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 ملائةبعد ا نيستالو  التاسعةحمضر اجللسة 
 
 (.م7102زيو يول 0)ه 0441 شوال 72 اإلثنني التاريخ:
جملس  يسرئل عبد الواحد األنصاري النائب الرابع السيد الرائسة:

 .النواب
ة لثالثاابتداء من الساعة  دقائقات وأربع ساع ثالث التوقيت:

  .امسةاخلوالدقيقة  مساء
مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 

 احلكومية التالية:
 ؛االقتصاد واملالية -
 ؛هلجرةابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون ا ةاملكلف الوزارة املنتدبة -
 ؛األوقاف والشؤون اإلسالمية -
 ؛الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينةإعداد الرتاب  -
السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  -

 ؛االجتماعي
 ؛إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية ةاملكلف الوزارة املنتدبة -
 .ابإلسكان ةاملكلفكتابة الدولة  -

 :السيد عبد الواحد االنصاري، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 افتتحت اجللسة،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  011طبقا للفصل    
 الداخلي جمللسنا املوقر خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة

سؤاال شفهيا  33العمل احلكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 
قطاعات التالية: االقتصاد واملالية، القطاع املكلف موزع على ال

ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 
املدينة، السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

ية، دارة وابلوظيفة العموماالجتماعي، القطاع املكلف إبصالح اإل
من  042وأخريا القطاع املكلف ابإلسكان، واآلن وطبقا للمادة 

النظام الداخلي جمللس النواب أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة 
 .املراسالت الواردة على الرائسة فليتفضل مشكورا، تفضل

 :السيد بولون السالك أمني اجمللس

 :احلكومة ب توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس

 يقضي بتغيري وتتميم القانون 02.02مشروع قانون تنظيمي رقم -
يقا املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطب 17.07التنظيمي رقم 

 من الدستور؛ 27و 42ألحكام الفصلني 

يوافق مبوجبه على اتفاقية بشأن  01.02مشروع قانون رقم -
 7102فرباير  03ابلرابط يف التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املوقعة 

 بني اململكة املغربية واململكة االسبانية؛

يوافق مبوجبه على بروتوكول حول  01.02مشروع قانون رقم -
اهلبة ال رجع فيها خاصة مبلكية املسرح الكبري نيفرتيس بطنجة 

بني اململكة املغربية واململكة  7102فرباير  03املوقعة ابلرابط يف 
 االسبانية؛

يوافق مبوجبه على اتفاقية بشأن  01.02روع قانون رقم مش-
بني  7102فرباير 1التعاون يف جمال الدفاع املوقعة ابلرابط يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية كرواتيا؛
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يوافق مبوجبه على اتفاقية إطار  02.02مشروع قانون رقم -
بني  7101سبتمرب  4للتعاون االقتصادي املوقعة ابلرابط يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشيك؛

 10.02بتغيري وتتميم القانون رقم  73.02مشروع قانون رقم -
 .القاضي إبعداد وتنظيم املسرح الوطين حممد اخلامس

 ومن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية توصل مكتب اجمللس
يف مبثابة قانون رقم شر مبقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري ال

يتعلق بتعهد البناايت وختصيص مساكن للبوابني  0.21.711
 .يف البناايت املعدة للسكن

 31.03ومن جملس املستشارين توصل اجمللس مبشروع قانون رقم 
يقضي إبحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض ابألعمال اإلجتماعية 

 .والثقافية لفائدة موظفي قطاع املاء والغاابت

 027سؤال شفوي،  717ت رائسة جملس النواب بوتوصل
 4جواب عن األسئلة الكتابية، ومت سحب  27سؤال كتايب، 

 .أسئلة شفوية، ومت سحب سؤال كتايب واحد

قرار يتعلق ابلغائبني للمرة الثانية: تطبيقا ألحكام الدستور 
، وعمال 12املنصوص عليها يف يف الفقرة اخلامسة من الفصل 

النظام الداخلي للمجلس  من 042و 041ني مبقتضيات املادت
النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أمساؤهم تغيبوا 
عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة. وتقرر تطبيق 
مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثانية والرابعة من 

 اجللسة العامة ونشرها يف ، وذلك بتالوة أمساءهم يف042املادة 
اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية للمجلس واملوقع 
اإللكرتوين، الغائبون للمرة الثانية: آينة ماء العينني، عبد احلكيم 

 .سجدة، بدر التوامي، عبد هللا أوبركي، عبد هللا دابدا، عزيز اللبار

تور قرار يتعلق ابلغائبني للمرة الثالثة والرابعة: تطبيقا ألحكام الدس
، وعمال 12املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من الفصل 

من النظام الداخلي للمجلس،  042و 041مبقتضيات املادتني 
وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أمسائهم تغيبوا على 

بيق والرابعة خالل هذه الدورة، تقرر تط اجللسة العامة للمرة الثالثة
مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثالثة والرابعة من 

اإلقتطاع من املبلغ املايل من التعويض الشهري املمنوح  042املادة 
هلم حبسب عدد أايم اليت وقع خالهلا التغيب دون عذر مقبول، 

ة للربملان ها يف اجلريدة الرمسيوتالوة أمساءهم يف اجللسة العامة ونشر 
 والنشرة الداخلية للمجلس واملوقع اإللكرتوين. الغائبون املرة الثالثة:

ابراهيم اجلماين، ابراهيم موحي، أمساء الشعيب، بوشعيب عمار، 
جواد الناصري، رشيد التامك، عزيز شكاف، فاطمة الزهراء 

 .املنصوري، لطيفة احلمود

ويتعلق األمر ب: السيد النائب حسن  الغائبون للمرة الرابعة،
 .بوركالن، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد األمني

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أود اإلشارة، فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن السيدات 
من النظام الداخلي جمللسنا  017والسادة النواب، بناء على املادة 

فقد برجمت الطلبات التالية: الطلب املقدم من طرف فريق  املوقر،
القروي  يف املغرب األصالة واملعاصرة حول أزمة املاء الصاحل للشرب

واجلبلي وكيفية مواجهة العطش خالل هذا الصيف؟ الطلب املقدم 
من الفريق اإلشرتاكي حول ندرة املياه يف بعض مناطق اململكة مع 

ملقدم من طرف فريق العدالة حلول فصل الصيف؟ الطلب ا
 والتنمية حول تقييم عملية اجتياز امتحاانت البكالوراي؟

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها بقطاع اإلقتصاد واملالية، بداية 

ة ينرحب ابلسيد الوزير والسؤال األول هو عن دور األبناك يف التنم
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تفضلوا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نوفل شباط

الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يسائلكم السيد الوزير عن 
السياسة احلكومية واإلجراءات املتخذة من أجل جعل املؤسسات 

 مة التنمية االقتصادية واالجتماعية؟البنكية يف خد

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير، اجلواب تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

اليل اإلستقأوال أود أن أشكر السيد النائب احملرتم من الفريق 
للوحدة والتعادلية عن سؤال حول دور األبناك يف التنمية، فكما 
تعلمون املهمة داألبناك ميكن أن نلخصها يف نقطتني: أوال تعبئة 
اإلدخار يف كل مناطق اململكة، اثنيا توظيف هاد الودائع على 
شكل قروض ملواكبة احلاجيات اإلقتصاد الوطين، وبلغة األرقام 

مليار درهم، يف حني بلغت القروض  271نكية حوايل فالودائع الب
من كل الودائع  %21مليار درهم، أي عندان أكثر من  121

احملصل عليها من طرف األبناك هي موضفة للقروض، وأيضا بلغة 
مليار   721مليار درهم كقروض للتجهيز، و 011األرقام عندان 

ي  الباقمليار للمنعشني العقاريني و  11كقروض عقارية، منها 
كقروض للسكن للمواطنني، ومعدل سعر الفائدة يف الربع األول 

، %4412يف املعدل إىل  %1443من هاذ السنة اخنفض من 
وهو من شأنه أن يشجع املستثمرين والفاعلني االقتصاديني على 
اإلقرتاض، وكما يف علمكم فاحلكومة ألجل حتسني الولوج إىل 

 ..ظام الضماانت املنقولةالتمويل البنكي، عملت على إصالح ن

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلو السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد السالك بولون

 شكرا السيد الرئيس،

مليار، ولكن  111مليار، القروض  211السيد الوزير، إلدخار 
سطني، أوال و السيد الوزير إيال شفنا ابلنسبة للشركات الصغار، املت
ما  1-441ابلنسبة لسعر الفائدة اللي تكلميت عليه السيد الوزير 

ميكنش ايخذوها إال املقاولني الكبار واللي عندهم مشاريع كبرية 
وال هذوك الناس اللي كيشريو سكن اقتصادي وال شي حاجة، 
ابقي الشركات املتوسطة والصغرية كيكون عندوهم الفائدة أكثر 

 1شي كياخذو اللي مكتوب يف العقدة بني بكثري من داك ال
، أوال امللفات دايهلم كتمشي للفرع 04وكتوصل حىت ل 01و

دايل املؤسسة البنكية وكيتعطل ابلشهورة حىت للنهار اللي كيخرج 
ليه العقد دايل القرض، كييخذو الضمانة دايل السجل التجاري 

 .والضمانة الشخصية والضمانة دايل العقار

 :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
شكرا، منر للسؤال املوايل يف نفس القطاع وهو أو سؤاالن هلما 
وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلتأخر يف آجال أداء مستحقات 
 املقاوالت، هلذا سيتم طرحهما دفعة واحدة لينال جوااب موحدا

ب احملرتمني من نفس الفريق أوهلما للسيدات والسادة النوا
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، وهو فليتفضل أحد السادة النواب 

 .واضعي السؤال تفضل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، التأخري يف أداء مستحقات املقاوالت كما تعلمون 
س الشركات، وكذلك إضافة من إفال %41يتسبب يف أكثر من 

إىل تسريح عشرات اآلالف من العمال، ما هي التدابري السيد 
الوزير اليت اختذها قطاعكم للحد من هذه الظاهرة وخصوصا 

 .ابلنسبة للمقاوالت الصغرية املتوسطة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نفس موضوع السؤال الثاين هو لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 
 .السيدة النائبة احملرتمة لوضع السؤال

 :النائبة السيدة بديعة الفياليل

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات العملية اليت إختذهتا احلكومة من 
أجل حل مشكل أتخر املؤسسات العمومية يف تسديد 

 .املستحقات املالية للشركات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

 :لسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملاليةا

شكرا للنائبني احملرتمني على سؤال حول آجال أداء مستحقات 
املقاوالت، أوال بداية أود أن أذكر خبطاب صاحب اجلاللة يف 

غشت املاضي الذي دعا فيه جاللته إىل أن تلتزم اإلدارات  71
أداء ما عاقدية، و العمومية واجلماعات الرتابية ابحرتام اآلجال الت

بذمتها من متأخرات، وابلفعل ابدرت احلكومة بصفة خاصة، 
وزارة اإلقتصاد واملالية ووزارة الداخلية يف شتنرب املاضي من أخذ 
واحد العدد من التدابري تروم كلها إىل تقليص آجال األداء، وقد 

شتنرب املاضي إىل مسريي املؤسسات  01وجهت دورية بتاريخ 
العمومية، ومت إطالق بوابة إلكرتونية تسمى آجال، واملقاوالت 

خمصصة الستقبال ومعاجلة الشكاايت املوردين يف أكتوبر 
، وشرعت الوزارة يف إعادة هيكلة بعض املؤسسات 7101

لتمكينها من احلصول على املوارد الالزمة عرب حتفيزها على مهامها 
مليار  31األساسية، وكما تعلمون فقد مت إرجاع أيضا أكثر من 

درهم تتعلق ابلضريبة على القيمة املضافة، وقد أسفرت كل هذه 
التدابري على نتائج إجيابية حيث تقلصت آجال األداء بصفة عامة 

اليوم، كما أن اخلزينة العامة للمملكة أجازت إيداع  04مبعدل 
، وهو تقدم 7102الفواتري إلكرتونيا وذلك ابتداء من ماي 

ي، ات العمومية. ويف يوم اإلثنني املاضملموس يف تدبري الصفق
انعقد اإلجتماع الثاين ملرصد آجال األداء هبدف تعزيز التدابري 
اليت إختذهتا السلطات العمومية والقطاع اخلاص للتحكم يف آجال 
األداء، فكانت مناسبة لإلعالن عن إجرائني مهمني: األول هو 

ث على مومية حتتعميم مذكرة على مجيع املؤسسات واملقاوالت الع
 تعزيز اجلهود املبذولة تنزيل أحكام مذكرات شتنرب املاضي، وتفعيل

تدابري جديدة أمهها نشر آجال األداء على موقع مرصد آجال 
األداء وذلك ابتداء من أكتوبر املقبل، جلعلها يف متناول اجلميع، 

ا ة مبولتعزيز الشفافية اليت تعترب رافعة ملساءلة مجيع اجلهات املعني
فيها اآلمرين ابألداء ابإلدارات واجلماعات احمللية، ومديرو 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، والسلطات املالية وموظفو 
الرقابة، واثنيا اإلجراء، اإلجراء الثاين يتعلق بقرار وزير اإلقتصاد 

خالل سنيت  %1471واملالية حيدد الفائدة على التآخر يف 
 .7170اء من يناير ابتد %1471ويف  7171و 7102

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق اإلستقاليل تفضل السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

يف احلقيقة نثمن اجملهود اللي قامت هبا احلكومة أو وزارة اإلقتصاد 
لي تنطرحو يعين املشكل ال املالية يف هاذ اجملال، ولكن السيد الوزير
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هو ابلنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، احنا وتنعرفو أنه هاذ 
 الشرحية من املقاوالت هي اللي كتضرر أكثر ألنه هاذ اآلجال

كتوضع ابلنسبة هلا ألن ما كتكونش هي يعين طرف مباشر يف 
الطلبات العمومية بل كتكون طرف يعين اثنوي وكتدير هاد، يعين، 

اآلجال معاكسة، كنعرفو، السيد وزير، كذلك أنه القانون  هاد
اد ، يعين، تقريبا كيتعلق إال ابلطلبيات العمومية، وبقى ه42.01

املشكل دايل الشركات الصغرى واملتوسطة، بقى دائما من بني 
احلل دايلو بني الشركات نفسها، وحنا كنعرفو أنه هاد الشركات 

ملشاكل دايهلا مع الشركات ما عندهاش هاد القوة، ابش حتل ا
الكربى، لذا نطالب السيد الوزير، أن تكون نفس املعاملة، يعين، 
هاد اإلجراءات اللي تّدارت ابلنسبة للمؤسسة العمومية تكون 

 ..ابلنسبة للشركات كذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب فريق األصالة املعاصرة، 
 .النائبة تفضلي السيدة

 :النائبة السيدة بديعة الفياليل

 شكرا السيد الرئيس،

أنتما كتعرفوا أن هاد الشركات الصغرى واملتوسطة  السيد الوزير،
هي العمود الفقري ألي تنمية اقتصادية، ومجيع الدول مهما كان 
معدل النمو دايهلا كتعطي أمهية هلاد الفئة اتع الشركات ومجيع 

كومة كتهتم هباد الفئة اتع الشركات إال احل  احلكومات يف سياستها
دايلكم السيد الوزير اللي يف العهد دايهلا عرفت شركات إفالس 
آالف، عرفنا إفالس آالف الشركات يف السنة، وما غاديش نتكلم 
معاك السيد الوزير بلغة األرقام ألن راه كتخلع، الوضع راه يرثى 

أهنا   ة كرتفع شعاراتله، ما فهمتش عالش السيد الوزير، احلكوم
كتحارب البطالة وحتارب اهلشاشة وحتارب الفقر يف حني أهنا  
كتتوجد واحد األساليب إلعدام هاد الشركات، امسح يل راين  

كنستعمل هاد كلمة إعدام، واخا راه ما كايناش يف القاموس 
اإلقتصادي، ولكين راها كتجسد الواقع املر اللي كنعيشوه، 

ن يوميا ويسرحون العمال للبطالة و عشرات الشركات يفلسو 
للشارع، اشنو الذنب دايهلم؟ أهنم قاموا بصفقات مع القطاع 
العام، وما زال ما استخلصوا إىل يومنا هذا، كاين اللي راه ما زال 

سنني، السيد الوزير مع   1سنني، كاين اللي  2ختلصت هادي 
راء إلجكل احرتام هلاد احلكومة واللي هي حكومة وعود ال غري، ا

 41الوحيد اللي دارتو هي أهنا عطاتنا وعد أهنا غادي تضخ 
مليار درهم لتسديد جزء من مستحقات هاد الشركات، وإىل يومنا 

 ..هذا الشركات ما شّدو ولو درهم، والوضع راه يتفاقم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ سؤال كان 
 .فضل السيد النائب من فريق العدالة والتنميةللمعارضة، ت

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

ابلتأكيد السيد الوزير، احلكومة بدلت جمهودات ما بني القطاع 
العام والقطاع اخلاص، طبعا سواء كانت مجاعات ترابية أو كانت 

ري الكب إدارة أو مؤسسات عمومية أو شبه عمومية، لكن املشكل
راه كاين ما بني القطاع اخلاص والقطاع اخلاص، كاين رقم اللي  

مليار اللي هي كمستحقات اللي ما أتداتش  411كنتكلموا عليه 
ما بني القطاع اخلاص والقطاع اخلاص، هنا بغيناكم انتم كحكومة، 
بغيناكم كوزير املالية تديروا اإلجراءات من أجل أن املقاوالت فيما 

 .كتأدي فيما بينها، شكرا  بينها تويل

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لفريق األصالة املعاصرة يف إطار تعقيب إضايف، تفضلوا
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 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

درتو جمهود وجمهود جبار، املقاولة الوطنية اليوم راه كتموت، وكاين 
عندي ملف أان آمر ابلصرف، شريت فساد إداري السيد الوزير، 

، السيد القابض هو يف واد والقانون يف واد، SNTL ماكينة من
دايل  L'ENGAGEMENT رفض ابش أشر يل عندي

امسيتو، ماشي تضارب املصاحل، هذا واقع ماشي تضارب مصاحل، 
هذا واقع، ها امللف السيد الوزير، هذا واقع، ماشي تقول يل 

ر السيد الوزير هاديك املاكينة السيد الوزيتضارب املصاحل، اليوم 
هاديك املاكينة متعلقة ابلصرف الصحي، اليوم هداك الصرف 

دايل مراكش اللي فيه  ..LA CANAL الصحي كيدوز على
 املاء الصاحل للشرب، حتملوا مسؤوليتكم السيد الوزير، ها

L'ENGAGEMENT  ،رفصها يل السيد القابض
اخلطرات هو يف واد  1وال  4والسيد القابض مشيت عندو 
 ..خاصك والقانون يف واد، ها امللف ها هو

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الفريق االستقاليل، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم، تفضل

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

السيد الوزير، كاين واحد املشكل خطري وأن مقاوالت اللي  
بة إطار تزويد الساكنة دايل املاء الصاحل للشرب ابلنسكتشتغل يف 

العامل القروي مهددة ابإلفالس احلكومة خاصها حتمل كامل 
املسؤولية دايهلا اليوم اليوم جمموعة كبرية وابلتايل بغيناكم دخلوا 

 .إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

لى يد الوزير للرد عهل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم الس
 .التعقيبات والتعقيبات اإلضافية

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

شكرا للسادة النواب على التدخالت أوال التعقيبات، أوال إيال  
كانو حاالت خاصة لشغل يعين أان مستعد نقوم ابلرتصيص دايهلا 

ا خيص فيم ونقدم لكم توضيحات وال نلقاو احللول إن شاء هللا،
يعين بعض التعقيبات اللي ميكن يل نوضح ليكم هو أنه اإلثنني 
املاضي كان انعقاد دايل االجتماع الثاين دايل املرصد دايل آجال 
األداء وهاد املرصد فيه يعين املقاوالت املمثلني دايل املقاوالت 
القطاع اخلاص وأيضا املمثلني دايل القطاع العام وكييكون معنا 

ين اللي كيحضرو هلاد االجتماع كيكون معنا رئيس االحتاد مجلة يع
املغريب للمقاوالت ويف الواقع كاين هاد املشكل دايل آجال األداء 
بني املقاوالت دايل القطاع اخلاص هومشكل قائم وهاد الرقم دايل 

مليار هو رقم صحيح ومت التدارك دايلو األسبوع املاضي  411
و آليات للتقليص من هاد الرقم واتفقنا على أننا غادي نوضع

ة أو وغنديرو آلية دايل التتبع ورمبا نوصلو يعين للتدابري التشريعي
 .التنظيمية يف هذا اجملال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السؤال أو األسئلة املوالية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة )نقطة نظام(

جللسة، وانت اللي حق عندك على السيد الرئيس انت رئيس ا
أساس أنه تنبيه إيال كان هناك تضارب دايل املصاحل أان كنعتقد 
أبنه الفراق بيننا جيب أن حنرتم بعضنا البعض وما نشوشوش على 
بعضنا البعض وحنرتم بعضنا البعض، وابلتايل أنه كل فريق له 

، باإلمكانيات الالزمة للحديث مع الوزير والوزير عليه أن جي
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ولكن حىت الرئيس إيال كان هناك خارج املوضوع أو هناك تضارب 
دايل املصاحل انت اللي غادي تنبه ما خنليش شي حد ينبهين 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

أسئلة هلا وحدة املوضوع ستطرح دفعة واحدة لتنال  1شكرا، 
جوااب موحدا وهي كالتايل األول للسيدات والسادة النواب 

رتمني من فريق األصالة واملعاصرة، عفوا وكلها تتعلق خبالصات احمل
املناظرة الوطنية الثالثة للجباايت، إذن فريق األصالة واملعاصرة 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد عبد احلق الفايق

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم إلرساء عدالة ضريبية؟

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل حول نفس املوضوع من فريق التجمع الدستوري 
 .الكلمة ألحد واضعي السؤال تفضلوا

 :النائبة السيدة نوال املتوكل

السيد الوزير احملرتم، نظمت البالد دايلنا خالل شهر ماي املنصرم 
لوزير نود ااملناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباايت فبناء عليه السيد 

 .أن نسائلكم عن خمرجات وتوصيات هاد املناظرة الوطنية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السؤال املوايل من الفريق احلركي تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، عقدت آمال كبرية على املناظرة وقدمت وعود كثرية 
أساس أن املناظرة ستقوم إبصالح جذري و أبن اإلشكاليات على 

املتواجدة يف النظام سيتم حلها نسائلكم اآلن، ما هي نتائج 
املناظرة وعن اإلجراءات املتخذة لتنزيل توصياهتا على أرض الواقع 

 .وما هو مآل قانون اإلطار الذي مت اإلشارة إليه يف املناظرة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ؤال املوايل هو من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة الس
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري اللي غتاخذ وها من أجل إخراج 
خمرجات املناظرة الوطنية للضرائب، وهاد التدابري أساسا نتساءل 

 عن اجلانب دايهلا القانوين؟

 :لسةالسيد رئيس اجل

آخر سؤال حول نفس املوضوع، هو من اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واالشرتاكية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

نية نثمن عاليا تنظيمكم وجناح املناظرة الوط السيد الوزير احملرتم،
 نسائلكم عن مآل وتوصياهتا وخالصتهاالثالثة للجباايت، إذن 

 .وكيفية التنزيل وكيفية البلورة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزيرللمنصة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

 السيد الرئيس احملرتم،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ر للسادة النواب الذين طرحوا أسئلة تروم بداية أتوجه ابلشك   
يف جمملها عن ما آلت إليه من نتائج املناظرة الوطنية للجباايت، 
اليت نظمت حتت الرعاية السامية، لصاحب اجلاللة، نصره هللا، 

ماي املاضي. وكان اهلدف األساسي من  4و  3وذلك يومي 
ومتنا ظاإلسهام يف التفكري اجلماعي حول من هذه املناظرة هو

اجلبائية، من أجل جعلها عادلة، شفافة وتنافسية، ومتجهة حنو 
تسريع وترية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدان، وجعلها 

 .موافقة مع مبادئ احلكامة الضريبية اجليدة املتعارف عليه دوليا

وقد ارتكزت املنهجية املعتمدة يف أشغال هذه املناظرة على 
ئات خمتلف املؤسسات الدستورية والربملان واهلي التشاور املوسع مع

العمومية والفاعلني اإلقتصاديني واألحزاب السياسية واملنظمات 
ال النقابية واملهنية واجلمعيات، وكذا بعض اخلرباء واملختصني يف اجمل

الضرييب. وذلك انطالقا من تشخيص دقيق للمنظومة الضريبية 
كما ارتكزت على مقاربة الوطنية واإلشكاالت اليت تطرحها.  

مشولية ومندجمة ملعاجلة خمتلف اإلشكاليات وآفاق تطوير املنظومة 
الضريبية الوطنية، وحصر مكوانت اإلصالح الضرييب املرتقب، 

ة وكذا آليات تنزيله والتدابري املواكبة له. وقد مت تكليف جلنة عملي
ل جمموعة عم 04رفيعة املستوى عهد إليها مهمة اإلشراف على 

مسامهة مكتوبة،  012موضوعاتية ودراسة ومتحيص ما يقارب 
وردت من خمتلف اجلهات املعنية. وقد خلصت أشغال هذه 

توصية، تشكل قاعدة إلصالح املنظومة  21املناظرة إىل تبين 
الضريبية، سيتم على أساسها صياغة مشروع قانون إطار حيدد 

 .التوجهات اإلسرتاتيجية لإلصالح املنشود

التذكري، أن السياق الوطين والدويل الذي يندرج فيه  وجيدر
 :اإلصالح الضرييب يتسم أساسا ابلعناصر التالية

ضرورة هتييء الظروف املالئمة لإلستثمارات املنتجة للقيمة   (0
املضافة، واليت من شأهنا تعزيز النسيج اإلقتصادي الوطين 

 وحتسني التنافسية؛
رى خلصوصية املهن الصغغياب نظام ضرييب مبسط ومالئم  (7

 للقرب ولألشخاص ذوي الدخل احملدود؛
 تركيز املداخيل الضريبية على عدد حمدود من امللزمني؛ (3
وجود إختالالت اقتصادية مرتتبة عن التحفيزات الضريبية  (4

ماعية أو بعدي آلاثرها اإلجت قبلي دقيقاملمنوحة دون تقييم 
 واإلقتصادية؛

بة ماعية وتعزيز دور الضريضرورة االستجابة للمطالب االجت (1
 يف متويل السياسات االجتماعية؛

تنامي ظاهرة الغش والتملص الضرييب وعدم االمتثال لفئات   (1
 واسعة من امللزمني اللتزاماهتم اجلبائية؛

اآلاثر السلبية لألنشطة االقتصادية اليت تنشط يف القطاع   (2
 الغري املهيكل؛

زمني يف إطار من ضرورة إعادة بناء عالقة الثقة مع املل  (1
 الشفافية والوضوح؛

ضرورة مالءمة التشريعات اليت تؤطر النظام اجلبائي الوطين   (2
مع القواعد واملعايري الدولية يف جمال احلكامة اجليدة والسياسة 
اجلبائية، وفقا اللتزامات املغرب على الصعيد الدويل 

 وانضمامه إىل املنتدى العاملي للشفافية وتبادل املعلومات؛
وأخريا ضرورة تعزيز األمن القانوين ووضوح الرؤية لدى  (01

املستثمرين أمام عدم استقرار التشريع الضرييب ووترية تعاقب 
 .التعديالت املرتبطة به

ومن مثة فإن اإلصالح الضرييب املرتقب يروم ابألساس حتقيق 
 :األهداف التالية

نمية اجلباية الوطنية واجلباية احمللية يف متويل سياسات الت مسامهة: 1
 االقتصادية واالجتماعية؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

9 

العبء اجلبائي املتحمل من طرف امللزمني تزامنا مع  خفض: 2
توسيع قاعدة الوعاء، وذلك بغية ضمان التوزيع العادل للتحمالت 

 اجلبائية حسب اإلمكانيات الفعلية للمواطنني؛

ة اليت ائية املقتضيات اجلبائية مع املبادئ العامعلى التق احلرص: 3
يسري أثرها على القانون اجلبائي وتوافقها مع القواعد احملاسباتية 

 اجلاري هبا العمل؛

النظام اجلبائي الوطين للقواعد واملعايري الدولية  موافقة: 4
والتجارب الناجحة يف ميدان السياسات واحلكامة الضريبية، سيما 

يم القواعد العادية للتشريع اجلبائي لتشمل األنظمة من خالل تعم
 التفضيلية؛

هه على تنافسية املقاوالت وكذا تعبئة االدخار مع توجي التحفيز: 5
 حنو القطاعات املنتجة وذات القيمة املضافة؛

نظام جبائي مبسط ومالئم للمهنيني ذوي الدخل  إحداث: 6
 ت؛احملدود من التجار واحلرفيني ومقدمي اخلدما

إطار جبائي مالئم لتضريب املمتلكات أخذا بعني  وضع: 7
 االعتبار لطبيعته ومكوانهتا واستعماالهتا ووضعيتها القانونية؛

القطاع الغري املهيكل يف االقتصاد النظامي وتعزيز آليات  إدماج: 8
 حماربة الغش الضرييب؛

، تبسيط وترشيد رسوم اجلماعات الرتابية مع إدماجها وأخريا: 9
 .مع املدونة العامة للضرائب

 وسعيا للتنزيل األمثل ملشروع اإلصالح الضرييب املرتقب، سيتم   
اعتماد مبدأ التدرج يف تنزيل توصيات املناظرة الوطنية مع إعطاء 
األولوية جملموعة من التدابري االستعجالية، وستعمد احلكومة على 

ى املدى لبرجمة ابقي التوصيات اليت خلصت إليها املناظرة ع
املتوسط، وفق ما ستسمح به الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 اآلن منر للتعقيبات الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد
 .النائب

 :النائب السيد عبد احلق فايق

 شكرا السيد الرئيس،

يص عليه دستوري مت التنصالسيد الوزير، العدالة اجلبائية هي حق 
، 32من الدستور، حيث جاء يف املادة  41و 32يف املادتني 

على اجلميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف 
العمومية اليت للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق اإلجراءات 

 .املنصوص عليها يف الدستور

ساواة أمام  املالسيد الوزير، إن أركان العدالة الضريبية تتمثل يف
الضرائب وعمومية الضرائب، فضال عن شخصية الضريبة، وبلغة 
األرقام السيد الوزير فإن اإلحصائيات اللي جا هبا اجمللس 

تبني على أن  7101االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة 
من املداخيل، بينما  %40,90الضرائب املباشرة متثل فقط
ة اجلبائية ملناسبة، متثل إنعدام العدالالضرائب الغري املباشرة، وهي اب
من الضرائب الغري املباشرة،  %12يف جتلياهتا، متثل السيد الوزير 

السيد الوزير اللي فيها الضريبة على القيمة املضافة  %12هاذ 
مليار درهم من مداخيل الضريبة، وهنا نسجل  10عند اإلسترياد 

قة حني ملضافة املطبالسيد الوزير أن كفة الضريبة على القيمة ا
االسترياد كانت راجحة، قياسا ابلضريبة على القيمة املضافة يف 
الداخل، وإذا كانت هاذ الوضعية املتسمة ابلتناقض تعكس النمو 
املستمر للواردات، وابلتايل الطلب على اإلستهالك املتجه حنو 

 .املنتجات األجنبية على حساب املنتجات احمللية
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 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، التعقيب تفضلوا السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان أبليال

السيد السيد الوزير، أوال البد ما نشكركم على التنظيم احملكم هلاذ 
املناظرة، نشكركم ونشكر املصاحل دايلكم، خاصة املديرية العامة 

 قة كانت هي غري خطوة أوىلللضرائب، هاذ املناظرة يف احلقي
توصية  21لواحد اإلصالح جبائي مرتقب، ويف احلقيقة هاذيك 

املهم فيها اليوم هو التنزيل دايهلا، ألنه املناظرة الثانية كانوا فيها 
واحد اجملموعة دايل التوصيات مل يتم تنزيلها مجيعها، واللي  

ركية اكنأكدو عليه احنا ابخلصوص هو أنه هاذيك املقاربة التش
والتشاورية اللي وقعت يف إعداد املناظرة ويف تقدمي املناظرة، 
خاصكم حتافظوا عليها أيضا يف تنزيل توصيات هاذ املناظرة، ألنه 
اجلميع معين هباذ املوضوع، سواء اللي كيأكدي الضريبة وال اللي 
ما كيأديها واجلميع كينتظر املخرجات، تنفيذ خمرجات دايل هاذ 

 .تظر اإلصالح اجلبائي املرتقب، وشكرااملناظرة وتين

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للفريق احلركي، تفضلوا السيدة النائبة، تفضلوا

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

السيد الوزير، تنشكروكم على الدعوة اللي وجهتوا لينا ابش حنضرو 
هاذ املناظرة اللي كانت منظمة بشكل جيد، ولكن كان من 
املفرتض أن يشارك الربملانيون بشكل أكرب يف التوصيات، 
 فاملذكرات اليت مت إرساهلا مل تكن كافية، كان يف اإلمكان الربملانيون

وجدان حىت املشكل حىت ابش تنلقيو يكونوا داخل اللجان، احنا 
الكلمة وجدان املشكل ابش ندخلو، ابلتايل قدم الفريق احلركي 

واحد امللتمس للجنة اإلقتصاد واملالية بطلب اجتماع ابش نعرفو 
 .أكثر ويكون شرح أكثر لتوصيات املناظرة

السيد الوزير وحنن يف املراحل األخرية إلعداد مشروع قانون املالية 
، هل مت اعتماد توصيات املناظرة يف إعداده؟ وهل 7171لسنة 

مت التنسيق بني التوصيات والقانون التنظيمي للمالية؟ وهل إصالح 
النظام اجلبائي على أساس خمرجات املناظرة سيأخذ بعني اإلعتبار 
املستجدات الدستورية على املستوى الرتايب؟ الشعار كان هو 

ثة كما  ن مآل توصيات املناظرة الثالالعدالة اجلبائية، نتمىن أال يكو 
كانت توصيات املناظرة الثانية اليت مل تنزل على أرض الواقع إال 

سنوات من التنظيم، وابلتايل فتحقيق التوازن  1البعض منها بعد 
بني امللزم واإلدارة هذا طلب كنا كنطلبوه دائما، ولكن داب خاصنا 

 ..اد دايلميثاق اخلاضع للضريبة، فوقاش غادي.. االعد

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

شكرا السيد الوزير، وحنا تناقشوا مشروع قانون املالية دايل 
واعدتوان مبجموعة من اإلصالحات اللي غادي يتم  7102

روع وا املشجمموعة من القطاعات فهاذ اجملال كنتمناو أنكم تعد
تكونوا خذيتوا بعني االعتبارإلتزاماتكم  7171دايل القانون 
 .الشفوية آنذاك

السيد الوزير، واحنا تنتحدثوا عن العدالة اجلبائية، نسائلكم على 
جمموعة من القطاعات اللي مازال ماوجلاتش هلاذ املسألة دايل 

ازالت مالضريبة، خاصة ابلنسبة للفنانني وابلنسبة للرايضيني، 
املداخيل دايهلم واش تتخضع للضريبة وال، ال، وهنا تتذكر جمموعة 
من املقرتحات اللي كانت تدارت فهاذ اجملال واللي ما ختاذتش 

الناس اللي تيخدموا يف.. يف واحد   بعني اإلعتبار، وأيضا وضعية
 .اجملموعة دايل القطاعات
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صاحبة هلاد املاملسألة الثالثة، بغيناكم وانتم حتضروا للقوانني 
النتائج، أنكم تستحضروا مطالب الفئات املتوسطة، مطالب 
التجار الصغاروالتجار املتوسطني يف هذا الباب، وأيضا مطالب 
العديد من الفئات املهنية فهاد اإلجتاه، وأيضا أذكركم ابلتزامكم 
على أنكم غادي تراجعوا الضريبة املفروضة على الدواء، ما ميكنش 

على الدوا دايهلم، هاد الشي TVA عاجلوا و خيلصوااملغاربة يت
، 7171، بغينا نشوفوه يف 7102قطعتوه على أنفسكم، يف 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

د شكرا، تعقيب اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضلوا السي
 .النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

كروكم على اجلواب، والدعوة أوال كنش السيد الوزير احملرتم،
الصادقة ألنه مبدأ العدالة اجلبائية هوطموحنا اجلماعي، وابلتايل 
التعميم يف األداء والتعميم ألن اجلميع يؤدي الضريبة، وعلى الذي 
يدخل أكثر أن يقدم الضريبة أكثر، هذه هي العدالة اليت نناشدها 

بون من أداء هذه هر مجيعا. وابلتايل الواقع يبني أن هناك كثري من يت
الضريبة كواجب وطين. ما هي اآلليات واإلجراءات حملاربة هؤالء 
املهربني أو الذين يتهربون من الضريبة؟ كذلك على مستوى 
تشجيع القطاع اخلاص، نرى ابن هناك تشجيع القطاع اخلاص 
على حساب القطاع العام، ابلنسبة للضريبة على الدخل أن 

عن  لتايل هناك نوع من الظلم اإلجتماعياألجراء يؤدون أكثر، واب
اإلنصاف، قس على ذلك خمتلف اإلجتماعية اليت علينا السعي 
بشكل جدي إلنصافها، نسعى كذلك ايضا جمموعة من 
املنتوجات، جمموعة من املواد اليت جيب أن تعفى من الضريبة على 

 .القيمة املضافة، ألنه تدخل يف إطار العمل اإلجتماعي

الربملان شريك أساسي معكم السيد الوزير، ابلتايل عليكم اليوم    
إشراك الربملان يف النقاش حول خمرجات هذه املناظرة الثالثة، من 
خالل اإلصالح القانوين، من خالل ايضا املشاورات األولية، 
وابلتايل عليكم أيضا اإلستجابة ملطلب مجيع الفرق أبن نعقد جلنة 

ن نة املالية والشؤون االقتصادية، أللتعميق النقاش أكثر داخل جل
ستكون مفيدة أكثر، أكثر من هذه اجللسة الدستورية ملسائلتكم 
حول هذا املوضوع، ونتمىن أبن تتوفقوا الن املناظرة الثالثة جيب 

 ..أن.. ما قبلها وما جاءت به

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف من 
 .ق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائبفري

 :حوو النائب السيد عبد اللطيف بر 

 شكرا السيد الرئيس،

م املناظرة مزاين هاد الشي ايل قلتوا، ننوه بتنظي السيد الوزير احملرتم،
وبنجاحها، ولكن دائما املنظومة الضريبية جيب أن ترتبط وأن 

ة، والتنزيل جتماعيتساهم بعدها فالتنمية االقتصادية والتنمية اإل
، راه  7103دايل التوصيات دايل املناظرة الثانية اللي كانت يف 

كان فيها شق مزاين، كانت تنزل من طرف احلكومتني السابقة 
واحلالية، ولكن حماور أخرى مل يتم تنزيلها، واحنا ابش ما نسقطوش 
عاود يف نفس اإلشكال، ندعو أوال أبهنا تبادر احلكومة والوزارة 

لكم على وجه اخلصوص، أبهنا تبادر بتنزيل دايل هاد داي
التوصيات على وجه السرعة، مث ضرورة صياغة قانون إطار، 
وتبدى فيه من دااب احلكومة من دااب تصيغوا، ماشي جنيو حىت 
القانون املايل وحناولو نغرقوه مبراجعة املدونة العامة للضرائب،  

راع إبصدار البد من اإلس كيفما تعمل فالسنوات املاضية، فبالتايل
 .وصياغة قانون إطار مبثابة ميثاق لإلصالح الضرييب، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

 بعض ينإذن كاين بعض املالحظات، رمبا ندقق فيها، أوال كاين يع
التخوف من عدم أجرأة ما جاءت به املناظرة الوطنية للجباايت 
من توصيات، احنا كنقولو أبنه الفرق ما بني املناظرات املاضية 
وهاد املناظرة، هوأنه خذينا تعهد أبنه غادي نزلو واحد قانون 
إطار، هاد القانون اإلطار إذن غادي ينظم القوانني املالية املقبلة، 

 .ك التوصيات اللي غادي تكون مقننةيف ظل هادي

النقطة الثانية، فيما خيص بعض املؤاخذات على املنظومة الضريبية 
احلالية، هو يف الواقع احنا بدينا ابلتشخيص والتقييم، وميكن يل 
نقولكم على حساب كل ما توصلنا به من مسامهات، يعين كاين 

ة احلالية، موالتشخيص دايل املنظو  شبه إمجاع فيما خيص التقييم
واحنا كنشاطروه، يعين ما عندانش مشكل ابلنسبة هلاد القضية، 

 وخذيناها كانطالقة ليعين وضع اإلصالح الضرييب املتوخى؛

النقطة الثالثة، هو أنه فيما خيص املسامهة دايل الربملان بصفة عامة  
كانوا بعض املالحظات يف هاد الباب، احنااي، يعين، توصلنا،  

ا من جملس النواب وجملس املستشارين وتوصلنا أيض كتابيا، كتابة
مبسامهات كتابية من سبعة داألحزاب، وابلتايل، يعين، عندان، 
يعين، خذيناها بعني اإلعتبار كل يعين اآلراء، سواء فيما خيص 

 .التقييم أو فيما خيص يعين املسامهات يف يعين اإلصالحات

 التدرج ي نديروه يفوفيما خيص يعين التنزيل، احنا قلنا لكم غاد
يف إطار يعين هاد القانون اللي غادي  7171وابتداء من سنة 

 .يتوضع عما قريب إن شاء هللا، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، ومنر إىل السؤال املوايل وهو عن حصيلة تدبري صندوق 
التماسك اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .مية، تفضلوا السيدة النائبةالعدالة والتن

 :النائبة السيد إميان اليعقويب

عن حصيلة تدبري صندوق التماسك اإلجتماعي نسائلكم السيد 
 الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير اجلواب

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

ق أحدث الصندو شكرا السيدة النائبة احملرتمة، كما تعلمون فهاد 
لتعزيز التماسك اإلجتماعي للفئات  7107مبوجب قانون املالية 

دايل  1اهلشة من املواطنني، وميكن لنا يعين نلخصو أبنه عندو
 :التدخالت

يف إطار نظام الراميد، وهاد النظام سجل إىل حد  تيدخل-أوال
مليون من املستفيدين،  07.4مليون من األسر و 1 اآلن

 111، كنا خصصنا لو مليار و7101يف سنة  وكنخصو لو يعين
 مليون دايل الدرهم؛

التدخل الثاين دايلو هو برانمج تيسري، برانمج تيسري اللي كان إىل 
ألف، وكما   111بلغ عدد املستفيدين حوايل  7101غاية 

جينا، يعين، ضربنا هاد الرقم  7102كتعرفوا يف القانون املالية 
مليون  7 هو 7102وعدد املستفيدين اآلن يف سنة   3تقريبا يف 

ألف مستفيد، وتتعرفوا أبن، يعين، التعميم اللي تقام  011و
 1111مليار و مليون درهم إىل 111للتالميذ، ويعين، دزان من 

مليون درهم تقريبا، املبادرة امللكية ملليون حمفظة، وإاّن كنسميوها 
ألف  011مليون و  4 مليون حمفظة، ولكن الواقع هو أنه كاين
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مليون درهم،  711مستفيد من هاد الربانمج، وعندو اعتماد 
وهناك إلتزامات لواحد العدد دايل الشركاء واألطراف يف هاد 

 املبادرة؛

األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة، وهذا كيهم  مساعدة-رابعا
خصوصا األشخاص يف وضعية إعاقة، وعندو حوايل أو أكثر من 

 رهم سنواي؛مليون د 011

ألف  011ألف أرملة و 11وتيهم وأخريا الدعم املباشر لألرامل 
 .درهم مليون 111كان   7101يتيم، واإلعتماد دايل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

 شكرا، كنثمنو فعال هاد املسار الرتاكمي للمنظومة دايل الدعم
اللي اآلن تبلورت، اآلن تبورت يف منظومة الدعم املتكاملة من 
خالل السجل اإلجتماعي املوحد، أيضا كنثمنو املخرجات دايل 
املناظرة دايل اجلباايت اللي أكدت وحدة من اخلالصات دايهلا 

، على البعد التضامين اللي املفروض أننا نوليه عناية مستقبال، يعين
مسة فعال حققت جناح مهم، يعين، غري أكثر. هاد الربامج اخل

مسبوق، ولكن أان غادي يف هاد املداخلة غادي نركز على 
 .األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة

أكيد أن الربامج األربعة املخصصة هلم مهمة جدا، ولكن غادي 
نركز ابلضبط على األنشطة املذرة للدخل، هاد األنشطة املذرة 

ظرا ن هاد الصندوق ضعيفة جدا، نللدخل النفقات فيها، يعين، م
للظروف دايل هاد الفئة هادي اللي ما تتسمح هلمش ابش فعال 

ويقوموا هباذ األنشطة، سواء يعين هاذ األشخاص  يزاولوا هذا
املعنيني أو حىت األسر دايهلم اللي ما عندهومش الظروف اللي  

ألف درهم اللي  11كتساعد ابش فعال يستثمروا من خالل هاذ 

ة، لذلك أان كنطالب يعين فهاد املناسبة، كنطالب مبنحهم خمصص
دعم مباشر على غرار األرامل وغريهم من..، هاذ الفئة عندها 

 .احتياجات خاصة يعين أكثر من عموم املواطنني

طيب، ابملناسبة األكيد يعين دائما املوارد دايل هاذ الصندوق يف 
صوص ات ابخلوهذا كنشكرو عليه احلكومة، ولكن النفق ارتفاع

 ..فهاذ اجملال اللي ذكرتو اآلن، يعين مازالت منخفضة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ هل 
من تعقيب إضايف؟ انتهى الوقت األستاذة، هل من تعقيب 

 إضايف؟ السيد الوزير لكم الرد؟

ة املقاوالت املتوسطشكرا، منر للسؤال املوايل وهو عن حصيلة 
والصغرى والذاتية والتعاونيات من الطلبيات العمومية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

 .السيد النائب لوضع السؤال

 :النائب السيد عزيز اللبار

 السيد الرئيس، 

حول هذا املوضوع نسائلكم عن تقدم تفعيل عملية ختصيص 
من الطلبيات والصفقات العمومية للمقاوالت الصغرى  حصة

واملتوسطة والتعاونيات واحتادية التعاونيات واملقاوالت الذاتية 
 .الوطنية؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

شكرا السيد النائب احملرتم، يف ما خيص استفادة املقاوالت 
 011الصغرى واملتوسطة، جيب التذكري أبن ما تنص عليه املادة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

14 

من املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية على إلزامية يعين ختصيص 
من املبلغ التوقعي للصفقات واألشغال والتوريدات  71%

 7101لرجوع إىل معطيات واخلدمات لفائدة هذه املقاوالت، واب
 %0043يتبني أن املقاوالت الصغرى واملتوسطة استفدات ب

فقط من املبلغ اإلمجايل للصفقات، وابلتايل فالشك أن هناك 
الزال جمال لتحسني هاذ املؤشر وتذكري أصحاب املشاريع 

 .ابملقتضيات التنظيمية يف هاذ اجملال

لبيات واملقاوالت الذاتية من الطأما يف ما يهم استفادة التعاونيات 
مية العمومية، فقد مت تغيري وتتميم املرسوم املتعلق ابلصفقات العمو 

، وذلك لفتح إمكانية للمقاولني الذاتيني 7102بداية 
وللتعاونيات لولوج الصفقات العمومية، ويف نفس املرسوم مت رفع 

 71احلصة املخصصة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة من 
مع إدماج التعاونيات واملقاوالت الذاتية، كما متت  %31إىل

دايل  la lotissement إضافة حتصيص، حتصيص يعين
الصفقة إلعطاء حظوظ أوفر هلاته الفئات، ومت منح األفضلية 
للعرض اليت تقدمت به التعاونية أو املقاول الذايت يف حالة تساوي 

 .العروض املقدمة

شر الئحة الصفقات العمومية وأخريا مت إلزام صاحب املشروع ن
اليت مت إسنادها للمقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاولني الذاتيني 

 .والتعاونيات برسم السنة املنصرمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

 71تقريبا  011شكرا السيد الوزير، غري أوال ردودان على املادة 
االستفادة احنا تنعرفو أبن كلشي تيشكي من هاذ  %31و

 %31إىل  71األمور،أما من الناحية دايل الولوج الصفقات من 
غري كايف، وابلتايل ملاذا إقصاء املقاوالت الصغرى؟ وهنا يف نطاق 

الصفقات العمومية غنعطي مثال من األمثلة مبا حدث يف مدينة 
فاس، اليت   les parkings يعينفاس حول صفقات املرائب 

دراهم، اليوم يف  7الساكنة و تتخلص غري  منها كانت تستفيد
دراهم يف الساعة يعين غتبدا ختلص  7 غتبدا ختلص النهار، اليوم

درهم يف النهار، وابلتايل حوهلا املسؤول  31حتىى ل 71من 
املفوض له من طرف عمدة فاس حاليا إىل مرافق عشوائية ال 

منها مالية اجلماعة، وابلتايل مت إقصاء األكثر، األكرب، تستفيد 
مقاولة تقصاوا حمليا اللي متعاقدة سلفا مع اجلماعة واللي  07من 

مستخدميها، وهنا غنزيدو نكثرو   غادي يؤدي هبا إىل إفالسها
من البطالة، بعد إهدار الزمن احلكومي وإهدار الزمن اجلماعي من 

املعروف ال ذكر المسه، ها هو  طرف انئب العمدة املفوض له
إهدار املال العام، سؤال بسيط، أين تذهب مداخيل مواقف 

؟ 7102ليونيو  7101السيارات منذ سنة، يعين من يونيو 
مليون درهم، فالبد من حماربة يعين السيبة  2حىت ل 1أحتدث عن 

والتسيب، ومن املنرب أتوجه للمجلس اجلهوي للسياحة للحساابت 
 ..هاذ الشأن للتحقيق يف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضلو السيد النائب من فريق التجمع الدستوري تفضلوا

 :النائب السيد رشيد الفايق

 شكرا السيد الرئيس،

 بدوري نثمن ما قاله السيد النائب احملرتم، تتمة له أنه شركة التنمية
الشركات وطنية اللي سرحات  01ي جات من إيطاليا وتتدي الل

يد عاملة من مدينة فاس، فإذا به عندان شركات  011أكثر من 
 7مليون يف السنة،  111شركات كانو كيديو  01من  أكثر

مليون،  111دراهم يف النهار، دااب والت الشركة اللي دخالت 
قاو واحد تنل .la regle de 3 دراهم للساعة، إيال دران 7
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الفرق شاسع اللي حترمات منو الساكنة، وزائد اخلطر الكبري السيد 
الوزير، هو أنه من بعد هاذ الشركة إيال دخالت ملدينة فاس يعين 
الشوارع واألزقة غري حمددين، يعين متشي لشي شركة اللي مساكن 

 2111الناس ضعفاء وبسطاء اللي عندو سيارة كيمتلكها ب
درهم، أكثر من مثن  1111لص يف السنة درهم، يعين غادي خي

سيارة، إذن هذا السيد الوزير جيب تدخل عاجل. كذلك، الطامة 
اللي كتدير صفقات  la R.A.D.E.E.F الكربى هو أنه

دايل الكهرابء، عاود التاين جات لفاس شركة طالينية عاودالتاين 
مليار دايل  01تدي صفقات دايل العمومية دايل اإلانرة وكرتبح 

هي كتسال  la R.A.D.E.E.F لسنتيم يف السنة، إذن شركةا
مليار للجماعة احلضرية دايل مدينة فاس، كيف يعقل  31فيها 

مليار دايل السنتيم دايل  31أنه شركة الطليان تدخل واحنا عندان 
اللي كتسال للشركة، واش كنعرفو أنه.. ماخصوش يدوز أنه إيال  

 .لشركة أخرى، وشكراكان شي دين فشي شركة ميمكنش يدوز ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الرئيس، أهم ما جاء به الدستور هو التدبري احلر، والقوانني 
واضح فهاذ املسائل،   003.04التنظيمية كلها مبا فيها القانون 

الشفافية مرحبا، كاين شي حاجة يف احلكامة  كاين شي حاجة يف
مرحبا، احنااي كنظنو أبنه احنا هنا ابش ندافعو على الشفافية 
وعلى احلكامة وخنرجو من االهتامات، عندان معطيات دقيقة 
غادي نقولوها يف املكان دايهلا، أما املواطن اللي الفاسي معروف 

دارت لي تعلى من صوت ومعروف عالش اختارهم؟ والصفقات ال
 .ابش تدارت، شكرا معروفة

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا  
 .كاين تعقيب إضايف من الفريق احلركي، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد السيمو

السيد الوزير، واحد امللتمس إيال كان ممكن، بعض الشركات اللي 
ابالهنيار واإلفالس، وعلى سبيل املثال احنا كنتكلمو دااب مهددة 

على اإلستثمار وكنحاولو حنافظو على اليد العاملة والتشغيل، ويف 
نفس الوقت كما أشار زميلي القضية دايل هاذ املقاوالت الكربى، 

يد عاملة  1111نعطيك مثال، شركة الوراش فسيدي قاسم، 
ات ات واجملالس اإلقليمية واجلهواقفة، والفلوس دايلو عند اجلماع

حىت وزارة املالية، حىت وزارة الداخلية، ما ميكنش اإلمكانية واحد 
اللجينة تدبر األمر؟ حىت ميشي كل شي للهاوية ال الشركة ال 
الناس، يعين هاذ الشي كبري بزاف، هللا يرحم الوالدين، زعما واش  

عة نا داب مجاكاين شي إمكانية التاخذوا بيد هاذ السيد، راه اح
حنا واقفني، حفران املدينة ومشى حبالو، ابش نعاون.. ما عرفت 
شحال خصنا، كاين إشكاالت، وغرتاكم واحد العدد دايل 

سخروا هاذ   الغرامات، إيال كاين شي آلية هللا يرحم الوالدين
اآلليات دايلكم من أجل إنقاذ الشركة املغربية، حنن ماشي يف 

 ..حاجة جنيبو الشركة

 :اجللسةلسيد رئيس ا

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟ انتهى الوقت 
السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير 

ات للرد على التعقيبات والتعقيبات اإلضافية أو التعقيب والتعقيب
 .اإلضافية

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

 الرئيس،شكرا السيد 
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فيما خيص بعض املداخالت يعين يف مواضيع خاصة، أان مستعد 
إيال ميكن لكم تراسلوين أو تعطيوين يعين معطيات هلاد الشي هذا 

قاو اش ميكن نل ابش ميكن يل نتابعو مع الوزارة ابش نشوفو
 .احللول

  فيما خيص بعض النقط اللي شارهلا السيد النائب احملرتم فيما يعين
كن أن تفعله الدولة ملساندة بعض الشركات أو كيهم ما مي

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، فيعين اللي ميكن يل نقول لكم هو 
أنه الوزارة قامت يعين إبعادة، يعين إعادة جذرية لكل ما يتعلق 
ابلضماانت، يعين الصندوق املركزي للضماانت عطيناه 

لصغرى الت اصالحيات أكرب وبسطنا األمور ابش ميكن هلاذ املقاو 
واملتوسطة يكون عندها الولوج للتمويل، وابلفعل يف الربع األول 
دايل هاذ السنة يعين تقريبا ضاعفنا العدد دايل الشركات اللي  

 كتستافد من ضماانت الصندوق املركزي للتكوين؛

اثنيا: يعين القانون دايل الضماانت املنقولة اللي صادق عليه 
ح يعين لولوج تو اضي هو يعين ابب مفجملسكم املوقر يف أبريل امل

 ، ..التمويل ابلنسبة

أما فيما خيص يعين هذا تريجعنا املشكل دايل أجل األداء وأنتما  
 كتشوفوا يعين التعبئة اللي قامية هبا الدولة، سواء فيما خيص وزارة
االقتصاد واملالية أو وزارة الداخلية كوصي على اجلماعات الرتابية 

طة األداء ابلنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسيعين لتقليص أجل 
 .خصوصا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، ومنر إىل سؤالني آنيني هلما وحدة املوضوع ويتعلق 
ابإلجراءات املتخذة يف جمال تضريب العقار سيتم طرحهما دفعة 
واحدة ليناال جوااب موحدا، أوهلما للسيدات والسادة النواب 

مع الدستوري، الكلمة ألحد واضعي احملرتمني من فريق التج
 .السؤال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، نسائلكم حول مقاربتكم حول املرجع املوحد ألسعار 
 .العقار؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

السؤال الثاين هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة العدالة والتنمية، 

 .النائبة

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرئيس،

إرساء نظام جهوي لألسعار املرجعية يف جمال العقار  السيد الوزير،
يعين مطلب طالت املناداة به، ما هي اإلجراءات والتدابري 

 .احلكومية اليت قمتم هبا يف هذا الشأن؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

شكرا على هاذ السؤال تيهم يعين املرجع دايل أسعار العقار وهاذ 
املرجع مشرتك، يعين هاذ امليزة األساسية دايلو هوأنه مشرتك بني 

ة، طنية للمحافظة العقارياملديرية العامة للضرائب والوكالة الو 
ويندرج هاذ اإلصدار دايل هاذ املرجع يف إطار مقاربة تشاركية 
يطبعها التشاور وتبادل اخلربات من أجل أمثان املعامالت العقارية،  
كما يشكل مثرة للجهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تنسيق 

دارة وتوحيد املساطر بني إدارات الدولة وتعزيز مناخ الثقة بني اإل
 واملرتفقني، وميكّنا يعين نلّخصو يعين الركائز دايل هاذ املرجع يف

 :أربع نقط

 أتطري السلطة التقديرية لإلدارة؛ :أوال
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تعزيز الضماانت املمنوحة للمرتفقني والفاعلني يف ميدان  :اثنيا
العقار، بتمكينهم من االطالع املسبق على املعطيات اليت 

ا كأساس ملراجعة وتقومي األمثان املصرح هبتعتمدها اإلدارة املعنية  
 من طرفهم؛

 حتسني جودة اخلدمة املقدمة للمرتفقني واحلد من املنازعات؛ :اثلثا

إشراك خمتلف مؤسسات الدولة املعنية إبشكالية أسعار  :رابعا
العقار، ويف مقدمتها املديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية 

ة تم فيما بعد إشراك كل من املديريللمحافظة العقارية على أن ي
ما و  العامة للجماعات احمللية ومديرية أمالك الدولة وبنك املغرب

جيدر اإلشارة إليه، هو أنه هاذ املرجع يعتمد على احتساب 
املعدالت خصم ابعتبار أقدمية املمتلكات، يعين ذاك املرجع  

 ابلنسبة للممتلكات القدمية اليت تتجاوز %31كنحّيدو منو 
 ابلنسبة للممتلكات اليت ترتاوح أقدميتها %71و %01أقدميتها 
سنة، وهناك يعين خصوم أخرى يف بعض  01و  1ما بني 

 :احلاالت اخلاصة

وأود اإلشارة إىل أن اجلهد، هاذ اجلهد املشرتك بني املؤسستني قد 
يونيو اجلاري بصدور أول نسخة من هذا املرجع،  07توج بتاريخ 

مة البوابة اإللكرتونية دايل سواء دايل املديرية العاواليوم كاين يف 
للضرائب أو الوكالة الوطنية، هذا ميكن لكم تدخلوا لو، سواء 
ابش تدخلوا املعطيات أو ميكن لكم عرب اخلارطة ميكن لكم يعين 
اتخذوا املعطيات فيما خيص كل العماالت واملقاطعات مبدينة 

هو  نة، وما هو يعين مربمجالدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديو 
أشهر القادمة غادي يتم التعميم دايل هاذ  07أنه يف خالل 

 .املرجع على كل املناطق وجهات اململكة

شهور غيتم التحيني دايل املعطيات  1وأخريا يعين كاين كل 
 .ملالءمتها مع أسعار السوق، وشكرا

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

ضلوا السيد التجمع الدستوري، تفالتعقيبات، أوهلما تعقيب فريق 
 .النائب

 :النائب السيد حممد الوالف

 شكرا السيد الوزير،

إشكالية املرجع املوحد السيد الوزير لألسعار يف العقار أصبح يقلق 
املواطنني ويعجز املنظومة منظومة املعامالت العقارية، والسؤال 

أحيلكم و  اللي بدا يطفو على السطح هو مدى قانونية هاذ املرجع؟
جملموعة من األحكام اليت صدرت ضد اعتماد هذه املراجع، احنا 
اليوم السيد الوزير كنطلبو منكم اعتماد مناذج علمية الستخراج 
املعطيات الواقعية اللي كاينة يف بنك املعلومات اآلن اللي تتوفر 
عليها اإلدارة واللي غتاخذ غتحتارم اخلصوصيات اجملالية والبنيوية 

اقع املعين ابملعاملة، ألن واحد اللي كيبيع وهو مراتح ماشي وحىت و 
واحد اللي كيبيع و هو مؤزم ، احنا السيد الوزير اليوم تنطلبوا 
منكم التأطري وليس حتديد األسعار، يعين تعطيوان إطار ونبّعدو 

، يعين الذاتية فهاذ املرجع، كما la subjectivité من
لعمومية وم به يف الصفقات اتنحيلكم على سبيل القياس مبا نق

، وإاّل السيد الوزير فإيال ما  la révision des prix ف
استطعتوش تعطيوان هاذ النماذج العلمية اللي تتكون مرّكزة على 
معطيات علمية الستخراج هاذ املعطيات على األقل تعيدوا بناء 

ملواطن، االثقة بني اإلدارة و بني املواطن واتخذو ابلتصرحيات دايل 
وإذا كان هناك جتاوزات فعليكم ابلزجر، ولكن ما ميكنش املواطن 
اآلن ما كيفهمش منني كتجي ذوك املعطيات اللي كاينة يف سبل 

 .الوصول إليها اللي كاينة فهاذ املراجع ، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 دشكرا، الكلمة لفريق العدالة والتنمية للتعقيب، تفضل السي
 .النائب
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 :النائب السيد حممد خيي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أعتقد أن اإلجراء اليوم هو إجراء مهم جدا خصنا 
نوهو به، اإلجراء دايل إجياد مرجع مشرتك ما بني اإلدارة العامة 
للضرائب وما بني الوكالة للمحافظة العقارية، ألنه ينهي أوال 

بني جوج إدارات عمومية كل واحدة التضارب اللي كان سابقا ما 
عندها مرجع يف األمثنة العقارية، ابلنسبة للمواطنني هذا مهم جدا 
أنه عندهم مرجع واحد، يعين يتيح واحد اهلامش دايل الشفافية 
ودايل الوضوح ويعزز الثقة دايل املواطنني ودايل امللزم يف اإلدارة 

جملال، عات فهاذ اويقّلص بطبيعة احلال من الشكاايت ومن املناز 
وأيضا حىت اهلامش دايل السلطة التقديرية دايل اإلدارة هو حيددها 
واّل كينّقص منها بشكل كبري، تنظن اليوم هاذ التجربة اللي 
انطلقت اليوم كنعتقد من الدار البيضاء يف أفق التعميم دايهلا على 
ابقي املدن املغربية يف ظرف سنة، كنظن السيد الوزير خص يعين 
تّبعوا هاذ املسار ابش تعمم على سائر املدن األخرى يف أقرب 

 .وقت

مسألة أخرى اللي كانت كتثار بقوة هي املسألة دايل التحيني 
الدوري واملنتظم، اليوم كاين وعد ابش أن هاذ اإلطار املرجعي 

أشهر ألن البالغ  1يتحني يف ظرف سنة، مسعت من عندكم 
أشهر هذا إجيايب  1 كانت دايلكم فيه سنة، على أي حال إيال

سنوات يف  4هادي  ابلنسبة ل... ألن الوضع السابق كنظن
املنظومة السابقة كان واحد اإلشكال هو أنه كيويل هداك الثمن 
املرجعي هو اللي كيحدد وكيوجه األمثنة يف السوق، اليوم خص 
يكون الثمن املرجعي هو خالصة دايل معدالت األمثنة اللي هي 

لواقع، وهذا غادي من شأنه أنه يقلص من هاد، مسجلة يف ا
بطبيعة احلال كاين مراعاة دايل العقارات اللي عندها طبيعة 

 ..خاصة، أيضا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد 
 .الوزير فيما تبقى من الوقت، عفوا فيه وقت، فيه وقت

 :ير االقتصاد واملاليةالسيد حممد بنشعبون، وز 

 شكرا السيد الرئيس،

رمبا غري للتوضيح، فهذا املرجع ال ميكن أن يعترب أبي شكل من 
األشكال تقييما مباشرا ألمثان العقار، وإمنا هو، كما تفضل به 
السيد النائب احملرتم، هو، يعين فقط متوسط ملعدالت األمثان 

وع من نفس الناملسجلة، يعين، يف داخل كل منطقة ابلنسبة ل
 ..العقار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا مرة أخرى على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة وننتقل القطاع املوايل، نرحب ابلسيد الوزير املكلف 
ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة. والسؤال األول، أو هناك 

عة واحدة أيضا طرحها دفأربعة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع سيتم 
لتنال جوااب موحدا، وهي تتعلق ابلتحضريات اجلارية إلجناح عملية 

، أوهلا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 7102مرحبا 
 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال

 :النائب السيد عبد هللا موسى

 شكرا السيد الرئيس،

حسني مبناسبة العطلة السنوية، ماذا أعددمت لت رتم،السيد الوزير احمل
 .ظروف استقبال أبناء وبنات الوطن املقيمني ابخلارج؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل هو من فريق التجمع الدستوري، تفضل أحد السادة 
 .واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب
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 :النائب السيد عباس الومغاري

وسلسة للجالية املغربية املقيمة ابخلارج،  مؤمنة لعودةضماان 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتحسني وتطوير 
اخلدمات املقدمة، يعين اخلدمات اإلدارية املقدمة هلم أثناء العبور 

 واإلقامة ابلداير املغربية؟

 :السيد رئيس اجللسة

لنائب صرة، تفضلوا السيد االسؤال املوايل من فريق األصالة واملعا
 . احملرتم

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت قامت هبا  السيد الوزير،
حىت ال يتكرر ما  7102وزارتكم استعدادا إلجناز عملية مرحبا 

 .؟ وشكرا7101وقع خالل عملية مرحبا 

 :السيد رئيس اجللسة

 .ل املوايل من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتمالسؤا

 :النائب السيد الزانيدي الشرقاوي

رس نعرف ع  شكرا السيد الوزير، مع حلول موسم فصل الصيف
استقبال جاليتنا ابخلارج، لكن هذا العرس قد تفسده بعض 
 ااملشاكل، لذا نسائلكم ما هي التدابري واإلجراءات اللي اختذمتوه

 ليمر هذا العرس يف جو سليم شكرا؟

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا للمنصة وال من متة اللي 
دقايق  1تتشوفوه، اللي يرحّيكم السيد الوزير. عندك الوقت كاينة 

 .1وال 

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرةاملكلف ابملغاربة 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أوال بغيت يف البداية نشكر كوزارة وصية على تفاعل كافة الفرق 
الربملانية مع "عملية عبور" اللي هي عملية مهمة وهذا دليل على 
احلضور القوي ملغاربة العامل يف توجهات كل الفرق بغض النظر 

 ن إنتماءاهتا السياسية، عملية عبور كما كتعرفوا كّتم حتت الرائسةع
الفعلية جلاللة امللك، حفظه هللا، وهنا كنأكد على الدور احملوري 
اللي كتلعبوا مؤسسة حممد اخلامس دائما كما العادة، حتضر طاقم 

من أطباء وممرضني وممرضات، كتحضر   720طيب اللي كيتجاوز 
ساعدات اإلجتماعيات اللي  كذلك الطاقم دايل امل

 .دايل جمموعة من املتطوعني 040و 300 كيتجاوز

، بطبيعة احلال كيما كتعرفوا "عملية عبور" هي فريدة يف العامل      
ألف سيارة اللي   411دايل املليون دايل املسافرين، وأكثر من  1

 1كتعرب يف ظرف وجيز، شهرين تقريبا ونص، العملية كتبدى يف 
شتنرب. ما بني الضفتني يف ظرف وجيز عندان  01نتهي يف يونيو كت

دايل املليون دايل املسافرين كيعربوا ذهبا إاياب، وعدان أكثر من  1
 .ألف عربة وسيارة. إذن عدد مهم استثنائي فريد يف العامل 411

ابلنسبة هلاذ السنة هاذي كيما كتعرفوا مجيع أنه كاينة جلنة وطنية 
 ية، اللي كتجتامع بشكل استباقي وبشكلترتأسها وزارة الداخل

قبلي ابش حتضر العملية وكتجتامع من بعد ابش تدير تقييم 
اين إسبانية، اجلار اإلسب-للعملية، كاين جلنة مشرتكة مغربية

أساسي يف "عملية عبور"، اجتمعت اللجنة األوىل يف الرابط يف 
اإلسبانية يف ماي -، واجتمعت اللجنة املغربية7102ماي 

يف مدريد. هناك كذلك التحضري على مستوى املوانئ،  7102
موانئ اللي كتعرف عبور مغاربة العامل، عندان ميناء طنجة  4عندان 
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ابخرة يف  71ابخرة عوض  71، اآلن هيأان % 11املتوسط 
رحلة حنو  13السنة املاضية، ميناء املتوسط غيدير هاذ السنة 

، عندو كذلك رحالت 42 اجلزيرة اخلضراء، يف السنة املاضية دار
حنو "مورتني" ورحالت حول اجتاه "برشلونة"، واجتاه "جنوه" واجتاه 
"صافوان". فإذن إيال اخذينا العمليات كلها دايل عبور يف 

ألف الطاقة  42االستقبال ويف الرجوع، عندان أكثر من 
ألف  47االستيعابية دايل "طنجة املتوسط"، السنة املاضية كانت 

كان حتضري جيد هلاذ العملية. عدان كذلك ابإلضافة فقط، فإذن  
رحلة، عندان كذلك وهذا  42رحلة والسنة املاضية كانت  13ل

هو األساس، هو حماولة التنسيق مع الطرف اإلسباين ابش تكون 
أكثر سهولة، كيما كتعرفوا السادة النواب أن يف الضفة األخرى 

راء يف اجلزيرة اخلضدايل األرصفة ومها عندهم فقط  2احنا عندان 
األرصفة، وكتعرفوا الباخرة ما ميكنش خترج إيال ما عندها فني  1

متشي، صعيب خترج كيبقى التنسيق. العام الفايت قال واحد 
السيد النائب، ال ماشي وقع مشكل، وقع مشكل السبت 

ألف يف العيد الكبري والطاقة االستعابية  17واألحد، ألن جاو 
 .billet open  ميشيوا، وعندهمألف، ما عندهم فني 47

ابلنسبة كذلك ابإلضافة إىل ميناء الناظور، السنة املاضية        
بواخر،  4بواخر، اليوم عدان  3كان ما بني ابلناظور وأملرياي 

ابإلضافة إىل الناظور عندو مع "مورتني" بواخر أي عندو "مورتني" 
دان  عن وعندو كذلك مع "سات" بفرنسا وعندو مع "برشلونة".

"احلسيمة"، إذن هذا واحد الباخرة إضافية  -كذلك "مورتني"
اللي كتساعد ابش إخواننا دايل الشمال يبقاو يف الشمال ما 

ابحة  71جييوش لطنجة املتوسط. عندان كذلك وهو املهم 
يف اخلارج، حىت دولة ما عندها ابحة  1اسرتاحة مهيأة، فيها 

آليات ريب حمض وبتقنيات و االسرتاحة ابخلارج، االيوم تدبري مغ
مغربية وبتنسيق مع دول االستقبال. عندان كذلك، وهنا بغيت 

ما بني الشرطة  1111نشكر كل نساء ورجال القوات العمومية 

أي األمن الوطين، الدرك امللكي، القوات املساعدة، الوقاية املدنية، 
القوات املسلحة امللكية عن طريق املساعدات اإلجتماعيات،  

بأوا طيلة شهر ونص، هاذ الناس ما كيقبطوش عطلة، وبغيت كيتع
من هاذ املنرب نشكرهم إبمسكم وإبسم احلكومة ألنه عمل استثنائي 

 .74/74جمهود 

هذا ابختصار شديد السيدات والسادة النواب على "عملية       
عبور" كتحضر يف ظرف وجيز ولكن بتقنية عالية، برتاكمات دايل 

 .ة عالية، شكرا السيد الرئيسسنة، وابحرتافي 31

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل التعقيبات، الكلمة لفريق العدالة       
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد فاروق الطاهري

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير،

فريدة من حيث عملية  7102السيد الوزير، عملية مرحبا       
األمهية واحلجم كما قال السيد رئيس احلكومة، ونشكر مجيع 

مطار، إال أن  71املتدخلني على مستوى التعبئة يف أربع موانئ و
 :هناك جمموعة من اإلشكاالت البد وأن نسلط الضوء عليها

أوال السيد الوزير، مغاربة العامل يطالبونكم حبذف هذه الورقة من 
حنن يف زمن اجلوازات البيومرتية، فيها  ئ ترهقهم،املطارات واملوان

رقاقة إلكرتونية، فيها بصمة العني، لذلك نديرو شي تطبيق وال 
 .نديرو شي حاجة

مغاربة العامل السيد الوزير يشتكون من غالء التذاكر عند الناقل 
الوطين، كإجراء وبنفس إجيايب منتعوهم ببعد التخفيض من الرسوم  

 م استرياد القمح، نشوفو آش غادي نديرو فهادكيفما كنديرو فرس
املوسم دايل العبور، كذلك كما تساهم اجلماعات الرتابية يف دعم 
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الرحالت الداخلية حىت مها مواطنني مغاربة نسامهو معاهم يف دعم 
 .الرحالت اخلارجية فهاد الفرتة

السيد الوزير، مغاربة العامل يستنكرون من غياب القرار العاملي يف 
عض املطارات، ما كتعلقش الالئحة دايل التسعرية دايل سيارات ب

األجرة، النموذج مطار العروي الدويل ابلناظور جا شي واحد من 
 111أورو مشى العروي حىت الناظور ب  11فرانكفورت ب 

 .درهم ولكم التعليق

السيد الوزير، مغاربة العامل يشتكون يف بعض األحيان من الناقل 
طائرات من شركات أخرى، ولكن اجلودة على الوطين يكرتي 

 .مستوى اخلدمات مفقودة، لذلك جيب االنتباه هلاد األمر

السيد الوزير، مغاربة العامل يشكرون تفاعل إدارة اجلمارك على 
مستوى املذكرة األخرية، ولكن يطالبون بتفعيل توصيات جلنة 

 .تقصي احلقائق على مستوى معرب سبتة وبين انصار

لوزير، مغاربة العامل يشكرونكم على مبادرة الشباك الوحيد السيد ا
 ..اللي متت يف إيطاليا واسبانيا ولكن يتمنون أن جيدون

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا 
 .السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

لسيد الوزير على العناصر دايل اجلواب اللي كانت البد أن نشكر ا
عناصر مهمة وتبني اجملهود اللي كتعمل احلكومة طبعا هادي 
جمهودات كبرية، ولكن البد ما أنكدو على األمهية دايل اجلالية 
 دايلنا يف اخلارج واللي كتلعب دور كبري فيعين يف االقتصاد الوطين

ملغاربة األم، تكلمتيو على ا وأيضا يف ربط الصلة دايهلا مع الوطن
اللي كيجيو عرب مطار ميناء دايل طنجة املتوسط ولكن كاينني 

 مغاربة وحدين آخرين السيد الوزير نتمناو تنتاهبوا هلم، املغاربة دايل
جزر الكناري اللي ابغيني وسيلة د النقل لسيدي إفين، امليناء اآلن 

، ولكن ل البواخرابش يستوعب جمموعة داي  جتهز عندو اإلمكانية
 .حلد اآلن ابقي ما تعملش جمهود فهاد االجتاه هذا

طبعا أيضا البد ما نتكلمو على جمموعة دايل اإلكراهات اللي 
مرتبطة هباد العملية هادي، صحيح أهنا العملية اليوم والت مرجع، 
يعين حبجم النتائج الكبرية اللي كتحققها، ولكن ما ميكنش تبقى 

ل سنة نتعبأوا هلا ونوجدو هلا، هذا خاصو عملية اللي خصنا ك
يتحول يويل عمل ميكانيكي طبيعي يف املطارات دايلنا، ألن 
املغاربة السيد الوزير ما بقاوش كيجيو فقط يف الصيف والو  

 ...كيجيو يف األوقات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة للتعقيب، 
 .السيد النائبتفضلوا 

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفوا يلعب املغاربة القاطنني ابخلارج دورا 
أساسيا وحموراي يف احلياة االقتصادية واالجتماعية واملالية لبالدان،  
كما أهنم يقبلون على العودة إىل املغرب خالل العطلة ال سيما 

ة الصيف، لكن هناك معيقات مجة حتول دون ذلك خالل فرت 
 :وتعقد إجراء العبور منها

السيد الوزير االزدحام وانتظار ساعات طويلة من أجل إهناء 
اإلجراءات املتعلقة ابلعبور وظروف الراحة واخلدمات االجتماعية 

نة تذاكر العبور أمث اليت ليست يف املستوى املطلوب وأحياان مرتدية؛
اربة أغلى يف العامل واليت تساهم يف استنزاف جيوب املغهي من بني 
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القاطنني يف اخلارج، يف الوقت الذي تعيشه فيه اجلالية يف داير 
 االستقبال ظروفا صعبة جدا؛

انهيك عن تواجد أسطول حبري ال يستوعب حجم أفراد اجلالية 
 يف أوقات الدورة؛

يد من األسر العداألوضاع املزرية اليت يعيشها مغاربة العامل جتعل 
يتخوفون من العبور على منت سياراهتم، لكن يضطرون إليها 

 بسبب الغالء الفاحش لتذكرة الطائرات؛

قلة عدد العاملني يف جمال التوجيه واملساعدة واإلرشاد وتدبري حركة 
السري، تفعيل املنصات اإللكرتونية قصد تسهيل الوصول إىل 

وعصرنة  نت يف إطار حتديثخمتلف اخلدمات القنصلية عرب اإلنرت 
 ..األداء القنصلي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب الكلمة للفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد 
 .النائب

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

شكرا السيد الوزير على ما تقومون به من من إجراءات لصاحل 
اجلالية املغربية، لكن السيد الوزير كذلك نثمن، يعين، التحول 
النوعي يف املعاملة اليت أصبحت تلقاها اجلالية املغربية ابخلارج، 
لكن "عملية عبوّر" ابحلجم اليت تكلمتم عليها هي أكرب عملية 

بور، لكن السيد الوزير، حبكم أنه كذلك يعرفها العامل خالل الع
مليون، يعين، مهاجر مغريب  1هاد اجلالية هي جالية مهمة تفوق 

خارج الوطن، هذه العملية جيب أن ال تقتصر على أن تظل 
مومسية، مقتصرة على الزمان يف فصل الصيف أو يف فصل العودة، 

 ةولكن جيب أن، تظل، أن تتحول إىل عملية مستمرة داخل السن
حبكم أنه احلجم أو عدد املهاجرين خارج أرض الوطن يضطرون 
إىل الرجوع إىل أرض وطنهم يف أي وقت أرادوا، وهذا كيتطلب 

منا أننا نقومو مبجموعة من اإلجراءات منها كذلك فيما خيص 
 ....املطارات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة للسيد الوزير 
 .للرد على التعقيبات، تفضلوا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

فقط ملي كنذاكرو على عبور، وعلى عملية استثنائية فهي بكل 
املقاييس استثنائية، إيال جينا نديروها السنة كاملة عدد الوافدين 

، هو استثمار كبري، ما تنساوش، مثال استئجار الطائرة متاع قليل
اخلطوط امللكية، راه مكلف، ولكن تيكون يف اللحظات 
االستثنائية ألنه كاين حضور وقدوم استثنائي ملغاربة العامل، ما 
تنساوش أبنه النقل الربي، وزارة النقل دارت اتفاقية مع اكثر من 

 مالت، واللي كتوصلشركة اللي فرضت عليها دفرت حت 11
خط، هذا استثناء حىت ملا عندوش إمكانيات ممكن جيي  011ل

يف الكار، ابش نتجاوزو السنة املاضية، وها هوالتجاوب الفعلي، 
مفتوحة، بزاف  OPEN السنة املاضية ابلفعل ألن كان التذاكر

دالناس جاو، أان اعطيت الرقم هو الطاقة االستيعابية السنة املاضية 
، 17.111وصل  TANGER MED 42.000 دايل

خص فني ينتاظروا الناس ، هاد السنة وزارة الداخلية بتنسيق مع 
اللي  7م 13.111السلطات املينائية وفرت واحد الفضاء فيه 

كار يف حلظة واحدة، وهي   711سيارة و 0111ميكن يستوعب 
مطار، اللي كيتعبأ  71يف حلظة العبورـ، إذن كاين جمهود، كاين 

يف  ناء فهاد الفرتة، إذن كاين واحد اجملهود استثنائي وفيه احرتااستث
كيما قلت، اآلن احنا ما كنتظروش اللجنة الوطنية للعبور حىت 
تبدا عملية عبور، هي العملية مستمرة ألن حتولت إىل ثقافة، لكن  
كتطور بتنسيق مع اجلار اإلسباين، كتطور بتنسيق مع السلطات 
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 نه النقل البحري هو قطاعاملالحية، ما تنساوش، أل
LIBERALISé الشركات،  3، حمرر، كيسيطر عليه يف العامل

دايل  BATEAU واالستثمار فيه غايل، إيال بغيتش تشري
مليون أورو، وايال بغييت تشريه قدمي  31النقل عادي، خصك 
 ...شوية خصك النصف

 :السيد رئيس اجللسة

ن القطاع، وهو عشكرا السيد الوزير، منر لسؤال آخر يف نفس 
محاية أفراد اجلالية املغربية أبراضي املهجر للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد 

 .السادة النواب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ايسني دغو

 شكرا السيد الرئيس،

ماية من أجل توفري احلكتبدل الدولة املغربية جمهودات كبرية 
القانونية واألمنية لألجانب، إال أن املهاجرين املغاربة يف غالب 
األحيان ال يتم التعامل معهم ابملثل كما هو متعارف عليه يف 
العالقات الدولية الثنائية، فما هي إجراءات احلكومة يف جمال توفري 

 .احلماية للمغاربة املقيمني ابخلارج؟ وشكرا

 :اجللسة السيد رئيس

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

هو محاية املكتسبات وحقوق مغاربة العامل هو اختيار إسرتاتيجي 
 من بنيمنذ زمن، بطبيعة احلال عندو جمموعة من اآلليات، 

اآلليات هو أنه كاينة اتفاقيات قضائية وقانونية مع جمموعة من 
الدول، كنفّعلوها ابملثل عن طريق مدير الشؤون القنصلية بشكل 

يف حالة ما وصلنا خرب أو معطى أبنه مغريب أو مغربية يف  يومي

  %11دولة وخا  011العامل كله ما تنساوش راحنا متواجدين يف 
فإذن املتابعة كتم، كاين كذلك استشارة مساعدة كاين يف أوراب، 
اتفاقية مع مكاتب حماماة يف العامل اللي كتدير  74الوزارة عندها 

مواكبة قانون مغاربة العامل، عندان كذلك اللي كوان مؤخرا شبكة 
احملامني من أصول مغربية اللي كتجتاز جمموعة من الدول مع 

باك هلم، وعندان كذلك هاد الشمغاربة العامل املواكبة القانونية داي
املتنقل اللي أكيد أنه حضى بواحد التجاوب كبري اللي كيحاول 
عن طريق جمموعة من القطاعات وجمموعة من املؤسسات العمومية 
أنه يقدم املعلومة الكافية، ابش يتصلحوا مغاربة العامل، إذن الوزارة 

 أساسي ريوابقي القطاعات جمندين لكن ثقوا بيا أبنه كاين أتط
وكاين حضور أساسي ال الوزارة ال ابقي القطاعات ضمن مغاربة 

 .العامل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب الفريق تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ايسني دغو

شكرا السيد الوزير، وكما تعلمون السيد الوزير فمغاربة العامل هم 
تدل على م وكل املؤشرات كمن أكثر اجلاليات تشبثا وتعلقا بوطنه

ذلك، حاجتهم السنوية ألرض الوطن، التحويالت املالية الضخمة 
لوطنهم، وهنا السيد الوزير امسح يل وبكل أمل أان أقول أن مقتل 
مواطن مغريب يف املهجر جيب أن يؤرقكم، كما هو الشأن ابلنسبة 

طعت قللشاب املغريب فريد الداودي رمحه هللا الذي مت قتله بعد أن 
يده ورمي حيا يف النار، ويف النهاية مت حفظ هاد امللف بكل 
بساطة وما يزيدان أملا، السيد الوزير، قد سألناكم منذ سنة ومل نتلق 

 ..أي رد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ منر للسؤال األخري 
مان ة الضيف هذا القطاع وهو أو ما قبل األخري هو عن اتفاقي
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اإلجتماعي ملغاربة العامل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عايل الرزمة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كما هو معرب عنه يف الفقرة األخرية من الربانمج 
ر وتفعيل ابحلرف تطوياحلكومي اخلاص ملغاربة العامل واليت تنص 

 04اتفاقية الضمان اإلجتماعي واليد العاملة املوجودة حاليا مع 
دولة وتوسيع اإلتفاقيات لتشمل الدول األخرى حيث أنه قد مر 
نصف والية وانتظارات مغاربة العامل يف هذا األمر كبرية، لذا 
نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تنوون اختاذها يف 

ا امللف االستدراكي ما مل يتم حتقيقه خلال نصف الوالية هذ
املنقضية والعمل على إخراج وتفعيل هذه الفقرة من الربانمج 

 .احلكومي الذي تعاقدان عليه حكومة وبرملاان، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا

ر اخلارجية لدى وزيالسيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

ابلفعل السيد النائب هذه إحدى الركائز األساسية خلدمة مغاربة 
اتفاقية موقعة مع جمموعة من الدول  01العامل، املغرب عندو 

األساسية اللي فيها املغاربة عندو هاد اإلتفاقية تنفذ على أرض 
 1يات توافقية انطالقا من االتفاقية عندو الواقع اآلن آبل

اإلتفاقيات موقعة ولكن يف طور املصادقة ومراتبطة مبصادقة دايل 
مشاريع يف طور التفاوض منها  3الدول اللي وقعتها وعندو 

داالتفاقيات وحدة مع  7بلجيكا مثال وتركيا واليوانن، عندو 
عة احلال احنا بطبياإلحتاد األورويب ووحدة مع احتاد املغرب العريب. 

اإلضافة داالتفاقيات الشباك الوحيد كنديوا معنا صندوق الضمان 

اإلجتماعي ومؤخرا دينا معنا الصندوق املهين للتقاعد عالش؟ 
جمموعة داملغاربة كيشتغلوا يف جمموعة من الدول اللي ما 
عندهومش تقاعد وما عندهومش تغطية إجتماعية اللي مرتبطة 

ل ديك الدول، فلذلك تنداركو عن طريق خبصوصية القرض داي
أننا نشتغلوا مع مؤسسات عمومية ابش حتاول تقنعهم إيال كانوا 
يف سن الشباب ينخارطوا ابش يتجنبوا آفات داملستقبل وأساسا 

 .التقاعد والتغطية اإلجتماعية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 الكلمة للفريق للتعقيب تفضل السيد النائب

 :النائب السيد يوسف غريب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فعال اجلهود املبذولة يف هاد اإلجتاه ال منلك إال أن 
 إتفاقية اليت أشرمت هلا حتتاج منكم كحكومة 01ننوه هبا ولكن هاد 

ومنا مجيعا واحد التقييم ملعرفة ارتياح املغاربة خبصوصها، هادي 
 املسألة األوىل؛

لثانية، أثناء بناء هاذ اإلتفاقيات البد من مضاعفة اجلهود املسألة ا
يف إحرتام املعايري الدنيا للضمان اإلجتماعي كما تنص عليها 

 منظمة العمل الدولية؛

النقطة الثالثة، ضرورة تسريع وترية هاذ اإلتفاقيات لتشمل دول 
 أخرى ابش النسبة نتاع املغاربة املستفيدين تزداد ونكونوا يف يعين

 مسيتو حققنا الرهان اللي نص عليه الربانمج احلكومي؛

النقطة الرابعة، العمل مستقبال على حترير التفاوض ما أمكن من 
ضغط القضااي السياسية مبا جيعل املصلحة االجتماعية هي احملدد 

 احلاسم لبناء اتفاقية الضمان اإلجتماعي؛

 42ة ك املادوأخريا السيد الوزير، مراعاة خاصة املغاربة بغاو دي
نتاع منظمة العمل الدولية املتعلقة ابحلق يف نقل املداخيل دايل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

25 

العمال املهاجرين يتم احرتامها بشكل كبري جدا ألن هذا ابلنسبة 
 .ليهم أساسي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم كذلك السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟       
 .التعقيب، تفضلواالكلمة للسيد الوزير للرد على 

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

أشاطرك الرأي السيد النائب احملرتم، ألنه من بني التحدايت     
املستقبلية هو التغطية اإلجتماعية، يف أمشل األوجه دايهلا، وقعنا 

اإلتفاقيات منها جزء اللي أصبح متجاوز إيال انقشناه جمموعة من 
مزاين، وكاين تغيريات كبرية وتعقيدات جديدة، وأان كما أشرت 
يف آخر التدخل داييل خصنا منشيو جملموعة من البلدان اللي والو 

لف فيها املغاربة: يف اخلليج، يف إفريقيا جملموعة من الدول اللي ختت
ا، ال يف التقاعد وال يف التغطية األنظمة اإلجتماعية دايهل

فإذن أشاطرك الرأي، واحنا راه كنجتهدو ال بتنسيق  اإلجتماعية. 
مع جلنة اخلارجية، وبتنسيق مع وزارة اخلارجية، وال بتنسيق مع 
القطاعات املعنية ابش نفعلوه ألن إحدى أهم حقوق اإلنسان 

 .د رئيسيهي التغطية اإلجتماعية واحلماية اإلجتماعية، شكرا الس

 :السيد رئيس اجللسة

سؤال آين وهو آخر سؤال يف هذا القطاع عن اخلدمات املقدمة     
ملغاربة العامل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، 

 .الكلمة للسيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،

ش الوقت اللي غنجلسو ونقولو السيد الوزير، واش ما وصل      
هاذ املغاربة اللي برا شنو خصهم؟ غري حاجة وحدة تنسيط 

املساطر اإلدارية، وا عباد هللا احلالة املدنية، اجلماعات الداخلية 
ساعة، ميكل املطلب دايلو وميشي حبالو،  74والعمالة واحملكمة 

ديرو ن احملافظة أي وثيقة خصنا نزلو ونقولو هاذي دايل هاذ السيد
استثناء مع اجلالية السيد الوزير، استثناء، ما عرفت كيفاش  
كتشوفو واحد الولد اللي هو برملاين يف بلجيكا أو هوالندا، واألب 
دايلو كيقولو أولدي داو ليا الدار يف طنجة، اإلدارة شادة عليا،  
كيفاش بغييت يكون املوقف دايلو معاك فهاذ اإلحتاد األورويب؟ 

السيد الوزير، نردو الثقة للمغاربة، املغاربة حيبون خصنا حناولو 
الوطن دايهلم، حيبون امللك دايهلم، ولكن حنن العيب فينا ويف 
اإلدارة دايلنا، خصنا نواكبو التوجيهات دايل جاللة امللك، خصنا 
نعرفو ملي ضروري ملي كيدخل شي واحد من اخلزيرات وجيي 

نني  نعس يف الباطو ملطنجة كيحساب لو مازال يف اخلزيرات، ي
كينزل يف طنجة كيحساب لو ابقي يف هولندا وال يف بلجيكا وال 
يف موضع، ألن البالد دايلنا قطعت أشواط، املطارات أحسن ما  

، مع نقط العبور، املوانئ، البالد train دايل la gareكاين، 
الطرق السيارة، ما بقاشي  l'autorouteدايلنا مقدمني، 

لتحتية، وال يف الدخول وال يف شي حاجة، مشكل يف اخلدمة ا
املشكل كاين يف تبسيط املساطر اإلدارية وإرجاع الثقة هلؤالء 
الناس، مغاربة العامل ما ينتظرو والو، وزارة اخلارجية عملت جمهود، 
القنصليات كانوا عبارة على خمافر الشرطة قيدميني، اليوم القنصلية 

و مطلوب ولكن كاين هاكا، ابقي ما وصلو للمستوى اللي ه
جمهود، خصنا السيد الوزير نعيدو النظر وجنلسو مع الناس، أان 
مشيت لبلجيكا وجلست معاهم، مشيت إلسبانيا وجلست 
معاهم، مشيت لفرنسا وجلست معاهم، ما كيطلبو والو، كيقول 
لك أسيدي أان خاصين جني نصوت يف بالدي وجني ندوز عطلة 

ا حمضي. خنلي الدار مسدودة إم يف بالدي مزاين، وأنت غري بقى
 يسرقوها وإما دخل شي واحد، منشي للمحكمة يف بليجكا،
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منشي عند البوليس خيرجو من الدار، يف املغرب سري عمل احتالل 
 ..بدون سند وعمل املسطرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير       
 .للجواب، تفضلوا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

شكرا السيد النائب لتفاعلك، ألن املعاانة يومية ولكن كان واحد 
اجلواب يف التدخل دايلك على ما قلت، ابلفعل تغريت 

ابق، خالفا على السالقنصليات املغربية، واآلن تطور اخلدمات 
اذ ه هذا مكتسب، اليوم وقعنا مع "حمافظيت" لتجديد االتفاقية

ملغاربة العامل  غري الصباح حمافظيت واحد املنتوج قوي خدمايت اللي
عن بعد يعرف وضعية األمالك دايلو، ايخد  à distance أهنم

شهادة امللكية وهو يف بالدو فني مقيم بال ما جيي للمغرب بال ما 
ط الصف بال ما يتكرفس، هذا ثورة ّواحد نقلة نوعية يف يقب

كافة   فيه التعامل مع اخلدمات، دران كذلك هاذ الشباك، الشباك
القطاعات، إيه جمموعة من اإلشكاالت مطروحة فيما خيص 
األحوال الشخصية، اللي كتطّلب الشرح والتفصيل والتوضيح، 

ي واحد خيرقها ما ميكنششألهنا مرتبطة ابلرتسانة القانونية املغربية، 
مادام أن الدستور تيأكد على التعامل ابملساواة مع كافة املغاربة 
سواء كان يف اخلارج أو يف الداخل، إذن حتول كبري على مستوى 
البنيات التحتية، حتول كبري على مستوى املقاربة، لكن االجتهاد  
كتنتظران تنقولو ابقي اخلصاص لكن حتققت مكتسبات قوية، 

ذن حمافظيت اليوم إىل السنة ما جنا وال إشكال واحد يف احملافظة، فإ
 le guichet uniqueسنني غيوحل التطور،  01، 1إذن 

-03-07اللشي كيمشي عند الناس اآلن لقا جتاوب غنعمموه، 
القطاع،  04غنكونو يف بلجيكا السيد النائب وغنّديو معنا  04

عندهم تكوين، ألن دايل القضاة، اللي مها متميزين و  1فيها 
أشياء كثرية لقيناها إما سوء الفهم وسوء التأويل وإما غياب الشرح 
والتفسري ألن آليات قانونية أساسية، فإذن إيال شفنا القنصليات 

سنني دايل  1والرتاكم وإيال شفنا العمل اإلداري خصنا واحد 
العمل اجلاد ميكن حنسمو بشكل هنائي يف جمموعة من الثغرات 

 .واجهو حتدايت املستقبل اللي غتكون كثرية، شكراابش ن

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
تعقيب إضايف؟ تفضلوا معذرة السيد الوزير هناك تعقيب إضايف 
تفضلي السيدة النائبة، مسحوا يل امسحوا يل عفوا كاين الوقت.. 

 .السيدة النائبة احملرتمة إنه تعقيبمعذرة اإلخوان تفضلي 

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

شكرا السيد الوزيرعلى هاد اجملهودات، مغاربة العامل حمتاجني إىل 
عدد من اخلدمات والعروض خاصة ألطفاهلم من اجليل الثاين 
والثالث، وهاذ اخلدمات مرتبطة أساسا ابلتعرف على حضارة 

 ة دايل بالدهم وحمتاجني الكتشافبالدهم وعلى اتريخ والثقاف
التنوع الطبيعي واجلغرايف الذي يعكس التنوع احلضاري لبالدهم 
ابملغرب، وهاذ الشي تيمكن لو يتنظم بتنسيق مع وزارة السياحة 

 ..وابش

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .السيد الوزير تفضلوا

عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية السيد 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 311اهلم الثقايف حاضر السيدة النائبة هاذ السنة مشات 
مسرحية ابألمازيغية حتدي كبري، كنديرو زايرات  10مسرحية، ف 
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 منشاب كيستافدو من املخيمات وكيستافدو  111ألوالدان 
اجلامعات يف إطار شراكة مع اجلامعات، اهلم الثقايف حاضر 
التحصني الديين حاضر التحصني لغوي التحصني الثقايف حاضر 
وهذا استثناء املغرب إيال قارانه مع اجلهات األخرى، ولكن 

سنة، احنا كنحاولو  11التحدي ماشي دايل اليوم راه تراكم دايل 
 .رتمة، شكراجنودوه ونطوروه السيدة النائب احمل

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل القطاع 
املوايل وهو املتعلق ابألوقاف والشؤون اإلسالمية، بداية نرحب 
ابلسيد الوزير والسؤال األول أو سؤاالن مها هلما وحدة املوضوع 

م طرحهما دفعة سيتويتعلق األمر ابلتعليم العتيق ابملغرب، لذلك 
واحدة ليناال جوااب موحدا، أوهلما للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، يتفضل أحد السادة النواب 

 .لوضع السؤال تفضل

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

عليم يف إطار أتهيل ودعم نظام الت عن اجملهودات احلكومية املبذولة
 العتيق ببالدان نسائلكم؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

السؤال املوايل من نفس الفريق، وهو فليتفضل أحد السادة النواب 
 .لوضع السؤال املوايل

 :النائب السيد عبد هللا غازي 

 شكرا السيد الرئيس،

ملوارد االسيد الوزير، يف نفس املوضوع، وهاد املرة خبصوص 
البشرية، خبصوص أطر التدريس واألطر الرتبوية يف يف التعليم 
العتيق، خاصة النظامي منه، البناء السيد الوزير، هاد األطر هذه 

سنة منذ  01الوضعية دايهلا، رغم اجملهود اللي دار هادي تقريبا 
، اليوم ابقية كتعيش الوضعية دايل اهلشاشة، 10.03القانون 

ة  التدريس فهاد املدارس اللي معرتف هلا بوضعياألطر اللي كتوىل
نظامية، ابقة كتقضى فقط بعض املكافآت غري مرمسة ابلقطع، ال 
تشملها التغطية الصحية وال التغطية اإلجتماعية، اليوم األدوار 
اللي منوطة هبا كتقتضي منا وكتطلب منا أننا نعطيوها العناية 

امي ضعية الشاذة تعليم نظالكافية، هاد الوضعية النشاز، هاد الو 
بدون أطر عندها وضعية نظامية، أطر دايل التدريس واألطر 
الرتبوية، التعليم العتيق السيد الوزير، وأنتم أدرى منا بفعل 
اطالعكم على التاريخ منذ القرن اخلامس لعب أدوار طالئعية يف 

 ..بالدان، يف مجيع مناطق املغرب خاصة

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للجوابشكرا ال

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات النائبات، السادة النواب احملرتمون،

أشكر السيدين النائبني وفريقهما عن السؤال املتعلق ابلتعليم 
العتيق، التعليم العتيق ماهو؟ قبل املدرسة احلديثة كان املغاربة 
يتعلمون، يدخلون مجيعا الكتاتيب القرآنية، بعضهم يتابع حفظ 
القرآن الكرمي، وبعضهم يستمر يف طلب العلوم الشرعية، عندما 

ع سن التمدرس يف الصغر، ظل املغاربة جاءت املدرسة العصرية م
متشبثني حبفظ القرآن الكرمي وحتفيظه ألوالدهم، ووجدت هذه 
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اململكة الشريفة حال هلاد املوضوع خبالف ما يوجد يف البلدان 
األخرى، من هنا جاء التعليم العتيق، مبعىن وجدان مدارس موجودة 

قبلهم هذا يأييت منها تالميذ متقدمني يف السن حافظني للقرآن، 
 التعليم العتيق، ولكن هذا التعليم العتيق نظم نفسه قانونيا وأدخل

 .جمهودا رائقا فيما يتعلق ابلتشجيع

 7114أوال إمجاال، رفعت اإلعتمادات يف هذا التعليم من سنة 
مليون درهم، أدمج هذا  301املاليني دايل الدرهم ل  3من 

نيات املادية هلذه الرتقاء ابلبالتعليم يف املنظومة الرتبوية، وقع على ا
املؤسسات د التعليم، وقع توسيع وتطوير شبكة مدارس التعليم 

مدرسة،  711مدرسة  004بدل   العتيق وطنيا، حبيث صارت
فيما يتعلق بتحفيز املدرسني واملؤطرين، انتقل اإلعتماد املايل 

ماليني درهم سنة  2السنوي املخصص ألداء مكافآهتم من 
. فيما يتعلق هبذه 7102مليون درهم يف  011إىل  7114

اجملهودات، طبعا كيتوىل..، هو واحد النوع دايل التعليم احلر 
ولكن كتدعمو الدولة، كيتلقاو األطر دايلو ما بني اإلبتدائي 

درهم،  4111درهم ما بني  0111األوالي حىت للنهائي ما بني 
حة، فيما ضويستفيدون من برامج التكوين ومن وضعية قانونية وا

خيص استفادة األطر الرتبوية من نظام التغطية الصحية، جتدر 
منهم يستفيدون من هذه التغطية،  %40اإلشارة إىل أنه حوايل

والباقي معظمهم إما من القيمني الدينيني الذين هلم تغطية صحية 
واسعة أو من أطر التعليم يف التعليم العمومي، توفري الدعم 

عتماد املايل السنوي ألداء منح املتمدرسني اإلجتماعي انتقل اال
مليون سنة  011مقابل  7102مليون درهم ف  11إىل 

7114. 

 ..على مستوى الربامج، مت توحيد الربامج، إصدارواثئق منهجية

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

ألول، ا شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب واضع السؤال
 .تفضلوا السيد النائب

 :السيد عبد الرزاق انيت إدبوالنائب 

لكن السيد الوزير احملرتم، ال زالت هناك صعوبة كثرية يعاين منها 
نظام التعليم العتيق أمهها ضعف التمويل، ونقص يف عدد 
املؤسسات العتيقة، وسأقول لك أن يف دائرة أن هناك مؤسسة 

طالب، مما حيرم  0711قرآنية يف آيت بالل حتمل ما يزيد على 
بري من األطر املغربية اليت اختارت ومتسكت هبذا النوع من عدد ك

التعليم ألسباب إجتماعية ومادية ماحضة، وتكمن أمهية التعليم 
العتيق يف املغرب، يف أمور أساسية وعظيمة كل واحدة منها السيد 

ينية الوزير احملرتم، إن التعليم العتيق له الفضل يف حفظ الثوابت الد
 ما تلقاه التلميذ من تلك املعارف، ألن التعليموالوطنية من خالل 

العتيق حافظ على األمن الروحي داخل اجملتمع املغريب، فلم يكن 
خرجييها يوما يتبنون فكرا متطرفا أو إرهااب عقليا أو سلوكيا، إنه  
كذلك هو ذاكرة املغاربة اترخييا وحضاراي من خالل اتريخ املدارس 

اخلامس اهلجري، إىل يومنا هذا العتيقة اليت أسست منذ القرن 
 .حتارب اجلهل واألمية والرعونة يف بناء الوطن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة 
 .النائبة، انتهى الوقت، عفوا عفوا تفضلي يف اثنية، تفضلي

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

م، الرئيس، السيد الوزير احملرت  اثنية هللا يهديك، شكرا السيد
مسجد طارق بن زايد الذي يوجد برتاب مجاعة بين زركون إقليم 
شفشاون، أغلقت به جمموعة من األقسام كانت تدرس هبا العلوم 
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الشرعية، ترى السيد الوزير ما هو السبب يف هذا اإلغالق، 
 وشكرا؟

 :السيد رئيس اجللسة

ن وا السيد النائب مشكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل
 .الفريق احلركي

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيد الرئيس،

 ..السيد الوزير، على أن التعليم العتيق

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت، ما كاينش وقت، الوقت املخصص للتعقيب إضايف 
استهلك، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة السيد الوزير يف 

 .من للرد تفضلوا، فيه بعض الوقتبضع ثواين 

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

يف ما يتعلق ابلسؤال اجلزئي كيمكن جناوبك عليه مرة أخرى يف 
سؤال آخر، وال سؤال كتايب ألن ما عنديش معلومات على هاذ 

ن املدرسة اللي كتذكر، متفقني على التعليم العتيق يف تطوير، ولك
اه خاصنا نعرفو اخلصوصية دايلو، راه هو فرض كفاية، فرض  ر 

كفاية ماشي مفتوح للجميع كنقضيو به الغرض دايل احملافظة 
على ما ورثناه من إرث أجدادان من حتفيظ القرآن الكرمي، وإال 
فالتعليم كله ينبغي أن حيافظ على الثوابت ماشي غري التعليم 

 .العتيق

 :السيد رئيس اجللسة

سيد الوزير، السؤال املوايل واألخري هو عن أسباب شكرا ال
ومربرات ارتفاع تسعريات مناسك احلج للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرئيس،

داء مناسك ألالسيد الوزير، تشتاق نفوس املغاربة وهتفو أرواحهم 
احلج وزايرة قرب الرسول عليه السالم، وتبقى أمنيتهم الغالية طوال 
حياهتم حتقيق هذا احللم اجلميل، ويسجل التاريخ عرب العصور 
تضحيات املغاربة ورحالهتم حنو الداير املقدسة مشيا على األقدام 
وعرب السفن يف بعض األحيان، وبعد أن تولت الدولة تنظيم 

وبذلت وزارتكم جهودا محيدة لتيسريه وختفيف  رحالت احلج،
مشاقه، اليزال الراغب يف احلج يواجه صعوابت كثرية أمهها غالء  
 كلفة أداء مناسك احلج، إذ أصبح املواطن يعاين لتوفري املبلغ احملدد

ماليني سنتيم. فما أسباب هذا  1والذي يقارب هذا العام 
شأها األوقاف اليت أن أناالرتفاع؟ السيد الوزير، نريد من مؤسسة 

 وراكمها احملدثون املغاربة رضوان هللا عليهم واليت تستلهم اليوم يف
تدبرها وتدبريها من إمارة املومنني، نريد منها أن يتسع دعمها 
ليشمل احلج فيما يتعلق بتخفيض كلفة احلج وخاصة الفئات 

 .ااحملتاجة من هذا الشعب التواق إىل رؤية الداير املقدسة؟ شكر 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب 
 .تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

أشكركم السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، ألن خصنا 
نوضحوه أوال القضية دايل الزايدة دايل احلج دايل مثن احلج 

درهم هاد السنة، مناش؟ أوال قررت  3311ب ارتفعت فقط 
السلطات السعودية يعين الزايدة يف النقل للداير السعودية ب 

درهم، زايدة يعين سعر اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة  0421
درهم، زايدة يوم واحد  11األهلية ملطويف حجاج الدول العربية 

ل الدراهم، ارتفاع سعر صرف الراي 011من أايم التغذية 
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درهم وزايدة يف تكلفة  0412السعودي أمام الدرهم وكلف 
درهم، هادي هي الزايدة اللي كاينة هاد  721التلقيح اجلديد 

السنة، الشي اللي قلتو دايل أن املغاربة هتفو أفئدهتم إىل احلج هذا 
حنمد هللا عليه، ولكن ال جيوز شرعا أن األوقاف تنفق ألن هادي 

سألة شرعية اللي استطاع لذلك خاصنا مسألة لالستطاعة هادي م
حنافظو على هاد القضية دايل االستطاعة حىت ابش تبقى القضية، 
ألن احنا مسؤولني على أن الناس أيديو الدين اللي هو واجب 
عليهم، وشكرا لكم على السؤال ألنكم أحتتم يل فرصة بيان هذه 

 .القضية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

عقيب إضايف؟ ما كاينش، عفوا تعقيب شكرا السيد، هل من ت
 .إضايف تفضل السيد النائب من الفريق االشرتاكي

 :النائب السيد البهلول رشيد

السيد الوزير، املسألة دايل غالء تكاليف احلج مسألة راه صاحبة  
كيعرفها اخلاص والعام تكاليف احلج غالية يف املغرب شي كيعرفو 

مية أخرى وحىت من اجلالية عموم املواطنني مقارنة مع دول إسال
اإلسالمية اللي كتمشي ألورواب وكذلك مقارنة مع اخلدمات 
املقدمة خدمات كتقدم بدول أخرى والدول اجلالية اللي كتمشي 
من اخلارج خدمات وجودة أرفع من اخلدمات املقدمة من طرف 
ا يعين البعثة املغربية قلت السيد الوزير كما قال السيد النائب خصن

و املغاربة وال سيما الشباب وال سيما الناس الناس يعين  نشجع
كبار السن ابش تكون تسهيالت وتكون كذلك خدمات 

 .فاحلقيقة احلج راه غايل يف املغرب السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف من فريق األصالة املعاصرة 
 .تفضل السيد النائب

 :فيفالنائب السيد عمر خ

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، أن بيت نسولك على حاجة أخرى نسولك 
على هاد القرعة هاد القرعة اللي كنديروها يف القيادات ويف 

يف القيادة وكيكونو ثالثة  711 011اجلماعات كنقيدو تنسجلو 
واش إمىت غادي حيجو هاد املغاربة السيد الوزير؟  4دالباليص وال 

كاين شي حج بال هاد الشي راه خص راه السي السيد واش  
الوزير تبارك هللا راه عندك فهاد الشي شوف كيفاش حتل املشكل 
على األقل كل شي ال دفعات مرة مرة يكون كيف كنا واللي مرة 
مرة تيكون شي شوية هلذا السيد الوزير راه الناس كيديروقرعة حىت 

 .كراتيموتو ما تيحجو و ها أان بلغت لك، ش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

أشكرا لكم فيما يتعلق بقضية املقارنة، هللا يبارك فيك السيد 
ا مقارنة و ما نديروش املقارانت، ألن إيال غادي ندير  النائب احملرتم

غادي جتيوا عندي للمكتب وغنجلسو مع واحد اجلماعة ختتاروها 
ونقارنوا ال فيما يتعلق ابخلدمات وال يتعلق ابلتكاليف، مسألة 
االنطباعات فهاد املسألة نبقاوا..، راه ما كاينش هاد القضية أننا 
أغلى، ال أبدا هاد الشي ما كاينش أو أننا احنا أدىن، أوال ما  

شي حد راه غادي نضمنو لك كذا، راه احنا كيجي كنقولوش ل
عندان الناس اللي عندهم واحد التعاقد على أن ميشيوا للحج 
 وحيجوا يسكنوا وينتقلوا وحيجوا هذا هو، فيما يتعلق ابلقضية دايل

القرعة هادي فتوى دايل اجمللس العلمي األعلى وما عندانش هلا 
ام وهو كيتقدم راه ع 71حل حسابيا وال موضوعيا، اللي كيدوز 

 ..عام ألن النية هي املسألة 71حج 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم، 
وننتقل السيدات السادة النواب احملرتمني من فضلكم شيء من 
اهلدوء من فضلكم ننتقل إىل القطاع املوايل وهو املتعلق إبعداد 

لتعمري واإلسكان وسياسة املدينة أيضا بداية الرتاب الوطين وا
نرحب ابلسيد الوزير، والسؤال هو عن برانمج مدن بدون صفيح 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .الكلمة لكم السيد النائب

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

سابقة عدة برامج يف ميدان السيد الوزير، أعدت احلكومات ال
السكن ومن بينها برانمج بدون صفيح، ما هو تقييمكم لنتائج 

 .هذا الربانمج؟ وهل من سياسة جديدة يف هاد امليدان؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :واإلسكان وسياسة املدينة والتعمري

 السيد الرئيس،

دالنقط  3السيد النائب احملرتم، اجلواب على السؤال دايلكم يف 
النتائج واإلجنازات اإلكراهات، ضرورة تطوير املقاربة دايلنا، فيما 

أسرة، تقريبا مليون  717خيص اإلجنازات الربانمج استفد منه 
خص العملية  ألف أسرة الوحدات موجودة 41ونصف نسمة، 
ألف يف طور  73ألف يف طور اإلجناز،  47دايل الرتحيل، 

الدراسة، إذن كاين إجنازات حقيقية ضرورة نعطيوا واحد الدفعة 
أقوى هلاد الربانمج، وابلفعل ما نقوم به بتعاون مع وزارة الداخلية 

اء، متارة والدار البيض-خصوصا بعض النقط السوداء الصخريات
داملدن مت إعالهنا مدن بدون  2 الشهور املقبلة ومن املنتظر أن يف

صفيح تطوان، موالي يعقوب وواحد العدد دايل املدن، إكراهات 
العقار ما استطعناش نوضعوا حد هلاد الظاهرة، كاين بطبيعة احلال 
التزايد الدميغرايف وكاين كذلك اهلجرة، كاين كذلك واحد هاد 

 القروي وكاين  أكثر ابلعامل تيفرض علينا مقارابت استباقية وهنتموا
كذلك واحد املسألة أساسية التحكم يف املستفيدين واملعايري 
وحماربة واحد العدد داملمارسات الغري السليمة فهاد اجملال مث 

 ..هناك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة للسيد النائب للتعقيب 
 .تفضلوا

 :ركايوالنائب السيد مولود ب

السيد الوزير كنشكروا القطاع دايلكم وتنشكروا احلكومة على 
اجملهودات وتنأمنوا اجملهود فعال ألن كثار كاين تراكم كاين عمل 
جمهود تنثمنوا هاد الشي وتنعرفوا أن هاد القطاع قطاع صعيب 
ودرتوا جمهودات ولكن واش هاد املقاربة يف هاد الوقت ابقية صاحلة 

ألف  021ألن يف اإلحصاء األول تنحصيوا وال ما صاحلاش 
 37ألف أسرة كاخنسروا  470أسرة من بعد تنحينوه كنلقاوا 

األوىل يعين ما زدانش يعين كل  021مليار درهم ابش نرجعوا ل 
اربة خص واحد املق براكة تنحيدوها تتخلينا براكة من وراها إذن

ل  اياحنا كنعرفوا قطاع صعيب خص جمهود، ولكن خص اجملهود د
كاللقطاعات وخص إعادة النظر يف الطريقة ابش تنعاجلو هاذ 
اإلشكالية وخص كل القطاعات احلكومية واجلماعات احمللية 
واجملتمع املدين خص مقاربة دايل اجلميع، ألن راه غري تنشجعو 

، إذن هاذ الشي 7 تنديرو برّاكة تتولد لنا برّاكة داب غّدا غتولد لينا
 .ما غيحبسش
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 :اجللسةس السيد رئي

 من التعقيب اإلضايف إضافية؟شكرا السيد النائب، تعقيبات 
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد لكبري قادة

السيد الوزير يف بعض احلاالت يتم اإلعالن على أن بعض املدن 
هي بدون صفيح، واحلقيقة هي أنه غري ذلك وأعطي هنا مثال 
ابملدينة دايل بوعرفة اللي مت اإلعالن على أهنا بدون صفيح، ولكن 
مع ذلك موجودة هبا اآلن األحياء مثل حي السطراس مثل حي 

 .العني الزرقا، اليت توجد يف حالة جيب إعادة النظر فيها، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم يف بضع ثوان السيد 
 .الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ابلفعل اإلعالن دايل مدينة بدون صفيح كيتم من خالل التنفيذ 
دايل البنود دايل واحد اإلتفاقية اللي فيها واحد اإلحصاء أصلي، 

، مث كما دبطبيعة احلال خصنا يكون اجتهاد ابش نتجّنبو التزاي
قال األخ مسألة الغلط كل غلط نعتربو أبن هاذ القضية دايل 

 .الصفيح

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، السؤال املوايل هو 
عن إسرتاتيجية احلكومة لتدبري البناايت اآليلة للسقوط، للسيدات 

مة ألحد تنمية، الكلوالسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة وال
 .واضعي السؤال تفضل السيد النائب

 

 :النائب السيد مصطفى احليا

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

تعتربالبناايت اآليلة للسقوط السيد الوزير من التحدايت الكربى 
اليت تواجهها أحيائنا العتيقة ابحلواضر املغربية. فما هي اإلجراءات 

للقيام و والتدابري اليت تنوون اختاذها ملواجهة هذه التحدايت 
 .احلضري املطلوب؟ وشكرا ابلتجديد

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .للجواب تفضلواكلمة لكم السيد الوزير 

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، أوال ماشي غناخذو 
إجراءات كاين إجراءات اللي مت اختاذها وحقيقة عمل جدي، ألن 

اري وروث حضاملسألة كتهم احلفاظ على أرواح تثمني واحد امل
فيما خيص األنسجة العتيقة، ظروف عيش املواطنني وكذلك مسألة 
دايل اجلمالية دايل املشهد احلضري، على أساس اإلحصاء دايل 

ألف مبىن، كاين واحد العمل مهم وتعبئة  41، 7107
ألف مبىن   07، 7101اعتمادات مهمة يكفي نقول أبن يف 

 رميم، ولكن هاذ الواقعكانت معنية بعملية دايل اإلصالح أو ال
واقع متحرك اللي تيقتضي واحد اليقظة كبرية، مثال اجلمعة اللي 
فات كنت يف مرا كش وشفت العمل اللي تتقوم واحد اللجان 
اإلقليمية والسلطات احمللية لتتبع ويقظة كبرية فيما خيص هاذ 
القضية دايل املباين اآليلة للسقوط، للوقوف على بعض احلاالت 

طلب واحد التدخل فوري ومستعجل، بغيت نقول أبن إىل اللي تت
جانب ذلك خص وضع واحد عدد إجراءات قانونية تفعيل 
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اللي تيضبط املسؤوليات ال فيما خيص الصيانة  24.07القانون 
وال فيما خيص التدخل، وكذلك نوقفوعلى اجلدية وكان واحد 

ر منها ظالعمل دايل هاذ الوكالة دايل التجديد احلضري وبدات ننت
واحد املقاربة استباقية ابش يتحفظ الدرس استعجال واللي بدات 

يما التجديد احلضري، ف فهاذ العمل دايل التصاميم وبرامج دايل
خيص واحد العدد داألحياء وواحد املدن صغرية وبدينا فهاد العمل 

 وعندان إجتماع أألسبوع املقبل

 :السيد رئيس اجللسة

 .للفريق تفضلوا السيد النائب شكرا السيد الوزير، تعقيب

 :النائب السيد حسن برود

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، ابلفعل نشكركم على اجملهودات اللي قمتوا 
هبا يف هاد اجملال هذا، لكن السيد الوزير تتعرفوا أبنه إىل حدود 

ألف منزل آيل للسقوط  43اإلحصاء اللي كان هو  7107
وهذا تيشكل واحد التهديد على األحياء العتيقة وعلى اإلنسان 

لى اجلوار لى غريه وحىت عبنفسو ألنه يشكل خطر على نفسه وع
وعلى املارة، السيد الوزير، يف كل شهر أكتوبر كلشي تيشد القلب 
دايلو وكينتاظر بعض الكوارث من جراء االهنيارات دايل املباين 
اآليلة للسقوط بعد ما كتعرف بعض عدد من القرارات دايل 
النزول والسكىن وجمموعة دايل اإلنذارات كيبقى دائما أنه جمموعة 
من قاطين هاد البناايت اآليلة للسقوط يعين ما ترتفض اإلفراغ إما 
لعدم عارفة أبنه كاين عدم االستفادة أو ألهنا ما قدرش ابش خترج 
تكري نظرا للهشاشة والفقر والتهميش اإلجتماعي، هاد الناس ما 
قادينش السيد الوزير خيرجوا يكريوا البد أنه نعبؤوا هلم نوفرهلم 

اإليواء املؤقت فمثال بسيدي مومن كاين جمموعة وحدات ومراكز 
دايل البناايت اآليلة للسقوط الناس خايفة من التشرد وحىت  
كذلك األمالك املخزنية اللي كاينة يف سيدي الربنوصي ابلدار 

البيضاء فيجب خاص تكمل معهم املسطرة و مت يعين توفري هلم 
 ..هاد املراكز هادوا

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد النائب، هل من تعقيب إضايف منر آلخر سؤال يف شكرا ا
هذا القطاع وهو عن التأهيل احلضري للمناطق القروية واجلبلية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد إدريس جدي

 شكرا السيد الرئيس،

ير، نسائلكم عن السياسات احلكومية لتأهيل شكرا السيد الوز 
 .املناطق القروية واجلبلية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ء يف العامل قاهاد احلكومة تعطي أمهية كبرية للعامل القروي واإلرت
القروي تفعيال لتوجهات صاحب اجلاللة نصره هللا عندما تكلم 
على إعادة النظر يف النموذج التنموي للمغرب تكلم على حماربة 
التفاواتت اجملالية واإلجتماعية وبطبيعة احلال التفاواتت موجودة 
أساسا يف العامل القروي، كمجهودات كبرية للحكومة حملاربة 

ود بطبيعة احلال عملية التأهيل خصها تواكب هاد اجملهالتفاواتت و 
دايل احلكومة، الوزارة تشتغل فهاد اجملال عن طريق تغطية اجملاالت 
القروية بواثئق التعمري، الدراسات وإعادة اهليكلة فيما خيص مئات 
دايل الدواوير والتجمعات السكنية بنتائج ملموسة، التأطري دايل 

وي احرتام واحد العدد دالضوابط وال سالمة البناء يف العامل القر 
داملواطنني ولكن ابلليونة الضرورية وأبخذ ابإلعتبار اخلصائص 
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احمللية، القضية دايل برانمج داملساعدة التقنية واملعمارية يف العامل 
القروي اللي جاية وبغيت نتكلم على الربانمج دايل 

دايل  احد العدداالجتماعي يف العامل القروي واللي جا بو  السكن
واللي بدى كيعطي األكل  7102التحفيزات قانون املالية دايل 

 ..دايلو حبيث

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد إدريس جدي

مجلة  7170-7101شكرا السيد الوزير، برانجمكم احلكومي 
م املوازين وترية تنمية العامل القروي ودعمن تدابري هتدف إىل تسريع 

اجملالية، ولكن السيد الوزير العامل القروي بتاوريرت مت إقصاؤه من 
 11برامج التقليص والفوارق اإلجتماعية واجملالية الذي أرصد له 

مليون درهم من برانمج هذا إىل فك العزلة عن العامل القروي. أين 
ابقية حاصلة، ابقي الناس ما   هم املسالك السيد الوزير؟ الناس

كيسلكوش ال يف الشتاء وال يف الصيف، أين هم املسالك؟ 
وكيفاشتم إقصاء بعض اجلماعات ماستافدوش من هاد اتع 

؟ كيفاش السيد الوزير هاد املسالك اللي ابقية 7101-7170
 .الناس حماصرة..، كيفاش السيد الوزير الفك دايهلا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد النائب، شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم، شك
إن مل يكن هناك تعقيب إضايف، هناك تعقيب إضايف؟ فريق 

 .األصالة واملعاصرة أوال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد اشرورو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، مجيل أن نقوم ابلتأهيل احلضري، ولكن أيضا أمجل 
أن هنتم ابلعنصر البشري. هناك جمموعة من التجزائت السكنية 

السيد الوزير اللي فيها مشاكل دايل تسوية الوضعية القانونية 
للعقار. اليوم املواطن البسيط املغريب حمتاج واحد الوثيقة اللي 

. ش يكون مطمئن و مطمئن على وليداتوتتسمى الرسم العقاري اب
احلاجة الثانية السيد الوزير، هناك جمموعة اتفاقيات مع جمموعة 

 .من اجلماعات اللي وقعت وتنتظرو التفعيل دايهلا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

دائما يف إطار التعقيب اإلضايف، الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تفضل

 :د بلحسانالنائب السيد حمم

السيد الوزير، القانون دايل التعمري يف العامل القروي، بغينا هللا 
جيازيكم خبري تفرقو هلاد العامل القروي، ألن الواحات ماشي حبال 
العامل القروي دايل العروبية دايل هنا، الواحات داب القصور كيف 
ما كتعرفو أبنه ما بقاوش كافيني للناس، هلذا كنعطيكم مثال، 

نطقة دايل اجلرف بغاو يتوسعوا الناس ولكن ما لقاو كيفاش امل
يديرو، هلذا هللا خيليكم بغينا ابش تشوفو شي قانون خاص 

 .للواحات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .فريق التجمع الدستوري تفضلوا

 :النائب السيد عبد هللا آيت ابها

 شكرا السيد الرئيس،

ما الواقع راه شيء آخر في السيد الوزير، هاد الشي اللي قلتو..
خيص العامل القروي. هاد شي اللي قلتو دايل املساعدة التقنية راه 
ما كاين السيد الوزير، راه ابقي ما تفعلش، راه تنطالبوكم إيال  

 ..كانت شي حاجة وسبق قلنا فهاد
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 :السيد رئيس اجللسة

 ىشكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للرد عل
 .التعقيبات

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

يف نفس الوقت اللي تنقول هناك جمهود، البد اعرتاف وإقرار أبن 
هناك ضرورات للمزيد من اجملهود ابش نعطيو واحد النجاعة أكرب 

ميكنش نقولو ما كاين للمجهودات واإلستثمار ال العمومي، ما 
حىت حاجة. كانت نتائج حقيقية وخص اللي يغمض عينو ويسد 
عينو ومايشوفش. ولكن ابلفعل كاين واحد الضرورة دايل منشيو 

 .حنو املزيد من جتويد املقارابت دايلنا واملزيد من النجاعة

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير على جوابكم، وشكرا على حسن مسامهتكم
يف هذه اجللسة. وننتقل للقطاع املوايل، نرحب ابلسيد الوزير، وزير 
قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي. السؤال األول يتعلق بتهيئ وجتويد ظروف استقبال 
املسافرين ابملطارات، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .تفضلوا السيد النائب لطرح السؤالاألصالة واملعاصرة، 

 :النائب السيد مصطفى توتو

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول هتيئ وجتويد ظروف استقبال 
 .املسافرين ابملطارات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شكرا على هذا السؤال املتعلق بكيفية اإلستقبال يف املطارات 
املغربية. وقبل ما نعطي التفاصيل واجملهودات اللي كديرها احلكومة 
فهاد اجملال، نبغي نذكر أن أكرب مطار يف اململكة اللي هو مطار 

عرف واحد االضطراابت، وواحد املشاكل فهاد  اخلامس،حممد 
أتخر  وص ابلنسبة لتسليم احلقائب اللياألسابيع األخرية. ابخلص

بشكل كبري. واحنا مواكبني هاد العملية دايل معاجلة هاد 
اإلشكالية، مع مجيع السلطات املطارية ومع كذلك مجيع الفئات 

فهاذ التدبري دايل مطار حممد اخلامس وكنظن أننا ى املشاركني
ء هللا اوصلنا لواحد الصيغة توافقية وغادي يتم التوقيع غدا إن ش

على واحد الوثيقة ما بني مجيع الشركاء ابش نديرو حد هلاذ 
اإلشكالية اللي أثرت بطريقة سلبية على االستقبال دايل املواطنني 
فهاذ املطار دايل مدينة الدار البيضاء، ابلنسبة للمطارات األخرى  
كتعرفو أن املغرب قام مبجهود كبري لبناء واحد العدد دايل 

حمطة مطارية يف مجيع  71، عندان ما يفوق اليوم احملطات مطارية
أحناء اململكة واللي كتقوم ابلدور دايهلا يف التنمية دايل هاذ 
املناطق، اليوم كيفاش حنّسنو اإلستقبال داخل هاذ املطارات 
بكذلك مشاركة الشركاء اآلخرين اللي مها يف املطارات ماشي 

 .كاءكن كذلك الشر فقط األطر دايل املكتب الوطين للمطارات ول

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب
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 :النائب السيد مصطفى توتو

قلتم أنكم ستصلون لنقل  7102السيد الوزير، يف تقدمي ميزانية 
، لكن كيف نستقبل 7171مليون مسافر هذه السنة أو سنة 74

ة خصوصا أن املطارات هي البواب عددا منهم واللي كيدخلو لبالدان
والواجهة الرئيسية اللي كتخّلي اجلالية فرحانة والسياح يعاودو 
 يرجعو واملستثمر يثيق أكثر، هاذ البوابة السيد الوزير اللي كيجيو

ليها هاذو كاملني هي اللي خاصها جمهودات جمهود مضاعف 
 وكبري من أجل أتهيلها وتطويرها،

اإلستقبال اللي كلشي كيعرف أهنا ماشي لتحسني ظروف  :أوال
يف املستوى خصوصا التأخري الكبري يف خروج املسافر وأتخر 

 األمتعة؛

الرفع من الطاقة اإلستيعابية مبطارات اململكة أكثر مما قمتم  :اثنيا
 به يف مطار حممد اخلامس؛

مضاعفة الطاقة اإلستيعابية للمجال اجلوي، ألهنا  :اثلثا
 .ت املالية للمكتب الوطين للمطاراتستضاعف اإليرادا

السيد الوزير، نعطيكم مثال من مطار وجدة أنكاد واللي بني سوء 
ظروف استقبال املسافرين، كتعرفو أن هاذ املطار له رحالت جوية 
مباشرة دولية وعندو رحالت جوية للدار البيضاء اللي كتجيب 

تضيع كاملسافرين من دول أخرى، وخصوصا أعضاء اجلالية اللي  
وكتتأخر يف غالب األحيان أمتعتهم يف مطار الدار البيضاء وحىت 
اللي وصلتو كتوصلو يف حالة سيئة ومكسرة، ابإلضافة إىل التأخر 

 .الدائم واليومي للرحالت الداخلية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف ؟ تفضلوا السيد 
 .ميةالنائب من فريق العدالة والتن

 

 :النائب السيد حممد مرزوق

شكرا السيد الوزير احملرتم، فتح مطار بين مالل يعترب مكسبا 
لإلقليم واجلهة ككل، إال أن السيد الوزير يف بين مالل مازال  
كنلمسوش التأثري دايل هاذ املطار على التنمية دايل دايل املنطقة، 

العبور  دايلدايل املطار تتفّعل وتتعبأ العملية  71إيال كانت 
نتمناو أن هاذ املطار يكون من املطارات، املواطنني السيد الوزير  
كيطلبو يف تنظيم رحالت منتظمة مباشرة إىل الداير اإلسبانية 
واإليطالية والفرنسية وما نكتفيوش بذيك الرحالت ملطار حممد 
اخلامس رحلتني ورحلة مومسية مليالنو، وكونوا على يقني أبن هباذ 

ادي تسامهو وختّففو العبء على املواطنني وغادي تسامهو  العمل غ
كذلك يف التخفيف من حوادث السري، عوض ما يدوزو املواطنني 
ميشيو ملطار حممد اخلامس والّ ميشيو ملطار مراكش غيدوزو مباشرة 

 .للداير يف اخلارج، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

ما تبقى  مة يفهل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير لكم الكل
 .من الوقت

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

فعال حتسني اخلدمات يف املطارات من املهام دايل املكتب الوطين 
لك كذللمطارات، ولكن كذلك مبسامهة الشركاء اآلخرين والبد  
لعملية ا ما نّوهو ابلعمل اللي كتقوم به املصاحل األمنية لتسهيل

دايل اإلستقبال ولإلجراءات اجلمركية داخل املطارات، احنا  
كنتقدمو اليوم لتبسيط هذه املساطر ولإلستفادة من 
التكنولوجيات اجلديدة ملراقبة مثال اجلوازات ابلقراءة إلكرتونية 

ر املعدات الضرورية يف جممل واملكتب الوطين للمطارات وف
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املطارات ابش ميكن رجال األمن تسهل عليهم العملية دايل 
الفحص ودايل املراقبة دايل اجلوازات. حنا مقدمني كذلك على 

 ..بوابة

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل هو عن مآل املخططات احمللية للتنمية السياحية، 
لوحدة من الفريق اإلستقاليل لللسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .والتعادلية، ألحدهم الكلمة، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد بلحسان

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نتساءل عن املخططات احمللية للتنمية السياحية 
 .واإلجراءات العملية لتحقيقها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابالكلمة للسيد الوزير لل

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

حقيقة القطاع دايل السياحة حظي بواحد العدد دايل 
سنة،  71املخططات، خمططات وطنية اللي بدات هادي تقريبا 

النتائج فبعض املناطق وبعض اجلهات،  واللي عطات بعض
وكذلك السياحة كتعتمد على تشارك مع السلطات احمللية، وعندان 
واحد العدد دايل اإلتفاقيات اللي كانت توقعت هادي ميكن 
سنوات، واللي طبقت بطريقة أو أخرى، وكاين بعد اإلتفاقيات 

بطريقة  االلي كان ضروري أننا نديرو إعادة السياقة دايهلا، لتطبيقه
أجنع، وعدد دايل اإلتفاقيات اللي مت فعال التحيني دايهلا يف هاد 

اتفاقية اللي  71، واحد تقريبا 7171و 7101السنة دايل 
 .توقعت مع جهات خمتلفة للقيام ابلتنشيط السياحي فهاد املناطق

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب

 :حممد بلحسان النائب السيد

كنا أنمل السيد الوزير أن تقدمو لنا اآلاثر والنتائج املباشرة اليت 
حققتها هذه املخططات، سواء على مستوى التنمية السياحية، 
منحة االستثمار األفضل للمنتوجات السياحية احمللية، أو من 
حيث خلق الثروة وفرص الشغل، أو من حيث مسامهتها يف 

 وحتقيق التنمية البشرية املستدامة، أو منحتسني دخل الساكنة 
حيث إحداث أقطاب سياحية متنوعة احلضارة والثقافية الطبيعية، 
ومن حيث مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة، 
اليت يتطلع إليها املغاربة، كما هو الشأن ابلنسبة للمؤهالت 

زخر هبا جهة درعة ة اليت تالطبيعية والتارخيية والثقافية واإليكولوجي
اتفياللت، واليت ال زالت تنتظر دورها يف اإلستغالل السياحي 

 .األفضل

إن غياب سياسة حكومية واضحة املعامل فيما خيص تدبري 
السياسات العمومية املرتبطة ابلقطاع السياحي، يؤدي حتما إىل 
الفشل أي خمطط أو إسرتاتيجية أوبرانمج للتنمية السياحية، 

امت اإلجراءات الرتقيعية تغطي على هذا القطاع اإلسرتاتيجي، ماد
املفروض أن يشكل رافعة أساسية للتنمية احمللية واإلقالع التنموي 

 .املنشود

 ..السيد الوزير، الناس درتو تشارك مع الدولة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف من 
 .املعاصرة، تفضلوا السيد النائبفريق األصالة 
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 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إيال غادي نرفعو من السياحة وابألخص السياحة 
اجلبلية، وكنهضر على السياحة اجلبلية يف جهة بين مالل خنيفرة، 

 ،يعين اللي كاين واحد العدد دايل املنتزهات كسد بني الويدان
سد امحد احلنصايل، وبعض العيون: عني اسردون وعني أم الربيع، 
يعين عدد كثري دايل املنتزهات اللي كاينني فهاد اجلهة، لكن السيد 
الوزير اإلشكال اللي كاين هو املطار دايل بين مالل، يعين اللي 
إذا بغينا جنيبو هاد السواح وهاد..، يعين خصنا نشوفو حل هلاد 

 . مالل، وشكرابين املطار دايل

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

على املطار دايل بين مالل اللي هو منشأة فنية متميزة، اللي احلمد 
قامت هبا، ملا تربمج هاد املطار دايل بين مالل، ديك هلل بالدان 

الساعة كان ال وجود للطريق السيار، ملا تفتح الطريق السيار، نظرا 
للقرب دايل بين مالل مع املطار دايل حممد اخلامس، فالعدد من 
السكان دايل هاديك املنطقة كيلجأو ابألسبقية هلاد املطار دايل 

كنبخلوش وواعيني أبن هاد املطار   حممد اخلامس، ولكن احنا ما
اللي دار وهاد اإلستثمارات اللي دارت خصنا نوظفوها جللب 
العدد األكرب من الرحالت هلاد الشي، املكتب الوطين دايل 
السياحة واعي هباد الشي وكيدير جمهودات كبرية ابش هلاد املطار 

 ..دايل بين مالل، جييب شركات

 

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، السؤال األخري يف القطاع هو املتعلق إبنعاش شكرا 
اقتصاد املناطق اجلبلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تزخر بالدان كما تعلمون السيد الوزير مبناطق جبلية 
سياحية مهمة، ذات مؤهالت كبرية ومن شأهنا املسامهة يف إنعاش 
اإلقتصاد اجلبلي بصفة عامة، ومن شأهنا املسامهة أيضا يف تنويع 
املنتوج السياحي املغريب. ما هي اإلجراءات اليت اختذمتوها حاال 

 التوهذه املؤهفادة واإلستثمار هذا املعطى ومستقبال لإلست
 .السياحية اجلبلية؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، أان عندي قناعة أن املؤهالت الطبيعية دايلنا 
واملؤهالت الثقافية دايلنا واملؤهالت احلضرية دايلنا هي اللي خصنا 
نستعملوها ونستغلوها أكثر يف اجلاذبية دايل اململكة فهاد القطاع 
دايل السياحة. املناطق اجلبلية كما كتعرفو مناطق جذابة، ولكن 

ايل السياحة بوحدو ما ميكنلوش يتغلب على املشاكل قطاع د
مثال دايل الولوج لبعض املناطق. البد من تضافر اجلهود دايل 
مجيع القطاعات ابش ميكن لنا نوظفو هاد املؤهالت، اللي احلمد 
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هلل اللي عندان يف بالدان، بعض املناطق اجلبلية كتعرف واحد 
دايل السواح، نظرا التطور، واحد االزدهار وواحد ااإلقبال 

للتجهيزات األساسية اللي توفرت، نظرا كذلك ملؤهالت دايل 
اإليواء اللي كاينة، واخا ماشي فنادق ضخمة، ولكن كاين 
مؤهالت دايل اإليواء، كاين كذلك واحد العملية الكبرية اللي  
كتدار، هي تشجيع الشباب إىل الولوج إىل املهنة دايل مرشدين 

 ناطق اجلبلية، وبعض املناطق كتعرف واحدسياحيني يف هاد امل
اإلقبال كبري، احنا فهاد األسبوع اللي فات، وقعنا واحد اإلتفاقية 
إلعادة اهليكلة دايل واحد احملطة اللي هي رمزية ابلنسبة للذاكرة 
دايل املغاربة، هي احملطة دايل "أوكيمدن"، هدي حمطة جبلية اللي  

ار ولكن واحد احلالة دايل االهنيكيعرفوها األجيال دايل املغاربة، 
 ..اللي ما ميكنش نقبلوها وما ميكنش كذلك نبقاو

 :اجللسةالسيد رئيس 
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلمداوي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حينما طرحنا هذا السؤال حول إنعاش اقتصاد 
ق اجلبلية، نعين بذلك شيء من العدالة اجملالية يف التعريف املناط

دايل  7ابحملطات واملسارات السياحية اجلبلية. كنعنيو هبا 
توفري  املتكامل يف املداخيل، املدخل األول وهو اجملهود دايل الدولة

هاذ التجهيزات األساسية الطرق املعبدة واملمرات، بشيء من 
العدالة مع احملطات الشاطئية والساحلية، كاين احملطات ملي تقرر 
تكون حمطة سياحية على الشاطئ توجدت هلا الطريق إيال قريبة 

ود للطريق السيار توجد هلا البدال، تصرفت أموال كبرية لتثمني اجمله
ل اإلستثمار فهاذ املناطق الشاطئية شيئا من اإللتفات وإعطاء داي

األولوية هلاذ املناطق اجلبلية، هذا على مستوى االلتقاء مع اهليئات 
األخرى والوزارات األخرى، أما على مستوى وزارة السياحة 
التعريف يف املعارض الدولية واملناسبات الوطنية بل تعطى هلم 

اه ذ املناطق، غيمكن نتكلم اآلن على املياألولوية ابلتعريف هبا
والغاابت حددات واحد اجملموعة دايل املنتزهات الوطنية توبقال 

أمسطة شفشاون،  3دايل األقاليم  3اتزكا قريبة لتازة بوهاشم بني 
 le هاذ املنطقة بوحدها اللي ابقة يف إفريقيا اللي ابقي فيها

sapain   كيجيو للشاون  غري إيال عرفوهاذوك اإلسبان اللي
كيدوزو ليلتني وال ثالثة إيال دران طريق اللي كتطلع جلبل دايل 
أمسطة وكيلقاو النوع شجر الشح اللي موجود عندهم يف جنوب 

 .إسبانيا ابلتأكيد غادي نزيدو العدد دايل هاذ
 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة للسيد 
يبات قت التعقيبات اإلضافية، انتهى الوقت التعقالنائب، انتهى و 

دقائق  7اإلضافية هل من تعقيب إضايف آخر؟ الفريق اإلستقاليل 
معلومة خاطئة  ..la régie واثنية، هل من تعقيب إضايف؟

 .تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد حممد البكاوي

 السيد الرئيس،
غالت إقليم ابلنسبة لتافو تشجيع السياحة اجلبلية  السيد الوزير،

بركان السيد الوزير، اللي كتعرفو املنطقة مزاين مؤهالت الطبيعية 
دايهلا ولكن حلد اآلن تفتقر إىل أدىن شيء ابلنسبة للفنادق وال 
املنشآت السياحية واملسائل األساسية ابلنسبة للطريق داب راه كاينة 

يق السيار ر الطريق بينها وبني السعيدية، واللي كتحد على الط
 .الرابطة بني العيون وعرب اتفوغالت وبركان

  :اجللسةالسيد رئيس 
 شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، املرجو ضبط الوقت من طرف

la régieالكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات يف ما تبقى ، 
 .اثنية ابلضبط 74من الوقت 
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اجلوي والصناعة السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
هاذ األسبوع اللي فات كان عندي الشرف أنين اكتشف واحد 
اجلهة اللي هي وزان اللي هي منطقة يف بداية الريف، واللي هي 
عندها واحد الرتاث رائع ويّل عندها واحد الثقافة ويل عندها واحد 

ريخ واللي ما كيخصهاش بزاف ابش حىت هي تنطلق يف هذا التا
 .القطاع دايل السياحة، وأان أشكر الفاعلني احملليني

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، وشكرا على حسن مسامهتكم، 
ننتقل مباشرة إىل القطاع املوايل وهو القطاع املكلف إبصالح 

العمومية بعد الرتحاب ابلسيد الوزير، السؤال اإلدارة و الوظيفة 
األول عن تقييم تعميم الساعة الصيفية وأثرها على املواطنني، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .الكلمة للسيدة النائبة، تفضلي
 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 شكرا السيد الرئيس،
احلكومة تعميم إضافة ساعة على التوقيت السيد الوزير، قررت 

الرمسي للمملكة، والتزمت ابش تقدم واحد التقييم على هاذ األثر 
دايلو على املواطنني من جهة وعلى األنشطة اإلقتصادية 
واإلجتماعية من جهة أخرى، وعليه نسائلكم السيد الوزير، هل 

رار املذكور؟ ققمتم هبذا التقييم ما هي نتائج املقارانت ابلتوقعات ال
وما هي اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا ملواكبته على صعيد 

 اإلدارات العمومية؟ وشكرا
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم الوزير للجواب تفضلوا

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 السيد الرئيس،شكرا 
لذي من ا شكرا السيدة النائبة احملرتمة، على تفضلكم هبذا السؤال

خاللكم سيتيح لنا تنوير الرأي العام خبصوص هاذ املوضوع، 
تسألون السيدة النائبة احملرتمة، هل قمنا هبذه الدراسة؟ أذكر 
السيدة النائبة احملرتمة، أن الدراسة منذ عدة أايم خالصاهتا يف 

ا الرأي تركييب منشورة يف البواابت الوزارية الرمسية، واطلع عليهتقرير 
العام، واطلعت عليها الصحافة الوطنية ونشرت بعض تفاصيلها. 
بطبيعة احلال الدقائق املعدودة أو الثواين ال تتيح التفصيل فهاذ 
املوضوع ولكن ميكن نقول ليك أبن املرحلة األوىل من الدراسة  

، 7107ة مخس سنوات من تطبيق مرسوم كانت كتهم تقييم فرت 
اعتمدتنا التوقيت املزدوج، وهاذ الدراسة  7102ل 7107من 

خلصت إىل أن التوقيت املزدوج رمبا له سلبيات أكثر من 
و اإلجيابيات، وابلتايل فتجاواب مع تطلعات املواطنني، قرران نستقر 

يف واحد التوقيت معني، واش هو الصيفي وال الشتوي؟ املرسوم 
 مدد التوقيت الصيفي إىل الفرتة الشتوية وأخضعه للمرحلة الثانية
من الدراسة ابش نشوفو األثر دايلو يف اجملال دايل الصحة، دايل 
الطاقة، األمن العام، النقل واإلستهالك الداخلي واألثر 
اإلقتصادي بصفة عامة، وهي نتائج سبق أن أعلنت عنها هي 

احد خاوف اللي رمبا خلقت و نتائج تطمئن وتبدد الكثري من امل
اخللط عند املواطن أن اآلاثر على الصحة واضطراابت النوم هو 
ال أييت من التوقيت الصيفي املستدام على مدار السنة، هو أييت 
من التغريات املتكررة، يعين كنديرو التوقيت الشتوي، ويف مارس  
 ةكنرجعو للتوقيت الصيفي ومبا أن رمضان فهاذ السنوات األخري 

 ..تنضطرو نديرو أربع تغريات
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب      
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 :النائب السيد مسري عبد املوىل 
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، شكرا على اجلواب دايلك، قليت أبن كنبدلو       
لة الوحيدة يل احنا الدو أربع مرات يف السنة التوقيت، يف العلم داي

مرات يف السنة التوقيت، وبطبيعة احلال  4يف العامل اللي كتبدل 
هاذ الشي غري صحي وغري طبيعي، التقرير شفناه إجيايب أكثر من 
سليب ولكن واش الوزارة، واش احلكومة عندها اإلجراءات اللي  
كتصاحب ابش يكون الدخول دايل التالميذ والدخول دايل 

هلم يف الوظيفة العمومية أو الوظيفة اخلاصة؟ علما أن  اآلابء داي
كاين واحد املرونة واش ديك املرونة غتكون هي السبب دايل 
الفوضى؟ واش كاين إجراءات اللي احلكومة غتقوم هبا ومخمت 

 .فيها وغطبقها؟ شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة للسيد النائب من فريق       
 .الة واملعاصرةاألص

 :النائب السيد عدي بوعرفة
السيد الوزير واألخ العزيز، التوقيت الصيفي، التوقيت       

ي الشتوي، التوقيت الرمضاين مىت ستنتهي هاذ املهزلة؟ ومىت ستنته
هاذ البدعة املغربية؟ اليت تؤثر سلبا على حياة دايل الناس؛ 

 00يف اجلامع مع التمدرس دايل األطفال، العشا دااب كنصليو 
ليال. أان كنعتقد أبنه جيب إعادة النظر فهاذ التوقيت الذي يؤثر 
سلبا على املعنوايت دايل املغاربة، إيال كاين شي دراسة وريوها 

 ...لنا وعطيوان احلقائق دايل األشياء
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للرد يف بضع ثواين       
 .عشرين اثنية، تفضلوا

 

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

السيد النائب احملرتم، إيال كاين شي دراسة وريوها لنا راه يف     
البوابة منذ عدة أايم وأسابيع وأان أنتظر التفاعل وردود الفعل هاذ 

كن ما كيبغيوش يقراو. اإلجراءات..، شوف املغرب..،  الناس مي
كاينة مشاكل يف املغرب يف واحد العدد دايل القطاعات ولكن 
غادي يكون من غري املستقيم والنزاهة الفكرية أن نعلق على 
مشجب الساعة، يعين احنا ما غريان ال توقيت صيفي ال شتوي، 

 ..لصيفياحنا ابلعكس مشينا لإلستقرار، هذا التوقيت ا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل هو عن التسريع يف تنزيل الالمتركز       
اإلداري للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد حممد غياث

 السيد الرئيس،
يل مرسوم الالمتركز يف تنز السيد الوزير، بغينا نعرفو فني وصلتو       

 .اإلداري؟ وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب
السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 

 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية
شكرا السيد النائب احملرتم على تفظلك هبذا السؤال اللي هو 

 الذي ينبغي أن يستأثر إبهتمام ابلغ املواطنني املغاربة،املوضوع 
ألن ميثاق الال متركز هو مشروع يعين يكاد يكون ثوراي يف التنظيم 
اإلداري داململكة املغربية، ألول مرة إدارة يف منوذج شديد التمركز، 
تقرر نقل االختصاصات التقريرية إىل اجلهات وليس كشعار، ألن 

ة قليلة املؤطرة أبجندة مضبوطة، مبعىن يف هنايهذا من املشاريع ال
هاذ الشهر ينبغي على كل القطاعات أن تكون قد أعدت وعبأت 
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التصميم املديري املرجعي لعدم متركز مصاحلها اخلارجية، مبعىن 
غتقول لينا كل إدارة أشنو هي اإلختصاصات اللي غتنقل وأشنو 

اديش، ويف وية اللي ما غهي املوارد املالية والبشرية واملؤشرات التنم
اإلجتماعات للجنة الوزارية لالمتركز اللي   4أي وثرية احنا دران 

كرتأسها السيد رئيس احلكومة، وكنشرف بتأمني السكراتية دايهلا، 
وقمنا ابملصادقة على أول تصميم توصلنا به وهو التصميم وزارة 
الداخلية، واآلن احنا كنتاظرو كاين تصاميم أخرى كتوصل 

خاص يكون مجيع القطاعات الوزارية عندها  juillet 31ف
سنني خاص تكون اإلدارة املغربية   3خارطة الطريق، ومن داب 

كلها ال ممركزة بينهما مبوجب املرسوم، إذن هذا واحد الورش جيد 
جدا أن السادة نواب األمة يبقاو يطرحو علينا ابستمرار، ابش 

طار الالمتركز، غاديني فيها يف إاملغاربة يعرفو أشنو هي الوثرية اللي 
ويف إطار اإللتزامات اللي غتعطينا واحد النموذج إداري اللي  
كيدعم اجلهوية املتقدمة وكيقرب املواطنني أو كيعمل على توطني 
السياسات العمومية وفق اإلنصاف يف تغطية اجملال الرتايب، وشكرا 

 .السيد النائب احملرتم
 :السيد رئيس اجللسة

 .لكم السيد النائب للتعقيبالكلمة 
 :النائب السيد حممد غياث

شكرا السيد الوزير، من خالل الرد دايلكم كيبان أبن هناك إمجاع 
على أن هذا ورش وطين كبري، ما شي جمرد نقل السلطات 
واالختصاصات ما بني املركز واجلهة، وكذلك بداية حقيقية لنظام 

يتطلب دان، وهاذ الشي كلنظام جديد يف التدبري دايل اإلدارة ببال
تغيري يف العقليات ويف السلوك لدى الفاعل السياسي ولدى 
الفاعل العمومي، ولكن مع لألسف كنالحظو وخوذ هاذ الشي 
من ابب التنبيه به السيد الوزير أبن احلكومة راه ما عاطياش احلجم 
احلقيقي هلاذ الورش، ونعطيك بعض املالحظات، أوال القيادة 

ال دار شي ملف خاصو يبقى عند رائسة احلكومة، املشروع إي

بتتبع أسبوعي، ألن امللف كبري. املالحظة الثانية أن القطاعات 
احلكومية راه جا يف املداخلة دايلكم، ما منخرطاش كلها، قليت يف 

يونيو، أان كنظن أبن قطاع  31يوليوز خاص يتحطو وال  31
اعات دليل أبن القطواحد اللي حط التصميم داملديري دايلو، هذا 

احلكومية راه مازال يعين الوزراء مازال ماقدينش يطلقو، احلجم 
دايل االختصاصات اللي مفوضة راه مازال خاص إعادة النظر 
فيها داك الشي مازال متواضع، مصلحة البالد تتطلب هذا، 
وكنالحظو كذلك تداخل يف االختصاصات، ما بني اهليئات 

ل ، ابلتايل من هنا ميكنا نتصورو نوع داياملنتخبة وما بني اإلدارة
البلوكاج اللي يقدر يكون، مدة التنزيل ثالث السنوات السيد 

واحنا كنجرجرو فيه،  23الوزير بزاف، هاذ املشروع راه من 
 .سنني راه 3واخلالص دايل البالد فهاذ املشروع هذا، وابلتايل 

 :السيد رئيس اجللسة
قاش ، هل من تعقيب إضايف؟ مابشكرا السيد النائب انتهى الوقت

الوقت مع األسف السيد الوزير، منر للسؤال املوايل وهو عن تسوية 
الوضعية اإلدارية واملالية حلاملي الشواهد العليا من موظفي 
اجلماعات الرتابية املرتبني يف سالمل دنيا للسيدات والسادة النواب 

ي السؤال، د واضعاحملرتمني من فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألح
 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عمر امحني
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، ببعض اجلماعات الرتابية موظفون حاصلون 
وغريها، يعملون كأعوان  على شواهد عليا كاإلجازة واملاسرت

مبختلف مصاحل اجلماعات ابلنظافة والبستنة وغريها، مرتبون يف 
سالمل دنيا ويتقاضون أجورا هزيلة ال تناسب شواهدهم العليا 
وعطاءهم املهين، لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 

 .املستعجلة اليت ستتخذوهنا إلنصاف هؤالء املوظفني؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، أوال ينبغي 
أن أوضح أن هاذ األمر دايل تسوية األوضاع املالية واإلدارية 
لبعض املوظفني طبقا حلاملي الشواهد ال خيص فقط اجلماعات 

ة وع أفقي خيص املوظفني يف كافة إدارات الدولالرتابية، هو موض
واملؤسسات العمومية، األمر يتعلق مبوظفني اتبعوا دراستهم 
وحصلوا على شواهد عليا، يعين بعد أن اخنرطو يف الوظيفة 
العمومية من تلقاء اختيارهم يف سالمل دنيا، إذن بعض ما توظفو 

ن هؤالء لك يف سالمل دنيا اتبعو الدراسة وحصلو على الشواهد،
املوظفني هم موظفني مدرجني يف أنظمة أساسية، عندها 
مقتضيات عامة أو هاذ املقتضيات حبكم الدستور األحكام 
الدستورية اللي كتقول أبنه الولوج للمناصب يتم وفق الشفافية 
والنزاهة والكفاءة غري يف الوظيفة العمومية الكفاءة ما كتحسب 

يف  كتحسب ابعتبارات أخرى معروفةابلقيمة األكادميية، الكفاءة  
مجيع بلدات الناس، الكفاءة عندها مقتضيات دايهلا فاملردودية يف 
العمل، إذن داب هذا مرجع، السيد النائب احملرتم كتسألين أشنو 
هي اإلجراءات اللي غناخذو، غناخذو كافة اإلجراءات اليت 

نوان ألن  و يستدعيها األمرو داخل القانون اإلطار، وهنا تنبغيو تعا
كتطرحو علينا أسئلة عدة مرات على فئات املوظفني كذا، يعين 
ما فيها ابس نذكرو ابلقانون، كاين واحد النظام أساسي إذا ما  
كانش مالئم نغريوه، لكن أان ميمكنش انخذ تدابري خارج 
القانون، القانون كيقول الشهادة يف التوظيف، والرتقية ابلكفاءة 

 ن اللي حاصلني على الشواهد العليا ميكن هلماملهنية، إذن فاإلخوا
يتقدمو للمباراة اللي كتفتح على حساب املناصب العليا ابش 
يرتقاو الولوج للدرجة، الولوج للدرجة قانونيا يف املغرب ال يتم 

ابلشهادة، يتم إما ابالختيار ابألقدمية وال ابإلمتحان دايل 
البشرية  ار تثمني املواردالكفاءة، إذا هاذ القانون كيبان ليكم يف إط

 .داملغرب ما كافيش
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، واضح كايف، تعقيب الفريق تفضلوا السيد 
 .النائب

 :النائب السيد حممد إدعمار
السيد الوزير، صراحة احنا بغينا نذاكرو معكم يف إطار القانون 

 مية سواتويف إطار الدستور، مجيع اإلدارات الوظيفة العمو 
لقانون املالية  30الوضعيات داملوظفني دايهلا بناء على املادة 

، وتصاحلات مع املوظفني دايهلا حاملي الشهادات، إيال 7100
املوظفني داجلماعات الرتابية اللي جزء منهم املرسوم دايل 

زاد كرس احليف يف حق واحد الفئة، البقية دايهلم   7100أبريل
آلن، ودخلوا يف واحد اجملموعة التشنجات كيعانيو دااب إىل حد ا

 7مع اإلدارات دايهلم يف احملاكم وكينصفهم احملاكم، احنا عندان 
داإلقرتاحات السيد الوزير، اإلقرتاح األول اللي عندهم الشواهد 

، هاذ املرسوم اابقي حي، 13يطبق عليهم املرسوم  7107قبل 
، 7101وز ر يوليابقي ميكن يتم التنفيذ دايلو، البقية اللي مو 

صحيح اجلماعات دااب داخلة يف التدبري احلر بناء على القوانني 
التنظيمية، تسرعو السيد الوزير يف إخراج النظام األساسي 
داملوظفني داجلماعات الرتابية، ونفتحو هلم اجملال للرتاقي كغريهم 

 .من املوظفني
 :السيد رئيس اجللسة

زير ايف؟ شكرا السيد الو شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إض
على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل آخر قطاع يف هاته اجللسة، 
نرحب ابلسيدة الوزيرة يف سؤال عن توفري السكن الالئق وتنويع 
العرض سكين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .السؤال تفضل السيد النائب والتنمية الكلمة ألحد واضعي
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 :السيد موح الرجدايلالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، الشك أن ابلنظر للحاجة املاسة للسكن 
الالئق، وكذلك الختالف احتياجات يعين املستفيدين، واختالف 
حاجيات الفئات املستفيدة، وابلنظر اللتزاماتكم يف الربانمج 

طاع يف برانمج القاحلكومي، نسائلكم السيدة الوزيرة احملرتمة عن 
 .توفري السكن الالئق وتنويع العرض ملختلف الفئات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلي

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،
كرا السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال اللي كيطلعو لو ش

املغاربة قاطبة عرب أحناء اململكة، التحدي اليوم فني كاين؟ هو 
يكون عدالة إجتماعية، يعين كل مواطن كيفما كان الدخل دايلو 
يكون عندو واحد السكن كيناسب املدخول دايلو، والعدالة 

غلنا يف هاذ املنتوج؟ كيفاش اشت اجملالية هو فني ما كان يقدر يلقى
دالربامج للسكن اإلجتماعي، كاينة السكن  7الوزارة، اليوم كاين 

ألف درهم  041ألف درهم، وكاينة السكن دايل  711دايل 
للفئات املعوزة، السكن دايل الطبقة املتوسطة ما لقاش إقبال، 
 اليوم واحد العدد ضئيل دايل الوحدات اللي وجدت فهاذ الشرحية

دايل الطبقة املتوسطة، ولكن دران واحد الدراسة اللي بينات لينا 
دايل الناس اللي راغبني يف السكن خاصهم سكن  %41أبن 

خاصهم أقل من  %04ألف درهم، وكاينة  711اجتماعي دايل 
ألف درهم، وهذا هو التحدي اللي اشتغلنا عليه واليوم  041

للي  دد دالوحدات اابجملهودات دايلكم استطعنا ابش نقلصو الع
ألف وحدة على  011سنني ل 1ألف وحدة على  111كان 

أساس ميشيو للعامل القروي وتستافد كذلك املقاوالت املتوسطة 

 والصغرية، إذن حنن نشتغل مبعية الفاعلني دائما يف مقاربة تشاركية
 .وكنشغلو القطاع اخلاص والقطاع التعاوين

 :السيد رئيس اجللسة
 .يب للفريق تفضلو السيد النائبالكلمة أو التعق

 :النائب السيد حممد قروق
 السيد الرئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، اجملهودات دايلكم ملموسة اللي كتبذلوها، 
ولكن كيبقى هاذ الربامج، الربامج الوقع دايهلا حمدود على املواطن، 
فهاذ الربامج يعين تسجالت عليها واحد اجملموعة من 

ميكن اإلمجال دايهلا فالبعض منا أن هناك هذ املالحظات،اللي 
الربامج يعين مستفداتش منها الفئات املستهدفة، كذلك التكلفة، 
السؤال دايل التكلفة مقابل اجلودة، كذلك عدم سد اخلصاص 
املتزايد، كذلك يعين عدم االستفادة دايل بعض الفئات من هاذ 

ك كذلالربامج من الفئات الوسطى، مثل الفئات الوسطى،  
املضارابت اللي كتوقع يف هاد اجملال، كذلك عدم مراعاة 
اخلصوصيات احمللية دهاذ الربامج هاذي، كذلك عدم دمج هاذ 
الربامج هاذي يف املخططات احمللية، هاذ املالحظات كاملة  
كيفاش غادي ميكن نتغلبو عليها ابش جناوبو على السؤال 

، وجودة فة مناسبةداملواطن اللي كيبغي واحد السكن الئق بتكل
مناسبة، وابلتسليم يف املوعد، ومبساطر مبسطة، شكرا لكم السيد 

 .الوزي
 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة يف عشرين اثنية، الرد يف ما 
 .تبقى من الوقت

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكانالوطين والتعمري 

  %11املرونة مع النشاء أو بقيت أان اآلخرة، التكلفة أكثر من 
كلها كتجي من العقار، اليوم كنديرو جمهود كبري ابش نعبأو العقار 
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العمومي، ابش يكون الوقع دايلو على التكلفة، أو كنشتغلو على 
ون واحلفاظ على اجلودة العدالة اجملالية، ولكن يف إطار القان

والسالمة داملواطن، إذن أبواب الوزارة مفتوحة أو ميكن لينا جنيو 
 .للجنة أو نذاكرو فهاذ الشي بعمق ومبتسع من الوقت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السؤال األخري يف القطاع ويف جدول األعمال دايل األسئلة 

 وابوالسادة النهو حول السكن التشاركي والتضامين للسيدات 
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لطرح 

 .السؤال
 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة، السيد الوزير، القطاع احملكور دميا كيبقى هو 
اآلخر، من اللي بدينا، السيدة الوزيرة، كاتبة الدولة احملرتم، هو أن 
تنطرحو ليك اليوم واحد اإلشكالية خطرية، خطرية جدا، وما 
فيهاش واحد اإللتزام، هاذ اإلشكالية هي أن الدولة أو الوزارة 

املواكبات، مواكبة اجتماعية، مواكبة مالية،  ملتزمة بثالثة دايل
مواكبة تقنية، يف املواكبة اإلجتماعية ينتهي دور املستفيد من 
هاذيك البقعة األرضية، ينتهي دوره مبجرد هدم الرباكة، هباذ بلغة 
صرحية ومن بعد كتخليه اإلدارة كيبقى بوحدو، مع ذيك املواكبة 

، شريك عندو إمكانياتما كتبقاش، أشنو تيجي، تيجي واحد ال
وواصل، وعندو إمكانية، عندو إمكانية، واصل يف مجيع اإلدارات، 
حيث عندو الفلوس، حيث، كيخلص البقعة وتيخلص لبالن، 
وتيخلص هاذي، كيفرض الشروط دايلو، وهو غري غريب على 
املنطقة، ماشي ولد املنطقة، ماشي، ال عالقة له بدور الصفيح  

ك مع املقصود ابلسؤال، تيتشار  هذا هو كيجي تيتشارك مع الناس
الناس تيخلص عليهم، تيدير ذاك الشي اللي بغى يدير، إيال ما 
بغاوش يلتا، إيال ما توافقش معاهم حبال هكا تيقول ليهم سريو 
يف ما بغيتو، ميشي للمحاكم عندو البالن، عندو هاذي، والبد 

اء، بسطاء،  ضعف السيدة الوزيرة احملرتمة من مواكبة هاذ الناس ألهنم
 21عام، كاين واحد الراجل عندو  11كاين العيالت عندهم 

عام، كيفاش غادي يبقى غري غادي مع واحد اتبع واحد مول 
الشكارة هو اتبعو غادي معاه اتبعو، وتيطلعو هنا ويهبطو هناي 
لذلك كاين شكاية يف العمالة، شكاية يف احملاكم، شكاايت هنا، 

لية واحد وال شي مصلحة وال شي حاجة لذلك البد من واحد اخل
ابش تفك هاذ املشاكل تصنتو ليهم واحد من سيدي مومن وال 
من الربنوصي غادي يقول ليه هبط للمحكمة دايل آنفا دايل 
املدينة وا ما عمرو غيمشي للمحكمة هاذي، ما عمرو غيتواصل 
مع شي عمالة، ما عمرو غيتواصل مع شي إدارة، لذلك البد من 

 فهاذ الناس هاذو ونواكبوهمالبحث 
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة اجلواب
السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 

 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان
وصلنا به اللي تالسيد الرئيس والسيد رئيس الفريق، احنا السؤال 

واللي برمج، هو على حول التعاونيات، السكن التعاوين، ولكن 
ال أبس، صحيح أن السيد النائب احملرتم كاين مشاكل، والناس 
خاصهم واحد اخلاانت واضحة فني يلجأو ابش يساعدهم احللول 
للمشاكل دايهلم، الوزارة كتشتغل يف إطار منظومة حملية، إذا 

لى للي فيها ممثل الوزارة، السلطة احمللية، وممثل عاملنظومة احمللية ا
اجلمعيات إيال كانو منظمني وال الفدرالية دايل التعاونيات، 
وكيشتغلو وكيضبطو لينا الالوائح، الوزارة صحيح، توصالت 
بواحد العدد كبري دالشكاايت، ولكن عندان مفتشية عامة اللي  

األمر هذا،  تبث فهاذكنحيلو عليها هاذ امللفات وكتدير لينا أو ك
، إذن يف إطار هاذ chikaya.ma واحلكومة حلت البوابة دايل

القنوات املفتوحة، كنحاولو نعاجلو بعض الشكاايت، لكن ملي  
كتمشي األمور للمحاكم، راه ما ميكنش ندخلو إال بعد بت 
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احملكمة يف امللف، ونزيد أنكد عليكم، ونزيد نطمأنكم أبن 
وكتابة الدولة مفتوحة على مدار األسبوع، األبواب دايل الوزارة 

وميكن لينا فهاذ لقضية دايل البت يف عدد الشكاايت، وشنا هي 
 chikaya.ma التقييم دايل املردودية دايل البوابة اإللكرتونية

ميكن لينا جنلسو عليها ونذاكرو ونشوفو شكوان مها احللول لتسريع 
ري يف لعب دور كبهاذ البت يف املشاكل، ألن الوقت حىت هو كي

تعقيد املساطر واملشاكل، واحللول كلها ممكنة، صحيح العنصر 
البشري إيال اشتغلنا عليه خاص املغاربة يكونو كيأمنو ابلقانون، 
وكريدخو للمساطر، منني كتخرج على القانون وكتدير مسطرة 
خاصة بك، راه كيصعاب علينا ابش نتبعو، كل واحد بغى قانون 

ابغي املساطر وكاينة اللي كيبغي حيرق املراحل، لراسو وكل واحد 
وابلتايل خاصنا نكونو واقعيني واملغاربة، ولكن احلكومة عندها 

 مجيع اإلمكانيات ومجيع اآلليات ابش نبتو يف احللول املمكنة
 :السيد رئيس اجللسة

املسامهة، وبعد كامل املرونة،  شكرا السيدة الوزيرة على حسن
فينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول ننتقل، نكون قد استو 

من النظام  017أعمالنا، ومنر اآلن لتناول الكالم وفقا للمادة 
الداخلي جمللسنا املوقر، والكلمة للمتحدث األول عن فريق 
األصالة واملعاصرة حول أزمة املاء الصاحل للشرب يف املغرب القروي 

لي تفضواجلبلي وكيفية مواجهة العطش خالل هاد الصيف، 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب
 شكرا السيد الرئيس،

أحيطكم علما أن جمموعة من أقاليم اململكة كتعرف  السيد الوزير،
إشكال كبري يف ندرة مادة حيوية جدا اللي هي املاء، جمموعة من 

يها فأقاليم اململكة، السيد الوزير، كتعرف أزمة العطش، وحنن دولة 
سد، كيف يعقل السيد الوزير أن هاد اإلشكال  041أكثر من 

مستمر إىل يومنا هذا لسنوات عديدة، اليوم السيد الوزير، إقليم 

العرايش يف مركز موالي عبد السالم بن مشيش وجمموعة املداشر 
اجملاورة وامراس بوزهري جمموعة من املداشر السكان كذلك كيعرفوا 

ادة احليوية مما ينعكس سلبا على املعيش ندرة كبرية يف هاد امل
اليومي دايهلم، على االقتصاد احمللي وكذلك على السياحة الروحية 

 اليت تعترب هاد املنطقة موردا أساسيا لساكنتها،
اليوم الساكنة دايل هاد اإلقليم تضرعت، يئست،  السيد الوزير،

عيات ابملراسالت ابلشكاايت اليوم كتكتب عرائض السيد الوزير، 
وترسلها للجهات املسؤولة ابش جيربوا هلا حل جذري هلاد 
اإلشكال، اللي كتعرفو هاد املنطقة وللي هي ماشي بعيدة بزاف 

 7لي فيه وزان العلى املنطقة احلضرية، كذلك السيد الوزير إقليم 
، 7112السدود واللي تعطات انطالقة كبرية لواحد املشروع يف 

اعطى االنطالقة دايلو صاحب اجلاللة نصره هللا، ولكن اإلشكال 
الكبري دايل املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب ما عرفنواش  
كيفاش، عالش اإلشكال ما زال مستمر؟ فهاد اإلقليم اليوم، 

اك ساكنة ال تبعد أقل، تبعد أقل من كيلومرت السيد الوزير، هن
واحد على السدود، لكن تتعرف هاد اإلشكال، بغينا نعرفو 
معاكم السيد الوزير هاد احلكومة، واش عندها سياسة جديدة 
إسرتاتيجية جديدة، سياسات عمومية جديدة اخلاصة هباد 

د ااإلشكال دايل املا؟ واش كتعرفوا؟ عندكم واحد اإلسرتاتيجية هل
الساكنة ابش على األقل، هاد اإلشكال ما يبقاش مستمرو، ألن 
ال يعقل أن مدار حضري ومدار قروي ال يبعد بكثري عليه، الناس 
دايلو كيعرفو العطش، واحنا ابقي نتذكر هاد األزمة اللي عرفتها 
جمموعة من املناطق اللي خرجوا الناس يف مسريات واحتجاجات، 

هاد احلكومة هادي، خصوصا الوزارة  نتأمل، السيد الوزير، أن
املكلفة هباد القطاع أن يكون بعد سبب الغياب، املانع خريا ابش 
جياوبنا السيد الوزير، وكذلك أنه تكون عندكم إجاابت جذرية 

 .إلجياد احللول هلاد الساكنة وشكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة
يد طة نظام السالكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضل، نق

 .الرئيس تفضل
النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي )نقطة 

 :نظام(
 شكرا السيد الرئيس،

متعلقة ابملواضيع الطارئة، اآلن كاينة  017هاد املادة دايل 
وحدة املوضوع، ويف جلسات سابقة حني يكون وحدة  موضوع،

ابش كيكون جواب  017املوضوع حىت فيما يتعلق ابملادة 
مستفيض دايل السيد الوزير، كيطرحوا الفريقني جبوج املوضوع 
دايلو، وآنذاك يكون اجلواب، ألن اآلن إيال جاوب السيد الوزير 

 .ما بقى معىن هلاد..، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

صحيح أن املتحدث الثالث ابلرتتيب، امسحو يل، ألن كاين 
الرتتيب دالربانمج والسؤال الثالث هو الذي يتضمن العالقة مع 
السؤال األول، وال مانع من طرحه مباشرة بعد األول لوحدة 

 .املوضوع، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي

 يس،شكرا السيد الرئ
غري استكماال، بطبيعة احلال، هاد املوضوع دايل دايل اإلشكالية 
دايل املاء واالنقطاع دايلو يف واحد اجملموعة دايل املناطق يف 
بالدان كيتكرر مع بداايت كل صيف، واألسف الشديد فهاد 
السنة واحد اجملموعة داملناطق اللي ما كانتش معنية أصبحت 

خلصوص، هذا اإلشكال كيعيشوه معنية، املناطق الشمالية اب
املواطنات واملواطنني، كاين عمل كيّدار على املستوى دايل التزويد 
عدد من املناطق انطالقا من السدود، ونتكلم على كمثال اإلقليم 
دايل وزان اللي هو على مقربة من أكرب سد، سد الوحدة واللي  

ال،  كتعاين واحد جمموعة دايل اجلماعات القروية، بطبيعة احل

كيتم اإلعداد دايلو، ولكن املاء هو احلياة، ما  كاين برانمج
ميكنلوش يتقطع وننتظرو حىت تكمل هاد الربامج، كنعتقد السيد 
الوزير على أن احلكومة مطالبة بشأن أهنا تكون واحد التعبئة بكافة 
املناطق املعنية، تكون واحد التعبئة على املستوى اجلهوي 

ء لي مضررة بشكل كبري أهنا توفري دايل املاواإلقليمي املناطق ال
الصاحل للشرب للساكنة دايهلا، وكذلك حىت ابلنسبة من للقطيع 
احليواين اللي كاينة هبا، ألن يف بعض املناطق اإلشكال اإلشكال  
كبري ويدفع إىل اإلحتجاج، ويدفع كذلك إىل اهلجرة، وهنا 

ة كبرية ، ألن نياملفروض على أهنا يتم التعامل بواحد التعبئة وط
األمر صعب جدا يف مناطق معينة، ومن انحية أخرى كاين واحد 
اجلانب اللي مرتبط ابإلخبار، ألن األمر ال يتعلق فقط ابملناطق 
القروية، أان تكملت على إقليم وزان مدينة وزان كذلك تعاين من 
هاد من هاد األمر، على األقل يتم األخبار دايل املواطنات 

وكانت جتربة سابقة مبدن، أان أتذكر مبدينة طنجة كانوا  واملواطنني 
كيخربو املواطنات واملواطنني امىت غيتقطع املا وامىت غادي جيي، 
ماشي كيتفاجأوا يف واحد اللحظة أبن املا وكيغيب لساعات، بل 
أكثر من ذلك أن سجلت يف السنة املاضية على أن قطعو للناس 

ا، ألضحى قطعوا عليهم املاملا يف عيد األضحى، صبيحة عيد ا
أعتقد أن هاد الشي ما خصوش يتكرر هاد السنة، وتكون تعبئة 
ألن األمر ليس ابهلني، األمر يتعلق ابملاء الصاحل للشرب، " وجعلنا 

 . من املاء كل شيء حي" شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .وشكرا لكم السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير
ة وزير املنتدب لدى رئيس احلكومالسيد مصطفى اخللفي، ال

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 
السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل  عن

 :واللوجستيك واملاء
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نيابة عن السيد الوزير، أوال، هنالك سياسة خبصوص هاد 
السيد و  اإلشكالية املطروحة، واان كنشكر السيدة النائبة احملرتمة

النائب احملرتم على طرح هذا املوضوع اللي عندو واحد الراهنية 
وحساسية كبرية ابلنسبة للمجتمع، وأتفق على ضرورة الرفع من 
مستوى التواصل واإلخبار دايل عموم املواطنني واملواطنات هباد 
األمر، السياسة احلالية تقوم، هي عندها بعد استباقي، ألنه اآلن 

أننا غادي نواجهو إشكالية على  7102يف التوقع دايل ص
مركز ومدينة، هادي الدراسة اللي كاينة حاليا،  41مستوى 

املناطق اللي تشار ليها السنة املاضية فعال واجهنا فيه إشكاليات، 
كان جمهود مهم، خاصة على مستوى   7101ولكن يف صيف 

ألف زبون  041مراكز منها اللي وقع فيها التدخل  1مركز  40
مراكز اللي  1نها تسع مراكز اللي متت املعاجلة الوضعية دايهلا، وم

، اليوم هاد الصيف 7102تربمج أن املعاجلة مت يف فرتة الحقة يف 
مدينة ومركز واليت  41التحدي كما قلت موجود على مستوى 

من املرتقب أن تعرف عجزا يف تزويدها ابملاء الشروب خالل فرتة 
 أوال، املكتب معبأ، هنالك اخلطوات اليت الذروة، السياسة املتبعة

 :اختذت أفضت إىل ما يلي
مركز يف العمليات املشاريع دايل حل  72مركز،  41أوال يف هاد 

املشاكل دايلو، فاش تنقول مركز ومدينة مبعىن ميكن يكون مجاعة 
حضرية مجاعة قروية أو مدينة من احلجم دايل املدينة دايل وزان، 

قة طور اإلجناز وغادي يوقع التأمني بواحد طري فاملشاريع توجد يف
غادي  7102جزئية، ولكن احنا عندان التوقع دايل مع صيف 

تنتهي فيها العمليات دايل األشغال ابش غادي يويل املشكل 
مركز جديد اللي فيها العجز، غادي  03حملول بشكل دائم، 

زال ما  اابلضرورة غادي تّدار العملية دايل التعبئة ألن األشغال م
انطلقاتش ابش نقولوا احلل غادي يكون من غادي من يتم القضاء 
على املشكل بصفة كلية هاد السنة، ولكن غادي يتّدار جمهود 
من أجل التأمني دايل احلاجيات دايل هاد الساكنة ابلطرق 

املتعارف عليها، ما هو أساسي أن املكتب يف إطار اإلسرتاتيجية 
مجاعة  201التدخالت دايلو مشلت اللي اختذها، حاليا عدد 
 .كبري للتأمني احلاجيات من املاء ترابية، يعين، واحد اجملهود

ه كاين سياسة وطنية استباقية ملواجهة التحدايت املرتبطة بندرة امليا
اجلوفية، ألن كانت عندان مياه جوفية يف بعض املناطق، ولكن 

اطق ننضبت وما بقاتش أو بسبب اجلفاف اللي ضرب بعض امل
وأدى إىل تراجع اإلحتياطات املائية، هلاد السبب كاينة واحد 
اخلريطة وطنية على مستوى املكتب لتلبية احلاجيات إما من املاء 
الشروب أو، اآلن احملطات دايل التحية دايل املياه راه كاين 
املشروع على مستوى الشمال كاين مشروع مستوى سوس اشتوكة 

ع أو على مستوى أتمني التزويد من دايل املشاري 7آيت ابها، 
املياه من التجهيزات املائية الكربى كالسدود، وهنا ال بد من 
اإلشارة لسدين اللي مها مشروعني كبريين، املشروع املرتبط بسد 
واد غيس على مستوى الشمال ابش اإلقليم دايل احلسيمة وعدد 

وب نمن األقاليم يف الشمال أتمن، أو السد دايل فاصك يف اجل
يف واد نون من أجل أيضا التأمني دايل احلاجيات، هاد األمر 
يعزز من القدرة دايل التغطية على املستوى اجملال احلضري 

املشكل ابقي  %22أو على مستوى اجملال القروي  011%
 .اللي كتشكل حتدي كبري %3عندان يف هاديك 

 :السيد رئيس اجللسة
تنمية هو عن فريق العدالة والشكرا السيد الوزير، املتحدث األخري 

حول تقييم عملية اجتياز امتحاانت البكالوراي، الكلمة ألحد 
 .أعضاء الفريق، تفضل السيد النائب

 
 :النائب السيد السعيد الصادق

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
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 السيدات والسادة النواب،
من النظام الداخلي، أتناول الكلمة عن تقييم  017 إطار املادة يف

إجراء امتحاانت البكالوراي، وهباد املناسبة يسران أن هنينء كل 
الناجحني والناجحات من التالميذ املغاربة، وأن هنينء األسر اليت 
وراءهم واألساتذة واألطر اإلدارية الذين بذلوا كل التضحيات 

ز ء النتائج املرجوة، ومناسبة أخرى أيضا لنعتواجلهود ليحقق هؤال
ابملدرسة العمومية وما حتققه من نتائج ابهرة رغم كل اللي أشكال 

تبارا التبخيس والتشويه اليت تتعرض هلا مسعتها ، ولكن ملا نعطيها اع
وألطرها اعتبارا أكيد أننا نستطيع حتقيق نتائج مهمة ومهمة جدا، 

أيضا العناية بذوي اإلعاقة اللي  من اإلجراءات اللي نثمنوها
من نسبة النجاح، وأيضا التقدم يف  %11خالهتم حيققو نتيجة 

حماربة ظاهرة الغش، أيضا ال بد أن ننبه يف إطار التقييم على أن 
الظروف اليت تتم فيها عملية التصحيح واإلجراء حمتاج ابش نبدلو، 

والشروط  منيةتبدل الوزارة واحد اجملهودات يف توفري احلماية األ
القانونية والضماانت حلماية األطر دايل الوزارة كلهم، ألهنم 
تيتعرضوا للتهديد واالعتداء وأيضا الظروف اللي تيدوز فيها 
التصحيح، ونعتز أيضا حبفلة التفوق ابملتميزين، اإلحتفال 
ابملتميزين ، اللي مع األسف، نتأسف كثريا ملا حصل يوم أمس 

طرهم مس للمتفوقني بدرعة اتفياللت، اللي تتأطيلة هنار وليلة األ
مؤسسات اخلرباء والباحثني دايل جهة درعة  7وتتواكبهم 

اتفياللت لتأهيلهم إلجراء املبارايت ووضع الرتشيحات دايهلم أهنم 
 ...تعرضو ملنع

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة

 الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى اخللفي،
سعيد  السيد املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين عن

أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل 
 :والبحث العلمي

بدوري أهينء كافة النجاحات والناجحني يف امتحان البكالوراي 
ورة ى الدورة اإلستدراكية، هاد دمع متين النجاح ملن هم مقبلون عل

كانت نتائج دايهلا مهمة حبيث النسبة بلغت   7102يونيو 
 %1بزايدة حوايل تفوق  7101من دورة  %12مقابل   11%

من الناجحني والنجاحات، هاد  %12ونسبة اإلانث تفوق 
ألف للي حصلوا على ميزة يف البكالوراي،  011السنة أزيد من 
ألف،  707ألن جمموع الناجحني بلغ  %10مبعىن ما يناهز 

نسبة معتربة على مستوى الناجحني يف القطب دايل الشعب 
ألف،  071ألف السنة املاضية كانت  040العلمية والتقنية، 

بعد  73120أيضا املسلك الدويل للبكالوراي املغربية العدد ارتفع 
، الباكلوراي املهنية بدأت تتقدم 02371أن كان السنة املاضية 
وإن كان هاد العدد راه ضعيف  3141تدرجييا، هاد السنة 

ألف انجح، ولكن ابملقاربة مع السنة  707ابملقارنة أبزيد من 
، هنالك جمهود ابلنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة 221املاضية 

، وإن كان العدد ما زال %14هلاد السنة نسبة النجاح حققت 
 إطار ن التمدرس يفاألشخاص يف وضعية إعاقة اللي كيستافدو م

هاد  %1، العام اللي قبل %01املدرسة الداجمة اي هللا وصلنا ل 
من هاد الفئة اللي مسجلني يف التعليم يف بالدان  %01السنة 

وهذا واحد التحدي كبري اآلن احلكومة اعلنت على برانمج ابش 
، لن %011نوصلو إىل أتمني استفادة  71-7172مع متم 

 .مغربيا وخلفناترك إبذن هللا طفال 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا للجميع متمنياتنا ابلفوز للفريق الوطين لكرة 
 .رفعت اجللسة القدم،

 


