، 
مش��و تذا�رتو �ىل أ�من و�ىل ا�رك، فعال هاذ الناس وهاذ املؤسسة 
د�ل محمد اخلامس قامية ��ور د�لها، ولكن املؤسسة د�ل محمد اخلامس 

  .اه ما �یتحمكوش يف التعرفة د�ل النقلوال البول�س ٔ�و ال ا�رك ر 
الس�ید الوز�ر نعطیك معطیات وغنت�داك بيل غت�اوبين وغتقول يل 

  ..ب�ٔن 
 inter( الباخرة اليت �ربط بني طن�ة وطریفة هاذیك رشكة

shipping ( واش فهيا السالمة الرضوریة ا�يل غتنقل اجلالیة وغتنقل لینا
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  املواطنني املغاربة؟
ید الوز�ر �ٔ�مس تلق�ت وا�د املواطن من اجلالیة و��ساءلومك الس� 

ٔ��م هنا� قال يل ق�طت بغیت منيش حفاليت، وكنت كنمتىن  �3ادي دوز 
ب�ٔن وز�ر املالیة �ادي �كون معنا هنا، ولكن لٔ�سف �اله سال التعق�ب 
د�لو مجع احملفظة د�لو، ٔ�ن اك�ن ٕاشاكل حق�قي ا�يل اكن ب�ٔن رئ�س 

توا�د ٔ�مام الربملانیني ف� خيص ذیك �ق�طا�ات د�ل احلكومة السابق 
الرضائب من البنكة، الس�ید �ا عندو ذیك الربكة واش �ادي یدوز هبا 
الكوجني، ٔ�� كنقول � �ٔ�مس، بغیتو الس�ید الوز�ر غنجیبو لمك هاذ 
الس�ید جنیبوه لمك، ميل �ا �لبنكة �رب ب�ٔن تقطعات � من احلساب 

هذا �ا�ش يف اخلارج، واش تبلغ �يش ٕا�الن د�ل  الرضیبة، هاذ الس�ید
املالیة وال ما تبلغش؟ اك�ن مشالك حق�ق�ة ا�يل �یع�شوها هاذ اجلالیة، ال 
من إالدارات دا�ل الرتاب الوطين وال حىت الق�صلیات ا�يل �یع�شو فهيا 
�ارج ٔ�رض الوطن، ما اكی�ش �س�تق�ال، ٔ�ن عندمه الفرق �مييش لٕالدارة 

ض ا�يل مقمي فهيا و�مييش لٕالدارة د�لنا املغربیة الق�صلیات د�ل أ�ر 
  .والسفارات، لٔ�سف الشدید

ولكن الس�ید الوز�ر وا�د احلا�ة ما تبقاوش �زایدو يف أ�رقام ؤ�ن� 
دامللیون واش  5، ..ملیون ا�يل 5كتقولو وا�د احلا�ة، كتقولو ب�ٔن راه 

-Aller)م اجل�ة، �ش�ال ب�ٔن دافعنا �لهيا �حكومة، كربملانیني؟ كزنولو هل
retour)  الباخرة ا�يل ك�سوى من طن�ة، اك�ن س��ة، اخلز�رات �یعملو

 5000ٔ�لف درمه حىت  4000، 3500ٔ�ورو، اح�ا  120ٔ�ورو،  150
  .�یوصلو، معناه ب�ٔن اك�ن احلریة يف أ�سعار ولك وا�د كنقطعو �یفام بغینا

  .وشكرا

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

اللكمة �لفریق �شرتايك، الس�ید رئ�س الفریق تفضل يف ٕاطار 
  .التعق�ب

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، هو "معلیة مرح�ا"الس�ید الوز�ر، ما قلمتوه خبصوص معلیة ٕاجناح 
حصیح، وهباذ املناس�بة فٕان الفریق �شرتايك �مثن �الیا ا�ور ا�ي یقوم به 

ن مبختلف در�اهتم ؤ�صنافهم، كذ� السلطات احمللیة وننوه ٔ�یضا ر�ال أ�م
كفریق اشرتايك مبختلف املبادرات اليت تقوم هبا مؤسسة محمد السادس 

  .�لتضامن، وكذ� مؤسسة احلسن الثاين �لمغاربة املقميني �خلارج
، "معلیة مرح�ا"ٔ�ن موضوع السؤال احملوري الیوم الس�ید الوز�ر، هو 

ح�ا كفریق اشرتايك �ادي نناقشو معمك هاذ العملیة دون �لتفاف ف�التايل ا
  .�ىل املشالك ا�يل �یعانیو مهنا مغاربة العامل سواء فاخلارج ٔ�و فا�ا�ل

لكن، الس�ید الوز�ر احملرتم، بغیت نقول ٔ�نه رمغ ا�هودات املبذو� من 

طرف احلكومة، فال ميكن لنا كفریق ٔ�ن �سكت عن معا�ة املسافر�ن 
معلیة �كتظاظ يه : ، ونعطیمك م�ال الس�ید الوز�ر"معلیة مرح�ا"دا�ل 

معلیة : ٔ�ح�ا� �كون �مجة عن تعق�د املساطر إالداریة، ونعطیمك م�ال
�سجیل الس�یارات د�ل املغاربة د�ل العامل، ٕا�دى املشالك الرئ�س�یة اليت 

د الوز�ر �ىل ینجم عهنا اكتظاظ د�ل هاذ املواطنني د�لنا، ف�التايل الس�ی
احلكومة ٔ�ن تضاعف اجلهود حول ت�س�یط املساطر إالداریة املرتبطة 

  .ب�سجیل س�یارات هؤالء
�نیا، الس�ید الوز�ر، �ىل احلكومة جممتعة ٔ�ن تعمد ٕاىل تطو�ر ب��ة 
�س�تق�ال، وليك حتارص ظاهرة �كتظاظ البد ٔ�یضا من اع�د الس�یاسة 

صفوف املوارد ال�رشیة امللكفة  د�ل التحس�س ود�ل التوعیة سواء يف
�س�تق�ال املغاربة د�ل العامل، وكذ� �ل�س�بة �لتوعیة دا�ل صفوف 

ملیون د�ل املواطنني د�ل  5املغاربة، ٔ�نه كام قلت، الس�ید الوز�ر احملرتم، 
مغاربة العامل ا�يل �یجیو �لمغرب، ا��ن حيجون ٕاىل املغرب، هذا دلیل �ىل 

  .یضة من الشعب املغريب بوطهنم أ�مارتباطات الف�ة العر 
و�لتايل الس�ید الوز�ر، البد ٔ�یضا من مضاعفة اجلهود ؤ��ذ احلیطة 
والعربة من الس�نة الفارطة، ٔ�ن هاذ العام هذا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، 

غیكون يف غضون شهر " معلیة مرح�ا"عید أ�حضى ٔ�یضا س�یصادف 
تدفق د�ل �دد �بري د�ل املواطنني، غشت، و�لتايل اح�ا �ارفني غیوقع ال 

  .فالبد من حمارصة هاذ الظاهرة حىت ال یقع ما وقع يف الس�نة اليت ودعناها
  .وشكرا

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

اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، يف ٕاطار التعق�ب �ىل 
  .جواب الس�ید الوز�ر

  :هريالس�ید سعید ز  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بك، ففي كثري من أ�ح�ان حيصل اشكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جو 
�دد من �كتظاظات والس�� عند مغادرة هنایة شهر غشت، ا�ي نلمتس 
من س�یاد�مك حبث يف ٕاماكنیة تنوع نقط املرور حىت یمت اخلروج �سهو� 

  .ب�ٔعامهلم يف ظروف حس�نة�لت�اق  و�رس، حىت ميكن �لمهاجر�ن
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

دقائق  8اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات، يف �دود 
  .ٔ�عتقد، تفضل �لمنصة الس�ید الوز�ر
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةامللكف �

  .شكرا �ىل تفا�ل الفرق مع املعطیات ا�يل قدمهتا سابقا
كناقشو عبور، هنار تعطیو� حماور ٔ�خرى ب�ٔنه الیوم الیوم بغیت ن�ٔكد 

�ادي جنیو نناقشوها و�ریت ٔ��مك �كرثو من احملاور أ�خرى ٔ�نه وقعت 
حتوالت سوس�یو دميغراف�ة �برية وكثرية، تغیريات كثرية دا�ل مغاربة العامل، و 

  .�ادي نعطیمك وا�د الرمق و�ادي تفا��ٔو
دارت دراسة مؤخرا �ىل مغاربة العامل، هذه ا�راسة ا�يل نظمهتا وا�يل 

حبث  96حبث، ف�ه  316ٔ�طرهتا مؤسسة احلسن الثاين ملغاربة العامل، تلقاو 
�زادو متا، وا�يل �لهم  يه من ٕانتاج، مك�وبة من اجهتاد مغاربة العامل ا�يل

�یدرسو يف اجلامعات أ�وربیة وأ�ج�بیة ولكها ٔ�حباث مك�وبة �ٕالجنلزيیة، 
�ریت �كرثو من هذه أ�س�ئ� احملوریة وما نبقاوش ن��ظرو �ري م�اس�بة 
عبور، ٔ�ن �ادي تعطینا التفا�ل أ�سايس ما ب��مك وما بني املراق�ة ا�يل 

س�شار�ن �عتبارمك وسطاء مع ا�متع يف تتقوم هبا احلكومة والتفا�ل مك 
  .التفسري والتوضیح، ومل ال يف املعارضة كذ� �لس�یاسات العموم�ة

ٕاذن الیوم ٔ�� �ادي �قش عبور، وهنار �س�تدعیوين نناقش ٔ�ش�یاء 
  .ٔ�خرى �ىل اس�تعداد اكمل

�ل�س�بة النقل البحري، شوف، �ش �كونو واحضني هذا قطاع 
(libéralisé)  هتمين يف العامل، تتحمك يف أ�سعار، ٕاما  4اكت الرش  3فهيا�

�اصك ٔ�نت تدمع، وهنا التلكفة املالیة، ميكن تقرتحوها �دا �ىل احلكومة 
مكس�شار�ن، مكمثيل أ�مة، ٔ�نه هاذوك أ�رقام ا�يل تتعطي دو� ٔ�خرى 
ٔ�هنا حتتل املدن، معلیة س�یاس�یة ��ر�ة أ�وىل، �ش بغینا ن��قلو من 

  .�ر الربیةهذیك املعا
يف �ني ا�ول ا�يل اح�ا نتفاوض معها عن طریق وزارة النقل يه 

، ورشاكت �اصة تتقول � ٔ��  (des drapeaux)رشاكت فقط هازة 
 5ٔ�شهر فني كرنحب ويك �ادي ند�ر �دا ٔ�� ل  3يف ذیك املنطقة عندي 

 .دامللیون ٕاذا ما اكن�ش الرشاكت ا�يل �ادي تنقلهم، راه بواخر
ا نن�هبو �ش ميل �كون التفا�ل �كون تفا�ل بلغة واقعیة، ٕاذن �اصن

امللیون ذها� ٕا��، ٕاذا ما اكن�ش البواخر ما  5هذا واقع، راه عندك 
غی��قلوش، ما غیجیوش وما �ريجعوش، فٕاذن ٕاىل غناقشو ميكن �دا ٕاىل 

 un)اكنت م�ادرات قویة واحلكومة اق�نعت هبا واكنت ٕاماكنیاهتا مل ال 
système de compensation)  ولكن �اص یتفكر ف�ه، ویتفكر

  .مفصادر ا�متویل د�لو
 des(لكهم  (les billets)�ل�س�بة لظروف �نتظار، شوف اح�ا 

billets open ( مف�و�ني، مايش حبال املطارات، يف املطار لك وا�د
�ی�رتم الوقت، �یجي سا�ة ق�ل وی��ظر سا�ة �ش مييش متا �یجي مف�وح، 

صعیب �لهيا متيش، تیخص انتظار،  �10000ا مف�وح، �ات ٕاذن ٕاىل 
�نتظار كذ� مرتبط �لباخرة �اصها �شوف واش عندها ٕاماكنیة �ش 

متيش يف اجلهة أ�خرى، النقل البحري ف�ه ت�س�یق، ما ميك�ش خترج �خرة 
ٕاذا ما عندهاش رخصة، فني ميكن متيش توقف يف  (Tanger-Med)من 

ها ت��ظر، هذه معلیات حبریة يف املال�ة الت�اریة اجلز�رة اخلرضاء، �اص 
معروفة، ٕاذن �ادي ن�س�ناو فذیك السا�ة هذیك، بعكس �اصنا ند�رو 
معلیة حتس�س ومعلیة القرب البیداغو� �ش مغاربة العامل یفهمو ب�ٔنه 

مف�وح، هذا �یتعربوه مك�سب، حنیدوه حنیدوه، ولكن  (open)عندمه 
راه �ادي حيتجو �لینا، ٔ�ن �اد دار، ٔ�ن ف�ه نتحملو مسؤولی��ا اكملني، 

د�ل تفا�ل الرشاكت ا�يل ما �غینوش الرشاكت  (système)وا�د 
ٔ�ن تتطلع ٔ�نت  (billet)الت�اریة، ٔ�ن �ی�س�ناو شهر �ش یت�لص يف 

  .ف�ٔي �طو اكن، �یف ما اكن نو�ه
) bateau(�ل�س�بة �لسالمة التق�یة، الس�ید املس�شار، �س�تحیل 

من عند� ومن عند إالس�بان، من  (certifié) �لبحر ٕاىل ما عندوشخيرج 
املس�تحیالت املطلقة ؤ�� كنقولها ؤ�حتمل مسؤولیيت، ما ميك�ش ٔ�ن ما 

وما �ادي تق�لش الضف�ني، هذه راه دول،  (les assurances)غیق�لوش 
یقدر �كون �ادي، ولكن �كون ٕاشاكل من املس�تحیالت، اخللل التقين 

جبوج  (les deux rives)باخرة ومتيش، من املس�تحیالت، ٔ�ن تقين يف ال 
  .هام �یعمتدو �ىل مقای�س دولیة يف املال�ة الت�اریة

عا�ة املسافر�ن، �كتظاظ، ٔ�� تذا�رت معك الس�ید العلمي، �ل�س�بة مل
الس�ید الرئ�س، وزارة ا�ا�لیة دارت جمهود هاذ العام هی�ٔت فضاء �بري، 

 260س�یارة، راه  1000راه الطاقة �س��عابیة  ٔ�لف مرت مربع، 23راه 
ٔ�لف يف  20اكر، هذا مايش جتاوب ٕاجيايب مع �كتظاظ؟ ولكن نوصلو 

ٔ�لف، �ادي نضطرو ن��ظرو،  5نفس الوقت، يف �ني �اصهم ميش�یو 
  .سا�ة �ش �كونو واقعیني 18غنتظرو 

 لو اكن التدبري د�لها �كون مشرتك ما بی��ا وبني املسافر�ن ميكن
نوصلو، فٕاذن ما نبقاوش، عفامك مايش قلت كزن�ن أ�مور، ال، الس�ید 
املس�شار، كنذ�ر بواقعیة، ٔ�� و�ك انتظر� يف مطارات ٔ�وروبیة، ويف 
موا� ٔ�وروبیة، مدر�ش اح��اج �ىل السلطات العموم�ة، انتظر�، هاذ 

، (lyon)العبد الضعیف �یفام قال الس�ید املس�شار سك�ت يف 
(autoroute)  د�لها كتجي من �ر�س)(point noir  ا�يل �ا من

وٕاىل بغیت  (autoroute)د�ل السوایع يف  �6ر�س �ی�س�ىن، ك�س�ىن 
د�ل السوایع، ما  7ك�س�ىن ) orange(متيش ل) (Marseilleدوز

كنحتجوش �ىل احلكومة الفر�س�یة، هذا واقع اك�ن، ح�ث 
l’autoroute) ( د�ل)paris-marseille ( كدوز من)(Lyon ٕاذن ،

د�ل  �6ادي �س�ىن  8د�ل الصباح وال متيش يف  4خصك ٕاما متيش يف 
  .السوایع، ويف بعض أ�ح�ان يف مشس �ارقة

فٕاذن �كتظاظ ما كنقولش �ادي، كنقول كند�روه عن طریق التوعیة 
الق�لیة، ٔ�ما املغرب بدل جمهود �بري يف الب��ات التحتیة، مايش ٔ�� ح�ث يف 

مة، بدون جمام�، لكنا سفر� من بعد، ولكنا سافر� د� ولكنا �ادي احلكو 
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  .�سافرو �دا، اك�ن ٕاشاكل د�ل التدبري ا�يل �یجي يف حلظات معینة
�ل�س�بة �لتحس�س، ٔ�� م�فق، سامهو معنا الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن، عب�ٔوا مغاربة العامل �ش هاذ التنظمي، هاذ العام �لفعل �ادي 

حىت يف ا�يء �ادي �كون اكتظاظ، ح�ث الناس �ادي جيیو �كون 
 (le trois)یعیدو وغميش�یو من بعد العید وا�خول املدريس �ادي �كون

  .(le 2 est un dimanche)ح�ث 
منش�یو حىت  حىت هاذ العبد الضعیف كنبغیو ولكنا يف ثقاف�نا، مبا فهيا

�س�يت ومع ٔ�خيت  �یبقى هنار، ح�ث �اصين نعید مع ٔ�يم و�اصين نعید مع
ومع لكيش، م�اس�بة دی��ة ولكن م�اس�بة اج�عیة �م�یاز العید الك�ري، ما 

  . حنرمو مهنا مغاربة العامل ميك�ش
فٕاذن اح�ا ٔ�مام مايش ٕاشاكل، ٔ�مام تدبري، ا�يل �اصو �كون تدبري 

  ..عقالين، لكن �ادي
ٕاذن ا�و� عن طریق ا�لجنة الوطنیة ا�يل عبور ا�يل فهيا اكع 

لقطا�ات احلكوم�ة وا�يل ك�ش�تغل كتد�ر التق�مي، والتق�مي �یكون واقعي، ا
حرضت لهاذ  وف�ه مجیع املؤسسات وبدون اس�ت��اء، وميكن نقول لمك ٔ��

ا�لجنة فهيا ا�رتاف�ني من العیار الثق�ل ا�يل مايش �اد مع هاذ احلكومة رامكو 
مئة ا�يل كتجي س�نة من اخلربة، وبفضلهم كن�لو املشالك القا 30س�نة،  20

  .ٔ�ثناء العبور
عند� كذ� وهذا �اصنا نذ�رو ف�ه، هنار جتیبوين نذ�ر �ىل التحصني 

هنار نذا�رو �ىل ما معىن تعلمي ا�لغة  قايف والتحصني ا�لغوي ٔ�� مس�تعد،الث
العربیة وأ�مازیغیة ا�يل هو رٔ�سامل د�ل مس�تق�ل د�ل التحصني، نذ�رو 

التفا�ل �سا�دو�، ٔ�ن مجمو�ة دول �س�تق�ال �لیه مجیع، وبغینمك يف ٕاطار 
ما بق�اش �غیة نعلمو والد� العربیة، �ش نذ�رو، ٕاذن �اصنا ندمعو ا�متع 
املدين �جمعیات وندمع املراكز دا�ل املسا�د، ٔ�نه دارت دراسات حتصني 
الهویة یمت عن طریق تعلمي ا�لغات الوطنیة والثقافة املغربیة، ؤ�ج�ال ؤ�ج�ال 

  .مدةصا
وقع حتول يف أ�طر، كنقول لمك ٔ�ن النقل البحري وال ٔ�كرث من النقل 
تقریبا فایتو �شویة النقل البحري وال النقل اجلوي، مبعىن ٔ�ن مغاربة العامل 

 %�41دا �ادي جيیو يف املطارات، ما یبقاوش جيیو �زاف يف املوا�، 
  .عن طریق البحر%42كتجي عن طریق اجلو و

لوال اجلار ا�يل عند� معه �القات قویة ما ميك�ش يف  �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه
الضفة أ�خرى ٕاىل ما اك�ش املسا�دة �كون هاذ العبور، ح�ث حىت يه 
طرف ٔ�سايس، ذ� ٔ�ن جلنة التق�مي ما بني املغرب وٕاس�بانیا اكنت دارت 
التق�مي يف الصو�رة، ودارت تق�مي للك املعطیات، وزادت اجمتعت يف مدرید 

  ..اذ�ش حترض له

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

السؤال املوايل، موضو�ه ٕاسرتاتیجیة الوزارة محلایة حقوق ٔ�فراد اجلالیة 
املغربیة املقميني �خلارج، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .والتمنیة لتقدمي السؤال
جللسة، تفضل ق�ل ما نعطیك اللكمة، امسح يل اليس ن��ل، يف سري ا

  .اليس العريب

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س شكرا لمك وشكرا �لجمیع

مع الربملان ٔ�� بغیت �ري �س�تغل احلضور د�ل الس�ید وز�ر العالقات 
وبغیت ن��ه، ٔ�ن در� سؤال شفوي، واكن من املفروض ٔ�نه یتو�ه ٔ�نه 

ن من املفروض یتو�ه لوزارة �مجلا�ات واك (TVA)یتعلق �لقمية د�ل 
ا�ا�لیة، تو�ه لوزارة املالیة ولٔ�سف تق�ل، وا�ٓن �اد ت��فا��ٔو من طرف 
الس�ید وز�ر املالیة تیطلبو م�ا ب�ٔنه ما اك�ش من املفروض ٔ�نه یق�لوه 

  .وتیطلبو م�ا السحب، اح�ا حسبناه، ما اك�ن مشلك يف ٕاطار املسا�دة
  ..ات مع الربملانولك�نا مرة ٔ�خرى الس�ید وز�ر العالق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مت حسب السؤال من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، صايف ٔ�� عندي 

  .املراس� الس�ید املس�شار
�ي مراس� من الفریق د�ل أ�صا� واملعارصة تف�د ٔ�هنا �سحب 

  .السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر املالیة

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .عند الرغبة د�ل الس�ید الوز�ر املالیة حسبناه �زوال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هذه مس�ٔ� ختصمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
فعال ولكن تنقولو الس�ید الرئ�س ب�ٔنه هاذ املوضوع هذا یتعلق یعين 

  .بوزارة ا�ا�لیة من املفروض ٔ�نه یت�ال �ىل القطاع املعين

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس العريب

  .تفضل اليس ن��ل لطرح السؤال، تفضل
  .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام ما اك�ن مشلك

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

  .یابة عن الفریقمسؤولیة الوزارة ما ميك�لهاش ت�ٔ�ذ القرار ن 
�اء ف�ه، ٔ�نه مو�ه ٕاىل وز�ر  1565السؤال كام �اء� حتت رمق 

�ق�صاد واملالیة، ما عند�ش �خ�صاص �ش وا�د السؤال �اي لوا�د 
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القطاع وحنولو لوا�د القطاع، ٔ�ين ال ٔ�م� القرار نیابة عن الفریق املعين، 
 وزارة ا�ا�لیة ولكن ما دام الس�ید رئ�س الفریق عندو رغبة یت�ال �ىل

  .�لك فرح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك اليس ن��ل لطرح السؤال

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�سائلمك عن إالسرتاتیجیة املعمتدة من طرف الوزارة املعمتدة من طرف 
ملغربیة املقميني �خلارج انطالقا من الوزارة محلایة حقوق ٔ�فراد اجلالیة ا

  مرجعیة الرب�مج احلكويم؟
  .وشكرا

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

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

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :هجرةامللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون ال 

�لفعل ٔ�� ت�شكرمك الس�ید املس�شار �ىل السؤال، ٔ�نه حامیة حقوق 
مغاربة العامل جزء من �سرتاتیجیة، يه ترصف �ىل مجمو�ة من ا�ٓلیات، 

اتفاق�ة مع مجمو�ة ماكتب حماماة يف العامل لكو، لكام  25ٔ�ول �ٓلیة عند� 
السفارة  الحظنا ب�ٔن مجمو�ة من املشالك �ادي توقع ٕاال وتنطلبو من

الق�صلیة تبحث �ىل مك�ب حماماة يف ب� �س�تق�ال وتنوقعو معه، هاذ 
  .دامللیون د�ل ا�رمه 3الس�نة وصل الغالف املايل 

انون ٕاذن �ش �كون املسا�رة و�س�شارة واملتابعة د�ل مشالك الق
  .ب� إالقامةا�يل عندها �القة خبصوصیة 

حمامني مغاربة ت�رسو يف العامل اك�ن كذ� تن�اولو ونظمنا مجمو�ة من 
من ٔ�صول مغربیة ٔ�و مغاربة، وا�يل مه ٔ�درى مبشالك دول العامل تیجتاهدو 
معنا وحلد ا�ٓن �شلك تطوعي، وعندمه وا�د الرغبة �برية �ش ٔ�هنم 

  .ین�ارطو ��فاع عن مشالك مغاربة العامل
باك د�لنا مؤخرا فوا�د التجربة تنعتربها �شلك م�واضع �حجة، الش� 

املتنقل، مش��ا ٕالس�بانیا، مش��ا ٕالیطالیا �ادي منش�یو هاذ أ�س�بوع املق�ل 
، اح�ا 2ٕاىل بلجیاك، تندیو اكع القطا�ات املعنیة، ٔ�ن مشالك مغاربة العامل 

در� الرتت�ب اك�ن العقار واك�ن مشالك أ�حوال الشخصیة، ٕاذن �اص 
نیة �لم�افظة ميش�یو القضاة وميش�یو ٔ�هل �خ�صاص يف الواك� الوط 

  .العقاریة

القطاع، ت�ش�تا�لو من العارشة حىت العارشة لیال،  14ٕاذن تندیو اح�ا 
تنختارو ماكن وفضاء �ارج الق�صلیات �ش ما حيسوش ب�ٔن عندمه �القة 

واك�ن وا�د التفا�ل، تنو�دو ب�ٔن  )un weekend(ٕاداریة مادام تتكون 
وضیح والتفسري، م�ال داملشالك لكها �جتة �ىل غیاب الرشح والت 90%

العقار ت��قال �لوا�د ٕاىل ما ا�رتمش ا�ٓ�االت �دا �ادي یضیع � حقو، 
  تی�هبو ما يه ا�ٓ�االت؟

ثورة هادئة، كام قلت �لص�افة، يف تغیري وا�د العقلیة " حمافظيت"
 100ثقاف�ة يف التفا�ل مع العقار، ا�ٓن ٔ�ي مغريب يف العامل اح�ا اكینني يف 

تید�ر تیلكيك تید�ل تیكون العقار د�لو فني  %80 فهيا دو�، و�ا ٔ�ور�
 (à distance)ما اكن يف اململكة املغربیة، وٕاىل بغي حيفظ تید�ر املسطرة 

من  (à distance)وميكن یولك يش وا�د وميكن ی�ٔ�ذ شهادة امللك�ة 
  . دارو، فٕاذن واقع حتول يف ٕاطار ا�فاع �ىل احلقوق

، تنوقفو عند املغاربة ا�يل يف وضعیة اك�ن كذ�، وهذا هو أ�ساس
مغريب اكنو وا�لني بنفقات الوزارة وبدمع  97هاذ العام ج�نا صعبة، 

الوزارة، ٔ�� تنعترب تند�ل يف ٕاطار ما �سمى �لعودة �ضطراریة، لكن 
متا ت��فا�لو،  (la page facebook)اك�ن یوم�ا، �الش ٔ�� ٔ�كدت �ىل 

ذ الس�ید يف البالصة الفالنیة راه وا�ل، اك�ن احملسن تیقول � ٔ�ودي ها
  .ت�مت إالر�اع د�لو تند�لو عن طریق الق�صلیة تن�ددو الهویة، و�لفعل

اك�ن دمع الف�ات الهشة حىت هو جزء من احلقوق، ا�ٓن ما اكی�ش يش 
مغريب تنجمعو لیه يف اخلارج �ش �كون نقل اجلثامني د�لو، يف �ني اكنو 

نا ٔ�ودي ٔ�ن� مالمك تتظلو تطلبو يف اجلوامع ويف اكع مجمو�ة �ات تیقول ل 
أ�ما�ن العموم�ة ويف أ�سواق، ا�ٓن اح�ا م�عنا مب�شور د�ل الوزارة ٔ�نه 
م�عا لكیا �ىل ٔ�ي وا�د ميكن جيمع ليش مغريب ٔ�و مغربیة توىف مىش عند 

  .هللا يف وضعیة هشة ما جيمعلهيش الفلوس
من دفاع عن حق مغاربة هذا كذ� راه ملكف ولكن تنعتربوه جزء 

ملیون من  197ودا�  2010العامل، �ادي نعطي رمق وحن�س هنا، ما بني 
ملیون درمه، هذا جزء من ا�فاع  35ا�رمه د�ل نقل اجلثامني، لك س�نة 

  .�ىل حقوق مغاربة العامل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :د ن��ل أ�ندلويساملس�شار الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ٔ��ید ٔ�ن ا�هودات إالجيابیة جيب ٔ�ن �مثن وت�مثنوها، لكن يف احلق�قة 

  .السؤال اكن حمدد مبرجعیة معینة، ويه مرجعیة الرب�مج احلكويم
الرب�مج احلكويم ف�ه مجمو�ة من إالجراءات اليت یفرتض ٔ�ن تت�ذها 
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فهاذ القطاع الوزاري املعين مبغاربة العامل، وا�يل ال خنتلف ب�ٔنه قطاع احلكومة 
د�ل املالیني د�ل املغاربة وحىت املسامهة د�هلم يف  �5م وف�ه ٔ�زید من 

�ق�صاد الوطين ويف التواز�ت ا�ا�لیة ٕاىل هرض� بلغة �ق�صاد عندمه 
  .مسامهة قویة

ك نوع من التعرث �ىل هذا لكن تنلقاو، الس�ید الوز�ر، الزال هنا
املس�توى و�ملؤرشات احملددة، الرب�مج احلكويم یت�دث عن تفعیل 
املق�ضیات ا�س�توریة القاضیة ٕ�رشاك مغاربة العامل املؤسسات الوطنیة، 
وهذا تفعیال �لمق�ضیات د�ل ا�س�تور، كنلقاو ب�ٔنه هاذ املق�ىض الزال 

  .�ائبا
�ل مغاربة العامل �یف ما ٔ�رشتو يف املس�ٔ� د�ل املشاركة الس�یاس�یة د

اجلواب السابق الس�ید الوز�ر، فعال یعين عند� طاقات امحلد � �رشف 
املغرب، ا�ٓن املغاربة ٔ�و من ٔ�صول فر�س�یني ٔ�و هولندیني ٔ�و من ٔ�صول 
مغربیة، �ميش�یو �رشفون الب� يف �رملا�ت دول ٔ�خرى، اح�ا ملا ال هاذ 

رشفة �كون معنا هنا يف جملس املس�شار�ن الصورة د�ل هاذ ال�ذج امل 
ويف جملس النواب، ملا ال، هذا طبعا جمهود جامعي �اصنا ند�روه وأ�ولویة 

  .�اصها تد�رها الوزارة امللكفة �جلالیة
كذ� من بني �لزتامات يف الرب�مج احلكويم ٕاخراج القانون املنظم 

لتايل �يق ا�لس بدون �لس اجلالیة املغربیة ا�يل مازال ما خرجش، و�
ٕاطار قانوين م�ظم، اك�ن من بني املق�ضیات كذ� يف الرب�مج احلكويم 
حامیة الهویة الوطنیة لٔ�ج�ال، هنا رمبا منيش معمك الس�ید الوز�ر فعال اك�ن 
جمهود �ىل مس�توى العرض الثقايف، لكن ف�ه نقاش م�ال املوقع د�ل الرتبیة 

ویة الوطنیة، سواء يف املرسح�ات ا�يل إالسالم�ة �جزء ٔ�سايس من اله
كتدار ٔ�و امجلعیات اليت تدمع، ما موقع هاذ الرتبیة إالسالم�ة يف هاذ 
الربامج؟ اك�ن �ىل املس�توى الثقايف احلسانیة م�ال ٔ�و الثقافة أ�مازیغیة م�ال 

  .ما موقعها؟ احلجم د�لها
نقميو مجمو�ة  ف�التايل هاذو یعين ٔ�مور جيب ٔ�ن نعید لها �عتبار ورمبا

د�ل أ�مور ا�يل كتدار �ىل هاذ املس�توى، اك�ن مق�ىض م�ال ٕاعطاء ٔ�مهیة 
  .محلایة القارص�ن املغاربة املرافقني كذ�

ورشتو القضیة د�ل .. فالس�ید الوز�ر یعين معوما اك�ن مجمو�ة د�ل
الش�باك املتنقل �زاف الناس مشاو �لتفسري ٔ�نه الش�باك الوح�د حلل 

، يف احلق�قة هذا هو املطلوب، وح�ذا لو ٔ�نه �كون جمهود �ىل إالشاكلیات
املس�توى حىت نبداو بعدا يف املغرب، اك�ن ا�ٓن �ىل مس�توى العامالت 
وا�لجن إالقلميیة �ل�الیة، ممكن ٔ�نه �كون التفكري فعال يف ش�باك وح�د حلل 

  ..إالشاكلیات د�ل اجلالیة، ٔ�ن الوقت د�هلم يف ٔ�رض الوطن
  . د الرئ�سشكرا الس�ی

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

ون��قل �لسؤال املوايل موضو�ه إالجراءات اليت تعزتم ا�و� اختاذها 
بعد حتول املغرب من ب� عبور ٕاىل ب� اس�تقرار املهاجر�ن و�اصة أ�فارقة 
مهنم، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات من فریق �حتاد 

  .ريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة الرئ�سةاملغ

  : املس�شارة الس�یدة امال العمري
ٕاذن بعد حتول املغرب من ب� عبور ٕاىل ب� اس�تق�ال، �سائلمك، الس�ید 

  الوز�ر، عن إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل ٕادماج املهاجر�ن؟ 
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك ا

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

ت�شكر مس�شاري �حتاد املغريب �لشغل �ىل هذا السؤال، ٔ�نه 
تفا�ل �ی�ٔكد �لفعل النقا�ت �ارض�ن يف الس�یاسة الوطنیة �لهجرة، وهاذ ال 

  .ب�ٔنه اك�ن رؤیة ٕاسرتاتیجیة يف التعامل مع ظاهرة الهجرة
�ري بغیت وا�د املقدمة ٔ�وال �س�یطة، ما اكی�ش دو� يف العامل عندها 
ٔ�جوبة �ىل ظاهرة الهجرة وبدون اس�ت��اء، ما یقع يف مجمو�ة من ا�ول 

  .الكربى وعندها وا�د العجز يف التعاطي إالجيايب مع ظاهرة الهجرة
، س�یاسة الهجرة �دیدة، 2013املغرب ٕ�رادة ملك�ة قویة ت�ىن يف 

  .وهاذ الس�یاسة الوح�د ا�يل ت��اها يف املنطقة �لك
ٔ�لف، ا�يل ٔ�صبحو ا�ٓن  50ٕاذن متت �سویة الوضعیة إالداریة ل 

�اجر�ن مس�تقر�ن، �ش ميكن هاذ املهاجر�ن �س�تافدو من اخلدمات مت 
بیة، ا�يل ما تغريا�ش م�ذ س�نوات وس�نوات، تغیري الرتسانة القانونیة املغر 

طفل من �ائالت �اجرة يف املدارس  6000بفضل هاذ التغیري ا�ٓن عند� 
العموم�ة املغربیة، جزء مهنم وصل هاذ الس�نة لٕال�دادي، وبفضل حتدي 
وٕارادة �ساء ور�ال التعلمي العمويم، عندمه احلق يف السكن �ج�عي ٕاىل 

احلق يف التكو�ن املهين �بايق  وشهادة معل، عنداكن مقمي واكنت عندو 
املغاربة، اك�ن عند� حضور قوي د�ل املؤسسات، التكو�ن املهين �یبذل 
جمهود قوي، الهالل أ�محر املغريب، املك�ب الوطين �لتكو�ن املهين، التعاون 

لو الوطين، لكها �ٓلیات، اك�ن ا�متع املدين ٔ�ن كنحییه، ا�يل لواله ما ميكن �ز 
  .هاذ الس�یاسة �ىل ٔ�رض الواقع

بطبیعة احلال ٕاىل ذ�ر� �ىل هاذ الس�یاسة، ما معىن هذا؟ معىن الرتمجة 
�اص �كون �ىل الناش�ئة، لك س�نة كننظمو خممي لٔ�طفال املهاجر�ن، 

طفل ا�يل لوال دمع د�ل احلكومة ودمع مجعیات  500وصلنا هاذ الس�نة ل
  .ا�متع املدين ما نوصلوش لیه

ح�ا �ل�س�بة لنا كنعتربو �لیة التزنیل فهيا الس�یاسات العموم�ة، ٕاذن ا
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فهيا دور النقا�ت ٔ�سايس، فهيا دور امجلعیات ا�متع املدين، وفهيا كذ� 
وا�د الس�یاسة فا�� يف  الفا�لني احمللیني املنتخبني، بال هبم ما ميك�ش �زلو

  . تدبري ٕاشاكلیة الهجرة ا�يل يه ٕاشاكلیة معقدة

  :اجللسة ئ�سر الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :امال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الوز�ر،

حصیح ٔ�ن بالد� اختذت خ�ار اسرتاتیجي يف جمال الهجرة وصادقت 
�ش�ٔن العامل  �97ىل �دد د�ل االتفاق�ات ا�ولیة، ؤ�مهها �ٓخر و�دة يه 

  .ا�يل لكها هاذ االتفاق�ات كمتنع ا�متیزي ما بني املهاجر�ن واملواطننياملهاجر�ن و 
كام اكینني قوانني �لفعل ملاكحفة �جتار �ل�رش، و�یفام قلت 
إالسرتاتیجیة الوطنیة �لهجرة وا�لجوء واح�ض�ت بالد� ٔ�مه املنتد�ت، 

ش ولكن الواقع املع� (globe compact)ؤ�مهها هو املنتدى أ�ممي د�ل
د�ل املهاجر�ن هو مزري ومعیب، الس�ید الوز�ر، �اصة املن�در�ن من 
ٕافریق�ا ج�وب الصحراء، جراء املعا�ة الیوم�ة وتعرضهم ملامرسات متیزيیة 
م�اف�ة حلقوق إال�سان واحلاطة من الكرامة، وصلت ٕاىل ٔ�كرث من مرة ٕاىل 

ز�ن  ٕارضام النار يف خم�ت سك�یة لهؤالء، كنحیلمك �ىل خممي والد
أ�س�بوع املايض م�ال، �هیك هن اس�تغالل هاذ املهاجر�ن املقميني بصفة، 
�یفام كتقولو ٔ�ن� �ري قانونیة، مبا فهيم ال�ساء والقارص�ن و�شغیلهم دون ٔ�دىن 
احلقوق أ�ساس�یة، وقد حصل ٔ�ن مت �رح�لهم القرسي ٕاىل املناطق اجلنوبیة 

عاهدات ا�ولیة ذات الص� واملناطق الرشق�ة �لمملكة يف خرق واحض �لم
  .حبقوق إال�سان

�اجر و�اجرة،  200ٔ�لف و 101ولعل ٔ�وضاع الوافد�ن البالغ �ددمه 
من الساكنة املغربیة، مرحشة �لمزید من التدهور مع �رتفاع  %0.3ٔ�ي 

املرتقب �لهجرة يف ظل اس�مترار ٔ�س�باهبا بب�ان املصدر، �اصة الت�د�ت 
الزنا�ات املسل�ة، الصعو�ت أ�م�یة و�ق�صادیة، ا�ميوغراف�ة، املناخ�ة، 

  .ٕاىل �ري ذ�
، ا�يل طبعا كتعمتد (CEDEAO)ويف ٔ�فق كذ� انضامم املغرب ل

  .حریة تنقل أ�ش�اص
�� اح�ا الفریق املغريب �لشغل، كن�ٔكدو �ىل رضورة ت�ين مقاربة 

لقطاعیة، مشولیة م�دجمة كتحقق التقائیة يف هاذ الس�یاسات لكها ا�يل قلت ا
  :وكرتكز �ىل حقوق إال�سان واختاذ تدابري معلیة ٔ�مهها، الس�ید الوز�ر

  ت�ٔهیل إالطار القانوين �لهجرة وا�لجوء، وضامن املالمئة د�لو؛ -
إالرساع بتعدیل قانون اجل�س�یة ا�يل �یحرص احلصول �ىل اجل�س�یة  -

املزتوج مبغربیة املغربیة �ىل املرٔ�ة أ�ج�بیة املزتو�ة من مغريب دون أ�ج�يب 
  ضدا �ىل املبادئ ا�س�توریة؛

ت�سري ولوج املهاجر�ن �ىل قدم املساواة مع املواطنني املغاربة ٕاىل  -
احلقوق �ج�عیة و�ق�صادیة �ىل مس�توى الشغل والص�ة والتعلمي 
والتكو�ن وٕازا� املعیقات القانونیة لولو�م �لعمل الالئق، ٔ�ن� كتعرفو ب�ٔن 

  لعدد د�ل املعیقات؛اك�ن وا�د ا
مث مؤسسة �س�تق�ال، الس�ید الوز�ر، واع�د �ٓلیات معلیة لضامن  -

املسا�دة القانونیة لهاذ الناس، مث بطبیعة احلال تعز�ز دور ا�متع املدين 
  .ووسائل إال�الم �ش تغري ذاك ا�منطیة د�ل الهجرة

 وال شك ٔ�ن هاذ إالجراءات ت��قى ٔ�ساس�یة لضامن ٕادماج ٔ�فضل
�لمهاجر�ن يف ا�متع املغريب وجعل الهجرة قاطرة �لتمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة، وخصوصا جماال لتعز�ز التضامن �اصة التضامن ج�وب 
ج�وب، بعیدا عن الضغوطات أ�وروبیة ا�يل يف احلق�قة �رید ٔ�ن حتول 

ن �ىل املغرب ٕاىل جمرد دريك �لواك� ومد�ر �ملناو� الح�واء تدفق املهاجر�
  .ٔ�ورو�

  .شكرا الس�ید الوز�ر

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

مك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى، ل
  .تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  لس�یدة املس�شارة، ا
ٔ�� خمتت بوا�د رؤیة ا�يل يه الرؤیة الوح�دة �ش نتعاونو �ىل ظاهرة 
الهجرة، ٕاىل ما اك�ش التعاون بني املركز�ت النقابیة �ش ما ختل�ش �كون 
�س�تغالل يف مواقع إالنتاج، وٕاىل ما اك�ش تعاون د�ل ا�متع املدين وٕاىل 

الهجرة هو جزء من التمنیة، وأ�مم  ما اك�ش س�یاسة معوم�ة واعیة ب�ٔهنا
واملغرب هو ا�يل اكنت عندو الش�ا�ة  2016املت�دة ٔ�كدت يف م�ثاق 

  .�ش ٔ�نه اس�تضاف حمطتني ٔ�ساس�ی�ني
لكن نقول � املغرب دار م�ادرات قویة، دار س�یاسة �لهجرة، التزنیل 
د�لها هو معل حميل �لمنتخبني، هو معل وطين د�ل الس�یاسات العموم�ة 

و د�ل املركز�ت هو د�ل امجلعیات، هو �اصو �كون �وي، فقاري، ه
فعاملي، �س�تحیل البالد بو�دو یوا�ه بو�دو ظاهرة الهجرة من 

  .املس�تحیالت
� ٔ�� لكن املغرب دار خطوة جریئة دار م�ادرة �اص فهيا التعاون، �

ق هاذ الناس �ادي یندجمو يف ا�متع عن طری تنقول ب�ٔنه راه ٕاىل اكنو
املدرسة، عن طریق الت�ٔطري �ج�عي، عن طریق ا�متع املدين، وعن 

  .طریق الس�یاسات العموم�ة
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الثامن وأ��ري يف هذا القطاع موضو�ه ٕادماج 
 الكفاءات املغربیة املقمية �خلارج، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من

  .الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر، �زخر اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج �كفاءات و�ربات 

د� يف اق�صاد�ت ومؤسسات �لیا يف خمتلف ا�االت واليت تلعب دورا ر�
ب�ان إالقامة، مع العمل ٔ�ن بالد� يه ٔ�وىل �الس�تفادة من هذا الرٔ�سامل 

  .ال�رشي الكفء
�ىل هذا أ�ساس �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه اخلطوط 
العریضة ٕالسرتاتیجیة احلكومة يف جمال تعبئة وٕادماج الكفاءات املغربیة املقمية 

  �خلارج؟ 
  .شكرا

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

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

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

 هاذ السؤال تید�ل يف صلب املقاربة اجلدیدة ا�يل �ات مع التحوالت
ا�يل وقعت دا�ل مغاربة العامل، كنا تعود� يف الس�ت��ات ید �ام� ا�يل 
ت�ش�تغل يف قطا�ات معینة، الیوم حنن ٔ�مام اجلیل الثالث والرابع ا�يل وصل 
ملواقع ٔ�ساس�یة يف صنا�ة القرار دا�ل البحث العلمي، قرار دا�ل قطاع 

  .یني هبا�دمايت، دا�ل لك القطا�ات إالنتاج بدون اس�ت��اء، اح�ا واع 
ذ� ت�ش�تغلو س�ن�ني كنعمر وتزنودو بنك املعلومات د�لنا �لك 
املعطیات �ىل الكفاءات املغربیة وت�ش�تغلو ف�ه مع قطا�ات ٔ�خرى، 
وكنتفا��ٔو یوم�ا مفاج�ات سارة، ب�� اك�ن كفاءات من العیار الثق�ل، ذ� 

ت �ش �رمجهنا؟ تنظمو م�تد�ت لهاذ الكفاءات، �ش ختلق وا�د �ٓلیا
الت�س�یق يف بعضیهتا، و�ش تبقى �ارضة �ش ٔ�وال �س�توعب التحوالت 
ا�يل وقعت يف بالدها وتد�ر �ٓلیات الت�س�یق �ش �ش�تغلو �كفاءات 

  .بعضیهتم، و�كونو ق�طرة ما بني الب� أ�صيل وب�ان �س�تق�ال
ا�يل بدا�هتا أ�ساس�یة وا�يل ميكن �كون �دا وا�د  13صوبنا اجلهة 

ري وملا ال فضاء جللب التك�ولوج�ا يف البدایة د�لو ت�ش�تغلو الفضاء اس��
  .مع احتاد مقاوالت املغرب

اش�تغلنا كذ� مبا �سمى يف الكفاءات املوضو�اتیة، قطاع احملاماة اح�ا 
لغة  25فوج�نا مبئات املغاربة هام يف قطاع احملاماة وتیرتافعو �ىل أ�قل ب

ل ٔ�سايس �لمغرب د�ل �دا يف ا�يل حس��ا حلد ا�ٓن، فٕاذن وا�د رٔ�سام
  .ا�ال القانوين ويف جمال �جهتاد

اح�ا ت�ش�تغلو مؤخرا مع ٔ�اكدميیة اململكة املغربیة �ش جنمعو هاذ 
(think tank) د�ل وا�د ٔ�لف مغريب )primés 

scientifiquement(  ا�يل حصلوا �ىل ٔ�كرب اجلوا�ز يف البحوث العلمیة
 �500لفوسفاط �ش �ادي جنمعو وا�د وك�ش�تغلو مع املك�ب الرشیف 

ويف اخ�صاصات دق�قة، و يف اجلامعات رض ح 2000شاب، مهنم وا�د 
  .�ش خيلقو وا�د الفضاء دامئ عن طریق هاذ املؤسسة �ش اش�تغلو

فٕاذن اك�ن اش�تغال، اك�ن دینامك�ة، لكن �یطلب الصرب، �یطلب �رامك 
حتدي وطين غیدار  العمل وما �اد�ش یدارش يف هاذ احلكومة فقط، هذا

يف لك احلكومات املتعاق�ة، مادام ٔ�ن مغاربة العامل رغبة و�كونو �ارض�ن يف 
  .املرشوع التمنوي د�ل املغرب، �ش جناوبو �ىل حتد�ت املس�تق�ل

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

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

  :عيم�ارك الس�با الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ك�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
كام تعلمون سامهت اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج يف املسار التمنوي 
لبالد� وال �زال، ف�ناء املرشوع التمنوي الك�ري وبناء مغرب الغد حيتاج ٕاىل 

ارج اليت مجیع ٔ�بناء هاذ الوطن، خصوصا هذه الف�ة املهمة املتوا�دة �خل
  . مالیني مغريب ومغربیة �5شلك رمقا هاما یقدر ب

وتفا�ل مع هذا املوضوع الهام ا�ي هيم احلكومة يف مشولیهتا ومن �الل 
وزار�مك امللكفة مبلف الهجرة، نود يف الفریق احلريك الت�ٔ�ید �ىل بعض 

  :املالحظات املعززة �قرتا�ات ندر�ا ف� یيل
ريك، ٔ�ن العنایة �جلالیة املغربیة املقمية �خلارج ٔ�وال، نعتقد يف الفریق احل

ٔ�كرب من جمرد تنظمي لعملیة عبور مومسیا، وت�س�یط إالجراءات إالداریة، 
وٕامنا نعترب ب�ٔن هذه الف�ة حتتاج ٕاىل س�یاسات معوم�ة �جعة وم�صفة تضع 
ٕادماج الكفاءات املغربیة اليت توا�ه مو�ات �س�تقطاب بدول �س�تق�ال 

 .اه�ماهتا يف صلب
�نیا، ٔ�ن الكفاءات املغربیة بدول املهجر اس�تطاعت ٔ�ن �رامك جتارب 
م�عددة يف مجیع ا�االت �ق�صادیة والس�یاس�یة والثقاف�ة وا�ی��ة، بل 
�ارضة بقوة يف مراكز القرار يف العدید من ا�ول، �ا ٔ�حضى من الرضوري 

املغربیة �خلارج، مع  بلورة اسرتاتیجیة وطنیة حق�ق�ة ٕالدماج الكفاءات
موا�بة ذ� إالجراءات لتحفزيمه، مكنحهم حتفزيات رضی��ة وعقاریة 
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لالس��ر يف الوطن، ومتكني املتقا�د�ن مهنم املقميني �ملغرب من حامیة 
اج�عیة وتغطیة حصیة، وحتسني م�ظومة ٔ�جور هذه الكفاءات �ل�شجیع 

 .الشغل �ىل العمل يف املغرب وٕادما�ا يف م�ظومة سوق
�لثا، تفعیل احلقوق ا�س�توریة ملغاربة العامل �رب اختاذ ٕاجراءات 
�رشیعیة وتنظميیة �اصة املتعلقة بضامن متثیلیهتم الس�یاس�یة و�نت�ابیة يف 
املؤسسات ا�س�توریة و�ىل رٔ�سها املؤسسة ال�رشیعیة، ومراجعة �ر�یبات 

 .واخ�صاصات جملس اجلالیة املغربیة �خلارج
ؤكد يف الفریق احلريك كذ�، �ىل رضورة معاجلة ٕاشاكلیة رابعا، ن

الهجرة، ٔ�ي جهرة أ�دمغة اليت ٔ�نفق بالد� �ىل �كو�هنا ٕاماكنیات مالیة 
 .هائ�، لكن يف هنایة املطاف �سامه يف بناء و�منیة ب�ان املهجر

ويف هذا إالطار نقرتح اختاذ تدابري معلیة �س�هتدف موا�بة خرجيي 
 .اهد، �اصة املتفوقني مهنم يف احلیاةاجلامعات واملع

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

لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر يف �دود الوقت املتبقى، 
  .تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

هو جزء ٔ�و " عبور"راه اكینة اسرتاتیجیة، راه ا�يل كنرتمجو اسرتاتیجیة،
، لو ما اك�ش عبور �ادي �كون مشالك "عبور"�ٓلیة مقاربة مشولیة، فهيا 

  ".عبور"كثرية، ٕاذن �اصها �كون ا�ٓلیة د�ل 
اك�ن تعبئة الكفاءات، راه كنرتمجو �ىل ٔ�رض الواقع تعبئة الكفاءات، ٔ�� 

و معنا أ��شطة والتظاهرات غتلقاو ب�ٔن تعبئة الكفاءات رشحت وٕاىل تبعت
كتحتل الصدارة، ميل كنقولو غنحمیو حامیة احلقوق تذا�ر� �یفاش كنحمیو 
احلقوق، ميل كنقولو حتصني الهویة، تذا�ر� �ىل �ٓلیة حتصني الهویة، فٕاذن 

  .لكها اسرتاتیجیة كرتمج یوم�ا
اك�ن �ادي �كون  س�نة 30لو ما اك�ش هاذ �سرتاتیجیة هاذي 

مغاربة العامل يف وضعیة ٔ�صعب ؤ�عقد، اح�ا واعیني ب�ٔن اك�ن تعق�دات 
دا�ل دول �س�تق�ال، لكن راه كنت�اوبو مع هاذ التعق�دات، �ش نو�دو 
جزء من احللول، مايش فقط وزارة اجلالیة، اك�ن تعبئة لك القطا�ات ولك 

  .ة ٔ�س�ئ� معقدةاملؤسسات العموم�ة ولوالها ما ميك�ش نقدمو ٔ�جوب
ٕاذن اك�ن توا�د، اك�ن حضور، اكینة ٕاسرتاتیجیة، اك�ن �رمجة لهاذ 

  .إالسرتاتیجیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریة

و�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون ون��قل ٕاىل السؤال ٕاىل السؤال املوايل امل
ٕالجناح م�اسك احلج لهذه الس�نة،  املت�ذة�ه التدابري إالسالم�ة وموضو 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة ل�سط 
  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

م، مع �لول مومس احلج تطرح لك س�نة �ىل العدید الس�ید الوز�ر احملرت 
والضام�ت ٕالجناح معلیة ٔ�داء م�اسك  الرشوطمن أ�س�ئ� املتعلقة بتوفري 

  .احلج، �اصة ظروف إالقامة والتغذیة والسفر
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ٕاجراءات والتدابري  إالطاريف هاذ 

  اليت س���ذوهنا؟
  . وشكرا

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

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

  :وز�ر أ�وقاف والشؤون �سالم�ة التوف�قالس�ید امحد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون، 

وفریقه �ىل السؤال ويه م�اس�بة ٔ�ؤكد  �شكر الس�ید املس�شار احملرتم
�لسمك املوقر ب�ٔن معلیة تنظمي احلج معلیات قد ٔ�رشفت �ىل هنا�هتا ف� 

  .یتعلق �لعملیات دا�ل ٔ�رض الوطن
من هاذ شهر، والر��  18الر�� أ�وىل ٕان شاء هللا �ادي متيش يف 

 غشت، ويه لكها معلیات 5أ��رية د�ل ا�هاب �ادي متيش هنار 
لو��س��ك�ة كام تعرفون �اضعة ٕال�راهات ل�ست تغلب �لهيا دامئا يف 

  :م�ناول وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، هنا� عنارص �دیدة
ٔ�وال، ٔ�ن السلطات السعودیة وافقت �ىل ز�دة حصة املؤطر�ن 

 800مؤطر، ٔ�ن هاذ املشلك اكن عند� ٔ�صبحت  150املغاربة، ٕ�ضافة 
  .650بدل

ل الوزارة �ىل ٔ�ن �كون يف لك ٕاقلمي مؤطرون �شلك �ري �نیا، مع
مس�بوق یتعرف �لهيم احل�اج مدة ق�ل السفر ویظلون يف االتصال معهم 

  .ٕاىل �ایة الرجوع
�لثا، تنظمي تداریب �لمؤطر�ن واملرافقني لرشح مس�ت�دات هاذ املومس 

لق واخلطة اليت س�مت اتباعها �لتخف�ف من بعض املشالك، ٔ�ساسا ف� یتع
�لنقل وإالقامة �ملشاعر املقدسة وتوج�ه املرافقني �لتعرف �ىل احل�اج 

�ا�ا للك فریق مع تدر�هبم �ىل اس�تعامل  50ا��ن س�یؤطروهنم مبعدل 
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  .ا�ي �سا�د �ىل حتدید املوقع �ر�مج
رابعا، النقص من نظام الرد�ن، یعين من بعد الزنول ٔ�و طلوع لعرفات 

 هاوجنربو %60 س�ناو، �ادي نقصو م�ه ب�س�بة اكن الس�یارات �ميش�یو وتی� 
  .ٔ�ش�نو �ادي یعطینا

�امسا، اس�ت�ابة سلطات الطريان املدين السعودي لطلب رشاكت 
اخلطوط امللك�ة ب�ٔن �كون �رجمة الر�الت ٔ�كرث كثافة حبیث ال تتعدى مدة 

  .یوما 30إالقامة 
سادسا، االتفاق مع مؤسسات، مؤسسة أ�هلیة ملطويف جحاج ا�ول 

عربیة �ىل ٔ�ن �كون الوج�ات الغذائیة مبىن وعرفات مطبو�ة يف ح�هنا ال
  .بدل املعلبات اجلاهزة

تبقى املسا�ة ا�صصة �لح�اج يف مىن يه نفسها، وهنا� �ىل ما 
�روج تفكري اجلهات السعودیة يف ٕاجياد ت� احللول، قضیة أ�رسة املرتا�بة 

  .ٔ�و �ري ذ�
ل فٕاننا مجیعا مدعون ونلمتس م�مك مع لك هذه �جهتادات يف الوسائ

العمل معنا حلفاظ احلج �ىل اجلو الالئق به حىت �كون م�ٔجورا للك من 
  . سامه ف�ه ٕاما �هلم ٔ�و �ملال

  .شكرا

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

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

  :عبد الرحمي المكیيل الس�یداملس�شار 
  .س�ید الوز�رشكرا ال 

ما ت�شكوش يف ا�هودات د�� .. اح�ا ت�شكروك الس�ید الوز�ر �ىل
والعمل اجلبار ا�يل تتقوم به، هذا ما تید�رو حىت يش وا�د، ٔ�نك تتقوم 

  .بوا�د الواج�ات �برية
�ري ما فهيا �س اك�ن يش بعض املالحظات �یف ما قلت الس�ید 

ليشء ا�يل �ادي نذا�رو �لیه الوز�ر راه اكنت إال�ابة د�� �ىل هاذ ا
ن�ت، ٔ�نت راه دريت �لیه إال�ابة، ٔ�ن اك�ن فعال اكینة واك� أ�سفار ا�يل 
يه ا�مثن د�لها ا�يل مع العمل اك�ن نفس أ�مثنة ا�يل اكینة يف وزارة أ�وقاف 
اكینة يف واكالت أ�سفار، ٕاذن اك�ن هنا� وا�د الت�ٔثري تقين د�ل واك� 

ودة ؤ�نت دا� �لكمت �لهيا ب�ٔهنا راها أ�مور ٕان شاء هللا أ�سفار ٔ�كرث ج
  .�ادي حتسن، هذا هو ا�يل نطمح ٕالیه من س�یاد�مك الس�ید الوز�ر

واك�ن مشلك ا�يل هو تیع�شوه احل�اج د�لنا املیامني املشلك د�ل 
احلافالت ا�يل �ميش�یو من لعرفة ومن عرفة ملزدلفة ومن مزدلفة كريجعو 

ف ب�ٔن اك�ن وا�د إالشاكل �بري ا�يل �یع�شوه احل�اج وهو �اود ملىن، كتعر 
هاذیك الطریق، اك�ن بعض املرات �ميش�یو احل�اج �ىل ر�لهيم �ش 
�یوصلو ملىن وال �یجیو من مىن �ميش�یو لعرفات �ىل ر�لهيم، هنا تداركمت 

هاذ املشلك هذا ك�شكرومك �ىل ا�هودات، ولكن ما فهيا �س �زید تعطیو 
ود �لح�اج ٔ�هنم تیع�شو، �لك رصا�ة، اح�ا قراب �هيم �زاف، وا�د ا�ه

  .كنع�شو معهم هاذ اليش ا�يل �یتلكمو لنا �لیه
ولكن امحلد � ٔ�ج�ت �ىل أ�س�ئ� ا�يل غنطلبو م�ك، فلهذا كنطلبو 
من هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن احل�اج املیامني �ش ٕان شاء هللا �كونو 

نطلب هلم جح مربور وسعي مشكور فاملس�توى املطلوب حىت هام وكذ� 
وذنب مغفور وا��اء ٔ�مري املؤم�ني حىت حيقق �ىل یدیه اخلريات لهاذ أ�مة 

  .والبالد والعباد من ٔ�من واس�تقرار لهاذ البالد
وشكرا � الس�ید الوز�ر �ىل ا�هودات ا�يل كتقوم هبا، تبارك هللا 

  .�لیك

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

  .لمك الرغبة يف الرد �ىل التعق�ب تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

املهم هو �اصنا خنلقو وا�د اجلو نفيس ا�يل ميش�یو ف�ه احل�اج ومه 
قادر�ن یصربو، راه إال�رة، هاذي مس�ٔ� �س�یطة واحضة �ميكن م�ني ما 

 وا�د جتعلو �ی�ىس الش مشا و�ش�تغل حبواجي ٔ�خرى، �ات ٔ�ن جتعل يش
الر�� �یف ما اكنت، �الش كنقرصو الصالة وكنصومو ٕاىل اكن رمضان 
ٔ�ننا مسافر�ن؟ ٔ�ن السفر قطعة من التعب ٔ�و من العذاب، ف�� 

  .�یخصنا نتعاونو �ىل اجلو دامئا

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين موضو�ه النظام 
أ�سايس ملس�ت�ديم الواكالت احلضاریة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، اليس عبد الصمد تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .رحمي�سم هللا الرمحن ال

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
الس�ید الوز�ر، ال زال مس�ت�دمو الواكالت احلرضیة خيضعون 
ملق�ضیات نظام ٔ�سايس مؤقت م�ذ ٕا�داث هذه الواكالت، ورمغ جوالت 
احلوار القطاعي اليت توجت ببعض االتفاقات وتتضمن الزتام واحض �ش�ٔن 

راجعة النظام أ�سايس ملس�ت�ديم الواكالت احلرضیة ال زالت الوضعیة م
  .�ىل �الها
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�ا �سائلمك ما يه إالجراءات املس�تع�� اليت س�تقومون هبا �لرشوع 
  يف مراجعة هاذ النظام أ�سايس؟ 

  .شكرا

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

  .ل، تفضللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤا

الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال ا�يل �ادي ميك�ين ٔ�وال 
ٔ�ن ٔ�ؤكد أ�مهیة ا�يل تنعطیو فالوزارة �لمس�ٔ� د�ل �س�تقرار املادي 

الت احلرضیة و�رتقاء �ٔ�وضاع د�هلم، واملعنوي د�ل مس�ت�ديم الواك
هذا بطبیعة احلال �رتباط مع ا�ور أ�سايس د�ل الواكالت احلرضیة 
وأ�مهیة د�لو واملوا�بة د�ل هاذ الواكالت لوا�د العدد د�ل إالصال�ات 

  .مؤسساتیة، اق�صادیة واج�عیة يف البالد
احلرضیة، كام تعلمون،  ف� خيص القانون أ�سايس ملس�ت�ديم الواكالت

اكن وا�د �ش�تغال ووا�د العمل د�ل ال�شاور س�بق �لفریق د�لمك احملرتم 
نوه به فاجللسة السابقة، ا�يل ٔ�دى لوا�د االتفاق، ٕاذن ا�ٓن عند� وا�د 
املسودة ا�يل اح�ا ا�ٓن يف ٕاطار ال�شاور مع وزارة املالیة لتفعیلها يف ٔ�رض 

 القضیة د�ل القانون أ�سايس ويف انتظار الواقع، ولكن بغض النظر �ىل
ٔ�ن هاذ القانون أ�سايس خيرج �لوجود وهاذي مس�ٔ� ٔ�ساس�یة اكن وا�د 
العدد د�ل التعدیالت جزئیة ا�يل ٔ�دت ٕاىل تعدیالت حق�ق�ة وحتسني ال 
ف� خيص أ�جور، ال ف� خيص وا�د العدد د�ل التعویضات، توح�د 

ردودیة مع وا�د املس�ٔ� ٔ�ساس�یة حىت وا�د طریق ���ساب د�ل م�ح امل
ما یضیع من هاذ العملیة د�ل التوح�د وصلنا لوا�د احلل توافقي مع وزارة 
املالیة مشكورة، �سهیل احلر�یة، ٕاىل �ري ذ� من املك�س�بات احلق�ق�ة، مع 
العمل ٔ�ن هاذ القضیة د�ل ٕاخراج هاذ القانون ٔ�سايس، مس�ٔ� ٔ�ساس�یة 

  .رضوري من ٔ��ل ذ� وتنعطیوها اجلهد

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

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

  :الصمد مرميي عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
سؤالنا الیوم هو من م�طلق ا�ور ا�ي تلعبه الواكالت احلرضیة يف 

العمرانیة و�لتايل فااله�م �لعنرص ال�رشي  جمال التعمري، يف جمال ا�هتیئة
و�مثني ما وصل ٕالیه احلوار القطاعي هو ت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ما �اء يف االتفاق هو 

  .يشء �م
لكن �دم �لزتام �جلدو� الزم�یة اليت وردت يف هذا االتفاق القطاعي 

لتقا�د عطل ٔ�وال ٕاجناز وصیا�ة امللحق التعدیيل املتعلق مبن�ة املردودیة، ا
التمكیيل، تزنیل قوا�د احلركة �نتقالیة بطریقة شفافة ودون متیزي بني 
املس�ت�دمني، �سویة ملف �اميل الشواهد وف�ح �ٓفاق �رق�ة �دیدة 

  . وٕارشاك أ�طر يف الرفع من مردودیة هذه الواكالت احلرضیة
ٔ�ما ف� یتعلق �لتعیني يف م�اصب املسؤولیة اليت �رغب يف ٔ�ن یتضمهنا 
هذا النظام أ�سايس بقوا�د، ٔ�وال تضبط و�راقب هذه العملیة وفقا 
�لمق�ضیات ال�رشیعیة والتنظميیة ذات الص� مع صون الضام�ت أ�ساس�یة 

  .�لموظفني هبذه الواكالت احلرضیة ام�ثاال لٔ�حاكم ا�س�توریة
مث �ع�د �ىل قوا�د �س�تحقاق والكفاءة ووضع �د �لمتاجرة هبذه 

وٕاقصاء مرحشني ذو كفاءة �لمیة و�رباتیة مع اكمل أ�سف، املناصب 
لكهنا مع اكمل أ�سف حتمل متیزيا �ىل  بقرارات حتمل لباس املرشوعیة
  .والعالقات �ج�عیةٔ�ساس �ن�ء الس�یايس والنقايب 

وهنا ال ميكن السامح بصبا�ة هذه املؤسسات هبذه أ�لوان الس�یاس�یة 
شعارات، شعارات القرابة �ج�عیة، بل الواجب ٔ�و الرموز النقابیة ٔ�و ال 

�م�ثال لقوا�د �س�تحقاق والكفاءة، كام نصت �ىل ذ� أ�حاكم 
ا�س�توریة، ٔ�ن هذه إالخ�الالت اليت تقع يف بعض الواكالت احلرضیة ويه 
بناء �ىل شاك�ت م�وا�رة توصلت هبا وبیا�ت ٔ�صدرهتا النقابة الوطنیة 

�اصة يف الواك� احلرضیة فاس، الواك� احلرضیة �لواكالت احلرضیة، 
الق�یطرة، الواك� احلرضیة �لراش�یدیة، هناك اح��ا�ات كثرية �ىل هذا 
أ�مر ٔ�دى ببعض أ�طر من املهندسني واملهندسني املعامریني ٕاىل تقدمي 

  .اس�تقاالهتم
الیوم هاذ أ�مر مرفوض من طرف هؤالء املدراء، ال ميكن ال ميكن 

الس�ید الوز�ر، والبد ٔ�ن تتد�ل يف هذا أ�مر، السامح بصبا�ة السامح، 
هذه الواكالت ٔ�و هذه املؤسسات العموم�ة بصبا�ة أ�لوان الس�یاسة ٔ�و 

لها  الرموز النقابیة ٔ�و الشعارات الق�لیة، املؤسسات العموم�ة والوزارات
  .لون وا�د هو الرایة الوطنیة وشعار وا�د هو، هللا الوطن امل�

 :اجللسةرئ�س الس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
التو�ه د�ل الوزارة والقضیة د�ل حتمل املسؤولیة واملعایري د�ل حتمل 

لوا�د الضوابط قانونیة تق� املسؤولیة مكناصب املسؤولیة بطبیعهتا تتخضع 
. مضبوطة، وهاذ اليش د�ل أ�لوان الس�یاس�یة والنقابیة �ري موجودة متاما

  .ٕاىل اكنت يش �االت �اصنا نوقفو �لهيا
بغیت نؤكد �ىل وا�د املس�ٔ�، اح�ا م�ش�ب�ني �لقضیة د�ل احلوار 
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�ج�عي املبين عن ��رتام و�دم �س�تخفاف وتب��س ا�هودات 
 هذي النقطة أ�وىل، مث التعددیة النقابیة هذا واقع بالد�، �ش�تغل املبذو�

قلنا نتعاملو مع هاذ الواقع ولكن ی��غي ٔ�ن هاذ املس�ٔ� د�ل التعددیة النقابیة 
امجلیع �كون واعي برضورة اس�تعامل هاذ الورقة من ٔ��ل �رتقاء �لعمل 

ل الشغی� ال �ري النقايب، املصل�ة احلرصیة هبدف حرصي هو املصل�ة د�
  .ومايش من ٔ��ل املزایدة

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه اس�تقاللیة 
اجلامعات املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .�ايم ا��ن تفضل والتمنیة، اليس

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�ىل ضوء النقاش الوطين ا�ي یعرفه موضوع ٕاصالح م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن بعد اع�د الرؤیة إالسرتاتیجیة ويف ٔ�فق صدور القانون إالطار، ما 

  جلامعات املغربیة؟هو م�ظورمك الس�تقاللیة ا

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

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

الس�ید سعید ٔ�مزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  :والبحث العلمي
  .الرئ�س احملرتمشكرا الس�ید 

  الس�ید املس�شار احملرتم، 
تعلمون حبمك ٔ�نمت ٔ�س�تاذ �امعي، ٔ�مه املر�كزات أ�ساس�یة ٕالصالح كام 

س�نة ا�يل  19هاذي وا�د  01.00م�ظومة التعلمي العايل هو ٕاصدار القانون 
هاذ القانون �یتضمن وا�د العدد د�ل أ�مور �د �مة وال س�� املتعلقة 

ٕاطار يف  01.00حباكمة اجلامعة ؤ�یضا اس�تقاللیهتا، ح�ث خولها القانون 
  .هاذ �س�تقاللیة البیداغوج�ة و�س�تقاللیة إالداریة و�س�تقاللیة املالیة

�ل�س�بة لالس�تقاللیة إالداریة، كتعرفو ب�ٔن الیوم عند� وا�د جملس 
اجلامعة ا�يل ید�ر وید�ر هذه اجلامعة، و�رٔ�سه رئ�س اجلامعة �ىل نق�ض 

الوز�ر ٔ�و املؤسسات ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن ا�يل كرئ�سها 
  .العموم�ة أ�خرى التابعة �لوزارة ا�يل كرئ�سها الس�ید رئ�س احلكومة

�ربوي بیداغو� یمت  اجلانب البیداغو� الیوم اك�ن وا�د العرض
بلورته من طرف الفرق البیداغوج�ة �ل�امعة، ویمت ٔ�یضا اع�ده من هیالك 

  .اجلامعة

التبویب والربجمة د�ل املزيانیة �ل�س�بة �لمزيانیة �یف تتعرفو الرصف و 
تمت من طرف جملس التدبري وجملس اجلامعة يف ٕاطار تطو�ر �ر�مج تطو�ر 
اجلامعة، لهذا اح�ا ما ميكن لنا ٕاال �مثنو ما تقوم به اجلامعة، ؤ�یضا موازاة مع 
هذا الیوم عندها وا�د الس�یاسة تطو�ریة �مة يف ٕاطار الرشاكة ويف ٕاطار 

  .01.00ر البحث العلمي ا�يل ما مذ�ورش يف القانون التدویل، يف ٕاطا
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

عتقد ب�ٔنه القانون يف الواقع حنن �مثن أ�عامل ا�يل تتقومو هبا، �ري حنن ن 
الیوم ٔ�غراضه، وهو  ذحيتاج ٕاىل تعدیالت جوهریة، ورمبا اس��ف 01.00

قامئ ٔ�ساسا �ىل جوج د�ل العنارص، �ىل �از تدبريي تداويل ا�يل هو 
  .اجلامعات اح�ا عند� �لیه مالحظات كتجسدو جملس

املالحظة اجلوهریة وهو الرت�یبة د�ل ا�لس ٕاىل �ذینا مكثال �امعة 
عضو، هذا ال �سمح مبشاركة حىت  100محمد اخلامس يف الر�ط حوايل 

�يق املكو�ت، ٕاىل �ذ�هنا �ىل س��ل املثال م�ال القطا�ات �ق�صادیة ٔ�و 
ا�الس املنتخبة �لس اجلهة ا�ور د�لها وأ�داء د�لها دا�ل هاذ جمالس 

أ�جواء ال  اجلامعات دور �هت ٕان مل ٔ�قل ش�به م�عدم، ملاذا؟ ٔ�ن ذیك
�سا�د �ىل الفعالیة �ل�س�بة لهذه ا�الس، و�� حنن نطالب ٕ��ادة النظر 

  .يف الرت�یبة
ٔ�مه مورد هو  01.00املد�ل الثاين وهو املوارد املالیة، حسب القانون 

إال�انة د�ل ا�و� وهو ا�يل مزال ٕاىل �دود السا�ة، املوارد أ�خرى ا�يل 
لرسوم املتحص� من التكو�ن املس�متر، وهذا ك�شري �هيا القانون هناك ا

حصلت ف�ه دینام�ة و�كو�ن وتطور، ٔ��ذا بعني �عتبار املالحظة د�ل 
التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�يل ٔ�شار ٕاىل غیاب دلیل 

، واح�ا مع ؤ�شار ٔ�یضا ٕاىل ضعف م�ظومة الرقابة ا�ا�لیة ،إالجراءات
س�متر من ٔ��ل البحث عن موارد �دیدة تطو�ر د�ل م�ظومة التكو�ن امل 

  .لكن ٔ�یضا مع احلاكمة اجلیدة لهاذ املورد
�لثا، أ�حباث وأ�عامل د�ل اخلربة ا�يل �ميثلها البحث العلمي هذا مزال 
املردودیة �د ضعیفة وحم�شمة �ىل مس�توى املوارد د�ل اجلامعات، ٔ�نه 

دیة ا�يل �ل�س�بة �هيا �یتطلب �نف�اح �ىل القطا�ات الصناعیة و�ق�صا
البحث العلمي ٔ�ولویة، ٕاىل �دود السا�ة مازال ما اكی�ش هاذیك العالقة 
املنتظمة مع هاذیك القطا�ات، وهنا �رید ٕا�رة �ن��اه لضعف املزيانیة 

ملیون د�ل  9ا�صصة �لبحث العلمي، ٕاىل �ذینا �امعة محمد اخلامس 
ن د�ل ا�رمه، هذا يف احلق�قة ملیو 2ا�رمه ٔ�و �امعة ا�ن طف�ل مكثال 
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  .ضعیف �دا
 60الق�یطرة خصصنا تقریبا -سال-اح�ا يف جملس اجلهة د�ل الر�ط

ملیون د�ل ا�رمه �الل هاذ الوالیة، �اصة ٔ�ن البحث العلمي التطبیقي 
ٔ�صبح اخ�صاصا مشرتاك بني اجلهات وا�و�، ولكن مازال �غیني منش�یو يف 

صعو�ت بريوقراطیة، تنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر  هذا إالطار، لكن توا�نا
  .ٔ��مك تعطیو هاذ الورش ٔ�ولویة �مة، ٔ�نه �ل�س�بة لنا ورش اسرتاتیجي

الن�اح �س�تقاليل د�ل اجلامعات مرتبط ٔ�یضا �خنراط هذا الورش 
لكو يف ٕاطار اجلهویة املتقدمة، الس�� ٕا�ادة النظر يف اخلریطة اجلامعیة، 

ثري �ن��اه ؤ�طلب م�ك إالرساع ٕ�خراج النواة اجلامعیة وهنا ٔ�رید ٔ�ن �ٔ 
د�ل امخل�سات ود�ل س�یدي قامس ؤ�یضا �زوید �ة در�ة �ف�اللت 
جبامعة �اصة ومس�تق�، �ىل اعتبار ٔ�نه �ة �برية فهيا مؤسسات �امعیة 

  .ولكن ما فهياش قطب �امعي قوي
تطو�ر العالقة بني ٔ�یضا حنن نثري ان��اهمك، الس�ید الوز�ر، ٕاىل رضورة 

جمالس اجلامعات وبني �يق القطا�ات، الس�� القطاع الصناعي 
  .و�ق�صادي وا�الس املنتخبة

  .شكرا لمك

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

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

  :والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ٔ�شاطرمك يف ما مت إالدالء به والس�� جنا�ة جملس اجلامعة
الیوم ا�لس الرت�یبة د�لو ما ميكن لهاش حتقق ذاك حتر�ر الطاقات 
د�ل اجلامعة، �ش ميكن لها �رتقي بوا�د العدد د�ل املشاریع د�لها يف 

  .بحث العلمي ٔ�و الرشاكةاجلانب البیداغو� ٔ�و ال 
ا�يل بغیت ن�ٔكد �لیه �ش ميكن لنا نعاودو النظر يف احلاكمة د�ل 

، �01.00ش ميكن یمت التعدیل  01.00اجلامعة �اصنا نعدلو القانون 
املرشوع د�ل التعدیل والتحیني د�لو والتطو�ر د�لو وا�د، �اص البد 

ار من بني القوانني ا�يل ٕاصدار قانون ٕاطار، ٔ�ن بعد صدور القانون إالط
، لهذا ٔ�حل مرة ٔ�خرى �ىل رضورة �01.00ادي یمت املراجعة د�لها هو 

�س�تع�ال �لمصادقة �ىل قانون إالطار وٕاخرا�ه من الربملان، حىت �متكن 
  . من هذا التعدیل

تی�ٔكد �ىل تعز�ز  40يف املادة  اجلانب ا�ٓخر يف القانون إالطار
يه تعز�ز �س�تقاللیة الفعلیة؟ يه وا�د  �س�تقاللیة الفعلیة، ٔ�ش�نو

املؤرشات  إالطار تعاقدي بني الوزارة واجلامعة حسب وا�د العدد د�ل
  ..ود�ل املعایري �لت��ع والتق�مي والق�اس، ٔ�یضا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة 

  .ا�س�توریة
وايل مو�ه لقطاع أ�رسة التضامن واملساواة، وموضو�ه �دم السؤال امل

توفر �ل مراكز ر�ایة أ�ش�اص املعاقني �ىل احلد أ�دىن �ل�دمات، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :محمد سامل �منسعود الس�یداملس�شار 
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 
  الس�یدة الوز�رة،

سؤالنا الیوم �متحور حول مؤسسة الر�ایة �ج�عیة، �اصة مهنا 
امللكفة �ر�ایة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، والوضع الهش �لعاملني يف ا�ال 

ما يه ٕاسرتاتیجیة : ة�امة، �ا �سائلمك الس�یدة الوز�ر �ج�عي بصفة 
طار القانوين �لعاملني يف ا�ال م�ٓل االٕ  ما احلكومة يف ا�ال �ج�عي؟

  �ج�عي؟
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  احلقاويالس�یدة �س�مية 
  :�ج�عیة

  .املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید
 2012ٔ�وال، ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال املهم، وم�ذ 

ان�هبنا ٕاىل ٔ�ن م�ظومة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة تتطلب عنایة �اصة، 
ف�ٔطلق�ا معلیة �شخیصیة دو�ها يف ٔ�ول تقر�ر �ام حول مجموع مؤسسات 

الضعف، الر�ایة �ج�عیة �ملغرب، هذا ال�شخیص وضع یده �ىل ماكمن 
لكن كذ� �دد مدا�ل إالصالح، فو�د� ٔ�نه البد ٔ�ن نن��ه ؤ�ن �ش�تغل 

  .ال�رشیع مث مد�ل رفع ا�مع مث مد�ل ت�ٔهیل الب��ات�ىل مد�ل 
يف الباب أ�ول د�ل ال�رشیع، صادقمت �ىل مرشوع القانون اخلاص 

، ا�يل اح�ا ت�س�تعدو �ش نعلنو �ىل 65.15مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة 
  .نصوص التنظميیة املتعلقة بهال 

�نیا، الیوم ٔ�صدر� قانون العاملني �ج�عیني ا�ي ٔ��لناه �ىل أ�مانة 
العامة �لحكومة ويف ٔ�طواره أ��رية، وا�يل هو مبثابة نظام ٔ�سايس �لعاملني 

 2018ٕاىل  �2012ج�عیني، مث ان�هبنا ٕاىل مس�ٔ� ا�مع ورفعنا ا�مع من 
ٔ�لف، ٔ�ي  880ملیون درمه و 154ٔ�لف درمه ٕاىل  560ملیون و 94من 

من ٔ��ل دمع امجلعیات اليت �سري هاته  %63.5اك�ن وا�د الز�دة د�ل 
مزي� ما بني الشخصیة �عتباریة  65.15املراكز، ون��ه ٔ�ننا يف القانون 
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مابني ) شاكرة وا�دة(�لمؤسسة وخشصیة املؤسس، ٔ�ن يف أ�ول اكن 
وضعیة اعتباریة لنقول  م ال، املؤسسة عندهااملؤسس واملؤسسة، الیو 

  .خشصیة اعتباریة، وهناك املؤسس
النقطة الثالثة تتعلق �ل�ت�ٔهیل، كنا قد مقنا هبذا أ�مر �ل�س�بة �موع 
املؤسسات د�ل املس�نني، د�ل الطفو�، ا�ٓن ك�ش�تغلو �ىل ت�ٔهیل 

ات د�ل مؤسسات إال�اقة، ونقول لمك ب�ٔن أ�مر خمتلف، ٔ�ن �ح�یا�
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة دا�ل املؤسسات لق�نا ب�ٔنه �م لك�ه م�نوع، 

د�ل  l’inventaire)(و�یحتاج وا�د العنایة �اصة، فاح�ا �ق�ني كند�رو 
�ح�یا�ات �ش جناوبو �لهيا ونقدمو �دمات لهاته املراكز كام قدم�اها 

  .ملؤسسات املس�نني وأ�طفال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة الوز�رةشكرا 

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

  :املس�شار الس�ید محمد سامل �منسعود
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل التوضی�ات و�ىل هاذ أ�جوبة

ولكن �یف ما قليت هو ميل كهنرضو �ىل مؤسسات الر�ایة 
ين، فهيا ٔ��س �ج�عیة، اح�ا كهنرضو �ىل مجعیات، مجعیات ا�متع املد

م�طو�ني، یعين هاذ إال�سان املتطوع ا�يل �ا بغى ید�ر وا�د العمل 
اج�عي ٕاىل لقى قدامو أ�جواء صاف�ة و�ی�ٔة العمل �ج�عي والعمل 
التطوعي م�ايل راه �ادي خيدم و�ادي �رتقي اج�عیا حىت هو، ولكن ٕاىل 

، د�ل املشالك، حقل د�ل أ�لغام -ٕان ش�ت نقولو  - لقى قدامو وا�د 
وا�يل ٔ�ولها حىت ٕاىل تغلب �ىل املسائل، �ىل ٔ�مور ا�متویل وال�س�یري وا�يل 
مع اكمل ا�رتايم �لوزارة ورمبا حىت ضعف ٕاماكنیات الوزارة، هو دامئا قلیل 
وقلیل �دا، وهذا كنقو� حبمك ٔ�ين ٕا�سان فا�ل مجعوي وعضو يف مجمو�ة 

أ�عامل �ج�عیة، وا�يل ف�نا  من امجلعیات ا�يل كهتمت هبذا النوع من
راسلنامك �وز�رة، �ىل أ�قل �ىل مد�رة ملؤسسة د�ل الر�ایة �ج�عیة 
ومر�ب اج�عي العیون، وحلد ا�ٓن ما تلق�نا حىت جواب �ىل هاذ إالطار 

  .ا�يل كنا راسلنامك �لیه
�یفام قلت حىت ٕاىل تغلب �ىل هاذ �لب أ�رصدة �ش �سري �یبقى 

 د�ل املس�ت�دمني، د�ل أ�طر ا�يل عندو، وا�يل �البا عندو مشلك
ك�ش�تغلو يف ٕاطار وا�د اتفاق�ة رشاكة ما بني امجلعیة ووزار�مك، وا�يل 
كتكون كت�دد حىت حشال كتعطى لهاذ املسا�د �ج�عي وا�يل �البا 

درمه �ري مغطیة �لمصاریف د�ل التغطیة الصحیة  2000كمتيش ب
  .والضامن �ج�عي

يف هاذ احلا� �یكون رئ�س امجلعیة واملك�ب د�ل امجلعیة كتحطه و�ا 
لو�ه مع هادوك املس�ت�دمني ا�يل �یطالبو حبقوقهم وا�يل يه حقوق 
مرشو�ة، ولكن هو �اله عندو ال�س�یري، �اله عطیتوه �ش خيلص هادوك 

د�ل �ام كتكون فهيا س�تة ٔ�شهر ) contrat(الناس وكتد�رو معاه وا�د 
�اد كتعطیوه س�تة ٔ�شهر ٔ�خرى، مز�ن،  د�لو) (les justifsو�یقدم  ٔ�داء

هذا تدبري ج�د، ولكن راه يف �ٓخر املطاف �یويل هداك احملسن وذاك 
الشخص ا�يل بغى یطوع �ش ید�ر هاذ اخلدمة �ج�عیة �یويل هو 

  .الشام�ة اليت یعلق �لهيا مجیع مشالك القطاع
  .وشكرا

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

الوقت  � اللكمة الس�یدة الوز�رة ٕاذا رغبت يف ذ�؟ يف �دود
  .�نیة، تفضيل 20املتبقى 

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�وال، �س�یري املراكز من طرف امجلعیات هذا اخ�یار ا�و� من �الل 
احلكومة وهذه امجلعیات، ٔ�ما �ل�س�بة �لعاملني  رشاكة �ربط ما بني

اكنو العاملني حتت رمحة  �2014ج�عیني راه �اصنا نذ�رمك ب�ٔنه ق�ل 
امجلعیة، الیوم ال، الیوم تند�رو وا�د الرشط يف االتفاق�ة اليت جتمع ما بني 

  .(SMIG)القطاع وامجلعیات �ش ما یزنلوش �ىل 
��ذلو يف ٕاطار التكو�ن، الیوم ٔ�طلق�ا ما ت�ساوش كذ� ا�هود ا�يل ت 

خ�ري رصف، وكذ�  160ٔ�مه �كو�ن يف جمال التو�د، ا�يل هو تیعطینا 
  .ممارس يف هذا الباب 1200تقریبا وا�د 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�ر، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة

ه اجللسة، مو�ه لك�ابة ون��قل ٕاىل �ٓخر سؤال يف �دول ٔ�عامل هذ
ا�و� امللكفة �لنقل، وموضو�ه حتسني جودة اخلدمات املقدمة �ىل منت 
السفن يف فرتة معلیة العبور، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، اليس امحلايم تفضل

  :محمد امحلايم الس�یداملس�شار 
  . والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
مع اقرتاب معلیة عبور ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج ی��ادل 

منت السفن ومدى ا�رتام معایري اجلودة  �ىلاحلدیث عن اخلدمات املقدمة 
عمتدة، من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول إالجراءات امل 

املت�ذة ملراق�ة جودة اخلدمات املقدمة �ىل منت السفن، �اصة يف فرتة 
  معلیة العبور؟
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  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال تفضل

بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  بجنیالس�ید محمد 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

تعرف الزم�ل د�يل ق�ل مين �لكم �ىل امللف د�ل العبور ود�ل 
اجلالیة، و�لفعل اس�تكامال ملا تفضل به ميكن نقل � ٔ�نه يف ٕاطار هاذ 

سف�نة،  �28يل ت���دثو �لهيا، الیوم وفر� يف هاذ الس�نة حوايل السفن ا
ٔ�كرث من نصف ملیون  �520.000الل أ�س�بوع وا�د القدرة ٔ�ننا هنزو 

ر��  616س�یارة،  134.000مغريب ٔ�و ال مسافر �یف ما اكنت ��س��ه، 
  .%20حىت  %15ٔ�س�بوعیة، مبعىن ٔ�ن الز�دات �ادیة يف وا�د تقریبا 

یوم �لفعل �اضع لوا�د ا�مو�ة داملتغريات ا�يل يه هذا العرض ال 
مرتبطة ب�ٔهنا قطاع النقل البحري والسفن هو قطاع حمرر، التجربة ا�يل 
در� العام ا�يل فات، هو ٔ�ول جتربة اكنت، هو ٔ�نه در� دفرت حتمالت 
�لمجمو�ة ا�يل �ادي �س�تافدو من هاذ الرخص، ويف هاذ دفرت التحمالت 

مو�ة د�ل الرشوط ا�يل م�علقة �لسالمة د�ل السفن وضعنا وا�د ا�
ا�ا�لیة، ا�يل م�علقة �لناس ا�يل تی�دمو دا�ل السف�نة يف ٕاطار التعامل 
د�هلم وا�لغة العربیة ا�يل ٔ�صبحت رضوریة ويف ٕاطار اجلودة د�ل اخلدمات 
املقدمة مهنا د�ل ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، ما هو مرتبط �ملطامع �ش 

  .كون تنویع يف أ�سعار ؤ�یضا يف اخلدمة ا�يل تتقدم �ىل صعید املطامع�
مث ٔ�یضا ما هو مرتبط �لتدبري د�ل ذاك الطبیع د�ل اجلوازات ا�يل 
تیكونو �ا�ل �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون ذاك التدبري إاللكرتوين، يف انتظار 

فعل احلل اجلذري ا�يل �ادي منش�یو لو يف املس�تق�ل القریب، هو انه �ل
ذاك اليش �كون لكو �اهز من ق�ل، مع ٔ�ن اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل 
�عتبارات ا�يل د�لناها يف هاذ دفرت التحمالت واك�ن وا�د الضامنة د�ل 

د�ل امللیون د�ل ا�رمه ا�يل سابقة ا�يل تدارت، تیحطوها هاذ  3
  .الرشاكت �ش ا�يل ما الزتمش یمت �ق�طاع من ت� الضام�ت

ا دفع املس�توى د�ل اخلدمة د�ل هاذ السفن �ىل ٔ�نه �رتفع، ولكن فهذ
تتكون هناك ٕاشاكالت، وميل تتكون ٕاشاكالت رامك شفمت حبال العام ا�يل 
فات وقف�ا وا�د العدد د�ل البواخر، تنوقفهم حىت تیصلحو ذاك اليش ا�يل 

  .�اصهم یقومو به �ىل صعید اخلدمة املقدمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید اكتب ا�و�شكر 

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

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل التوضی�ات د�� و�ىل اجلواب، 
هاذي الشك الس�ید الوز�ر ومايش ٔ�� ت�س�ب � الورد، هذي راه تنعرفو 

  .اليش واحضالرصا�ة د�� واملعقول د�� وهاذ 
�ري الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ن��ا �ارف إالشاكلیات ا�يل مطرو�ة وهاذ 
الرشاكت ا�يل تیجیو وتیكریو، واح�ا ما �رهناش �كون عند� الرشاكت 
مغربیة يه ا�يل ت�ش�تغل يف هاذ القطاع، وتنعرفو بعض الناس املغاربة بغاو 

رخص، ما �رهناش �س�مثرو يف هذا القطاع ورمبا اكنو طلبو لمك بعض ال
تعطیومه هاذ الرخص �ش ما نبقاويش نطیحو فهاذ إالشاكلیات وجنیبو 
رشاكت ٔ�ج�بیة، �اصنا رشاكت مغربیة �كون �ام� �لرایة املغربیة، هاذي 
�اصنا ندفعو يف اس��ر املغاربة ا�يل �غیني �س�مثرو فهاذ ا�ال، النقطة 

  .أ�وىل
مت تتعرفو هاذ التذا�ر والوز�ر احملرتم النقطة الثانیة الس�ید الوز�ر هو ٔ�ن

د� �اد اكن فاجلواب د�لو �ىل ٔ�ساس هاذ القطاع م�حرر، وان��ا تتعرف 
ومن بعد �رتفع ) les billets(املضاربة ا�يل تتوقع واك�ن الوس�یط فهاذ 

أ�مثنة، اح�ا ما �رهناش �كون وا�د ا�مثن حمدد يف وا�د املوقع ٕالكرتوين 
  .ن وٕاىل، ا�مثن كذا وكذا �ش ما نبقاوش فهاذ املضاربةمعروف ها الر�� م

النقطة الثالثة الس�ید الوز�ر احملرتم ما �رهناش �ش ما نطیحوش يف 
إالشاكلیات ا�يل طاحو فهيا اجلالیة العام ا�يل فات وهام وصلو ل� ل 

)Tanger Med ( یجیو فوا�د نصف سا�ة اكملني مسا�ن �غیني ميش�یو�
اح�ا ما �رهناش �كون ر�الت ) Tanger Med( و�یوقع بلواكج يف

یوم�ة، الیوم وا�د العدد و�دا وا�د العدد بعدو وا�د العدد �ش إال�سان 
  .یعرف راسو فوقاش غمييش �ش ما یطیحش فهاذ إالشاكل

ما �رهناش وا�د الفضاء رمبا شف�و ) Tanger Med(�ل�س�بة ل 
حبال ) L’Autoroute(وش �یتو�د متا الس�تق�ال هاذ الناس �ش ما یبلو�ی

العام ا�يل فات، ها ان��ا شفيت الظروف واحلرارة والناس �ادیني وما اكی�ش 
  .مرافق وال ٔ�لك وال رشاب

النقطة الرابعة الس�ید الوز�ر احملرتم هام هاذ الناس ميل تیطلعو ف 
)L’Autoroute ( یعدیو املوا� �ی�ربو امجلارك واقفني �هيم ف�
)L’Autoroute ( یتكرفصو �لهيم وفالشمس وكذا، ما �رهناش �اود�

الس�ید داز املیناء تف�ش، دار إالجراءات، خرج ا�هت�ى ال�م، ما نبقاوش 
�شوفهم �اود فالطریق الس�یار واقفني وك�شوفو الولیدات د�هلم وك�شوفو 

  .وا�د ا�مو�ة د�ل احلواجي أ�خرى
مو�ة د�ل الطرق �ل�س�بة �لحامیة د�هلم فالطریق الس�یار وفوا�د ا�

هاذ الناس �اص �كون الو�دات موجودة حبال ا�يل كنا كن�شوفو زمان، 
موجودة واك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل احلواجي، مؤخرا ) l’ambulance(اكینة 

شفت مواطن معل �س�یدة ما عندوش حىت التعبئة وم�ني تتعیط من ذیك 
ولو �كون �اصو �كون عندك الرصید، �اصو �كون هذاك ��ان  5555
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  .التلیفون ما فهيش الرصید �كون املاكملة �ىل أ�قل
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب يف �دود دق�قة 
  .الس�ید الوز�ر

ف وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملك �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
هو الس�ید املس�شار احملرتم من ٔ�بناء طن�ة ؤ�� من ٔ�بناء طن�ة، 

 3وتنعرف هاذ املشلك وعش�نا ف�ه م�ني كنا تن�س�ناو وكتكون ا�نیا �امرة 
  .ٔ��م والناس �ام� ف�� فطن�ة �ش یوصلو �لمیناء 4ٔ��م و

ات ا�يل تفضليت هبا يه الیوم امحلد � أ�مور حتس�ت كثريا، املالحظ
مالحظات ا�يل يه معقو� واح�ا تنحرصو �ىل ٔ�ننا نوفقو فهيا ٕان شاء هللا 

  .رب العاملني

�س��ر احلكومة ما عندهاش ٕاشاكل جتیب مس�مثر�ن، اح�ا الیوم 
املس�مثر�ن الوطنیني هام ا�يل عند� فهيم �لفعل ٕاشاكل، اح�ا مدا بنا تقرتحو 

مف�وح عند� �س��ر فا�ال، ٔ�مصاب جيیو�  �لینا مس�مثر�ن اح�ا
املس�مثر�ن املغاربة، اح�ا �رحب هبم ٔ�لف �رح�ب �ري مرح�ا هبم فني هام؟ 
اكینني يش و�د�ن �لفعل اكنت عند� ملفات ولكن ملفات �ري مكمت�، 
ميل تتجي توضع الرشوط ودفرت التحمالت ا�يل من �ال� �اصو یقدم 

اك�ن ا�يل ت�رشط �لیك تیقول � ٔ�� ٔ�عطیين اخلط اخلدمة ویقوم ��ور 
ا�يل �دامة فقط، أ�خرى ما تعطهيا ل�يش، ب�� اح�ا �اصنا نوفرو اخلدمة 

هذه أ�مور ا�يل تناقشوها و�ادي �كون طلب  مجلیع املغاربة، فٕاذن
غنعملو طلب عروض  2019مرح�ا  د�ل العروض م�ارشة بعد معلیة
  .يف القطاع مرح�ا به �دید �ش ا�يل بغا �س�مثر

 :  الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�، و�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

  .و�شكر امجلیع �ىل املسامهة القمية
  .ورفعت اجللسة


