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التاريخ :الثالثاء  8ربيع اآلخر1442هـ ( 24نوفمبر2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،الخليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :ساعتان وست عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الثامنة بعد الزوال
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الدستور ،الفصل  ،100ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال
هذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة ما جد من مراسالت
وإعالنات.
تفضل السيد األمين.

املستشار السيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على النبي األمين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصل مكتب املجلس من مجلس النواب ب ـ :
 -1مشروع قانون رقم  65.19يوافق بموجبه على االتفاقية
بخصوص التعاون في املجال العسكري والتقني ،بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو
2019؛
 -2مشروع قانون رقم  75.19يوافق بموجبه على االتفاقية متعددة
األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل
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الوعاء الضريبي ونقل األرباح ،املعتمدة بباريس في  24نوفمبر 2016
والتي وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو 2019؛
 -3مشروع قانون رقم  09.20يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة
لوكالة األدوية األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في  11فبراير
2019؛
 -4مشروع قانون رقم  11.20يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
التعاون التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي والثقافي ،بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة تركمانستان املوقع بعشق آباد في  23شتنبر
2019؛
 -5مشروع قانون رقم  14.20يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم
املجرمين بين اململكة املغربية واملجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر
2019؛
 -6مشروع قانون رقم  15.20يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن
نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
املجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر2019؛
 -7مشروع قانون رقم  33.20يوافق بموجبه على االتفاقية بين
اململكة املغربية واليابان لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير
2020؛
 -8مشروع قانون رقم  34.20يوافق بموجبه على االتفاق بين
اململكة املغربية واليابان حول تشجيع وحماية االستثمار ،املوقع
بالرباط في  8يناير2020؛
 -9مشروع قانون رقم  37.20يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس
للشراكة بين اململكة املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرالندا الشمالية ،املوقع بلندن في  26أكتوبر.2019
أما بالنسبة ألسئلة أعضاء املجلس وأجوبة الحكومة عليها ،فقد
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من  12نوفمبر  2020إلى تاريخه بما
يلي:
 عدد األسئلة الشفهية 21 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 24 :سؤاال.شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال اآلني األول املوجه
للسيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،
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وموضوعه دعم املغاربة املقيمين بالخارج الحاملين ملشاريع استثمارية.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشار السيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمين،
السيدة الوزيرة املحترمة،
يبقى حلم االستثمار في الوطن حاضرا لدى أفراد الجالية املغربية
املقيمة بالخارج ،في هذا اإلطار نسائلكم حول التدابير واإلجراءات التي
اتخذتموها من أجل دعم حاملي املشاريع االستثمارية من أفراد الجالية
املغربية؟
وشكرا.
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كفاءة اللي تنتعرفو عليها اليوم إلى واحد  10.000كفاءة مغربية ،بما
فيهم الكفاءات االقتصادية.
أعددنا مخططا هو في طور التنزيل لتحفيز املغاربة املقيمين بالخارج
لالستثمار ،باإلضافة على املستوى الترابي مشينا تنشتغلو بجهات أربع،
الجهة الشرقية ،جهة سوس -ماسة ،جهة درعة -تافياللت ،من أجل أن
نصل إلى مواكبتهم في ..ووضعنا منظومة رقمية لنواكبهم ويكون عملية
التحسيس وأيضا تكون عندهم الوصول إلى املعلومة باللغات املختلفة
التي يتكلمون بها ،خاصة بالنسبة لألجيال الصاعدة.
راجعنا مع وزارة املالية أيضا ،وبعد أكثرمن  10سنوات اللي ما عمرو
تقيم ،اللي هو برنامج ( ،)MDM Investاليوم تراجع والحمد هلل غادي
يكون في الحلة الجديدة اللي غادي يجي عندكم للغرفة وتناقشونه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،التعقيب على جواب السيدة الوزيرة من فضلك.

املستشار السيد محمد الحمامي:

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،الكلمة لك للرد على السؤال.

السيدة نزهة الوافي ،الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة
باملغاربة املقيمين بالخارج:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا للسيد املستشار والفريق املحترم على طرحه هذا السؤال
املتعلق بتشجيع استثالرات املغاربة املقيمين بالخارج باملغرب.
كيف ما جاء على لسانكم السيد املستشار ،بالفعل وحسب دراسة
قامت بها الوزارة املنتدبة أن االرتباط باملغرب ثابت ،والحمد هلل ،الرغبة
واإلرادة في االستثمارات لهذه الفئة من املغاربة هي إرادة متواصلة.
اليوم نحن نشتغل على أوال مأسسة هاذ الورش باإلضافة إلى أننا
يكون عندنا التدخل ديالنا مندمج ونقويو التنسيق وااللتقائية بين
كل متدخلي املؤسسات الوطنية ،خاصة ( )CGEM1واملؤسسات أيضا
خاصة على املستوى الترابي ،كما تتعرفو بالدنا ،الحمد هلل ،عرفت
تطور ،واحد التقدم كبيرفي إطارمشروع الالتمركز.
في هذا اإلطار ،فهاذ املقاربة اللي تنخدموأنها تكون عملية ،براغماتية
وتجديدية باش يكون عندنا تصور مندمج ومستدام ،اليوم الحمد هلل
وألول مرة عندنا برنامج وطني لتعبئة الكفاءات ،بغينا ننتقلو من 4500
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
أوال تنشكروك على التوضيحات ديالك ،وما عندنا �شي شك على
أساس فيك واحد املسألة اللي هي مهمة واللي هي أساسية ،هي فيك
واحد الحس الوطني وشفنا املجهودات ديالك اللي تتبذلها من أجل
الدفاع على هاذ الشريحة من املجتمع املغربي ،واخا هي عايشة في دول
أخرى ولكن تتبقى دائما األصل ديالها هو مغربي ،تتبقى دائما هي من
الشريحة املغربية.
تتعرفوالسيدة الوزيرة ،هاذ الناس هاذوراه تيدخلوالعملة الصعبة
للبالد وراه تيجيبو( )deviseلهاذ البالد هاذي ،وبالدنا محتاجة لو ،هوما
تيساهمو في االقتصاد الوطني هو ثاني مدخول على الصعيد الوطني اللي
تيوصل  62.2ملياردرهم ،هاذو هوما الناس اللي تستثمرفي هاذ البالد.
ولكن هاذ الفلوس اللي تتجي هي استهالك واحد النسبة ضعيفة هي
 %20اللي تتم�شي لالستثمار ،عالش؟
كاين واحد مجموعة تعقيدات ديال املساطر ،عالش هوما عايشين
تما ،عايشين بواحد الطريقة مختلفة علينا ،هوما تيشوفو اإلدارات
ديالهم كيفاش هي ،وتبسيط املساطروكذا وكذا.
السيد تيجي حامل واحد املشروع ،ولكن ملي تيجي ،السيدة الوزيرة،
كيجبرشاري واحد البقعة أرض أووارثها من عند باباه ،ما خصو�شي ذيك
الفلوس يخليها تماك كيجيبها يستثمرها ،ولكن ملي تنرجعو لتصاميم
التهيئة ،السيدة الوزيرة ،كنجبرو مشاريع أخرى.
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إذن هاذ الناس هاذو أشنو خصو يدار؟

مشاريع ناجحة لكفاءات مغربية بالخارج في كل جهات اململكة.

خصو يكون هاذ املشاريع هاذي نساعدوهم ،إلى كان بواحد الفكرة
اللي هي ما كاينش فهاذ البالد ،خصنا نساعدوهم فيها.
تيجي السيد ،السيدة الوزيرة املحترمة ،تيجبراألرض ديالوتحفظات،
تحفظات وداوها لو ناس آخرين ،هاذ املسائل هاذي راه تنعيشوها يوميا
مرارا وتكرارا.
مشروع السيد دارو في املضيق ،السيدة الوزيرة ،كاين إشكال بين
الجماعات ومراكزاالستثمار ،أي مركزاستثمار ،السيدة الوزيرة ،مازال
ما انطلق�شي ،وكل�شي تيتسنى هاذ مراكز االستثمار والخطاب امللكي كان
واضحا واإلستراتيجية اللي تدارت الجديدة لدعم هاذ مراكزاالستثمار،
ولكن تنشوفو املشاريع راه واقفة ،)blocage( ،مبلوكية الدنيا.
ولكن أنتوما تتشوفو ،السيدة الوزيرة ،كاينة الجائحة ،خصنا
تكون مرحلة استثنائية ،هاذ املرحلة هاذي باش نهزو االقتصاد ديالنا
خصنا نشوفو املسائل اللي اإلنسان اللي جاب الفلوس ودخل لهاذ
البالد خصنا نساعدهم ،ما نبقاوش نفكرو فواحد املجموعة داملساطر
ونشوفو تصاميم التهيئة ونشوفو واحد املجموعة دالحوائج.
خصنا نبسطو املساطر ،نعطيو لهاذ الناس باش نحركو عجلة
االقتصاد ديال بالدنا.
وشكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
فيما تبقى لك من الوقت السيدة الوزيرة ،أعتقد  45ثانية.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
أنا بغيت نأكد لك السيد املستشار ،بقدرما هناك اإلكراهات بقدر
ما هناك اإلرادة ديال مغاربة العالم وإرادتنا احنا كحكومة وإرادتنا
جميعا احنا كبلد ،من أجل أننا نعززو االرتباط عبر فتح هاذ املجاالت
لالستثمارأمام الكفاءات املغربية بالخارج ،من جهة.
من جهة ثانية ،هناك إشكاالت على املستوى الترابي ،ولكن هناك
أيضا تقدم كبير فيما يتعلق باملنظومة ديال حتى هو مواكبة االستثمار
في عالقتها بـ ( ،)les CRI2نحن على تواصل مباشر ،متواصل ،دائم مع
املراكز الجهوية لالستثمار ،اللي كتشتغل ،ربما كاينة إكراهات ولكن
كاين اشتغال وكاين تقدم وكاينة مشاريع ناجحة في كل الجهات ملغاربة
العالم ،بقدر ما كاينة إشكاالت ،نحن هنا من أجل حلها ،هناك أيضا
Centre Régional d’Investissement
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
سؤال ثاني لنفس الفريق ،فريق األصالة واملعاصرة ،في سؤال
موضوعه "تسريع مساطر معالجة الشكايات املرتبطة بقضايا وشؤون
الجالية املغربية املقيمة بالخارج" ،لنفس الوزارة.

املستشار السيد امحمد احميدي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نحن في فريق األصالة واملعاصرة بكل صراحة نشد بحرارة على
مغاربة العالم فيما يخص غيرتهم على الوحدة الترابية وعن وطنهم األم،
خصوصا في االحتجاجات األخيرة اللي كيقومو بها ،احتجاجات سلمية
دفاعا عن الوحدة الترابية ،اللي بكل صراحة اللي عبرو على النضج ديال
املغاربة كافة ،سواء داخل املغرب أو خارج املغرب.
السيدة الوزيرة،
رجوعا إلى سؤالنا في املوضوع ،وهو املشاكل التي تتعرض لها هاذ
الفئة ديال مغاربة العالم ،فيما يخص الشكاوي التي يتقدمون بها ،ال
من ناحية الوزارة ديالكم وال من ناحية وزارة الداخلية وال كذلك وزارة
العدل ،ولكن العديد ،والعدد كبير من هؤالء ما تيتلقاوش أجوبة اللي
تطمئنهم فيما يخص املشاكل اللي تخصهم في بلدهم األم.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيدة الوزيرة الجواب على سؤال السيد املستشار.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد املستشار املحترم.
بالفعل البد من التنويه على التعبئة الوطنية الكبيرة الدائمة
املتواصلة بتلقائية لكل املغاربة عبرالعالم ،للدفاع على الوحدة الوطنية
وعلى الثوابت الوطنية ضد خصوم الوحدة الترابية في كل أنحاء العالم.
فيما يتعلق بسؤالكم ،السيد املستشار املحترم ،هاذ السؤال حول
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تسريع مساطر معالجة الشكايات ،أؤكد لكم أن احنا اليوم امللف
األسا�سي اللي تنشتغلو به بحكم اإلشكاالت فعال اللي كاينة ،هو أننا
نقويو سرعة التفاعل مع شكايات املغاربة دالخارج ،بإجراءين مهمين
هو الرقمنة وأننا نقوي االلتقائية والتنسيق مع كل املؤسسات الوطنية
والقطاعات اللي عندها عالقة بهاذ الشكايات.
بالتالي كان وضع منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات
املغاربة ،اللي ممكن دابا أنتوما تدخلو لها عبر املوقع ديال الوزارة،
باإلضافة إلى ذلك تم تجويد البوابة الوطنية للشكايات ،ودخلنا فيها
خدمة خاصة باملغاربة املقيمين بالخارج ،اللي غادي تنطلق ،إن شاء
هللا ،في األسابيع املقبلة باش يكون فيها أيضا اللغات ،باإلضافة إلى ذلك
تم توحيد قنوات تلقي ومعالجة شكايات املغاربة ،باش كتكون عندنا
واحد الحلقة متواصلة باملؤسسات الوطنية واملراكزالقنصلية واملغاربة
القاطنين بالخارج بشكل رقمي ،عن طريق إحداث فضاء رقمي خاص
بهاذ العملية هاذي ،ودرنا فيها دورية مشات للسادة القناصلة والسادة
السفراء في إطارتجويد هاذ العملية.
ثم عندنا عمل مع املؤسسات ذات الصلة بهاذ املجال ديال معالجة
الشكايات ،فيما يتعلق بوزارة العدل ،اللجنة املختلطة في هذا األمر
التقت عدة مرات ،وإن شاء هللا ،غادي نحينو الدورية اللي ربما
تتعرفوها ،الدورية اللي صدرت في  2016في عالقتها باملساطر املتعلقة
بوزارة الداخلية ووزارة العدل وأيضا وزارة الشؤون الخارجية والوزارة
املنتدبة.
العمل الكبير اللي تيكون على مستوى املراكز القنصلية باإلضافة
عمل مقدر وكبير اللي كاين في مركز االتصال بوزارة الشؤون الخارجية،
األرقام الهاتفية ،ثم استثمرنا أيضا وسائط التواصل االجتماعي ،اللي
ممكن تدخلو وتشوفو يعني املحصلة ديال العمل اللي كاين.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،التعقيب على جواب السيدة الوزيرة.

املستشار السيد امحمد احميدي:
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عندهم ،عندهم واحد العدد داملشاكل كثيرة وكذا ،ولكن القنصليات
ما كتجاوبش معهم ،ال من يجيب.
احنا تنعرفو ،السيدة الوزيرة ،ألن االهتمام الذي يوليه صاحب
الجاللة لهاذ الفئة هاذي ،ومرارا وتكرارا يطلب من الحكومة األخذ
بيد هؤالء ،ألن نظرا أوال وقبل كل �شئ بأنهم مغاربة ،ثم كذلك العملة
الصعبة اللي تيدخلوها لنا في البالد والغيرة اللي عندهم على بالدهم،
ثم االستثمارات اللي تيجيبو هؤالء املستثمرين ديال هاذ الجالية اللي
تتكون على برا ،ولكن هناك مشاكل عديدة ومتعددة مع اإلدارات ،هناك
من يستغل هاذ الفرص هاذو ،واحد الحاجة احنا ما تنقولش الجميع،
ولكن هناك بعض املسؤولين في اإلدارات اللي تيستغلو هاذ الفرصة
هاذي وتيبقاو يديو ويجيبو.
خصوصا بأن هاذ املواطن ،هاذ املغاربة ديال العالم اللي تيجيو،
واحد الحاجة تيشتغلو في شركات كبرى وعندهم واحد املدة في السنة،
واحد املدة بسيطة جدا اللي تيق�ضي واحد  20يوم في البالد ،واش
غيقضيها في العطلة ألن جا غيرتاح؟ واش غيقضيها في املحاكم واملشاكل؟
ثم احنا تنعرفو جميعا ،كما يعلم الجميع ،بأن املستثمرين ديال
املغاربة خصوصا اللي تيستثمرو في العقار واللي فيه املشاكل ،فيه
مشاكل عديدة ومتعددة ،فيه مشاكل مع األكرية ،فيه مشاكل ديال
التسيب على العقارات ديال هؤالء ،ثم ذاك ال�شي ديال تصاميم التهيئة،
واحد الحاجة اللي تيجي تيجبر بأن األرا�ضي ديالو كاملة كان فيها مناطق
خضراء ،مع العلم بأن اللي كاين هنا تيدافع على حقو.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الرد على التعقيب السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:

شكرا السيدة الوزيرة.
فعال ألن ال أحد يجادل في وطنية هاذ الفئة هاذي ،إال أن هناك
مشاكل عديدة ومتعددة ،واحنا ما كرهناش السيدة الوزيرة تعطيو
لنا عدد الشكايات اللي توافدات عليكم ،والعدد اللي تحالت املشاكل
ديالها والعدد اللي ما وصلتوش للحلول ديالها.

 ..وقد طلبت األرقام ،تمت معالجة أزيد من  585شكاية وفق هاذ
املنظومة اللي قلت لك ،إذا كانت عندكم شكايات في عدم التواصل
الذي أنا أستبعده ،ألن السادة القناصلة واألطر واملدير هم معبئين،
ولكن احنا مستعدين ،منفتحين أننا نتابعو ما قلتموه.

فعال بأن هناك مشاكل ،وذكرتو على سبيل املثال ،ذكرتو
القنصليات ،توصلنا بشكايات من طرف املواطنين اللي عايشين في
الخارج كيتاصلو بالقنصليات ولكن ال أحد يجيب ،عندهم ذاك ال�شي
ديال ( )répertoireاللي كيرد عليهم ،باش ياخذو املواعيد ،املشاكل اللي

املسألة الثانية أيضا احنا استثمرنا أيضا الوسائط ديال التواصل
االجتماعي وتلقت الخلية ،ألن هناك خلية مستعدة تواصل معكم
أيضا بالوزارة تشتغل عن بعد وحضوريا ،تلقت  1557مكاملة ومعالجة
ملفات ذات الصلة.
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السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
لنفس الوزيرة ،سؤال للفريق الدستوري ،موضوعه "الكفاءات
والخبرات املغربية بالخارج".

شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة للرد على السؤال.

ليتفضل أحد منكم إللقاء السؤال.

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين،
السيدة الوزيرة ،نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
قررنا إعادة فتح نقاش حول موضوع تعبئة الخبرات والكفاءات املغربية
بدول املهجر ،ملاذا؟
ألن هاذ املوضوع له أهمية وله إستراتيجية كبيرة ،لكن نود ،السيدة
الوزيرة ،أن نناقشه من زاوية أخرى ،فكل الكفاءات املوجودة بالخارج
ليست قد ازدادت بدول املهجر ،لكن نالحظ على أنه أغلب الكفاءات
والخبرات هي ازدادت بالوطن األم ،ازدادت هنا باملغرب ،ألنها كنوجدو
على أن معظم هاذ الخبرات تلقت التعليم ديالها خالل كافة مراحله
االبتدائية وال خالل املعاهد وال الجامعات املغربية ،وحصل هاذ الخبير
على الدبلوم اللي كيسعى له وتيكون حصل على وظيفة إال أنه تيسمح
في نهاية املطاف في جميع اللي حصل عليه في هاذ البالد وتيم�شي لدول
املهجر.
هنايا تنتساءلو ،السيدة الوزيرة ،هل وزارتكم عندها دراسات
في هاذ املجال باش نوقفو على األسباب الحقيقية اللي كتخلي هاذ
الكفاءات تتسمح في البالد وتتم�شي تبحث؟ ألنه من خالل الخبرات اللي
تنعرفو الزمالء ديالنا ،ما تيسعاش للربح املادي ،تتلقاه ربما تيتلقى قل
من اللي كان عندو هنا ،ولكن ملي تتسولو تيقول لك إما أنا باقي باغي
نزيد نبحث ،إما ملقاش ذاتو هنايا.
لهذا ،السيدة الوزيرة ،فنحن اليوم في الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي ،ننبهكم على أنه البد من مشاركة القطاعات
األخرى ،خاصة ما يتعلق في مجال االبتكار واإلبداع ،لوقف نزيف
هجرة األدمغة ،ألن املهمة مزدوجة ،ما خصناش نعبأو على الكفاءات
اللي هي في الخارج وننساو اللي تيمشيو من هنايا ما غنحققو والو ،البد
من إعطاء أهمية ،أولوية للخبرات والكفاءات اللي تكونت هنا في البلد
األم واضطرت لسبب من األسباب ،وهو اللي بغينا معكم توقفو عليه
ونعرفوه.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد املستشار املحترم.
هجرة الكفاءات املغربية إلى الخارج ،أوال الهجرة هي قرار شخ�صي،
نتفق بالفعل هو أن وجب أننا نشتغلو جميعا من أجل أن تكون عندنا
توطين أكثر لكفاءاتنا املغربية من أجل حمايتها من نزيف الهجرة
بالخارج.
ولكن أنا نؤكد لك أن أيضا الكفاءات املغربية بالخارج سواء اللي
درست باملغرب أو اللي كبرت بالخارج ،على اعتبار أن أيضا الهجرة
املغربية اليوم فيها متغير أسا�سي هو األجيال الصاعدة ،لكل هذه
الكفاءات عندها تتقاسم إرادة مشتركة هو اإلسهام وتقوية اإلسهام
في التنمية الوطنية واألوراش التنموية بقيادة جاللة امللك محمد
السادس ،حفظه هللا ،احنا تنشتغلو اليوم على ورش مهم جدا نحاول
تسريعه ،فيما يخص تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج بالشكل املندمج،
ممأسس ،على أساس أن نمشيو أيضا يعني الستدامته.
بالتالي تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج اليوم ،ألول مرة تيتوفر
فيها برنامج وطني لتعبئة الكفاءات ،أيضا كان اشتغلنا بشكل تشاركي
بالتقائية مع الوزارات األخرى ،ألن أهم �شيء هو أن في كل وزارة ،في كل
مؤسسة وطنية ،وجب أن يحضر هاذ املحور ديال تعبئة الكفاءات،
وهذا الحمد هلل ،نجحنا فيه بكل موضوعية نقولها ،بحيث أن فهاذ
املدة الوجيزة أحدثنا فرق عمل اللي خرجت لنا محصلة مشرفة ،اليوم
كنتوفرو على هاذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات ،اللي بغينا ننطلقو
من  4500إلى  10.000كفاءة ،فيه أن تكون كل وزارة ،كل مؤسسة
وطنية عندها محور لتعبئة وجذب وتسهيل إدماج الكفاءات املغربية
الخاصة باملجال ديالها.
أيضا ،أطلقنا برنامجين اليوم هما في طور التنزيل والتنفيذ ،اللي
هو برنامج الكفاءات املغربية بالخارج ( )MRE Academyاللي هو اليوم
الكفاءات املغربية ديالنا بالخارج ،خمس شبكات دالكفاءات بأربع
قارات بالعالم ،اللي هم  ،4500اليوم تيشتغلو مع املكتب الوطني
للتكوين وإنعاش الشغل ،باش ممكن أن يكون واحد الجسر لنقل
الخبرة ،لنقل االبتكار ،أيضا لإلسهام في التكوين وتكوين املكونين في
مجاالت ذات أهمية كبرى فيما يتعلق بالعرض ديال التكوين في املغرب،
اللي هو في مجاالت التعلم اإللكتروني ،التعلم عن بعد ،أيضا إتاحة
الفرصة لهم ،وهذا الحمد هلل ،ما تم الحصول عليه في إطار الشروع في
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تكوين املكونين ،بدأ هاذ ال�شي من بداية شتنبر.
باإلضافة إلى تعبئة الكفاءات ،اللي هاذي مناسبة نشكرهم اللي
تعبأو معنا خالل جائحة كرونا والزالوا معبئين.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،شكرا.
في إطارالتعقيب فيما تبقى لكم من الوقت السيد املستشار.

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:
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السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا لكم السيد املستشار املحترم.
بالفعل فرضت هذه األزمة تحوال وفرضت سياقا خاصا لم نعتد
له بالسابق ،ومن بين ما فرضته أيضا أن ألول مرة املغاربة املقيمين
بالخارج ما استطعوش أنهم يلجو إلى املغرب في عملية "مرحبا" ،اللي
كانت تتكون كل سنة ،والحمد هلل تتكون ناجحة واللي هي حقيقة متميزة
ومتفردة وتخص املغاربة املقيمين بالخارج في عالقتهم ببالدهم ،بحيث
أننا تنستقبلو كل سنة ما يزيد على مليونين أو ثالث ماليين.

شكرا السيدة الوزيرة.
من خالل البحث فهاذ املجال اطلعنا على بعض األرقام ،اللي هي في
الحقيقة مخيفة ،فمثال جاء على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم
العالي على أنه سنويا كتهاجرمن املغرب للخارج  600مهندس.

في إطار هاذ السياق الخاص الذي فرضته جائحة كورونا ،احنا
تنشتغلو على ثالث مستويات:

وهنا ،السيدة الوزيرة ،تنعرفو على أن املهندسين من خالل كافة
املسار الدرا�سي ديالهم فتيكون واحد التعليم عمومي ،وبالتالي الدولة
تتحمل واحد االلتزام مالي.

أوال ،املواكبة االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارج ،كما تفضلت
مع السيد املستشار سابقا ،ونتكلمو ،إن شاء هللا ،في اللجنة بشكل
مستفيض.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
موضوع مهم سيناقش في اللجنة إذا أردتم.
السؤال الرابع ،موضوعه "معاناة الجالية املغربية املقيمة بالخارج"،
للفريق الحركي لتقديم السؤال.
ال�سي السباعي.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة املحترمة،
أخواتي ،إخواني املستشارين املحترمين،
فرضت جائحة كورونا وتداعياتها تحوال جوهريا في العديد من
السياسات العمومية والقطاعية.
وفي هذا اإلطار نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول املقاربة الجديدة
املعتمدة ملعالجة أوضاع املغاربة املقيمين بالخارج؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة الجواب على السؤال.

اليوم عندنا منظومة عملية فيما يتعلق:
أوال ،بتسريع االستجابة والتفاعل مع الشكايات ديالهم ،أيضا
مشينا للرقمنة فيما يتعلق بالخدمات ،وهناك منظومة أيضا رقمنة
داخل التمثيليات القنصلية ،باإلضافة إلى ذلك العمل الكبير اللي
تنديروه فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات.
ثم أهم ما يمكن أيضا أن نسرده هو املواكبة القانونية واالجتماعية
اللي كتهم خاصة الفئات الهشة من النساء وأيضا من الفئات اللي
ممكن أن يكونو في وضعية هشاشة إزاء التداعيات اللي غادي تفرضها
وفرضتها ظروف الجائحة.

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي السباعي في إطارالتعقيب.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة.
تفاعال مع جوابكم واستحضارا ألوضاع مغاربة العالم في هذه
الظرفية الوبائية الصعبة ،نود في الفريق الحركي التأكيد على املالحظات
واالقتراحات التالية:
أوال ،رغم املجهودات املبذولة للتخفيف من التداعيات االقتصادية
واالجتماعية والنفسية للجائحة على مغاربة العالم بالرغم من تأخرها،
اعتبارا لظروف الحجرالصحي وحالة الطوارئ الصحية ،نتطلع السيدة
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الوزيرة ،إلى إقدام الحكومة على إيجاد حلول تمكن املغاربة من زيارة
وطنهم األم بأقل التكاليف وبمساطربسيطة؛
ثانيا ،السيدة الوزيرة كما تعلمون ،يساهم مغاربة العالم في التنمية
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا ،ويعدون ثاني مصدر للتحويالت
النقدية األجنبية للمغرب ،إال أن تداعيات الجائحة االقتصادية
واالجتماعية كانت وخيمة على أفراد الجالية ،بفعل تسريح العمال
وتراجع اإلعانات االجتماعية لدول االستقبال ،مما أضحى معه تدخل
الحكومة ملواكبتهم ودعمهم ،أمرا ضروريا ومستعجال؛
ثالثا ،السيدة الوزيرة ،يتمتع املغاربة املقيمون بالخارج بحقوق
املواطنة كاملة ،وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى تفعيل فصول
الدستور ،التي تؤطر املشاركة السياسية واالنتخابية ملغاربة العالم في
بلدهم األم ،وتضمن مشاركتهم أيضا في املؤسسات االستشارية وهيئات
الحكامة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
وفي هذا اإلطار ،نجدد التأكيد على ضرورة تعجيل إعادة هيكلة
مجلس الجالية املغربية بالخارج ،ليلعب دوره كما هو منصوص عليه
دستوريا؛
رابعا ،نتطلع السيدة الوزيرة في الفريق الحركي أيضا ،إلى ما يلي:
 التدخل العاجل لتمكين أسر املتوفين من مغاربة العالم من نقلجثمانهم إلى أرض الوطن ،مع استحضار ما لذلك من تكاليف مادية
وصعوبات إدارية ،خاصة في ظل الجائحة؛
 تحفيز الكفاءات املغربية بالخارج في مختلف املجاالت لتساهمفي األوراش التنموية لبالدنا ،والعمل على إشراكها في تحمل املسؤولية
في املناصب العليا ،في الوقت الذي تستفيد فيه بلدان اإلقامة من
كفاءاتهم علميا وتقنيا وسياسيا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لك السيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أنا مستعدة أن أمثل أمام اللجنة من أجل الخوض في كل امللفات،
ألنها هي ملفات كثيرة طرحتموها.
فيما يتعلق بما حالت دونه هذه الجائحة وألول مرة ،لألسف
الشديد ،واحنا حقيقة نتألم ككل األسر ،ألن كل األسراملغربية البد وأن
عندها مغربي أو مغربية بالخارج ،بالرغم من ما فرضته هذه الجائحة في
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التدابير اللي وقعت ،في اإلشكاالت اللي فرضتها ،املغرب اتخذ قرار منذ
 15يوليوز املنصرم بتنظيم عملية استثنائية تمكن املغاربة املقيمين
بالخارج أنهم ،وفق بالطبع التدابير االحترازية اللي اليوم املتخذة من
طرف كل البلدان من أجل الولوج إلى التراب الوطني ،بالتالي مجموعة
من املغاربة ،والحمد هلل ،استطاعو أنهم يزورو يعني األسرديالهم.
فيما يتعلق باملواكبة االجتماعية ،والتي أنا مستعدة نجي للجنة
ونتذاكرو في كل الجوانب اللي كتهم خاصة هاذ التحول اللي تنقومو
به في مجال الرقمنة ،ألننا احنا واعيين بأن اإلشكاالت اللي مفروضة
بالجائحة وأيضا بغيرالجائحة ،اإلشكال الزمني والجغرافي ،وهناك نجيو
للجنة ونتكلمو بشكل يعني مفصل على كل هذه اإلشكاالت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في نفس القطاع ،سؤال للفريق االشتراكي ،موضوعه "تيسيروتسهيل
الخدمات املقدمة ملغاربة العالم".
السؤال لك السيد رئيس الفريق.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة ،هذا السؤال ديالنا هو املنهجية املعتمدة لتيسير
وتسهيل الخدمات املقدمة ملغاربة العالم ،ربما السؤال كان يعرف
شوية ديال ..يعني قديم �شي شوية ،لكن في ظل الجائحة هناك واقع
آخر ،وهاذ واقع الجائحة خلق حاجيات أخرى وخلق وضع اجتماعي آخر
لدى مغاربة العالم ،ما عرفتش في الوزارة هل هناك تشخيص لوضعية
مغاربة العالم؟ وما هي الحاجيات الجديدة اللي ظهرت في هذه الظرفية؟
وكيف تعاملت معها الحكومة ،خاصة أن هاذ الوضع فرض علينا كبلد،
فرض علينا كحكومة أن ندمج بشكل قوي الرقمنة–كما يقال–لتدبير
الحاجيات ،كيف تعاملت وزارتكم ،السيدة الوزيرة ،مع هذا الوضع؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة للرد على السؤال.

عدد 21–100آلا عيبر 21ر 7(221ربمسيد 7يد )7

الجريدة الرسمية للبرملان

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد املستشار املحترم.
بالفعل احنا عندنا تشخيص بدراسة وأيضا عندنا تشخيص
متواصل لهاذ الوضعيات التي تتغير مع كل بلد ،بلد ،اللي كيتخذ في كل
بلد تدابير معينة خاصة بالبلد نفسه ،اللي تختلف في قارة أخرى وفي
بلد آخر.
لهذا الوزارة قبل الجائحة ولكن الجائحة هي سرعت مشروع طموح
وواعد اللي هو ورش اإلصالح القنصلي العميق.
اليوم ،أنا أبشركم وأؤكد لكم ،السيد املستشار ،وعبركم كل
مغاربة العالم ،أن الحمد هلل ،قبل نهاية السنة غادي نطلقو ،إن شاء
هللا ،املشروع اللي يتناسب مع كذلك الوضعية الجديدة اللي تتعيشها
الهجرة املغربية بالخارج والوضعيات اللي كتمليها هذه الجائحة ،بحيث
أنه غادي يتم إطالق "منظومة املواعيد" بحيث الخدمات اللي غادي
تكون ،إن شاء هللا ،عن بعد.
هذا ومن املرتقب قبل نهاية هذه السنة أن بعض املراكز القنصلية
غادي تقدم الخدمات ديالها القنصلية باملواعيد عبر تطبيق خاص،
كذلك غادي يتم إطالق منظومات رقمية الخدمات القنصلية وتيسير
ولوج املرتفقين بها عبر البوابة االلكترونية ،الحالة املدنية ،خدمة
تجديد جواز السفر البيومتري ،كذلك رقمنة الرسوم اللي تيحتاجها
املغاربة في كل الوثائق ذات الصلة بالخدمات القنصلية في الجانب ديال
الحالة املدنية ،في الجانب ديال العقود وأيضا اعتماد التنبر اإللكتروني
والحفظ االلكتروني للوثائق.
باملوازاة غتبقى استعجالية الحصول على الوثائق ،سواء البطاقة
الوطنية ،سواء الجوازبالنسبة للحاالت القصوى املستعجلة.
كذلك ،هناك داخل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة
منظومة رقمية ،أنا تكلمت على شوية ونجيو للجنة إلى بغيتو ونتكلمو
على املنظومة الرقمية.
فيما يتعلق بمعالجة الشكايات اليوم عندنا حلقة متواصلة تنديرو
فيها االلتقائية بـ ( )chikaya.maاللي فيها اليوم ( )profilديال املواطن
املغربي بالخارج ،باإلضافة أيضا فيما يتعلق باللجنة ،والسيد وزير
العدل يحضرمعنا ،لجنة اللي فيها مجموعة ديال الشركاء ،خاصة وزارة
العدل ،النيابة العامة ،فيما يتعلق أيضا بوزارة الداخلية ،هاذ اللجنة
التي أطلقت بعد الخطاب امللكي السامي ديال  ،2015اليوم كاينة
لجنة مختلطة لتبت في املراجعة ديال الدورية ديال  2016وأيضا كل
اإلجراءات اللي تسهل وتبسط املساطر فيما يتعلق بالوضعية الجديدة
التي فرضتها ،ولكن بكل صراحة نقول لك احنا بدينا تنشتغلو عليها قبل
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أن تأتي أيضا هذه الجائحة.

السيد رئيس الجلسة:
السيد رئيس الفريق ،الكلمة لكم في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيدة الوزيرة على هاذ املعطيات ،واحنا كنا متأكدين بأنه
كاين عمل تيدار ،خاصة فيما يتعلق بتدبير الخدمات عن بعد وعبر
الرقمنة ،وهذا مفروض علينا .إذا أردنا أن نبقى ضمن بلدان العالم
التي تحرص على مستقبلها ،البد أن ندخل هذه الرقمنة.
كذلك ،أنا أريد أن أنبه يجب االنتباه ليست الحاجات ديال مغاربة
العالم فقط هي وثائقهم أو املحافظة أو وزارة الداخلية أو ..ولكن هناك
واقع ما�شي واقع واحد ولكن واقع متعدد حسب بلدان اإلقامة ،كاين
بعض الحاالت ،ناخذو الوضع في فرنسا مثال ،لألسف هاذي سيادة
ديال دولة ،احنا ما غنتدخلوش فيها ،ولكن هناك إجراءات ،مشاريع
تشريعات وتشريعات اللي تتوضع مغاربة العالم باإلضافة لكل الجاليات
في موقع صعب ،وكذلك وضعية كوفيد من الناحية االجتماعية ،هناك
فئات متعددة تعيش معاناة حقيقية من الناحية االجتماعية.
لذلك ،الرجاء التفكيرفي هاذ األشياء هاذي.
واسمحي لي ،السيدة الوزيرة ،بغيت نستغل هاذ السؤال ،ومن
خاللكم ليس ..أنتم معنيين جزئيا ،ولكن الحكومة ككل ،نثير وضعية
واحد حوالي  9000فرد نساء ورجال يشتغلون في مليلية وسبتة ،هناك
 5000كيشتغلو في مليلية و 3600كيشتغلو في سبتة بعقود غير محددة
املدة ،هناك اللي عندهم  20سنة ديال العمل 25 ،سنة ديال العمل،
لكن منذ وقف ..يعني إغالق الحدود الناس ألنهم مقيمون في املغرب،
مقيمون في املغرب تيشتغلو ،ولكن تيشتغلو منذ إغالق الحدود ،هاذ
الناس اليوم مهددين بفقدان عملهم ،مهددين بواحد الشكل ،حياتهم
العائلية تشتت ،أطفالهم في وضعية صعبة ،وكذلك املتقاعدين اللي
هنا ما يمكن لهومش ياخذو املعاش ديالهم إال إلى خصهم يدخلو ،لذلك
الرجاء ومن خاللكم الحكومة التفكير في هاذ املوضوع ،في هاذ املعاناة
ديال هاذ الناس.
شكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
أعتقد ،السيدة الوزيرة ،لم يبق لك من الرصيد الزمني من الوقت
إال ثواني ،غادي نعطيك  5ثواني باش إلى كان ممكن.
تفضلي.
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السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
في ثواني ،مواكبة وحماية حقوق مغاربة العالم هو مبدأ دستوري،
نحرص عليه نواكب وضعيتهم في مختلف البلدان.
املسألة الثانية ،عندنا برنامج استعجالي ملواكبة ما بعد أو خالل أو
ما بعد "كوفيد ،"19-إن شاء هللا ،نتقاسموه معكم وجزء منه اللي هو
الحماية االجتماعية مشروع قانون غادي يجي عندكم بدون شك ،إن
شاء هللا ،للمجلس من أجل تقاسمه.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
آخر سؤال في هذا القطاع لفريق االتحاد املغربي للشغل ،موضوعه
"مآل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
تفضل.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن مآل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة
واللجوء؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،تفضلي لإلجابة على السؤال.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
أؤكد لكم أن الوزارة املنتدبة ،وزارة الشؤون الخارجية قبلها،
حريصة على تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في بعدها
االجتماعي ،بعدها التربوي ،بعدها الثقافي ،وأيضا في بعدها التدبير
املندمج لهذا امللف التي تعلمون أنهم مسؤولية مشتركة للجميع.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لك.
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املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
السيدة الوزيرة،
واقيلة الجواب هذا ما�شي جواب على سؤالنا ،وبالتالي تنعرفو أنه
البالد اعتمدت واحد اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ ،2014
بناء على تعليمات ملكية سامية لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا
الهجرة ،بعد التزايد امللحوظ في عدد املهاجرين وتحول بلدنا من بلد
عبور إلى بلد إقامة ،ما عزز من مصداقية بالدنا ومصادقتها على العديد
من االتفاقيات الدولية امللزمة للمغرب بعدم التمييز بين املهاجرين
واملواطنين واعتماد القانون  27.14املتعلق بمكافحة االتجاربالبشر.
وعلى الرغم من ذلك ،مازال املهاجرون في بالدنا يعيشون على
وقع املعاناة ،بسبب تعرضهم للممارسة التمييزية واستغالل املقيمين
منهم بصفة غير قانونية بتشغيلهم دون أدنى الحقوق وعدم التصريح
بهم والترحيل القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى املناطق الجنوبية
للمملكة ،في خرق واضح للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق
اإلنسان ،وحرمانهم من االستفادة من الخدمات االجتماعية ،كما
عمق الحجر الصحي معاناتهم بعدم تسليم السلطات وثيقة التنقل
االستثنائية وفرض حالة حصار مضاعف على املخيمات التي يقطن
بها املهاجرون غير النظاميين خالل فترة الحجر ،وكذا استثنائهم من
الدعم املؤقت لألسر العاملة في القطاع غير املهيكل رغم اشتغالهم في
هذا القطاع.
السيدة الوزيرة،
لقد أثبتت التجربة داخل العديد من الدول أن الهجرة شكلت على
الدوام قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية متى تم اإلدماج الفعلي
للمهاجرين داخل املجتمع ،وهذا ما يتطلب من بالدنا اإلسراع بالتنزيل
العملي لكل مضامين اإلستراتيجية الوطنية للهجرة ،مع الحرص على
ضمان التقائية اإلستراتيجيات املعتمدة في مجال الهجرة بين مختلف
القطاعات املعنية وإشراك الحركة النقابية ،باعتبار الهجرة قضية
مجتمعية واجتماعية مرتبطة بشكل وثيق بمجال اهتمام وعمل الحركة
النقابية.
كما نؤكد في فريق االتحاد املغربي للشغل على:
 ضرورة تعديل وإصالح قانون الهجرة  02.03الذي يتنافى مع مبادئاإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اإلنسانية في فلسفتها؛
 اإلسراع بإخراج مشروع قانون  66.17املتعلق باللجوء وشروطمنحه؛
 تعزيز ولوج املهاجرين إلى الحقوق االجتماعية واالقتصادية،خاصة الشغل والصحة والتعليم والتكوين ،واعتماد آليات عملية
لضمان املساعدة القانونية لهم في شتى املجاالت ،خاصة النساء الالئي
يتعرضن لكل أنواع العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجن�سي.

عدد 21–100آلا عيبر 21ر 7(221ربمسيد 7يد )7

8221

الجريدة الرسمية للبرملان

وال يفوتنا هنا أن نؤكد للحكومة ضرورة تركيز أكثر على هذه الفئة
وتوفيرالحماية الالزمة لها ،خاصة وأن بالدنا منخرطة في الحملة الدولية
ملناهضة العنف ضد النساء ،ونحن على ساعات من انطالق فعاليتها..

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:

السيد رئيس الجلسة:

إذن أنا غير نطلبها تسحب ما قالته فيما يتعلق بالترحيل والتمييز ما
كاينش..

شكرا.
هللا ير�ضي عليك.
الكلمة لك ،السيدة الوزيرة ،للرد على التعقيب.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
السيدة املستشارة املحترمة،
أنا ال أظنك تتحدثين على اململكة املغربية ،مملكة التسامح ،مملكة
املغاربة اللي ما عمرهم تيديرو التمييز العنصري ضد األجانب ،وأنا
أتحمل ما أقول ،بالتالي ،أوال ،هذا بالنسبة لنا جميعا.
بالنسبة للمملكة املغربية بقيادة جاللة امللك محمد السادس،
الحكومة املغربية ملتزمة حريصة على أن تطبق وتنفذ وتنزل
اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
أنا أتكلم باألرقام وغنجيو للجنة ونتحدثو ،عندنا  11برنامج عمل
قطاعي من بعد مؤشراته ممكن نؤكد لكم أن  3636طفل مغربي ،نحن
اليوم عندنا الشرف أنهم تيقراوإلى جانب املغاربة في املدارس العمومية،
عندنا الشرف أن تقاسمنا جميع البرامج بهذا باش نحيدوالتمييز ،جميع
البرامج اللي تيستافدو منها ،أنا لم ...السيدة ،السيد الرئيس..

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك ،من فضلك.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
السيد الرئيس ،عفاك اضمن لي الكلمة ،أنا تكلمت ،لم أقاطعها.

السيد رئيس الجلسة:
لك ذلك.
هللا ير�ضي عليك ،هللا ير�ضي عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
هللا ير�ضي عليك ،هللا ير�ضي عليك ،هللا ير�ضي عليكم ،ال غادي
نرد لها الوقت ،غادي نعطيها وقتها ،هللا ير�ضي عليكم اللي بغا يرد كاين
فرص ،كاين محطات ،اللي تهضرو تجاوبوها.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
اململكة املغربية حريصة على االلتزام والوفاء بالتزاماتها وطنيا ودوليا
وأمميا ،وهي أعطت املثال إفريقيا ،لم تتردد بقيادة جاللة امللك محمد
السادس ،حفظه هللا ،إثرإعطائه التوجيهات باش تعتمد الوزارة..

السيد رئيس الجلسة:
خليو الوزيرة ،هللا ير�ضي عليكم ،هللا ير�ضي عليكم.
السيدة الوزيرة ،استمري في الجواب ،ما تشوفيش كاع ،جاوبي
املجلس ،جاوبي املجلس السيدة..
هللا ير�ضي عليك ،جاوبي ،هذا سؤال موجه لك للوزارة وأنت جاوبي
املجلس.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج:
فيما يتعلق بالتنزيل أقول أن  3636طفل أجنبي تيقراو إلى جانب
وليدات املغاربة إلى غاية ميزانية  .2020-2019أيضا  701طفل استافدو
من برنامج التربية غير النظامية 338 ،طفل من التعليم األولي برسم
املواسم الدراسية  2019-2018وإن شاء هللا في هاذ السنة غادي
يزيد العدد 468 ،من وليدات املهاجرين باملغرب استافدو من برنامج
"تيسير" 505 ،استافدو من برنامج "مليون محفظة" ،أيضا عندنا عمل
مع ( )l’ANAPEC3بحيث أن كاين برنامج خص ملواكبة اإلخوان ديالنا
اللي عندنا شرف وتنعتزو بجميع جنسياتهم ،وخاصة األفارقة أننا
نواكبوهم فيما يتعلق بالحصول على عمل إلى جانب إخوانهم املغاربة،
تتنظم حمالت وقائية استافدو من الرميد ( ،)RAMED4باإلضافة إلى
Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences
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Régime d'Assistance Médicale
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إدماج املهاجرين والالجئين في برامج السكن االجتماعي ،باإلضافة إلى
أن عندنا برنامج استعجالي ملواكبتهم ،نجيو للجنة ونتذاكرو ،ونحن
اليوم عندنا مخطط عمل باش نواكبو الجماعات الترابية ضمن
االختصاصات ديالها في تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية.

الشريف املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة الشعائر الدينية ،قد
اشترط الحصول على رخصة البناء قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان
من األماكن املخصصة إلقامة الشعائر ،سواء تعلق األمر بالحواضر أو
البوادي.

السيد رئيس الجلسة:

وإذا كان األمر اآلن هاذ القانون ديال التعمير تيصدق على الديور
ديال الناس الخواص ،فاملساجد كما تعلمون مكان عمومي ،فهو
أخطر ،ومع ذلك هنالك صعوبات ،الناس في البادية ال بالنسبة للدور
ديالهم وال بالنسبة للمساجد.

السيدة الوزيرة،
من فضلك ،السيدة الوزيرة ،نشكرك السيدة الوزيرة على
مساهمتك معنا في هذه الجلسة.
ونرحب بالسيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية للتفاعل
واملشاركة معنا في هذه الجلسة.
وننتقل للسؤال األول موجه لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية،
وموضوعه "تبسيط بناء وإصالح املساجد بالعالم القروي".
هاذ السؤال ديال فريق العدالة والتنمية ،الكلمة لكم.

املستشار السيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
هاذ السؤال في الحقيقة سبق لنا كفريق العدالة والتنمية طرحناه
ونجدد طرحه حول املجهودات واإلجراءات اللي تبذلت لتأهيل وإصالح
املساجد بالعالم القروي ،وكذلك تبسيط املساطر للترخيص لهاذ
العملية ديال اإلصالح ،وإعادتنا لهاذ السؤال اعتبارا ألهمية هاذ
املوضوع وحساسيته.
وشكرا السيد الرئيس.

كيمكن أنه تلقى في عين املكان بعض الحلول ،ولكن ما يمكنش إلى
غض الطرف هو كاين الظهير تينص على من الناحية القانونية شكون
هواللي العامل أوالوالي اللي مكلف بهاذ القضية واللجنة وعضواملجلس
العلمي إلى غير ذلك ،كل األشياء املتعلقة ،باستثناء اإلجراءات األخرى
املتعلقة بالتعمير فيما يتعلق باألمور الخاصة ،فإن أماكن العبادة
عندها واحد اللجنة خاصة.
ثم هنالك دورية مشتركة بيننا وبين وزارة الداخلية للترخيص
للتخفيف ما أمكن من هذه األعباء واعتماد الشباك الوحيد وتبسيط
وتسريع املساطر والدورية املشتركة كذلك مع اإلسكان والتعمير بشأن
األماكن املخصصة وهنالك عدد من اإلجراءات ،ولكن تيبقى أن املشكل
ميداني ،املسؤولية فيه صعيب يتحملها �شي واحد.
فلذلك ،البد من أي بناء أو إصالح البد فيه من رخصة ،ما عندنا�شي
كيفاش نديرو نقولو غادي ندخلو باش املساجد ..واحنا متأسفين أنه
فعال كاين مساجد صغيرة بالطابية تيمكن يصلحوها الناس ،ولكن
خصهم واحد العدد داملساطروواحد العدد اإلجراءات ،يعني احنا أمام
واحد األمرواقع قانوني وواقعي ،يعني هذا هو.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال ،تفضل.

شكرا.
الكلمة لكم ،السيد املستشار ،للرد على الجواب.

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أشكر السيد املستشار املحترم وفريقه على هذا السؤال.
الحقيقة السؤال الذي جاء فهمت منه الجزء الثاني من سؤالكم،
وهو ما يتعلق بقضية املعاناة التي يعانيها بعض الناس في إصالح
املساجد في العالم القروي ،وهذه املساجد كما هو معلوم هي مساجد في
الغالب هي من الطابية أي من التراب وأن القوانين ،وعلى رأسها الظهير

تفضل.

املستشار السيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الوزير.
شكرا على ،أوال ،بعدا ،السيد الوزير ،تقرون بأنه كاين هاذ اإلشكال
واحنا خصنا الحل جميعا ،سواء على مستوى التمثيليات ديال الوزارة
على مستوى األقاليم في عالقتها بالعماالت ،ألن أحيانا حتى هاذ
االزدواجية ديال املخاطبين في هاذ املبادرات ديال إصالح ما بين وزارة
األوقاف والعماالت واملمثلين ديال قسم التعمير في العماالت كيكون
إشكاليات في هاذ األمر ،ربما هاذ القضية ديال الشباك الوحيد التفعيل
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ديالو بالنسبة للمحسنين واللي بغاو يديرو هاذ املبادرات خصو يتفعل،
ألنه في مجموعة من األقاليم غيرمفعل.
ثم القضية ديال تأهيل بعض ..نغتنم هاذ الفرصة ،السيد الوزير،
كذلك التأهيل ديال مجموعة ديال املساجد في العالم القروي ،أنا
تنعطيكم مثال ،هذا كان موضوع سؤال سابق كتابي ،مسجد سيدي
رضوان بإقليم وزان ،بإقليم وزان مثال ،وكان سبق لكم ،السيد الوزير،
اعطيتو وعد بأنه غادي تكون هناك دراسة اللي تشوفو اإلمكانية ديال
التوسيع وديال التأهيل ديال هاذ املسجد ،كذلك مساجد في مجموعة
من األقاليم األخرى ينطبق عليها ما ينطبق على هذا املسجد.
نعي جيدا أنه نحن نتحدث على أزيد من  %70من املساجد في
املغرب %30 ،تقريبا في العالم الحضري و %70على مستوى العالم
القروي ،فبالتالي فعال هناك خص ميزانية ..اإلكراه ديال امليزانية
واإلكراهات هاذ ال�شي نستحضره وال شك ،ولكن ،السيد الوزيراملحترم،
خاصة بعد ذيك العملية ديال اإلغالق ديال مجموعة من املساجد اآلن
مجموعة من القرى ما تيلقاوش فين يصليو ،مجموعة من املواطنين
في قرى ما تيلقاوش األماكن ديال العبادة ،فبالتالي احنا اإلكراهات
املوجودة نقدرها ،ولكن ،السيد الوزير ،من موقع املسؤولية تنقولو
بأنه راه خص ضروري يكون حل ،حل لهاذ اإلشكال املطروح.
وأغتنم ،السيد الوزير ،الفرصة في هاذ الثواني اللي بقت ،هذا
ملتمس في هاذ السياق ديال كوفيد ،ألتمس منكم ،السيد الوزير ،أن
األئمة واملرشدين ديال وزارة األوقاف ينفتحو على اإلعالم العمومي في
إطار التوجيه ،كاين مبادرات في اإلعالم مهمة ،ولكن الدور ديال األئمة
خاصة أنه بدينا مؤخرا تنالحظو أنه بعض املر�ضى ديال كوفيد هو
مصاب وحامل الفيروس وتيتسارى في الشارع العام..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد املستشار.

املستشار السيد نبيل األندلو�سي:
غيرهاذ الفكرة نكمل السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
كمل يااله.

املستشار السيد نبيل األندلو�سي:
تيتسراو في الشارع العام ،فبالتالي ربما حضور الخطاب الديني
التوجيهي التوعوي سيساهم في تقليل من األضرار ديال نقل هاذ
الفيروس.
وشكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيب .أنا غادي نزيد لك
�شي  15ثواني اللي اخذا.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد املستشار املحترم.
إلى بغيتي هاذ املسألة اللي ما داخالش في السؤال ،في الحقيقة يمكن
لنا نقولو في واحد الخطبة ديال الجمعة راه  %56كما تيقولو الخبراء،
الناس اللي عندهم كوفيد راه ما عندهمش أعراض وهوما الخطر.
يمكن لنا نقولو هاذ ال�شي في خطبة الجمعة ،ألن هاذي املسألة
األساسية ،ال�شي اآلخر ديال  2.2ماليير اللي خصنا ،املساجد تتزاد 250
مسجد كل عام اللي خصها تسد باش تصلح ،هذا واحد ال�شيء جديد،
فلذلك كل هاذ الشأن كله جديد ،لذلك احنا غادين معه ،وسيرو معنا
فيما يتعلق بالزيادة من اإلمكانات في مستوى امليزانية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نفس القطاع اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في سؤال
موضوعه "توسيع األدواراالجتماعية للوقف".
ال�سي الحسن تفضل.

املستشار السيد الحسن سليغوة:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدان الوزيران،
زمالئي األعزاء،
السيد الوزير ،حرصت الحكومات املتعاقبة على تفعيل األدوار
االجتماعية للوقف والعناية بالقباض ،وحرصتم شخصيا ،السيد
الوزير ،على تطوير األوقاف والعناية باملوارد البشرية ،ومنها تسوية
وضعية القيمين الدينيين.
لذا نسائلكم السيد الوزير:
ما هي إستراتيجية الحكومة لتوسيع األدواراالجتماعية للوقف؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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السيد الوزيرالكلمة لكم.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد املستشار املحترم ،نشكركم على سؤالكم ،وأشكر
فريقكم.
غيرواحد املسألة خصنا نكونو واضحين فيها وبال شك متفقين فيها،
هو أن الشأن الديني هو شأن اجتماعي ،عالش؟ ألنه حاجة اجتماعية،
فلذلك إذا نفقنا على الجامع نفقنا على واحد الحاجة اجتماعية ،احنا
تنسميوه اجتماعي غير في بعض املسائل اللي تتعلق باإلحسان أو كذلك
باملساعدات.
فلذلك ،أوال ،الوقف كما تعلمون مرتبط بنية املحبس تيقول
حبست هاذي من أجل هذا ،غالب األوقاف نية املحبس تنوسيت أو
ما كايناش محددة تتنفق على الشأن الديني أساسا ،ومع ذلك األوقاف
تتوضع رهن اإلشارة قطع حبوسية وأجزاء منها لبناء وتوسعة مساجد أو
إحداث مقابر أو مرافق اجتماعية أو معاهد للتعليم العتيق أو لتحفيظ
القرآن أو لألعمال الخيرية واإلحسانية التي تتما�شى مع هذه األهداف
النبيلة ،تساهم في املجهودات التي تبذلها الدولة إلعادة إسكان قاطني
دور الصفيح ،تساهم في التنمية االقتصادية بإحداث تجزئات سكنية
وصناعية أو بناء مركبات سكنية تجارية ومهنية ،تخلق فرص للشغل
بالعالم القروي وبشكل مباشر من خالل أوراش ومشاريع استثمارية
باألرا�ضي الفالحية والضيعات الحبوسية إلى غير ذلك ،توفر األوعية
العقارية لعدد املؤسسات التعليمية أو الصحية ،إما عن طريق
املعاوضة أو املوافقة على سلوك مسطرة نزع امللكية ،الوضع رهن
اإلشارة لقطاع حبو�سي لفائدة بعض الجمعيات واملؤسسات إلنجاز
مشاريع خيرية إلى غيرذلك..
فهنالك إسهام ،ومع ذلك يبقى دائما كاين ..هاذ القضية تيخصنا
باألرقام كيمكن لنا ..يعني مثال إلى وصلنا ،إلى شفنا شحال ديال
التدخالت ديال األوقاف في الشأن االجتماعي غادي نقتنعو بأن فعال
كاين هناك إحسان ،بل هاذ املسألة هي بوحدها الحاضرة ،ولكن بغينا
نعتبرو أن الشأن الديني هو شأن اجتماعي ،ألنه حاجة اجتماعية وربما
هي الحاجة األولى اجتماعية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم ال�سي الحسن.

املستشار السيد الحسن سليغوة:
شكرا ،السيد الوزير ،على هاذ اإلجابة وهاذ التوضيحات.
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احنا حقيقة تنثمنو كل ما تتقوم به الوزارة ديالكم فيما يخص
املسائل االجتماعية ،ولكن عندما نتكلم على املسائل االجتماعية،
السيد الوزير ،البد غادي نعطيك بعض النقط اللي تنظن بأن الوزارة
خصها تساير هاذ املسائل ،أصبح الوقف حاجة ملحة في الكثير من
املناطق وخاصة عند قيامه بتغطية األنشطة اإلنسانية واالجتماعية
عبراملشاركة بتحمل األعباء االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ،وبذلك
يمكن للوقف أن يشارك الجمعيات واملنظمات غير الحكومية في دورها
االجتماعي وأن يساهم في التخفيف من حدة الوضع املعي�شي ،ومن
املنتظر أن يكون له دور في تعزيز القيم الدينية االجتماعية ،واآلمال
معقودة عليه بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى للمشاركة في
األعباء.
السيد الوزير،
قلتم بأن الشأن الديني شأن اجتماعي ،أنا أظن بأن هنا البد ملي
تنتكلمو باغي نفتح واحد القوس فيما يخص املوارد البشرية ،وهنا
غنتكلم على قباض الوقف وانتوما تتعرفو ،السيد الوزير ،عندما
تنقولو قباض الوقف احنا تنقولو بحال املقدمين والشيوخ عند وزارة
الداخلية ،انتوما عندكم قباض الوقف ال بالنسبة للمدن العتيقة وال
بالنسبة للبادية ،ألنهم هوما األعين اللي تتسهر على ،أوال ،األمالك ديال
األوقاف وكتعمل ما غاديش نقول لك اللي تتعمل ألن انتوما تتعرفو
اللي تتعمل اكثر ملي تنعرف أنا ،ولكن هناك واحد الفئة ،هاذ الفئة
اللي تتعرفو ،السيد الوزير ،ما تتاخذش الحقوق ديالها ال فيما يخص
( )la CNSS5وال بالنسبة ( )le SMIG6ديالها ما تتوصلش ،ألن كاين اللي
تتعطوهم  %5وكاين اللي تتوصل لو يااله  1000درهم ،إذن ما عندوش
( ،)la retraiteهاذ الفئة شوف ،السيد الوزير ،أنا ما تنطلبش منك
باش تحل هاذ ال�شي في واحد الظروف أقل ،أنا تنطلب منك باش تديرو
في األولويات ديالك ألنه فئة من املغاربة اللي تيخصها ،إن شاء هللا،
ترجع لها الحقوق ديالها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد املستشار املحترم،
فيما يتعلق بالقباض واحد الفئة خاصة ،ما يمكنش ما هماش
موظفين تياخذو نسبة ،وهاذيك النسبة في بعض خطرات راه تيمكن
توصل حتى  20ألف درهم في الشهر وأكثر ،لذلك واحد ال�شيء ،إييه،
واحد ال�شيء اللي هو ورثناه ،واآلن ما بقى حتى حد تيديرهاذ ال�شي هذا،
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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حتى حد تيصفط �شي واحد باش يتخلص له ،كل�شي تيتخلص بكذا،
لذلك تيخصنا نلقاو واحد الحل اللي األوقاف ما تبقاش بالشكل اللي
ورثاتو ،غتتطور بواحد الشكل دون املساس بالحقوق اللي هي ضرورية
ديال هاذ الناس.

السيد رئيس الجلسة:
لنفس الفريق سؤال آخر لنفس القطاع ،وموضوعه "وضعية
املساجد العتيقة".
الكلمة ألحد من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل.

املستشار السيد سيدي الطيب املوساوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارين املحترمين،
السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
سؤالي :تعتبر املساجد العتيقة تراثا تاريخيا على صعيد الحاضرة
اإلسالمية.
السيد الوزير،
في بالدنا عبر التاريخ أصبح مهددا باالنهيار وعدم ترميمه وكذلك
السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية قلق بعض املهتمين باآلثارات؟
السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،نطلب منكم خريطة
هذه املساجد العتيقة للتعريف والتعرف بها للسواح املغاربة وكذلك
األجانب.
السيد الوزير،
ما هي اإلجراءات والتدابير للحفاظ على هذا املوروث الحضاري
اإلسالمي وصيانته العمرانية والحفاظ على التراث اإلنساني واإلسالمي؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم للرد على السؤال.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
بارك هللا فيكم ،السيد املستشار ،الشكر لكم.
فعال ،مسؤولية وزارة األوقاف عن هذا التراث املتنوع يتمثل في 843
مسجد تاريخي عندنا الخريطة ديالها.
بالنسبة للقضية ديال التعريف بها للسواح راه معروفة وكاينة
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واحد التجربة جديدة غادي تبدا في فاس ديال واحد التكنولوجيا
خاصة للمدينة العتيقة كلها وداخل فيها املساجد وجميع األماكن
التابعة لوزارة األوقاف ،ثم من هاذ  843هناك  183كبيرة اللي فيها
كلها ترممت و 660هي صغيرة أو كبيرة ،ثم عندنا  6532زاوية أو ضريح
تشكل فضاءات ،البعض منها عندو هاذ القيمة و 330حمام تقليدي،
عدد منها راه ترمم و 250فندق كذلك راه هي في الصيرورة ديال اإلدماج
االقتصادي ،والبعض منها راه ترمم في إطارسياسة التأهيل الحضري.
في إطارهاذ املجهود هذا ،تنفقات حوالي  617مليون درهم وكاين 10
مساجد في طور اإلنجاز.
على كل حال هاذ التراث هذا عندنا بيه األولوية وكيترمم ،علما بأن
الترميم راه ما�شي واحد املسألة اللي كتحتاج غيرالفلوس ،تحتاج كذلك
للخبرة ديال الترميم وهو �شيء جديد في بلدنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد سيدي الطيب املوساوي:
السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
مشكور على اللي قلتي لنا كامل حقيقي وواقعي ،فعال ،السيد
الوزير ،املساجد العتيقة تلعب دور مهم ،سواء في القرى وال في املدن وال
سواء في املنازل وال سواء في أي مكان.
السيد الوزير ،تعليم املساجد العتيقة تعليم ديني ودنيوي ،وهذه
حقيقة السيد الوزير.
كذلك نشكركم ،السيد الوزير ،على تدخلك اللي قلت لنا ،فعال
بعض املساجد العتيقة تلعب كيف قلت لك دور مهم جدا ،وياسر
منهم ،السيد الوزير ،مقفولين مسدودين ،ملاذا السيد الوزير؟ فعال
البد لهم ،السيد الوزير ،من املراقبة والبد لهم من ياسر من األمور،
ولكن كاين بعض املساجد العتيقة اللي هوما منازل وعاطيين دور
مهم بزاف ،كيقراو فيها التالميذ الصغار يمرق من املدرسة ويجلس في
املساجد الصغيرة اللي موجودة في املدينة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،فيما تبقى لكم من الوقت للرد على
التعقيب.
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السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا أنا فهمت املساجد العتيقة هي املساجد ،أنتم يمكن كتذاكرو
على املدارس العتيقة ،سواء املدارس العتيقة أو املساجد العتيقة
فكتدخل فال�شي اللي طالبتوه ديال الترميم ،أما هو مسدود راني قلت
بأنه املساجد على األقل  200حتى لـ  250كنا هاذي واحد  10سنين
تنقولو عندنا  2400نزلناها تقريبا لـ 920اآلن راه عندنا أكثر من 1600
كذلك كل سنة كتزاد ،كذلك ،الحمد هلل ،اللي كاين اآلن قانون وكاين
واحد املسايرة ديال هاذ العملية والبد فيها من االبتكارات باش يمكن
نتغلبو عليها ،وإال راه ما باقيش غنبنيو املساجد الجديدة ،يااله غادي
نبداو نصلحو �شي حاجة من هذاك ال�شي القديم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
سؤال لنفس القطاع ،موضوعه "التدابير واإلجراءات املتخذة
للنهوض بوضعية القيمين الدينيين" ،لفريق األصالة واملعاصرة.
الكلمة لكم لتقديم السؤال.

املستشار السيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
لتعزيز وتثمين املجهودات والدور املهم والدور األسا�سي الذي يقوم
به القيمون الدينيون بمختلف مساجد اململكة ،نسائلكم ،السيد
الوزير املحترم ،عن التدابير واإلجراءات املتخذة للنهوض بوضعية
القيمين الدينيين.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا لكم السيد املستشار املحترم ونشكر فريقكم.
القيمون الدينيون هم الفئة االجتماعية األساسية اللي خص
تهتم بها األوقاف ،ولكن األوقاف راه ما يمكنش لهاش حتى  %20من
الحاجيات ديال هاذو ،ألن مشينا من  6ماليين ديال الدراهم اللي كانت
كتنفق عليها هاذي  20عام لـ  1.2ملياراآلن ،ومع ذلك هاذ املكافآت اللي
كتعطاهم راها ارتفعت ملليارو 414مليون درهم ،بزيادة نسبة ،%2257
مما مكن من رفع املكافآت وتعميمها ،ومع ذلك كنعرفو بأن سيدنا هللا
ينصرو أميراملؤمنين أعزه هللا ،أمرمنذ سنتين بأن تزيد هذه املكافأة كل
سنة ب ـ  300درهم إلى غاية  ،2022وبال شك أنه ،إن شاء هللا ،أنه هاذ
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األمر ديالو السامي سيستمر حتى نوصلو بهم ..ثم عندهم العدد ديال
املكافآت ،عندنا املشكل الكبير اللي خصو يتحل وإن شاء هللا نشتغلو
عليه هو التقاعد ديال هاذ الناس ،ألن اآلن كيقبطو واحد املكافأة ديال
العجزهي غيركافية.
لذلك ،هاذ املسألة كل ما طرحتوها إال وكنكون متضامن معكم وأنتم
متضامنين معايا ،ولكن راه الحساب واضح ،اآلن الحمد هلل التغطية
الصحية لجميع هاذ الفئة راه كاملة ،اللي ما عندش أي موظف ،ونحمد
هللا على ذلك ،ومع ذلك شاعرين بهاذ املسألة هاذي واحنا غاديين فيها
شيئا فشيئا ،مع ذلك غنجندو املجالس العلمية فيما يتعلق بالشرط،
ألن الشرط عندو فائدة ما�شي فقط مالية ،عندو فائدة رمزية في العالقة
ما بين الجماعة واإلمام.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد أحمد تويزي:
السيد الوزير املحترم،
في الواقع احنا طرحنا هاذ السؤال لهاذ الفئة اللي قلتوالسيد الوزير
اللي فئة مهمة وأساسية في هاذ القطاع اللي شرفكم جاللة امللك بترأسه
منذ سنين ،وهي مناسبة كذلك باش نشكركم باسم فريق األصالة
واملعاصرة على أنه ما غيقولها إال جاحد ،على أن هناك تطور كبير جدا
فيما يخص هاذ املجال الديني اللي شرفكم جاللة امللك بترأسه ،إذن
تطور كبير جدا حتى فيما يخص التشبيك ديالو ،فيما يخص كذلك
العالقات املتواجدة داخل هذا املجال الديني اللي هو فيه األمن الروحي
ديال بالدنا ،عندنا أمن ولكن األمن الروحي أسا�سي ،إذن هاذ الناس
هاذو هاذ القيميين الدينيين اللي فيهم  2متعاقدين واللي غير متعاقدين
كيلعبو هاذ الدور اللي قلت اليوم ،السيد الوزير ،كيلعبو دور أسا�سي
في تأمين هاذ األمن الروحي ديال الساكنة واللي كيقوم بأعمال كبيرة
جدا ،فيها اإلمامة وكيوذن ،كيقرا الحديث وكيقرا القرآن ،زيادة أنه
كينظف ،كاين اللي كيعس وكينظف ...إلخ عدة أعمال كيقوم بها هاذ
القيم الديني.
احنا ما كنطلبوش من وزارة األوقاف أنها بوحدها تتحمل املسؤولية
ديال هاذ القيمين الدينيين ،القيمين الدينيين هم جزء من املغاربة اللي
كيلعبو واحد الدور أسا�سي كيفما قلتو السيد الوزير ،وبالتالي فهذا
مسؤول حكومي ،احنا نقولو احنا نعاونكم فيما يخص الدعم ،فيما
يخص املساندة ديال املجلس ديالنا كلو كفرق ندعموكم في ميزانيتكم
في الحكومة باش يمكن تعطيو اإلمكانيات الالزمة لهاذ الناس باش
تحميوهم ،اللي ،أوال ،كيمنع على القيم الديني يخدم في بالصة أخرى،
الظهيرالشريف املادة  20وال املادة  21تمنع عليه أن يشتغل بشغل آخر
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خارج هاذ امليدان.

السيد رئيس الجلسة:

وبالتالي اإلمكانيات املرصودة له إمكانيات ما نقولوش كبيرة ولكن
باقية هشة ،نتمناو على أن الحكومة ما�شي غير ..ميزانية الدولة خصها
تتدخل فهاذ املوضوع باش تعطي اإلمكانيات الالزمة باش نحميو هاذ
الناس ،ألن يمكن هاذ السيد هذا ما خدامش وما كيتخلصش مزيان إلى
آخره ،يمكن يدخلو البرد من �شي بالصة أخرى.

السؤال الخامس موضوعه "تعميم مراكز محاربة األمية في املناطق
القروية والجبلية".

احنا هاذ املجال بغيناكم تحافظو عليه كيف حافظتو عليه هاذي
سنين ،أن الدين املغربي ،مغربي ،اإلمام ديالنا كيكون مغربي تمغربيت
ديالنا ،وبالتالي باش نحميوه خصنا نحميوه ماديا وخصنا نردو له البال
فصحتو ،كاين في الواقع ال مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية
اللي تتعطي واحد العدد ديال املسائل كثار ،النقل الطبي واملساعدة
الطبية والتدخل الطبي وكثار اللي تتعطي مساعدات ،وكذلك التغطية
الصحية كنشكروكم عليها ،ألن كلهم عندهم التغطية الصحية ولكن
نتمناو على أن يتزاد لهم العناية واإلمكانيات باش نحميوهم ألنهم
كيحميونا في هاذ املجال اللي هو خطيرجدا اللي هو املجال الديني.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم للرد على التعقيب.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد املستشار املحترم.
هاذي غير فرصة باش نقول واحد املسألة للجميع ،قضية الشأن
الديني كنعتمدو عليه في األمن ديالنا الروحي وفي األمن ديالنا بصفة
عامة ،ولكن كيخص في هاذ املغرب ديال إمارة املؤمنين نمرو لواحد
املسألة أخرى ،نمرو أنه نعتمدو عليه في الشأن االجتماعي واالقتصادي
اللي أساسه الشأن األخالقي ،كيخصنا ندخلو هاذ املفاهيم بنداو
نتذاكرو عليها ،راه الدين ما�شي مسألة ديال املساجد وعبادات باملعنى
املحدود ،راه الدين هو اللي غيجيب لنا ذاك ال�شي اللي فالقرآن الكريم
ما�شي �شي حاجة غنجيبوها غنخترعوها ،القرآن الكريم فيه هللا تعالى
واعد الناس اللي مؤمنين وكيعملو الصالحات بالحياة الطيبة ،عالش
كنبحثو احنا بمؤسساتنا ووزاراتنا وبرامجنا؟ كنبحثو على الحياة
الطيبة ،وعندها  2ديال الشروط وهاذوك الشروط راه كاينين في واحد
النوع ديال االستثمار ديال القيم الدينية ،هاذ املسألة راه كنت قلتها في
املجلس االقتصادي واالجتماعي بهاذ العبارات ،إلى بغيتو نتذاكرو فيها
غدا نتذاكرو فيها مثال في اللجنة.
شكرا.

تفضل السيد رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
إخواني املستشارين،
تظل ظاهرة األمية في صفوف الفالحين والساكنة القروية والجبلية
عموما ،أحد التحديات الكبرى التي يتعين رفعها ،وبالتالي ينبغي إعطاء
األولوية ملحاربة هذه الظاهرة بما أن حجمها ظل يشكل عقبة في وجه
التنمية.
السيد الوزير،
ما هي التدابير اإلجرائية التي ستتخذونها من أجل تعميم مراكز
محاربة األمية في املناطق القروية والجبلية ملا لها من أهمية في إقناع
الساكنة املحلية في االنخراط في مشاريع التنمية واملشاركة بفعالية في
تنفيذها من أجل العيش الكريم؟

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد املستشار املحترم ،الشكر لكم ولفريقكم.
فيما يتعلق بمحو األمية احنا متفقين بأنه واحد املعضلة كبرى من
الناحية االجتماعية ومن الناحية االقتصادية ومن الناحية الدينية،
ألن الدين جاء بـ"إقرأ" ،والحمد هلل األمر ديال أمير املؤمنين ،أعزه هللا،
فيما يتعلق بفتح املساجد ملحاربة األمية جاب واحد النتيجة اللي
كل�شي كيعرفها  300حتى لـ  350ألف كل سنة تنخرط في هاذ البرنامج
وكتستافد منه ،بمعنى احنا كنقاربو اآلن لـ  3ماليين ،ومع ذلك إلى جينا
نشوفو بعض املؤشرات مثال قضية الفئة العمرية ديال هاذ الناس.
أوال ،بعدا كنهنيو ريوسنا أن السيدات أن النساء هوما  %70ديال
هاذ البرنامج واملرأة إذا تعلمت واخا تكون عندها  50وال  60عام راه
عندها فائدة كبيرة على أسرتها وعلى املجتمع ،ومع ذلك هنالك حاجة
إلى تدابيرعامة للقضاء على هذه القضية ،القضية ديال هاذ الداء اللي
هو األمية أي الجهل بالقراءة والكتابة في أفق محدود ،ما غاديش نسرد
لكم األرقام ولكن الفكرة الكبيرة هي هاذي ،أنه في أفق محدود تيخص
املغرب ما تبقاش فيه الجهل بالقراءة والكتابة ،ووزارة األوقاف عندها
إمكانيات باش يمكن لها تساهم فهاذ املسألة بما هو قائم اآلن وبما
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يمكن أن يندمج في الخطة العامة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي محمد البكوري ،تفضل.

املستشار السيد محمد البكوري:
نشكركم على جوابكم ،السيد الوزير ،الذي يؤكد عمق اهتمام
وزارتكم بقضية محو األمية ببالدنا.
تفعيال لإلرادة املولوية السامية الرامية إلى فتح املساجد لتأطيركافة
املواطنات واملواطنين الذين لم يلجوا املدرسة أو انقطعوا عنها في سن
مبكرة ومحو أميتهم األبجدية والدينية والوطنية والصحية وفق برنامج
محكم مضبوط ،حسب ما جاء في الخطاب امللكي ديال الذكرى 27
لثورة امللك والشعب سنة  ،2000والذي يرمي إلى إيالء أهمية خاصة
ملحو األمية باعتبارها رافعة أساسية لرقي املجتمع عن طريق إحياء دور
املساجد في بعث رسالتها في تأطير املواطنات واملواطنين وبناء برنامج
يستجيب لحاجيات املستفيدين ويواكب التطور واملستجدات ،وهو
األمرالذي يتطلب منا جميعا االنخراط الجماعي لتسريع وتيرة وتجفيف
منابع األمية واستئصالها ،ولن يتأتى ذلك إال بتكثيف جهود املتدخلين
واستشعاراملسؤولية املشتركة لتحقيق املجتمع املغربي القارئ واملتعلم
في أفق زمني قريب كما قلتم ،السيد الوزير.
نواكب معكم ،السيد الوزير ،بكل اعتزاز التطور الذي حققه
البرنامج الذي ينم عن االلتزام املستمر باإلسهام الجاد في إيصال هذا
الورش الوطني الكبير إلى ما تصبو إليه اإلرادة الجماعية للقضاء على
هذه اآلفة ،من خالل االرتقاء بالبرنامج باالستمرار في تنفيذ محاور
استراتيجية الوزارة في مجال محو األمية وتعليم الكبار واالنخراط
الفعال في تنفيذ توصيات املجلس األعلى للتربية والتكوين.
السيد الوزير،
أتمنى أن يعم هذا التوجه خصوصا املناطق القروية وخصوصا
الجبلية منها ،ليستفيدوا سواء عن طريق املساجد أو عن طريق التلفاز
وجعل األشخاص املستفيدين قادرين على االنخراط في مجتمع املعرفة،
وكذلك تكنولوجيا اإلعالم ،خصوصا إذا كانت تعكس مقاربة تربوية
مبنية على أساس نفعية وواقعية تعكس الواقع الجبلي والقروي لهؤالء
األشخاص.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيب فيما تبقى لكم من
الوقت.
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السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
غادي نتكلم على الكلمات األخيرة ديال السيد املستشار املحترم
فيما يتعلق بالتكنولوجيا ،كنظن بأن التكنولوجيا يمكن تمكننا أننا
بشكل مدروس يعني مبتكر من القضاء على هذه اآلفة ،عالش؟ ألنه
الناس ما كاينش ما أصعب من ..التعليم العقيم هو هذاك اللي تتعلم
لواحد ما عندو غرض ،واآلن واحد تيم�شي كيخدم بما أنه ما تيتطلبش
منو التعليم فذيك الخدمة ديالو بالنسبة له زايد ناقص ،العياالت
تيبغيو يقراو القرآن الكريم عندهم احتياج ،اآلن البورطابالت اللي في
يد النساء والرجال والصغار والكبار ألنهم كيبغيو يتذاكرو فيما بينهم،
الحاجة عندما تكون عندك الحاجة تتعلم ،فلذلك تيخصنا نجعلو
القراءة والكتابة حاجة وندخلو فيها التكنولوجيا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
آخر سؤال في هذا القطاع للفريق الحركي ،وموضوعه "تحسين
وضعية أئمة املساجد والقيمين الدينيين".
الكلمة لكم.

املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
زمالئي املستشارين،
في البداية ،السيد الوزير ،البد أننا ننوه بما أقدمتم عليه من إعطاء
االنطالقة لتدشين املسجد الكبير بمنطقة الكركارات خالل احتفاالت
ذكرى عيد االستقالل املاضية ،وبطبيعة الحال نشد بأيدينا على
القوات املسلحة امللكية اللي فتحت العبور في هاذ املعبر الحدودي املهم
وأمنت عبور التجارواملواطنين.
سؤالي ،السيد الوزير ،يتعلق بتحسين وضعية أئمة املساجد ،هل
هنالك من جديد في تحسين وضعيتهم املادية؟
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
الشكر لكم السيد املستشار املحترم ولفريقكم.
هو ما قلته سابقا هو أن الوضعية اللي كنا فيها واللي أصبحنا فيها
الحمد هلل فيها تحسن كبير ،ولكن ما كافياش وما احناش قانعين بها
وكنحاولو نبتكرو أمور باش ..من جملتها إن شاء هللا أن نتعبأو فيما
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يتعلق بالشرط في الجماعات ،هناك استعداد اآلن وهناك إمكانيات
أن الجماعات الحضرية والقروية أنها ترجع الشرط وتزيد فيه بدل ما
البعض منها تخلى عليه ألن الطالب أصبح كيقبط هاذيك املكافأة.
ثم هنالك هاذ الزيادة اللي كنتمناو أنها غادي تستمر ،وإال الناس
البد نوصلوبهم ملا يرضيهم ،ألن متفقين على القضية ديال أن حقهم وأن
واجبنا ولكن نعتبرو أين كنا وأين أصبحنا ،وبعدا راه متفاوتين ،كاين
الناس اللي ..ألن كاين واحد الوضعية سابقة ما يمكنش تنزلها ،ولكن
القدر األدنى اللي كاين اآلن راه تقريبا  2000درهم ،ولكن غير كافية من
غير الشرط اللي كيتقبل ،ولكن هاذ ال�شي كله غير كافي واحنا متفقين
معكم البد من تدابير على مستوى امليزانية وعلى مستوى الشرط وعلى
مستوى عدد ديال األشياء باش يمكن لنا نحسنو الوضعية ديال هاذ
الناس ونوصلو بهم لل�شي اللي بغيناه جميعا واللي هو واجب علينا،
والسيما من جملتها ما قلته من قضية التقاعد ديالهم.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الوزير على هاذ اإليضاحات.
بطبيعة الحال هو من خالل ردكم القيم على أنكم أنتوما حاسين
بمعاناة هاذ القيمين وبهاذ الخصاص اللي هما فيه ،واحنا كنشاطروكم
هذا اإلحساس.
السيد الوزير،
أنتم قلتم على أنه يجب الحديث في املجتمع على أن املساجد ما
تبقاش غيردور للعبادة فقط بل الحديث على أنهم يكون لهم دور أخالقي
واقتصادي من الجانب الديني.
بطبيعة الحال اإلمام خص تكون عندو املكانة ديالو في الروح ديال
املسلمين وديال املواطنين املغاربة ألنه كيلجأو لو في القضايا ديالهم
الخاصة وما إلى ذلك وبطبيعة الحال خص يكون عندو وضع اعتباري،
إلى ما كتحسن الوضعية املالية ديالو ويكون عندو مدخل قار راه ما
يمكنلوش يقوم بذاك الدور ،يبقى دائما هو ينتظر املحسنين باش
يلتفتو ليه في األعياد وفي املناسبات وبالخصوص في هاذ الجائحة ديال
كورونا اللي املساجد تغلقت فيها عانوا الكثير ،عانوا الكثير.
يجب التفكير في قانون إطار ،قانون اللي كينظم هذه املهنة ،تكون
مسطرة قانونية اللي يشتغلوبيها وينفصلوبيها ويترقاوبيها ويكون عندهم
قانون إطارواضح.
جانب السكن نفس ال�شيء ،السيد الوزير ،أئمة املساجد كيسكنو
في الديور ديال املساجد ،إذا توفى هاذ اإلمام ديال املسجد العائلة
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ديالو فين غادي تم�شي؟ غادي تشرد ،ما عندها فين غتم�شي ،غيجي
إمام جديد غيضطرو يفرغو املسجد ،إذن اليوم ،السيد الوزير،
بطبيعة الحال احنا نشاطركم هاذ اإلحساس وتأكدنا على أنك حاس
بهاذ الوضعية هاذي ،إذن نتمناو منك ومن رئيس الحكومة اللي هو على
دراية تامة بهذا املوضوع ووزيراملالية والحكومة ككل أنها تعمل لتحسين
الوضعية هاذي بطبيعة الحال.
أشرتو أن  600ماليين ديال الدرهم تحولت لـ  1.2مليار ،نتمناو أنها
تحول حتى لـ  2ديال املليار وال  3املليار ،املهم هاذو راهم ناس وفئة من
الناس اللي كتعمل في الجانب الروحي ديال املغاربة ،واملغاربة بطبيعة
الحال ال في الدواوير وال في املدن املشاكل ديالهم كيحلوها غير األئمة
ديال املساجد ،أغلبية املشاكل االجتماعية والعائلية تيرجعو فيها
للفقيه باش يفكها لهم ويعطيهم رأي ديني يعطيهم رأي كذا عاد يمشيو
للمحاكم.
إذن ،السيد الوزير ،بطبيعة الحال احنا كنشاطروكم هاذ الرأي
وكنتمناو تاخذوها بعين االعتبار في امليزانية الحالية وامليزانية القادمة
باش تحسنو لهم الظروف ديالهم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لك ،السيد الوزير ،فيما تبقى لك من الوقت.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا لكم السيد املستشار.
فيما يتعلق بالقضية ديال الدور ديال األئمة هاذي من املشاكل،
ألنها دار ديال الوظيف .لألسف كنتأسفو ،ولكن هاذي دار وظيف ،إلى
كان واحد اإلمام في الداراللي احدا الجامع باش يكون قريب باش يصلي
بالناس ،إلى توفى فعال كنحاولو نلقاو بعض الحلول ،ولكن راه تيخص
ذاك املسكن هو ديال اإلمام ما�شي ديال عائلة اإلمام ،هذا مؤسف،
ولكن هاذ ال�شي كله راه داخل ،رزمة في الحزمة ديال املشاكل اللي دايرة
بهاذ املوضوع ،أما قضية اإلطارالقانوني راه موجود ،راه هو ظهيرشريف
وفي مقدمته أن املكلف بشؤون القيمين الدينيين هو أميراملؤمنين ،أعزه
هللا ،وإليه املرجع فيهم ،فلذلك هو الرعاية ديالهم راه من الرعاية ديالو
السابغة لجميع املغاربة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية على مساهمتكم
معنا في هذه الجلسة ،ونرحب بالسيد وزير العدل للمشاركة معنا في
هاته الجلسة.
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السؤال األول املوجه لقطاع العدل وموضوعه "تنفيذ األحكام
القضائية".
هاذ السؤال ديال فريق التجمع الوطني لألحرار ،السيد الرئيس قدم
السؤال.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بذلت وزارتكم بمعية املجلس األعلى للسلطة القضائية مجهودات
كبيرة إلعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بعملية تنفيذ األحكام
القضائية ،إال أن هذه العملية مازالت لم ترق بعد إلى طموحاتنا جميعا،
ولذلك نسائلكم السيد الوزيرعلى:
ما هي خطة وزارتكم لتدارك هذا األمر؟
وما هي اإلجراءات املزمع اتخاذها لتحسين مؤشرات التنفيذ؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على السؤال.

السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشار املحترم ،على تفضلكم بهذا السؤال.
فعال ،تنفيذ األحكام القضائية هو عنصر أسا�سي في كل منظومة
قضائية ،بل هو يعتبر حاليا من املؤشرات األساسية ديال النجاعة
القضائية وأيضا دعامة أساسية لدولة الحق والقانون ،الفصل 126
من دستور اململكة يؤكد على أن األحكام النهائية الصادرة عن القضاء
هي أحكام ملزمة للجميع ،واإللزامية هنا يعني النفاذ ،ألن ال إلزامية
بدون تنفيذ ،وهاذيك عبارة "ملزمة للجميع" تعني ملزمة لألشخاص
الذاتيين واألشخاص املعنويين وأشخاص القانون العام ومن بينهم
اإلدارة اللي تطرح واحد العدد ديال التساؤالت.
بطبيعة الحال وزارة العدل معنية بالرفع من وتيرة تنفيذ األحكام،
وهي كتتبع عن طريق الوسائل التكنولوجية اللي كتستعملها تتبع
مختلف املؤشرات اللي كتسجلها مختلف محاكم اململكة وكتربط
االتصال باملسؤولين للقيام باملتعين من أجل تجاوز هاذ الصعوبات،
كذلك وزارة العدل هي عضو في اللجنة املركزية اللي كيترأسها السيد
رئيس الحكومة من أجل تنفيذ األحكام ضد أشخاص القانون العام،
والوزارة في هذا اللجنة كتقدم مختلف االقتراحات اللي كتخص
مراجعة القوانين.
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لكن الوزارة أيضا معنية بكل الوسائل اللوجستيكية واملوارد
البشرية اللي كتسهل تنفيذ األحكام ،بحيث أنه الوزارة عملت على الرفع
من عدد املفوضين القضائيين من  1185مفوض سنة  2013إلى 1624
مفوض ،كذلك هناك االشتغال على قانون املسطرة املدنية ،ألن فيه
بعض املقتضيات كتتعلق بهاذ الجانب هذا.
باإلضافة إلى ما قامت به الوزارة من أجل تعزيز وحدات ،ألن
في املحاكم كاين وحدات ديال التبليغ والتحصيل اللي ترفع العدد
ديالها ل ـ  122وحدة ،وكذلك املحاسبين والنواب ديالهم في صناديق
املحكمة ،املحاكم ارتفع العدد ديالهم سنة  ،2020إلى  1516موظف
بهذه الصناديق ،ومؤخرا يعني قبل أقل من أسبوعين قمنا بتوزيع 350
دراجة نارية على هاذ األطر اللي كيشتغلو في الوحدات ديال التبليغ
والتحصيل ،ضمن وسائل لوجستيكية أخرى من أجل توفير الشروط
الالئقة واملناسبة للرفع من هذه الوتيرة.
وشكرا للسيد املستشاراملحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد رئيس الفريق للتعقيب على الرد.

املستشار السيد محمد البكوري:
في الحقيقة ،السيد الوزير ،سنكون من العدميين إذا لم ننوه
بالعمل الجبار واملجهودات التي قمتم بها بمعية الجهاز القضائي في رفع
نسبة تنفيذ األحكام القضائية ،ملا للموضوع من أهمية في الرقي بدولة
الحق والقانون واملؤسسات ،وملا لهذا من اآلثاراالقتصادية في الرفع من
نسب وتحسين مناخ األعمال كذلك ،لكن السيد الوزير ،بالرغم من كل
هذا املجهود والذي أظهرته األرقام التي أعطيتم ،والتي تجسد بامللموس
أهمية املجهود الذي بذل في تنفيذ األحكام ،إال أن هناك أحكاما قضائية
كثيرة لم تنفذ بعد ،بحيث يجب االشتغال أكثر على تخفيف املساطر
املرتبطة باملوضوع ،ونحن مستعدون كبرملان ملساعدتكم على تجويد
النصوص املرتبطة بذلك.
السيد الوزير،
يبقى موضوع تنفيذ األحكام القضائية من املواضيع املحورية التي
تستأثر باهتمام فريقنا في تكريس دولة الحق والقانون ،فالعديد من
األحكام ،وخصوصا في القضاء التجاري ،مازالت فيها صعوبات كبيرة
في التنفيذ ،نفس الظروف تنسب إلى باقي األحكام القضائية األخرى
في مجاالت أخرى ،وهو األمر الذي يجب أن تضاعفوا فيه جهودكم ملا
فيه مصلحة تطور الجهاز القضائي وأدائه ،واالرتقاء كذلك باملنظومة
القضائية ،والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا وإمكانياتنا ،بما
فيه تطور بالدنا واالرتقاء بها وتعزيز مكتسبات دولة الحق والقانون
واملؤسسات.
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شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
بقى لكم خمس ثواني ،إلى بغيتو ،باقي لكم خمس ثواني ،بغيتو ..إلى
كان عندكم �شي..

السيد وزير العدل:
في هاذ خمس ثواني أجدد االلتزام أمام السيد والسادة املستشارين
املحترمين ،على أن الوزارة ستواصل كل الجهود لتبسيط املساطر من
أجل الرفع من وتيرة تنفيذ األحكام.
وهذه مناسبة ال تفوتني دون أن أوجه التحية ألسرة القضاء،
وخاصة أطر كتابة الضبط اللي كيشتغلو بمجهود ينبغي أن نحييهم
عليه لتنفيذ األحكام.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،راه سمعتو االلتزام اللي التزم معكم ،وبالتالي
سيسجل هذا االلتزام.
السؤال الثاني وموضوعه "التدابير املعتمدة لتبسيط استفادة
النساء املطلقات وفي وضعية صعبة وأطفالهن من دعم صندوق
التماسك العائلي" ،سؤال لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد الحبيب بن الطالب:
السيد الرئيس،
نسائلكم ،السيد الوزير ،حول أهم التدابير املتخذة لتبسيط
استفادة النساء املطلقات والزوجات املهمالت واملعوزات وأطفالهن من
تسبيقات صندوق التكافل العائلي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير العدل:
شكرا ،السيد املستشاراملحترم ،على تفضلكم بهاذ السؤال الهام.
التزام الوزارة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي ،هو التزام
يندرج ضمن السياسة الحكومية املندمجة في املجال االجتماعي والعناية
الخاصة بالفئات الهشة واملعوزة وخاصة منها األطفال واألمهات ،ال
يمكن أن نغفل القانون اللي صادق عليه البرملان ودخل حيز التنفيذ
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في  ،2018واملتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من الصندوق
ديال التكافل العائلي.
هاذ القانون جاء ببعض املستجدات ،اللي أضافت مستفيدين
جدد من هاذ الصندوق هذا ،ومنهم وأساسا مستحقو النفقة من األوالد
خالل القيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم ،مستحقو النفقة من
األوالد بعد وفاة األم ،ومستحقو النفقة من األطفال املكفوفين ،وكذلك
الزوجة املعوزة ،املستحقة للنفقة.
بالنسبة لتبسيط املساطر من أجل االستفادة من هاذ الصندوق،
الوزارة عملت على التقليل ،أوال ،من الوثائق املطلوبة لالستفادة
من تسبيقات الصندوق ،تبسيط وتيسير شروط إثبات حالة العوز،
وكذلك الرفع من سقف االستفادة من هاذ التسبيقات إلى مبلغ 1400
ديال الدرهم ،والوزارة عممت دليال على كافة محاكم اململكة ،ومازالت
تواصل الجهود من أجل االستفادة األمثل من هاذ الصندوق ،وخاصة
بالنسبة للفئات الهشة.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،الكلمة لكم.

املستشار السيد الحبيب بن الطالب:
شكرا ،السيد الوزير ،على هاذ املعطيات الهامة.
فعال بالدنا كتوفر على ترسانة مهمة من النصوص القانونية،
ولكن اإلشكال يكمن أساسا على املستويات املرتبطة بالتنزيل واألجرأة
والتنفيذ ،فعال القانون  83.17عالج عدة صعوبات اللي تحدثتو عليها،
اللي كانت واردة ضمن القانون  ،41.10ولكن ،السيد الوزير ،خصوصا
فيما يتعلق باالستفادة خص ،أوال ،استصدار مقرر قضائي محدد
للنفقة ،واحنا كنعرفو جميع ما يتطلبه هاذ اإلجراء من آجال ونصوص
قانونية.
ينضاف إلى ذلك ،أنه تنفيذ هاذ األحكام كيعرف واحد التأخركبير،
إما ألن الزوج ما عندو والو ،وإما أنه متغيب ،كما أن املحاكم تلزم هاذ
املعوزات بالقيام بعمليات التبليغ ،وهنا اإلشكال الكبير ،خصوصا
باملناطق القروية ،خصوصا كنعرفو املغرب العميق ،املناطق النائية،
املناطق الجبلية ،وما يتطلب ذلك من صعوبات ،خصوصا بالنسبة لهاذ
النساء اللي هوما تيعيشو وضعية هشة.
كذلك ،السيد الوزير ،تقييم بسيط ،االعتمادات املرصودة في هاذ
الصندوق مقارنة مع االعتمادات التي تم صرفها ،رغم ارتفاع النسب
ديال الطالق ،فهو الصرف كيبقى ديما جد متواضع اللي كيدل بأن
الصندوق ما وصلش للحاجة باش تخلق والغاية املرجوة منه ،لألسباب
التالية:
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 -أوال ،هاذ الصعوبات؛

السيد رئيس الجلسة:

 -وثانيا ،كذلك لضعف عملية التحسيس.

شكرا السيد الوزير.
سؤال ثالث موضوعه "إحداث املرصد الوطني لإلجرام" ،هاذ
السؤال ديال فريق العدالة والتنمية.

نضيف كذلك ،السيد الوزير ،بأنه الفترة في إطار التخفيف من
اآلثارالسلبية لجائحة كورونا ،هاذ النساء راه السقف اللي تحدثو عليه
ديال  1400درهم ما تيعيش أسرة ،خصوصا إلى تفوت ثالثة أفراد،
فاضطرو يشتغلو في البيوت ،في القطاعات غير املهيكلة فكذا ،مع
اإلغالق هذاك الدخل اإلضافي ما كانش.
كنتساءلو وإياكم ،كنعاود نرجع ونسولكم ملاذا تم هاذ اللجنة
ديال االقتصادية عالش قصات هاذ الفئة؟ رغم أنهم الهشاشة ديالهم
تمكنهم من االستفادة من هاذ الصندوق ،وضافتهم على فئة اللي قصات
أساسا ديال هاذ النساء ،فيما يتعلق باللواتي يشتغلن في القطاع ديال
االقتصاد االجتماعي بعد عملية إغالق الحدود ومنع التجوالت ومنع
املعارض ،فـ..
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيب.

السيد وزير العدل:
شكرا.
أوال ،البد من التنبيه إلى أن تدبير الشأن القضائي ،هو تدبير
يخص جهاز القضاء والسلطة القضائية ،ولكن هناك تدبير مشترك
بين املسؤولين القضائيين ووزارة العدل ،هو تدبير اإلدارة القضائية،
بطبيعة الحال من إجراءات ومساطرإلى غيرذلك.
الوزارة انطالقا من اختصاصاتها واملسؤوليات ديالها ،هي ال تدخر
جهدا في تفعيل هاذ الصندوق.
أوال ،ينبغي التذكيربأن الوزارة يعني تدعم هاذ الصندوق بـ  %20من
املداخيل ديالو ،كل هاذ القضايا اللي طرحتو ،ألن هذا موضوع يتشعب
ويمكن يكون موضوع جلسة في إطار لجنة العدل والتشريع ،لكن البد
من التذكير بأن عدد املقررات القضائية اللي منفذة في الصندوق
وصلت إلى  5256مقرر قضائي ،وعدد األسراملستفيدة من مخصصات
الصندوق من  2012منذ إحداثه إلى اليوم ،وصل لـ  22ألف و416
أسرة ،أما قيمة املبالغ املؤداة برسم سنة  ،2020فبلغت  113مليون
و 528ألف درهم.
شكرا السيد املستشار.

تفضل ال�سي ..تفضل.

املستشار السيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نظرا ألهمية هاذ املرصد الوطني لإلجرام ،فإننا نسائلكم السيد
الوزير ،ما هي اآلجال املرتقبة إلخراجه للوجود؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم للرد على السؤال.

السيد وزير العدل:
شكرا السيد املستشار.
التحوالت التي تعرفها الجريمة في عاملنا املعاصر ،أصبحت تفرض
اعتماد مقاربة وقائية للتصدي للجريمة ،وطبعا املغرب ليس بمنأى عن
هاذ التطور وهاذ التوجه ،وهو يتابع كل التوجهات الحديثة ملواجهة
ومعالجة الظاهرة اإلجرامية ،بل أكثرمن ذلك ،هناك إطارأشمل والذي
نعتبره في وزارة العدل يخص تحديث آليات العدالة الجنائية التي يأتي
في مقدمتها املرصد الوطني لإلجرام ،وكذلك إحداث مركز وطني للسجل
العدلي وتطوير نظام الطب الشرعي ،وقد قدمنا في مجلس النواب وفي
مجلس املستشارين ،مشروع قانون للطب الشرعي ،ثم هناك مشروع
إلنشاء بنك للبصمات الجينية.
املرصد هو توصية رقم  92من الحوار الوطني إلصالح منظومة
العدالة ،جاللة امللك أيضا في خطاب  20غشت  ،2009كان أكد على
ضرورة مراجعة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية وتحديث السياسة
الجنائية بإحداث املرصد الوطني للجريمة ،والوزارة وضعت إحداث هاذ
املرصد ضمن مراجعة ،كتعرفو منذ فصل السلطة القضائية على وزارة
العدل ،لم يكن هناك تحديث ملنظامها ،يعني املرسوم داإلختصاصات،
يعني ( )l’organigrammeفاحنا وضعنا هاذ املرصد بمثابة قسم ضمن
مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة ،وسنقدم هاذ املرسوم ،لقد
انتهينا من تفاصيله مؤخرا ،وسنعرضه على املحاكمة قبل أن ندعوكم
جميعا لالفتتاح وإعطاء االنطالقة لهاذ املرصد قريبا.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشارللرد على الجواب.

املستشار السيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الوزير املحترم على هذه املعطيات ،وإن كانت هذه في
الحقيقة هي السبب األساس الذي دفعنا لطرح هاذ السؤال لنعرف
أو لتحديد اآلجال املرتقبة لتحديد هاذ املرصد الذي كنا نود أن يكون
مؤسسة عمومية بقانون ،ولكن كونكم اليوم مشيتو في اتجاه أنه يكون
بنية إدارية ،هذا مزيان حتى هو في الحقيقة أنه سيحقق الهدف.
لكن في نفس الوقت بغينا ،السيد الوزير ،أنه اليوم كنتكلمو أنه
منذ سنوات ونحن ننتظر ،وهي في الحقيقة هاذ االنتظارات طالت،
نتمناو أن هاذ اآللية اللي اليوم كنتصورو بأنها آلية غادي تكون آلية
للتنسيق ،مهمة جدا في التنسيق بين القطاعات املتدخلة في املجال،
سواء السلطة القضائية ،السلطة األمنية ،إدارة السجون ،كل هاذي،
غيكون واحد اآللية ديال التنسيق.
األمر الثاني هو غتكون آلية مهمة أيضا للوقاية من الجريمة كما
ذكرتم ،ألن اليوم الجريمة تتطور ،كاين عندها أسباب ،كاين حاالت
ديال العود ،كاين الجريمة أصبحت عابرة للقارات ،مزيان يولي عندنا
مرصد ليساهم في الوقاية من الجريمة.
لكن ونحن نتحدث عن الوقاية من الجريمة ،البد أن أقف هنا عن
الجريمة في ذاتها ،وقد كان في هذا املوضوع تحديث الترسانة القانونية
ديالنا ،وجا مشروع القانون الجنائي ،واللي فالحقيقة أيضا طال
انتظاره.
الحكومة مزيان اخذات قرار وأنها أحالته على البرملان في الغرفة
األولى ،مجلس النواب ،نحن مازلنا ننتظر ،والحكومة لو كان لها قرار
غيرذلك لقامت بسحبه ،لكن املشروع اليوم ،هوفي الغرفة األولى ينتظر
اإلفراج عنه.
أنتوما ،السيد الوزير ،عندكم إمكانية ديال تحريك هاذ املاء
الراكد اللي هناك ،مزيان أننا اليوم ونحن ننتظر ،احنا اليوم كنتسناو
وكيتسناوه املغاربة ،ألن الجرائم تعددت بل وصلت أحيانا هذه الجرائم
إلى الحكومة نفسها ،إلى مثال تزوير بعض الوثائق وإبرازها على أنها
وتنسب إلى الحكومة ،ألنها جرائم متعددة بشكل فضيع جدا.
لذا اليوم ،احنا ال نملك في هذه الغرفة ونحن ننتظر هاذ املشروع
أن يفرج عنه ،إال أن ندعو هللا سبحانه وتعالى أن ييسربالفرج عنه ،وأن
يأتينا ،ألننا خصنا ناخذو فيه القرار.
بغيت نشير واحد اإلشارة أخرى ،وهي أن هاذ املرصد هو أيضا إلى
كان آلية ديال الوقاية ،آلية للتنسيق ،هو آلية أيضا يمكن أن يساهم في
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اقتراح رأيه فيما يتعلق بالسياسة الجنائية ،إما أن يقترح آراء ابتدائية،
أو عندما يحال عليه مشروع في السياسة العمومية ذي الصلة ،يكون
له رأي ،كنتمناوأن هاذ املشروع إن شاء هللا يخرج في أقرب وقت ممكن،
ويكون لكم الشرف السيد الوزير ،وأيضا مشروع القانون الجنائي،
نتمناو يكون لكم الشرف باش يخرج في عهدكم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،لكم الكلمة للرد على التعقيب ،عندكم  12ثواني
زايدة.

السيد وزير العدل:
شكرا السيد املستشار املحترم.
فعال كما تفضلتم هاذ املرصد غادي يشكل واحد اآللية وطنية
مهمة ،ليس فقط في التصدي أو فاملساعدة على التصدي للجريمة،
لكن أيضا في رسم معالم السياسة الجنائية ببالدنا ،ألن كاين السياسة
املضادة للجريمة وكاين السياسة الجنائية العامة بشقيها الوقائي
والزجري والقمعي ،إلى غيرذلك.
ما يمكن نقول لك ،السيد املستشار املحترم ،أن املرصد جاهز،
يعني بأطره وآلية اشتغاله وبدا كيجري واحد العدد ديال األبحاث
والدراسات اللي يمكن تبان النتيجة ديالها من خالل العديد من التدابير
والقرارات ،لكن اإلعالن على املرصد بكيفية رسمية ،ال يمكن أن يتم
إال بعد املصادقة على هاذ املرسوم ،احنا اختارينا املرسوم ،وإال غادي
ناخذو واحد السنة أخرى ،احنا كنعرفو الوتيرة ديال التشريع ،اختارينا
باش ندوزو املرسوم ،نتمناو في القريب العاجل على أننا نتمكنو من
إعطاء اإلنطالقة ديالو.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
لنفس الفريق سؤال آخرموضوعه "ورش املحاكم الرقمية".
تفضل �شي أحد من العدالة والتنمية ،تفضل.

املستشار السيد مبارك جميلي:
شكلت مسألة تأهيل اإلدارة القضائية ورقمنتها هدفا أساسيا
وتوصية هامة من توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير:
أين وصل مشروع رقمنة وتحديث اإلدارة اإللكترونية لإلجراءات
واملساطرالقضائية؟
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شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير العدل:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الوزارة في هاذ املجال ،كتعرف بأنه هاذ املوضوع يعني فيه حديث
طويل ومتشعب ،يعني تقريبا استمر جوج ديال العقود على الحديث
على املغرب الرقمي ( )e-gouvernementإلى غيرذلك.
هاذ الوزارة تبين لها في رأيها املتواضع ،أن التحول الرقمي ملنظومة
العدالة ،هو تحول رقمي ينبغي أن يتجنب أي مقاربة تقنية وتجزيئية.
األمر ال يتعلق بتجهيز املحاكم باملعدات اللوجيستيكية ،األمر يتعلق
بتحول ثقافي في التعاطي مع الثقافة الرقمية ،نعطيك مثال بسيط،
الحظته لدى الكثير من الفاعلين الذين يتعاملون بالبريد اإللكتروني
ويتعاملون بالتوقيع اإللكتروني ،ولكن ال يستوعبون ما معنى املحاكمة
عن بعد ،فهم يتحدثون عن الحضورية وغنتكلمو عليها فالسؤال من
بعد ،والتواجهية بمنظور ديال الخمسينات والستينات ،والثقافة ما
قبل الرقمية ،الثقافة الورقية.
لذلك ،فهاذ التحول إذا ما كانش هناك استيعاب ،هناك من يتخوف
من ذلك ،هناك فاعلين أساسيين تيفضلو البطء والثقل البيروقراطي
على الفعالية والشفافية والسرعة واملردودية في الخدمة الرقمية.
لذلك احنا درنا واحد املخطط توجيهي للتحول الرقمي ملنظومة
العدالة فيه ستة دالبرامج أفقية و 32مشروع سنعلن عنها قريبا ،كاين
مشاريع اللي انطلقت ،اللي انطلقت فيها كاملنصة داملحامي ،كسجل
الضمانات املنقولة اللي هو سجل إلكتروني وكنا أعطينا االنطالقة
ديالو بحضور السيد رئيس الحكومة ،إذن كاين واحد العدد ديال
املسائل ،كذلك ال نن�سى بأننا وقعنا ثمانية ديال االتفاقيات مع ثمانية
ديال السادة النقباء مع هيئة املحامين لتكوين املكونين ،ألن هذا
مسألة تحتاج إلى تكوين ،للتحكم في تقنية املنصات عن بعد والتبادل
اإللكتروني ،فكاين الجانب التحسي�سي وكاين الجانب التجهيزي وكاين
الجانب التكويني وفيها شوية ديال التدرج لكي يندرج الجميع.
أما إذا كانت بعض اإلجراءات واملساطر مرقمنة واألخرى الزالت
ورقية فغادي نخلقو واحد النوع ديال االرتباك لدى املرتفق ولدى
املتقا�ضي ،إذن فهناك تصور مندمج ،تصور شمولي وغاديين فيه
مقاربة تدرجية ،ونحن مرتاحين ،ألن كاين انخراط أكثر من السابق من
طرف كافة املهن القضائية واملساعدة للقضاء.
شكرا السيد املستشار.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد مبارك جميلي:
شكرا لكم السيد الوزير على هاذ الجواب.
السيد الوزير،
طرحنا هاذ السؤال على اعتبار أن اإلدارة الرقمية هي وسيلة من
الوسائل التي تخفف العبء على املرتفقين وعلى اإلدارة بشكل عام،
ولذلك كان هاذ الورش من األوراش األساسية إلصالح منظومة العدالة
التي راهنت عليه بالدنا لتحقيق النجاعة القضائية وللتصدي ملجموعة
من الظواهرالسلبية التي كانت تعاني منها املنظومة القضائية.
وقد قطعت هذه املنظومة أشواطا مهمة في مسار تحديث التي
عرفته منظومة العدالة ،تجلت فيما يلي:
 أوال ،تدبيراملوارد البشرية كما ذكرتم قبل قليل ،واستعمال تقنيات( )SAGEفي تدبيرورقمنة امللفات بنوعها الجنحي واملدني وباقي اإلجراءات،
هاذ التطبيق السيد الوزير ،الزال يحتاج إلى تحديثات أيضا ،ألن هناك
( )la mise à jourديال مجموعة ديال التطبيقات؛ رغم ذلك ،السيد
الوزير ،هناك أظهرت هاذ الجائحة ديال كورونا بعض االعتالالت
وبعض االختالالت التي عرفتها هذه املنظومة الرقمية ملنظومة العدالة،
نذكر على سبيل املثال ،السيد الوزير ،عدم مواكبة الترسانة القانونية
واملسطرية ملسار التحديث والتأخر الذي يعرفه ترتيب اآلثار القانونية
لقرارات املحكمة الدستورية بخصوص التنظيم القضائي؛
 ثانيا ،التأخر الذي يعرفه التواصل اإللكتروني بين اإلدارةالقضائية واملهن القضائية؛
 هناك أيضا وجود تفاوت مجالي من محكمة ألخرى ،دائما يعنياملغرب العميق ،إلى آخره ،هاذو دائما محاكمهم كنلقاو واحد التأخير في
تحديث وفي تطويرهذه املحاكم؛
 غياب أيضا اإلطار القانوني لتجربة املحاكمة عن بعد وتأخرصدوره إلى حدود الساعة ،حيث عرفت هذه التجربة صعوبات تقنية
وقانونية ،اللهم إذا استثنينا القضايا املتعلقة باملعتقلين ،اللي كانت
فعال فيها واحد التقدم ملموس ،ولكن باقي القضايا الزالت تعرف تعثر.
السيد الوزير املحترم،
يشير دستور اململكة في الفصل  ،120إال أن لكل شخص الحق في
محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ،وحقوق الدفاع
مضمونة ،إلى آخره من الحقوق.
إلى أي حد ساهم مشروع املحكمة الرقمية في تمتيع املتقاضين
بأحكام عادلة تصدرفي آجال معقولة؟
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سيدي الوزير ،أيضا الرقمنة ،معذرة.
شكرا لكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
شكرا السيد املستشارعلى احترام الوقت.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير العدل:
شكرا السيد املستشار املحترم.
يعني تدخلكم حافل بأسئلة مهمة ،ربما تحتاج إلى جلسة خاصة،
أنا أقدرتثمينكم اإليجابي لهاذ املجهود املبذول ،احنا كنا في حالة حجر
صحي ،عندما انطلقت املحاكمة عن بعد ،والخصوصية ديال بالدنا
ومؤسساتنا كتجعل أنه من الصعب أن وزير العدل يجي يقدم واحد
املشروع قانون ديال الرقمنة والوسائط الرقمية.
أول واحد خصك تذاكر معه هو جمعية هيئة املحامون في املغرب،
 17نقابة ،وكاتبناهم وطلبوا مهلة للتفكيرفي املوضوع وإبداء املالحظات،
وفعال توصلنا بها مؤخرا ،وتوصلنا بمالحظات السلطة القضائية،
والقانون راه هو جاهزلعرضه على املجلس الحكومي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
سؤال للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية موضوعه "التطاول
على الحياة الخاصة للمواطنين من خالل بعض وسائل التواصل".
الكلمة لكم دائما ال�سي حسن ،تفضل.

املستشار السيد الحسن سليغوة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
زمالئي األعزاء،
السيد الوزير ،ال يختلف اثنان على أن حرية الفكر والرأي والتعبير
مكفولة بكل أشكالها ،وأن حرية اإلبداع والنشر والعرض في مجاالت
األدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.
كما أن املغرب انخرط في الدينامية العاملية الرامية إلى توفير األمن
الرقمي وحماية نظم املعالجة اآللية للمعطيات وحماية الحياة الخاصة
لألفراد ،وذلك وفق القوانين الوطنية واملواثيق واملعاهدات الدولية من
خالل مصادقته على اتفاقية "بودابست" املتعلقة بالجريمة املعلوماتية،
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إال أنه الزال بعض املواطنين يشتكون من االقتحام والتطاول والتمادي
على حياتهم الخاصة ،عبر استغالل وسائل التواصل االجتماعي وبعض
املواقع اإلخبارية ،دون أي ردع ملن يتعمد نشر أمورهم الخاصة ،مما
يسبب لهم وألسرهم األذى والضرر النف�سي.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير:
 ما هي خطة الحكومة للحماية الخاصة لكل مواطن من تطاولبعض وسائل اإلعالم؟
 وهل من سبل للتحسيس والتوعية بعواقب اقتحام الحياةالخاصة للمواطنين ونشراألخبارالزائفة عبروسائل التواصل االجتماعي
وما تسببه من أذى في نفوس األشخاص وأسرهم؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي الحسن.
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد وزير العدل:
شكرا على تفضلكم بهاذ السؤال.
فعال وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي عرفت نمو سريع ومضطرد
في السنوات األخيرة ،عندها واحد الجانب إيجابي ،هي أنها عززت
وسائل التواصل االجتماعي بين األفراد ،وهناك من يعتبر بأنها ساهمت
في توسيع مجال حرية التعبير ،اللي كان املجال ديالها مجال كالسيكي
وتصعب مراقبته ،لكن املاليين داألفراد يحملون ،هذه ليست هواتف،
يحملون حواسيب في جيوبهم ،كتعطيهم واحد حرية التعبير يعني أكثر
انفالتا من كل آليات املراقبة ،يمكن اإلنسان يعمل يعني يخفي الهوية
ديالو ( )le faux profilباش يمكن يدير واحد العدد ديال املمارسات
املؤذية لآلخرين.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فهاذ املجال ديال الحريات أكد
على أنه "ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي لشخص في حياته
الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته وال لحمالت تمس
شرفه وسمعته" .واعتبر أن "لكل شخص الحق في أن يحميه القانون
من مثل تلك التدخالت أو تلك ،"..هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
فاملادة .12
كذلك ما يمكنش ننساو اتفاقية "بودابست" املتعلقة بالجريمة
املعلوماتية واللي كتدخل فيها جريمة املس بالحياة الخاصة لألفراد،
واملغرب بطبيعة الحال صادق في  29يونيو  2018على هاذ االتفاقية
ودخلت حيزالتنفيذ.
على املستوى الوطني ،املشرع املغربي واعي بخطورة هذه الجرائم
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ويعني قام بعدة مراجعات ،خاصة في القانون الجنائي ،فيما يتعلق
بتجريم السب والقذف ،كذلك تجريم فعل التقاط أو التسجيل أو البث
أوالتوزيع العمدي ألقوال أومعلومات صادرة بشكل خاص أوسري دون
موافقة أصحابها ،تجريم التدخل في الحياة الخاصة لألفراد ،تجريم
معالجة املعطيات ذات طابع الشخ�صي دون ر�ضى الشخص املعني.
إذن هناك مجموعة من القوانين ،لكن ربما غادي يكون من املفيد
جدا هاذ املراجعة لكي تتعزز أكثر مع تطور هاذ النوع ديال املس بتطور
الوسائل التكنولوجية ،ويمكن هاذ ال�شي خصو يدخل في إطار واحد
التوافق شامل على السياسة الجنائية ،ألن أعتقد بأن السياسة
الجنائية خصها تكون سابقة على التشريع ،خصنا نعرفو أشنو هي
الجريمة ،أشنو هي الحرية وأشنو هو النظام العام ،وأشنو هي العقوبة،
وملي نكونو متفقين على الركائزاألساسية في السياسة الجنائية سيسهل
التشريع.
أما أن نجزئ ونشرع بكيفية جزئية بدون اإلعالن عن الخلفيات
واألبعاد ،فهذا بطبيعة الحال ال يمكن أن يؤدي إلى واحد النوع ديال
األمن القانوني والقضائي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي حسن ،في إطارالتعقيب الكلمة لكم.

املستشار السيد الحسن سليغوة:
شكرا ،السيد الوزير ،على هاذ املعطيات.
أنا ،أوال ،السؤال ديالي كنت واضح ،وال أتكلم عن الجانب اإليجابي
فيما يخص املعلومة أو فيما يخص الحصول على املعلومة ألن هناك
قانون ،أنا أتكلم في الشق الثاني اللي قلتوه في الجواب ديالكم وهو
اإلعالن العالمي ،أشنو كتدير الحكومة من أجل ترجمة هذاك اإلعالن
العالمي من أجل حماية األشخاص؟
هنا في هاذ السؤال هذا مع األسف ألن الحكومة معلوم يمكن نوصلو
لتوافق سيا�سي في اإلطار الجنائي ولكن جيبو �شي مشروع قانون ،جيبو
�شي مسائل عالش نتكلمو باش يمكن نحميو هاذ ال�شي اللي قلتي انتيا في
الشق الثاني ديال السؤال.
أنا معك في الشق الثاني ديال السؤال ،أما الشق األول راني هو اللي
قلت في السؤال ديالي ،نحن مع املعلومة ومع كل ما هو إيجابي في إطار
التواصل ،ولكن في مس األشخاص ذاك خط أحمر والسيما في املسائل
اللي هي ما كايناش نهائيا.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي الحسن.
السؤال السادس ،السيد الوزير ،ألن استهلكت وقتك وأضفت 15
ثواني زايدة ،السؤال السادس موضوعه "استفحال ظاهرة االستيالء
على عقارات الغير".
الكلمة ألحد من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بالرغم من املجهودات املبذولة ملواجهة ظاهرة االستيالء على
عقارات الغير ،فإن هذه الظاهرة مازالت تتنامى ،لذا نسائلكم ،السيد
الوزير ،حول فعالية اإلجراءات املتخذة للقضاء على هذه الظاهرة؟

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم.

السيد وزير العدل:
فعال ،السيد املستشار املحترم ،هذه ظاهرة شنيعة ،ويمكن نقول
بأنه الرسالة امللكية التي وجهها جاللة امللك ،حفظه هللا ،إلى وزير
العدل بشأن التصدي الحازم والفوري لهذه الظاهرة ديال االستيالء
على عقارات الغير ،هذه الرسالة شكلت نقطة تحول في التصدي لهاذ
الجريمة ،وتشكلت واحد اللجنة اللي كتشرف عليها وزارة العدل ،فيها
مختلف املتدخلين ،وعقدت هاذ اللجنة حوالي  10اجتماعات ،آخرها
كان في  25فبراير  ،2020وتدارست العديد من الوسائل واإلمكانيات
ملعالجة هذه الظاهرة ،بما فيها املراجعة ديال العديد من النصوص
القانونية ،كمدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي واملسطرة
الجنائية وقانون االلتزامات والعقود.
إذن هاذ املراجعات هاذي بدون شك كان لها واحد األثر مهم
جدا ،كذلك اللجنة ديال محاربة االستيالء على العقار قامت بواحد
التشخيص مهم ،وتبين لها بأن هناك نوعية من العقارات ،ما يسمى بـ
"العقارات املحفظة املهملة" ،واللي بلغ العدد ديالها  4037رسم عقاري،
واتخذت واحد العدد ديال اإلجراءات لتجنب االستيالء على هذا النوع
من العقار.
كذلك ،الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري
والخرائطية قدمت واحد األرضية أوواحد املنصة إلكترونية هي املعروفة
بخدمة "محافظتي" كخدمة إلكترونية للمالكين املعنيين ،باإلضافة
إلى مجموعة من اإلجراءات األخرى اللي يمكن نقولو بأنها انطالقا من
األرقام بينت بأن اللجنة تشتغل في االتجاه الصحيح ،ألنه منذ بداية
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شروعها في العمل مراجعة القوانين لم تسجل–أقصد املعروضة على
املحاكم–لم تسجل أي قضية استيالء على العقار.
أحيانا ،أحيانا ،يتم الخلط–ألن املسألة بالغة التعقيد–ما بين
منازعات حول العقار بين األشخاص وما بين جريمة االستيالء على
العقار ،هاذي كيكون فيها التزوير وفيها النصب وفيها االحتيال ما�شي
املشاكل بين مواطنين يتنازعون لدى املحاكم في اإلرث أو غير ذلك،
كنتكلم على االستيالء على العقار اللي فيه شبكات وفيه احترافيين،
راه اصبحو محترفين كيستغلو واحد العدد ديال الثغرات ،مثال هو
أن الناس ما كيحضروش أثناء إبرام العقود والعمليات العقارية ،إما
كيعطيو توكيل وكيتم التزوير ،باإلضافة للثغرات اللي كاينة في القانون،
لكن منين بدات كتشتغل اللجنة تقلص هاذ العدد .يمكن نقول لك،
السيد املستشار املحترم ،أنه إلى حدود  23نوفمبر كاينة  36ملف موزع
بين مختلف املحاكم ودرجات الحكم فيما يتعلق بهاذ الظاهرة ديال
االستيالء على العقار.

السيد رئيس الجلسة:
شكر السيد الوزير.
الكلمة لكم ،السيد املستشار ،للتعقيب.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا ،السيد الوزير ،على التوضيحات اللي اعطيتو ،غير نبغي
نذكركم ،السيد الوزير ،بأنه الرسالة امللكية اللي تكلمتو عليها كانت في
 ،2016دبا راها  4سنين ،ومع ذلك األمور باقية كما هي.
السيد الوزير،
انتوما قلتوها ،هاذ الظاهرة هاذي فيها شبكات ،أنا نبغي نقول
لك فيها عصابات ،عصابات منظمة وكتلقى السند ديالها في الثغرات
القانونية اللي كاينة ،واملفروض أن الثغرات القانونية تقاد.
احنا كمجموعة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقدمنا
بمقترح قانون لتغيير املادة  2من مدونة ديال الحقوق العينية اللي
كيستغلوها لالستيالء على العقارات ،لكن لحد الساعة مازال ما
تصدرتش.
أيضا هناك ما يساعد هذه العصابات :فساد اإلدارة ،الفساد اللي
موجود في اإلدارة يساعد ألنه التزوير عملية التزوير وبالخصوص في
الجماعات املحلية وفي املحافظات العقارية ،ألنه تما فين تيوقع هاذ
التزوير.
أيضا الفساد اللي كاين في الجسم القضائي ،وهاذ ال�شي خصنا
نقولوه وخصنا نعالجوه ،والعقارات املستهدفة هي سواء العقارات ديال
املغاربة خارج املغرب وحتى داخل املغرب ،راه الناس في العقار ديالهم
وساكنين فيه ومتواجدين وتم تزويرواحد العدد ديال الوثائق باش يتم
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االستيالء على عقاربمئات اآلالف من األمتار ،يمكن نقولو الكيلومترات.
الظاهرة اللي كاينة في دوار "إفرض" في جماعة سيدي احساين
في نواحي تزنيت ،واحد هذا معروف ،معروف في املحاكم ديال كلميم
وأكادير وتزنيت باالستيالء على العقارات وعندو عصابة ديال الناس
كيزورو له وعصابة ديال الناس كيشهدو له شهادة الزور ،وهناك من
هؤالء الشهود من حوكموا بشهادة الزور ،ومع ذلك باقي ،واألدهى واألمر
هو أن هاذ السيد هذا اتهم القضاة في فيديو كيقولهم باألسماء ،كيقول
هؤالء القضاة فاسدون ،ومع ذلك لم يحاسب ال القضاة الذين ذكر
إسمهم ولم تتم متابعته.
هناك أيضا بالنسبة لبعض العقارات ديال الدولة كتتعرض أيضا
للسطو ،عقارات ديال األجانب اللي كاينة ،في أكادير فيال ديال واحد
األجنبي ليبي تم االستيالء عليها ،جا ترفض تحكم جا بغا ياخذها صحة
تحكم ضدو ،ولكن من بعد تعاود امللف وتحكم لصالحو.
هناك أيضا مشكل رومندي في الدار البيضاء ،هناك مشكل
أنفا زنقة الجزائر ،هاذو ناس كانو ساكنين وبعض القضاة من هؤالء
استفادوا من الشقق التي حكموا بإفراغها.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار.
آخر سؤال في هذه الجلسة ،السؤال السابع للفريق االستقاللي،
موضوعه "تقييم خطة املحاكمات عن بعد".
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد محمد العزري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أمام ما طرحته جائحة كورونا من احتياطات صحية في ظل هذه
الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم ،وخصوصا بفعل توصيات
منظمة الصحة العاملية بأهمية التباعد الجسدي والتدابير الوقائية،
أطلق املجلس األعلى للسلطة القضائية خطة لتدبير مرحلة ما بعد
جلسات التقا�ضي عن بعد.
ومن خالل هذه التجربة نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هو تقييمكم
لخطة املحاكمات عن بعد ،في أفق إقراراملحكمة الرقمية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد وزير العدل:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

شكرا.
الكلمة لكم ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

البد أن ندقق بأن املحاكم عن بعد هو قرار لوزارة العدل واملجلس
األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات
املحامين باملغرب ،ليس قرار لجهة واحدة ،ال توجد أي جهة يمكن أن
تطلق هذا املشروع الضخم ديال املحاكمة في بعد في  4أيام.
كان هناك قرار ألنه املجلس األعلى للسلطة القضائية معني بتنظيم
أي جلسات واش قضايا املعتقلين واش كل القضايا إلى غيرذلك .الدفاع
ضروري ألنه يحضروهو ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
الوزارة أيضا من خالل مديرية التحديث ومن خالل مهندسيها هي
التي ستجهز قاعات الجلسات في محاكم اململكة والقاعات املوجودة في
املؤسسات السجنية ،فتضافرت كل هذه الجهود إلعطاء االنطالقة،
ملاذا إعطاء االنطالقة؟ ألن هناك قرار مهم وهو إغالق السجون بعد
استفحال وتف�شي الوباء ،كان قرار إلغالق السجون ،ما معنى إغالق
السجون؟ هو التوقف عن نقل املعتقلين من املؤسسات السجنية إلى
املحاكم ،وما يتطلبه ذلك من تعبئة للقوات العمومية ومن موظفين
يحتكون بهؤالء املعتقلين ،مما يشكل مخاطرة بالغة في املخالطة وفي
تف�شي الوباء.
إذن كان قرار إغالق السجون .ما معنى إغالق السجون؟ هو ما
يخرجوش ،ما يمشيوش للجلسة .ها احنا ضمنا األمن الصحي ،لكن
خصنا نضمنو األمن القضائي أيضا.
األمن القضائي ال يمكن توفره في تلك الظروف إال باملحاكمة عن
بعد ،فالوزارة أنشأت حوالي  200حساب إلكتروني وجهزت به القاعات
ديال املؤسسات السجنية وجلسات املحاكمات وقامت بعدة ..وفرت
واحد العدد ديال الدعامات باش انطلقت هاذ املحاكمة اللي انخرطو
فيها ،ما ننساوش هذا �شيء أسا�سي ،عبأنا اللجان الثالثية اللي كتشكل
من الرئيس األول لدى محكمة االستئناف والوكيل العام للملك لديها
ونقيب املحاماة ،هوما اللي كانو كيجتمعو وكيقررو في تنظيم هذه
الجلسات وفي الضمانات األساسية اللي كتتوفر فيها ،وهي مازالت
متواصلة وما كاين الش نعطي األرقام ،غادي نعطيها لدى تقديم امليزانية
هنا ،ولكن ما فيها باس نقول لكم بأنه  6252معتقل عانقوا الحرية
باملحاكمة عن بعد ،وإال لكانوا مازالوا في االنتظار ألن الجلسات معلقة،
والسجون مغلقة ،فهاذوفي جلسات االستئناف استافدووخرجووعانقو
الحرية فهذا �شيء أسا�سي ينبغي..

املستشار السيد محمد العزري:
تنشكرك ،السيد الوزير ،على جوابكم والتوضيحات التي تفضلتم
بها ،إال أن هناك مالحظات من قبل فقهاء القانون من أجل ضمان
محاكمة عادلة للمتقاضين في ظل هذه الجائحة ،والتي تشترط توفر
املعاير التالية مثال :املحاكمة العلنية ،املحاكمة الحضورية ،ضمان
حقوق الدفاع ومؤازرة املحامي ،املحاكمة في أجل معقول.
السيد الوزير،
سؤالنا كان :هل هاذ القواعد املعيارية واش يمكن ضمانها في املادة
الزجرية من املحاكمة بالوسائط االلكترونية؟
نقطة أخرى ،السيد الوزير ،أن تحقيق هذه الشروط يقوم بعدد
من االعتبارات في ظل حالة الطوارئ الصحية ،أهمها ،أوال ،التناسب
بين الحق في الصحة والسالمة ،كما قلت سابقا ،الحق في املحاكمة
بشروطها العادلة العادية ،الثقة في النفس وتقدير املسؤولية على
مستوى مهمة تفعيل املحاكمة عن بعد في ظرف توتروقلق إلى غيرذلك.
السيد الوزير،
يبدو أن اعتماد تقنية التقا�ضي اإللكتروني يتطلب مستقبال وتدخال
تشريعيا ،يعني يجب مأسسته لتأكيد مبدأ الشرعية ولوضع ضوابط
التقا�ضي وإرساء قواعد خاصة ،وخصوصا–كما قلتم–في إطار هاذ
الجائحة ،الحمد هلل ،كاينة أكثر من  6500اللي تحكمو في ظل التباعد
والبعد وكان تسريع في هاذ الوتيرة هاذي.
كما يجب تطبيق نظام املحاكمة عن بعد باستخدام تكنولوجيا
التواصل بين املتهمين نزالء املؤسسات السجينة من جهة والقضاة
واملحامين في املحاكم من جهة ثانية ،يثير بعض املخاوف القانونية
والحقوقية ،خاصة فيما يتعلق بالحق في املحاكمة العلنية وضرورة
استماع املتهمين والقضاة واملدعين من دون حواجز ،في الوقت الذي
اعتبر العديد من الفاعلين في منظومة العدالة أن اإلكراهات التي
تفرضها جائحة فيروس كورونا تمثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات
من أجل القيام بالخطوة الحاسمة التي طاملا تم التردد فيها ،وهي
الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في
العديد من القضايا.
شكرا السيد الوزير.

طبعا الثغرات كاينة ،واحنا واعيين بها ،ونعمل على تجاوزها.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.

السيد الوزير بقى لكم خمس ثواني..
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إذن ما عندكم ما تقولو السيد الوزيرخمس ثواني.

لكن التواصل املسموع واملرئي قائم ،واملحكمة األوربية لحقوق اإلنسان

السيد وزير العدل:

اعتبرت أن املحاكمة عن بعد مطابقة تماما للمحاكمة العادلة..

السيد املستشار املحترم،
يمكن نقـول لك بأن تكلمنا على الثقافة الرقمية قبل قليل ،مفهوم
الحضورية في الثقافة الرقمية يختلف تماما ،الوسائل التقنية تتدخل
إلجراء محاكمة قضائية بين أطراف ال يوجدون في حيز مكاني واحد،

السيد رئيس الجلسة:
أشكركم السيد الوزيرعلى مساهمتكم القيمة ،كما أشكرالجميع.
ورفعت الجلسة.
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التاريخ :الثالثاء  15ربيع اآلخر1442هـ (فاتح ديسمبر2020م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد الصمد قيوح ،الخليفة األول لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وست عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الثانية والعشرين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.
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وأودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لدى مكتب
املجلس أيضا مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور
التصفية القضائية ،وذلك لحساب الدولة املغربية.
أما بالنسبة ألسئلة أعضاء املجلس وأجوبة الحكومة عليها ،فقد
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة بين  25نوفمبر  2020إلى تاريخه بما
يلي:
 عدد األسئلة الشفهية 25 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 15 :سؤاال؛ -عدد األجوبة الكتابية 15 :جوابا.

املستشار السيد عبد الصمد قيوح ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيد املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
السيدات املستشارات املحترمات ،اللواتي أهنئهن بهذا اليوم العاملي
ملحاربة العنف ضد النساء.
السادة املستشارون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا للنظام الداخلي
ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة السيدات
والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول جدول أعمال هذه الجلسة ،أعطي الكلمة
للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات.
لكم الكلمة السيد األمين.

املستشار السيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على النبي األمين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد وزير الدولة املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أودع السيد رئيس الحكومة لدى مكتب املجلس "مشروع قانون رقم
 07.20بتغيير وتتمم القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات
املحلية" ،وقد طلبت الحكومة األسبقية بشأنه عند وضع جدول أعمال
املجلس ،طبقا ألحكام الفصل  82من الدستور.

وفي األخير ،نحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد ،مباشرة
بعد هذه الجلسة ،مع جلسة عامة تشريعية ،تخصص للدراسة
والتصويت على القوانين التالية:
 مشروع قانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع؛
 مشروع قانون رقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمالنا لهذه الجلسة بالسؤال املوجه للسيد وزير
الدولة املكلف..
ال�سي اللبارنقطة نظام؟

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
لو سمحت السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد اللبار.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيد الرئيس املحترم،
السيد وزير الدولة،
السيدة الوزيرة،
السيد الرئيس،
هللا يجازيك بخير ،أطرح سؤاال عريضا بالبنط العريض ،وهو فين
هي الحكومة؟ ياما طرحنا من أسئلة ،ياما سمعنا من أجوبة ،ال نلمس
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وقعها في الشارع على أرض الواقع.

تفضل.

هل مكتب املجلس اليوم اللي كنشوفو  2وزراء محترمين هوما اللي
كاينين ،فين هي الحكومة؟ فين هم الوزراء باش يتجاوبو مع مطالب
الشعب املغربي اللي تكاثرت؟

أعتذرالسيد الوزير.

فاهلل يجازيكم بخير ،السيد الرئيس املحترم ،واش مكتب املجلس
قايم بالواجب ديالو باش يستدعي لنا هاذ السادة الوزراء؟
راه عيب أننا كنسمعو أجوبة ،الفريق االستقاللي طرح عدة أسئلة،
وال نرى األجوبة التي نسمعها على أرض الواقع.

السيد رئيس الجلسة:
شكر السيد الرئيس.
السؤال ديالكم كنظن بأنه السادة الرؤساء املحترمين ديال الفرق
املحترمة وضعت هاذ السؤال في ندوة الرؤساء ،وكذلك داخل املجلس،
إلى كاين �شي إجابة السيد الوزيرمرحبا..
اسمح لي ،السيد الوزير ،إلى سمحتي لي ،السيد رئيس الفريق
عندكم �شي..؟

املستشار السيد عادل البراكات:
شكرا السيد الرئيس.
بدوري أثمن ما قاله زميلي ال�سي اللبار ،راه ما يمكنش ،السيد رئيس
املجلس ،تنجيو وتنلقاو احنايا تنتواجدو بين وزيرة أو وزيرين.
نشكر الوزيرة على حضورها الدائم للمجلس واالستماع إلى أسئلة
السادة املستشارين وكذلك وزير الدولة ،ولكن ما يمكنش ،السيد
الرئيس ،نقبلو على مؤسسة دستورية بحال هاذي تكون املداومة من
الحكومة.
اليوم كاين واحد ،األسبوع الجاي غادي يكون ..احنا ولينا في الفرق
ديالنا كنلقاو مشكل كبير في طرح األسئلة اللي هي تتما�شى مع الجائحة
وتتما�شى مع الوضع.
ربما نلتمس منكم ،السيد الرئيس ،أن تبلغوا هذا امللتمس ديالنا.
الحكومة خاصها تحضر ،تتجاوب مع السادة املستشارين وتتجاوب مع
مستجدات الوضع اللي تتعرفو بالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير إلى كان عندكم إجابة ،معنا السيد الوزير املكلف
بالحكومة مع..
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املستشار السيد املبارك الصادي:
هاذ املعضلة ديال الغياب ديال السادة الوزراء عن الجلسة ديال
البرملان ،هاذي تقريبا  5سنوات واحنا كل مرة كنذكرو بها ،وكنأكد
على أنه في ندوة الرؤساء اتفقنا مع السيد الوزير املكلف بالعالقات
مع البرملان باش نخصصو جلسة خاصة لهاذ املشكل اللي ال يشرف أي
أحد ،ال البرملان وال الحكومة وال ..وكنا اتفقنا على موعد.
لحد الساعة ،كمؤسسة برملانية ديال مجلس املستشارين ،باقي ما
قدرناش نخصصو واحد الجلسة في ندوة الرؤساء كرؤساء الفرق باش
نلقاو صيغ اللي كيفاش يمكن نرفعو املستوى ديال النقاش داخل هاذ
املؤسسة ألنه املغاربة كيتسناو منا الكثير.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس ،شكرا.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد وزير الدولة املحترم،
فعال البرمجة ديال األسئلة األسبوعية احنا كرؤساء فرق كنلقاو
فيها واحد اإلشكال ،أشنو هو؟ هو أنه الوزراء الذين يبدون رغبتهم
في الحضور إلى الجلسة األسبوعية ما كيكون عندنا الجواب حتى
للخميس ،وفي بعض األحيان حتى للجمعة ،وهاذ ال�شي فايت أننا ثرناه
في ندوة الرؤساء.
احنا الرأي ديالنا كفريق كان هو أنه نعتمدو قطاعات محددة في كل
أسبوع ،ومشينا في هاذ االتجاه وتدارت برمجة فيها  4ديال القطاعات
في كل أسبوع ،وبالتالي كيكون عندنا واحد الرؤية استباقية ،وكنوجدو
األسئلة ديالنا وكنكلفو املستشارين اللي غيتكلفو بطرح هاذ األسئلة،
وهذا أمرزعما كان معقول .مع األسف الشديد تمت مراجعة هذا األمر،
وبالتالي كيولي إشكال.
أنا مع اإلخوان بأنه خص الوزراء يجيو ،ولكن راه ما�شي أنا كنقول
بأنه الفرق أي فريق وأي مستشار راه من حقو يبرمج السؤال اللي بان
لو ملي يكون واحد الوزير كيتمادى في الغياب إلى آخره ،من حقو يدير
البرمجة ديالو ،ولكن احنا كذلك خصنا نديرو واحد املجهود ،راه ما
يمكنش نخليو هذا ..خصنا نديرو واحد البرمجة قطاعية كل أسبوع،
عارفين  4قطاعات وال  3قطاعات وال حتى  5ديال القطاعات تكون
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معروفة على تيساع وكنبرمجو في نوع من األريحية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.
من حسن الحظ موجود معنا السيد الوزير املكلف بالعالقات
مع البرملان اللي كنحمدو هللا ونشكروه أنه تعافى ورجع بخير ،وهللا
يعطيه الصحة والعافية ولكم إجابة األغلبية واملعارضة داخل مجلس
املستشارين.
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يجي على سؤال واحد ،ممكن ممكن ،ولكنه ليس من التدبير الجيد
والناجع ،فتقسيم الجلسات إلى جلسات تتحدث عن محاور ويحضر
وزراء محددين وعندك ( )schémaديال الحضور ديالهم جدول على
املستوى الشهري ،فهذا كيخلي أنه الحكومة تحضر ومن واجبها تحضر
على حسب ما ستحددونه ،ولكن وفق واحد الرؤية واضحة تمتد إلى
شهر ،وهاذ ال�شي ما غنديرش مقارنة ،راه كاين في جهات أخرى.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان:

شكرا السيد الوزير.
قبل أن نبتدئ جلستنا هذه ،أطلب من السيدات والسادة
املستشارين احترام التباعد كما هو مخطط له في املجلس 2 .ديال
املقاعد فارغة وواحد يجلس فيه املستشارأو املستشارة من فضلكم.

شكرا لكم السيد الرئيس.
شكرا للسيدات املستشارات والسادة املستشارين.
وعافاكم هللا وعافى جميع املغاربة وجميع الناس من كل سوء
ومكروه.

هللا يجازيكم بخير ،هاذ ال�شي اللي كاين ،األستاذة ،راك جالسة في
واحد البالصة اللي ما مفروضش تجل�سي فيها ،راه هي البالكة .ال اللة
راك جالسة في البالصة اللي ما خاصكش ..شوفي الكر�سي ديالك.
احتراما لك ،السيدة املستشارة ،حفاظا على سالمة الجميع.

بالنسبة ملا تفضل به السادة الرؤساء ،أتفهم ولكنني أختلف.
أتفهم الهواجس التي دفعت إلى مثل هذه النقاشات بالنسبة
للسيدات والسادة الرؤساء ،لكنني أختلف ألنه ،لألسف الشديد،
نتحدث عن حضور الحكومة ،والحكومة حاضرة في شخص الوزراء
الذين تهمهم األسئلة املطروحة.
اآلن باقي ما تقدم حتى �شي سؤال ،أمامكم وزيران .الوقت اللي
يكون لك �شي سؤال الوزير ما�شي قدامكم هنا كاين مشكل ،ومع ذلك،
ذلك املشكل كاين حلول في النظام الداخلي ديالكم ،بحيث أنه يمكن
أن يكون من حق املستشار أو املستشارة أن يتحدث في املوضوع ولو في
غياب الحكومة ،ولكن كتبقى الحكومة حينئذ مفرطة ،وتبقى أنكم من
حقكم تساءلوها.
املوضوع الثاني املرتبط بما تفضل به السيد املستشارفيما يخص ما
تم االتفاق عليه ،ليس ألن هناك مشكال بالنسبة لحضور هذه الجلسة،
املشكل قائم بالنسبة ملستوى حضور بعض السيدات والسادة الوزراء
في أشغال اللجان ومستوى استجابتهم ،هذا فعال مطروح وأنا فعال
معكم ،ولكن الذي طرحناه هو أن نرفع أو نبحث عن السبل التي تمكن
مكونات املجلس حكومة ومستشارين من الرفع من مستوى النقاش
حتى يصبح هذا النقاش جذابا ومفيدا وقادرا على استقطاب اهتمام
الناس.
هذا ،لألسف لحد اآلن خص تكون فيه مجهودات ،لم تكن هذه
املجهودات ،وكما تفضل السيد الرئيس ال يمكن مثال اآلن وزير الدولة

هللا يجازيكم بخير.
هللا يخليكم ،اإلخوان ،الفريق الحركي ،هللا يخليكم ،راه خاص 2
كرا�سى ،هللا يجازيكم بخير ،هاذ ال�شي اتفقنا عليه في ندوة الرؤساء
واتفقنا عليه داخل املكتب ليحترمه الجميع ابتداء من الرئيس ،هللا
يجازيكم بخير ،االبتعاد ديال  2كرا�سي فارغة وواحد ممكن يكون فيه
�شي حد ،وكاين الباليص اللي فيهم التركيزخاص يكون فيه .3
1

وكذلك (  ،)CDTالسادة املستشارين ،شوف رفقا بالسيد الرئيس
اللي هو مستشارمثلكم.
شكرا.
إذن أول سؤال موجه للسيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان ،وعنوانه "التمييز ضد املرأة" ،وهو موضوع من
طرف املستشارين املحترمين للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة عائشة آيتعال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشرين املحترمين،
Confédération Démocratique du Travail

1
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السيد الوزير،
أوال ،نهنئك على الشفاء اللي تماثلتي له ،والحمد هلل بصحة جيدة.
السيد الوزير،
السؤال ديالنا كيتعلق بالوضعية ديال املرأة باملغرب خالل
السنوات األخيرة ،حيث عرفت تقدما ملموسا ،بعدما راكمت العديد
من املكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية في تجربة
منفردة على صعيد املنطقة العربية واإلفريقية ،غير أن هذا املسار ما
يزال محفوفا بالكثيرمن الصعاب لتغييرالعقليات والقضاء على الصور
النمطية تجاه املرأة ،فضال عن ترسيخ قيم املساواة واملناصفة والنهوض
بالحقوق االجتماعية واالقتصادية للنساء ،وبات الحضور الالفت
للنساء في املشهد السيا�سي واملؤسساتي الوطني والترابي مصدر إشعاع
للتجربة املغربية في محيطها اإلقليمي والقاري ،بعدما أضحت املرأة
املغربية حاضرة بشكل مألوف في كل املجاالت ،وتقلدت أسمى املناصب
في كافة امليادين ،بما في ذلك الحكومة والبرملان والقضاء واإلدارة ،حتى
تلك التي كانت عبر التاريخ حكرا على الرجال ،بعد القرار امللكي السامي
بفتح خطة العدالة في وجه املرأة املغربية لولوج مهن التوثيق العدلي.
فقد أكد املغرب كذلك في كلمة السيد وزير الخارجية والتعاون
اإلفريقي في رسالة بمناسبة االحتفال العالمي بالذكرى  25ملؤتمر
العالمي للمرأة في بيكين عن أمله أن تصبح الالمساواة بين املرأة والرجل
شيئا من املا�ضي.
لذا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن حصيلة مجهودات الحكومة
ملناهضة التمييزضد املرأة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير ،في إطاراإلجابة.

السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرملان:
شكرا السيدة املستشارة.
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن التوعية بحقوق اإلنسان والتثقيف على حقوق اإلنسان هي
مهمة الجميع ،مهمة الحكومة بكل مؤسساتها ،هي مهمة املؤسسات
الدستورية املختصة ،كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،هي مهمة األحزاب والنقابات وجمعيات املجتمع املدني ،التي
تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي املجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه
سلوكيا ،وهي مهمة شاقة تتطلب نفسا طويال ووقتا غير يسير وتعاضدا
شامال.
لذلك أفيدكم بأن  %30من تدابير الخطة الوطنية في مجال
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الديمقراطية وحقوق اإلنسان خصصت للجانب التحسي�سي
والتوعوي ،وهنا أشير إلى بعض ما جاء من تدابير في هذه الخطة على
سبيل املثال:
 وضع برامج فعالة للتوعية والتحسيس والتربية على قيمومبادئ املساواة وتكافؤ الفرص واملناصفة لفائدة أطر وموظفي
اإلدارات العمومية والجماعات الترابية؛
 تعزيز دور وسائل اإلعالم في نشر قيم مبادئ املساواةواملناصفة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز وما إلى ذلك من مقتضيات
الواردة في هذا الباب.
كما أن الخطة الوطنية للمساواة "إكرام  "2تضمنت بدورها عدة
تدابيرتهم محاربة التمييزضد املرأة.
النتيجة هي أن هناك مؤشرات رقمية تدل على تحوالت مجتمعية
عميقة ،من ذلك أن نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية انتقلت بـ 4
درجات بين  2012و ،2018حيث انتقلت من  %31إلى ما يقارب .%35
على الصعيد السيا�سي ،فكما تعلمون هذا املجلس املوقر اللي هو
مجلس املستشارين عند تأسيسه لم تكن فيه أي امرأة ،اآلن والحمد
هلل نحن أمام املرأة هي التي تسائل وزير الدولة ضمن واحد  14امرأة،
بالنسبة ملجلس النواب فمنذ  30سنة ما كانت حتى امرأة ،انتقلنا إلى
امرأتين ،اآلن والحمد هلل عندنا  81امرأة.
بالنسبة للجماعات الترابية ،يكفي أن أقول بأنه غير بين 2009
و 2015تضاعف عدد النساء عندنا  6669امرأة ،كما أن اململكة مقبلة
على تأسيس الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ،التي ستكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق
اإلنسان عامة وحقوق املرأة على وجه الخصوص.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
التعقيب لك السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة عائشة آيتعال:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
ما يثلج الصدرأنكم بدأتم بالتوعية والتحسيس هو األساس ،لذلك
ال نشك ،السيد الوزير في هذه اإلنجازات بقدر ما أن التحدي األسا�سي
في مسار تعزيز حقوق املرأة يكمن في النهوض بالحقوق االجتماعية
واالقتصادية للنساء ،السيما في ظل وقع الفقر والهشاشة التي تعاني
منها فئات واسعة من النساء والفتيات ،وخاصة بالعالم القروي
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واملناطق الجبلية وشبه الحضرية.

املستشار السيد محمد ريحان:

وفي هذا الصدد ،اطلعت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور
مهم في مجال محاربة الهشاشة والفقر في صفوف النساء وحققت
كذلك نتائج مهمة ،غيرأن االحتياجات ما تزال كبيرة.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
إخواني ،أخواتي املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول املباني اآليلة للسقوط.

ورغم أهمية هذه اإلجراءات ،فإنها تبقى جد محدودة وال ترقى إلى
مستوى يجعل املرأة املغربية تتمتع بالقدرة على مواجهة أعباء الحياة
وتجيب على الحاجيات االقتصادية واألساسية التي تضمن ظروف
العيش الالئق ،حيث مازال املغرب يقبع في الرتب األخيرة عامليا في مجال
مساواة النوع حسب املنتدى االقتصادي العالمي ،باحتالله الرتبة 137
من أصل  149دولة.
كذلك ،بشكل عام أو بشكل خاص ..أما بخصوص مؤشر املشاركة
االقتصادية ،السيد الوزير ،والفرص املتاحة للنساء ،فقد احتل
املغرب الرتبة  141من أصل  ،149كما أن هذه البرامج ،السيد الوزير،
أثبتت محدوديتها بحيث تظل النساء حبيسات العمل اإلنجابي غير
املؤدى عنه ،والعمل غير املهيكل وغير الالئق الذي ال يضمن في غالب
األحيان إال التغطية الصحية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
ما تبقى لكم من الوقت السيد الوزير.

السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرملان:
يمكن لكل واحد منا أن يقوم بالتحري في مستوى التطور الجاري في
اململكة ،خاصة على هذا املستوى الذي تحدثت فيه السيدة املستشارة،
وهو ما يرتبط بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
للنساء ،ستالحظون أنه وقعت تطورات إيجابية كثيرة ،لكن مازال
الطريق طويال من أجل أن تكتسب املرأة جميع حقوقها ،ومعها طبعا
الرجل أي مجموع املواطنين املغاربة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
أعتذر ،في الحقيقة الغلط جاء مني ألنه حيث دخلت في املوضوع
اللي ما كانش خاص ،إذن "املباني اآليلة للسقوط" ،ال ،كان عندي "إنجاز
املشاريع السكنية" ،فعال أعتذر ،ال�سي أعمو تفضل.

املستشار السيد عدي شجري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد وزير الدولة،
السيدة الوزيرة،
األخوات ،اإلخوان املستشارون،
أعلنت الحكومة عند تنصيبها عن عدد هام من املشاريع السكنية
لسد الخصاص الذي كان اليزال قائما في هذا املجال ،فهل تمكنتم
من إنجاز تلك املشاريع؟ وهل فعال هناك تأخر في إنجاز بعضها؟ وما هي
األسباب لهاذ التأخيرإن وجد؟
كما نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول ما تقوم به وزارتكم
للحفاظ على النمط املعماري األصيل واملتميز في األقاليم الجنوبية
والجنوبية الشرقية ،فيما يخص املشاريع السكنية وكذا فيما يخص
ترميم القصور والقصبات من أجل السكن؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير.
ونشكر السيد وزير الدولة على مساهمته.
وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
والسكنى وسياسة املدينة ،وموضوعه "مستوى إنجاز املشاريع
السكنية" ،هو سؤال موحد ما بين الفريق االشتراكي وفريق التجمع
الوطني لألحرار.

السيدة نزهة بوشارب ،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة:

إذن الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي،
واملوضوع هو "مستوى إنجازاملشاريع السكنية".

شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،

شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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في البداية أشكركم ،السيد املستشار ،على طرح سؤالكم هذا.
ال بأس أن أذكرببعض املؤشرات اللي تتهم إنجازاملشاريع السكنية،
اليوم ،الحمد هلل ،اإلنجاز هو حوالي  500.000وحدة ،باش نهضرو على
اإلنجازات اللي تمت ،الحمد هلل ،لحد اآلن بفضل هاذ البرامج ،راه كان
عندنا واحد العجزتقريبا واحد  1.2مليون ديال السكن ما كانش كاين،
اليوم هاذ العجزهو تقريبا واحد  ،390.000إذن راه احنا قسمنا العجز
على .3
باش نهضرو على  2019ما تم إنجازه هي تقريبا  61.645وحدة
سكنية ،املنتصف ديال  2019تمت إنجاز  96.000وحدة ،املنتصف
األول ديال  2020تمت إحداث  50.000وحدة ،وعالش اعطيتكم هاذ
املقارنة ما بين املنتصف األول ديال  2020و2019؟ باش نقول بطبيعة
الحال بأن ( )malgréهاذ األزمة اللي اليوم احنا فيها الحمد هلل القطاع
ديال اإلسكان غادي واملشاريع ما موقفاش دبا.
بطبيعة الحال ،يمكن لي نقول أيضا أن تم التوقيع على اتفاقيات
عديدة ،اللي هي تقريبا واحد  2950وحدة سكنية اللي تتهم العالم
القروي ،واللي تنجز لحد اآلن في  2020هي اليوم  31.000وحدة،
( )normalementتتكون واحد ( )la moyenneديال  50.000اليوم
احنا في  30.000وحدة سكنية ،كما تتعرفو بسبب هاذ الجائحة.
البد أن نشير أيضا إلى أن بسبب الجائحة هاذ اإلنتاج ديال السكن
هبط بواحد  ،%17لكن الحمد هلل من بعد التفعيل ديال واحد العديد
ديال اإلجراءات ،وخاصة اللي صادقتو عليها في قانون املالية املعدل تم
ارتفاع ملموس ملؤشرات القطاع ،وهاذ ال�شي ما كانش بطبيعة الحال
يمكن بال االنخراط ديالكم جميعا وانخراط املتدخلين واملهنيين.
اليوم الحمد هلل اإلنتاج ديال السكن غادي على ما يرام.
اليوم ،فيما يخص النمط األصيل احنا عندنا واحــد (les chartes
 )architecturalesاللي احنا كنحافظو على النمط األصيل ديال كل
منطقة منطقة ،بما في ذلك املناطق الجنوبية.
أيضا ،كاين واحد البرنامج اللي هو جد اللي كيهم ترميم القصور
والقصبات اللي اليوم تقريبا واحد  16قصر وقصبة تم الترميم ديالهم،
واحنا مازالين إن شاء هللا هذا البرنامج غادي نزيدو فيه باش يشمل
قصور وقصبات أخرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
التعقيب لكم السيد املستشار.
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املستشار السيد عدي شجري:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،املحترمة على جوابكم.
فعال ،حتى واحد ما يمكن لو ينكر املجهود الجبار اللي تدار في هذا
املجال ،وخصوصا فيما يخص السكن االجتماعي وفيما يخص محاربة
دور الصفيح ،إال أن هذا البرنامج بطبيعة الحال كسائر البرامج ال يخلو
من بعض النقائص ومن بعض املالحظات أوجزها فيما يلي:
أوال ،البرنامج كيتحصر في الحواضر الكبرى ،يعني ما اخذاش بعين
االعتبارال الحواضرالصاعدة الصغرى وال العالم القروي؛
ثانيا ،واحد الوقيتة الوزارة أعلنت على واحد النوع ديال السكن
اللي هو متجه للطبقات املتوسطة ،أظن على حسب علمي بأن ما تدار
فيه والو ،وأطلب منك ،السيدة الوزيرة ،تعطينا إيضاحات في هاد
ال�شي هذا؛
ثالثا ،وبغيت نركز على هاذ ال�شي هذا ديال النمط التقليدي ألنه
كيعرف عدة مشاكل ،أوال ،هاد النمط ديال السكن التقليدي باملواد
املحلية ،أوال ،وإلى حد الساعة غيرمقنن ،حتى إذا كان �شي واحد بغا يبني
وال �شي حاجة كيلقى املشكل بداية من الترخيص ،فما بالك في التمويل،
ثم فيما يخص هاذ ال�شي ديال القصور والقصبات ،السيدة الوزيرة،
كذلك حتى واحد ما كينكر املجهود اللي تدار ،ولكن راه مازال مجهود
كبير خاصو يتدار ،ألنه واحد العدد منهم ،مع األسف الشديد ،بداو
كيتالشاو ،وخص مجهود كبيرفي هذا اإلطارهذا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،في إطارالرد التعقيب.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار.
أنا بطبيعة الحال فيما يخص الوحدات اللي هي تبنات في العالم
القروي راه تقريبا كاين واحد  22وحدة اللي تبنات في العالم القروي
ديال  140.000درهم وأيضا كاين  )conventions( 1900اللي هي
مسينية باش توجد هذه الوحدات في العالم القروي ،فيما يخص
املجهودات اللي خاصنا نديرو في القصور والقصبات ،أنا متفقة معك
بأن املجهود مازال خاصو يتزاد ومازال على واحد العديد من القصور
والقصبات خصها تشمل بهذا البرنامج ديال إعادة الترميم.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
ننتقل إلى السؤال الثاني والثالث ،وموضوعه "املباني اآليلة للسقوط"
وتجمعهما وحدة املوضوع ،لذا سنعرضهما دفعة واحدة ،والبداية مع
سؤال الفريق االشتراكي ،وموضوعه "املباني اآليلة للسقوط".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي.

املستشار السيد محمد ريحان:
شكرا السيد الرئيس.
سبق لي أعطيتها السؤال باش ما يتنقص ليش الوقت ،فهمتيني نعم
ال�سي؟ فهمتي السيد الرئيس؟ قلت لك راه سبق لي قلت لها املباني اآليلة
للسقوط.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
ال ،إذا سمحتي لي نعتذرعلى هذاك ال�شي اللي وقع في السؤال األول،
ولكن املسطرة بغات باش بدينا السؤال من اآلن ،ألنه حتى الوقت
كيتحتسب من اآلن ،لذلك أطلب منك وضع السؤال كما تشاؤون.

املستشار السيد محمد ريحان:
مرحبا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
نسائلكم حول املباني اآللية للسقوط.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثاني دائما موضوعه "مآل البرنامج الوطني لترميم املباني
اآليلة للسقوط" ،اليوم كثرنا شوية ديال..
والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
ما عرفت واش حيث كنت في األول بداو احدايا النساء ،هما اللي
تلفوني..

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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تشكل املباني اآليلة للسقوط خطرا كبيرا على أرواح وممتلكات
ساكنة العديد من املدن ،فرغم املجهودات املبذولة ملعالجة هذه
الظاهرة ،تبقى النتائج املحققة في هذا دون طموحاتنا.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي اإلجراءات املستعجلة الوقائية التي ستتخذها الوزارة ملعالجة
هذه الظاهرة وتسريع وتيرة اإلنجاز؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،لإلجابة على السؤالين املتعلقين
باملباني اآليلة للسقوط.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
بالنسبة للمباني اآليلة للسقوط ،اللي يمكن لنا نؤكد عليه اليوم،
السيد املستشار ،هو أن الحكومة تتقوم بمجهودات كبيرة وجبارة
في إطار برنامج املباني اآليلة للسقوط ،وذلك بهدف–،كما جاء على
لسانكم–الحفاظ على األرواح وتحسين ظروف عيش الساكنة وأيضا
تحسين ( )la sécuritéديالهم ،أي السالمة ديالهم ،فمنذ  2012تم
إحصاء  43.734بناية على الصعيد الوطني 83 ،منهم ساكنين فيهم
الناس والباقي ما ساكنينش فيهم الناس.
اليوم  %80من البنايات تتمركز باملجال الحضري و %19اللي هي
في املجال القروي ،عدد من هاذ البنايات اآليلة للسقوط تم التعاقد
بشأنها على الصعيد الوطني ،بحيث اليوم تعاقدنا بـ  33.732بناية
بتكلفة مالية تتفوق  4.8ديال املاليير ديال الدرهم ،وتتساهم فيهم
الوزارة أيضا بـ  1.6ملياردرهم.
بالنسبة للبرنامج الحكومي ،الحمد هلل ،احنا ماشيين كما تعاقدنا
في البرنامج الحكومي ،حيث تم التعاقد بـ  20.000بناية ،واليوم راه
هي تعاقدنا بشأنها ،خالل سنة  2020استفادت تقريبا  11.590أسرة
قاطنة بهذه املباني ،أيضا تم التوقيع على  7ديال االتفاقيات جديدة
تقريبا تتهم واحد  3080بناية ،إلى زدناها على ذيك  11.000راه هي تقريبا
واحد  14.000تقريبا بناية اللي تعاقدنا بشأنها.
وفي إطاراإلستراتيجية الوقائية ،فإن الوزارة قائمة اليوم بمجهودات
جبارة لتنزيل هذه املقاربة سواء على املستوى ديال القانون أو ال ديال
املؤسسات ،واللي تيتمثل ،أوال ،في العمل على تنزيل واحد العدد من
اإلجراءات اللي جات في القانون اإلطار ،كما تتعرفو  94.12واللي تيتعلق
باملباني اآليلة للسقوط ،اللي جاء فيه ،أوال ،مستجدات تنظيم أدوار

عدد 21–100آلا عيبر 21ر 7(221ربمسيد 7يد )7

الجريدة الرسمية للبرملان

جميع املتدخلين ،باش نعرفو كيفاش خصهم يداخلو في هاذ ال�شي،
وأيضا على املستوى املؤسساتي ،بحيث أن تم إحداث الوكالة الوطنية
للتجديد الحضاري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط ،وكذا كاين لجان
على مستوى كل عمالة عمالة وكل إقليم إقليم ،اللي تنظم مختلف
املتدخلين ،واللي تعتبر املحرك األسا�سي للتدخل في املباني اآليلة
للسقوط.
وشكرا.

ملديونة وديتوهم لهذا وإلى آخره ،راه كاين ،هللا يجازيك بخير ،خصكم
تخلقو واحد النموذج ديال الصناع اللي هما صناع تقليديين وكذا
حرفيين باش على األقل بعدا إذا درتو له السكن وتديرو واحد النموذج
مع الجماعات ،شراكات مع الجماعات ،مع الصناعة التقليدية ...إلخ،
باش على األقل إذا بغيتو نفتحو �شي وحدة سكنية وال هذا يكون فيها
املرافق مجموعة ،ال ديال الحرفيين وال ديال الصناع وال هذا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
في إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة ،أعطي الكلمة للفريق
االشتراكي.

شكرا.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد محمد ريحان:
السيدة الوزيرة،
كما جاء في خطاب جاللة امللك في النموذج التنموي الجديد ،وعلى
سبيل املثال كما جاء في الخطاب امللكي السامي على الرأسمال الالمادي،
هللا يجازيكم بخير تتعرفو على أنه هاذ املباني اآليلة للسقوط هي ما�شي
كاينة في مدينة واحدة ،في عدة مدن مغربية ،منها الدارالبيضاء ،فاس،
الرباط ،تطوان ،تازة ،مراكش ،بني مالل ،تطوان ،الصويرة ،آسفي،
تارودانت وما إلى آخره.
هللا يجازيكم بخير ،السيدة الوزيرة ،كترحلو الناس من املباني اآليلة
للسقوط كترحلوهم للباليص اللي ما فيهم ال بنية تحتية ال والو.
هللا يجازيك بخير ،السيدة الوزيرة ،نطلب منكم باش على األقل
تنقصو من الترحيل من البادية للمدينة ،كنقترحو عليكم واحد
االقتراح في الفريق االشتراكي ،هللا يجازيك بخير باش على األقل تديرو
مع الجماعات القروية اللي هي كتكون في الجوانب ديال املدن ،دبا فين
ما مشينا ملدخل ديال �شي مدينة كتلقى الجمالية ديال الشوارع في
املداخل ديال املدينة كلها بنايات عشوائية وهذا ،والوكاالت الحضرية
باركة ناعسة ،باركة حاضية غير واش غادي ترجعو املغرب كامل بحال
حي الرياض؟ راه ما يمكنش ،فهمتيني ،السيدة الوزيرة؟
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املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نشكركم على هذا الجواب ،حقيقة هناك مجهودات مقدرة تبذلينها
ملواجهة هذه الظاهرة والتي لم تستطع الحكومات أو باألحرى الوزراء
السابقون الحد منها ،ظاهرة مازالت مستمرة وتحتاج اليوم إلى الجرأة
في تدبيرالدور اآليلة للسقوط ،والتي غالبا ما تكون في املدن العتيقة التي
لها رمزيتها في صيانة الهوية والحضارة املغربية.
الظاهرة متفاقمة ،وتيرة معالجة وضعية هذه الدور في املدن القديمة
كالدار البيضاء ،الرباط ،فاس ،مكناس ،طنجة ،تطوان ،وقصبة جهة
درعة–تافياللت ،تبقى تسيربوتيرة بطيئة ال تليق بطموحاتنا.
لذلك ،عليكم تعبئة كافة الجهود من أجل محاصرة الظاهرة والحد
منها بانخراط السلطات املحلية والجماعات الترابية ومواكبتهم بالدعم
التقني واملادي في إطار البرنامج الوطني الذي تشرف عليه وزارتكم،
إضافة إلى جهود مختلف املؤسسات العمومية األخرى التي تشرف على
تدبيرالدور اآليلة للسقوط مع مباشرة تقييم أدائها وآثارها على الساكنة
بهذه الدور.

هللا يجازيكم بخير ،راه املغاربة عندهم واحد الثقافة ،هللا يجازيكم
بخير ،كاين الناس اللي عندهم محالت ،هذا احنا ما�شي ضد باش
يبنيو ،احنا مع يبنيو وليني على األقل تولي واحد املساعدة وتدير لهم
( )des plans typesوتديرو كذا وتديرو كذا ،هللا يجازيك بخير.

لألسف ظل البرنامج الخاص بالدور اآليلة للسقوط حبيس نتائجها
الضعيفة ،ولم يف باألهداف التي كانت مسطرة إلنجاحه ،وأصبحا
نسمع بين الفينة واألخرى عن أخبار بتساقط وانهيار منازل كان آخرها
بسباتة ،عندما انهار بيت مكون من  3طوابق باملنطقة خالل األسبوع
األول من شهر غشت املنصرم ،وهي تعتبر من النقط السوداء التي
تحتضن عشرات الدور اآليلة للسقوط.

دبا كتبنيواملباني في البوادي وال في الجماعات القروية ،ما كتخلقوش
مرافق اللي هي ديال الصناع ،ما كايناش ،كتديرو هذيك الصنادق ديال
الوقيد والناس يسكنو ،هذا اللي بغا يم�شي يتحول من مثال املدينة
بحال السكان ديال الدار البيضاء يتحولو من الدار البيضاء وديتوهم

ويبقى هاجس الدور اآليلة للسقوط حاضرا في كل مناطق وجهات
املغرب ،طاملا لم تفعلوا دور "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل
املباني اآليلة للسقوط" ،كآلية سيعهد إليها اإلشراف على تنفيذ البرامج
العمرانية والبرامج املتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل األنسجة
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العمرانية واملباني اآليلة للسقوط.
لهذا نطالبكم ،السيدة الوزيرة ،باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
باإلسراع في إخراج هذه املؤسسة العمومية من سباتها العميق وتجميع
مجهود الدولة في هذا اإلطار وتنزيل مخرجات اللقاءات التشاورية حول
اإلستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري ،بما فيها الدور اآليلة للسقوط
واملباني األثرية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،للرد على التعقيبات فيما تبقى من
الوقت.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
شكرا السادة املستشارين املحترمين.
أوال ،تنبغي نأكد على واحد القضية ،بأن معالجة املباني اآليلة
للسقوط ما كتدارش بطريقة واحدة ،تداربـ  3أو ال  4طرق:
أوال ،تيكون الهدم كلي أو إعادة البناء عندما يكون الخطر جسيم
على املستغلين أو الناس اللي ساكنين بالجوار؛
ثانيا ،تيكون الهدم أيضا جزئي وتدعيم ديال املبنى إلى كان املبنى
مازال قادريبقى واقف؛
وثالثا ،كاين التدعيم أيضا اللي تيتسمى ( )le reconfortementإلى
كان التدعيم نقدرو نديروه من بعد ضبط بعض االختالالت.
هاذ ال�شي بطبيعة الحال تيدار ما�شي غير هكاك وصافي ،تيتم
التعويض الجزافي ديال املالكين اللي تيسكنو في ذيك الديور.
كاينة واحد الطريقة أن بعض املرات تنشدو الناس القاطنين ملي
تيكون هاذوك الديور ما نقدروش نعاودوهم نصلحوهم ،وتنديهم
تيسكنو في مناطق أخرى اللي تيكون ( )déjàساكنين فيها الناس و()déjà
كاينين فيها املرافق وجميع املتطلبات ديال هاذ السالكنة.
بغيت أيضا نزيد واحد القضية بأن جميع الجهات ديال اململكة
هوما مستفدين من هاذ البرنامج هذا ديال إعادة الترميم ديال الديور
اآليلة للسقوط ،واليوم ما يمكنش لنا نكرو بأن على  43.000دور آيلة
للسقوط تمت ( )conventionnementديال تقريبا  ،33.000إذن هاذ
ال�شي هو مهم جدا وبواحد التكلفة اللي هي تقريبا بواحد  4.2ديال
املليار ،هاذ ال�شي راه مهم جدا ،ومازال هاذ ال�شي خاصو يتزاد والديور
اآليلة للسقوط تتعرفهم تيتزادو كل نهار ،احنا اليوم بهاذ املقاربة
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االستباقية ديال أننا بفضل ،بطبيعة الحال ،ذيك ( )l’agenceاللي هي
( )ANRUR2تنمشيو تنشوفو هاذ الديور اآليلة للسقوط أشنو يمكن لنا
نديرو قبل ما نوقعو في اإلشكالية أنها تطيح.
وتنظن بأننا تنوافقكم بأننا اليوم مازالين خصنا نشتغلو على هاذ
ال�شي ،والحمد هلل ،بفضل هاذ البرنامج راه احنا قدرنا نكونو بواحد
العمل اللي هو استباقي ،ألننا اليوم إلى سمعتو أشنو اللي تدارعلى صعيد
الجهات كاملين ،غادي تشوفو بأن صحيح بأن هاذ البرنامج قدر يغطي
واحد اإلشكالية اللي هي كبيرة وكثيرة في مجاالت عديدة ،ال في ()rural
ال في الحضري وال في القروي وأيضا استطاعت أنها تعتق األرواح ديال
واحد العديد ديال السكان ديال بالدنا ،الحمد هلل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال املوالي موضوعه "جودة السكن االقتصادي" ،وهو موضوع
من طرف فريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عادل البراكات:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمات،
يشتكي أغلب املستفيدين من السكن االقتصادي من غياب معايير
الجودة.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن اإلجراءات املتخذة ملراقبة
احترام معاييرجودة السكن االقتصادي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا ،السيد املستشار املحترم على سؤالكم املهم.
الوزارة تتخذ بطبيعة الحال مجموعة من التدابير لتحسين جودة
املباني وضمان أيضا سالمتها وكذا التزام املتدخلين في عملية البناء على
الرفع من املهنية أيضا واحترام املواصفات املعتمدة ،كيفاش كيوقع
2
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هاذ ال�شي؟
أوال ،حيث اليوم قمنا بإعداد واحد املشروع قانون املتعلق بتنظيم
عملية البناء ،اللي هو مشروع قانون رقم  29.18واللي تم إرساله إلى
األمانة العامة للحكومة قصد املصادقة ،واحنا اليوم راه في آخراملراحل
ديال املشاورات بالنسبة لهاذ القانون.
من شأن هذا القانون أنه يرفع ،أوال ،من السالمة واالستقرار
واستدامة هاذ املباني ،خصوصا تلك املعدة للكراء أوالبيع واملباني أيضا
اللي كتشتمل على أكثرمن  4طوابق ،هذا القانون أيضا كيسعى إلى ضبط
وتنظيم مسلسل البناء ،إلى إلزامية دراسة جيوتقنية ()géotechnique
وأيضا شروط تدبير الورش ،واليوم راه احنايا في املراحل األخيرة ديال
إعداد ذيك دفاترالورش.
أيضا ،هذا القانون كيعطينا األساليب والتقنيات ديال البناء وكذا
جودة املواد املستعملة وهاد ال�شي مهم جدا أننا نحرصو على أن ذيك
املواد املستعملة تكون مواد تنطبق مع املعاييرديال البناء.
أما فيما يخص التأطير التقني لألوراش ،فبالنسبة لألوراش
ديال "مجموعة العمران" احنا عندنا في الوزارة واحد التصنيف
( )un système d’agrément, d'accréditationاللي كيرتب املقاوالت
اللي تتدخل في قطاع البناء ،واليوم تقريبا عندنا واحد  2380مقاولة
اللي هي مصنفة ،وملي كنقولو التصنيف راه تنقولو بأنها خصها تتجاوب
مع املعايير اللي احنايا كنطبقوها في ( )les cahiers des chargesوفي
هذه األزمة هذه بالضبط راه احنا تقريبا قمنا بدراسة  365طلب ديال
التصنيف ،وفي هاذ  365طلب ديال التصنيف كانت تقريبا واحد 108
ديال املقاوالت اللي هي جديدة عاد حصلت على هذا التصنيف ،باش
نقولو زعما راه احنايا وخا كنا في عز األزمة راه املقاوالت استافدات
وقدرت أنها تأخذ هذا التصنيف باش تقدرتشتغل.
وكاين أيضا إعداد واحد املواصفات القياسية اللي تترأس اللجنة
ديالها الوزارة 14 ،ديال املواصفات ،اللي خرجت لحد اآلن هي
املواصفات ديال ( )le bétonواملواصفات ديال الحديد ،إذن احنا في
هذا التصنيف كنحاولو أننا نتأكدو بأن املواصفات اللي خصها تطبق
في البناء خاصها تكون مواصفات اللي جميع ( )les entreprisesاللي
كيخدمو فيها يحترموها.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشار السيد عادل البراكات:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على هذه التوضيحات ديالكم.
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هو في الحقيقة اللي كتقومي به ،السيدة الوزيرة ،ما يمكن لناش
نشكو فيه وتنشكروك على العمل الجبار اللي تديري على رأس الوزارة،
ولكن ،السيدة الوزيرة ،نقدر نقول لك بأن مجموعة ديال املشاريع
السكنية االقتصادية ما نقدروش أننا ما نعمموش ،كاين واحد
املجموعة ديال املشاريع اللي هي في املستوى واجهات معمارية في
املستوى كتبين املستوى املعماري ديال بالدنا ،ولكن نقدر نقول لك،
السيدة الوزيرة ،باملوازاة راه كاينين مشاريع اقتصادية اللي الواجهات
املعمارية ديالها راه في الحقيقة ،السيدة الوزيرة ،ال تشرف بلدنا وال
تشرف أن املغاربة اللي اعطاهم الدستور سكن الئق أنهم تيسكنو في
هذه الصنادق ،نقدرو نقولو صنادق ،السيدة الوزيرة ،ونقدرو تقولو
بأن مجموعة ديال الوحدات السكنية االقتصادية ما كاين (espace
 )vertما كاين ال ( )équipementما كاين والو ،ونقدرو نرجعو نهضرو،
السيدة الوزيرة ،على الجودة ،الجودة من الداخل فاش كنجيبو ناس
أنهم مساكن تنرحلوهم من واحد البالصة وتيجيو تيشريو والدولة
تدعمهم وتترجع للمقاول واحد ( )la TVA3في إطار التضامن مع هاد
الناس باش أنهم يتمتعو بواحد السكن ديال  50مترأو  60متر.
من هذا املنبربعدا ،السيدة الوزيرة ،تنطلبو منك إذا كان ممكن أن
هذه املساحة يتعاود النظر في هذه املساحة ،ما يمكنش نجيبو عائلة
عندهم الدراري ونسكنوهم في  50مترو و 56مترو ،ربما بالدنا راه تبارك
هللا األرا�ضي راه كبيرة وربما راه املغاربة بغيناهم يسكنو في واحد السكن
اللي في املستوى اللي يليق بهم ويليق بأوالدهم.
موازاة مع ذلك مجموعة ديال ( )les équipementsيكونو ..نقدر
نقول لك ،السيدة الوزيرة ،أنا زرت مجموعة ديال املشاريع سكنية
اقتصادية ،راه كاين مشروع اقتصادي وكاين مشروع اقتصادي ،ما
نعمموش ،فاش كنقولو مشروع اقتصادي راه جميع القوانين تنطبق
على هذا املنعش ،ولكن كاين منعشين عقاريين ،السيدة الوزيرة،
اللي ما كيكتفيوش بواحد هامش الربح ديال  %10وال  %20تنشوفو
( ،)des appartementsالسيدة الوزيرة ،ال زليج في املستوى ،ال عود
في املستوى ،ال ( ،)Garde-corpsهذاك ال�شي ،السيدة الوزيرة ،ال
يليق باملواطن املغربي ،ولكن باملوازاة تنشوفو مجموعة ديال املنعشين
العقاريين اللي دارو مشاريع كبرى وزوينة ،كتدوزي من حداها ،السيدة
الوزيرة ،كيحساب لك هذا (le moyen standing ou bien le haut
 )standingنقدر نقول لك ،السيدة الوزيرة ،إذا أتيحت لك الفرصة
تجي ملدينة مراكش وتشوفي مجموعة ديال املشاريع ،من بينها مشروع
ديال حدائق الشريفية اللي في الحقيقة تيشرف البالد وتيشرف هاذوك
الناس أنهم يسكنو في حدائق في املستوى وممرات في املستوى و(des
 )finitionsفي املستوى ،ربما هاذ املنعشين ،السيدة الوزيرة ،بغينا
الدولة أو الوزارة تدفع بهم ،املنعش اللي عندو شركة مواطنة تيكتفي
بواحد القدرديال الربح بغينا الوزارة تدفع بهم وتدفع بهم للقدام ،هاذو
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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هما املنعشين اللي بغينا.
كفى ،السيدة الوزيرة ،من املنعشين اللي بغاو يعيشو على األزمات
ديال الناس ،ألن اليوم خصنا يكونوعندنا شركات مواطنة ويكونوعندنا
منعشين مواطنين اللي يقدمو واحد السكن الئق في املستوى ،السيدة
الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الرئيس.
السيدة الوزيرة بقت لكم  10ثواني إذا أردتم الرد على التعقيب.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
في  10ثواني ،احنا اليوم تنشتغلو على هاذ ( )la qualitéديال (le
 )logementوأيضا هاذ األزمة خالتنا أننا نعيدو النظر في ()la qualité
ديال ( ،)le logementاليوم أنا متفقة معك كاين برامج اللي هي جد
مهمة وجميلة وتتجاوب مع املواطنين ،ما�شي غير في مراكش ،في جميع
ربوع اململكة ،واليوم احنا مستعدين أننا نزيدونحسنوهاذ (.)la qualité

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الخامس موضوع من طرف الفريق االستقاللي وموضوعه
"الحد من البناء العشوائي وإدخال سياسة البناء في الدورة
االقتصادية".
السيد الرئيس لكم الكلمة ،ال�سي اللبار.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
سؤال الفريق االستقاللي هو الحد من البناء العشوائي وإدخال
سياسة البناء في الدورة االقتصادية ،ماذا أعددتم للجواب وإلقناع من
يطرح هذا السؤال؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
في إطار املجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الخروقات
في مجال التعميروما يترتب عنها من استفحال ظاهرة السكن غيرالالئق
أو العشوائي ،كاين  3ديال النقط اللي هي جد مهمة واللي غنتقاسمها
معكم:
أوال ،تعزيز املنظومة القانونية املتعلقة باملراقبة ،من خالل
استصدارالقانون رقم  66.12املتعلق بزجراملخالفات في مجال التعمير
والبناء ،والذي نشر بالجريدة الرسمية في  19شتنبر  ،2016وهذا
مكسب جد مهم.
ضمن أيضا هاذ القانون مستجدات مهمة في إسناد مهام املراقبة إلى
ضابط الشرطة القضائية ومراقبة التعمير ،شحال هاذي راه ما كناش
عارفين شكون اللي خصو يوقف على هاذ املشاكل هاذي؛
ثم تحديد واضح ودقيق للمخالفات وتعزيز الطابع الردعي
للعقوبات ،اليوم هاذ ال�شي كيكرس البعد الوقائي لهاذ املنظومة ،اللي
هي من خالل املراقبة ولتفادي أيضا استفحال هاذ املخالفات ،وتتوضح
أيضا املسؤولية ديال املهنيين املتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ
هاذ األشغال.
أيضا ،أشير إلى أن في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي ،والسيما ما
يرتبط بالشق القانوني ،عملت الوزارة على إعداد كافة النصوص
التطبيقية ،اليوم راه خرجو  2نصوص تطبيقية ،األول هو تحديد
إجراءات وكيفية منح الرخص لإلصالح والتسوية والهدم ،هذا مهم جدا
واللي جاء لتعزيزمنظومة الترخيص في ميدان التعميروالبناء ،من خالل
استحداث رخص جديدة اللي ما كانت�شي شحال هادي ،وأيضا كاين
مرسوم متعلق بتحديد كيفية مراقبة وزجراملخالفات في ميدان التعمير
والبناء ،واللي تيضمن واحد املجموعة من املقتضيات وتحديد أيضا
الشروط والكيفيات اللي تتخول الصفة الضبطية ملراقبة التعمير.
كاين حاجة واحدة أخرى هي أننا اليوم ،لإلشارة فقط ،أن من بين
األهداف الستحداث هاذ الرخص ديال التسوية والبنايات غيرالقانونية،
هي معالجة تسوية الوضعية ديال هاذ البنايات ،ولكن أيضا كتدخل
هاذ البنايات في الدورة االقتصادية ورد االعتبار للقاطنين فيها ،حيث
اليوم ملي الواحد تيتملك واحد األرض وال تيتملك واحد الدارديالو ،راه
تتخول لو أنه يكون حتى هو تيستفيد من الكريديات ديال البانكة ،إلى
بغى يم�شي ل�شي بانكة تيولي عندو واحد ( )le bienاللي تيخليه أنه يرد
لو االعتبار ديالو وأيضا تيخليه عندو واحد ( )l’autonomieمن الناحية
االقتصادية اللي تتخليه أنه عاود حتى هو يدخل في الدورة االقتصادية
ديال البالد.
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وأيضا تنعملو على تصفية بعض املخالفات ،اليوم تيطلعو لنا واحد
املؤشرات اللي هي جد مهمة ،واحد العديد من السكان اللي في الجائحة
جاو صفاو هذاك العقارديالهم ودخلو في هذه املنظومة ديال أنه العقار
ديالهم كيوليو كيمتلكو ،وبالتالي كيدخل في هذه الدورة االقتصادية
وكيدخل أيضا في رد االعتبارلهاد القاطنة ديال هذه الدور هاذي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الرئيس ،في إطار التعقيب على تدخل السيدة
الوزيرة.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيدة الوزيرة.
في الحقيقة وأنا أستمع ألن منذ أن صادقنا على قانون  66.12وكنا
بأمل أن الحكومة ستعمل على إيقاف هذا البناء العشوائي ،غير أننا
اليوم ال نلمس أي مجهود للحكومة في هذا املجال ،ألن املدن ديالنا،
والحمد هلل ،راه احنا الحمد هلل بالدنا نعتز بها ولكن الهوامش ديال
املدن كلها ثكنات من البناء العشوائي غير الصالح تماما للبناء ،هنا
غياب الوزارة ديالكم ،غياب الوكالة ديالكم ،غياب االنتباه والجزر،
ياك صادقنا احنا كبرملانيين صادقنا على املشروع ،وها هو في يديكم،
اعطيونا واش �شي مدينة اليوم كتشوفوها أنها تشرف وجه املغرب،
ياك تنقولو جدودنا والشعراء "هذه آثارنا تدل علينا" ،آشمن أثار غادي
يشهدو األجيال اللي غادي يجيو من مورانا؟
اللي سمعت من اإلخوان ديالي املستشارين اللي سبقوني حتى �شي
واحد ما هو فرحان ،تيعبر على األ�سى والتذمر ديالو في قطاع البناء،
قطاع البناء ما داخلش ،السيدة الوزيرة املحترمة ،في البرنامج ديالكم،
آشمن برنامج عند الحكومة اللي غادي تبين لنا البناء العشوائي وهي
سامحة في املقاولين؟ طالقة العنان ديال هادوك املقاولين ،بعض
املقاولين الشرسين اللي سطاو على البالد وسطاو على البقع األرضية
وكيديرو شوية فوق الطبلة وشوية تحت الطبلة ،وها احنايا تنجنيو
الثمار ديالهم ،ألن املدن ديالنا كلها ،كلها ،اعطيني �شي مدينة ما فيهاش
بناء عشوائي ،اعطيني �شي مدينة اليوم اللي نتمناو نشوفوها أنها ستدل
على اآلثارالتي سنتركها لألجيال القادمة بحول هللا.
السيدة الوزيرة،
اليوم تيخصنا سياسة جديدة ،اليوم تيخصنا عناية جديدة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
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انتهى الوقت املخصص لسؤالكم .انتهى الوقت ،والسيدة الوزيرة،
ما بقاش لكم ،استنفذتم ما كان لكم في السؤال الخامس.
السؤاالن السادس والسابع تجمعهما وحدة املوضوع أيضا ،لذا
سنعرضهما دفعة واحدة ،والبداية مع سؤال فريق األصالة واملعاصرة
وموضوعه "صعوبة حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن
الئق".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد محمد الحمامي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمين،
السيدة الوزيرة املحترمة،
تضمن برنامجكم الحكومي التزام يق�ضي بإنتاج  800.000وحدة
سكنية في أفق  2021لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن
غيرالالئق.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن مآل هذا االلتزام الحكومي
وعن اإلجراءات املعتمدة لتمكين الطبقة الفقيرة واملتوسطة من الحق
في الحصول على سكن الئق؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال املوالي دائما في نفس املوضوع ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي.
السيد الرئيس..

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيدة الوزيرة املحترمة،
ماذا أعددتم للطبقة املتوسطة من سكن الئق؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة في إطار اإلجابة على السؤالين املتعلقين
بتوفيرسكن مناسب للطبقات املتوسطة.
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السادة املستشارون املحترمون على سؤاليكم.
في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال السكن ،ومن منطلق
اعتبار الحصول على السكن حق دستوري يضمن بطبيعة الحال
الكرامة االجتماعية والحق في العيش الكريم ،عملت الوزارة على فتح
أوراش عديدة ،أوال ،لتوفير سكن الئق ثم محاربة الهشاشة والسكن
العشوائي ،ثم تقليص العجزالسكني.
وفي هذا الصدد عملت الوزارة على وضع وتنفيذ برنامج سكني
يشمل مختلف ربوع اململكة ،كما قامت الحكومة بتوفير الظروف
املالئمة لتشجيع االستثمارفي هذا القطاع ،حيث اليوم:
أوال ،تم تمكين األسر من تمويل السكن بما فيها األسر ذوي الدخل
غيرالقارعبرضمان القروض البنكية؛
ثانيا ،مراجعة عدد من النصوص القانونية من أجل مسايرة هاذ
سوق العقار؛
ثالثا ،فتح مناطق ومدن جديدة للتعمير.
وسعيا منها إلى تحقيق ظروف سكن املواطنين وتمكين األسراملعوزة
والطبقة الوسطى من االستفادة من هذا البرنامج ،أوال ،كان البرنامج
األول اللي هو التكلفة ديال  140.000درهم اللي انطلق سنة  2008واللي
كيعطي األولوية لألسر القاطنة بدور الصفيح والدور اآليلة للسقوط
وأيضا لألسر ذات الدخل املحدود وحاملي البذل ومأجوري القطاع
العام والخاص املرتبين بالساللم الدنيا ،حيث عرف إنجازهذا البرنامج
 28.000وحدة إلى متم غشت  ،2020وأكثر من  22.000وحدة كاينة
بالوسط القروي ،و 25.000وحدة سكنية كاينة أيضا بالوسط القروي.
البرنامج الثاني هو البرنامج اللي هو يتعلق بالسكن االجتماعي اللي
التكلفة ديالو  25مليون اللي انطلق سنة  ،2010وهذا البرنامج أيضا
خالنا أننا نجزو واحد  50.000وحدة لحد اليوم.
أيضا كاين البرنامج السكني الثالث اللي هو موجه للطبقة الوسطى
اللي انطلق في  2013واللي اعتمدته الحكومة من خالل تسهيالت
اإلعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ واللي كانت الوتيرة ديالو شوية
متضاعفة ،عالش؟ ألن هذا الدعم اللي تعطى لهذا البرنامج هذا ديال
الطبقة املتوسطة ما لقاش واحد الجاذبية عند املستثمرين املنعشين
العقاريين أو املقتنيين نفسهم ،وال يخفى عليكم أن أهمية الطبقة
الوسطى كما جات في التدخالت ديالكم ،السادة املستشارين ،أنها مهمة
جدا السيما وأنها تشكل واحد  %56من الساكنة اليوم ،واللي اليوم من
حقها أنها يكون عندها واحد السكن الئق ،ولذا فالوزارة ديالنا راه هي
تشتغل على هذا املوضوع باش توجد واحد السكن اللي هو الئق وواحد
السكن اللي هو كيتجاوب مع املتطلبات ديال الطبقة الوسطى.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطارالرد.

املستشار السيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة ،على اإلجابة وعلى التوضيح.
السيدة الوزيرة املحترمة،
الحكومة وعدت في برنامجها بدعم حصول الطبقة الفقيرة
واملتوسطة على سكن الئق عبر تسهيالت ،احنا تنشوفو ،السيدة
الوزيرة املحترمة ،واحد املجموعة ديال الناس ،احنا دبا اإلخوان
كيتكلمو على السكن ،احنا كنطلبو السكن يكون ،تكون الجودة،
دائما كنهضرو على الجودة ،راه ما كاينا�شي الجودة ،اإلخوان تكلمو ما
نرجعو�شي لهذه النقطة ،دون أن تكشف على التدابير التي اتخذتها،
كما التزم الوزيرالسابق في تدبيرهذه الوزارة بالتفكيرفي مالءمة عروض
السكن االجتماعي كي تستجيب ملختلف الفئات بمراعاة وضعيتها
املالية ،كاين بعض الناس ،السيدة الوزيرة ،ما كيحصلو�شي على
السكن ،ما عندهوم�شي اإلمكانيات ،والقروض ما كايناش ،احنايا دائما
تنقولو هذا السكن هذا هو الضمانة ديالو ،مادام اإلنسان خدام في
قطاع غير مهيكل ،ما عندو�شي اإلمكانيات ،البنكة ما بغات�شي تعطيه
فلوس ،نعطيوه السكن الضمانة ديالو هي السكن ،كما وعد الحزب
الحاصل على ثقة املغاربة في البرنامج االنتخابي ،الحرص على تمكين
الراغبين في ولوج السكن االقتصادي من قروض بدون فائدة حسب
معاييرمحددة ،هاذ ال�شي اللي تنهضرو عليه السيدة الوزيرة املحترمة.
لألسف ،السيدة الوزيرة ،يمكن القول أن برنامج هذه الحكومة
في توفير السكن الالئق لم تستفد منه األسر التي تدخل في إحصائيات
العجزالسكني ،والسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح واملساكن اآليلة
للسقوط ،وبخصوص املنتوج السكني املحدد قيمته  140.000درهم
من بين  21.006وحدة منجزة إلى متم سنة  ،2016تم تخصيص 6020
وحدة فقط في برنامج مدن بدون صفيح 113.000 ،وحدة لبرنامج
املساكن اآليلة للسقوط.
فيما يخص املنتوج املحددة قيمته في  250.000درهم فإن املساهمة
في البرنامج املذكورين تبقى هزيلة ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حيث لم
تتجاوز في مجموعها  %1.47من اإلنتاج اإلجمالي.
وشكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير.
السيدة الوزيرة املحترمة،
من خالل جوابكم تمعنا فيه فوجدناكم ،السيدة الوزيرة ،تتكلمين
عن السكن البسيط اللي ب ـ  12مليون و 15مليون وحتى  25مليون،
هذا ما �شي هو املرصود للطبقة املتوسطة ،واحنا ما استغربناش ،ألن
الحكومة اليوم ما عمرها ما تتعرف أن الطبقة املتوسطة هي العمود
الفقري ديال التوازن االجتماعي ،هاذ الطبقة املتوسطة ياك هي
الحكومة اللي جابت لنا مليون خاصو يخلص واحد الضريبة تضامنية،
وراه السادة البرملانيين راه ردوه ل ـ  2املليون .هاذ الطبقة املتوسطة فين
هي الخدمات االجتماعية اللي وفرت لها؟
من غير الخدمات االجتماعية ،اعطينا السكن الالئق ،السكن
املخصص لواحد الطبقة متوسطة اللي تتشرف املجتمع واللي تدير
التوازن املجتمعي .حكومتكم ،السيدة الوزيرة ،أنها تتجاهل وال تعترف
بالطبقة املتوسطة إطالقا وبالحجة وبالدليل ،من خالل البرامج اللي
تنشوفو خلي البرامج األخرى ،نهضرو غير على البرنامج ديال السكن
ديالكم ،السيدة الوزيرة.
صحيح راه كاين مجهود ،ها أنت قلت لي أن املنعشين العقاريين
تيلقاو صعوبة باش يعملو في إطار السكن الخاص بالطبقة املتوسطة،
استوعبناها ،ولكن راه أشنو هما املساعدات اللي اعطيتيو لهاذ
املنعشين العقاريين؟ بغينا نعرفوها.
واش عارفة ،السيدة الوزيرة ،أن آالف أو ماليين الشقق مسدودة،
والحكومة تتقول لهم ما عندي ما ندير لكم ،بغيتو الفلوس ها هي
الفلوس ،إيوا واش حكومة وال بنكة هاذي؟ ها الفلوس أش غادي يدير
بها؟ أشنو هما التسهيالت؟ أشنو هما الوسائل اللي قدمتيو للمنعشين
العقاريين باش يقبلو ويدخلو لهاذ السكن الخاص بالطبقة املتوسطة؟
أنتوما تتزيروهوم إما بالضريبة إما بالتعقيدات ديال بعض الوكاالت
الحضرية اللي متشتتة في املدن ،اللي هي ما صالحة إال للتعقيدات
وعرقلة املشاريع ،إضافة شحال من مستثمراليوم ،السيدة الوزيرة..
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
انتهى الوقت السيد املستشار.
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والكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات ،تفضلي ،السيدة
الوزيرة.
باقي لكم  3دقائق و 8ديال الثواني.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
أوال ،تنشكرالسادة املستشارين على التدخل ديالهم وعلى التعقيب
ديالهم.
أنا كنظن بأن اليوم عندنا فرصة من خالل هذه الجائحة أننا
نلتقطو جميعا بعض املسائل اللي هي جد مهمة.
أوال ،ما يمكن لناش اليوم نجير نقولو ما كاين حتى �شي حاجة ،هذا
واحد ( )messageاللي يمكن غادي يكون عندو واحد التأثير اللي ما�شي
هو التأثير اللي كنتسناو اليوم منا كاملين باش ينخرطو معنا الناس اللي
غادي يجيوينخرطوفي اإلنعاش ديال العقار .اليوم تدارو �شي حويجات،
كاين �شي حويجات اللي خصهم يتقادو وراه احنا تنقادوهم.
أوال ،اليوم بالنسبة للناس اللي هما ساكنين في دور الصفيح راه
تقريبا كيتعطاو لهم الديور ديال  140.000درهم ،وانتوما عارفين ،أنا
جاية حيث هذاك السؤال ديال ،..ما كاين حتى مشكل ،إذا 140.000
درهم راه..

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،ما تقاطعوش السيدة الوزيرة من فضلك.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
راه مشات لي  2دقائق السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
ما كاين مشكل .السيدة الوزيرة ما�شي  2دقائق ،قولي  2ثواني ،يااله
تفضلي ،السيدة الوزيرة ،غادي نزيدوك.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
كنقول بأن هادوك الناس اللي هما ساكنين في دور الصفيح راهم
استافدو من السكن ديال  140.000درهم ،واليوم احنا كنطالبو بأن
هذا السكن ديال  140.000درهم يزيد ألن مازال عندنا الحاجة بهذا
السكن هذا ،أيضا ما خصناش نساو واحد القضية اللي هي جد مهمة،
هادوك الناس اللي هما في دور الصفيح راه ما كيبغيوش ذاك السكن
ديال  140.000درهم وكيبغيو غيراألرا�ضي ،هذيك األرا�ضي راه مشاكلها
أكثر من أننا نعيدو اإليواء ديال هاذ الناس ،ألن خاصهم تجهيزات،
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وخصهم الدول تخسرعليهم واحد األموال طائلة ،وخاصو الفلوس باش
يبني ،إذن احنا اليوم في املنظور الجديد تنشوفو كيفاش هادوك الناس
اللي بقاو في السكن غيرالالئق أننا نعيدو اإليواء ديالهم في الديور اللي هي
كتليق بهم أيضا واللي كتليق أيضا بالقدرة الشرائية ديالهم.
فيما يخص الضمانات ،الضمانات راه كاينة ،كاينة  %80ديال
الضمانات ( )FOGARIM4اللي هي كتضمن هذاك القسط اللي كياخدو
السيد اللي كياخذ الداربـ  140.000وهو ( )normalementكيخلص 10
ديال املليون و 4املليون كتعطيها الدولة باش تعاونو ،هذه من ناحية.
من ناحية أخرى ،اليوم فيما يخص الطبقة الوسطى متفقة معكم،
السيد املستشاراملحترم ،بأن هذه الطبقة الوسطى اليوم هي اللي غادي
تكون كتعطي ذيك الدينامية باش أننا اليوم نخرجو من هذه الجائحة
( )à travers la relance économiqueكما كنقولو ،واليوم كنقولو
بأن هذه الطبقة هي اللي كتخلص ضرائب وهي اللي كتستهلك وهي اللي
كتشغل.
اليوم هذه الطبقة كاين واحد املنتوج اللي كان في البرنامج القديم
اللي ما لقاش واحد االستحسان ،اليوم احنايا كنوقفو على ذيك املنتوج
وكنقولو هذا املنتوج راه خاصنا إعادة النظر فيه ،ال من الناحية ديال
املساحة وال من الناحية ديال الثمن ديالو ألن كاين واحد الجزء من
الطبقة الوسطى اللي هي كنسميوها الطبقة الوسطى ( )moinsاللي
كتبغي واحد الثمن ما بين  25مليون حتى  50مليون ،هذه الطبقة هذا
السكن ما كاينش احنا كنشتغلو عليه ،إن شاء هللا ،وغادي يخرج عما
قريب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
ننتقل إلى السؤال التاسع ،موضوعه "عمليات النصب التي تعرض
لها املغاربة من قبل شركات عمرانية".
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
أعتذر مرة أخرى ،السؤال املوالي موضوع من فريق األصالة
واملعاصرة ،وموضوعه "انخفاض املساحات الخضراء باملدن"،
للمستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد امحمد احميدي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تشهد العديد من املدن املغربية انخفاضا ملحوظا فيما يخص
Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes
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املساحات الخضراء ،وخرقا سافرا لتصاميم التهيئة ولحقوق املواطنين
في الحصول على بيئة سليمة.
وأمام هذه الوضعية املزرية واملقلقة ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة،
حول أسباب عدم احترام تصاميم التهيئة للمساحات الخضراء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أنا تنظن بأن البد أننا نأكدو اليوم على أن وثائق التعمير تتعمل
على تنظيم واستشراف تطور التجمعات الحضرية والقروية،
خصوصا الحرص على برمجة املرافق األساسية بما فيهم املساحات
الخضراء ،وهاذ ال�شي وفقا للمعايير اللي هي تضبطها هاذ (les plans
.)d’aménagement
اليوم املعيار األول اللي تضبطه ( )les plans d’aménagementهي
تكون  10مترو بالنسبة لكل فرد من الناحية ديال املساحات الخضراء،
هاذ  10مترمربع بالنسبة لكل فرد راه ضروري خاصها تكون في (les plans
 )d’aménagementما يمكنش يكون ( )un plan d’aménagementخارج
فيه القضية هاذ ديال ما كاينش كاع ( )les espaces vertsوال ناقصة
من هاذ املساحة هاذي اللي هي كاينة في ()les plans d’aménagement
خصها تكون ،إلى عندكم �شي ( )plan d’aménagementناقص فيه هاذ
ال�شي أنا مستعدة نشوفو معكم ،السيد املستشار.
ثانيا ،قمنا بإنجاز واحد الدليل مرجعي إلعداد املخططات ديال
املناطق الخضراء ،كآلية عملية لتنمية املناطق الخضراء واملحافظة
عليها من الناحية ديال تنفيذ هاذ ( ،)les plans d’aménagementاليوم
أيضا الوزارة قامت بوضع واحد العدد من املخططات ديال املناطق
الخضراء.
بالنسبة للمدن اللي هي شملتها هاذ املخططات ،يمكن لي نقول لك
كاين الرباط ،كاين طنجة ،كاين فاس ،كاين تازة ،كاين تطوان وكاين
قلعة السراغنة ومكناس والقنيطرة ،هاذ ال�شي كلو باش يحسن،
بطبيعة الحال ،إطارعيش املواطنين.
اليوم صحيح أن التنزيل ديال ( )les plans d’aménagementراه
ما تديروش ( ،)lagence urbaineراه تيديروه الجماعات املحلية،
واحنا تنواكبو الجماعات املحلية باش أنهم ينزلو ذيك (les plans
 )d’aménagementوهوما محترمين ذيك املواصفات اللي كانية فيه،
السيما املواصفات اللي تتهم هاذ املناطق الخضراء.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

املستشار السيد امحمد احميدي:
السيدة الوزيرة،
بكل صراحة أنا شخصيا تنتمعن في االسم ديال الوزارة وفي العنوان
العريض اللي عطاو ليها" ،وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة" ،أية سياسة اللي تنذاكرو عليها باهلل عليك ،السيدة
الوزيرة؟ تتقول لي بأن إلى كان �شي حاجة غادي نشوفها ،إلى طلعت غير
في الطائرة تتجبرالتكتالت ديال اإلسمنت واآلجور األحمرديال العشوائي
اللي تذاكرو عليه اإلخوان كاملين ،وتنقولو بأن سياسة املدينة ،ملي
تنقطعو للضفة األخرى تنالحظو بأن كاين واحد العدد ديال  %50تقريبا
أو ال  %40ديال الفضاء األخضروالبناء.
احنا املدن ديالنا ،سواء املدن الكبيرة ،املتوسطة والصغيرة في هاذ
العشوائية اللي ماشيين فيه ،وتتذاكري معنا ،السيدة الوزيرة ،تتقولي
بأن تصاميم التهيئة ،أنا تنعيطك واحد النموذج ها هي منطقة خضراء
وفيها ( )panneauبأن فيه عمارة ،وها االحتجاجات ديال الساكنة ،مع
العلم بأن احنا تنذاكرو هاذيك القلة القليلة ديال الفضاء األخضراللي
كاين في بعض املدن ما كاين�شي الصيانة ديالو ،وتتخسر عليه أموال
باهضة من طرف الجماعات ومن طرف املتدخلين ،ولكن لألسف
الشديد ،املواطن تيضطر بأن غيقطع الكيلومترات باش غادي يخرج
لواحد املنتزه ،اللي غادي يقدريأخذ فيه راحته ،إلى غيرذلك من املشاكل
اللي تنعيشوها.
من خاللكم ،السيدة الوزيرة ،عالش تنقول بأن أنا تنعتبر شخصيا
بأن الوزارة ديالكم عبء على الدولة ،خصوصا أن الوكاالت الحضرية،
اعطينا لنا الدور ديال الوكاالت الحضرية ،الدور ديالها وهو في الرخص
ديال البناء ،أما فهاذ السياسة ديال املدينة اللي تنذاكرو عليها ،تنقول
لك أية سياسة نتكلم عنها؟ ما كاينش ،ما كاينش �شي حاجة ،الوكاالت
الحضرية ما عندهاش �شي حاجة أو�شي بصمة اللي غتوضع في هاذ ال�شي
ديال السياسة اللي غتجعل فضاءات ،واملدن خصوصا ألن كنتذاكرو
على املدن الجديدة ،ممكن ملي غنرجعوغتقول بأن هاذ ال�شي هذا قديم
وكذا اللي كنتذاكرو فيه ،وهاذ ال�شي اللي كيتذاكرو فيه اإلخوان كاملين
ديال البناء العشوائي ،منين جا هاذ ال�شي هذا؟ ألن هذا راجع لسياسة
املدينة اللي خصنا نتذاكرو فيها وأظن بأن هاذ ال�شي ديال مدن بدون
صفيح أشنو درتو فيه؟ هاذي سنين واحنا الوزارات املتعاقبة اللي قبل
منكم كيتكلمو وكيتبجحو بهاذ ال�شي ديال اآلخر ،الوزير اللي قبل منكم
واعدنا فهاذ الجلسة هاذي أمام هاذ املستشارين واعد بأن من اآلن
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فصاعدا إلى تم السقوط ديال �شي منزل غيقدم االستقالة ديالو ،معناه
بأن املزايدات ..واحد الحاجة ،كنتذاكرو بأن تكون سياسة حكيمة
في هاذ ال�شي ديال املدن وفي هاذ ال�شي ديال املناطق الخضراء ،واحد
العدد ديال املواطنين مراض غيربذيك ال�شي ديال الحساسية وكذا ألن
ما كاينش الفضاءات واملنتزهات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،في إطار الرد في حدود  54ثانية اللي
تبقت.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار.
كنعاود نقول بأن ما يمكنش لنا نقولو ما كاين والو ،وما يمكنش
نقولو درنا كل�شي.
أوال ،هذاك التفعيل ديال وثائق التعمير وخاصة تصاميم التهيئة
وتصاميم تنمية التكتالت العمرانية كتبقى من اختصاص الجماعات،
ومما يمكن السادة الرؤساء ديال الجماعات من اتخاذ جميع التدابير
للمساهمة في الحفاظ على املساحات الخضراء ،الوكاالت الحضرية
كتقوم بالدور ديالها وهي خصها تكون ( )partieمن الحل وهي()partie
من الحل ،واليوم احنا فيما يخص البرنامج ديالنا ديال وثائق التعمير
احنا درنا  606ديال الوثائق ،مع العلم أن في البرنامج الحكومي كنا
التزمنا على  600وثيقة ديال التعمير.
حاجة واحدة أخرى اللي يمكن نقول لك ،السيد املستشار ،هي
صحيح كاين خروقات وصحيح كاين بعض..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال التاسع موضوعه "عمليات النصب التي تعرض لها املغاربة
من قبل شركات عمرانية" ،موضوع من طرف الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة.
سؤال الفريق االستقاللي موجه إليكم ،عملية النصب التي تعرض
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لها املغاربة من قبل شركات البناء ،وما يخفاش عليكم مدى املعاناة
ديال واحد  1200أسرة في هاذ الشأن هذا.

ثانيا ،كاين ضمان إنهاء األشغال ،وهاذ ضمان إنهاء األشغال اللي
كاينة فهاذ ( )la VEFAفي هاذ ( )le decretكتقول ليك بأن هذاك املنعش
إلى ما قدرش يسالي ذيك املشروع ديالوكيمكن يرجع الفلوس أو ال يمكن
هذاك السيد أنه يستافد من السكن ،حيت البنكة وال التأمين هي اللي
غتكمل البناء ،وال غتشوف �شي منعش واحد آخر باش يكمل البناء،
وهاذ ال�شي مهم جدا.

شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

أيضا هاذ املرسوم غيحدد كيفية أداء األقساط ما�شي كتدفع %50
وأنت مازال ما عندك حتى �شي حاجة ،السيد ما عندو ال دار ال أرض ال
حتى �شي حاجة وكيم�شي اآلخور كيعطيه تسبيق ،هاذ ال�شي بقى بطبيعة
الحال في إطار هاذ القانون هذا وال ديال هاذ ( )le decretغيخلينا أننا
نقصو من اآلثار ديال هاذ العمليات اللي هي بطبيعة الحال ما�شي
قانونية ،هاذ ال�شي باإلضافة أن على كل مواطن خصو يعرف بأن أقل
حاجة ما يمكنو لو يم�شي يقلب فيها هي ذيك العقار واش العقار مصفي
وال مازال ما�شي مصفي باش يقدريدفع ذيك التسبيق ديالو.

ماذا فعلتم للتخفيف من معاناتهم السيدة الوزيرة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
بطبيعة الحال احنا واعيين بهاذ اإلشكالية اللي ما كتقتصرش على
ميدان العقار فقط ،يمكن لنا نلقاوها في بزاف ديال املجاالت ،كاين
ناس اللي هوما تيخدمو بما ير�ضي هللا ،وكاين ناس اللي كيخدمو–راك
عارف–ب�شي وسائل اللي هي غيرقانونية ،وبغيت نأكد أنه ال يمكن اليوم
التعميم ،ألن األغلبية القصوى ديال املنعشين العقاريين اللي كيشتغلو
في البرامج ديالنا ما كيطرحوش لنا املشكل ديال هاذ العمليات ديال
النصب.
ثانيا ،نبغي نأكد بأن احنا اليوم كنديرو  3ديال الحاجات باش
نقصو من هاذ اإلشكاليات ديال النصب.
أوال ،عندنا واحد ( )le serviceاللي كيتكلف بالتوجيه ديال الناس
اللي هوما منخرطين في هاذ اإلنعاش العقاري؛
ثانيا ،كنديرو املواكبة ديال بعض التعاونيات السكنية باش
نأطروهم باش ما يطيحوش في املشاكل اللي كيطيحو فيها اليوم ،ال
سيما من حيث ذيك ( )la gestionديال ذيك املشروع؛
ثالثا ،كاين التأطيرالقانوني.
اللي بغيت نقول في هاذ اإلطاركتعمل الوزارة منذ شهور وفق مقاربة
تشاركية على استصدار واحد املرسوم كيهدف إلى تفعيل وتطبيق ذيك
القانون  107.12املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز أي ()la VEFA5
هاذ القانون راه في األطوار ديالو الختامية وراه ،قرب يسالي واحنا في
املشاورات األخيرة ،هاذ ( )la VEFAأشنو غتدير؟
أوال ،كتعطي واحد الضمانات السترجاع األقساط فيما يخص
الناس اللي كيدفعو ذيك ( )l’avanceوما كيكملش املشروع وكتم�شي
ليهم ( )l’avanceوكيم�شي لهم واحد شوية ديال الفلوس جمعوها
مساكن باش يشريو ذيك الدويرة ديالهم وكيصدقو ال دارال ()avance؛
Vente en l'Etat Futur d'Achèvement
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
وكعادتنا في حزب االستقالل ال نبخس أعمال الناس ،خاصة حكومة
مشرفة حكومة املغرب ،احنا عمرنا ما تنقولو ما كاين والو ،راه كاين
مجهودات ،ولكن ال تلبث أن تنجلي بسرعة خاطفة دون أن تترك آثارا
إيجابية على أرض الواقع.
احنا اليوم في عملية النصب اللي تعرضو ليها املواطنين املغاربة
وأخص بالذكر مثال بسيط "باب دارنا" هنا في تامسنا ،املشاكل اللي
واقعة في أصيلة ،املشاكل اللي واقعة في مكناس الحي الجامعي ،مدن
كثيرة ومتعددة ،وراكم كتدورو ،تبارك هللا عليكم ،راكم كتقيلوكتجولو
في املغرب ،وأنا كنحييك ،كتنقلي احنا كنشوفو التصاور ديالك ،ها أنت
نشيطة والحمد هلل ،ها أنت في ورزازات ،ها أنت في درعة-تافياللت،
ولكن ديرهم �شي مشروع ،ما�شي غير تقلب على انتخابات سابقة
ألوانها وكنطعنو فيك هاذي ما يمكنش ،إلى بغيتي االنتخابات قولها لينا
نعاونوك وال غتوظفي �شي واحد ،حتى احنا كاين البطالة (.)partout
هللا يجازيك بخير ،السيدة الوزيرة ،هاذ املشكل ديال "باب دارنا"
راه وصل حتى لعند سيدنا هللا ينصرو ،وأعطى األوامر ديالو املطاعة
والسامية باش يتحل املشكل.
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الرجاء باش نجمعو "العمران" والبنك اللي سلفهم ،أظن أنه
–( –)CIH6واسمح لي إلى قلت السمية ديال البنكة–واملتضررين
ونلقاو ليهم �شي حل ،واش هاذي عالين  10سنوات ومازال الناس
دافعين فلوسهم وعايشين في واحد األزمة خانقة اللي الشفقة عليهم
اليوم ،ما يمكنش شركة ماليزية تجي للمغرب بال بيبان ،دخلت
واخذات املاليير ديال املاليير ديال املاليير في غفلة.
الغريب هي أن اإلذاعة الوطنية والتلفزيون دارو ليهم اإلشهار،
وهوما من الناس اللي كينصبو على الناس ،كنتمناو باش تنصفو هاذ
الفئة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
اللي يمكن لي نأكد عليه اليوم هو أن الوزارة تولي أهمية خاصة فيما
يخص هاذ املوضوع ديال املراكزالقروية الصاعدة ،هاذ املراكزالقروية
الصاعدة اليوم البرنامج أوال االستراتيجية راه هي واجدة ،االستراتيجية
غتقوم على إحداث واحد املراكزصاعدة اللي غتخلينا أننا نخففو ،أوال،
من تأثير الهجرة القروية نحو املدن ،اليوم احنا خصنا واحد املجاالت
اللي هي ( )intermédiaireما بين املدن والقرى فين يمكن لينا نخلقو
الثروة وفين يمكن لينا أيضا نخلقو فرص الشغل ،باش ما يكونش عندا
ذيك ( )le déséquilibreونصفو أيضا املجال.
أيضا ،هاذ املراكز غتخلينا أننا نحسنو مستوى عيش الساكنة
في املناطق القروية أي حوالي واحد  %15من الساكنة الوطنية اللي
كتقطن في هاذ املراكز.

انتهى الوقت السيد الرئيس.
بقات ليكم ثانية.
السؤال العاشرموضوعه "حصيلة البرنامج الوطني للمراكزالقروية
الصاعدة".
وضعه الفريق الحركي ،تفضل الشريف.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
األخوات املستشارات،
اإلخوة املستشارون.
السؤال ديالي :استحضارا ملختلف مكامن الخصاص في العالم
القروي ،انطلقت الحكومة ببرنامج وطنيا طموحا للتنمية املندمجة
للمراكزالقروية والصاعدة.

يمكن لي نقول بأن البرنامج ككل هو برنامج اللي كيهم  325مركز
صاعد ،كتقطن بيه واحد  5.7ديال املليون ديال النسمة ،أي  %42من
الساكنة ،والشطر الثاني اللي فيه  217مركز صاعد كتقطن بيه ،2.4
هاذ ال�شي كامل باش ننصفو تقريبا واحد  %60من الساكنة ديال القرى
عبرهاذ البرنامج.
اليوم هاذ البرنامج أيضا احنا قمنا باإلعداد ديالومع الشركاء ديالنا،
السيما وزارة الداخلية وكنقومو بإعداد خطة الطريق باش نزلوه على
أرض الواقع وباش نبداو نشتغلو فيه ،السيما وأنه هاذ البرنامج غيكون
واحد البرنامج اللي كيجيب واحد الحل لهاذ األزمة الصحية وال هاذ
األزمة اللي كنعيشوها اليوم ،ال سيما وأن كاين بعض الناس فقدو
العمل ديالهم ورجعو للمناطق ديالهم ،السيما املناطق النائية ،واليوم
غادي يعاود يرجعو فاش ما تبقاش هاذ األزمة ،وبالتالي خاصهم يرجعو
للمناطق اللي غيلقاوفيها الشغل ما�شي بالضروري في ()les métropoles
وال في املدن الكبرى.
وشكرا.

بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة:

السيد رئيس الجلسة:

 -ما هي حصيلة هذا البرنامج؟

الكلمة لكم السيد املستشاراملحترم.

 -وما هي اإلكراهات التي تواجهها؟

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:

 -وهل تم تحقيق األهداف املسطرة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
Crédit Immobilier et Hôtelier
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شكرا السيدة الوزيرة.
بغيت نشكركم باسم الجنوب الشرقي ،السيد املستشار ،أن من
بين الوزراء اللي تواضعو وجاو لعندنا هللا يجازيك بخير ،وبغيناهم
اإلخوان في الوزارة يحذو نفس الحذو ديالكم ،وكيف ما جيتي بمجموعة
ديال املشاريع مشكورة ،ربما ال�سي اللبار ،هللا يجازيه بخير ،عزيزة عليه
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ورزازات ذاك ال�شي باش جبدها اليوم ،كانت إقليم ورزازات ،إقليم
تنغير ،إقليم زاكورة وإقليم طاطا ،هاذ املناطق اللي ما كيوصلهم حتى
أحد ،بالخصوص في هاذ الوقيتة وفي هاذ الظرفية ديال الوباء.
أنا كنحييك ،السيدة الوزيرة ،أنك على األقل جيتي وتصنتي للناس
وتصنتي للمشاكل ديالهم وتصنتي ملجموعة ديال األطروحات اللي يمكن
نخرجو باتفاقيات فيهم ،مع العلم أنه تسنات مجموعة ديال االتفاقيات
في هاذ الوقيتة اللي زرتيهم وخا الوباء كاين.
السيدة الوزيرة،
بغيت نوضع السؤال ديالي أنه كاينة هاذ املسألة الطريقة باش
صنفتو هاذ املراكز ،كاين صنفين :صنف فيه  325مركز صاعد ،%42
وفيه واحد  217مركزصاعد ،بغينا نعرفو غيرالفرق بين هاذ املراكز.
كذلك ،السيدة الوزيرة ،هاذ املسألة ديال وزارة التعمير كتهمنا
بزاف ،احنا فهاد املناطق ،عالش؟ فيها  2حاجات؛ أوال ،فيها ذاك
البرنامج اللي هو مهم ديال القصور والقصبات ،وهاذ املسألة كتهم
بالخصوص هاذ الجنوب الشرقي واللي راكم اعطيتيو اإلنطالقة ديال
مجموعة ديال الناس يرجعو للمساكن ديالهم ،وهاذي مسألة اللي هي
مهمة بزاف باش نرجعو الحياة لهاذوك القصور.
بالنسبة لينا احنا هذا ما�شي غيرلينا كمنطقة ديال الجنوب الشرقي،
كمغاربة كلهم ألن هاذوك القصبات هم عبارة عن مآثر تاريخية ،واللي
يمكن ليهم يجلبو السائح بواحد الشكل كبيرجدا ،وبالتالي هاذي مسألة
كذلك اللي هي مهمة.
بغينا ،السيدة الوزيرة ،كذلك من خالل العروض اللي درتي في
هاذيك املنطقة والتساؤالت ديال الناس هو اللي كنحملو ليكم حاليا،
وهو القضية ديال الوثائق ديال التعمير فهاذيك املناطق ،ما يمكنش
واحد الوثيقة ديال التعميراللي هي في الرباط وفي الدارالبيضاء هي تكون
بنفس الطريقة أو نفس القوانين اللي مطروحة في هاذ املناطق هاذي
اللي هي نائية وكل�شي الطلب ديالو أنه هاذ ( )les plansيخرجو بواحد
الصيغة بالخصوصيات ديال املناطق ،وكنطلب منك ،السيدة الوزيرة
مرة ،أخرى أنه تشتغلو على هاذ القانون هذا باش هاذ املراكزالصاعدة
اللي كتهضرو عليها يمكن لينا نلقاو ليها حلول ،ألنه كاين مشاكل كبيرة
جدا ،وبالتالي إلى تضافرت الجهود مع الجماعات ومعكم غادي نلقاو
حلول كبيرة جدا ،ومرة أخرى كنشكرك على الزيارة ديالك وتنتمنى أيضا
أن السادة الوزراء يحذو نفس الحذو ديالك.
شكرا.
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أنا كنبغي نأكد على أن هاذ البرنامج ديال املراكزالصاعدة هو برنامج
غادي يجي يتجاوب مع واحد الظرفية اللي هي اليوم خاصة ،وغيتجاوب
أيضا مع الهشاشة اللي يمكن ليها تجي من بعد هاذ األزمة الصحية،
وأيضا هو برنامج اللي هو غيشمل ربوع اململكة ،خاصني نأكد بأن واحد
( )un centre émergentكيمكن يكون لو الوقع على  3ديال الجماعات
اللي هي كتقرب لو.
ثانيا ،فيما يخص املناطق الجنوبية ،أنا كنظن بأن اليوم كاين بعض
الخصوصيات اللي احنا واخديناها بعين االعتبار فيما يخص التعمير،
واحنا اليوم كنخدمو على إعادة النظر في منظومة التعمير بصفة عامة
ومنظومة التعميرفي العالم القروي بصفة خاصة.
اليوم كنقولو بأن هاذ البرامج كلها خاصو يكون عندها واحد الوقع
ما�شي اجتماعي فقط وأيضا اقتصادي على املنطقة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة دائما للفريق الحركي في إطار موضوع "دعم السكن
االجتماعي".
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزير.
زمالئي املستشارون،
أصبحنا نالحظ في بعض املناطق ومنها جهة الداخلة -وادي الذهب
قلة في السكن االجتماعي املنخفض التكلفة املوجه للطبقة الهشة
ومحدودة الدخل ،فهل لدى وزارتكم استراتيجية مستقبلية لتمكين
هذه الفئة من الحصول على سكن الئق وبثمن مناسب؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

شكرا لكم.
الكلمة للسيدة الوزيرة في إطاراإلجابة على السؤال.
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
كيف ما تتعرفو كاملين وكيف ما سبق لي أنني قلت في التدخالت
ديالي في هاذ العشية ،هاذ األزمة اللي احنا عايشينها شكلت أيضا فرصة
لتجديد التفكير والرؤية فيما يخص السكن ،السيما السكن اللي هو
كيشمل هاذ الطبقة اللي ما عندهاش اإلمكانيات أنها تشري بواحد
الثمن عالي جدا.
اليوم أيضا احنا في إطار قانون املالية املعدل ما نساوهاش درنا،
بطبيعة الحال باملشاركة ديالكم واملهنيين ،خلينا أن الناس تم�شي
تشري السكن بواحد التسهيالت اللي هي جات فيما يخص ذاك ال�شي
ديال ( )les frais d’enregistrementالحمد هلل ،اليوم زولنا هذاك ال�شي
ديال التسجيل بـ  %100بالنسبة للناس اللي ما عندهومش القابلية
أنهم يشريو بثمن عالي ،أقل من  25مليون راهم ما تيخلصوش كاع
التسجيل ،وفوق  25مليون حتى لـ  2.5ديال املليون ديال الدرهم راهم
تيخلصو غير  ،%50هاذ ال�شي كان مهم جدا ،وخلى أن القطاع ينتعش،
اليوم الحمد هلل من بين القطاعات اللي هي بدات كتنتعش في عزاألزمة،
حيث مازال ما خرجناش من األزمة ،هو القطاع ديال البناء وديال
العقار ،اليوم راه الشراء ديال املنازل راه طلع بـ  %+30وهذا مؤشر جد
مهم اللي خصنا نحافظو عليه وخاصنا نزيدو ندعمو فيه باش الناس
يقدرو يمشيو وكيف ما تنقولو يقدرو يكملو الشراء وال البيع ديال ذيك
السكن ديالهم في واحد اإلطارديال واحد التكلفة اللي هي منخفضة.
فيما يخص هذاك السكن ديال  140.000درهم السيما في املناطق
الجنوبية ،احنا اليوم عندنا برنامج بطبيعة الحال اللي هو كيشمل جل
ربوع اململكة ،ولكن احنا بالنسبة للمناطق الجنوبية مستعدين أننا
نديرو بطبيعة الحال برنامج خاص اللي كيتجاوب مع الخصوصيات
ديال الساكنة ،واللي كيتجاوب أيضا ما�شي غير مع الخصوصيات ديال
كيف ما تنقولو ديال ( )le pouvoir d’achatولكن الخصوصيات أيضا
ديال املنطقة ،اللي كيمكن ما كتبغيش الديور ،كتبغي أرا�ضي مجهزة،
احنا اليوم كنشتغلو على هاذ ال�شي ،إن شاء هللا ،وغيكون عما قريب
التقديم ديال هاذ البرنامج هذا فيما يخص إعادة اإليواء أو فيما يخص
إعادة السكن بالنسبة لذيك السكن ديال  140.000درهم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.
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املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة على هاذ اإليضاحات القيمة اللي قدمتي.
واحنا بطبيعة الحال كنوهو باملجهودات اللي كتبذلها وزارة اإلسكان
والتعمير بطبيعة الحال في األقاليم الجنوبية ككل ،ولعبتو دور مهم
في التخفيف من حدة قلة السكن في هاذ األقاليم وفي التنمية ديالها،
وهاذي مناسبة ندعوكم في إطار الدور املنوط بكم في إطار اإلعمار
والتعمير أنكم تتوجهو وتكونو أول الوزارات اللي غتتوجه في إطار تعمير
وإعمار منطقة الكركرات بطبيعة الحال ،اللي كتعرف اليوم واحد
امللحمة وطنية مهمة على وقع العملية االستباقية اللي قامت بها القوات
املسلحة امللكية من أجل تأمين معبرالكركرات.
وفي هاذ اإلطاروفي إطارالعدالة املجالية ،السيدة الوزيرة ،والجهوية
ندعو الحكومة إلى تشجيع االستثمار في مجال السكن ذي القيمة
املنخفضة اللي ال يتجاوز  140.000درهم ،ومن خاللكم ندعو شركة
العمران الجنوب أنها تستثمر في هذا االتجاه بالضبط ،فغياب برامج
من هذا النوع بجهة الداخلة-وادي الذهب زاد من معاناة الفئات الهشة
واملعوزة ،أضف على ذلك فئة العائدين إلى أرض الوطن تلبية للنداء
امللكي ،بطبيعة الحال واحد الفئة اللي هي كبيرة ،كبيرة ،أصبحت تعاني
من قلة السكن ،باإلضافة ملشكل البطالة اللي كيتزاد يوم بعد يوم.
وضمانا لتكريس الطابع االجتماعي ،السيدة الوزيرة ،الحقيقي لهذا
النوع من السكن والحيلولة دون تالعب بعض املنعشين العقاريين،
نقترح تخصيص دعم مالي مباشر من طرف الدولة لذوي الدخل
املحدود الراغبين في اقتناء السكن االجتماعي ،علما ،السيدة الوزيرة،
أن املنعشين العقاريين استفادوا من إعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية
كبيرة إلنتاج وحدات سكنية اجتماعية ،ومع مراعاة استمرار جائحة
كورونا نؤكد على ضرورة تمديد إعفاء مقتني السكن االجتماعي من
رسوم التسجيل إلى غاية  31دجنبر 2021بدل  21يونيو  2021كما جاء
في مشروع القانون املالي الذي وافق عليه مجلس النواب.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
طبعا احنا مستعدين أننا نديرو برنامج التعميرديال معبرالكركارات،
وبطبيعة الحال مستعدين أننا نديرو برنامج خاص بمعبر الكركارات
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إلعادة اإلعمارديالو.
فيما يخص أيضا املناطق الجنوبية كلها كيف اللي قلت قبيلة احنا
مستعدين أننا بيناتنا أننا نجلسو باش نشوفو أشنو هوما الحاجيات
ديال السكن فيما يخص املناطق الجنوبية ،باش نتجاوبو معكم في إطار
هاذيك الخصوصيات اللي ذاكرتو عليها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال املوالي واألخير موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية،
وموضوعه "حصيلة برنامج مدن بدون صفيح".
السيد املستشارتفضل.

املستشار السيد عبد السالم �سي كوري:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
رغم املجهودات التي بذلت في محاربة دور الصفيح ببالدنا ،مازالت
النتائج املحققة دون الطموحات املنتظرة واملسطرة ضمن البرنامج
الوطني مدن بدون صفيح ،الذي انطلق منذ سنة  ،2004لذا نسائلكم،
السيدة الوزيرة ،حول حصيلة هذا البرنامج.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،لإلجابة على السؤال.
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الحكومي ،البرنامج الحكومي كيقول بأن خصنا نديرو  60.000أسرة
اللي خاصها تعالج ما بين  2017حتى لـ  ،2021اليوم احنا قمنا بمعالجة
تقريبا واحد  40.000أسرة أي بنسبة تقريبا واحد  ،%66إذن البرنامج
راه غادي شاد طريقو كيف ما تنقولو.
اللي يمكن لينا نشيرو له أيضا هو أن البرنامج كيعرف واحد
اإلكراهات اللي احنا كلنا عارفيناها ،هاذ اإلكراهات هي ناتجة ،أوال،
على التنامي ديال الجيوب الصفيحية اللي كنعرفو أيضا منين كتجي هاذ
الجيوب الصفيحية ،واللي أنا أشرت بأن خصنا نجهزو واحد املناطق
اللي هي غتستقطب هاذوك الناس اللي كيهبطو من البادية باش كيديرو
دور الصفيح ،أال وهي املراكزالصاعدة واملدن الصغيرة إلى آخره ،ويمكن
لي نقول بأن أيضا هاذ البرنامج غادي نكملوه بطبيعة الحال باش نجمعو
هاذ الجيوب اللي بقات ،ولكن ما نساوش بأن هاذ البرنامج راه اليوم
تقريبا واحد  %59من واحد املجموع ديال  %82ديال املدن راه هي اليوم
مدن بدون صفيح ،هذا جميل جدا ،بقات واحد  26مدينة راه احنا
نشتغلو عليها اليوم باش نعالجو هاذوك دور الصفيح اللي كاينة فيها.
أما فيما يخص واحد التوصيات اللي خرجت عن هاذ البرنامج اللي
خرجها أيضا املجلس األعلى للحسابات ،اليوم احنا بصدد إدماج هاذيك
التوصيات في الرؤية الجديدة اللي غنديرو في هاذ البرنامج ،واحنا اليوم
راه كنشتغلو عليه أيضا مع وزارة الداخلية باش نخرجو واحد البرنامج
اللي كيتجاوب مع هاذ الخصوصيات اللي احنا عايشينها اليوم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة لكم ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:

املستشار السيد عبد السالم �سي كوري:

شكرا السيد املستشار املحترم.
بخصوص برنامج "مدن بدون صفيح" يمكن اعتبار حصيلة هذا
البرنامج أي الحصيلة املحققة في إطار هذا البرنامج هي حصيلة اللي
هي يمكن لي نقول بإيجابية إلى حد ما ،عالش؟ إيجابية ،أوال ،خصنا
نعرفو بأن هاذ البرنامج منذ االنطالقة ديالو كان برنامج يستهدف واحد
 240.000براكة ،هاذ البرنامج اليوم قام بمعالجة أكثر من 290.000
أسرة اللي هي اليوم تحسنت الظروف ديال العيش ديالها وأيضا بنسبة
 %64من العدد ديال هاذ دور الصفيح اللي كاين دبا.

شكرا ،السيدة الوزيرة ،على الجواب ديالكم.
كيف ما قلت ،السيدة الوزيرة ،كاينة مفارقة ،هاذ املفارقة أنه من
نهار انطلق البرنامج سنة  2004كان العدد ديال اإلحصاء ديال األسر
 270.000أسرة ،اليوم عندنا  451.816أسرة ،بمعنى أنه تزادت واحد
 181.000أسرة بالنسبة ديال  ،%67األسر اللي استافدو 290.000
كيف ما قلتم ،احنا اإلحصاء اللي كان عندنا في األول  270.000بمعنى
تجاوزنا العدد الذي تم إحصاؤه بـ  20.000وباقي عندنا  160.000بمعنى
كاين إشكالية.

كيف ما عرفتو كانت  290والت اليوم تقريبا  450ألف ،هاذ 450
ألف اليوم يمكن لي نقول بأن التعاقد بشأنها وصل تقريبا واحد %60
ديال  450.000براكة اليوم احنا متعاقدين بشأنها باش تدخل في برنامج
ديال املعالجة ديال دور الصفيح.

هاذ الوضعية ،السيدة الوزيرة ،يعني أننا ندور في حلقة مفرغة وأن
البرنامج لن يحقق أهدافه إذا لم يتم توقيف البناء العشوائي.

أيضا كاين مؤشر اللي هو البد نوقفو عليه فيما يخص البرنامج

البرنامج في السنوات األخيرة شبه متوقف أو متباطئ في واحد
العدد ديال املدن ،خصوصا املدن الكبرى :الدارالبيضاء ،الرباط ،سال
ومراكش نسبيا ،وهذا قد يعيد هذه املدن إلى نقطة الصفر.
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اليوم ،السيدة الوزيرة ،نعطيك النموذج ديال مراكش ،مراكش
سنة  2004كانت فيه  16.000أسرة موزعة على واحد العدد ديال
الدواوير ألن مراكش ما فيهش دور الصفيح ولكن فيه دواوير في املجال
الحضري؛ اليوم ،السيدة الوزيرة ،اإلحصاء  30.000بمعنى الزيادة
ديال  ،%90تعالجت منها واحد العدد تقريبا ..تزادت  14.200في هاذ
املدة هاذي على سنة  .2004اللي عالجنا  21.000بمعنى تجاوزنا
 16.000اللي كانت في األول تجاوزنها بـ  5000ومازال اليوم  9000أسرة
تنتظر الدور ديالها ،بمعنى جميع املدن غتعرف نفس الوضعية ديال
الدوران في حلقات مفرغة.
اليوم ،السيدة الوزيرة ،خصنا مقاربة جديدة ،هاذ املقاربة باش
هاذ املشروع ،وهاذ البرنامج ما يمكنش يبقى مفتوح إلى متى؟ من 2004
اليوم  2020واش غيبقى مفتوح إلى ما ال نهاية؟ لذلك ،السيدة الوزيرة،
املقاربة هو أنه خص تكون واحد املقاربة متوازية ،أوال التوقيف ديال
البناء العشوائي وتشديد الوسائل ديال املراقبة والحد من التقسيمات
العشوائية ،وهنا نتساءل عن القانون  66.12للحد والزجر ديال
املخالفات.
املقاربة الثانية أو املسألة الثانية هو التسريع ديال الوتيرة ديال
البرنامج ملعالجة األسر املحصية ،إلى ما سرعناش الوتيرة غادي يتزاد
العدد ،وكذلك الفتح ديال حوار مع املالك ،كاين دواوير اللي كاينة في
أرا�ضي ديال املالك ديال الخواص وهم مستعدين للحوار مع الجهات
املعنية باش يساهمو بحلول لهاذ الدواويرولهاذ دور الصفيح.
شكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
نشكرالسيدة الوزيرة على مساهمتها ،ما بقى عندك حتى �شي وقت.
وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع الشغل واإلدماج املنهي،
وموضوعه "استفادة أجراء القطاع الخاص من التعويض عن فقدان
الشغل".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
اإلخوان املستشارين،
أقرت وزارتكم استفادة أجراء القطاع الخاص من التعويض في
حالة فقدان الشغل ،إال أنه يالحظ أنه تم وضع شروطا تعجيزية

لالستفادة من هذا التعويض ،حالت دون استفادة شريحة مهمة من
األجراء من ذلك.
السيد الوزير،
ما هي التدابيراملعتمدة للتخفيف من هذه الشروط التعجيزية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد أمكرازوزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
املوضوع ديال هاذ السؤال فعال هو موضوع مهم ولكن أثار النقاش
ليس في هذه القاعة فقط ،األمر يتعلق بالصندوق ديال التعويض عن
فقدان الشغل اللي تنشأ تقريبا منذ نهاية الوالية السابقة ،وفيه تراكم
اليوم الحمد هلل.
صحيح كاينة شروط ديال االستفادة ،وباملناسبة االستفادة هي
استفادة ديال األجير الذي تم طرده تعسفيا من عمله ملدة  6أشهر،
الشروط محددة بمقت�ضى القانون في شرط 3 ..ديال الشروط ،شرطين
أساسيين:
األمر يتعلق بضرورة توفره على  780يوم عمل مصرح بها لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل  3سنوات السابقة لفقدانه
لعمله و 260منها خالل السنة األخيرة ،خالل السنة األخيرة طبعا يجب
أن يكون مسجال لدى ( )l’ANAPEC7من أجل أنه تيبحث على العمل مرة
أخرى ،استفاد منه منذ نشأنه إلى اليوم حوالي  77.826بدعم مالي فاق..

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك ،السيدة املستشارة ،ما تقاطعوش السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
 77.826 ..بدعم مالي فاق  962مليون درهم.
اليوم االشتغال بعد الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي تم اختيارمن بين السيناريوهات الثالث ،تم اختيارالسيناريو
األول ،هو اليوم موضوع تعديل ديال القانون ،نتمناو ،إن شاء هللا،
أنه يوصل للبرملان قريبا إن شاء هللا من أجل التعديل ديالو بما يخفف
الشروط واالقتصار فقط على الشرط األول ،وغنحذفو الشرط الثاني
مع الحكومة غتدعم بـ  54مليون درهم سنويا هاذ الصندوق.
Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences

7

8262

الجريدة الرسمية للبرملان

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد محمد البكوري:
جوابكم واضح ،يقر بامللموس هذه اإلشكالية ،السيد الوزير ،التي
تطرق إليها سؤالنا .هناك بالفعل شروط تعجيزية لالستفادة من هاذ
التعويض ،بحيث أن الواقع ال يرتفع هناك عدد كبير من املستخدمين
الفاقدين للشغل لم يستفيدوا من دعم هذا الصندوق ،األوضاع
تفاقمت في ظل هذه الجائحة ،األرقام التي أطلعتنا عليها بعض
املؤسسات العمومية ،على رأسها املندوبية السامية للتخطيط ،تؤكد
أن هناك أكثر من  500.000أجير فقد شغله جراء اإلقفال التام أو
الجزئي للمقاوالت ،متسائلين هل استفاد هذا العدد من األجراء فاقدي
الشغل من دعم هذا الصندوق؟
السيد الوزير،
في كل مناقشة مشروع قانون للمالية ،وباملناسبة سنناقش معكم
مشروع امليزانيات القطاعية يوم غد ،إن شاء هللا ،نجد أن املبالغ
املرصودة للصندوق ال تتجاوز في أحسن األحوال مستوى تنفيذ ،%40
إذن هناك إشكالية حقيقية إما في الصرف أو في التدبير ،وهي إجراءات
تنظيمية تفرض عليكم إعادة النظر في املراسيم التطبيقية والنصوص
التنظيمية املرتبطة بهذا اإلجراء.
لذلك ،السيد الوزير ،املطلوب حل مستعجل لهذه اإلشكالية،
اليوم الشغيلة املغربية محتاجة ،خصوصا في ظروف هذه الجائحة،
إلى هذا الصندوق للتخفيف على األقل من وطأة اآلثار االجتماعية
والنفسية التي يعيشها فاقد الشغل.
املناسبة شرط لطرح وضعية صندوق الضمان االجتماعي اللي اليوم
عندو مسؤولية كبيرة في تدبير ورش الحماية االجتماعية ،والذي يحتاج
إلى أطر وكفاءات تقطع مع أساليب التدبير العتيق وتفرض دينامية
جديدة في معالجة امللفات العالقة وتعزيزها باألطر الكافية إلنجاح هذا
الورش الوطني الكبير املرتبط بالتغطية الصحية االجتماعية ومعالجة
كل االختالالت العالقة به ،وهي مسؤولية مشتركة فيما بينكم كحكومة
وإدارة الضمان االجتماعي وشركاء اجتماعيين لتعزيز املكتسبات
وتحصينها وتطوير كافة مرافق مؤسسات الضمان االجتماعي ملا يخدم
أداءه وتطوره دون االرتكازعلى حماية املصالح الضيقة.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،فيما تبقى من الوقت.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
عدد املستفيدين خالل هاذ السنة تقريبا  13.871مستفيد ،بحوالي
 84مليون درهم في خالل  9أشهراألولى ،بمعنى ..وعلى كل حال الشروط
هي واضحة ،من بينها أن يكون مصرحا به لدى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
بالنسبة للمبالغ املخصصة للصندوق هاذ املبالغ يتم اقتطاعها ما�شي
الدولة اللي ..الدولة تتدعم ،ولكن يتم اقتطاعها من أجراء ومن مشغلين
كما باقين االنخراطات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،اليوم
الدولة دعمت منذ بداية الصندوق بـ  250مليون درهم ،اليوم غتزيد
دعم بـ  54مليون درهم كل سنة ،من أجل أننا نوصلوللهدف ديال 2027
إلى ما يزيد على  58.500مستفيد سنويا من هنا إلى نهاية سنة 2027
خالل السنة األخيرة غنوصلو لهذاك العدد سنويا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
ننتقل للسؤال الثاني ،موضوعه "التفاوتات املجالية في سوق
الشغل".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.
تفضل ال�سي السعدوني ،الكلمة لكم.

املستشار السيد سعيد السعدوني:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
بالرغم من املجهودات التي تبذلها بالدنا من أجل تقليص الهوة بين
مختلف املكونات املجالية والترابية ،عبر جملة من املخططات والبرامج
التنموية ،فإن بعض النتائج واملعطيات كشفت عن وجود تفاوتات
كبيرة بين مختلف جهات اململكة ،خاصة فيما يتعلق بتأهيل النشيطين
املشتغلين وعدم استقرارولوج الشغل وتنظيم بيئات األعمال والحماية
االجتماعية.
لذا ،نسائلكم السيد الوزيراملحترم:
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ما هي اإلجراءات التي تنوون اتخاذها لتقليص هذه التفاوتات
املجالية في سوق الشغل؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
هذا معلوم من الواقع بالضرورة هاذ املوضوع هذا ،ألن اليوم ما
يمكنش أن نقارن في موضوع ديال التشغيل بين الجهات ،نظرا لالختالف
والتباعد بين الجهات والتباين بينتها حتى في النشاط االقتصادي ككل،
أما نشاط التشغيل تيكون مرتبط تلقائيا بالنشاط االقتصادي ما
يمكنش مثال نقارنو الجهة ديال الدار البيضاء التي تستقطب النشاط
االقتصادي الوطني بشكل كبير بإحدى الجهات مثال األخرى التي تكون
بعيدة عليها ،وبالتالي أنا تنظن أن هذا واقع ،حاولنا نتعاملو معه من
خالل املخطط الوطني للتشغيل ،على كل حال ،اللي اخذا هاذ املوضوع
بعين االعتبار ،ملا جعل من بين املحاور األساسية اللي تيشتغل عليها
املحور ديال الجهوية ،من خالل عدد كبيرمن البرامج.
نقول لك اليوم استطعنا أننا نديرو تشخيصات لجميع الجهات،
تشخيصات جميع الجهات لسوق الشغل في كل جهة ،عندنا  3ديال
الجهات الجنوبية ،هذا كان البرنامج ديال التشغيل ديالها مرتبط
بالنموذج التنموي اللي كان توقع أمام صاحب الجاللة االتفاقيات
املتعلقة بهاذ املوضوع.
بالنسبة للجهات األخرى اليوم استكملنا  9ديال الجهات
التشخيصات ديالها ومشتغلين على البرامج ديال كل جهة بالتنسيق
طبعا مع املجالس ديال الجهات عندنا اإلحصائيات على كل حال ديال
اشتغال بعض الجهات اشتغلنا فيها بعض الجهات احنا مقبلون على
االشتغال فيها ،ولكن هناك تفاوت مؤكد فيما بين هذه الجهات.
وشكرا.
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بطبيعة الحال كما أشرتم كاين تفاوتات فارضة الواقع ديالها على
مستوى الجهات ،كما أشرتم ،ولكن ،السيد الوزير ،املغرب الحمد هلل
انخرط ضمن مجموعة من الدول عامليا يعني في التنمية املستدامة،
وهاذ البرنامج بطبيعة الحال املغرب أرسينا مجموعة من االستراتيجيات
والبرامج اللي املبتغى ديالها هو تقليص هاذ الفوارق وهاذ التفاوتات
بين الجهات ،ولكن السيد الوزير احنا غنمشيو لواحد املجموعة ديال
اإلجراءات بطبيعة الحال اللي انتوما تتشتغلو عليها وتتشتغلو بها من
أجل تقليص هاذ الفوارق.
أوال ،التوزيع العادل ديال هاذ املناصب ديال الشغل وإنتاج الثروة
والتوزيع ديال الثروات على مستوى الجهات كلها ،ومنها واحد املجموعة
ديال اإلجراءات اللي اشتغلتو بها واللي غتشتغلو بها ،إن شاء ،مستقبال
منها تفعيل إستراتيجية التشغيل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين
أداء املؤسسات من خالل ربطها باإلستراتيجية القطاعية وتعزيز دور
الجماعات الترابية في هذا املجال؛
النقطة الثانية إيجاد اآلليات الالزمة واتخاذ اإلجراءات الناجعة
من أجل ربط منظومة التربية وتكوين ومحو األمية بالتشغيل ،مع إيالء
األهمية القصوى للرفع من نسبة سوق النشيطين باملغرب والقيام
بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل للتأكد من نجاعتها؛
ثالثا ،مراجعة آليات الوساطة ،سواء تعلق األمر بالوكالة الوطنية
إلنعاش الشغل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص
وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة في
أفق تحسين حكامتها؛
رابعا ،مراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية واملجالية وتوجيهها
إلى القطاعات الواعدة على مستوى حجم ونوعية فرص الشغل التي
تحدثها ،وينبغي إحداث برامج تكوين خاصة بالشباب الحاصلين على
الشهادات ،خاصة بالعالم القروي ،بما يساعدهم على ولوج سوق
الشغل.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،في إطارالرد على التعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
أنا ملا قلت دراسة تشخيصية درناها باش نعرفو فعال أشنو هي
املجاالت األكثر تشغيال في كل جهة ،ألن مثال إلى كانت الصناعة أو
التجارة وغيرها في الدار البيضاء ممكن تكون في جهة أخرى الفالحة أو

املستشار السيد سعد السعدوني:
شكرا ،السيد الوزير ،على الجواب ديالكم الصريح.
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السياحة أو باقي األنشطة االقتصادية األخرى األكثر تشغيال ،عالش؟
باش التكوينات اللي تنديرو تكون موجهة حسب النشاط األكثرتشغيل
في كل منطقة ،هذا مشتغلين عليه .عندنا اليوم–كيف ما قلت لك–
الدراسات انتهت ،عندنا برامج وقعنا مع بعض الجهات ،بعض الجهات،
إن شاء هللا ،غادي نوقعوها معها فيما قريب ،ولكن بهذه الفلسفة.
بالنسبة للتقييم ديال البرامج ،أنا متفق معاك على كل حال درنا
اليوم برنامج تأهيل الدراسة ديالو قريبة مشرفة على النهاية ،باقي
البرامج األخرى ديال التشغيل ال "تحفيز" ال "إدماج" هاذوأيضا مبرمجين
الدراسات ديالهم باش تشوفو فعال إلى أين سائرون واش هذيك البرامج
الطريقة باش تتشتغل ناجعة أو غير ناجعة؟ تتحقق األهداف أو ال ما
تتحققش؟ خص تحسن أوال؟ هي مزيانة إلى غيرذلك ،وأنا تنظن أن هذا
من خالل الدراسات اللي تتدار لها ،اللي غتدار لها ،إن شاء هللا ،غتكون
عندنا هاذ الخالصات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
وننتقل إلى السؤال الثالث ،وهو موضوع من طرف مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم حول اإلجراءات التي تقوم بها وزارتكم لحماية الحق في
ممارسة العمل النقابي والحد من املس بالحريات النقابية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
هاذ الحق النقابي حق أسا�سي من الحقوق ديال اإلنسان ،هذا ال
نجادل فيه ،محمي بمقت�ضى الدستور ،ومحمي بمقت�ضى االتفاقيات
الدولية ،محمي بمقت�ضى مدونة الشغل بشكل واضح وبشكل صريح،
وبالدنا وقعت على األقل على واحد  2اتفاقيات عندها صلة ديال
منظمة الشغل 2 ،ديال االتفاقيات ديال حق التنظيم وديال حماية
األجراء داخل املقاوالت 135 :و ،87هاذ  2ديال االتفاقيات داخلين حيز
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التنفيذ والتشريع الوطني ينسجم معها.
على كل حال ما غنذكرش باملبادئ الدستورية والقانونية املؤطرة
واملحمية والتي تحمي هاذ الحق ،لكن بالنسبة للوزارة تشتغل أيضا على
هاذ املوضوع ،على كل حال أنا ما غنقولش أن االشتغال الذي نقوم به أو
ال النتائج التي يعطيها كفيلة بوضع حد لجميع اإلمكانيات التي يمكن أن
نتصورها ديال الخرق ديال هاذ الحق ،ولكن هناك مجهود تيتبذل من
طرف املفتشين ديال الشغل مشكورين على العمل اللي تيديرو داخل
املقاوالت ،سواء من خالل التحسيس والتحفيز على التنظيم النقابي
داخل املقاوالت ،أوال من خالل الوقوف وإنجاز محاضر عندما يتعلق
األمربخرق هذا القانون وغيرها على كل حال من اإلجراءات التي تؤطرها
مدونة الشغل وتداربالكيفية التي يجب أننا نقومو بها.
وشكرا السيدة املستشارة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
شكرا سيدي.
فعال كما قلتم على أن حق الحريات النقابية وحرية التنظيم مكفول
بالدستور ومكفول بمدونة الشغل واملواثيق الدولية وعلى رأسها الهدف
الثامن من..

السيد رئيس الجلسة:
إلى كان ممكن ،السيدة املستشارة ،إلى كان ممكن تغيري امليكروفون،
من فضلك.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
هللا يخليك التوقيت.

السيد رئيس الجلسة:
معلوم ،مضمون ،مضمون.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
هاذ ال�شي كله كاين ،واملغرب أنا نقول لك ما تتخليو حتى اتفاقية
ما تتوقعوش عليها إال  87ديال الحريات النقابية ،ونحن نطالبكم
ككونفدرالية ديمقراطية للشغل بالتوقيع عليها.
السيد الوزير،
أنا غادي نعطيك واحد العينة ،عينة ألنه امللفات كبيرة وكبيرة بزاف

عدد 21–100آلا عيبر 21ر 7(221ربمسيد 7يد )7

الجريدة الرسمية للبرملان

والحاالت عديدة ،غنبدا بالقطاع ديالكم:
السيد "حاتم دايدو" تعرض للعنف النتمائه ،ألنه أراد أن يمارس
حقه النقابي وحقه كموظف ،تعرض للعنف من طرف رئيسه ،ضربو
ونقلو تنقل تعسفي.
هناك كذلك السيد عضو املكتب التنفيذي "محمد بوضاض"
في "بريد املغرب" ،تعرض للعنف بكالم نابي وساقط من طرف رئيس
هدده ،ألنه نظم مارس حقه التشريعي في اإلضراب.
هناك كذلك قطاعات أخرى سأرجع إليها وسأرجع وسأتكلم عن
الشركة العاملية للصلب بالدارالبيضاء فرع تيط مليل عمالة البرنو�صي،
وكذلك فرع عمالة مديونة ،تم الطرد ديال املكاتب ألنهم كونوا مكاتب
نقابية ،وقيل لهم يمكن لكم نقبلوكم وما نطردوكمش إلى مشيتو
لنقابات آخرين من غير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،واش حيث
قربت االنتخابات االجتماعية ولت الخريطة تتبغي تخربق وتنضربو
العمال في االختيارديالهم اللي مضمون لهم بالحقوق؟
هناك كذلك السيد الوزير ،بأنه هاذ الشركة ملي طردت العمال
بدات تتخرق الفصل  16من مدونة الشغل ،وتتجيب عمال جدد منهم
أتراك ،وذاك العمال الجدد فيهم اللي وقعت لو حوادث الشغل وراه
مرمي دبا في باب الشركة.
هناك كذلك عندنا شركة ( )SPAMATEXديال النسيج وشركة
كذلك في مراكش ( )TELMAواللي وقع حتى هي نفس املشكل تكون
املكتب األول تم الطرد ديالو ،وعاود تكون مكتب آخر ألنه العمال بغاو
يواجهو يتشبثو بحقهم ألنه حقهم هذا ،فماذا ما فعلت اإلدارة؟ عاود
حتى هما طردتهم يعني التنظيم النقابي تيوازيه بأنه ..عندنا "أوزون"
في فاس ،في مكناس ،في وجدة ،كاين ( )les zones franchesوكنا درنا
مسيرة كنقابة ككونفدرالية.
اآلن غنرجع لك للقطاع العام ولو أنه ال يهمكم ،ولكن من خاللكم
أنا أتكلم مع الحكومة ،قطاع التعليم ،اللي ما تفتحش معه الحواراليوم
وغدا..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيدة املستشارة.
انضافت ،لكم  30ثانية اللي مشات في األول ،شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير ،تفضل ،الكلمة..
السيدة املستشارة انتهى الوقت املخصص لسؤالكم.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
اسمح لي ،اسمح لي السيد الرئيس.
ألن امليكرو غيرألن في األول امليكرو كان فيه عطب.
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السيد رئيس الجلسة:
راه زدت لك  30ثانية.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
صافي.

السيد رئيس الجلسة:
لكم الكلمة السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
الحاالت التي سردت ،السيدة املستشارة ،أنا تنظن أنه حتى تتسم
مواقفنا التي نعلنها باملوضوعية الالزمة يجب أن نستحضراملواقف أوال
الوقائع كما هي ،وأنا تنظن أن بعض الوقائع حكيتها ليست كما هي،
ليست زعما يقدرعندك رواية واحدة ،ولكن ليست لديك كل الروايات
املتعلقة بالوقائع التي سردت ،وبالتالي حتى نكون حكما حقيقيا ،حكما
ينصف يتحدث بالعدل ينصف بين الناس بالكيفية املطلوبة يجب أن
نستحضر كل الروايات املتعلقة بوقائع أو نوازل محددة ،هذاك ال�شي
اللي قلت ،السيدة املستشارة ،فيه بعض الوقائع ليست صحيحة.
بالنسبة للحاالت ديال الطرد أنا تنظن أن املشرع ملا تحدثت عن
حماية املشرع ،حيث مدونة الشغل ،الحق النقابي والحق في التنظيم،
حمته بقواعد واضحة ،تحدثت عن املمثل النقابي واملمثل ديال األجراء
ملا يتم طردهم هناك مسطرة خاصة يتم سلوكها ،وإال يعتبر األمر طردا
تعسفيا.
في هذه الحاالت ،ال ،في هذه الحاالت الذي يبت حتى في هاذ الوقائع
القضاء ،يثبت فيها أن الطرد تعسفيا ،قبل ذلك اللجن اإلقليمية
تنعقد ،أنا تنظن أن عدد كبيراليوم من اللجن اإلقليمية تنعقد للبت في
النزاعات الجماعية ،عدد كبير من النزاعات الفردية اليوم نحن بصدد
التعامل معها بالكيفية التي يطبقها القانون ،ولكن أن نتصرف خارج
القانون بالكيفية التي يتصورها هذا أو ذاك ،هذا غيرممكن.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الرابع موضوع من طرف فريق االتحاد املغربي
للشغل.
تفضل السيد املستشاراملحترم.
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املستشار السيد محمد حيتوم:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
رغم إقرارقانون التدبيراملفوض في مادته  26على إلزامية االحتفاظ
بمستخدمي التدبير وتنصيص مدونة الشغل على ضرورة االحتفاظ
بحقوق ومكتسبات األجراء والعقود السالفة ،فإن شركة "ألزا" املكلفة
بتدبير قطاع النقل الحضري في عدد من املدن املغربية ال تحترم هذه
القوانين.

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

نسائلكم ،السيد الوزير ،عن التدابير املتخذة لوضع حد لتمادي
هذه الشركة في خرق القوانين.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
شكرا السيد املستشاراملحترم.
على كل حال املوضوع ديال السؤال الذي توصلت به يتعلق بوقائع
في نفس الشركة بمدينة طنجة ،مدينة طنجة تعود إلحدى املمثلين
النقابيين على كل حال رغم أن الشركة تقول أنه ليس ممثال نقابيا ،أنتم
تقولون أنه ممثل نقابي ،ولكن أنا نؤكد لك أنه ما يتيحه القانون لوزارة
الشغل واإلدماج املنهي أن تتدخل به استنفذته من خالل التدخل ،أوال،
ديال مفتش الشغل ثم بعد ذلك عقد اللجنة اإلقليمية وأمام تشبث
الطرف بموقفه ،املشغل بموقفه تم اللجوء إلى القضاء وأنا تنظن
أن امللف اليوم بالقضاء ،ولكن أنا تنقول لك إجماال هاذ اإلشكاالت
صحيح يؤطرها القانون بالكيفية املطلوبة ،أوكل إلينا القانون ببعض
االختصاصات في بداية املسطرة املتعلقة باملصالحة أساسا ،املفتشين
ديال الشغل أوكل لهم القانون اإلختصاص ديال املصالحة ،أما البت في
النزاعات فيتم في جهة أخرى ال عالقة لنا بها.
بالنسبة لـ  9أشهر إلى غادي نهضر على التدبير ديال النزاعات
الجماعية إجماال عندنا على كل حال خالل ،هاذي معلومات مهمة ليس
فقط بالنسبة لهاذ السؤال فقط ،ولكن عندنا بالنسبة لتسعة أشهر
األولى من سنة  2020معالجة  47.916نزاعا فرديا ،وتم على كل حال
إيجاد تسوية لـ  53356شكاية من أصل  109.415بنسبة ،%48.76
وبالتالي في حدود االختصاص ديالنا تنشتغلو ،ال تحملونا ما لم يحمله
لنا القانون.
وشكرا السيد املستشار.

املستشار السيد محمد حيتوم:
شكرا السيد الوزير.
ولو أن االستماع – كما سبق وأن قلتم – يجب أن يكون للطرفين،
نطلب منكم تطبيق ما قمتم به ،إذن إذا كانت الشركة تقول ليس ممثل
للعمال ،ما هو تعريف ممثل العمال ()le représentant du personnel
؟ هو املنتخب من طرف العمال في مكتب نقابي بمقر االتحاد املغربي
للشغل ،هل تصدقون االتحاد املغربي للشغل كمنظمة وطنية أم
تصدقون..؟ احتراما للمجلس لن أسمي.
فبالرغم من املبادرات التي قام ويقوم بها االتحاد املغربي للشغل
لنزع فتيل االحتقان االجتماعي املتزايد داخل شركة "ألزا" ،مازالت إدارة
هذه الشركة متمادية في هضمها لحقوق العمال وحرمانهم من حقهم
الدستوري في التنظيم واالنتماء النقابي ،ضاربة عرض الحائط كل
قوانين البالد ،بما فيها دستور اململكة ،ويمكن أن نعرض بعض أوجه
االستهتار:
فصل األجراء أعضاء املكاتب النقابية ورفض استقبال هذه
املكاتب؛
معاملتهم بكل أشكال التمييز تستهدف توزيع الشغل ،األجور
والتأديب ،وذلك في خرق سافر ملدونة الشغل وألحكام االتفاقيات
الدولية  ،154 ،135 ،98بل أن عملية التضييق وصلت حد فرض على
القابضين رمي املداخيل اليومية في ثقب على الحائط دون أي وصل،
وهو ما يسهل على اإلدارة أن تنتقم من بعضهم خصوصا النقابيين
بمتابعتهم بعدم إبالغ املبالغ؛
ضرب املكتسبات االجتماعية بالنسبة ملن كان لهم قانون أسا�سي
(مثال الدارالبيضاء شركة ألزا دائما).
أما ظروف الصحة والسالمة بهذا القطاع ،فهي أساسا تعرف
مخاطر كثيرة تؤثر سلبا على الحالة الصحية والنفسية للعاملين ،وها
هي تزداد تفاقما..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد املستشار ،شكرا.

املستشار السيد محمد حيتوم:
 ..نتيجة استهتارهذه الشركة بعدم احترام اإلجراءات..
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،انتهى الوقت املخصص لسؤالكم.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
املمثل النقابي ،السيد املستشار املحترم ،معروف ،املمثل النقابي
وتعرفه مدونة الشغل ،وأنا ال أصدق أنا أنقل لك كما يقوله اآلخرون،
هوما تيقولو هذاك الكالم ،ال هذاك ال�شي اللي قالتو هو هذاك السيد
املستشار ،ولكن أنا بالنسبة اللي الدور اللي تديرو النقابات داخل
املقاوالت ما�شي ما تنعترفش به ،ال بالعكس أنا تنقول لك دور أسا�سي
ودور كبيرودور مهم ودور مهم وحماه املشرع ،ونشتغل من أجل حمايته
وتحصينه بالكيفية التي تؤطرليس ملصلحة النقابات بل ملصلحة هؤالء
األجراء وملصلحة املقاولة أيضا ،مما يساهم ويساعد على تأطير األجراء
والرفع من الوعي النقابي داخل املقاوالت ديالنا ،وذلك ال يمكن إال أن
يكون في صالح املقاولة وفي صالح األجراء.
شكرا السيد الرئيس ،السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
هللا يخليك السيدة الرئيسة ،السيدة الرئيسة ،من فضلك ،ال توجد
محادثات أحادية من فضلك.
السؤال الخامس موضوعه "ارتفاع نسبة فقدان مناصب الشغل
في العديد من القطاعات الحيوية" ،وهو ألحد السادة املستشارين من
الفريق االستقاللي.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات ،ماذا توصلتم به
من املندوبيات أو من املديريات إليقاف هذا النزيف؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
هاذ املوضوع خصوصا خالل املرحلة ديال الجائحة هو واقع ليس
وطنيا فقط ،ولكن على املستوى الدولي.
اليوم التقرير ديال منظمات العمل الدولية يتحدث عن فقدان ما
يزيد على  400مليون وظيفة بدوام كامل على املستوى الدولي ،األرقام
اللي علنتها املندوبية السامية للتخطيط في بالدنا هي واضحة ،وفي
الفصل الثالث اللي علنت أن البطالة غترتفع بـ  3.3ديال النقط وإن
كان ،وإن كان ،دائما األرقام الفصلية ال تعبر ،ليست معبرة ،ال تفيد
بشكل كبير ،األرقام السنوية هي اللي كتهم ،عالش؟ ألن دائما إلى رجعنا
للتقارير السابقة دائما الفصل األول والثالث تتكون األرقام ديالها
مرتفعة العتبارات مرتبطة بسوق الشغل الوطنية ولألعمال املوسمية
والرتباط بالدنا بالتساقطات وغيرها على كل حال من بعض الفروع
ديال األنشطة االقتصادية اللي تتخلق الفرص ديال الشغل.
أنا غنأكد لك فعال أن هناك إشكال كبير على هاذ املستوى هذا،
مرتبط باألزمة ،لذا فقد تم القيام بإجراءات كثيرة وغنقول لك اإلجراءات
الكبيرة اللي تدارت من أجل دعم املقاولة تدارت أساسا للحفاظ على
املقاولة والحفاظ أساسا على املناصب ديال الشغل ،الخطابات ال ديال
جاللة امللك تؤكد هذا األمر أكثر من مرة ،وأيضا اإلجراءات اللي تدارت
من هاذ ..سواء في تمكين املقاوالت من قروض من أجل االستمرار،
سواء أثناء الحجر الصحي أو بعده ،سواء اإلعفاء ديالها من األداء ديال
التحمالت االجتماعية في الفترة ديال الصعوبة وغير ذلك ،باإلضافة إلى
اإلعفاء ديالها من الغرامات والفوائد ديال التأخير ،نتيجة الصعوبات
اللي عرفتها خالل الجائحة ،وبالتالي أنا تنظن أن هاذ اإلجراءات كلها
ستساهم في الحد من هاذ اإلشكال هذا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
البد من الوقوف واحد وقفة تأمل للقول ،أحان الوقت لقراءة
صالة الجنازة على النقابات؟ أحان الوقت لتسريح العمال دفعة واحدة
إلرضاء بعض البطون التي لم ترد أن تشبع وتقتنع؟
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السيد الوزير،
في ظل الجائحة وبفضل السياسة الرشيدية لسيدنا هللا ينصرو
كان هناك دعم من القطاعات ،دعم للمقاوالت ،دعم للعمال ،ولكن
هاذ الحالة اللي غنسرد عليك غيرمثال ،املآ�سي جاتنا من الحكومة ،ألن
املشغل تيقول لي وتيقول لنا أن الحكومة اعطاتني ترخيص باش نطرد.
يا ودي هذا راه مكتب نقابي وطرد ألن هو ما عندوش األقدمية ،ال اللي
رشق لي نطرد هذا ،إيه اسميتو ( )INDOKAفي مكناس ،ما تيجي عند
مفتش الشغل ما تيستمع لنا طرد العمال وعوضهم بوحدين آخرين
على عينك يا بن عدي ألنه ال يؤمن بالقانون.
عندنا أمل كبير ،تنشكرو املديرية اإلقليمية للشغل بمكناس
واملجهودات ،ولكن شكون اللي غادي يجي عندها؟
هذا مشغل متنطع يحاول ما أمكن التخلص من العمل النقابي،
هاذ الشركة فالحاج قدور ،كنشكرو املديرية اإلقليمية ،وعندنا آمال في
السيد عامل إقليم مكناس مشكورا ،ألنه باملبادرات ديالو الطيبة تيحل
املشاكل بعدل ونزاهة ،وال يسمح باالستهتار.
السيد الوزير،
اليوم تنقول بمرارة ،كيفاش غنبقاو حالين األبواب ديال النقابة؟
اللي جا عندنا راه تيعرض راسو للخطر ،أنا سمعت اإلخوان ديالنا في
الكونفدرالية ،سمعت اإلخوان ديالنا في اإلتحاد املغربي للشغل ،واحنا
تنشهدو أن عندنا قطاعات متعددة ،اللي السبب ديالها هو تهور املشغل
وعدم ضبط األمور وعدم الصرامة في التعامل مع هؤالء املستهترين
بالقانون.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
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اإلجراءات اللي تدارت خالل هاذ املرحلة كلها تسعى إلى أن الناس
يبقاو في املناصب ديال العمل ديالهم .وأنا نؤكد لك ،أن اليوم على األقل
التصريحات بالنسبة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي غنكونو
وصلنا في نهاية شهر عشرة  2.5مليون تقريبا ،مع التصريحات الورقية
مازال ما تمتش 2 ،مليون بمعنى أننا استرجعنا من  1.6في شهر أربعة
إلى  2.5في نهاية شهر عشرة ،بمعنى هذا تقدم ،هذا تحسن ،يجب أن
ندعمه جميعا.
صحيح غتكون بعض اإلشكاالت ،يجب أيضا أن نشتغل جميعا من
أجل الحل ديالها ،ال أن نبحث من املسؤول ،ولكن األساس بالنسبة لي
أنا ما�شي هو املسؤول ،األساس بالنسبة لي أن هاذ املشكل يتحل وما
يتعاودش ،هذا هو األساس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والسؤال السادس موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة،
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء بن الطالب:
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
نسائلكم حول أهم التدابير املتخذة من أجل ضمان حقوق األجراء
في ظل تداعيات أزمة كورونا؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
الحكومة ما كتعطيش الترخيص ل�شي واحد باش يجري على العمال،
ال وجود لهاذ األمر هذا ال في مدونة الشغل ،أنت أدرى باالختصاصات
اللي كيمنحها املشرع للحكومة والقطاعات الحكومية اللي عندها
ارتباط بهاد املوضوع هذا ،ما كاينش �شي ترخيص ممكن نعطيوه ل�شي
واحد باش يجري على العمال.

شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
على كل حال ضمان حقوق األجراء كنشتغلو بما يكفله القانون
على كل حال خالل هاذ املرحلة ديال الجائحة ،إن تعلق األمر بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية لألجراء داخل املقاولة ،فاملشرع حدد الكيفية
ديال املراقبة وتطبيق قانون الشغل ،كنشتغلو من خالل املراقبة
ديال املقاوالت ،من خالل الزيارة ديال التفتيش التي يقوم بها السادة
املفتشون مشكورون.

إلى �شي واحد كيقول ليكم يعطيكم الترخيص ،احنا ما اعطينا حتى
�شي ترخيص ل�شي واحد باش يجري ..بالعكس نحن نسعى إلى أن الناس
يبقاو في املناصب ديال الشغل ديالهم.

أيضا وضعنا آليات أخرى بديلة أوال مواكبة أوداعمة لهاذ اإلجراءات
من خالل وضع منصة خاصة لتلقي الشكايات والتصريحات ديال
األجراء وأيضا ديال املشغلين على كل حال ،وهاذي اشتغلت منذ 15
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أبريل على األقل إلى اليوم ،وتلقينا ما يزيد على  87.200مكاملة تتعلق
باإلشكاالت ديال األجراء.
ثم بالنسبة لتدابير ديال نزاعات الشغل الفردية والجماعية،
نسعى ونحاول بأق�صى جهد من أجل أن األجراء يحتفظو ،يستافدو من
الحقوق ديالهم ،ولكن أساسا ،أساسا ،نسعى إلى أنهم يبقاو في املناصب
ديال العمل ديالهم ما استطعنا إلى ذلك سبيال.
شكرا السيدة املستشارة.
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ويجب كذلك مراجعة إتفاقية التبادل الحر ملا لها من إنعكاسات
سلبية على سوق الشغل ،على التشغيل وعلى إقتصادنا الوطني،
وكيبقى ( )l’investissement publicاإلستثمار العمومي إحدى أهم
محطات تنشيط اإلقتصاد وتنشيط الطلب بالنسبة للمقاولة الوطنية،
خصوصا املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ،باعتبارها خزان مهم
للتشغيل.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
الكلمة لكم السيدة املستشارة.

شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء بن الطالب:

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

شكرا السيد الوزير على هاذ املعطيات الهامة.
أكيد أن التداعيات اإلقتصادية للجائحة غيكون لها إنعكاسات
سلبية أيضا على سوق الشغل وعلى وضعية األجراء ،كفقدان عملهم
أو إنخفاض دخلهم أو تأخيرو ،ومن املنتظر فقدان أزيد من  700ألف
منصب شغل خالل  ،2020وارتفاع معدل البطالة نسبة  ،%14.8هاذ
التحديات كنلمسها أساسا على مستوى فئات العاملين بالقطاع الخاص
وفئات العاملين بالقطاع غير املهيكل ،وفئة جديدة اللي كيختلف تدبير
عالقتها بالشغل مع باقي الفئات ،واللي هي موضوع سؤالنا اليوم،
وكيتعلق األمربالفئات اللي تضررت بشكل مباشرمن الجائحة ،بالناس
اللي فقدو عملهم وال نقص دخلهم جراء اإلغالق وال نتيجة انخفاض
النشاط اإلقتصادي للمقاولة ،باإلضافة لجانبين الكمي والنوعي لهاد
الفئة ،فهناك جانب تدبيرالزمن ،ألنه مغيمكنش معالجة هاد اإلشكالية
على املدى الطويل ،خصوصا وأن الحكومة طرف ثالث فمعالجة هاد
اإلشكالية وتدبير هاد األزمة ،إلى جانب أرباب العمل وإلى جانب األجراء،
وهنا أعود ملسائلتكم السيد الوزيراملحترم.

شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
غير بعض األرقام ذيك  700ألف ديال مناصب الشغل اللي
تفقدات في  ،2020معرفتش هاد الرقم؟ أنا جديد علي أول مرة
كنسمعو ،حتى ( )le HCP8ال ،ال ،أنا مقلتش  700ألف ،ال ،ال ،قلت
بالعكس أنا قلت ليك بالنسبة لنا املصرحين فالصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي بقا  100ألف ،ألن عندنا شهر مرجعي اللي هو شهر
 2كانت فيه  2مليون و ،600دبا تقريبا غنكونو وصلنا  2مليون و،500
أما  700ألف )le HCP( ،اللي درت البحث وغيرها كتقول  500ألف،
وبالنسبة لـ  %14لحد الساعة أنا كنظن أنا ( )le HCPاللي أعلنت
فالفصل الثالث أعلنت  12.7ما علنتش  ،14وحتى أنا كنظن هاد
األرقام..

أوال ،ما مدى قدرة الحكومة على مواصلة دعم هاذ الفئة إلى
تجاوزت تداعيات األزمة فترات الدعم؟
وثانيا ،واحنا إن شاء هللا غنبداو فمرحلة التلقيح ،ما هي اإلجراءات
اإلضافية املتخذة لتفادي أن واحد األزمة مؤقتة تلحق ضرر دائم
باألجراء وباملقاولة؟ ألن الحفاظ على مناصب الشغل وتفادي التسريح،
فهو كيستلزم تنشيط وتحفيز املقاولة الوطنية ،ال�شيء اللي كيمر
أساسا عبر الطلب ،يعني خص تكون ( )la demandeوليس فقط عبر
اإلستدانة ،في حين كنشوفو أن قرارات لجنة اليقظة اإلقتصادية فهي
باإلضافة لعدم استهدافها لجميع القطاعات وجميع الفئات املتضررة،
فهي غير كافية للحفاظ على مناصب الشغل وتجنب التسريح وتجنب
اإلغالق.

بالنسبة للدعم ديال الفئات ،اليوم باقي مستمر ،بعض القطاعات
اللي هي هشة واللي فيها إشكاالت وصعوبات كبيرة جدا ،كالسياحة،
كالقطاع ديال األلعاب والحفالت وغيرها اللي كتشغل واحد العدد كبير
من األجراء اللي تمسات بشكل كبير ،الدعم ديالها مزال مستمر إلى
حدود اللحظة على كل حال بالنسبة لشهر  10غيتخلصو ،راه كان على
كل حال بالغ ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ،هاد األسبوع
كاين مرسوم ديال بعض الفئات األخرى اللي غتحظى بالدعم ،يوم
الخميس إن شاء هللا.
نتمناو ،نتمناو على كل حال أن ..ألن في نهاية املطاف وخا غتبقى
تدعم ،األساس ما�شي هو الدعم أنا كنظن ،اللي ممكن ينهض هو
الحركية ديال اإلقتصاد ،يجب أن ندعم اإلقتصاد من أجل استرجاع
النشاط ديالو ،من أجل أن ينهض ويسترجع نشاطه كما كان قبل
الجائحة.
Haut Commissariat au Plan
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال السابع موضوعه "نظام الحماية االجتماعية" ،وهو موضوع
من طرف فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل ال�سي مورو.

املستشار السيد عمر مورو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ال شك أن نظام الحماية اإلجتماعية الجاري به العمل ببالدنا منذ
اإلستقالل ،قد أثبت اليوم محدوديته ،من خالل مؤشرات عديدة منها:
الفئوية في الحماية والشغل ومستوى جودته ،وضعف تشغيل املرأة
والبطالة وتزايد الواقفين على الهامش إلى آخره.
وهو ما جعل صاحب الجاللة ،حفظه هللا ،يدعو في خطاب العرش
األخيرلسنة  ،2020حين قال أن الوقت قد حان إلطالق عمليات حازمة
لتعميم التغطية اإلجتماعية لجميع املغاربة خالل السنوات الخمس
املقبلة ،داعيا إلى الشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير ،2021
وفق برنامج عمل مضبوط بدءا بتعميم التغطية الصحية اإلجبارية
والتعويضات العائلية ،قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض على
فقدان العمل وأن يشكل تعميم التغطية اإلجتماعية رافعة إلدماج
القطاع غير املهيكل في النسيج اإلقتصادي الوطني ،تعزيزا وتوسيعا
ملجال الحماية اإلجتماعية عبرالتدابيرالجبائية واإلجراءات التحفيزية.
وهو مشروع طموح يتطلب إصالحا حقيقيا لألنظمة والبرامج
اإلجتماعية املوجودة حاليا ،للرفع من تأثيرها املباشر على املستفيدين،
ويؤكد جاللته أن بلوغ هذا الهدف يستوجب اعتماد حكامة جيدة
تقوم على الحوار اإلجتماعي البناء ومبادئ النزاهة والشفافية والحق
واإلنصاف وعلى محاربة أي انحراف أو استغالل سياسوي.
إن الدعوات والتوجهات امللكية السامية في مجال الحماية
اإلجتماعية ،تسائلنا جميعا كما يسائلنا اإلنعطاف التاريخي لبالدنا نحو
إرساء نموذج تنموي جديد ،ذلك أن الحماية اإلجتماعية وسيلة رئيسية
لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحقوق اإلجتماعية لألفراد والحفاظ
على الروابط اإلجتماعية ،وهي من األركان األساسية للنموذج التنموي
املأمول.
لذلك ،البد ملساءلة الحماية اإلجتماعية التي نريدها ،إستنادا إلى
التحوالت البنيوية العميقة التي بدأت تتمظهر بأنساق مهن جديدة
كالعمل املوسمي والعمل عن بعد والتشغيل الذاتي والعمل املستقل
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والجزئي ومناصب مرتبطة بعقود الشغل محددة املدى ،ونحن معنيون
بتقديم أجوبة لكل التساؤالت عن الحماية اإلجتماعية بهذه املهن
الجديدة.
إننا اليوم ،نمد أيدينا في القطاع الخاص ألجل العمل إلبداع مشترك
مليثاق اجتماعي يضم الحماية اإلجتماعية بمفهومها العميق وبكافة
أبعادها بما يحقق السلم اإلجتماعي وينعكس بكل خيرعلى الجميع.
وأخيرا ،نسائلك السيد الوزير املحترم ،عما إن كنا نريد حماية
اجتماعية جديدة في إطار نظام مندمج ومتناسق بأسس جديدة يكون
لها تأثيرعلى النمو اإلقتصادي وعلى التماسك واإلستقراراإلجتماعي؟ أم
أننا نريد فقط تعديل املنظومة الحالية وترقيعها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
أنا متفق معاك فعال ،أنا غنعقب ألن مطرحتيش �شي سؤال مباشر
اللي يحتاج إلى جواب مباشر ،ولكن أنا متفق معاك ،أن األمريحتاج إلى
منظومة ديال الحماية اإلجتماعية جديدة متعددة األبعاد ،ال تقتصر
فقط على املنظومة التقليدية املعروفة من تغطية صحية وغيرها ،أنا
كنظن أن الخطاب امللكي والتوجيهات ديالو كانت واضحة في التوسيع
ديال الحماية اإلجتماعية ،لكي تصل ..ألن مكنتصوروش أنه الحجم
ديال املشروع الذي أعلنه صاحب الجاللة ،من تعميم التعويضات
العائلية ،من تعميم التغطية الصحية ،من تعميم التعويض عن
فقدان الشغل ،من تعميم التقاعد ،هذه محاور كبيرة جدا ،أنا كنظن
أنه بدأ اإلشتغال فيها ،بدأ اإلشتغال فيها اليوم وستمتد خالل خمس
سنوات التي أعلنها صاحب الجاللة ،مؤكد أنه بعد خمس سنوات
غادي تكون عندنا منظومة ديال الحماية اإلجتماعية متكاملة فيها هذه
األركان األربعة ككل غادي نستكملو النشاط ديالنا وغادي نكونو رسينا
القواعد.
اليوم بالنسبة للتغطية الصحية والتقاعد ،بقينا املستقلين،
الفئة ديال املستقلين ،ألن املنظومة القانونية اللي كاينة اليوم تشمل
فقط األجراء ،هذا هو جزء من اإلشكاالت الكبيرة اللي كانت على هاذ
املستوى مرتبطة بهاذ ..أنا كنظن أنه بعد تجاوز هاد العقبة القانونية
واإلشتغال اليوم بشكل واسع من طرف جميع القطاعات الحكومية مع
املستقلين ،أنا كنظن أنه غنستطعو نجحو هاذ املشروع في اآلجال التي
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حددها صاحب الجاللة واللي غتكون أنا أؤكد لك أنه الوضعية قبل
هذا املشروع وبعده ستكون مختلفة بشكل كلي ،بشكل كلي.

حقوقا إستثنائية للمرأة إضافية نظرا للطبيعة ديال املرأة والحماية
املطلوبة لهذه الفئة.

وبالتالي نتمناو من هللا التوفيق لبالدنا فهاد املشروع ،اللي أنا
كنعتبرو أنه مشروع نقدرنقول ليك يمكن أهم مشروع بعد اإلستقالل
فبالدنا هو هذا ،ألن غيهم جميع الفئات ديال الشعب املغربي بالكيفية
اللي غادي تضمن الحماية اإلجتماعية ليهم.

أما بالنسبة للجائحة ،أنا كنظن أن الجائحة ما استثناتش النساء
من الرجال ،ولكن الجائحة اإلشكاالت ديالها والتداعيات ديالها على
سوق الشغل ،عمت النساء والرجال والشباب والشيوخ عمت الجميع،
وبالتالي أنا كنظن أن التواجد ديال النساء والولوج واإلهتمام ديال
النساء بسوق الشغل ،باإلضافة إلى هاذ الحماية القانونية هناك برامج
خاصة كنا كنشتغلو عليها وال زلنا وكنقويوها من أجل اإلستفادة ديال
النساء ،والولوج ديالهم وال تيسيرالولوج ديال النساء إلى سوق الشغل،
على كل حال ممكن أن نتحدث مثال على النسبة ديال  %49من مجموع
املستفيدين من برنامج إدماجهم من النساء %98 ،من فرص التشغيل
بالخارج تستفيدوا منها النساء ،و %31من برنامج "تحفيز" اللي هو من
البرامج األساسية ،باإلضافة إلى "إدماج" تستفيد منه النساء بـ  %40من
برنامج "تأهيل" في إطار تكوين تعاقدي تستفيد منه النساء وغيره على
كل حال من اإلحصائيات التي تؤكد أن هناك عناية خاصة بالنساء في
سوق الشغل.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثامن موضوعه "تضرر النساء في سوق الشغل" ،وهو
موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية.
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة أمال ميصرة:
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أبانت اإلحصائيات األخيرة عن تراجع خطير في وضعية النساء في
املغرب ،خصوصا فيما يتعلق بولوجهن وإدماجهن في سوق الشغل وتأثير
الجائحة عليهن ،فالكثيرمن النساء املغربيات فقدن عملهن وتحولن إلى
وضعية بطالة ،ما زاد من هشاشة وضعيتهن في مجال الشغل.
لذا ،نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عن إستراتجية وزارتكم لحماية
النساء في سوق الشغل؟
وما هي اإلجراءات املتخذة لدعمهن في ظل هذه الجائحة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
صحيح أن املرأة بمقت�ضى التشريع الوطني تحظى بعناية خاصة
فاملجال ديال الشغل وتحظى بحماية خاصة ،ممكن نذكر مقتضيات
ديال املادة  346من مدونة الشغل اللي كتمنع التمييز في العمل على
أساس الجنس ،التحرش املادة  ،40اللي كيمنع التحرش داخل أوساط
العمل املادة  ،40املادة  152وغيرها من املواد على كل حال التي تعطي

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة املستشارة:

املستشارة السيدة أمال ميصرة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على جوابكم وما تضمنه من توضيحات تخص
اإلجراءات التي اعتمدتموها للتخفيف من تداعيات الجائحة.
رغم الجهود املبذولة تبقى هناك مجموعة من التحديات البد من
رفعها ،خصوصا من أجل تقليص الفوارق بين الجنسين ،التصحيح قد
يؤدي إلى إرتفاع الناتج الداخلي الخام الفردي بنسبة  %39.5حسب
تقريروزارة اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،ويجعل بلدنا يستفيد من
اإلبداع والقيمة املضافة لنصف الساكنة.
الوضعية الحالية حسب مجموعة من التقارير الوطنية تكشف
عن التراجع الخطير لتواجد النساء بسوق الشغل جراء الجائحة ،فقد
إنخفض معدل نشاطهن بنقطتين مئويتين ،وفقدنا  230ألف منصب
شغل حسب التقرير األخير للمندوبية السامية للتخطيط ،أما التقرير
السنوي حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع برسم سنة
 ،2021فقد أبان عن تأزم وضعية الفوارق بين الرجال والنساء وقد
تتفاقم أكثرجراء استمرارالجائحة حسب التقرير.
ال نن�سى أن وضعية املرأة حتى في الظروف العادية تتسم بالهشاشة
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خصوصا في األرياف ،أيضا فإن الجائحة ومع توقف العديد من
الشركات ،أبانت عن ضعف التصريح بالعاملين في سوق الشغل
والتغطية اإلجتماعية والتي تمس النساء أكثر.
أمام هذه الوضعية الهشة ورغم ما بذلتم من تدابيرلتجاوز التبعات
السلبية للجائحة ،إال أن النساء تبقى هي األقل إستفادة من الدعم
املخصص للمتضررين ،كمثال نجد معدل استفادة النساء من الدعم
الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل ال يمثل سوى  %10مقابل %35
لدى الرجال.
لذا ،ندعوكم السيد الوزير ،للعمل على تصحيح هذه الفجوة
الحاصلة في سوق الشغل بين الرجال والنساء ،أوال من خالل إزالة
املعيقات التي تحد من النشاط لدى النساء بتوفير خدمات شاملة
وبسيطة التكلفة لرعاية األطفال وللتخفيف من األعباء الكثيرة على
املرأة؛
ثانيا ،إتخاذ تدابير مستعجلة تسمح بالولوج املتساوي بين الرجال
والنساء لسوق الشغل وتحمي النساء من البطالة؛
ثالثا ،إقرار قوانين أكثر فعالية فيما يخص حماية املرأة من التمييز
املبني على الجنس أوالشطط أوالعنف أوالتحرش داخل أماكن العمل،
ومن كل فعل أو سلوك قد يجرها إلى التخلي عن العمل؛
تسريع املصادقة على اإلتفاقية رقم  190منظمة العمل الدولية
ضد العنف والتحرش بأماكن العمل بهدف ضمان الحماية الالزمة
للمرأة؛
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
أنا كنقول ليك أنه من الناحية القانونية املقتضيات ديال مدونة
الشغل خصصت مواد محددة لحماية املرأة ،سواء من التحرش الذي
تحدثت عنه ،سواء من حيث اإلنتماء النقابي ،سواء من حيث التمييز
في الولوج أو تولي
املسؤولية داخل العمل ديالها بناء على الجنس أو غيرها ،أنا كنظن
أنه املنظومة القانونية ديالنا فيها أشياء مهمة جدا ،يجب دعمها ،يجب
التعريف بها وتحسيس النساء بها.
أما بالنسبة لـ  200ألف اللي قلت ديال ( 200 )le HCPألف ،هوما
راه قالو أكثر من  500ألف ،بمعنى أن النساء من هذيك  500ألف قل
 %50ولكن هذا ال يبرر ،أنا كنظن فعال أن النساء في حاجة إلى حماية
على املستوى ..داخل املقاوالت وداخل الفضاء ديال العمل ،من أجل
تساوي الفرص ،وإن كان األمر أنا كنظن ال يتعلق بإشكاالت قانونية،
يتعلق بإشكاالت واقعية وأحيانا بالثقافة في بعض املناطق ،يجب
تجاوزها بالكيفية املناسبة ليس بالتشريع دائما ،ولكن بالتحسيس،
بالتوعية ،بالتواجد بالقرب من النساء داخل فضاءات العمل وغيرها،
هذا كنديرو جزء كبير منو ،سواء مع مباشرة كالقطاع أو ال التنسيق
مع جمعيات املجتمع املدني اللي كتدير التحسيس وكتشتغل على هاد
املستوى وكندعمها من أجل القيام بالعمل ديالها في هاد املستوى.

خامسا ،وضع مقاربة النوع اإلجتماعي في صلب السياسات
العمومية املتخذة إلنعاش اإلقتصاد وتعزيز اإلدماج اإلجتماعي ما بعد
"كوفيد."19-

السيد رئيس الجلسة:

وأخيرا ،ندعوكم السيد الوزير ،للعمل على تعميم نظام الحماية
اإلجتماعية وتوسيعه ليشمل ربات البيوت ،تثمينا إلقتصاد الرعاية
الذي يقمن به.

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم.
نشكر جميع السيدات والسادة املستشارين وعلى مساهمتهم
القيمة.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم السيد الوزير.

وشكرا لكم.

ورفعت الجلسة.
أذكر بأنه بعد هذه الجلسة مباشرة توجد جلسة تشريعية ،سوف
يترأسها األخ سالمة عبد القادر.
شكرا.
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محضر الجلسة رقم 319
التاريخ :الثالثاء  15ربيع اآلخر1442هـ (فاتح ديسمبر2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،الخليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :ست دقائق ،ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة
والعشرين مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على:
 -1مشروع قانون رقم  66.20بتغييروتتميم القانون رقم  46.02املتعلق
بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع؛
 -2مشروع قانون رقم  32.20بتغييروتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي
بإصالح القرض الشعبي للمغرب.
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الكلمة للسيد الوزير ،إذا أراد أن يقدم املشروع.

السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات املستشارات،
السادة املستشارين املحترمين،
طبعا نيابة عن السيد وزير االقتصاد واملالية ،هناك كلمة ،بإمكاني
أن ألقيها على حضراتكم ،لكن إذا كانت هذه الكلمة في مضمونها األصيل
موجودة بتقريراللجنة ويمكن االكتفاء بها ،فأنا مستعد أن...

السيد رئيس الجلسة:
املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
أعلن عن افتتاح جلسة تشريعية.
السيد وزير الدولة املحترم،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارين املحترمات واملحترمين،
يخصص املجلس هذه الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت على
مشروعي القانونين التاليين:
 -1مشروع قانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02
املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع؛
 -2املشروع الثاني :يحمل رقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم
 12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب.
وقبل الشروع في مناقشة هذين املشروعين ،أود باسمكم أن نقدم
الشكرالجزيل لكل من رئيس وأعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية ،وكذلك لكافة السادة رؤساء الفرق واملجموعة باملجلس،
وكذلك للسيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على املجهودات
التي بذلوها في سبيل الدراسة املعمقة ملشروعي القانونين املسجلين في
جدول هذه الجلسة.
وكذلك ،أشكر السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان ،الذي يحضر معنا للدراسة واملصادقة على
هذين املشروعين.
ونستهل هذه الجلسة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 66.20بتغيير وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام
والتبغ املصنع.

شكرا السيد الوزير.
أعتقد املقرر كذلك ال يريد..
شكرا السيد املقرر.
والتقريروزع.
دبا اآلن غادي نفتحو باب املناقشة ،من أراد أن يتفضل أن يتدخل؟
ال أحد ،إذن ال أحد ،ال أحد.
اآلن غادي ننتقلو للتصويت على املادة الفريدة التي يتكون منها
املشروع.
املوافقون :باإلجماع.
شكرا.
إذن غادي نعرض املشروع برمته:
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم 66.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ
املصنع.
اآلن غادي ننتقلو إلى "مشروع القانون رقم  32.20بتغيير وتتميم
القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب".
كذلك الكلمة لكم السيد وزيرالدولة.

السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرملان:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات املستشارات،
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امللحق :املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة.

السادة املستشارين،
تماما كما الحال بالنسبة للمشروع األول ،هناك كلمة ،إال أن هذه
الكلمة مضمنة بالتقرير ،إذا ارتأيتم إعفاءنا من قراءة كلمتنا فلكم
ذلك ،وإذا ارتأيتم أن نقرأها فلكم ذلك ،القرارلكم.

السيد رئيس الجلسة:
املجلس قبل طلبكم.
اآلن كذلك املقرر ،كذلك.
املناقشة مفتوحة ،من أراد أن يتدخل؟
ال أحد.
التصويت.
شكرا.
املادة :1
املوافقون :باإلجماع.
البد خص نقراها.
املادة :2
املوافقون :باإلجماع.
املادة :3
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض اآلن املشروع برمته:
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على "مشروع قانون رقم 32.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي
للمغرب".
وقبل رفع الجلسة ،كنعلن أنه ندوة الرؤساء غادي تجتمع دبا،
وبعدين لجنة املالية.
رفعت الجلسة.

 )Iمشروع قانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02
املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.
 .1فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزير املحترم،
السادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة للمساهمة
في مناقشة "مشروع القانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون 46.02
املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع".
السيد الرئيس،
حسب العرض الذي تفضل بتقديمه السيد وزيراملالية واالقتصاد
وإصالح اإلدارة ،يأتي "مشروع القانون رقم  66.20بتغيير وتتميم
القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع" ،في إطار
املالءمة مع مقتضيات مشروع قانون املالية لسنة  2021الذي نص
على إحداث ضريبة داخلية على اإلستهالك ،مطبقة على جيل جديد
من منتجات التبغ املصنع املعروف بـ "السجائر املسخنة" ،إضافة إلى
أن مشروع القانون الذي بين أيدينا يرمي كذلك إلى تعديل الفصل
 10من القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع،
عبر تضمينه للسجائر املسخنة وحصر الئحة أنواع السجائر املسموح
باستيرادها أو تصنيعها داخل املغرب ،ثم إضافة املادة  24التي تق�ضي
بمنع صنع أو استيراد أنواع أخرى من التبغ غير تلك املنصوص عليها في
املادة  10من القانون السالف الذكر.
ونظرا ألهمية التعديالت التي جاء بها مشروع القانون الذي بين
أيدينا ،فقد قررنا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين أن
نصوت باملوافقة على "مشروع قانون رقم  66.20بتغييروتتميم القانون
رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع".

 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية بمجلس املستشارين ملناقشة "مشروع قانون رقم 66.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ
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املصنع" الذي جاء وفقا للتغيرات الجبائية التي جاء بها مشروع القانون
املالي للسنة املالية  ،2021والذي نص على إحداث ضريبة داخلية على
االستهالك مطبقة على جيل جديد من منتجات التبغ املصنع ،اصطلح
على تسميته "بالسجائراملسخنة" كبديل للسجائرالتقليدية التي تحرق
التبغ أثناء االستهالك.

املسخنة أكبر بكثير من تلك الناجمة عن استهالك السجائر التقليدية،
هذا يدفعنا للتساؤل عن حجم االستيراد الذي تحقق من هذه املادة
في اآلونة األخيرة ،وما هي النوعية الجديدة من التبغ والتي يصطلح على
تسميتها بالسجائر املسخنة؟ مما يستوجب تقنين السجائر الواردة على
املغرب ،حفاظا على صحة املواطنين وجعلها فوق كل االعتبارات.

وبما أن هذا النوع من السجائر لم يتم اإلشارة إليه في الفصل 10
من القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام واملصنع ،يقترح
توسيع محيط الفصل املشارإليه ليشمل كذلك السجائراملسخنة.

إن جواب السيد الوزير في اللجنة على أنه وفي الجانب التنظيمي،
ينص القانون على ضرورة توضيح نسبة املواد الكيميائية في علبة
السجائر ،وهذه النسبة يجب أن تكون مطابقة ملعايير يحددها نص
تنظيمي ،وقد تمت إضافة مداخلة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
في مناقشة "مشروع القانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون رقم
 46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع" ،املادة  24مكررة تهم
منع صنع واستيراد وتوزيع منتجات التبغ غير الواردة في املادة  10من
مشروع القانون السالف الذكر ،مشيرا في السياق ذاته إلى أنه في حالة
وجود منتوج جديد البد من أن يمرعبراملسطرة التشريعية والتنظيمية.

ونظرا إلى كون السجائر التي يتم تسويقها حاليا في املغرب تحتوي
على نسب أعلى من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكاربون مقارنة
مع املعايير الدولية ذات الصلة ،اقترح هذا املشروع كذلك تعديل
القانون املتعلق بنظام التبغ الخام واملصنع لسن تشريعات تتما�شى
واملعايير الدولية فيما يخص النسب القصوى للمواد الكيميائية
السالفة الذكر واملحتوية عليها منتجات التبغ ،وذلك بتعديل وتتميم
مقتضيات املادة  25من الفصل الرابع من القانون رقم  ،46.02وذلك
من أجل إضافة نسب أول أكسيد الكاربون ،وستحدد النسب القصوى
للمواد الكيميائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.
وموازاة مع التعديالت املقترحة في املادتين  10و ،25سيتم إدخال
بعض التعديالت األخرى على القانون رقم  46.02والتي تهم:
 تعریف فئات التبغ املصنع (املادة )10؛ حذف التنصيص على أنواع التبغ األخرى املعدة للتدخين املشارإليها في املادة 10؛
 إمكانية االحتفاظ إليكترونيا بالسجالت املتعلقة بحركات دخولالتبغ املصنع وخروجه (املواد  7و 12و)16؛
 إضافة مادة جديدة (املادة  24املكررة) تهم صنع واستيرادوتوزيع منتجات التبغ املصنع غير الواردة في الفصل  10من القانون مع
التنصيص على ضرورة موافقة اللجان املختصة املنصوص عليها في
املراسيم املتخذة لتطبيق القانون السالف الذكر؛
 تم التنصيص على تحصيل الغرامات املترتبة عن اإلخالل بأحكاماملواد  12و 13و 14و 16و 21املكررة و 24املكررة و 25من القانون
املذكور؛
 سن عقوبة عدم االمتثال ملقتضيات املادتين  21املكررة و24املكررة.
تلكم الغاية من مشروع القانون هذا.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
ال يختلف إثنان على أن املخاطر الصحية الستهالك السجائر

وعن املخاطر الصحية الستهالك التبغ املسخن ،أوضح السيد
الوزيرأن هذه السجائراملسخنة هي نوع من أنواع التبغ وأن لها مخاطر
على الصحة ،مبرزا أنه قد تم تقنين هذا النوع من التبغ في  61دولة
والتي تعرف بأنظمة صحية متطورة ،منها الواليات املتحدة األمريكية،
كندا ،أوروبا ،اليابان.
هذه التوضيحات تدفعنا جميعا إلى تحمل املسؤولية واليقظة في
التعامل مع هكذا تشريعات ملا لها من تأثير مباشر على صحة املواطنات
واملواطنين ،وهذا ما يحتم علينا التفاعل اإليجابي مع هذا املشروع
والتصويت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .3فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية وضمنه
االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،في إطارالجلسة التشريعية املخصصة
للمناقشة والتصويت على مشروعي قانون:
9 9مشروع قانونرقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم 96.12
القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب؛
9 9مشروع القانون رقم  66.20بتغييروتتميم القانون رقم 46.02
املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.
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9 9بخصوص "مشروع القانون رقم  66.20بتغييروتتميم القانون
رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع .فهو
يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف املهمة تخص أساسا:
9 9توسيع نطاق املادة  10من القانون رقم  46.02التي تحدد
أنواع التبغ املصنع ،لتشمل التبغ املسخن؛
9 9إضافة نسبة أول أكسيد الكربون إلى البيانات املنصوص عليها
في كل علبة للتبغ املصنع مع تحديد النسب القصوى للمواد
الكيميائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي؛
9 9منع صنع واستيراد وتوزيع منتجات التبغ املصنع غير تلك
املنصوص عليها في املادة  10من مشروع هذا القانون؛
9 9إمكانية االحتفاظ إلكترونيا بالسجالت املتعلقة بحركات
دخول التبغ املصنع وخروجه؛
9 9منع صنع واستيراد وتوزيع منتجات التبغ املصنع املنصوص
عليها في املادة  10من مشروع هذا القانون إال بعد موافقة
اللجان املختصة املنصوص عليها في النصوص التنظيمية
املتعلقة بتطبيق مشروع هذا القانون وسن عقوبات عدم
االمتثال ملقتضيات املادتين  21مكررة و 24املكررة.
ّ
9 9وتبعا ملا سبق ،فإننا في فريق العدالة والتنمية ندعو الحكومة
إلى:
9 9مراجعة دقيقة ملقتضيات القانون رقم  46.02املتعلق بنظام
التبغ الخام والتبغ املصنع وفقا للمعايير الدولية املتعارف
عليها؛
9 9تفعيل تدابيرمواكبة في مجال محاربة تهريب التبغ الخام والتبغ
املصنع حماية للمستهلك وحماية أيضا ملوارد الخزينة.
وختاما ،فإننا كفريق العدالة والتنمية سنصوت باإليجاب على
مشروع القانون رقم  66.20بتغيير وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق
بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .4الفريق الحركي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلس
املستشارين املوقر ألبدي وجهة نظرنا من "مشروع قانون رقم 32.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  ،12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي
للمغرب".
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إن الفريق الحركي ال يمكنه إال أن يثمن مقتضيات هذا النص
التشريعي الهام ،وذلك بالنظر ملا يتضمنه من تحوالت كبيرة ،والتي
شهدتها أنشطة مجموعة القرض الشعبي باملغرب خالل السنوات
األخيرة ،والتي أصبحت تتواجد حاليا في نحو ثالثين بلدا ،مما سيساعد
على توفيرالقروض وتعبئة اإلدخار ،واستخدامه على مستوى الجهات،
وكذا النهوض بالنشاط البنكي وترسيخ الطابع التعاوني للقرض على
املستويين املحلي والجهوي ،مما يتيح املساهمة بشكل فعال في التنمية
االقتصادية واإلجتماعية على صعيد الجهات.
وفي نفس السياق ننوه بالخطوط العريضة لهذا املشروع واملتمثلة
في الحكامة وتعزيز األموال الذاتية ،والرؤية اإلستراتيجية ملجموعة
القرض الشعبي ،ودور مؤسسات اإلئتمان في تمويل االقتصاد الوطني
فضال عن املنافسة بين البنوك.
كما ننوه في الفريق الحركي باستهداف املشروع تعزيز تماسك
القرض الشعبي للمغرب ،وتقوية قاعدته املالية وتمكينه من تنفيذ
مخططه التنموي سواء على مستوى جهات املغرب أو على الصعيد
الوطني والقاري والدولي ،وتموقعه كبنك إفريقي يحمل قيم التضامن
واملواطنة مما سيساهم في النهوض بالدور االجتماعي للبنك الشعبي،
السيما أن القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها
الفاعلون اإلقتصاديون لتلبية حاجياتهم من املوارد الذاتية.
إيمانا منا في الفريق الحركي بأهمية هذا النص التشريعي ،والذي
نثمن مضامينه وأهدافه ،فإننا نصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 )IIمشروع قانون رقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96
القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب.
 .1فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتناول الكلمة للمساهمة
في مناقشة "مشروع القانون رقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم
 12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب".
أود في مستهل هذه املداخلة ،أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير
العالي إلى السيد وزير املالية واالقتصاد وإصالح اإلدارة املحترم على
العرض القيم ،سواء الذي تفضل بإلقائه سابقا أمام لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية املوقرة ،أوالذي بسطه اآلن على أنظار
مجلسنا هذا ،وتطرق خالله إلى مختلف األسباب الكامنة وراء تقديم
مشروع القانون الذي بين أيدينا.
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السيد الرئيس،
كما جاء في عرض السيد الوزير ،يهدف مشروع القانون رقم 32.20
بتغييروتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي ،إلى
تحقيق غايتين أساسيتين ،تتمثالن في ترسيخ الطابع التعاوني ملجموعة
القرض الشعبي ،ثم مالءمة إطاره القانوني مع مقتضيات القانون رقم
 103.12املتعلق بمؤسسات اإلئتمان واملؤسسات املعتبرة في حكمها ،و
تعزيزاألموال الذاتية.
وإننا في فريق األصالة واملعاصرة ،نرى أيضا أن هذا املشروع هو
خطوة ومهمة نحو تطوير أداء مجموعة القرض الشعبي للمغرب ،لدى
فقد قررنا في فريق األصالة واملعاصرة ،وتماشيا مع موقف فريقنا
بمجلس النواب ،التصويت باملوافقة على مشروع القانون رقم 32.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي
للمغرب.

 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية بمجلس املستشارين ملناقشة "مشروع قانون رقم 32.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي
للمغرب".
كلنا يعلم أن مجموعة البنك الشعبي املركزي واألبناك الجهوية
شهدت خالل السنوات األخيرة تحوالت كبيرة في أنشطتها ،وتوسعت
في مختلف القارات ،حيت توجد حاليا في نحو ثالثين بلدا .وقد اقترن
مسار هذا النمو بزيادة املتطلبات التنظيمية في كل من املغرب والبلدان
األخرى التي تتواجد فيها املجموعة ،وفي هذا السياق ،دأب القرض
الشعبي للمغرب باستمرارعلى تعزيزحكامته وقاعدته املالية.
فنسجل على مستوى الحكامة ،أنه تم بالفعل إحراز العديد من
أوجه التقدم الهام من خالل تعيين متصرفين مستقلين على مستوى
مجلس إدارة البنك الشعبي املركزي ،والبنوك الشعبية الجهوية
والشركات التابع لها .ومن ناحية أخرى ،تم إنشاء العديد من اللجان
التقنية التابعة ملجلس اإلدارة ،مع إعطاء صالحيات واسعة للمتصرفين
في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ذات األهمية الكبيرة في حياة املجموعة.
وعليه ،ومن أجل دعم طموحات املجموعة ،بات من الضروري
مواصل هذه الجهود عبرإدخال تعديالت على القانون رقم  12.96وذلك
من أجل ترسيخ الطابع التعاوني للقرض وكذا مالءمة إطاره القانوني مع
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مقتضيات القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات
املعتبرة في حكمها والتي تهم على الخصوص حکامة اللجنة املديرية
وتقوية القاعدة املالية للمجموعة.
وبما أن التعديالت املعروضة علينا جاءت على الشكل التالي:
أوال :ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب
لقد أنيط بالقرض الشعبي للمغرب منذ تأسيسه مهمة تعبئة
االدخار واستخدامه على مستوى الجهات وكذا النهوض بالنشاط
البنكي على املستويين املحلي والجهوي.
ولترسيخ هذا الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب ،يرمي
مشروع هذا القانون إلى تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم
رئي�سي للبنك الشعبي املركزي ،وفي نفس الوقت الحفاظ على البنك
املركزي الشعبي الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية،
مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها واملساهمة بشكل فعال في
التنمية االقتصادية واالجتماعية على صعيد الجهات.
ثانيا :مالءمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي
للمغرب مع أحكام القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات اإلئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها من خالل تحسين حكامة اللجنة املديرية.
يهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيزتركيب اللجنة املديرية من خالل
إدماج أعضاء مستقلين في حدود الثلث ،وذلك وفق أفضل ممارسات
حكامة املقاوالت ،وإلى تحويل صالحيات رئيس اللجنة املديرية فيما
يخص حركية وتقييم عمل وترقية رؤساء مجالس اإلدارة الجماعية
للبنوك الشعبية الجهوية إلى اللجنة املديرية باعتبارها الجهازالجماعي،
أو من خالل خلق لجنة للتعيينات واألجور تابعة لها يتم تحديد كيفيات
سيرها في النظام الداخلي للجنة املديرية.
ثالثا :تعزيز األموال الذاتية
إن الصيغ الحالية للقانون املنظم للقرض الشعبي للمغرب تفرض
مجموعة من القيود ،السيما على الزيادات في رأسمال البنك الشعبي
املركزي ،واملتمثلة خصوصا في شرط تملك البنوك الشعبية الجهوية
لنسبة  %51على األقل في رأسمال البنك الشعبي املركزي.
وعليه ،يقترح مشروع القانون تخفيض نسب تملك البنوك
الشعبية الجهوية من  %51إلى  %34من رأس املال البنك الشعبي
املركزي ،مما سيمكن من تعزيزالقاعدة املالية لهذا األخير ،مع استمرار
البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي
املركزي.
وتعتبر هذه املحاور متطلبات ضرورية لفتح املجال أمام تكوين
بنية مساهمين مرجعيين قادرين على ضمان الدعم املالي للمجموعة
إذا لزم األمر وبالتالي تعزيز تماسك القرض الشعبي للمغرب وتقوية
قاعدته املالية وتمكينه من تنفيذ مخططه التنموي سواء على مستوى
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جهات املغرب أو على الصعيد الوطني والقاري والدولي ،وموقعه كبنك
إفريقي يحمل قيم التضامن واملواطنة والقرب ،من خالل شركاته التابع
املتخصصة ،وخاصة في مجال الشمول املالي.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
شكل القرض الشعبي تجربة مغربية متألقة كبنك اجتماعي تضامني
في مرحلة التأسيس وهواألمرالذي علينا أن نحرص على استمراريته عبر
تطوير حكامته واعتماد مبدأي املرونة والنجاعة في التشريع له إلبقائه
قادرة على مواجهة التحديات االقتصادية واملالية التي تفرضها الظروف
العاملية في ظل تقلبات السوق وانعدام رؤية اقتصادية دولية واضحة في
ظل ما يعيشه العالم من تغيرات وانتكاسات تغير نمط العيش العادي،
والذي زادته کورونا غموضا والتباسا.
ألجل كل هذا نعلن في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تأييدنا
لهذا املشروع والتصويت له باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .3فريق العدالة والتنمية:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أما بخصوص "مشروع قانونرقم  32.20بتغيير وتتميم القانون
رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب" ،إننا في فريق
العدالة والتنمية ،نعتبر أنه يكت�سي أهمية كبيرة على اعتبار يروم
مالءمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكام
القانون رقم  12.103املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في
حكمها من خالل تحسين حكامة اللجنة املديرية.
ونستحضر باملناسبة التحول النوعي الذي يكتسيه هذا التوجه
بالنسبة ملستقبل مجموعة القرض الشعبي للمغرب ،كخطوة مهمة
أقدمت عليها الحكومة في اتجاه خلق االنسجام بين النصوص القانونية
الوطنية ،ووضع حد لكل تعارض أو تناقض فيما بينها.
وهي مناسبة لتسليط الضوء على املجهودات الهامة التي بذلتها
مجموعة القرض الشعبي للمغرب لتعزيز أنشطتها وتواجدها على
املستويين الوطني والدولي ،بما فيها سعيها للنهوض بالنشاط البنكي على
املستويين املحلي والجهوي.
وتجب اإلشارة أن مقتضيات مشروع القانون بالصيغة التي
نناقشها اليوم ستساهم في تقوية نمط حكامة وكذا آليات التدبير
املؤسساتي والتسيير املالي لهذه املجموعة لتحسين أدائها ومردويتها على
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عدة مستويات ،نذكرمن بينها:
9 9ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات؛
9 9تحسين حكامة اللجنة املديرية ملجموعة القرض الشعبي
للمغرب؛
9 9تعزيز األموال الذاتية للمؤسسة لتقوية قاعدتها املالية
بتخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من  %51إلى
 %34من رأس مال البنك الشعبي املركزي ،مع استمرارالبنوك
الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأس مال البنك الشعبي
املركزي.
ّ
إال أن ُن ّ
عبر عن ثقتنا ودعمنا للتدابير
9 9وال يسعنا بهذه املناسبة
السالفة الذكر ،وخصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي
تعيشها بالدنا من جراء وباء كورونا لبلوغ املقاصد التالية:
9 9تعزيز الرؤية اإلستراتيجية ملجموعة القرض الشعبي وآفاق
عملها على املستوى الوطني والدولي؛
9 9تحسين قدرات القطاع املالي لدعم إلنعاش االقتصاد الوطني؛
9 9تعزيز صدارة وتنافسية االقتصاد الوطني في مجال االستثمار
ومواكبة املستثمرين.
وتبعا ملا سبقّ ،
فإن فريق العدالة والتنمية سيصوت باإليجاب

على مشروع القانون رقم  32.20بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96
القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب ،الذي سيعزز اإلطارالقانوني
لعمل مجموعة القرض الشعبي للمغرب من خالل مالءمته مع قانون
مؤسسات اإلئتمان والرفع من قدرات حكامته املؤسساتية ونموذجه
التدبيري.

 .4الفريق الحركي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلس
املستشارين املوقر ألبدي وجهة نظرنا من مشروع قانون رقم 32.20
بتغيير وتتميم القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح القرض الشعبي
للمغرب.
إن الفريق الحركي ال يمكنه إال أن يثمن مقتضيات هذا النص
التشريعي الهام ،وذلك بالنظر ملا يتضمنه من تحوالت كبيرة ،والتي
شهدتها أنشطة مجموعة القرض الشعبي باملغرب خالل السنوات
األخيرة ،والتي أصبحت تتواجد حاليا في نحو ثالثين بلدا ،مما سيساعد
على توفيرالقروض وتعبئة اإلدخار ،واستخدامه على مستوى الجهات،
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وكذا النهوض بالنشاط البنكي وترسيخ الطابع التعاوني للقرض على
املستويين املحلي والجهوي ،مما يتيح املساهمة بشكل فعال في التنمية
االقتصادية واإلجتماعية على صعيد الجهات.
وفي نفس السياق ننوه بالخطوط العريضة لهذا املشروع واملتمثلة
في الحكامة وتعزيز األموال الذاتية ،والرؤية االستراتيجية ملجموعة
القرض الشعبي ،ودور مؤسسات اإلئتمان في تمويل االقتصاد الوطني،
فضال عن املنافسة بين البنوك.
كما ننوه في الفريق الحركي باستهداف املشروع تعزيز تماسك
القرض الشعبي للمغرب ،وتقوية قاعدته املالية وتمكينه من تنفيذ
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مخططه التنموي سواء على مستوى جهات املغرب أو على الصعيد
الوطني والقاري والدولي ،وتموقعه كبنك إفريقي يحمل قيم التضامن
واملواطنة مما سيساهم في النهوض بالدور االجتماعي للبنك الشعبي،
السيما أن القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها
الفاعلون اإلقتصاديون لتلبية حاجياتهم من املوارد الذاتية.
إيمانا منا في الفريق الحركي بأهمية هذا النص التشريعي ،والذي
نثمن مضامينه وأهدافه ،فإننا نصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

