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 317رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ربمفنو  24)هـ 2144 الآخرربيع  8 الثالاثء: التارخي

 للرئيس. الرابع، اخلليفة عبد القادر سالمةالس يد املستشار : الرئاسة

وادلقيقة  الثالثةالساعة ، ابتداء من دقيقة ةعش  ستساعتان و : التوقيت

 بعد الزوال ثامنةال 

 الشفهية. ال س ئةلة مناقش: ال عامل جدول

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

 ، رئيس اجللسة:القادر سالمةاملستشار الس يد عبد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ووفقا ملقتضيات النظام ادلاخيل ، 100ال بأ حاكم ادلس تور، الفصل مع

صص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل الس يدات رين، خياملستشاجمللس 

 والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

وقبل الشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول أ عامل هذه 

الوة ما جد من مراسالت اجللسة، أ عطي اللكمة للس يد ال مني لت

عالانت.  وا 

 تفضل الس يد ال مني.

 :لس، أ مني اجملزيمحد تويأ  املستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل النيب ال مني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 : ــب اجمللس من جملس النواب بمكت توصل

 تفاقية خبصوصمبوجبه عىل االيوافق  65.19مشوع قانون رمق  -1

التعاون يف اجملال العسكري والتقين، بني حكومة اململكة املغربية 

 ؛2019يوليو  20وحكومة اململكة ال ردنية الهامشية، املوقعة بعامن يف 

متعددة التفاقية يوافق مبوجبه عىل ا 75.19مشوع قانون رمق  -2

جراءات املتعلقة  آ افابالتفاقيات الرضيبية لتال طراف لتنفيذ اال  لك دي تأ

 2016 نومفرب 24املعمتدة بباريس يف  ،رابحالوعاء الرضييب ونقل ال  

 ؛2019يونيو  25واليت وقعت علهيا اململكة املغربية يف 

اكةل عاهدة املؤسسة لويوافق مبوجبه عىل امل 09.20مشوع قانون رمق  -3

ثيو أ  املعمتدة بأ ديس  ،فريقيةال دوية ال    ؛2019فرباير  11بيا( يف اباب )ا 

يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأ ن التعاون  11.20مشوع قانون رمق  -4

التجاري والاقتصادي والتقين والعلمي والثقايف، بني حكومة اململكة 

آ املغربية وحكومة تركام  ؛2019ش تنرب  23ابد يف نس تان املوقع بعشق أ

تسلمي اجملرمني يوافق مبوجبه عىل اتفاقية  14.20 رمق مشوع قانون -5

 ؛2019أ كتوبر  21قعة مبراكش يف كة املغربية واجملر، املو بني اململ

يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأ ن نقل  15.20مشوع قانون رمق  -6

علهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجملر،  ال شخاص احملكوم

 ؛2019أ كتوبر  21مبراكش يف  املوقعة

ة بني اململكة وافق مبوجبه عىل االتفاقيي 33.20مشوع قانون رمق  -7

الياابن لتفادي الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية و 

يناير  8ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني، املوقعة ابلرابط يف 

 ؛2020

 االتفاق بني اململكة يوافق مبوجبه عىل 34.20مشوع قانون رمق  -8

 8ابلرابط يف  وحامية الاستامثر، املوقعن حول تشجيع املغربية واليااب

 ؛2020يناير 

يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس  37.20مشوع قانون رمق  -9

يرالندا  للشاكة بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وا 

 .2019أ كتوبر  26الشاملية، املوقع بلندن يف 

لت ة احلكومة علهيا، فقد توصأ ما ابلنس بة ل س ئةل أ عضاء اجمللس وأ جوب

ىل اترخيه مبا ييل: 2020 نومفرب 12اسة يف الفرتة املمتدة من الرئ  ا 

 ؛سؤالا 21عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 .سؤالا 24عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .منيشكرا الس يد ال  

الآين ال ول املوجه للس يدة ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال 

جية والتعاون اال فريقي واملغاربة ة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلار الوزير 

املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج، وموضوعه دمع املغاربة 

 .املقميني ابخلارج احلاملني ملشاريع استامثرية

صاةل واملعارصة لتقدمي اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال  

 .السؤال

 ضل.فت

 :محمد امحلايم املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،
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 السادة املستشارين واملستشارات احملرتمني،

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

اجلالية املغربية املقمية  أ فراددلى  ايبقى حمل الاستامثر يف الوطن حاض 

جراءات اليت اختذمتوها  ابخلارج، يف هذا اال طار نسائلمك حول التدابري واال 

 ية املغربية؟من أ جل دمع حاميل املشاريع الاستامثرية من أ فراد اجلال 

 وشكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 الس يدة الوزيرة، اللكمة كل للرد عىل السؤال.

نتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون امل وزيرة لا ،الوايفنزهة  ةالس يد

 :لكفة ابملغاربة املقميني ابخلارجامل ،ني ابخلارجاال فريقي واملغاربة املقمي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

املتعلق شكرا للس يد املستشار والفريق احملرتم عىل طرحه هذا السؤال 

 ني ابخلارج ابملغرب.رات املغاربة املقميبتشجيع استامث

ار، ابلفعل وحسب دراسة كيف ما جاء عىل لسانمك الس يد املستش

زارة املنتدبة أ ن الارتباط ابملغرب اثبت، وامحلد هلل، الرغبة قامت هبا الو 

رادة متواصةل  .واال رادة يف الاستامثرات لهذه الفئة من املغاربة يه ا 

ىل أ ننا مأ سسة هاذ الور نش تغل عىل أ وال م حنناليو  ش ابال ضافة ا 

لتنس يق والالتقائية بني لك يكون عندان التدخل دايلنا مندمج ونقويو ا

 واملؤسسات أ يضا خاصة )1CGEM(متدخيل املؤسسات الوطنية، خاصة 

بالدان، امحلد هلل، عرفت تطور، واحد  عىل املس توى الرتايب، كام تتعرفو

طار مشوع الالمتالتقدم كبري   ركز. يف ا 

فهاذ املقاربة اليل تنخدمو أ هنا تكون معلية، براغامتية  ،يف هذا اال طار

د هلل ول ول وجتديدية ابش يكون عندان تصور مندمج ومس تدام، اليوم امحل

كفاءة اليل  4500مرة عندان برانمج وطين لتعبئة الكفاءات، بغينا ننتقلو من 

ىل و  م الكفاءات ربية، مبا فهيكفاءة مغ 10.000احد تنتعرفو علهيا اليوم ا 

 الاقتصادية. 

خلارج املغاربة املقميني ابطور التزنيل لتحفزي يف أ عددان خمططا هو 

لالستامثر، ابال ضافة عىل املس توى الرتايب مشينا تنش تغلو جبهات أ ربع، 

اتفياللت، من أ جل أ ن  -ماسة، هجة درعة -اجلهة الشقية، هجة سوس

ىل مواكبهتم يف ويكون معلية نظومة رمقية لنواكهبم ووضعنا م  ..نصل ا 

ىل املعلو  التحسيس وأ يضا تكون  مة ابللغات اخملتلفة اليتعندمه الوصول ا 

 يتلكمون هبا، خاصة ابلنس بة لل جيال الصاعدة.

و س نوات اليل ما معر  10راجعنا مع وزارة املالية أ يضا، وبعد أ كرث من 

امحلد هلل غادي ، اليوم تراجع و (MDM Invest)تقمي، اليل هو برانمج 

 يكون يف احلةل اجلديدة اليل غادي جيي عندمك للغرفة وتناقشونه.

 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد املستشار، التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة من فضكل.

 :محمد امحلايم الس يداملستشار 

 الرئيس.شكرا الس يد 

 الس يدة الوزيرة،

شك عىل يش وما عندان أ وال تنشكروك عىل التوضيحات دايكل، 

فيك واحد أ ساس فيك واحد املسأ ةل اليل يه هممة واليل يه أ ساس ية، يه 

ادلفاع عىل هاذ  احلس الوطين وشفنا اجملهودات دايكل اليل تتبذلها من أ جل

دول أ خرى ولكن تتبقى دامئا خا يه عايشة يف االشحية من اجملمتع املغريب، و 

 ا يه من الشحية املغربية.ال صل دايلها هو مغريب، تتبقى دامئ

العمةل الصعبة  تتعرفو الس يدة الوزيرة، هاذ الناس هاذو راه تيدخلو

 هومالهاذ البالد هاذي، وبالدان حمتاجة لو،  (devise) للبالد وراه تيجيبو

ل عىل الصعيد الوطين اليل تيسامهو يف الاقتصاد الوطين هو اثين مدخو 

 اس اليل تستمثر يف هاذ البالد.النما و مليار درمه، هاذو ه 62.2تيوصل 

النس بة ضعيفة يه ولكن هاذ الفلوس اليل تتجي يه اس هتالك واحد 

 اليل تمتيش لالستامثر، عالش؟ 20%

ما عايشني متا، و اكين واحد مجموعة تعقيدات دايل املساطر، عالش ه

كيفاش  تيشوفو اال دارات دايهلم هوماعايشني بواحد الطريقة خمتلفة علينا، 

 ساطر وكذا وكذا. وتبس يط امل يه، 

يدة الس يد تيجي حامل واحد املشوع، ولكن ميل تيجي، الس  

، ما ها من عند ابابالوزيرة، كيجرب شاري واحد البقعة أ رض أ و وارهث

كيجيهبا يستمثرها، ولكن ميل ترنجعو  كذيك الفلوس خيلهيا متا خصويش

 .لتصاممي الهتيئة، الس يدة الوزيرة، كنجربو مشاريع أ خرى

ذن هاذ الناس هاذو  و يدار؟ خصأ ش نو  ا 

ن بواحد الفكرة اليل ىل اكمه، ا  وو يكون هاذ املشاريع هاذي نساعدخص

 .نا نساعدومه فهياخص ، يه ما اكينش فهاذ البالد

تيجي الس يد، الس يدة الوزيرة احملرتمة، تيجرب ال رض دايلو حتفظات، 

آخرين، هاذ املسائل هاذي راه تنعيشوها يوميا  حتفظات وداوها لو انس أ

 .مرارا وتكرارا

شاكل بني مشوع الس يد دارو يف املضيق، الس يدة الوزيرة،  اكين ا 

ز استامثر، الس يدة الوزيرة، مازال ما مرك امجلاعات ومراكز الاستامثر، أ ي

تيتس ىن هاذ مراكز الاستامثر واخلطاب املليك اكن واحضا  نطلقيش، ولكيشا

ذ مراكز الاستامثر، ولكن دة دلمع هادارت اجلديتواال سرتاتيجية اليل 

 ة ادلنيا.يوك مبل، (blocage)فو املشاريع راه واقفة، و تنش

، الس يدة الوزيرة، اكينة اجلاحئة، خصنا تكون تتشوفو امو ولكن أ نت

مرحةل اس تثنائية، هاذ املرحةل هاذي ابش هنزو الاقتصاد دايلنا خصنا 
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ودخل لهاذ البالد خصنا نشوفو املسائل اليل اال نسان اليل جاب الفلوس 

 فو تصامميملساطر ونشو دانفكرو فواحد اجملموعة  نساعدمه، ما نبقاوش

 احلواجئ.جملموعة دالهتيئة ونشوفو واحد ا

خصنا نبسطو املساطر، نعطيو لهاذ الناس ابش حنركو جعةل الاقتصاد 

 دايل بالدان.

 وشكرا الس يدة الوزيرة احملرتمة.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شار.يد املست شكرا للس  

 .اثنية 45، أ عتقد فامي تبقى كل من الوقت الس يدة الوزيرة

دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  املنتدبةلوزيرة الس يدة ا

 :واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج

كراهات بق كد كلأ  أ ان بغيت ن در ما الس يد املستشار، بقدر ما هناك اال 

را رادتنا مجيعا اهناك اال رادة دايل مغاربة العامل وا  حنا دتنا احنا كحكومة وا 

االت لالستامثر أ مام اجملنا نعززو الارتباط عرب فتح هاذ ل أ ن كبدل، من أ ج

 من هجة. ،الكفاءات املغربية ابخلارج

شاكالت عىل املس توى الرتايب، ولكن هناك أ يضا  من هجة اثنية، هناك ا 

 ـعالقهتا بفامي يتعلق ابملنظومة دايل حىت هو مواكبة الاستامثر يف تقدم كبري 

)2CRIes l( ،واصل مبارش، متواصل، دامئ مع املراكز اجلهوية ن عىل تحن

كراهات ولكن اكين اش تغال واكين  لالستامثر، اليل كتش تغل، رمبا اكينة ا 

اكينة  تقدم واكينة مشاريع انحجة يف لك اجلهات ملغاربة العامل، بقدر ما

شاكالت، حنن هنا من أ جل حلها، ه  ناك أ يضا مشاريع انحجة لكفاءات ا 

 لك هجات اململكة. خلارج يفمغربية اب

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة.

يف سؤال موضوعه  ،سؤال اثين لنفس الفريق، فريق ال صاةل واملعارصة

وشؤون اجلالية املغربية ترسيع مساطر معاجلة الشاكايت املرتبطة بقضااي "

 ، لنفس الوزارة."املقمية ابخلارج

 :امحيديامحمد  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

حنن يف فريق ال صاةل واملعارصة بلك رصاحة نشد حبرارة عىل مغاربة 

خصوصا يف  ابية وعن وطهنم ال م،غريهتم عىل الوحدة الرت  العامل فامي خيص

سلمية دفاعا عن الوحدة الاحتجاجات ال خرية اليل كيقومو هبا، احتجاجات 

 
2 Centre Régional d’Investissement 

الرتابية، اليل بلك رصاحة اليل عربو عىل النضج دايل املغاربة اكفة، سواء 

 داخل املغرب أ و خارج املغرب.

 الس يدة الوزيرة،

ىل سؤالنا يف املوضوع، وهو املشالك اليت  تتعرض لها هاذ الفئة رجوعا ا 

ال من انحية  ، خيص الشاكوي اليت يتقدمون هبادايل مغاربة العامل، فامي

الوزارة دايلمك وال من انحية وزارة ادلاخلية وال كذكل وزارة العدل، ولكن 

طمئهنم فامي خيص العديد، والعدد كبري من هؤالء ما تيتلقاوش أ جوبة اليل ت 

 ال م.املشالك اليل ختصهم يف بدلمه 

 وشكرا الس يدة الوزيرة.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

 سؤال الس يد املستشار. ىلعواب الس يدة الوزيرة اجل

دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:

 م.شكرا الس يد املستشار احملرت 

ابلفعل البد من التنويه عىل التعبئة الوطنية الكبرية ادلامئة املتواصةل 

ة الوطنية وعىل الثوابت قائية للك املغاربة عرب العامل، لدلفاع عىل الوحدبتل

 الوطنية ضد خصوم الوحدة الرتابية يف لك أ حناء العامل.

ترسيع  فامي يتعلق بسؤالمك، الس يد املستشار احملرتم، هاذ السؤال حول

ال سايس اليل  مساطر معاجلة الشاكايت، أ ؤكد لمك أ ن احنا اليوم امللف

عة التفاعل نقويو س غلو به حبمك اال شاكالت فعال اليل اكينة، هو أ ننا تنش ت

جراءين هممني هو الرمقنة وأ ننا نقوي مع شاكايت املغاربة د اخلارج، اب 

عات اليل عندها الالتقائية والتنس يق مع لك املؤسسات الوطنية والقطا

 عالقة هباذ الشاكايت.

ع ومعاجلة شاكايت املغاربة، ابلتايل اكن وضع منظومة مندجمة لتلقي وتتب

ىل ذكل  امو أ نتاب االيل ممكن د تدخلو لها عرب املوقع دايل الوزارة، ابال ضافة ا 

مت جتويد البوابة الوطنية للشاكايت، ودخلنا فهيا خدمة خاصة ابملغاربة 

ن شاء هللا، يف ال سابيع املقبةل ابش املقميني ابخل ارج، اليل غادي تنطلق، ا 

ىل ذكل مت توحيد قنوات تلقيكون فهيا أ يضا ا ي ومعاجلة للغات، ابال ضافة ا 

شاكايت املغاربة، ابش كتكون عندان واحد احللقة متواصةل ابملؤسسات 

ن الوطنية واملراكز القنصلية واملغاربة القاطنني ابخلارج بشلك رمقي، ع

حداث فضاء رمقي خاص هباذ العملية هاذي، ودران فهيا دورية  طريق ا 

طار جتويد هاذ مشات للسادة ا  .العمليةلقناصةل والسادة السفراء يف ا 

مث عندان معل مع املؤسسات ذات الصةل هباذ اجملال دايل معاجلة 

الشاكايت، فامي يتعلق بوزارة العدل، اللجنة اخملتلطة يف هذا ال مر التقت 

ن شاء هللا، غادي حنينو ادلورية اليل رمبا تتعرفوها، ادلورية  عدة مرات، وا 

بوزارة ادلاخلية ووزارة يف عالقهتا ابملساطر املتعلقة  2016صدرت يف اليل 
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 العدل وأ يضا وزارة الشؤون اخلارجية والوزارة املنتدبة.

ل العمل الكبري اليل تيكون عىل مس توى املراكز القنصلية ابال ضافة مع

ال رقام  مقدر وكبري اليل اكين يف مركز االتصال بوزارة الشؤون اخلارجية،

عي، اليل ممكن تدخلو فية، مث استمثران أ يضا وسائط التواصل الاجامتالهات 

 وتشوفو يعين احملصةل دايل العمل اليل اكين. 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 الس يد املستشار، التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة.

 :امحيدي امحمد يدار الس  املستش

 شكرا الس يدة الوزيرة.

ال فعال ل ن ال أ حد جيادل يف وطنية ه هناك أ ن اذ الفئة هاذي، ا 

مشالك عديدة ومتعددة، واحنا ما كرهناش الس يدة الوزيرة تعطيو لنا عدد 

الشاكايت اليل توافدات عليمك، والعدد اليل حتالت املشالك دايلها والعدد 

 لول دايلها.اليل ما وصلتوش للح

سبيل املثال، ذكرتو القنصليات، فعال بأ ن هناك مشالك، وذكرتو عىل 

 يف اخلارج كيتاصلو ايت من طرف املواطنني اليل عايشنيصلنا بشاكتو 

 (répertoire) ابلقنصليات ولكن ال أ حد جييب، عندمه ذاك اليش دايل

ندمه واحد اليل عندمه، ع  اليل كريد علهيم، ابش ايخذو املواعيد، املشالك

ما كتجاوبش معهم، ال من  القنصلياتاملشالك كثرية وكذا، ولكن د دالعد

 يب.جي 

ن الاهامتم اذلي يوليه صاحب اجلالةل احنا تنعرفو، الس يدة الوزيرة، ل  

هؤالء، ل ن  لهاذ الفئة هاذي، ومرارا وتكرارا يطلب من احلكومة ال خذ بيد

مةل الصعبة اليل كل العمث كذ ،مغاربة هنمنظرا أ وال وقبل لك شئ بأ  

مث الاستامثرات اليل تيدخلوها لنا يف البالد والغرية اليل عندمه عىل بالدمه، 

لكن هناك تيجيبو هؤالء املستمثرين دايل هاذ اجلالية اليل تتكون عىل برا، و 

دارات، هناك من يس تغل هاذ الفرص هاذو،  مشالك عديدة ومتعددة مع اال 

هناك بعض املسؤولني يف امجليع، ولكن  احنا ما تنقولشواحد احلاجة 

 وجييبو. يديو يبقاواال دارات اليل تيس تغلو هاذ الفرصة هاذي وت 

خصوصا بأ ن هاذ املواطن، هاذ املغاربة دايل العامل اليل تيجيو، واحد 

مه واحد املدة يف الس نة، واحد داحلاجة تيش تغلو يف رشاكت كربى وعن

، واش غيقضهيا يف يوم يف البالد 20تيقيض واحد  اليل ااملدة بس يطة جد

 واملشالك؟غرياتح؟ واش غيقضهيا يف احملامك  العطةل ل ن جا

مث احنا تنعرفو مجيعا، كام يعمل امجليع، بأ ن املستمثرين دايل املغاربة 

اليل فيه املشالك، فيه مشالك عديدة و خصوصا اليل تيستمثرو يف العقار 

ب عىل العقارات الك دايل التسيل كرية، فيه مشومتعددة، فيه مشالك مع ا

 حد احلاجة اليل تيجيدايل هؤالء، مث ذاك اليش دايل تصاممي الهتيئة، وا

تيجرب بأ ن ال رايض دايلو اكمةل اكن فهيا مناطق خرضاء، مع العمل بأ ن اليل 

 اكين هنا تيدافع عىل حقو.

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .املستشارشكرا الس يد 

 س يدة الوزيرة.الرد عىل التعقيب ال 

ريقي دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال ف املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 ة ابملغاربة املقميني ابخلارج:واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكف

شاكية وفق هاذ  585.. وقد طلبت ال رقام، متت معاجلة أ زيد من 

ذا اكنت عندمك شاكايت يف عدم ال  تواصل اذلي أ ان املنظومة اليل قلت كل، ا 

حنا أ ستبعده، ل ن السادة القناصةل وال طر واملدير مه معبئني، ولكن ا

 نتابعو ما قلمتوه. نامس تعدين، منفتحني أ ن 

استمثران أ يضا الوسائط دايل التواصل  املسأ ةل الثانية أ يضا احنا

الاجامتعي وتلقت اخللية، ل ن هناك خلية مس تعدة تواصل معمك أ يضا 

ماكملة ومعاجلة ملفات  1557عن بعد وحضوراي، تلقت  ابلوزارة تش تغل

 ذات الصةل.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

الكفاءات "موضوعه  ،سؤال للفريق ادلس توري ،لنفس الوزيرة

 ."واخلربات املغربية ابخلارج

لقاء السؤال.لي   تفضل أ حد منمك ال 

 :العابد العمراين امللودي املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،يد الس  

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارين،

ميقراطي الاجامتعي  الفريق ادلس توري ادلالس يدة الوزيرة، حنن يف

عادة فتح  نقاش حول موضوع تعبئة اخلربات والكفاءات املغربية بدول قرران ا 

 املهجر، ملاذا؟

سرتاتيجية كبرية، لكن نود، ا لس يدة ل ن هاذ املوضوع هل أ مهية وهل ا 

جودة ابخلارج الوزيرة، أ ن نناقشه من زاوية أ خرى، فلك الكفاءات املو 

د ازدادت بدول املهجر، لكن نالحظ عىل أ نه أ غلب الكفاءات ليست ق

 كنوجدواخلربات يه ازدادت ابلوطن ال م، ازدادت هنا ابملغرب، ل هنا و 

الابتدائية هاذ اخلربات تلقت التعلمي دايلها خالل اكفة مراحهل  معظمعىل أ ن 

وم وحصل هاذ اخلبري عىل ادلبل وال خالل املعاهد وال اجلامعات املغربية،

ال أ نه تيسمح يف  هناية املطاف اليل كيسعى هل وتيكون حصل عىل وظيفة ا 

 يف مجيع اليل حصل عليه يف هاذ البالد وتمييش دلول املهجر.

يف هاذ ساءلو، الس يدة الوزيرة، هل وزارتمك عندها دراسات ت تن  ايهنا



 2020كتوبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

5 

 (2020رب مفنو  24) 1442ربيع الآخر  8

يل كتخيل هاذ الكفاءات تتسمح اجملال ابش نوقفو عىل ال س باب احلقيقية ال

الزمالء اخلربات اليل تنعرفو خالل ل نه من  ؟ البالد وتمتيش تبحثيف

دايلنا، ما تيسعاش للرحب املادي، تتلقاه رمبا تيتلقى قل من اليل اكن عندو 

ما أ ان ابيق ابغ ما هنا، ولكن ميل تتسولو تيقول كل ا  ي نزيد نبحث، ا 

 .ايذاتو هنا ملقاش

ق ادلس توري ادلميقراطي لهذا، الس يدة الوزيرة، فنحن اليوم يف الفري

مشاركة القطاعات ال خرى، خاصة ما  ىل أ نه البد منالاجامتعي، ننهبمك ع

بداع، لوقف نزيف جهرة ال دمغة، ل ن املهمة  يتعلق يف جمال الابتاكر واال 

الكفاءات اليل يه يف اخلارج وننساو اليل ىل و عنعبأ   مزدوجة، ما خصناش

عطاء أ مهية، أ ولوية للخربات  بد منن هنااي ما غنحققو والو، التميش يو م ا 

هنا يف البدل ال م واضطرت لسبب من ال س باب، والكفاءات اليل تكونت 

 وهو اليل بغينا معمك توقفو عليه ونعرفوه.

 وشكرا الس يدة الوزيرة.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .راشك

 اللكمة كل الس يدة الوزيرة للرد عىل السؤال.

ون اخلارجية والتعاون اال فريقي ير الشؤ دلى وز املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:

 .شكرا الس يد املستشار احملرتم

ىل اخلارج، أ وال الهجرة يه  قرار خشيص، نتفق جهرة الكفاءات املغربية ا 

 ان توطنيمن أ جل أ ن تكون عند ابلفعل هو أ ن وجب أ ننا نش تغلو مجيعا

 لكفاءاتنا املغربية من أ جل حاميهتا من نزيف الهجرة ابخلارج.أ كرث 

ولكن أ ان نؤكد كل أ ن أ يضا الكفاءات املغربية ابخلارج سواء اليل 

الهجرة املغربية درست ابملغرب أ و اليل كربت ابخلارج، عىل اعتبار أ ن أ يضا 

عندها اليوم فهيا متغري أ سايس هو ال جيال الصاعدة، للك هذه الكفاءات 

رادة مشرتكة هو اال سهام وتقوية اال سهام يف التمنية ال وطنية تتقامس ا 

وال وراش التمنوية بقيادة جالةل املكل محمد السادس، حفظه هللا، احنا 

فامي خيص تعبئة  تنش تغلو اليوم عىل ورش همم جدا حناول ترسيعه،

منش يو  الكفاءات املغربية ابخلارج ابلشلك املندمج، ممأ سس، عىل أ ساس أ ن

 أ يضا يعين الس تدامته.

رج اليوم، ل ول مرة تيتوفر فهيا ابلتايل تعبئة الكفاءات املغربية ابخلا

أ يضا اكن اش تغلنا بشلك تشاريك ابلتقائية وطين لتعبئة الكفاءات، برانمج 

رى، ل ن أ مه يشء هو أ ن يف لك وزارة، يف لك مؤسسة مع الوزارات ال خ

دايل تعبئة الكفاءات، وهذا امحلد هلل،  جب أ ن حيرض هاذ احملوروطنية، و 

ا، حبيث أ ن فهاذ املدة الوجزية أ حدثنا فرق جنحنا فيه بلك موضوعية نقوله

معل اليل خرجت لنا حمصةل مشفة، اليوم كنتوفرو عىل هاذ الربانمج 

ىل  4500ة الكفاءات، اليل بغينا ننطلقو من الوطين لتعبئ كفاءة،  10.000ا 

بئة وجذب ، لك مؤسسة وطنية عندها حمور لتع فيه أ ن تكون لك وزارة

دماج الكفاءات املغربية اخلاصة ابجملال دايلها.  وتسهيل ا 

طور التزنيل والتنفيذ، اليل هو يف أ طلقنا برانجمني اليوم هام  ،أ يضا

اليل هو اليوم  (MRE Academy)بية ابخلارج برانمج الكفاءات املغر 

الكفاءات بأ ربع قارات باكت دس ش  مخ ،ربية دايلنا ابخلارجءات املغالكفا

نعاش  ،4500ابلعامل، اليل مه  اليوم تيش تغلو مع املكتب الوطين للتكوين وا 

رس لنقل اخلربة، لنقل الابتاكر، الشغل، ابش ممكن أ ن يكون واحد اجل 

سهام يف ال  ى فامي نني يف جماالت ذات أ مهية كرب تكوين وتكوين املكو أ يضا لال 

التعمل ن يف املغرب، اليل هو يف جماالت يتعلق ابلعرض دايل التكوي

اتحة الفرصة هلم، وهذا امحلد هلل، ما مت  اال لكرتوين، التعمل عن بعد، أ يضا ا 

طار الشوع يف تكوين املكونني، بدأ  هاذ اليش من بداية  احلصول عليه يف ا 

 .نربش ت 

ىل تعبئة الكفاءات، اليل هاذي م   شكرمه اليل تعبأ وناس بة ن ابال ضافة ا 

 معبئني. اكروان والزالو  ل جاحئةمعنا خال

 :اجللسةالس يد رئيس 

 .الس يدة الوزيرة شكرا

طار التعقيب فامي تبقى لمك من الوقت الس يد املستشار.  يف ا 

 :امللودي العابد العمراين املستشار الس يد

 لوزيرة.شكرا الس يدة ا

اطلعنا عىل بعض ال رقام، اليل يه يف من خالل البحث فهاذ اجملال 

وطنية والتعلمي العايل عىل خميفة، مفثال جاء عىل لسان وزير الرتبية ال احلقيقة

  .همندس 600أ نه س نواي كهتاجر من املغرب للخارج 

الس يدة الوزيرة، تنعرفو عىل أ ن املهندسني من خالل اكفة  ،وهنا

معويم، وابلتايل ادلوةل تتحمل فتيكون واحد التعلمي  دلرايس دايهلماملسار ا

 مايل. واحد الالزتام

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا. 

ذا أ ردمت.  موضوع همم سيناقش يف اللجنة ا 

، للفريق "معاانة اجلالية املغربية املقمية ابخلارج"موضوعه  ،السؤال الرابع

 .لتقدمي السؤال احلريك

 اليس الس باعي.

 الس باعي: ستشار الس يد مباركمل ا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 احملرتمة، الس يدة الوزيرة

خواين املستشارين احملرتمني  ،أ خوايت، ا 
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فرضت جاحئة كوروان وتداعياهتا حتوال جوهراي يف العديد من 

 الس ياسات العمومية والقطاعية.

اربة اجلديدة ويف هذا اال طار نسائلمك، الس يدة الوزيرة، حول املق

 املعمتدة ملعاجلة أ وضاع املغاربة املقميني ابخلارج؟

 شكرا.

 :اجللسةئيس الس يد ر 

 الس يدة الوزيرة اجلواب عىل السؤال.

دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:

 لس يد الرئيس.ا اشكر 

 شكرا لمك الس يد املستشار احملرتم.

 مل نعتد هل اخاص ا وفرضت س ياقابلفعل فرضت هذه ال زمة حتوال

ة املغاربة املقميني ابخلارج ما ابلسابق، ومن بني ما فرضته أ يضا أ ن ل ول مر 

ىل املغرب يف معلية  ، اليل اكنت تتكون لك "مرحبا"اس تطعوش أ هنم يلجو ا 

ومتفردة وختص   تتكون انحجة واليل يه حقيقة ممتزيةس نة، وامحلد هلل

 عالقهتم ببالدمه، حبيث أ ننا تنس تقبلو لك س نة ما املغاربة املقميني ابخلارج يف

 الث ماليني.يزيد عىل مليونني أ و ث

طار هاذ الس ياق اخلاص اذلي فرضته جاحئة كوروان، احنا  يف ا 

 تنش تغلو عىل ثالث مس توايت:

ربة املقميني ابخلارج، كام تفضلت مع الس يد جامتعية للمغااملواكبة الا ،أ وال

ن شاء هللا، يف اللجنة بشلك مس تفيض.املستشار سابقا، ونتلكم  و، ا 

 اليوم عندان منظومة معلية فامي يتعلق: 

بترسيع الاس تجابة والتفاعل مع الشاكايت دايهلم، أ يضا مشينا  ،أ وال

ة أ يضا رمقنة داخل المتثيليات فامي يتعلق ابخلدمات، وهناك منظوم للرمقنة

ىل ذكل العمل الكبري اليل تنالقن  ديروه فامي يتعلق بتعبئة صلية، ابال ضافة ا 

 الكفاءات.

مث أ مه ما ميكن أ يضا أ ن نرسده هو املواكبة القانونية والاجامتعية اليل 

ئات اليل ممكن أ ن يكونو كهتم خاصة الفئات الهشة من النساء وأ يضا من الف 

زاء التداعيات اليل غادي تفر يف وضعية ه  ضها وفرضهتا ظروف شاشة ا 

 اجلاحئة.

 :اجللسةالس يد رئيس 

طار التعقيب.  اليس الس باعي يف ا 

 مبارك الس باعي:املستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 .شكرا الس يدة الوزيرة

مغاربة العامل يف هذه الظرفية تفاعال مع جوابمك واس تحضارا ل وضاع 

والاقرتاحات  ، نود يف الفريق احلريك التأ كيد عىل املالحظاتالوابئية الصعبة

 التالية:

املبذوةل للتخفيف من التداعيات الاقتصادية اجملهودات أ وال، رمغ 

والاجامتعية والنفس ية للجاحئة عىل مغاربة العامل ابلرمغ من تأ خرها، اعتبارا 

زيرة، الصحي وحاةل الطوارئ الصحية، نتطلع الس يدة الو لظروف احلجر 

جياد حلول متكن  قدام احلكومة عىل ا  ىل ا  ل املغاربة من زايرة وطهنم ال م بأ قا 

 ؛التاكليف ومبساطر بس يطة

اثنيا، الس يدة الوزيرة كام تعلمون، يسامه مغاربة العامل يف التمنية 

صدر للتحويالت النقدية الاقتصادية والاجامتعية لبالدان، ويعدون اثين م

ال أ   ت ن تداعيات اجلاحئة الاقتصادية والاجامتعية اكنال جنبية للمغرب، ا 

ترسحي العامل وتراجع اال عاانت الاجامتعية وخمية عىل أ فراد اجلالية، بفعل 

دلول الاس تقبال، مما أ حضى معه تدخل احلكومة ملواكبهتم ودمعهم، أ مرا 

 ؛ضوراي ومس تعجال

وق املواطنة الوزيرة، يمتتع املغاربة املقميون ابخلارج حبقاثلثا، الس يدة 

ىل تفعيل فصول ادلس تور، اليت اكمةل، ويف هذا الصدد ندعو احلكوم ة ا 

ؤطر املشاركة الس ياس ية والانتخابية ملغاربة العامل يف بدلمه ال م، وتضمن ت

ة لدلفاع عن مشاركهتم أ يضا يف املؤسسات الاستشارية وهيئات احلاكم

 هم وحقوقهم.مصاحل 

طار عجندد التأ كيد عىل ،ويف هذا اال  ادة هيلكة جملس  ضورة تعجيل ا 

 ؛راينصوص عليه دس تو دوره كام هو م  ة ابخلارج، ليلعباجلالية املغربي

ىل ما ييل:  رابعا، نتطلع الس يدة الوزيرة يف الفريق احلريك أ يضا، ا 

نقل جامثهنم التدخل العاجل لمتكني أ س املتوفني من مغاربة العامل من  -

ىل أ رض الوطن، مع اس تحضار ما ذلكل  من تاكليف مادية ا 

دارية، خاصة يف ظل  ؛اجلاحئة وصعوابت ا 

االت لتسامه يف ة ابخلارج يف خمتلف اجملحتفزي الكفاءات املغربي -

رشاكها يف حتمل املسؤولية يف  ال وراش التمنوية لبالدان، والعمل عىل ا 

قامة من املناصب العليا، يف الوقت اذلي تس   تفيد فيه بدلان اال 

 نيا وس ياس يا.كفاءاهتم علميا وتق 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا الس يد الرئيس.

 للرد عىل التعقيب.اللكمة كل الس يدة الوزيرة 

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي 

 ابملغاربة املقميني ابخلارج:واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

مس تعدة أ ن أ مثل أ مام اللجنة من أ جل اخلوض يف لك امللفات،  أ ان

 ة طرحمتوها.ل هنا يه ملفات كثري 

فامي يتعلق مبا حالت دونه هذه اجلاحئة ول ول مرة، لل سف الشديد، 
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بية البد وأ ن عندها واحنا حقيقة نتأ مل كلك ال س، ل ن لك ال س املغر 

ضته هذه اجلاحئة يف التدابري اليل مغريب أ و مغربية ابخلارج، ابلرمغ من ما فر 

يوليوز  15قرار منذ  ضهتا، املغرب اختذوقعت، يف اال شاكالت اليل فر 

املنرصم بتنظمي معلية اس تثنائية متكن املغاربة املقميني ابخلارج أ هنم، وفق 

يل اليوم املتخذة من طرف لك البدلان من أ جل ابلطبع التدابري الاحرتازية ال

ىل الرتاب الوطين، ابلتايل مجموعة من املغاربة، وامحلد هلل، اس تطاعو  الولوج ا 

 س دايهلم.م يزورو يعين ال  أ هن

ذاكرو تفامي يتعلق ابملواكبة الاجامتعية، واليت أ ان مس تعدة جني للجنة ون 

ليل تنقومو به يف جمال يف لك اجلوانب اليل كهتم خاصة هاذ التحول ا

الت اليل مفروضة ابجلاحئة وأ يضا بغري الرمقنة، ل ننا احنا واعيني بأ ن اال شاك

جنيو للجنة ونتلكمو بشلك يعين  واجلغرايف، وهناك اجلاحئة، اال شاكل الزمين

 مفصل عىل لك هذه اال شاكالت.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

تيسري وتسهيل "موضوعه  ،الاشرتايكيف نفس القطاع، سؤال للفريق 

 ".اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل

 س يد رئيس الفريق.كل ال  السؤال

 :امحليد فاحتي عبد املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 س يدة الوزيرة،ل ا

 السادة الوزراء،

الس يدة الوزيرة، هذا السؤال دايلنا هو املهنجية املعمتدة لتيسري 

 ..وتسهيل اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل، رمبا السؤال اكن يعرف شوية دايل

آخر، وهاذ واقع يعين قدمي يش شوية ، لكن يف ظل اجلاحئة هناك واقع أ

آخر دلى مغاربة العاملاجلاحئة خلق حاجيات أ خرى وخلق وض ، ع اجامتعي أ

ما عرفتش يف الوزارة هل هناك تشخيص لوضعية مغاربة العامل؟ وما يه 

احلاجيات اجلديدة اليل ظهرت يف هذه الظرفية؟ وكيف تعاملت معها 

ضع فرض علينا كبدل، فرض علينا كحكومة أ ن احلكومة، خاصة أ ن هاذ الو 

 احلاجيات، كيف تعاملت دبريلت -كام يقال  - ندمج بشلك قوي الرمقنة

 مك، الس يدة الوزيرة، مع هذا الوضع؟وزارت

 شكرا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شكرا.

 اللكمة كل الس يدة الوزيرة للرد عىل السؤال.

فريقي ارجية والتعاون اال  دلى وزير الشؤون اخل املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 ني ابخلارج:واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقمي

 .شكرا الس يد املستشار احملرتم

ابلفعل احنا عندان تشخيص بدراسة وأ يضا عندان تشخيص متواصل 

يف لك بدل تدابري  اليل كيتخذ ،بدل ،لهاذ الوضعيات اليت تتغري مع لك بدل

آخر.لبدل نفسه، اليل ختتلف يف قارة أ  معينة خاصة اب  خرى ويف بدل أ

 ن اجلاحئة يه سعت مشوع طموحلهذا الوزارة قبل اجلاحئة ولك

 وواعد اليل هو ورش اال صالح القنصيل العميق. 

 ،أ ان أ بشمك وأ ؤكد لمك، الس يد املستشار، وعربمك لك مغاربة العامل ،اليوم

ن شاء هللا، املشوع اليل د هلل، قبل هناية الس نة غادي نطلأ ن امحل قو، ا 

هجرة املغربية ابخلارج تناسب مع كذكل الوضعية اجلديدة اليل تتعيشها ال ي 

طالق والوضعيات اليل كمتلهيا هذه اجلاحئة، حبيث أ نه غادي يمت  منظومة "ا 

ن شاء هللا، عن بعد.حبيث اخلدمات اليل "املواعيد   غادي تكون، ا 

لقنصلية الس نة أ ن بعض املراكز ااملرتقب قبل هناية هذه  هذا ومن

خاص، كذكل   تطبيقالقنصلية ابملواعيد عرب دايلها اخلدمات غادي تقدم

طالق منظومات رمقية  املرتفقني  خلدمات القنصلية وتيسري ولوجاغادي يمت ا 

هبا عرب البوابة الالكرتونية، احلاةل املدنية، خدمة جتديد جواز السفر 

املغاربة يف لك الواثئق ذات  تيحتاهجا م اليلالرسو  رمقنة البيومرتي، كذكل

ةل املدنية، يف اجلانب دايل دايل احلا يف اجلانب ةالصةل ابخلدمات القنصلي

 الالكرتوين للواثئق.  احلفظاال لكرتوين و  التنرب العقود وأ يضا اعامتد

اس تعجالية احلصول عىل الواثئق، سواء البطاقة  غتبقى ابملوازاة

 ابلنس بة للحاالت القصوى املس تعجةل. ازسواء اجلو  ،الوطنية

 املنتدبة منظومة الوزارةداخل وزارة الشؤون اخلارجية و  هناك ،كذكل

ىل وجنيو رمقية، أ ان تلكمت عىل شوية عىل املنظومة  ونتلكمو بغيتو للجنة ا 

 الرمقية. 

فهيا  تنديرو فامي يتعلق مبعاجلة الشاكايت اليوم عندان حلقة متواصةل

دايل املواطن ( profilم )فهيا اليو  اليل( chikaya.ma) ـالالتقائية ب

زير العدل فة أ يضا فامي يتعلق ابللجنة، والس يد و املغريب ابخلارج، ابال ضا

وزارة العدل، النيابة  دايل الشاكء، خاصة فهيا مجموعةحيرض معنا، جلنة اليل 

ت بعد العامة، فامي يتعلق أ يضا بوزارة ادلاخلية، هاذ اللجنة اليت أ طلق

لتبت يف  خمتلطة جلنة اكينة ، اليوم2015اخلطاب املليك السايم دايل 

جراءات اليل تسهل  وأ يضا 2016ة دايل عة دايل ادلورياملراج لك اال 

ر فامي يتعلق ابلوضعية اجلديدة اليت فرضهتا، ولكن بلك وتبسط املساط

 .ةجلاحئهذه ا أ يضا علهيا قبل أ ن تأ يت تنش تغلو رصاحة نقول كل احنا بدينا

 :اجللسةالس يد رئيس 

طار التعقيب.  الس يد رئيس الفريق، اللكمة لمك يف ا 

 امحليد فاحتي: عبدتشار الس يد س امل 

شكرا الس يدة الوزيرة عىل هاذ املعطيات، واحنا كنا متأ كدين بأ نه اكين 

معل تيدار، خاصة فامي يتعلق بتدبري اخلدمات عن بعد وعرب الرمقنة، وهذا 
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ذ ا أ ردان أ ن نبقى مضن بدلان العامل اليت حترص عىل مفروض علينا. ا 

 رمقنة.مس تقبلها، البد أ ن ندخل هذه ال

ب الانتباه ليست احلاجات دايل مغاربة العامل أ ان أ ريد أ ن أ نبه جي ،كذكل

فقط يه واثئقهم أ و احملافظة أ و وزارة ادلاخلية أ و.. ولكن هناك واقع مايش 

قامة، اكين بعض احلاالت،  واقع واحد ولكن واقع متعدد حسب بدلان اال 

دوةل، احنا ما  انخذو الوضع يف فرنسا مثال، لل سف هاذي س يادة دايل

جراءات، مشاريع تشيعات وتشيعات اليل غنتدخلوش فهيا، و  لكن هناك ا 

وكذكل وضعية  ،تتوضع مغاربة العامل ابال ضافة للك اجلاليات يف موقع صعب

ئات متعددة تعيش معاانة حقيقية من كوفيد من الناحية الاجامتعية، هناك ف 

 عية.الناحية الاجامت

 هاذ ال ش ياء هاذي. الرجاء التفكري يف ،ذلكل

لس يدة الوزيرة، بغيت نس تغل هاذ السؤال، ومن خاللمك وامسحي يل، ا

أ نمت معنيني جزئيا، ولكن احلكومة كلك، نثري وضعية واحد حوايل  ..ليس

 5000ية وسبتة، هناك فرد نساء ورجال يش تغلون يف مليل  9000

املدة، يف سبتة بعقود غري حمددة  كيش تغلو 3600كيش تغلو يف مليلية و

س نة دايل العمل، لكن منذ  25س نة دايل العمل،  20هناك اليل عندمه 

غالق احلدود الناس ل هنم مقميون يف املغرب، مقميون يف .. يعين وقف ا 

غالق احلدود، هاذ الناس اليوم  املغرب تيش تغلو، ولكن تيش تغلو منذ ا 

ت، تشتلشلك، حياهتم العائلية همددين بفقدان معلهم، همددين بواحد ا

وكذكل املتقاعدين اليل هنا ما ميكن لهومش  ،أ طفاهلم يف وضعية صعبة

ىل خصهم يدخلو، ذلكل الرجاء ومن خاللمك  ال ا  ايخذو املعاش دايهلم ا 

 .ل هاذ الناساحلكومة التفكري يف هاذ املوضوع، يف هاذ املعاانة داي

 .الوزيرةشكرا الس يدة 

 :الس يد رئيس اجللسة

ال مل يبق كل من الرصيد الز أ عتقد، الس يدة الوزيرة،  مين من الوقت ا 

ىل اكن ممكن 5ثواين، غادي نعطيك   .ثواين ابش ا 

 تفضيل.

دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 ارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:واملغاربة املقميني ابخل

امل هو مبدأ  دس توري، حنرص ة العمغاربحقوق يف ثواين، مواكبة وحامية 

 عليه نواكب وضعيهتم يف خمتلف البدلان.

ما بعد أ و خالل أ و ما املسأ ةل الثانية، عندان برانمج اس تعجايل ملواكبة 

ن شاء هللا، نتقامسوه معمك وج"19-كوفيد"بعد  زء منه اليل هو امحلاية ، ا 

ن شاءالاجامتع  هللا،  ية مشوع قانون غادي جيي عندمك بدون شك، ا 

 للمجلس من أ جل تقامسه.

 الس يد الرئيس.لمك شكرا 

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

آخر سؤال يف هذا  لفريق الاحتاد املغريب للشغل، موضوعه  القطاعأ

آل اال سرتاتيجية الوطنية للهجرة "  ".واللجوءمأ

 تفضل.

 اليحياوي:فاطمة الزهراء املستشارة الس يدة 

 شكرا الس يد الرئيس.

آل س يدة الوزير نسائلمك، ال  الوطنية للهجرة  اال سرتاتيجيةة، عن مأ

 ؟واللجوء

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابةالس يدة الوزيرة، تفضيل   عىل السؤال. لال 

عاون اال فريقي دلى وزير الشؤون اخلارجية والت املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 ني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:واملغاربة املقمي

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة.

حريصة  ،وزارة الشؤون اخلارجية قبلها ،أ ؤكد لمك أ ن الوزارة املنتدبة

عي، عىل تزنيل اال سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء يف بعدها الاجامت

لتدبري املندمج لهذا امللف ايف بعدها  وأ يضا ،بعدها الرتبوي، بعدها الثقايف

 كة للجميع. ليت تعلمون أ هنم مسؤولية مشرت ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة كل.

 املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي:

 الس يدة الوزيرة،

رفو أ نه البالد واقيةل اجلواب هذا مايش جواب عىل سؤالنا، وابلتايل تنع

عىل  ، بناء2014رة واللجوء منذ اعمتدت واحد اال سرتاتيجية الوطنية للهج

 جديدة لقضااي الهجرة، بعد ت ملكية سامية لبلورة س ياسة شامةلتعلامي

قامة، الزتايد امللحوظ يف عدد املهاجرين  ىل بدل ا  وحتول بدلان من بدل عبور ا 

العديد من االتفاقيات ادلولية  ما عزز من مصداقية بالدان ومصادقهتا عىل

 27.14اطنني واعامتد القانون امللزمة للمغرب بعدم المتيزي بني املهاجرين واملو 

 املتعلق مباكحفة الاجتار ابلبش.

ان يعيشون عىل وقع مازال املهاجرون يف بالد ،وعىل الرمغ من ذكل

مهنم بصفة غري املعاانة، بسبب تعرضهم للمامرسة المتيزيية واس تغالل املقميني 

ي قانونية بتشغيلهم دون أ دىن احلقوق وعدم الترصحي هبم والرتحيل القرس 

ىل املناطق اجلنوبية للمملكة، يف خرق واحض  للمهاجرين وطاليب اللجوء ا 

وحرماهنم من الاس تفادة  ،اال نسان للمعاهدات ادلولية ذات الصةل حبقوق
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اانهتم بعدم تسلمي من اخلدمات الاجامتعية، كام معق احلجر الصحي مع

اعف عىل السلطات وثيقة التنقل الاس تثنائية وفرض حاةل حصار مض

وكذا  ، خالل فرتة احلجرنيخملاميت اليت يقطن هبا املهاجرون غري النظاميا

س ال عامةل يف القطاع غري املهيلك رمغ اس تثناهئم من ادلمع املؤقت لل 

 اش تغاهلم يف هذا القطاع.

 الس يدة الوزيرة،

التجربة داخل العديد من ادلول أ ن الهجرة شلكت عىل ثبتت لقد أ  

قتصادية والاجامتعية مىت مت اال دماج الفعيل ادلوام قاطرة للتمنية الا

بالدان اال ساع ابلتزنيل العميل  للمهاجرين داخل اجملمتع، وهذا ما يتطلب من

ة تقائيللك مضامني اال سرتاتيجية الوطنية للهجرة، مع احلرص عىل ضامن ال 

رشاك اال   سرتاتيجيات املعمتدة يف جمال الهجرة بني خمتلف القطاعات املعنية وا 

ركة النقابية، ابعتبار الهجرة قضية جممتعية واجامتعية مرتبطة بشلك وثيق احل

 .ومعل احلركة النقابيةمبجال اهامتم 

 كام نؤكد يف فريق الاحتاد املغريب للشغل عىل:

صالح  - ذلي يتناىف مع مبادئ ا 02.03رة قانون الهجضورة تعديل وا 

  فلسفهتا؛اال سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اال نسانية يف

خراج مشوع قانون  - املتعلق ابللجوء ورشوط  66.17اال ساع اب 

 منحه؛

ىل احلقوق الاجامتعية والاقتصادية، خاصة  - تعزيز ولوج املهاجرين ا 

آل  ،الشغل والصحة والتعلمي والتكوين لضامن املساعدة يات معلية واعامتد أ

عرضن للك أ نواع القانونية هلم يف ش ىت اجملاالت، خاصة النساء الاليئ يت

 العنف اجلسدي واللفظي والتحرش اجلنيس.

وال يفوتنا هنا أ ن نؤكد للحكومة ضورة تركزي أ كرث عىل هذه الفئة 

لية محلةل ادلو وتوفري امحلاية الالزمة لها، خاصة وأ ن بالدان منخرطة يف ا

 ة العنف ضد النساء، وحنن عىل ساعات من انطالق فعاليهتا..ملناهض

 جللسة:الس يد رئيس ا

 شكرا. 

 هللا يريض عليك. 

 كل، الس يدة الوزيرة، للرد عىل التعقيب. اللكمة

املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  الوزيرةالس يدة 

 ابملغاربة املقميني ابخلارج:واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة 

 الس يدة املستشارة احملرتمة،

مملكة  ،لكة التسامح اململكة املغربية، ممأ ان ال أ ظنك تتحدثني عىل

املغاربة اليل ما معرمه تيديرو المتيزي العنرصي ضد ال جانب، وأ ان أ حتمل ما 

 .ابلتايل، أ وال، هذا ابلنس بة لنا مجيعا ،أ قول

محمد السادس، احلكومة ية بقيادة جالةل املكل ابلنس بة للمملكة املغرب 

وتنفذ وتزنل اال سرتاتيجية الوطنية املغربية ملزتمة حريصة عىل أ ن تطبق 

 لهجرة واللجوء. ل 

برانمج معل  11للجنة ونتحدثو، عندان  أ ان أ تلكم ابل رقام وغنجيو

، حنن اليوم مغريبطفل  3636قطاعي من بعد مؤرشاته ممكن نؤكد لمك أ ن 

ىل جانب املغاربة يف املدارس العمومية، عندان  الشف أ هنم تيقعندان راو ا 

لمتيزي، مجيع الربامج اليل مسنا مجيع الربامج هبذا ابش حنيدو االشف أ ن تقا

 ، أ ان مل... الس يدة، الس يد الرئيس..مهنافدو اتيس ت

 الس يد رئيس اجللسة:

 .فضكلمن فضكل، من 

لشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير ا

 ة املقميني ابخلارج:املغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربو 

 امضن يل اللكمة، أ ان تلكمت، مل أ قاطعها. عفاكالس يد الرئيس، 

 الس يد رئيس اجللسة:

 كل ذكل.

 هللا يريض عليك، هللا يريض عليمك.

خلارجية والتعاون اال فريقي املنتدبة دلى وزير الشؤون ا الوزيرةالس يدة 

 ني ابخلارج:املغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميو 

ذن أ ان غري  تسحب ما قالته فامي يتعلق ابلرتحيل والمتيزي ما  نطلهباا 

 اكينش..

 الس يد رئيس اجللسة:

عليك، هللا يريض عليك، هللا يريض عليمك، ال غادي نرد  يريض هللا

دي نعطهيا وقهتا، هللا يريض عليمك اليل بغا يرد اكين فرص، لها الوقت، غا

 و جتاوبوها.ت، اليل هترض اكين حمطا

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي 

 ابملغاربة املقميني ابخلارج: واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة

لزتاماهتا وطنيا ودوليا والوفاء ابالالزتام اململكة املغربية حريصة عىل 

فريقيا، مل ترتدد بق  أ عطتوأ مميا، ويه  يادة جالةل املكل محمد املثال ا 

عطائه التوجهيات ابش تعمتد الوزارة..السادس ثر ا   ، حفظه هللا، ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 . عليمكهللا يريض عليمك، هللا يريض  خليو الوزيرة،

ويب وفيش اكع، جاواب، ما تشري يف اجلالس يدة الوزيرة، اس مت

 ..الس يدةاجمللس، جاويب اجمللس 

وزارة وأ نت جاويب ، هذا سؤال موجه كل للهللا يريض عليك، جاويب

 اجمللس.

دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي  املنتدبةالس يدة الوزيرة 

 واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:



 2020كتوبر أ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

10 

 (2020رب مفنو  24) 1442ربيع الآخر  8

ىل جانب  3636 أ نيتعلق ابلتزنيل أ قول  فامي طفل أ جنيب تيقراو ا 

ىل  طفل اس تافدو  701. أ يضا 2020- 2019غاية مزيانية وليدات املغاربة ا 

طفل من التعلمي ال ويل برمس املوامس  338لنظامية، مج الرتبية غري امن بران

ن شاء هللا يف هاذ الس نة غادي يزيد العدد،  2019-2018ادلراس ية  وا 

 505، "تيسري"من وليدات املهاجرين ابملغرب اس تافدو من برانمج  468

 ، أ يضا عندان معل مع"مليون حمفظة"مج اس تافدو من بران

(3l’ANAPEC ) حبيث أ ن اكين برانمج خص ملواكبة اال خوان دايلنا اليل

عندان رشف وتنعزتو جبميع جنس ياهتم، وخاصة ال فارقة أ ننا نواكبومه فامي 

خواهنم املغاربة، تتنظم محالت وقائية يتعلق ابحلص ىل جانب ا  ول عىل معل ا 

دماج املهاجرين 4MED(RA( اس تافدو من الرميد ىل ا  ، ابال ضافة ا 

ىل أ ن عندان برانمج والالجئني يف  برامج السكن الاجامتعي، ابال ضافة ا 

جنيو للجنة ونتذاكرو، وحنن اليوم عندان خمطط معل  ،اس تعجايل ملواكبهتم

دايلها يف تزنيل  اتامجلاعات الرتابية مضن الاختصاص ابش نواكبو

 اال سرتاتيجية الوطنية للتمنية.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يدة الوزيرة،

من فضكل، الس يدة الوزيرة، نشكرك الس يدة الوزيرة عىل مسامهتك 

 معنا يف هذه اجللسة. 

ونرحب ابلس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية للتفاعل واملشاركة 

 .معنا يف هذه اجللسة

وننتقل للسؤال ال ول موجه لقطاع ال وقاف والشؤون اال سالمية، 

صالح "موضوعه و   ".لعامل القروياملساجد ابتبس يط بناء وا 

 هاذ السؤال دايل فريق العداةل والتمنية، اللكمة لمك.

 نبيل ال ندلويس: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

سؤال يف احلقيقة س بق لنا كفريق العداةل والتمنية طرحناه وجندد ال  هاذ

جراءات اليل تبذلت طرحه حول اجملهود صالح املساجد ات واال  لتأ هيل وا 

وكذكل تبس يط املساطر للرتخيص لهاذ العملية دايل  ،ابلعامل القروي

عادتنا لهاذ السؤال اعتبارا ل مهية هاذ املوضوع وحساسيته  .اال صالح، وا 

 كرا الس يد الرئيس.شو 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

جابة عىل اللكمة لمك، الس يد ال  السؤال، تفضل.وزير، لال 

 
3 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
4 Régime d'Assistance Médicale 

 

 الس يد أ محد التوفيق، وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 السؤال. هذا احملرتم وفريقه عىل املستشار  أ شكر الس يد

ء الثاين من سؤالمك، وهو ما احلقيقة السؤال اذلي جاء فهمت منه اجلز 

صالح املساجد يف العامل يتعلق بقضي ة املعاانة اليت يعانهيا بعض الناس يف ا 

مساجد يف الغالب يه من يه القروي، وهذه املساجد كام هو معلوم 

تعلق وأ ن القوانني، وعىل رأ سها الظهري الشيف امل  الطابية أ ي من الرتاب

قامة الشعائر ادلينية، قد اشرتط احلصول عىل رخصة  ابل ماكن اخملصصة ال 

قامة ال  بناء قبل القيام ببناء أ و توس يع أ ي ماكن من ال ماكن اخملصصة ال 

 البوادي. الشعائر، سواء تعلق ال مر ابحلواض أ و

ذا اكن ال مر الآن هاذ القان يور دايل ون دايل التعمري تيصدق عىل ادلوا 

ويم، فهو أ خطر، ومع ذكل س اخلواص، فاملساجد كام تعلمون ماكن معالنا

الناس يف البادية ال ابلنس بة لدلور دايهلم وال ابلنس بة هناكل صعوابت، 

 للمساجد. 

ىل غض  كميكن أ نه تلقى يف عني املاكن بعض احللول، ولكن ما ميكنش ا 

و اليل  من الناحية القانونية شكون هلظهري تينص عىلطرف هو اكين اال

ىل ذ القضية واللجنة وعضو اجمللس العلمي ا  العامل أ و الوايل اليل ملكف هبا

ابس تثناء اال جراءات ال خرى املتعلقة ، غري ذكل، لك ال ش ياء املتعلقة

ن أ ماكن العبادة عندها واحد اللجنة  ابلتعمري فامي يتعلق ابل مور اخلاصة، فا 

 .خاصة

يف وزارة ادلاخلية للرتخيص للتخف ا وبني نمث هناكل دورية مشرتكة بين 

الش باك الوحيد وتبس يط وترسيع املساطر  واعامتدهذه ال عباء  ما أ مكن من

وادلورية املشرتكة كذكل مع اال ساكن والتعمري بشأ ن ال ماكن اخملصصة 

جراءات، ولكن تيبقى أ ن املشلك ميداين، امل  سؤولية وهناكل عدد من اال 

 .فيه صعيب يتحملها يش واحد

صالح البد فيه من ر  ،فذلكل خصة، ما عندانيش البد من أ ي بناء أ و ا 

واحنا متأ سفني أ نه فعال  ..نقولو غادي ندخلو ابش املساجدنديرو كيفاش 

هم واحد خص اكين مساجد صغرية ابلطابية تميكن يصلحوها الناس، ولكن 

جرادالعدد  ع ل مر واقءات، يعين احنا أ مام واحد ااملساطر وواحد العدد اال 

 هذا هو.يعين قانوين وواقعي، 

 شكرا.

 س اجللسة:الس يد رئي

 شكرا.

 .الس يد املستشار، للرد عىل اجلواب ،اللكمة لمك

 تفضل.
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 نبيل ال ندلويس: املستشار الس يد

 شكرا الس يد الوزير.

اكل شكرا عىل، أ وال، بعدا، الس يد الوزير، تقرون بأ نه اكين هاذ اال ش

مس توى المتثيليات دايل الوزارة عىل  ىلسواء عواحنا خصنا احلل مجيعا، 

اذ الازدواجية قالمي يف عالقهتا ابلعامالت، ل ن أ حياان حىت همس توى ال  

صالح ما بني وزارة ال وقاف  دايل اخملاطبني يف هاذ املبادرات دايل ا 

شاكليات يف هاذ والعامالت واملمثلني دايل قسم التعمري يف العامالت كيكون  ا 

 هاذ القضية دايل الش باك الوحيد التفعيل دايلو ابلنس بة ال مر، رمبا

ل نه يف مجموعة للمحس نني واليل بغاو يديرو هاذ املبادرات خصو يتفعل، 

 من ال قالمي غري مفعل. 

نغتمن هاذ الفرصة، الس يد الوزير، كذكل  ..مث القضية دايل تأ هيل بعض

أ ان تنعطيمك مثال، هذا  ل املساجد يف العامل القروي،التأ هيل دايل مجموعة داي

قلمي جد مس ،اكن موضوع سؤال سابق كتايب قلمي وزان، اب  س يدي رضوان اب 

وزان مثال، واكن س بق لمك، الس يد الوزير، اعطيتو وعد بأ نه غادي تكون 

هناك دراسة اليل تشوفو اال ماكنية دايل التوس يع ودايل التأ هيل دايل هاذ 

لمي ال خرى ينطبق علهيا ما كل مساجد يف مجموعة من ال قااملسجد، كذ

 ينطبق عىل هذا املسجد.

% من املساجد يف 70أ نه حنن نتحدث عىل أ زيد من  جيدانعي 

% عىل مس توى العامل 70% تقريبا يف العامل احلرضي و30املغرب، 

كرا ..القروي، فبالتايل فعال هناك خص مزيانية كراه دايل املزيانية واال  هات اال 

، ولكن، الس يد الوزير احملرتم، خاصة بعد هاذ اليش نس تحرضه وال شك

قرى ايل اال غالق دايل مجموعة من املساجد الآن مجموعة من الذيك العملية د

ما تيلقاوش فني يصليو، مجموعة من املواطنني يف قرى ما تيلقاوش ال ماكن 

كراهات املوجودة نقدرها ، ولكن، الس يد دايل العبادة، فبالتايل احنا اال 

قع املسؤولية تنقولو بأ نه راه خص ضوري يكون حل، حل الوزير، من مو 

 اذ اال شاكل املطروح.له

وأ غتمن، الس يد الوزير، الفرصة يف هاذ الثواين اليل بقت، هذا ملمتس 

يف هاذ الس ياق دايل كوفيد، أ لمتس منمك، الس يد الوزير، أ ن ال مئة 

طار واملرشدين دايل وزارة ال وقاف ين  فتحو عىل اال عالم العمويم يف ا 

أ نه  ال مئة خاصة ور دايلولكن ادل ،التوجيه، اكين مبادرات يف اال عالم هممة

بدينا مؤخر تنالحظو أ نه بعض املرىض دايل كوفيد هو مصاب وحامل 

 الفريوس وتيتسارى يف الشارع العام.. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا، شكرا الس يد املستشار. 

 :ال ندلويس لنبي لس يداملستشار ا

 .غري هاذ الفكرة نمكل الس يد الرئيس

 

 :اجللسةالس يد رئيس 

 اله.مكل اي

 :نبيل ال ندلويس الس يداملستشار 

تيترساو يف الشارع العام، فبالتايل رمبا حضور اخلطاب ادليين التوجهييي 

 ال ضار دايل نقل هاذ الفريوس.من التوعوي سيسامه يف تقليل 

 ئيس.وشكرا الس يد الر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

نزيد كل يش دي اللكمة لمك، الس يد الوزير، للرد عىل التعقيب. أ ان غا

 خذا.اثواين اليل  15

 والشؤون اال سالمية: ال وقافالس يد وزير 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

ىل بغييت هاذ املسأ ةل اليل ما داخالش يف السؤال، يف احلقيقة ميكن لنا  ا 

% كام تيقولو اخلرباء، الناس اليل 56واحد اخلطبة دايل امجلعة راه  نقولو يف

 ما اخلطر.و عندمهش أ عراض وهما راه عندمه كوفيد 

ميكن لنا نقولو هاذ اليش يف خطبة امجلعة، ل ن هاذي املسأ ةل 

 250ماليري اليل خصنا، املساجد تزتاد  2.2ال ساس ية، اليش الآخر دايل 

د ابش تصلح، هذا واحد اليشء جديد، مسجد لك عام اليل خصها تس

وسريو معنا فامي ه، فذلكل لك هاذ الشأ ن لكه جديد، ذلكل احنا غادين مع

 يتعلق ابلزايدة من اال ماكانت يف مس توى املزيانية.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

نفس القطاع الآن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف سؤال 

 ".ال دوار الاجامتعية للوقفيع توس  "موضوعه 

 اليس احلسن تفضل.

 سليغوة: احلسناملستشار الس يد 

 رئيس،د الالس ي

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدان الوزيران،

 زماليئ ال عزاء،

حرصت احلكومات املتعاقبة عىل تفعيل ال دوار  الس يد الوزير،

ر، عىل وحرصمت خشصيا، الس يد الوزيابلقباض،  الاجامتعية للوقف والعناية

ناية ابملوارد البشية، ومهنا تسوية وضعية القميني تطوير ال وقاف والع 

 ني. ادليني

 :الس يد الوزير ذلا نسائلمك

سرتاتيجية احلكومة لتوس يع ال دوار الاجامتعية للوقف؟  ما يه ا 
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 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 الس يد الوزير اللكمة لمك. 

 سالمية:والشؤون اال   ال وقافالس يد وزير 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم، نشكرمك عىل سؤالمك، وأ شكر فريقمك. 

واحضني فهيا وبال شك متفقني فهيا، هو  نا نكونوخص  املسأ ةل غري واحد

أ ن الشأ ن ادليين هو شأ ن اجامتعي، عالش؟ ل نه حاجة اجامتعية، فذلكل 

ذا نفقنا عىل اجلامع نفقنا عىل واحد احلاجة اجامتعية، احن ا تنسميوه اجامتعي ا 

 .غري يف بعض املسائل اليل تتعلق ابال حسان أ و كذكل ابملساعدات

ون مرتبط بنية احملبس تيقول حبست متعل أ وال، الوقف كام كل،فذل

هاذي من أ جل هذا، غالب ال وقاف نية احملبس تنوسيت أ و ما اكيناش 

هن حمددة تتنفق عىل الشأ ن ادليين أ ساسا، ومع ذكل ال وقاف تتوضع ر 

حداث مقابر  اال شارة قطع حبوس ية وأ جزاء مهنا لبناء وتوسعة مساجد أ و ا 

آن أ و لل عامل عية أ و معاهد للتعأ و مرافق اجامت لمي العتيق أ و لتحفيظ القرأ

اخلريية واال حسانية اليت تامتىش مع هذه ال هداف النبيةل، تسامه يف 

ساكن قاطين دور ال  صفيح، تسامه يف اجملهودات اليت تبذلها ادلوةل ال عادة ا 

حداث جتزئات سكنية وصناعية أ و بناء مركبات سكن  ية التمنية الاقتصادية اب 

لق فرص للشغل ابلعامل القروي وبشلك مبارش من خالل جتارية وهمنية، خت

ىل غري  أ وراش ومشاريع استامثرية ابل رايض الفالحية والضيعات احلبوس ية ا 

ما عن  ذكل، توفر ال وعية العقارية لعدد املؤسسات التعلميية أ و الصحية، ا 

ة، الوضع رهن طريق املعاوضة أ و املوافقة عىل سلوك مسطرة نزع امللكي

ة لقطاع حبويس لفائدة بعض امجلعيات واملؤسسات ال جناز مشاريع اال شار 

ىل غري ذكل..  خريية ا 

سهام، ومع ذكل يبقى دامئا اكين.. هاذ القضية تيخصنا ابل رقام  فهناكل ا 

ىل شفنا حشال دايل التدخالت دايل يعين كميكن لنا..  ىل وصلنا، ا  مثال ا 

حسان، غادي نقتنعو بأ ن فع ال وقاف يف الشأ ن الاجامتعي ال اكين هناك ا 

بل هاذ املسأ ةل يه بوحدها احلاضة، ولكن بغينا نعتربو أ ن الشأ ن ادليين 

 هو شأ ن اجامتعي، ل نه حاجة اجامتعية ورمبا يه احلاجة ال وىل اجامتعية.

 را.كش

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 اللكمة لمك اليس احلسن.

 احلسن سليغوة: الس يداملستشار 

جابة وهاذ التوضيحات.   شكرا، الس يد الوزير، عىل هاذ اال 

احنا حقيقة تنمثنو لك ما تتقوم به الوزارة دايلمك فامي خيص املسائل 

جامتعية، الس يد الوزير، الاجامتعية، ولكن عندما نتلكم عىل املسائل الا

 ير هاذها تساخص البد غادي نعطيك بعض النقط اليل تنظن بأ ن الوزارة 

أ صبح الوقف حاجة ملحة يف الكثري من املناطق وخاصة عند  املسائل،

قيامه بتغطية ال نشطة اال نسانية والاجامتعية عرب املشاركة بتحمل ال عباء 

ميكن للوقف أ ن يشارك امجلعيات الاجامتعية والاقتصادية للمجمتع، وبذكل 

يف التخفيف من  واملنظامت غري احلكومية يف دورها الاجامتعي وأ ن يسامه

املعييش، ومن املنتظر أ ن يكون هل دور يف تعزيز القمي ادلينية حدة الوضع 

تنس يق مع قطاعات حكومية أ خرى ل الاجامتعية، والآمال معقودة عليه اب

 ال عباء.للمشاركة يف 

 وزير،الس يد ال

قلمت بأ ن الشأ ن ادليين شأ ن اجامتعي، أ ان أ ظن بأ ن هنا البد ميل تنتلكمو 

فتح واحد القوس فامي خيص املوارد البشية، وهنا غنتلكم عىل قباض ابغي ن 

ا تتعرفو، الس يد الوزير، عندما تنقولو قباض الوقف احنا الوقف وانتوم

عندمك قباض  انتوما ،تنقولو حبال املقدمني والش يوخ عند وزارة ادلاخلية

ل عني ا ماو ال ابلنس بة للمدن العتيقة وال ابلنس بة للبادية، ل هنم هالوقف 

اليل تتسهر عىل، أ وال، ال مالك دايل ال وقاف وكتعمل ما غاديش نقول كل 

اليل تتعمل ل ن انتوما تتعرفو اليل تتعمل اكرث ميل تنعرف أ ان، ولكن هناك 

س يد الوزير، ما تتاخذش احلقوق فو، ال واحد الفئة، هاذ الفئة اليل تتعر 

دايلها ما (  6SMIGle) وال ابلنس بة( 5la CNSS) دايلها ال فامي خيص

 1000% واكين اليل تتوصل لو اياله 5تتوصلش، ل ن اكين اليل تتعطومه 

ذن ما عندوش الس يد الوزير،  هاذ الفئة شوف، ،(la retraite) درمه، ا 

أ قل، أ ان  ليش يف واحد الظروفمنك ابش حتل هاذ ا أ ان ما تنطلبش

غاربة اليل تنطلب منك ابش تديرو يف ال ولوايت دايكل ل نه فئة من امل

ن شاء هللا، ترجع لها احلقوق دايلها.  تيخصها، ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. ،شكرا

 اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.

 والشؤون اال سالمية: ال وقافالس يد وزير 

 ،شار احملرتمالس يد املست 

فامي يتعلق ابلقباض واحد الفئة خاصة، ما ميكنش ما هامش موظفني 

ذيك النس بة يف بعض خطرات راه تميكن توصل حىت ابة، وهتياخذو نس  

ي  20 ه، واحد اليشء يأ لف درمه يف الشهر وأ كرث، ذلكل واحد اليشء، ا 

  حد تيدير هاذ اليش هذا، حىت حداليل هو ورثناه، والآن ما بقى حىت

يش تيتخلص بكذا، ذلكل تيخصنا تيصفط يش واحد ابش يتخلص هل، لك

وقاف ما تبقاش ابلشلك اليل وراثتو، غتتطور نلقاو واحد احلل اليل ال  

 
5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
6 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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 بواحد الشلك دون املساس ابحلقوق اليل يه ضورية دايل هاذ الناس.

 الس يد رئيس اجللسة:

آخر لنفس القطاع، وموضوعه  ساجد وضعية امل "لنفس الفريق سؤال أ

 ".عتيقةال 

 .اللكمة ل حد من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 تفضل.

 :املوساوي الطيبس يدي  الس يد املستشار

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات املستشارات احملرتمات،

 ،نين احملرتميالسادة املستشار 

 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية، 

ة احلاض ترااث اترخييا عىل صعيد تعترب املساجد العتيقة  :سؤايل

 ة.اال سالمي

 الس يد الوزير، 

مميه وكذكل الس يد ح همددا ابالهنيار وعدم تر يف بالدان عرب التارخي أ صب

 اثرات؟ وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية قلق بعض املهمتني ابلآ 

سالمية، الس يد  نطلب منمك خريطة هذه وزير ال وقاف والشؤون اال 

 اح املغاربة وكذكل ال جانب.و هبا للسوالتعرف ة للتعريف املساجد العتيق

 د الوزير، الس ي

جراءا حفاظ عىل هذا املوروث احلضاري ت والتدابري للما يه اال 

نساين واال ساليم؟  اال ساليم وصيانته العمرانية واحلفاظ عىل الرتاث اال 

 .شكرا الس يد الوزيرو 

 الس يد رئيس اجللسة:

 لرد عىل السؤال.الس يد الوزير، اللكمة لمك ل

 اال سالمية:الس يد وزير ال وقاف والشؤون 

 كر لمك.ار، الشاملستش الس يدابرك هللا فيمك، 

 843متثل يف ي مسؤولية وزارة ال وقاف عن هذا الرتاث املتنوع  ،فعال

 مسجد اترخيي عندان اخلريطة دايلها. 

 واحد اح راه معروفة واكينةو ابلنس بة للقضية دايل التعريف هبا للس

ربة جديدة غادي تبدا يف فاس دايل واحد التكنولوجيا خاصة للمدينة التج

اخل فهيا املساجد ومجيع ال ماكن التابعة لوزارة ال وقاف، مث العتيقة لكها ود

يه صغرية أ و  660 فهيا لكها ترممت وكبرية اليل 183هناك  843من هاذ 

ا عندو ض مهنالبع زاوية أ و ضحي تشلك فضاءات، 6532كبرية، مث عندان 

فندق كذكل راه  250حامم تقليدي، عدد مهنا راه ترمم و 330هاذ القمية و

طار يه يف دماج الاقتصادي، والبعض مهنا راه ترمم يف ا   الصريورة دايل اال 

 س ياسة التأ هيل احلرضي.

طار هاذ اجملهود هذا  10مليون درمه واكين  617ت حوايل اتنفق ،يف ا 

  مساجد يف طور اال جناز.

حال هاذ الرتاث هذا عندان بيه ال ولوية وكيرتمم، علام بأ ن  لك عىل

املسأ ةل اليل كتحتاج غري الفلوس، حتتاج كذكل الرتممي راه مايش واحد 

 للخربة دايل الرتممي وهو يشء جديد يف بدلان.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 الس يد املستشار.اللكمة لمك 

 :ساويس يدي الطيب املو  الس يداملستشار 

 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية،

الس يد الوزير،  قعي، فعال،ووا لنا اكمل حقيقي مشكور عىل اليل قليت

يف سواء املساجد العتيقة تلعب دور همم، سواء يف القرى وال يف املدن وال 

 يف أ ي ماكن.سواء املنازل وال 

وي، وهذه حقيقة تعلمي املساجد العتيقة تعلمي ديين ودنيالس يد الوزير، 

 الس يد الوزير.

ال بعض كذكل نشكرمك، الس يد الوزير، عىل تدخكل اليل قلت لنا، فع

ساجد العتيقة تلعب كيف قلت كل دور همم جدا، وايس مهنم، الس يد امل 

بد هلم، الس يد الوزير، مقفولني مسدودين، ملاذا الس يد الوزير؟ فعال ال

من ال مور، ولكن اكين بعض  الوزير، من املراقبة والبد هلم من ايس

ما منازل وعاطيني دور همم بزاف، كيقراو فهيا و العتيقة اليل هاملساجد 

الصغار ميرق من املدرسة وجيلس يف املساجد الصغرية اليل التالميذ 

 وجودة يف املدينة.م

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 قيب.من الوقت للرد عىل التع لمك اللكمة لمك، الس يد الوزير، فامي تبقى 

 مية:الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سال

شكرا أ ان فهمت املساجد العتيقة يه املساجد، أ نمت ميكن كتذاكرو عىل 

املدارس العتيقة، سواء املدارس العتيقة أ و املساجد العتيقة فكتدخل فاليش 

ساجد عىل دايل الرتممي، أ ما هو مسدود راين قلت بأ نه امل   طالبتوهيلال

 2400ندان س نني تنقولو ع  10كنا هاذي واحد  250ـ حىت ل 200ال قل 

كذكل لك س نة كزتاد،  1600الآن راه عندان أ كرث من  920ـنزلناها تقريبا ل

كذكل، امحلد هلل، اليل اكين الآن قانون واكين واحد املسايرة دايل هاذ 

ال راه ما ابقيش ة والبد فهيا من الابتاكرات ابش ميكن نتغلبو علالعملي هيا، وا 

داو نصلحو يش حاجة من هذاك غنبنيو املساجد اجلديدة، اياله غادي نب
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 اليش القدمي.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جراءات املتخذة " موضوعه ،سؤال لنفس القطاع للهنوض التدابري واال 

 .لفريق ال صاةل واملعارصة، "ادلينينيبوضعية القميني 

 سؤال.اللكمة لمك لتقدمي ال 

 تويزي:املستشار الس يد أ محد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 وزير احملرتم،الس يد ال

وادلور املهم وادلور ال سايس اذلي يقوم به  اجملهوداتلتعزيز وتمثني 

القميون ادلينيون مبختلف مساجد اململكة، نسائلمك، الس يد الوزير احملرتم، 

 قميني ادلينيني.عن التدابري واال جراءات املتخذة للهنوض بوضعية ال 

 شكرا.و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 لوزير.اللكمة لمك الس يد ا

 والشؤون اال سالمية:الس يد وزير ال وقاف 

 شكرا لمك الس يد املستشار احملرتم ونشكر فريقمك.

هتمت هبا  خصالقميون ادلينيون مه الفئة الاجامتعية ال ساس ية اليل 

من احلاجيات  %20 ال وقاف، ولكن ال وقاف راه ما ميكنش لهاش حىت

امه اليل اكنت كتنفق علهيا ماليني دايل ادلر  6، ل ن مشينا من دايل هاذو

آ مليار الآن، ومع ذكل هاذ املاكف 1.2 ـعام ل 20هاذي  ت اليل كتعطامه أ

%، مما مكن 2257مليون درمه، بزايدة نس بة  414راها ارتفعت ملليار و

آ املاكفمن رفع  أ ن س يدان هللا ينرصو أ مري وتعمميها، ومع ذكل كنعرفو بت أ

 300أ ن تزيد هذه املاكفأ ة لك س نة بأ مر منذ س نتني ب ،ؤمنني أ عزه هللاامل

ىل غاية  ن شاء هللا، أ نه هاذ ال مر دايلو 2022درمه ا  ، وبال شك أ نه، ا 

آ املاكفالسايم سيس متر حىت نوصلو هبم.. مث عندمه العدد دايل  ، عندان تأ

ن وخصاملشلك الكبري اليل  شاء هللا نش تغلو عليه هو التقاعد  يتحل وا 

 .قبطو واحد املاكفأ ة دايل العجز يه غري اكفيةدايل هاذ الناس، ل ن الآن كي 

ال وكنكون متضامن معمك وأ نمت  ،ذلكل هاذ املسأ ةل لك ما طرحتوها ا 

متضامنني معااي، ولكن راه احلساب واحض، الآن امحلد هلل التغطية الصحية 

ةل، اليل ما عندش أ ي موظف، وحنمد هللا عىل ة راه اكممجليع هاذ الفئ

غاديني فهيا شيئا فشيئا، احنا هباذ املسأ ةل هاذي و  ذكل، ومع ذكل شاعرين

مع ذكل غنجندو اجملالس العلمية فامي يتعلق ابلشط، ل ن الشط عندو 

فائدة مايش فقط مالية، عندو فائدة رمزية يف العالقة ما بني امجلاعة 

مام.  واال 

 شكرا.

 يد رئيس اجللسة:الس  

 املستشار. الس يداللكمة لمك 

 تويزي:د املستشار الس يد أ مح

 الس يد الوزير احملرتم، 

الس يد الوزير  يف الواقع احنا طرحنا هاذ السؤال لهاذ الفئة اليل قلتو

اليل فئة هممة وأ ساس ية يف هاذ القطاع اليل رشفمك جالةل املكل برتأ سه منذ 

شكرمك ابمس فريق ال صاةل واملعارصة عىل س نني، ويه مناس بة كذكل ابش ن 

ال جاح قولهاغيأ نه ما  د، عىل أ ن هناك تطور كبري جدا فامي خيص هاذ اجملال ا 

ذن تطور كبري جدا حىت فامي خيص  ادليين اليل رشفمك جالةل املكل برتأ سه، ا 

التشبيك دايلو، فامي خيص كذكل العالقات املتواجدة داخل هذا اجملال 

فيه ال من الرويح دايل بالدان، عندان أ من ولكن ال من  ادليين اليل هو

ذن هاذ الناس هاذو هاذ القمييني ادلينيني اليل فهيم الرويح أ    2سايس، ا 

متعاقدين واليل غري متعاقدين كيلعبو هاذ ادلور اليل قلت اليوم، الس يد 

الوزير، كيلعبو دور أ سايس يف تأ مني هاذ ال من الرويح دايل الساكنة 

مامة وكيوذن، كيقرا اواليل  يقرا حلديث وك كيقوم بأ عامل كبرية جدا، فهيا اال 

آن، زايدة أ نه كينظف، اكين اليل كيعس وكينظف خلالقرأ عدة أ عامل كيقوم  ... ا 

 هبا هاذ القمي ادليين.

احنا ما كنطلبوش من وزارة ال وقاف أ هنا بوحدها تتحمل املسؤولية 

ينيني مه جزء من املغاربة اليل كيلعبو دايل هاذ القميني ادلينيني، القميني ادل

قلتو الس يد الوزير، وابلتايل فهذا مسؤول  كيفام واحد ادلور أ سايس

املساندة دايل ، فامي خيص حكويم، احنا نقولو احنا نعاونمك فامي خيص ادلمع

اجمللس دايلنا لكو كفرق ندمعومك يف مزيانيتمك يف احلكومة ابش ميكن تعطيو 

 ة لهاذ الناس ابش حتميومه، اليل، أ وال، كمينع عىل القمياال ماكنيات الالزم

متنع  21 املادة وال 20خيدم يف بالصة أ خرى، الظهري الشيف املادة  ادليين

آخر خارج هاذ امليدان  .عليه أ ن يش تغل بشغل أ

ماكنيات ما نقولوش كبرية ولكن ابقية  وابلتايل اال ماكنيات املرصودة هل ا 

ها تتدخل فهاذ خص ومة مايش غري.. مزيانية ادلوةل هشة، نمتناو عىل أ ن احلك

طي اال ماكنيات الالزمة ابش حنميو هاذ الناس، ل ن ميكن ع ابش تعاملوضو 

آخره، ميكن يدخلو  ىل أ هاذ الس يد هذا ما خدامش وما كيتخلصش مزاين ا 

 الربد من يش بالصة أ خرى. 

س نني، احنا هاذ اجملال بغينامك حتافظو عليه كيف حافظتو عليه هاذي 

مام دايلنا كيكون مغريب متغ ،مغريب ،أ ن ادلين املغريب ربيت دايلنا، اال 

نا نردو هل البال فصحتو، خص نا حنميوه ماداي و خص وابلتايل ابش حنميوه 

مؤسسة محمد السادس لل عامل الاجامتعية اليل تتعطي ال اكين يف الواقع 

الطبية والتدخل واحد العدد دايل املسائل كثار، النقل الطيب واملساعدة 

الصحية كنشكرومك  وكذكل التغطية ، تتعطي مساعداتالطيب وكثار اليل

علهيا، ل ن لكهم عندمه التغطية الصحية ولكن نمتناو عىل أ ن يزتاد هلم العناية 
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واال ماكنيات ابش حنميومه ل هنم كيحميوان يف هاذ اجملال اليل هو خطري جدا 

 اليل هو اجملال ادليين.

 لوزير.شكرا الس يد ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 التعقيب.عىل  للردد الوزير، اللكمة لمك الس ي

 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:

 .شكرا الس يد املستشار احملرتم

هاذي غري فرصة ابش نقول واحد املسأ ةل للجميع، قضية الشأ ن ادليين 

عامة، ولكن عليه يف ال من دايلنا الرويح ويف ال من دايلنا بصفة  كنعمتدو

مارة املؤمنني منرو لواحد املسأ ةل أ خرى، منرو  كيخص يف هاذ املغرب دايل ا 

أ نه نعمتدو عليه يف الشأ ن الاجامتعي والاقتصادي اليل أ ساسه الشأ ن 

دلين مايش ال خاليق، كيخصنا ندخلو هاذ املفاهمي بنداو نتذاكرو علهيا، راه ا

د، راه ادلين هو اليل غيجيب مسأ ةل دايل املساجد وعبادات ابملعىن احملدو 

آن الكرمي  مايش يش حاجة غنجيبوها غنخرتعوها، لنا ذاك اليش اليل فالقرأ

آن الكرمي فيه هللا تعاىل واعد الناس اليل مؤمنني وكيعملو الصاحلات  القرأ

ووزاراتنا وبراجمنا؟ كنبحثو ابحلياة الطيبة، عالش كنبحثو احنا مبؤسساتنا 

دايل الشوط وهاذوك الشوط راه اكينني  2ا عىل احلياة الطيبة، وعنده

الاستامثر دايل القمي ادلينية، هاذ املسأ ةل راه كنت قلهتا يف واحد النوع دايل 

ىل بغيتو نتذاكرو فهيا يف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي هباذ العبارات ، ا 

  يف اللجنة.غدا نتذاكرو فهيا مثال

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

تعممي مراكز حماربة ال مية يف املناطق القروية "موضوعه  السؤال اخلامس

 ".يةواجلبل 

 تفضل الس يد رئيس فريق التجمع الوطين لل حرار.

 بكوري:ال املستشار الس يد محمد 

 شكرا الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

خواين   املستشارين،ا 

ة تظل ظاهرة ال مية يف صفوف الفالحني والساكنة القروية واجلبلي

عطاء أ حد التحدايت الكربى اليت يتعني رفعها، وابلتايل ينبغ ،معوما ي ا 

 ال ولوية حملاربة هذه الظاهرة مبا أ ن جحمها ظل يشلك عقبة يف وجه التمنية.

 وزير، الس يد ال

جرائية اليت ستتخذوهنا من أ جل تعممي مراكز حماربة ما يه التدابري  اال 

قناع الساكنة احمللية ال مية يف املناطق القروية واجلبلية مل ا لها من أ مهية يف ا 

بفعالية يف تنفيذها من أ جل  يع التمنية واملشاركةيف الاخنراط يف مشار 

 العيش الكرمي؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 لمك. اللكمة ،الس يد الوزير

 يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:الس  

 الس يد املستشار احملرتم، الشكر لمك ولفريقمك.

 لق مبحو ال مية احنا متفقني بأ نه واحد املعضةل كربى من الناحيةفامي يتع

الاقتصادية ومن الناحية ادلينية، ل ن ادلين جاء  ومن الناحية الاجامتعية

قرأ "، وامحلد هلل ال مر دايل أ مري املؤمنني، أ عزه هللا، فامي يتعلق بفتح ـب "ا 

ـ حىت ل 300يعرفها املساجد حملاربة ال مية جاب واحد النتيجة اليل لكيش ك 

افد منه، مبعىن احنا أ لف لك س نة تنخرط يف هاذ الربانمج وكتس ت 350

ىل جينا نشوفو بعض املؤرشات مثال  3 ـاربو الآن لكنق ماليني، ومع ذكل ا 

 قضية الفئة العمرية دايل هاذ الناس. 

% دايل 70ما و أ وال، بعدا كهننيو ريوس نا أ ن الس يدات أ ن النساء ه

ذا تعلمت و هاذ الربانمج  عام راه  60وال  50خا تكون عندها اواملرأ ة ا 

ىل ئدة كبرية عىل أ سهتا وععندها فا ىل اجملمتع، ومع ذكل هناكل حاجة ا 

هاذ ادلاء اليل هو ال مية ، القضية دايل تدابري عامة للقضاء عىل هذه القضية

 أ ي اجلهل ابلقراءة والكتابة يف أ فق حمدود، ما غاديش نرسد لمك ال رقام

ا تبقاش املغرب م خصتيولكن الفكرة الكبرية يه هاذي، أ نه يف أ فق حمدود 

ماكنيات ابش ميكن لها فيه اجلهل ابلقر  اءة والكتابة، ووزارة ال وقاف عندها ا 

 املسأ ةل مبا هو قامئ الآن ومبا ميكن أ ن يندمج يف اخلطة العامة. هاذف تسامه 

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 فضل.ت بكوريال اليس محمد 

 املستشار الس يد محمد بكوري:

زير، اذلي يؤكد معق اهامتم وزارتمك نشكرمك عىل جوابمك، الس يد الو 

 بقضية حمو ال مية ببالدان. 

ىل فتح املساجد لتأ طري اكفة  رادة املولوية السامية الرامية ا  تفعيال لال 

بكرة عهنا يف سن م  ااملواطنات واملواطنني اذلين مل يلجوا املدرسة أ و انقطعو 

 ،مج حممك مضبوطية والوطنية والصحية وفق برانوحمو أ ميهتم ال جبدية وادلين 

ثورة املكل والشعب ل  27حسب ما جاء يف اخلطاب املليك دايل اذلكرى 

يالء أ مهية خاصة حملو ال مية ابعتبارها رافعة 2000س نة  ىل ا  ، واذلي يريم ا 

حياء  يف بعث رسالهتا دور املساجد يف أ ساس ية لريق اجملمتع عن طريق ا 

ب حلاجيات املس تفيدين تأ طري املواطنات واملواطنني وبناء برانمج يس تجي

ويواكب التطور واملس تجدات، وهو ال مر اذلي يتطلب منا مجيعا الاخنراط 

ال  امجلاعي لترسيع وترية وجتفيف منابع ال مية واستئصالها، ولن يتأ ىت ذكل ا 

لتحقيق اجملمتع ية املشرتكة بتكثيف هجود املتدخلني واستشعار املسؤول 
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 ين قريب كام قلمت، الس يد الوزير.املغريب القارئ واملتعمل يف أ فق زم

نواكب معمك، الس يد الوزير، بلك اعزتاز التطور اذلي حققه الربانمج 

يصال هذا الورش الوطين  اذلي يمن عن الالزتام املس متر ابال سهام اجلاد يف ا 

ليه اال رادة ىل ما تصبو ا  قضاء عىل هذه الآفة، من خالل امجلاعية لل الكبري ا 

الس مترار يف تنفيذ حماور اسرتاتيجية الوزارة يف جمال الارتقاء ابلربانمج اب

حمو ال مية وتعلمي الكبار والاخنراط الفعال يف تنفيذ توصيات اجمللس ال عىل 

 للرتبية والتكوين.

 الس يد الوزير، 

لقروية وخصوصا اجلبلية اأ متىن أ ن يعم هذا التوجه خصوصا املناطق 

و عن طريق التلفاز وجعل مهنا، ليس تفيدوا سواء عن طريق املساجد أ  

وكذكل  ،ال شخاص املس تفيدين قادرين عىل الاخنراط يف جممتع املعرفة

ذا اكنت تعكس مقاربة تربوية مبنية عىل  تكنولوجيا اال عالم، خصوصا ا 

 هؤالء ال شخاص.ل أ ساس نفعية وواقعية تعكس الواقع اجلبيل والقروي 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 عىل التعقيب فامي تبقى لمك من الوقت. للردلمك، الس يد الوزير، اللكمة 

 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:

غادي نتلكم عىل اللكامت ال خرية دايل الس يد املستشار احملرتم فامي 

ولوجيا ميكن متكننا أ ننا بشلك مدروس يتعلق ابلتكنولوجيا، كنظن بأ ن التكن

هذه الآفة، عالش؟ ل نه الناس ما اكينش ما مبتكر من القضاء عىل يعين 

غرض، واحد ما عندو لأ صعب من.. التعلمي العقمي هو هذاك اليل تتعمل 

والآن واحد تمييش كيخدم مبا أ نه ما تيتطلبش منو التعلمي فذيك اخلدمة 

آن الكرمي عندمه  دايلو ابلنس بة هل زايد انقص، العياالت تيبغيو يقراو القرأ

والصغار والكبار الرجال و رطابالت اليل يف يد النساء احتياج، الآن البو 

عندك احلاجة تتعمل،  ونكيبغيو يتذاكرو فامي بيهنم، احلاجة عندما تك مل هن

 تيخصنا جنعلو القراءة والكتابة حاجة وندخلو فهيا التكنولوجيا. فذلكل

 اجللسة: الس يد رئيس

 شكرا.

آخر  حتسني وضعية " يف هذا القطاع للفريق احلريك، وموضوعه سؤالأ

 ".أ مئة املساجد والقميني ادلينيني

 اللكمة لمك.

 :مبارك محيةااملستشار الس يد 

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يدان الوزيران،

 زماليئ املستشارين،

عطاء يف البداية، الس يد الوزير، البد أ ننا ننوه مبا أ قدممت ع  ليه من ا 

خالل احتفاالت ذكرى الانطالقة لتدشني املسجد الكبري مبنطقة الكراكرات 

عيد الاس تقالل املاضية، وبطبيعة احلال نشد بأ يدينا عىل القوات املسلحة 

العبور يف هاذ املعرب احلدودي املهم وأ منت عبور التجار  فتحتكية اليل املل 

 واملواطنني.

ق بتحسني وضعية أ مئة املساجد، هل سؤايل، الس يد الوزير، يتعل

 م املادية؟هناكل من جديد يف حتسني وضعيهت

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 السؤال.اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل 

 الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية:

 الشكر لمك الس يد املستشار احملرتم ولفريقمك.

لوضعية اليل كنا فهيا واليل أ صبحنا فهيا امحلد هو ما قلته سابقا هو أ ن ا

حناش قانعني هبا وكنحاولو ا لكن ما اكفياش وماو ري، هلل فهيا حتسن كب

ن شاء  نبتكرو أ مور ابش.. و فامي يتعلق ابلشط يف هللا أ ن نتعبأ  من مجلهتا ا 

ماكنيات  امجلاعات احلرضية أ ن امجلاعات، هناك اس تعداد الآن وهناك ا 

ترجع الشط وتزيد فيه بدل ما البعض مهنا ختىل عليه ل ن والقروية أ هنا 

 .صبح كيقبط هاذيك املاكفأ ةالطالب أ  

ال الناسأ هنا مث هناكل هاذ الزايدة اليل كنمتناو   البد غادي تس متر، وا 

نوصلو هبم ملا يرضهيم، ل ن متفقني عىل القضية دايل أ ن حقهم وأ ن واجبنا 

 ..بعدا راه متفاوتني، اكين الناس اليلأ ين كنا وأ ين أ صبحنا، و  ون نعترب ولك

تزنلها، ولكن القدر ال دىن اليل  ميكنشا مبقة ل ن اكين واحد الوضعية سا

درمه، ولكن غري اكفية من غري الشط اليل  2000راه تقريبا  الآن اكين

بد من تدابري كيتقبل، ولكن هاذ اليش لكه غري اكيف واحنا متفقني معمك ال

ة وعىل مس توى الشط وعىل مس توى عدد دايل عىل مس توى املزياني

س نو الوضعية دايل هاذ الناس ونوصلو هبم لليش ال ش ياء ابش ميكن لنا حن 

اليل بغيناه مجيعا واليل هو واجب علينا، والس امي من مجلهتا ما قلته من 

 .دايهلم قضية التقاعد

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 املستشار. الس يداللكمة لمك 

 مبارك محية:اار الس يد املستش

 .شكرا الس يد الوزير عىل هاذ اال يضاحات

ما حاسني مبعاانة هاذ و يعة احلال هو من خالل ردمك القمي عىل أ نمك أ نتبطب 

 القميني وهباذ اخلصاص اليل هام فيه، واحنا كنشاطرومك هذا اال حساس.

  الس يد الوزير،

ساجد ما تبقاش غري أ نمت قلمت عىل أ نه جيب احلديث يف اجملمتع عىل أ ن امل 
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اقتصادي أ خاليق و دور  دور للعبادة فقط بل احلديث عىل أ هنم يكون هلم

 .من اجلانب ادليين

مام  تكون عندو املاكنة دايلو يف الروح دايل  خصبطبيعة احلال اال 

لو يف القضااي دايهلم اخلاصة  ول املواطنني املغاربة ل نه كيلجأ  املسلمني وداي

ىل ذكل وبطبيعة  ىل ما  خصحلال اوما ا  يكون عندو وضع اعتباري، ا 

لوش ويكون عندو مدخل قار راه ما ميكنايلو كتحسن الوضعية املالية د

ينتظر احملس نني ابش يلتفتو ليه يف ال عياد هو يقوم بذاك ادلور، يبقى دامئا 

احئة دايل كوروان اليل املساجد ويف املناس بات وابخلصوص يف هاذ اجل

 . الكثري اعانو ، ثريك ال  اتغلقت فهيا عانو 

طار، قانون اليل كين ظم هذه املهنة، تكون جيب التفكري يف قانون ا 

ويكون عندمه بهيا مسطرة قانونية اليل يش تغلو بهيا وينفصلو بهيا ويرتقاو 

طار واحض.  قانون ا 

جانب السكن نفس اليشء، الس يد الوزير، أ مئة املساجد كيسكنو يف 

ذا توىف مام دايل املسجد العائةل دايلو فني  ادليور دايل املساجد، ا  هاذ اال 

مام جديد غادي متيش؟ غادي تشد ، ما عندها فني غمتيش، غيجي ا 

ذن اليوم، الس يد الوزير، بطبيعة احلال احنا  غيضطرو يفرغو املسجد، ا 

ذن نشاطر  مك هاذ اال حساس وتأ كدان عىل أ نك حاس هباذ الوضعية هاذي، ا 

 هو عىل دراية اتمة هبذا املوضوع يلنمتناو منك ومن رئيس احلكومة ال

هنا تعمل لتحسني الوضعية هاذي بطبيعة ووزير املالية واحلكومة كلك أ  

 احلال. 

مليار، نمتناو أ هنا  1.2 ـماليني دايل ادلرمه حتولت ل 600أ رشتو أ ن 

املليار، املهم هاذو رامه انس وفئة من  3دايل املليار وال  2 ـحتول حىت ل

اجلانب الرويح دايل املغاربة، واملغاربة بطبيعة احلال  الناس اليل كتعمل يف

دايل  ال مئةواوير وال يف املدن املشالك دايهلم كيحلوها غري ال يف ادل

جعو فهيا للفقيه ابش يفكها املساجد، أ غلبية املشالك الاجامتعية والعائلية تري 

 رأ ي كذا عاد ميش يو للمحامك. مهلم ويعطهيم رأ ي ديين يعطهي

ذن، ا س يد الوزير، بطبيعة احلال احنا كنشاطرومك هاذ الرأ ي وكنمتناو ل ا 

 املزيانية احلالية واملزيانية القادمة ابش حتس نو هلم وها بعني الاعتبار يفذخات

 الظروف دايهلم.

 :الس يد رئيس اجللسة

 .املستشارشكرا الس يد 

 اللكمة كل، الس يد الوزير، فامي تبقى كل من الوقت.

 والشؤون اال سالمية: فالس يد وزير ال وقا

 شكرا لمك الس يد املستشار.

ية دايل ادلور دايل ال مئة هاذي من املشالك، ل هنا دار فامي يتعلق ابلقض 

ىل اكن واحد  دايل الوظيف. لل سف كنتأ سفو، ولكن هاذي دار وظيف، ا 

مام يف ادلار اليل  ىل ااال  حدا اجلامع ابش يكون قريب ابش يصيل ابلناس، ا 

ن هو ولو نلقاو بعض احللول، ولكن راه تيخص ذاك املسكاتوىف فعال كنح

مام، هذا مؤسف، ولكن هاذ اليش لكه راه  دايل اال مام مايش دايل عائةل اال 

يف احلزمة دايل املشالك اليل دايرة هباذ املوضوع، أ ما قضية رزمة  ،داخل

اال طار القانوين راه موجود، راه هو ظهري رشيف ويف مقدمته أ ن امللكف 

ليه املرجع فني، أ عزه هللاالقميني ادلينيني هو أ مري املؤمن نبشؤو ، مهي، وا 

 فذلكل هو الرعاية دايهلم راه من الرعاية دايلو السابغة مجليع املغاربة.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

شكرا الس يد وزير ال وقاف والشؤون اال سالمية عىل مسامهتمك معنا 

دل للمشاركة معنا يف هاته عونرحب ابلس يد وزير ال، يف هذه اجللسة

 .اجللسة

 ".تنفيذ ال حاكم القضائية" وموضوعه عدلالسؤال ال ول املوجه لقطاع ال

قدم  الرئيسهاذ السؤال دايل فريق التجمع الوطين لل حرار، الس يد 

 السؤال.

 بكوري:ال املستشار الس يد محمد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ال عىل للسلطة القضائية جمهودات كبرية  سبذلت وزارتمك مبعية اجملل

سرتاتيجيةال عداد  ال أ ن  جديدة ا  للهنوض بعملية تنفيذ ال حاكم القضائية، ا 

ىل طموحاتنا مجيعا، وذلكل نسائلمك الس يد  هذه العملية مازالت مل ترق بعد ا 

 :عىل الوزير

 ما يه خطة وزارتمك لتدارك هذا ال مر؟ 

جراءات املزمع اختاذوما يه  ا لتحسني مؤرشات التنفيذ؟ه اال 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير، للرد عىل السؤال. اللكمة لمك،

 الس يد محمد بنعبد القادر وزير العدل:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا، الس يد املستشار احملرتم، عىل تفضلمك هبذا السؤال.

ة مهو عنرص أ سايس يف لك منظو فعال، تنفيذ ال حاكم القضائية 

القضائية  قضائية، بل هو يعترب حاليا من املؤرشات ال ساس ية دايل النجاعة

من دس تور  126دعامة أ ساس ية دلوةل احلق والقانون، الفصل  وأ يضا

اململكة يؤكد عىل أ ن ال حاكم الهنائية الصادرة عن القضاء يه أ حاكم ملزمة 

لزامية بدون لزامية هنا يعين النفاذ، ل ن ال ا  تنفيذ، وهاذيك  للجميع، واال 

نويني  وال شخاص املع عبارة "ملزمة للجميع" تعين ملزمة لل شخاص اذلاتيني

وأ شخاص القانون العام ومن بيهنم اال دارة اليل تطرح واحد العدد دايل 
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 .التساؤالت

بطبيعة احلال وزارة العدل معنية ابلرفع من وترية تنفيذ ال حاكم، ويه 

تتبع خمتلف ة اليل كتس تعملها يائل التكنولوج كتتبع عن طريق الوس

اململكة وكرتبط االتصال ابملسؤولني  املؤرشات اليل كتسجلها خمتلف حمامك

للقيام ابملتعني من أ جل جتاوز هاذ الصعوابت، كذكل وزارة العدل يه 

عضو يف اللجنة املركزية اليل كيرتأ سها الس يد رئيس احلكومة من أ جل تنفيذ 

كتقدم خمتلف  اللجنةذا ام، والوزارة يف هعال حاكم ضد أ شخاص القانون ال

 .راجعة القواننيالاقرتاحات اليل كتخص م

لكن الوزارة أ يضا معنية بلك الوسائل اللوجستيكية واملوارد البشية 

اليل كتسهل تنفيذ ال حاكم، حبيث أ نه الوزارة معلت عىل الرفع من عدد 

ىل  2013مفوض س نة  1185املفوضني القضائيني من  مفوض،  1624ا 

عض ش تغال عىل قانون املسطرة املدنية، ل ن فيه بكذكل هناك الا

 .علق هباذ اجلانب هذاتاملقتضيات كت 

ىل ما قامت به الوزارة من أ جل تعزيز وحدات، ل ن يف احملامك  ابال ضافة ا 

، وحدة 122ــ اكين وحدات دايل التبليغ والتحصيل اليل ترفع العدد دايلها ل

ق احملمكة، احملامك ارتفع العدد ب دايهلم يف صنادياوالنو  وكذكل احملاس بني

ىل 2020دايهلم س نة  وظف هبذه الصناديق، ومؤخرا يعين قبل م 1516، ا 

دراجة انرية عىل هاذ ال طر اليل  350أ قل من أ س بوعني مقنا بتوزيع 

كيش تغلو يف الوحدات دايل التبليغ والتحصيل، مضن وسائل لوجستيكية 

 .س بة للرفع من هذه الوتريةوط الالئقة واملناأ خرى من أ جل توفري الش 

 ار احملرتم.وشكرا للس يد املستش

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد رئيس الفريق للتعقيب عىل الرد.

 بكوري:ال املستشار الس يد محمد 

ذا مل ننوه ابلعمل  يف احلقيقة، الس يد الوزير، س نكون من العدميني ا 

هاز القضايئ يف رفع نس بة تنفيذ مبعية اجل ليت مقمت هبا ااجلبار واجملهودات 

لقضائية، ملا للموضوع من أ مهية يف الريق بدوةل احلق والقانون ال حاكم ا

واملؤسسات، وملا لهذا من الآاثر الاقتصادية يف الرفع من نسب وحتسني 

مناخ ال عامل كذكل، لكن الس يد الوزير، ابلرمغ من لك هذا اجملهود واذلي 

ي بذل ليت أ عطيمت، واليت جتسد ابمللموس أ مهية اجملهود اذلرته ال رقام اهأ ظ 

ال أ ن هناك أ حاكما قضائية كثرية مل تنفذ بعد، حبيث يف تنفيذ ال حاكم ، ا 

جيب الاش تغال أ كرث عىل ختفيف املساطر املرتبطة ابملوضوع، وحنن 

 مس تعدون كربملان ملساعدتمك عىل جتويد النصوص املرتبطة بذكل.

 س يد الوزير، ل ا

ورية اليت تس تأ ثر يبقى موضوع تنفيذ ال حاكم القضائية من املواضيع احمل

ابهامتم فريقنا يف تكريس دوةل احلق والقانون، فالعديد من ال حاكم، 

وخصوصا يف القضاء التجاري، مازالت فهيا صعوابت كبرية يف التنفيذ، نفس 

ىل ابيق ال حاكم القضائية ال خرى رى، يف جماالت أ خ الظروف تنسب ا 

فيه مصلحة تطور اجلهاز وهو ال مر اذلي جيب أ ن تضاعفوا فيه هجودمك ملا 

والارتقاء كذكل ابملنظومة القضائية، واليت تسامه بشلك  ،القضايئ وأ دائه

ماكنياتنا، مبا فيه تطور بالدان والارتقاء هبا وتعزيز  كبري يف تعزيز قدراتنا وا 

 ملؤسسات.امكتس بات دوةل احلق والقانون و 

 .شكرا الس يد الوزير

 الس يد رئيس اجللسة:

 .زيرشكرا الس يد الو 

ىل بغيتو، ابيق لمك مخس ثواين، بغيتو ىل اكن  ..بقى لمك مخس ثواين، ا  ا 

 عندمك يش..

 الس يد وزير العدل:

يف هاذ مخس ثواين أ جدد الالزتام أ مام الس يد والسادة املستشارين 

اجلهود لتبس يط املساطر من أ جل  احملرتمني، عىل أ ن الوزارة س تواصل لك

 الرفع من وترية تنفيذ ال حاكم.

هذه مناس بة ال تفوتين دون أ ن أ وجه التحية ل سة القضاء، وخاصة و 

أ طر كتابة الضبط اليل كيش تغلو مبجهود ينبغي أ ن حنيهيم عليه لتنفيذ 

 ال حاكم.

 الس يد رئيس اجللسة:

معمك، وابلتايل سيسجل  مالس يد الوزير، راه مسعتو الالزتام اليل الزت 

 هذا الالزتام.

تدابري املعمتدة لتبس يط اس تفادة النساء ال "وموضوعه  السؤال الثاين

، "املطلقات ويف وضعية صعبة وأ طفالهن من دمع صندوق الامتسك العائيل

 .سؤال لفريق ال صاةل واملعارصة

 تفضل الس يد املستشار احملرتم.

 الطالب:س يد احلبيب بن ال املستشار 

 س يد الرئيس،ل ا

تبس يط اس تفادة نسائلمك، الس يد الوزير، حول أ مه التدابري املتخذة ل 

النساء املطلقات والزوجات املهمالت واملعوزات وأ طفالهن من تسبيقات 

 صندوق التاكفل العائيل.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 الس يد وزير العدل:

 عىل تفضلمك هباذ السؤال الهام. رتم،املستشار احملشكرا، الس يد 

مة صندوق التاكفل العائيل، هو الزتام الزتام الوزارة بتطوير منظو 
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يندرج مضن الس ياسة احلكومية املندجمة يف اجملال الاجامتعي والعناية 

اخلاصة ابلفئات الهشة واملعوزة وخاصة مهنا ال طفال وال همات، ال ميكن أ ن 

، 2018ليه الربملان ودخل حزي التنفيذ يف ع ن اليل صادق نغفل القانو

مساطر الاس تفادة من الصندوق دايل التاكفل واملتعلق بتحديد رشوط و 

 العائيل.

ببعض املس تجدات، اليل أ ضافت مس تفيدين جدد  ءهاذ القانون جا

من هاذ الصندوق هذا، ومهنم وأ ساسا مس تحقو النفقة من ال والد خالل 

ثبوت عوز ال م، مس تحقو النفقة من ال والد  الزوجية بعد القيام العالقة

و النفقة من ال طفال املكفوفني، وكذكل الزوجة بعد وفاة ال م، ومس تحق

 املعوزة، املس تحقة للنفقة.

الصندوق،  ذابلنس بة لتبس يط املساطر من أ جل الاس تفادة من ها

تفادة من الوزارة معلت عىل التقليل، أ وال، من الواثئق املطلوبة لالس  

ثبات حاةل العوز، وكذكل يتسب  قات الصندوق، تبس يط وتيسري رشوط ا 

ىل مبلغ الرفع  دايل  1400من سقف الاس تفادة من هاذ التسبيقات ا 

ادلرمه، والوزارة معمت دليال عىل اكفة حمامك اململكة، ومازالت تواصل 

اجلهود من أ جل الاس تفادة ال مثل من هاذ الصندوق، وخاصة ابلنس بة 

 فئات الهشة.لل 

 كرا الس يد املستشار.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

 لمك. الس يد املستشار، اللكمة

 احلبيب بن الطالب: املستشار الس يد

 شكرا، الس يد الوزير، عىل هاذ املعطيات الهامة.

فعال بالدان كتوفر عىل ترسانة هممة من النصوص القانونية، ولكن 

وال جرأ ة والتنفيذ،  اال شاكل يمكن أ ساسا عىل املس توايت املرتبطة ابلتزنيل

دثتو علهيا، اليل اكنت واردة عاجل عدة صعوابت اليل حت 83.17فعال القانون 

، ولكن، الس يد الوزير، خصوصا فامي يتعلق 41.10مضن القانون 

، أ وال، اس تصدار مقرر قضايئ حمدد للنفقة، واحنا كنعرفو خصابالس تفادة 

آجال جراء من أ  نية.و ونصوص قان مجيع ما يتطلبه هاذ اال 

ىل ذكل، أ نه تنفيذ هاذ ال حاكم كيعرف واحد التأ خر ك  ما ينضاف ا  بري، ا 

ما أ نه متغيب، كام أ ن احملامك تلزم هاذ املعوزات  ل ن الزوج ما عندو والو، وا 

شاكل الكبري، خصوصا ابملناطق القروية،  بعملياتلقيام اب التبليغ، وهنا اال 

، املناطق اجلبلية، وما ةخصوصا كنعرفو املغرب العميق، املناطق النائي

ما و ذ النساء اليل هيتطلب ذكل من صعوابت، خصوصا ابلنس بة لها

 تيعيشو وضعية هشة.

 ذالاعامتدات املرصودة يف هاكذكل، الس يد الوزير، تقيمي بس يط، 

الصندوق مقارنة مع الاعامتدات اليت مت رصفها، رمغ ارتفاع النسب دايل 

تواضع اليل كيدل بأ ن الصندوق ما م الطالق، فهو الرصف كيبقى دميا جد 

 ملرجوة منه، لل س باب التالية:وصلش للحاجة ابش ختلق والغاية ا

 الصعوابت؛ هاذأ وال،  -

 لية التحسيس.واثنيا، كذكل لضعف مع  -

طار التخفيف من الآاثر  نضيف كذكل، الس يد الوزير، بأ نه الفرتة يف ا 

دثو عليه دايل حتالسلبية جلاحئة كوروان، هاذ النساء راه السقف اليل 

ىل تفوت ثالثة  يعيشدرمه ما ت  1400 أ فراد، فاضطرو أ سة، خصوصا ا 

غالق هذاك مع اال   فكذا،يش تغلو يف البيوت، يف القطاعات غري املهيلكة 

 ادلخل اال ضايف ما اكنش.

ايمك، كنعاود نرجع ونسولمك ملاذا مت هاذ اللجنة دايل  كنتساءلو وا 

من دايهلم متكهنم رمغ أ هنم الهشاشة  ؟الاقتصادية عالش قصات هاذ الفئة

وضافهتم عىل فئة اليل قصات أ ساسا دايل الاس تفادة من هاذ الصندوق، 

القطاع دايل الاقتصاد يف هاذ النساء، فامي يتعلق ابللوايت يش تغلن 

غالق احلدود ومنع التجوالت ومنع املعارض، ف  ..ـالاجامتعي بعد معلية ا 

 شكرا الس يد الوزير.

 اجللسة: سالس يد رئي

 شكرا.

 اللكمة لمك، الس يد الوزير، للرد عىل التعقيب.

 س يد وزير العدل:ال 

 شكرا.

ىل أ ن تدبري الشأ ن  القضايئ، هو تدبري خيص أ وال، البد من التنبيه ا 

هجاز القضاء والسلطة القضائية، ولكن هناك تدبري مشرتك بني املسؤولني 

ضائية، بطبيعة احلال من قتدبري اال دارة ال وهالقضائيني ووزارة العدل، 

ىل غري ذكل. جراءات ومساطر ا   ا 

واملسؤوليات دايلها، يه ال تدخر هجدا  اختصاصاهتاطالقا من انالوزارة 

 هاذ الصندوق.يف تفعيل 

% من 20ـ أ وال، ينبغي التذكري بأ ن الوزارة يعين تدمع هاذ الصندوق ب

ضوع يتشعب و املداخيل دايلو، لك هاذ القضااي اليل طرحتو، ل ن هذا م

طار جلنة العدل والتشيع،  لكن البد من وميكن يكون موضوع جلسة يف ا 

ىل  التذكري بأ ن عدد املقررات القضائية اليل منفذة يف الصندوق وصلت ا 

مقرر قضايئ، وعدد ال س املس تفيدة من خمصصات الصندوق من  5256

ىل اليوم، وصل ل 2012 حداثه ا  ة املبالغ أ سة، أ ما قمي 416أ لف و 22ـ منذ ا 

 .أ لف درمه 528مليون و 113، فبلغت 2020املؤداة برمس س نة 

 شكرا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

جرام"موضوعه  لثسؤال اث حداث املرصد الوطين لال  ، هاذ السؤال "ا 
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 .دايل فريق العداةل والتمنية

 تفضل. ..تفضل اليس

 :ايشيو عبد الكرمي له املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

 دة املستشارون احملرتمون،الس يدات والسا

ننا  جرام، فا  نسائلمك الس يد الوزير، نظرا ل مهية هاذ املرصد الوطين لال 

 ما يه الآجال املرتقبة ال خراجه للوجود؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .لالس يد الوزير، اللكمة لمك للرد عىل السؤا

 الس يد وزير العدل:

 شكرا الس يد املستشار.

اجلرمية يف عاملنا املعارص، أ صبحت تفرض اعامتد  التحوالت اليت تعرفها

للتصدي للجرمية، وطبعا املغرب ليس مبنأ ى عن هاذ التطور مقاربة وقائية 

وهاذ التوجه، وهو يتابع لك التوهجات احلديثة ملواهجة ومعاجلة الظاهرة 

جرامية، بل  طار أ مشل واذلي نعتربه يف وزارة أ  اال  كرث من ذكل، هناك ا 

آليات العداةل اجلنائية اليت يأ يت يف مقدمهتا املرصد العدل خيص حت ديث أ

حداث مركز وطين للسجل العديل وتطوير نظام الوطين جرام، وكذكل ا   لال 

الطب الشعي، وقد قدمنا يف جملس النواب ويف جملس املستشارين، 

لشعي، مث هناك مشوع ال نشاء بنك للبصامت امشوع قانون للطب 

 اجلينية.

من احلوار الوطين ال صالح منظومة العداةل،  92صية رمق املرصد هو تو 

، اكن أ كد عىل ضورة 2009غشت  20خطاب  كل أ يضا يفجالةل امل

مراجعة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائية وحتديث الس ياسة اجلنائية 

حداث املرصد الوطين ل حداث هاذ املرصد لاب  جرمية، والوزارة وضعت ا 

فصل السلطة القضائية عىل وزارة العدل، مل مضن مراجعة، كتعرفو منذ 

ا، يعين املرسوم داال ختصاصات، يعين يكن هناك حتديث ملنظاهم

l’organigramme)حنا وضعنا هاذ املرصد مبثابة قسم مضن مديرية ا( ف

من  انهتينادم هاذ املرسوم، لقد قالشؤون اجلنائية والعفو ابلوزارة، وس ن

امكة قبل أ ن ندعومك مجيعا لالفتتاح تفاصيهل مؤخرا، وس نعرضه عىل احمل

عطاء   د قريبا.لهاذ املرص الانطالقةوا 

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد املستشار للرد عىل اجلواب.

 

 :عبد الكرمي لهوايشي املستشار الس يد

ن اكنت هذه يف حملشكرا الس يد الوزير ا رتم عىل هذه املعطيات، وا 

اس اذلي دفعنا لطرح هاذ السؤال لنعرف أ و احلقيقة يه السبب ال س

لتحديد الآجال املرتقبة لتحديد هاذ املرصد اذلي كنا نود أ ن يكون مؤسسة 

دارية، هذا  معومية بقانون، ولكن كونمك اليوم مشيتو يف اجتاه أ نه يكون بنية ا 

 احلقيقة أ نه س يحقق الهدف. مزاين حىت هو يف

، أ نه اليوم كنتلكمو أ نه منذ الس يد الوزير ،لكن يف نفس الوقت بغينا

طالت، نمتناو أ ن  الانتظاراتس نوات وحنن ننتظر، ويه يف احلقيقة هاذ 

آلية للتنس يق، هممة  آلية غادي تكون أ هاذ الآلية اليل اليوم كنتصورو بأ هنا أ

خةل يف اجملال، سواء السلطة القضائية، دق بني القطاعات املتجدا يف التنس ي

دارة ال  سجون، لك هاذي، غيكون واحد الآلية دايل السلطة ال منية، ا 

 التنس يق.

آلية هممة أ يضا للوقاية من اجلرمية كام ذكرمت،  ال مر الثاين هو غتكون أ

عود، ل ن اليوم اجلرمية تتطور، اكين عندها أ س باب، اكين حاالت دايل ال

بحت عابرة للقارات، مزاين يويل عندان مرصد ليسامه يف ص اكين اجلرمية أ  

 اجلرمية.  الوقاية من

لكن وحنن نتحدث عن الوقاية من اجلرمية، البد أ ن أ قف هنا عن 

اجلرمية يف ذاهتا، وقد اكن يف هذا املوضوع حتديث الرتسانة القانونية دايلنا، 

 تظاره. ن فاحلقيقة أ يضا طال اوجا مشوع القانون اجلنايئ، واليل 

الغرفة ال وىل،  ات قرار وأ هنا أ حالته عىل الربملان يفذخااحلكومة مزاين 

جملس النواب، حنن مازلنا ننتظر، واحلكومة لو اكن لها قرار غري ذكل 

لقامت بسحبه، لكن املشوع اليوم، هو يف الغرفة ال وىل ينتظر اال فراج 

 عنه. 

ماكنية دايل حتر عندمك ،الس يد الوزير ،ماو أ نت ك هاذ املاء الراكد اليل ي ا 

ننا اليوم وحنن ننتظر، اح  نا اليوم كنتس ناو وكيتس ناوه هناك، مزاين أ 

ىل احلكومة  املغاربة، ل ن اجلرامئ تعددت بل وصلت أ حياان هذه اجلرامئ ا 

ىل  برازها عىل أ هنا وتنسب ا  ىل مثال تزوير بعض الواثئق وا  نفسها، ا 

 دا.جمتعددة بشلك فضيع  احلكومة، ل هنا جرامئ

وع أ ن ذلا اليوم، احنا ال منكل يف هذه الغرفة وحنن ننتظر هاذ املش 

ال أ ن ندعو هللا س بحانه وتعاىل أ ن ييرس ابلفرج عنه، وأ ن  يفرج عنه، ا 

 و فيه القرار.ذنا انخخص يأ تينا، ل ننا 

ىل  بغيت نشري واحد اال شارة أ خرى، ويه أ ن هاذ املرصد هو أ يضا ا 

آلية د آلية لل ايل اكن أ آلية أ يضا ميكن أ ن يسامه يف نس يقت الوقاية، أ ، هو أ

آراء ابتدائية، أ و فامي يتعلق اب رأ يهاقرتاح  ما أ ن يقرتح أ لس ياسة اجلنائية، ا 

عندما حيال عليه مشوع يف الس ياسة العمومية ذي الصةل، يكون هل رأ ي، 

ن شاء هللا خيرج يف أ قرب وقت ممكن، ويكون اكنمتن و أ ن هاذ املشوع ا 

، وأ يضا مشوع القانون اجلنايئ، نمتناو يكون لمك وزيرللمك الشف الس يد ا

 خيرج يف عهدمك.الشف ابش 
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 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ثواين زايدة. 12الس يد الوزير، لمك اللكمة للرد عىل التعقيب، عندمك 

 الس يد وزير العدل:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

الآلية وطنية هممة،  فعال كام تفضلمت هاذ املرصد غادي يشلك واحد

لجرمية، لكن أ يضا يف ليس فقط يف التصدي أ و فاملساعدة عىل التصدي ل

رمس معامل الس ياسة اجلنائية ببالدان، ل ن اكين الس ياسة املضادة للجرمية 

ىل غري  واكين الس ياسة اجلنائية العامة بشقهيا الوقايئ والزجري والقمعي، ا 

 ذكل.

احملرتم، أ ن املرصد جاهز، يعين  رالس يد املستشا ،ما ميكن نقول كل

آلية  واحد العدد دايل ال حباث وادلراسات اليل وبدا كيجري  اش تغاهلبأ طره وأ

ميكن تبان النتيجة دايلها من خالل العديد من التدابري والقرارات، لكن 

ال بعد املصادقة عىل  اال عالن عىل املرصد بكيفية رمسية، ال ميكن أ ن يمت ا 

ال غادي انخاهاذ املرسوم، احنا  و واحد الس نة أ خرى، ذختارينا املرسوم، وا 

الوترية دايل التشيع، اختارينا ابش ندوزو املرسوم، نمتناو يف احنا كنعرفو 

نطالقة دايلو. عطاء اال   القريب العاجل عىل أ ننا نمتكنو من ا 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

آخر  ".ورش احملامك الرمقية"موضوعه  لنفس الفريق سؤال أ

 ضل يش أ حد من العداةل والتمنية، تفضل.تف

 :ييلمبارك مج  املستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارين، 

 الس يد الوزير،

دارة القضائية ورمقنهتا هدفا أ ساس يا وتوصية  شلكت مسأ ةل تأ هيل اال 

صالح منظومة العداةل.  هامة من توصيات ميثاق ا 

 :نسائلمك الس يد الوزير ذلا

جراءات أ ي ن وصل مشوع رمقنة وحتديث اال دارة اال لكرتونية لال 

 اطر القضائية؟واملس

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 الس يد وزير العدل:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

الوزارة يف هاذ اجملال، كتعرف بأ نه هاذ املوضوع يعين فيه حديث 

العقود عىل احلديث عىل ايل ومتشعب، يعين تقريبا اس متر جوج د لطوي

ىل غري ذكلgouvernement) e-لرمقي املغرب ا  .( ا 

هاذ الوزارة تبني لها يف رأ هيا املتواضع، أ ن التحول الرمقي ملنظومة 

 أ ن يتجنب أ ي مقاربة تقنية وجتزيئية.العداةل، هو حتول رمقي ينبغي 

ستيكية، ال مر يتعلق ي ابملعدات اللوج  ال مر ال يتعلق بتجهزي احملامك

الثقافة الرمقية، نعطيك مثال بس يط، الحظته بتحول ثقايف يف التعاطي مع 

دلى الكثري من الفاعلني اذلين يتعاملون ابلربيد اال لكرتوين ويتعاملون 

لكن ال يس توعبون ما معىن احملامكة عن بعد، فهم ابلتوقيع اال لكرتوين، و 

وغنتلكمو علهيا فالسؤال من بعد، والتواهجية  ةيتحدثون عن احلضوري

ات والس تينات، والثقافة ما قبل الرمقية، الثقافة مبنظور دايل امخلسين

 الورقية.

ذا ما اكنش هناك استيعاب، هناك من يتخوف  ،ذلكل فهاذ التحول ا 

لني أ ساس يني تيفضلو البطء والثقل البريوقراطي عىل من ذكل، هناك فاع

 .ية والرسعة واملردودية يف اخلدمة الرمقيةف الفعالية والشفا

لرمقي ملنظومة العداةل خملطط توجهييي للتحول اذلكل احنا دران واحد ا

ا قريبا، اكين مشاريع اليل هنمشوع س نعلن ع 32الربامج أ فقية وفيه س تة د

احملايم، كسجل الضامانت املنقوةل اليل ت فهيا اكملنصة دلقت، اليل انطلقانط

لكرت  دايلو حبضور الس يد رئيس  الانطالقةوين وكنا أ عطينا هو جسل ا 

ذن  اكين واحد العدد دايل املسائل، كذكل ال ننىس بأ ننا وقعنا احلكومة، ا 

السادة النقباء مع هيئة احملامني لتكوين ايل مع مثانية د مثانية دايل االتفاقيات

ىل تكوين، للتحمك يف تقنية املنا ات عن صملكونني، ل ن هذا مسأ ةل حتتاج ا 

انب التجهزيي بعد والتبادل اال لكرتوين، فاكين اجلانب التحسييس واكين اجل

 التدرج ليك يندرج امجليع.ايل دواكين اجلانب التكويين وفهيا شوية 

جراءات واملساطر مرمقنة وال خرى الزالت ورق  ذا اكنت بعض اال  ية أ ما ا 

ذن  فغادي خنلقو واحد النوع دايل الارتباك دلى املرتفق ودلى املتقايض، ا 

تدرجية، وحنن فهناك تصور مندمج، تصور مشويل وغاديني فيه مقاربة 

أ كرث من السابق من طرف اكفة املهن القضائية  اخنراطمراتحني، ل ن اكين 

 واملساعدة للقضاء.

 شكرا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 :مبارك مجييل املستشار الس يد

 كرا لمك الس يد الوزير عىل هاذ اجلواب.ش

 الس يد الوزير،

لسؤال عىل اعتبار أ ن اال دارة الرمقية يه وس يةل من طرحنا هاذ ا

دارة بشلك عام، وذلكل  الوسائل اليت ختفف العبء عىل املرتفقني وعىل اال 

اليت  اش ال ساس ية ال صالح منظومة العداةلاكن هاذ الورش من ال ور
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لتحقيق النجاعة القضائية وللتصدي جملموعة من الظواهر  راهنت عليه بالدان

  اكنت تعاين مهنا املنظومة القضائية.السلبية اليت

وقد قطعت هذه املنظومة أ شواطا هممة يف مسار حتديث اليت عرفته 

 منظومة العداةل، جتلت فامي ييل:

تقنيات أ وال، تدبري املوارد البشية كام ذكرمت قبل قليل، واس تعامل  -

(SAGEيف )  تدبري ورمقنة امللفات بنوعها اجلنحي واملدين وابيق

جرا ىل حتديثات أ يضا، اال  ءات، هاذ التطبيق الس يد الوزير، الزال حيتاج ا 

رمغ ذكل، ؛ ( دايل مجموعة دايل التطبيقاتla mise à jourل ن هناك )

 الاعتالالتس يد الوزير، هناك أ ظهرت هاذ اجلاحئة دايل كوروان بعض ال 

ذكر اليت عرفهتا هذه املنظومة الرمقية ملنظومة العداةل، ن الاختالالتض عوب

عىل سبيل املثال، الس يد الوزير، عدم مواكبة الرتسانة القانونية واملسطرية 

نية لقرارات احملمكة ملسار التحديث والتأ خر اذلي يعرفه ترتيب الآاثر القانو 

 ؛ادلس تورية خبصوص التنظمي القضايئ

أ خر اذلي يعرفه التواصل اال لكرتوين بني اال دارة القضائية تاثنيا، ال  -

 ؛ائيةواملهن القض

هناك أ يضا وجود تفاوت جمايل من حممكة ل خرى، دامئا يعين املغرب  -

آخره، هاذو دامئا حمامك  ىل أ ديث ويف كنلقاو واحد التأ خري يف حت همالعميق، ا 

 ؛تطوير هذه احملامك

ىل ر غياب أ يضا اال طار القانوين لتج - بة احملامكة عن بعد وتأ خر صدوره ا 

 ذاابت تقنية وقانونية، اللهم ا  حدود الساعة، حيث عرفت هذه التجربة صعو

اس تثنينا القضااي املتعلقة ابملعتقلني، اليل اكنت فعال فهيا واحد التقدم 

 زالت تعرف تعرث.ملموس، ولكن ابيق القضااي ال

  الس يد الوزير احملرتم،

ال أ ن للك خشص احلق يف 120يف الفصل  ةيشري دس تور اململك ، ا 

معقول، وحقوق ادلفاع مضمونة، حمامكة عادةل ويف حمك يصدر داخل أ جل 

آخره من احلقوق. ىل أ  ا 

ىل أ ي حد سامه مشوع احملمكة الرمقية يف متتيع املتقاضني بأ حاكم عادةل  ا 

آجال معقوةل؟تصدر يف   أ

 س يدي الوزير، أ يضا الرمقنة، معذرة.

 س يد الوزير.ل شكرا لمك ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 .شكرا الس يد املستشار عىل احرتام الوقت

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 الس يد وزير العدل:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

ىل جلسة خاصة، أ ان أ قدر يعين تدخلمك حافل ب أ س ئةل هممة، رمبا حتتاج ا 

كنا يف حاةل جحر حصي، عندما  تمثينمك اال جيايب لهاذ اجملهود املبذول، احنا

 ومؤسساتنا كتجعل أ نه انطلقت احملامكة عن بعد، واخلصوصية دايل بالدان

دايل الرمقنة جيي يقدم واحد املشوع قانون  من الصعب أ ن وزير العدل

 والوسائط الرمقية.

 17كر معه هو مجعية هيئة احملامون يف املغرب، اأ ول واحد خصك تذ

بداء املالحظات، وفعال بوا ل نقابة، واكتبنامه وط  همةل للتفكري يف املوضوع وا 

وتوصلنا مبالحظات السلطة القضائية، والقانون راه هو  توصلنا هبا مؤخرا،

 حلكويم.جاهز لعرضه عىل اجمللس ا

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

التطاول عىل "موضوعه  سؤال للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 ".اصة للمواطنني من خالل بعض وسائل التواصلاحلياة اخل

 .اللكمة لمك دامئا اليس حسن، تفضل

 :سليغوة سناحل املستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 زماليئ ال عزاء،

الس يد الوزير، ال خيتلف اثنان عىل أ ن حرية الفكر والرأ ي والتعبري 

بداع وا نش والعرض يف جماالت ال دب ل مكفوةل بلك أ شاكلها، وأ ن حرية اال 

 والفن والبحث العلمي والتقين مضمونة.

ىل توفري ال من الرمقي كام أ ن امل غرب اخنرط يف ادلينامية العاملية الرامية ا 

حامية نظم املعاجلة الآلية للمعطيات وحامية احلياة اخلاصة لل فراد، وذكل و 

من خالل مصادقته عىل  ةوفق القوانني الوطنية واملواثيق واملعاهدات ادلولي

ال أ نه الزال بعض املواطنني  اتفاقية "بودابست" املتعلقة ابجلرمية املعلوماتية، ا 

حياهتم اخلاصة، عرب والتطاول والامتدي عىل  قتحامالايش تكون من 

وسائل التواصل الاجامتعي وبعض املواقع اال خبارية، دون أ ي  اس تغالل

ا يسبب هلم ول سمه ال ذى والرضر مم ،ردع ملن يتعمد نش أ مورمه اخلاصة

 النفيس.

 :نسائلمك الس يد الوزير ذلا

احلكومة للحامية اخلاصة للك مواطن من تطاول بعض  ما يه خطة -

 اال عالم؟وسائل 

وهل من س بل للتحسيس والتوعية بعواقب اقتحام احلياة اخلاصة  -

تسببه  اللمواطنني ونش ال خبار الزائفة عرب وسائل التواصل الاجامتعي وم

 من أ ذى يف نفوس ال شخاص وأ سمه؟

 شكرا.
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 الس يد رئيس اجللسة:

 ن.ساحل شكرا اليس 

 اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل السؤال.

 ر العدل:الس يد وزي

 السؤال. ذشكرا عىل تفضلمك هبا

فعال وسائل التكنولوجيا احلديثة اليل عرفت منو سيع ومضطرد يف 

جيايب، يه أ هنا عززت وسائل جلالس نوات ال خرية، عندها واحد ا انب ا 

رب بأ هنا سامهت يف توس يع التواصل الاجامتعي بني ال فراد، وهناك من يعت

ه، جمال حرية التعبري، اليل اكن اجملال دايلها جمال الكس ييك وتصعب مراقبت

واسيب يف هذه ليست هواتف، حيملون حال فراد حيملون، لكن املاليني د

آليات يحر جيوهبم، كتعطهيم واحد  ة التعبري يعين أ كرث انفالات من لك أ

 faux profil (leفي الهوية دايلو )املراقبة، ميكن اال نسان يعمل يعين خي

 ابش ميكن يدير واحد العدد دايل املامرسات املؤذية للآخرين.

ال عالن العاملي حلقوق اال نسان فهاذ اجملال دايل احلرايت أ كد عىل أ نه ا

تعسفي لشخص يف حياته اخلاصة أ و يف  لال جيوز تعريض أ حد لتدخ"

 ."مسعتهوال محلالت متس رشفه و  أ و مراسالتهشؤون أ سته أ و مسكنه 

من مثل تكل التدخالت  احلق يف أ ن حيميه القانونخشص للك " واعترب أ ن

 .12لعاملي حلقوق اال نسان فاملادة ، هذا اال عالن ا"أ و تكل..

تعلقة ابجلرمية املعلوماتية مل كذكل ما ميكنش ننساو اتفاقية "بودابست" ا

عة واليل كتدخل فهيا جرمية املس ابحلياة اخلاصة لل فراد، واملغرب بطبي

 ودخلت حزي التنفيذ. االتفاقيةعىل هاذ  2018يونيو  29احلال صادق يف 

شع املغريب واعي خبطورة هذه اجلرامئ ويعين عىل املس توى الوطين، امل 

ون اجلنايئ، فامي يتعلق بتجرمي السب نقام بعدة مراجعات، خاصة يف القا

زيع والقذف، كذكل جترمي فعل التقاط أ و التسجيل أ و البث أ و التو 

العمدي ل قوال أ و معلومات صادرة بشلك خاص أ و سي دون موافقة 

اة اخلاصة لل فراد، جترمي معاجلة املعطيات أ حصاهبا، جترمي التدخل يف احلي

 .عينالشخص امل الشخيص دون رىض ذات طابع

ذن هناك مجموعة من القوانني، لكن رمبا غادي يكون من املفيد جدا  ا 

كرث مع تطور هاذ النوع دايل املس بتطور الوسائل هاذ املراجعة ليك تتعزز أ  

طار خصالتكنولوجية، وميكن هاذ اليش  واحد التوافق شامل و يدخل يف ا 

ا تكون هخص عىل الس ياسة اجلنائية، ل ن أ عتقد بأ ن الس ياسة اجلنائية 

نا نعرفو أ ش نو يه اجلرمية، أ ش نو يه احلرية خص سابقة عىل التشيع، 

وأ ش نو يه العقوبة، وميل نكونو متفقني عىل  ،وأ ش نو هو النظام العام

 .الراكئز ال ساس ية يف الس ياسة اجلنائية سيسهل التشيع

أ ما أ ن جنزئ ونشع بكيفية جزئية بدون اال عالن عن اخللفيات 

ىل واحد النوع دايل ال من ب وال بعاد، فهذا  طبيعة احلال ال ميكن أ ن يؤدي ا 

 القانوين والقضايئ.

 وشكرا.

 اجللسة:الس يد رئيس 

طار التعقيب اللكمة لمك.  اليس حسن، يف ا 

 :سليغوة سناحل املستشار الس يد 

 الوزير، عىل هاذ املعطيات.شكرا، الس يد 

ب اال جيايب فامي نأ ان، أ وال، السؤال داييل كنت واحض، وال أ تلكم عن اجلا

خيص املعلومة أ و فامي خيص احلصول عىل املعلومة ل ن هناك قانون، أ ان 

لشق الثاين اليل قلتوه يف اجلواب دايلمك وهو اال عالن العاملي، أ تلكم يف ا

عالن العاملي من أ جل حامية أ ش نو كتدير احلكومة من أ جل ت رمجة هذاك اال 

 ال شخاص؟

ل ن احلكومة معلوم ميكن نوصلو  فهنا يف هاذ السؤال هذا مع ال س

و لتوافق س يايس يف اال طار اجلنايئ ولكن جيبو يش مشوع قانون، جيب

يش مسائل عالش نتلكمو ابش ميكن حنميو هاذ اليش اليل قليت انتيا يف 

 ال.الشق الثاين دايل السؤ 

أ ان معك يف الشق الثاين دايل السؤال، أ ما الشق ال ول راين هو اليل 

جيايب يف ؤ قلت يف الس طار ال داييل، حنن مع املعلومة ومع لك ما هو ا  ا 

س امي يف املسائل محر والاك خط أ  ذيف مس ال شخاص  ، ولكنلصواالت

 اليل يه ما اكيناش هنائيا.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 سن.احل اليس شكرا 

 15ضفت أ  السؤال السادس، الس يد الوزير، ل ن اس هتلكت وقتك و 

اس تفحال ظاهرة الاستيالء عىل "سادس موضوعه ل ثواين زايدة، السؤال ا

 ".عقارات الغري

 ادلميقراطية للشغل.نفدرالية و اللكمة ل حد من مجموعة الك

 املستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

ابلرمغ من اجملهودات املبذوةل ملواهجة ظاهرة الاستيالء عىل عقارات 

ن هذه ال زالت تتناىم، ذلا نسائلمك، الس يد الوزير، حول اهرة ماظالغري، فا 

جراءات املتخذة للقضاء عىل هذه  ؟الظاهرة فعالية اال 

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير اللكمة لمك.

 العدل:الس يد وزير 

فعال، الس يد املستشار احملرتم، هذه ظاهرة شنيعة، وميكن نقول بأ نه 

ىل وزير العدل بشأ ن ةلالرساةل امللكية اليت وهجها جال  املكل، حفظه هللا، ا 
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عىل عقارات الغري، التصدي احلازم والفوري لهذه الظاهرة دايل الاستيالء 

ة، وتشلكت واحد هذه الرساةل شلكت نقطة حتول يف التصدي لهاذ اجلرمي

اللجنة اليل كتشف علهيا وزارة العدل، فهيا خمتلف املتدخلني، وعقدت 

آخرها اكن يف  10هاذ اللجنة حوايل  ، 2020فرباير  25اجامتعات، أ

مبا فهيا  ،لظاهرةوتدارست العديد من الوسائل واال ماكنيات ملعاجلة هذه ا

احلقوق العينية والقانون دونة مكاملراجعة دايل العديد من النصوص القانونية، 

 قانون الالزتامات والعقود.و املسطرة اجلنائية و اجلنايئ 

ذن هاذ املراجعات هاذي بدون شك اكن لها واحد ال ثر همم جدا،  ا 

التشخيص  كذكل اللجنة دايل حماربة الاستيالء عىل العقار قامت بواحد

قارات احملفظة "العـ همم، وتبني لها بأ ن هناك نوعية من العقارات، ما يسمى ب

رمس عقاري، واختذت واحد العدد  4037املهمةل"، واليل بلغ العدد دايلها 

جراءات ل   جنب الاستيالء عىل هذا النوع من العقار.ت دايل اال 

واخلرائطية الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري  ،كذكل

لكرتونية يه املعروفة خبدمة  قدمت واحد ال رضية أ و واحد املنصة ا 

ىل مجموعة من  لكرتونية للاملكني املعنيني، ابال ضافة ا  "حمافظيت" كخدمة ا 

جراءات ال خرى اليل ميكن نقولو بأ هنا انطالقا من ال رقام بينت بأ ن  اال 

وعها يف العمل اللجنة تش تغل يف الاجتاه الصحيح، ل نه منذ بداية رش 

مل تسجل أ ي  - أ قصد املعروضة عىل احملامك -مراجعة القوانني مل تسجل 

 قضية استيالء عىل العقار.

بني منازعات  ام - ل ن املسأ ةل ابلغة التعقيد - أ حياان، أ حياان، يمت اخللط

هاذي حول العقار بني ال شخاص وما بني جرمية الاستيالء عىل العقار، 

مايش املشالك بني  الاحتيالفهيا صب و فهيا الزتوير وفهيا النيكون ك 

نتلكم عىل ك  اال رث أ و غري ذكل، مواطنني يتنازعون دلى احملامك يف

اصبحو حمرتفني  هالاستيالء عىل العقار اليل فيه ش باكت وفيه احرتافيني، را

كيس تغلو واحد العدد دايل الثغرات، مثال هو أ ن الناس ما كيحرضوش 

برام العقود والعمليات  ما العقارية، أ ثناء ا  كيعطيو توكيل وكيمت الزتوير، ا 

يف القانون، لكن منني بدات كتش تغل اللجنة  ابال ضافة للثغرات اليل اكينة

ىل حدود ت تقلص هاذ العدد. ميكن نقول كل، الس يد املس  شار احملرتم، أ نه ا 

ملف موزع بني خمتلف احملامك ودرجات احلمك فامي يتعلق  36 اكينة مفربنو  23

 دايل الاستيالء عىل العقار.هباذ الظاهرة 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الوزيرشكر الس يد 

 اللكمة لمك، الس يد املستشار، للتعقيب.

 املستشار الس يد عبد احلق حيسان:

عطيتو، غري نبغي نذكرمك، ازير، عىل التوضيحات اليل و شكرا، الس يد ال

، داب 2016 الس يد الوزير، بأ نه الرساةل امللكية اليل تلكمتو علهيا اكنت يف

 س نني، ومع ذكل ال مور ابقية كام يه.  4راها 

 س يد الوزير،ال 

انتوما قلتوها، هاذ الظاهرة هاذي فهيا ش باكت، أ ان نبغي نقول كل فهيا 

ت منظمة وكتلقى الس ند دايلها يف الثغرات القانونية اليل عصاابت، عصااب

 اكينة، واملفروض أ ن الثغرات القانونية تقاد. 

 نفدرالية ادلميقراطية للشغل تقدمنا مبقرتح قانونو ة دايل الكاحنا مكجموع

احلقوق العينية اليل كيس تغلوها لالستيالء دايل من مدونة  2لتغيري املادة 

 صدرتش.تما الساعة مازال د حلعىل العقارات، لكن 

أ يضا هناك ما يساعد هذه العصاابت: فساد اال دارة، الفساد اليل 

نه الزتوير معلية الزتوير وابخلصوص يف موجود يف اال دارة يساعد ل  

  احملافظات العقارية، ل نه متا فني تيوقع هاذ الزتوير.امجلاعات احمللية ويف

نا نقولوه خص ايئ، وهاذ اليش ضأ يضا الفساد اليل اكين يف اجلسم الق

، والعقارات املس هتدفة يه سواء العقارات دايل املغاربة نا نعاجلوهخص و 

اخل املغرب، راه الناس يف العقار دايهلم وساكنني فيه خارج املغرب وحىت د

ومتواجدين ومت تزوير واحد العدد دايل الواثئق ابش يمت الاستيالء عىل 

 ، ميكن نقولو الكيلومرتات.رف من ال متاعقار مبئات الآال

فر " الظاهرة اليل اكينة يف دوار يف جامعة س يدي احساين يف  "ضا 

احملامك دايل لكممي وأ اكدير ف يف معروروف، مع هذا، واحد تزنيتنوايح 

وعندو عصابة دايل الناس كزيورو هل  العقاراتابالستيالء عىل  وتزنيت

ناك من هؤالء الشهود ه وعصابة دايل الناس كيشهدو هل شهادة الزور، و 

بشهادة الزور، ومع ذكل ابيق، وال دىه وال مر هو أ ن هاذ من حومكوا 

قوهلم ابل سامء، كيقول هؤالء القضاة الس يد هذا اهتم القضاة يف فيديو كي

 مسهم ومل تمت متابعته.ا  فاسدون، ومع ذكل مل حياسب ال القضاة اذلين ذكر 

ادلوةل كتتعرض أ يضا  هناك أ يضا ابلنس بة لبعض العقارات دايل

يف أ اكدير فيال دايل واحد  ،ات دايل ال جانب اليل اكينةللسطو، عقار 

ا ترفض حتمك جا بغا ايخذها حصة حتمك ال جنيب لييب مت الاستيالء علهيا، ج

 ضدو، ولكن من بعد تعاود امللف وحتمك لصاحلو. 

 دلار البيضاء، هناك مشلك أ نفا زنقةيف ا رومندي أ يضا مشلكهناك 

من  ابعض القضاة من هؤالء اس تفادو اجلزائر، هاذو انس اكنو ساكنني و 

فراغها.  الشقق اليت حمكوا اب 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ستشارالس يد امل 

آخر سؤال يف هذه اجللسة، السؤال السابع للفريق الاس تقاليل،  أ

 ".تقيمي خطة احملاكامت عن بعد"موضوعه 

 املستشار.الس يد  اللكمة لمك

 :العزريمحمد  لس يدااملستشار 

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يد الوزير،
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 ،نياحملرتمارين الس يدات والسادة املستش

احتياطات حصية يف ظل هذه أ مام ما طرحته جاحئة كوروان من 

الظروف الاس تثنائية اليت يعيشها العامل، وخصوصا بفعل توصيات منظمة 

وقائية، أ طلق اجمللس لالصحة العاملية بأ مهية التباعد اجلسدي والتدابري ا

ىل للسلطة القضائية خطة لتدبري مرحةل ما بعد جلسات التقايض عن ال ع

 بعد.

الس يد الوزير، ما هو تقيميمك خلطة ومن خالل هذه التجربة نسائلمك، 

قرار احملمكة الرمقية؟   احملاكامت عن بعد، يف أ فق ا 

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 اللكمة لمك الس يد الوزير.

 وزير العدل: دالس ي

 الس يد املستشار احملرم.شكرا 

بد أ ن ندقق بأ ن احملامك عن بعد هو قرار لوزارة العدل واجمللس ال عىل ال

قضائية ورئاسة النيابة العامة ومجعية هيئات احملامني ابملغرب، للسلطة ال

ليس قرار جلهة واحدة، ال توجد أ ي هجة ميكن أ ن تطلق هذا املشوع 

 م.أ اي 4بعد يف  يفة مكالضخم دايل احملا

لطة القضائية معين بتنظمي أ ي اكن هناك قرار ل نه اجمللس ال عىل للس

ىل غري ذكل. ادلفاع  واش لك جلسات واش قضااي املعتقلني القضااي ا 

 .ضوري ل نه حيرض وهو ضامنة أ ساس ية للمحامكة العادةل

يت لالوزارة أ يضا من خالل مديرية التحديث ومن خالل همندس هيا يه ا

لسات يف حمامك اململكة والقاعات املوجودة يف املؤسسات اجل  اتس تجهز قاع

عطاء افرت لك هذه اجلهود ال عطاء الانطالقة، ضالسجنية، فت ملاذا ا 

غالق السجون بعد اس تفحال وتفيش  الانطالقة؟ ل ن هناك قرار همم وهو ا 

غالق السجون؟ هو الت قف و الوابء، اكن قرار ال غالق السجون، ما معىن ا 

ىل احملامك، وما يتطلبه ذكل من عن نقل املعتقلني  من املؤسسات السجنية ا 

ملعتقلني، مما يشلك تعبئة للقوات العمومية ومن موظفني حيتكون هبؤالء ا

 خماطرة ابلغة يف اخملالطة ويف تفيش الوابء.

غالق السجون؟ هو ما  غالق السجون. ما معىن ا  ذن اكن قرار ا  ا 

نا خص ال من الصحي، لكن لسة. ها احنا مضنا جخيرجوش، ما ميش يوش لل

 نضمنو ال من القضايئ أ يضا. 

ال ابحملامك ة عن بعد، ال من القضايئ ال ميكن توفره يف تكل الظروف ا 

لكرتوين وهجزت به القاعات دايل  200فالوزارة أ نشأ ت حوايل  حساب ا 

املؤسسات السجنية وجلسات احملاكامت وقامت بعدة.. وفرت واحد العدد 

ما ننساوش  ،طلقت هاذ احملامكة اليل اخنرطو فهياايل ادلعامات ابش اند

س ال ول هذا يشء أ سايس، عبأ ان اللجان الثالثية اليل كتشلك من الرئي

اليل  هومادلى حممكة الاس تئناف والوكيل العام للمكل دلهيا ونقيب احملاماة، 

ل ساس ية اليل ااكنو كيجمتعو وكيقررو يف تنظمي هذه اجللسات ويف الضامانت 

فهيا، ويه مازالت متواصةل وما اكين الش نعطي ال رقام، غادي كتتوفر 

 6252ه نقول لمك بأ نابس  نعطهيا دلى تقدمي املزيانية هنا، ولكن ما فهيا

ال لاكنوا ما معتقل يف الانتظار ل ن  ازالو عانقوا احلرية ابحملامكة عن بعد، وا 

 جلسات الاس تئناف يفاجللسات معلقة، والسجون مغلقة، فهاذو 

 اس تافدو وخرجو وعانقو احلرية فهذا يشء أ سايس ينبغي.. 

 وزها.طبعا الثغرات اكينة، واحنا واعيني هبا، ونعمل عىل جتا

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

طار التعقيب.  اللكمة لمك، الس يد املستشار، يف ا 

 محمد العزري: املستشار الس يد

جوابمك والتوضيحات اليت تفضلمت هبا،  تنشكرك، الس يد الوزير، عىل

ال أ ن هناك مالحظات من قبل فقهاء القانون من أ جل ضامن حمامك عادةل  ةا 

اجلاحئة، واليت تشرتط توفر املعاير التالية مثال:  للمتقاضني يف ظل هذه

ة احملايم، ر، احملامكة احلضورية، ضامن حقوق ادلفاع ومؤاز العلنيةاحملامكة 

 معقول. لاحملامكة يف أ ج

 الس يد الوزير،

هل هاذ القواعد املعيارية واش ميكن ضامهنا يف املادة  :سؤالنا اكن

 ية؟الزجرية من احملامكة ابلوسائط الالكرتون 

نقطة أ خرى، الس يد الوزير، أ ن حتقيق هذه الشوط يقوم بعدد من 

التناسب بني الاعتبارات يف ظل حاةل الطوارئ الصحية، أ مهها، أ وال، 

الصحة والسالمة، كام قلت سابقا، احلق يف احملامكة بشوطها  احلق يف

يل عىل مس توى هممة تفع  املسؤولية تقديرفس و العادةل العادية، الثقة يف الن

ىل غري ذكل.  احملامكة عن بعد يف ظرف توتر وقلق ا 

 الس يد الوزير،

لكرتوين يتطلب مس تقبال وتدخال  يبدو أ ن اعامتد تقنية التقايض اال 

ضوابط التقايض يعين جيب مأ سس ته لتأ كيد مبدأ  الشعية ولوضع  تشيعيا،

رساء قواعد خاصة، وخصوصا  طار هاذ اجلاحئة، امحلد  -ام قلمت ك -وا  يف ا 

تباعد والبعد واكن ترسيع يف اليل حتمكو يف ظل ال  6500، اكينة أ كرث من هلل

 هاذ الوترية هاذي.

نولوجيا التواصل ك كام جيب تطبيق نظام احملامكة عن بعد ابس تخدام ت 

مك بني املهتمني نزالء املؤسسات السجينة من هجة والقضاة واحملامني يف احملا

نونية واحلقوقية، خاصة فامي يتعلق من هجة اثنية، يثري بعض اخملاوف القا

ابحلق يف احملامكة العلنية وضورة اس امتع املهتمني والقضاة واملدعني من 

العديد من الفاعلني يف منظومة العداةل  دون حواجز، يف الوقت اذلي اعترب

فرصة ساحنة لتعبئة  أ ن اال كراهات اليت تفرضها جاحئة فريوس كوروان متثل
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لقيام ابخلطوة احلامسة اليت طاملا مت الرتدد فهيا، ويه لك الطاقات من أ جل ا

اخلطوة حنو حتديث قطاع العداةل بترسيع وترية التحول الرمقي يف العديد من 

 القضااي.

 كرا الس يد الوزير.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير بقى لمك مخس ثواين..

ذن ما   عندمك ما تقولو الس يد الوزير مخس ثواين.ا 

 زير العدل:الس يد و 

 الس يد املستشار احملرتم،

وم ، مفهلىل الثقافة الرمقية قبل قليا عول كل بأ ن تلكمنـنق نميك

جراء احلضورية يف الثقافة الرمقية خي  تلف متاما، الوسائل التقنية تتدخل ال 

 واحد، لكن التواصل حمامكة قضائية بني أ طراف ال يوجدون يف حزي ماكين

مكة ال وربية حلقوق اال نسان اعتربت أ ن احملامكة املسموع واملريئ قامئ، واحمل

 .عن بعد مطابقة متاما للمحامكة العادةل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .عىل مسامهتمك القمية، كام أ شكر امجليع أ شكرمك الس يد الوزير

 ورفعت اجللسة.


