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 -3مشوع قانون رمق  09.20يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة لواكةل
الدوية الفريقية ،املعمتدة بأديس أاباب (اثيوبيا) يف  11فرباير 2019؛
 -4مشوع قانون رمق  11.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون
التجاري والاقتصادي والتقين والعلمي والثقايف ،بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة تركامنس تان املوقع بعشق أ آابد يف  23ش تنرب 2019؛
 -5مشوع قانون رمق  14.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي اجملرمني
بني اململكة املغربية واجملر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 -6مشوع قانون رمق  15.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل
الشخاص احملكوم علهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجملر،
املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 -7مشوع قانون رمق  33.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بني اململكة
املغربية والياابن لتفادي الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل
ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني ،املوقعة ابلرابط يف  8يناير
2020؛
 -8مشوع قانون رمق  34.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بني اململكة
املغربية والياابن حول تشجيع وحامية الاستامثر ،املوقع ابلرابط يف 8
يناير 2020؛
 -9مشوع قانون رمق  37.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس
للشاكة بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرالندا
الشاملية ،املوقع بلندن يف  26أكتوبر .2019
أما ابلنس بة لس ئةل أعضاء اجمللس وأجوبة احلكومة علهيا ،فقد توصلت
الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  12نومفرب  2020اىل اترخيه مبا ييل:
 عدد الس ئةل الشفهية 21 :سؤالا؛ عدد الس ئةل الكتابية 24 :سؤالا.شكرا الس يد الرئيس.

حمرض اجللسة رمق 317
التارخي :الثالاثء  8ربيع الآخر 1442هـ ( 24نومفرب 2020م).
الرئاسة :املستشار الس يد عبد القادر سالمة ،اخلليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :ساعتان وست عشة دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة وادلقيقة
الثامنة بعد الزوال
جدول العامل :مناقشة الس ئةل الشفهية.
---------------------------------------------------------------املستشار الس يد عبد القادر سالمة ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.
أعلن عن افتتاح اجللسة.
الس يدة الوزيرة،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
معال بأحاكم ادلس تور ،الفصل  ،100ووفقا ملقتضيات النظام ادلاخيل
جمللس املستشارين ،خيصص اجمللس هذه اجللسة لس ئةل الس يدات
والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا.
وقبل الشوع يف تناول الس ئةل الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه
اجللسة ،أعطي اللكمة للس يد المني لتالوة ما جد من مراسالت
واعالانت.
تفضل الس يد المني.
املستشار الس يد أمحد تويزي ،أمني اجمللس:
شكرا الس يد الرئيس.
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل النيب المني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدة الوزيرة احملرتمة،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
توصل مكتب اجمللس من جملس النواب بــ :
 -1مشوع قانون رمق  65.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية خبصوص
التعاون يف اجملال العسكري والتقين ،بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة الردنية الهامشية ،املوقعة بعامن يف  20يوليو 2019؛
 -2مشوع قانون رمق  75.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية متعددة
الطراف لتنفيذ االجراءات املتعلقة ابالتفاقيات الرضيبية لتفادي تأ آلك
الوعاء الرضييب ونقل الرابح ،املعمتدة بباريس يف  24نومفرب 2016
واليت وقعت علهيا اململكة املغربية يف  25يونيو 2019؛

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد المني.
ونس هتل جدول أعامل هذه اجللسة ابلسؤال الآين الول املوجه للس يدة
الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي واملغاربة
املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج ،وموضوعه دمع املغاربة
املقميني ابخلارج احلاملني ملشاريع استامثرية.
اللكمة لحد السادة املستشارين من فريق الصاةل واملعارصة لتقدمي
السؤال.
تفضل.
املستشار الس يد محمد امحلايم:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدة الوزيرة احملرتمة،
1
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السادة املستشارين واملستشارات احملرتمني،
الس يدة الوزيرة احملرتمة،
يبقى حمل الاستامثر يف الوطن حاضا دلى أفراد اجلالية املغربية املقمية
ابخلارج ،يف هذا االطار نسائلمك حول التدابري واالجراءات اليت اختذمتوها
من أجل دمع حاميل املشاريع الاستامثرية من أفراد اجلالية املغربية؟
وشكرا.

وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
الس يد املستشار ،التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة من فضكل.
املستشار الس يد محمد امحلايم:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدة الوزيرة،
أوال تنشكروك عىل التوضيحات دايكل ،وما عندان يش شك عىل
أساس فيك واحد املسأةل اليل يه هممة واليل يه أساس ية ،يه فيك واحد
احلس الوطين وشفنا اجملهودات دايكل اليل تتبذلها من أجل ادلفاع عىل هاذ
الشحية من اجملمتع املغريب ،واخا يه عايشة يف دول أخرى ولكن تتبقى دامئا
الصل دايلها هو مغريب ،تتبقى دامئا يه من الشحية املغربية.
تتعرفو الس يدة الوزيرة ،هاذ الناس هاذو راه تيدخلو العمةل الصعبة
للبالد وراه تيجيبو ) (deviseلهاذ البالد هاذي ،وبالدان حمتاجة لو ،هوما
تيسامهو يف الاقتصاد الوطين هو اثين مدخول عىل الصعيد الوطين اليل
تيوصل  62.2مليار درمه ،هاذو هوما الناس اليل تستمثر يف هاذ البالد.
ولكن هاذ الفلوس اليل تتجي يه اس هتالك واحد النس بة ضعيفة يه
 %20اليل تمتيش لالستامثر ،عالش؟
اكين واحد مجموعة تعقيدات دايل املساطر ،عالش هوما عايشني متا،
عايشني بواحد الطريقة خمتلفة علينا ،هوما تيشوفو االدارات دايهلم كيفاش
يه ،وتبس يط املساطر وكذا وكذا.
الس يد تيجي حامل واحد املشوع ،ولكن ميل تيجي ،الس يدة
الوزيرة ،كيجرب شاري واحد البقعة أرض أو وارهثا من عند ابابه ،ما
خصويش ذيك الفلوس خيلهيا متاك كيجيهبا يستمثرها ،ولكن ميل ترنجعو
لتصاممي الهتيئة ،الس يدة الوزيرة ،كنجربو مشاريع أخرى.
اذن هاذ الناس هاذو أش نو خصو يدار؟
خصو يكون هاذ املشاريع هاذي نساعدومه ،اىل اكن بواحد الفكرة اليل
يه ما اكينش فهاذ البالد ،خصنا نساعدومه فهيا.
تيجي الس يد ،الس يدة الوزيرة احملرتمة ،تيجرب الرض دايلو حتفظات،
حتفظات وداوها لو انس أآخرين ،هاذ املسائل هاذي راه تنعيشوها يوميا
مرارا وتكرارا.
مشوع الس يد دارو يف املضيق ،الس يدة الوزيرة ،اكين اشاكل بني
امجلاعات ومراكز الاستامثر ،أي مركز استامثر ،الس يدة الوزيرة ،مازال ما
انطلقيش ،ولكيش تيتس ىن هاذ مراكز الاستامثر واخلطاب املليك اكن واحضا
واالسرتاتيجية اليل تدارت اجلديدة دلمع هاذ مراكز الاستامثر ،ولكن
تنشوفو املشاريع راه واقفة ،(blocage) ،مبلوكية ادلنيا.
ولكن أنتوما تتشوفو ،الس يدة الوزيرة ،اكينة اجلاحئة ،خصنا تكون
مرحةل اس تثنائية ،هاذ املرحةل هاذي ابش هنزو الاقتصاد دايلنا خصنا

الس يد رئيس اجللسة:
الس يدة الوزيرة ،اللكمة كل للرد عىل السؤال.
الس يدة نزهة الوايف ،الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
االفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
شكرا للس يد املستشار والفريق احملرتم عىل طرحه هذا السؤال املتعلق
بتشجيع استامثرات املغاربة املقميني ابخلارج ابملغرب.
كيف ما جاء عىل لسانمك الس يد املستشار ،ابلفعل وحسب دراسة
قامت هبا الوزارة املنتدبة أن الارتباط ابملغرب اثبت ،وامحلد هلل ،الرغبة
واالرادة يف الاستامثرات لهذه الفئة من املغاربة يه ارادة متواصةل.
اليوم حنن نش تغل عىل أوال مأسسة هاذ الورش ابالضافة اىل أننا
يكون عندان التدخل دايلنا مندمج ونقويو التنس يق والالتقائية بني لك
متدخيل املؤسسات الوطنية ،خاصة ) (CGEM1واملؤسسات أيضا خاصة
عىل املس توى الرتايب ،كام تتعرفو بالدان ،امحلد هلل ،عرفت تطور ،واحد
التقدم كبري يف اطار مشوع الالمتركز.
يف هذا االطار ،فهاذ املقاربة اليل تنخدمو أهنا تكون معلية ،براغامتية
وجتديدية ابش يكون عندان تصور مندمج ومس تدام ،اليوم امحلد هلل ولول
مرة عندان برانمج وطين لتعبئة الكفاءات ،بغينا ننتقلو من  4500كفاءة اليل
تنتعرفو علهيا اليوم اىل واحد  10.000كفاءة مغربية ،مبا فهيم الكفاءات
الاقتصادية.
أعددان خمططا هو يف طور التزنيل لتحفزي املغاربة املقميني ابخلارج
لالستامثر ،ابالضافة عىل املس توى الرتايب مشينا تنش تغلو جبهات أربع،
اجلهة الشقية ،هجة سوس -ماسة ،هجة درعة -اتفياللت ،من أجل أن
نصل اىل مواكبهتم يف ..ووضعنا منظومة رمقية لنواكهبم ويكون معلية
التحسيس وأيضا تكون عندمه الوصول اىل املعلومة ابللغات اخملتلفة اليت
يتلكمون هبا ،خاصة ابلنس بة للجيال الصاعدة.
راجعنا مع وزارة املالية أيضا ،وبعد أكرث من  10س نوات اليل ما معرو
تقمي ،اليل هو برانمج ) ،(MDM Investاليوم تراجع وامحلد هلل غادي
يكون يف احلةل اجلديدة اليل غادي جيي عندمك للغرفة وتناقشونه.
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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نشوفو املسائل اليل االنسان اليل جاب الفلوس ودخل لهاذ البالد خصنا
نساعدمه ،ما نبقاوش نفكرو فواحد اجملموعة داملساطر ونشوفو تصاممي
الهتيئة ونشوفو واحد اجملموعة داحلواجئ.
خصنا نبسطو املساطر ،نعطيو لهاذ الناس ابش حنركو جعةل الاقتصاد
دايل بالدان.
وشكرا الس يدة الوزيرة احملرتمة.

الرتابية ،اليل بلك رصاحة اليل عربو عىل النضج دايل املغاربة اكفة ،سواء
داخل املغرب أو خارج املغرب.
الس يدة الوزيرة،
رجوعا اىل سؤالنا يف املوضوع ،وهو املشالك اليت تتعرض لها هاذ الفئة
دايل مغاربة العامل ،فامي خيص الشاكوي اليت يتقدمون هبا ،ال من انحية
الوزارة دايلمك وال من انحية وزارة ادلاخلية وال كذكل وزارة العدل ،ولكن
العديد ،والعدد كبري من هؤالء ما تيتلقاوش أجوبة اليل تطمئهنم فامي خيص
املشالك اليل ختصهم يف بدلمه الم.
وشكرا الس يدة الوزيرة.

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
أان بغيت نأكد كل الس يد املستشار ،بقدر ما هناك االكراهات بقدر ما
هناك االرادة دايل مغاربة العامل وارادتنا احنا كحكومة وارادتنا مجيعا احنا
كبدل ،من أجل أننا نعززو الارتباط عرب فتح هاذ اجملاالت لالستامثر أمام
الكفاءات املغربية ابخلارج ،من هجة.
من هجة اثنية ،هناك اشاكالت عىل املس توى الرتايب ،ولكن هناك أيضا
تقدم كبري فامي يتعلق ابملنظومة دايل حىت هو مواكبة الاستامثر يف عالقهتا بـ
) ،(les CRI2حنن عىل تواصل مبارش ،متواصل ،دامئ مع املراكز اجلهوية
لالستامثر ،اليل كتش تغل ،رمبا اكينة اكراهات ولكن اكين اش تغال واكين
تقدم واكينة مشاريع انحجة يف لك اجلهات ملغاربة العامل ،بقدر ما اكينة
اشاكالت ،حنن هنا من أجل حلها ،هناك أيضا مشاريع انحجة لكفاءات
مغربية ابخلارج يف لك هجات اململكة.
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
الس يدة الوزيرة اجلواب عىل سؤال الس يد املستشار.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا للس يد املستشار.
فامي تبقى كل من الوقت الس يدة الوزيرة ،أعتقد  45اثنية.

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
ابلفعل البد من التنويه عىل التعبئة الوطنية الكبرية ادلامئة املتواصةل
بتلقائية للك املغاربة عرب العامل ،لدلفاع عىل الوحدة الوطنية وعىل الثوابت
الوطنية ضد خصوم الوحدة الرتابية يف لك أحناء العامل.
فامي يتعلق بسؤالمك ،الس يد املستشار احملرتم ،هاذ السؤال حول ترسيع
مساطر معاجلة الشاكايت ،أؤكد لمك أن احنا اليوم امللف السايس اليل
تنش تغلو به حبمك االشاكالت فعال اليل اكينة ،هو أننا نقويو سعة التفاعل
مع شاكايت املغاربة داخلارج ،ابجراءين هممني هو الرمقنة وأننا نقوي
الالتقائية والتنس يق مع لك املؤسسات الوطنية والقطاعات اليل عندها
عالقة هباذ الشاكايت.
ابلتايل اكن وضع منظومة مندجمة لتلقي وتتبع ومعاجلة شاكايت املغاربة،
اليل ممكن دااب أنتوما تدخلو لها عرب املوقع دايل الوزارة ،ابالضافة اىل ذكل
مت جتويد البوابة الوطنية للشاكايت ،ودخلنا فهيا خدمة خاصة ابملغاربة
املقميني ابخلارج ،اليل غادي تنطلق ،ان شاء هللا ،يف السابيع املقبةل ابش
يكون فهيا أيضا اللغات ،ابالضافة اىل ذكل مت توحيد قنوات تلقي ومعاجلة
شاكايت املغاربة ،ابش كتكون عندان واحد احللقة متواصةل ابملؤسسات
الوطنية واملراكز القنصلية واملغاربة القاطنني ابخلارج بشلك رمقي ،عن
طريق احداث فضاء رمقي خاص هباذ العملية هاذي ،ودران فهيا دورية
مشات للسادة القناصةل والسادة السفراء يف اطار جتويد هاذ العملية.
مث عندان معل مع املؤسسات ذات الصةل هباذ اجملال دايل معاجلة
الشاكايت ،فامي يتعلق بوزارة العدل ،اللجنة اخملتلطة يف هذا المر التقت
عدة مرات ،وان شاء هللا ،غادي حنينو ادلورية اليل رمبا تتعرفوها ،ادلورية
اليل صدرت يف  2016يف عالقهتا ابملساطر املتعلقة بوزارة ادلاخلية ووزارة

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يدة الوزيرة.
سؤال اثين لنفس الفريق ،فريق الصاةل واملعارصة ،يف سؤال موضوعه
"ترسيع مساطر معاجلة الشاكايت املرتبطة بقضااي وشؤون اجلالية املغربية
املقمية ابخلارج" ،لنفس الوزارة.
املستشار الس يد امحمد امحيدي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدة الوزيرة،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
حنن يف فريق الصاةل واملعارصة بلك رصاحة نشد حبرارة عىل مغاربة
العامل فامي خيص غريهتم عىل الوحدة الرتابية وعن وطهنم الم ،خصوصا يف
الاحتجاجات الخرية اليل كيقومو هبا ،احتجاجات سلمية دفاعا عن الوحدة
Centre Régional d’Investissement
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شكرا.

العدل وأيضا وزارة الشؤون اخلارجية والوزارة املنتدبة.
العمل الكبري اليل تيكون عىل مس توى املراكز القنصلية ابالضافة معل
مقدر وكبري اليل اكين يف مركز االتصال بوزارة الشؤون اخلارجية ،الرقام
الهاتفية ،مث استمثران أيضا وسائط التواصل الاجامتعي ،اليل ممكن تدخلو
وتشوفو يعين احملصةل دايل العمل اليل اكين.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد املستشار.
الرد عىل التعقيب الس يدة الوزيرة.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
 ..وقد طلبت الرقام ،متت معاجلة أزيد من  585شاكية وفق هاذ
املنظومة اليل قلت كل ،اذا اكنت عندمك شاكايت يف عدم التواصل اذلي أان
أستبعده ،لن السادة القناصةل والطر واملدير مه معبئني ،ولكن احنا
مس تعدين ،منفتحني أننا نتابعو ما قلمتوه.
املسأةل الثانية أيضا احنا استمثران أيضا الوسائط دايل التواصل
الاجامتعي وتلقت اخللية ،لن هناك خلية مس تعدة تواصل معمك أيضا
ابلوزارة تش تغل عن بعد وحضوراي ،تلقت  1557ماكملة ومعاجلة ملفات
ذات الصةل.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد املستشار ،التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة.
املستشار الس يد امحمد امحيدي:
شكرا الس يدة الوزيرة.
فعال لن ال أحد جيادل يف وطنية هاذ الفئة هاذي ،اال أن هناك
مشالك عديدة ومتعددة ،واحنا ما كرهناش الس يدة الوزيرة تعطيو لنا عدد
الشاكايت اليل توافدات عليمك ،والعدد اليل حتالت املشالك دايلها والعدد
اليل ما وصلتوش للحلول دايلها.
فعال بأن هناك مشالك ،وذكرتو عىل سبيل املثال ،ذكرتو القنصليات،
توصلنا بشاكايت من طرف املواطنني اليل عايشني يف اخلارج كيتاصلو
ابلقنصليات ولكن ال أحد جييب ،عندمه ذاك اليش دايل )(répertoire
اليل كريد علهيم ،ابش ايخذو املواعيد ،املشالك اليل عندمه ،عندمه واحد
العدد داملشالك كثرية وكذا ،ولكن القنصليات ما كتجاوبش معهم ،ال من
جييب.
احنا تنعرفو ،الس يدة الوزيرة ،لن الاهامتم اذلي يوليه صاحب اجلالةل
لهاذ الفئة هاذي ،ومرارا وتكرارا يطلب من احلكومة الخذ بيد هؤالء ،لن
نظرا أوال وقبل لك شئ بأهنم مغاربة ،مث كذكل العمةل الصعبة اليل
تيدخلوها لنا يف البالد والغرية اليل عندمه عىل بالدمه ،مث الاستامثرات اليل
تيجيبو هؤالء املستمثرين دايل هاذ اجلالية اليل تتكون عىل برا ،ولكن هناك
مشالك عديدة ومتعددة مع االدارات ،هناك من يس تغل هاذ الفرص هاذو،
واحد احلاجة احنا ما تنقولش امجليع ،ولكن هناك بعض املسؤولني يف
االدارات اليل تيس تغلو هاذ الفرصة هاذي وتيبقاو يديو وجييبو.
خصوصا بأن هاذ املواطن ،هاذ املغاربة دايل العامل اليل تيجيو ،واحد
احلاجة تيش تغلو يف رشاكت كربى وعندمه واحد املدة يف الس نة ،واحد
املدة بس يطة جدا اليل تيقيض واحد  20يوم يف البالد ،واش غيقضهيا يف
العطةل لن جا غرياتح؟ واش غيقضهيا يف احملامك واملشالك؟
مث احنا تنعرفو مجيعا ،كام يعمل امجليع ،بأن املستمثرين دايل املغاربة
خصوصا اليل تيستمثرو يف العقار واليل فيه املشالك ،فيه مشالك عديدة
ومتعددة ،فيه مشالك مع الكرية ،فيه مشالك دايل التسيب عىل العقارات
دايل هؤالء ،مث ذاك اليش دايل تصاممي الهتيئة ،واحد احلاجة اليل تيجي
تيجرب بأن الرايض دايلو اكمةل اكن فهيا مناطق خرضاء ،مع العمل بأن اليل
اكين هنا تيدافع عىل حقو.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
لنفس الوزيرة ،سؤال للفريق ادلس توري ،موضوعه "الكفاءات
واخلربات املغربية ابخلارج".
ليتفضل أحد منمك اللقاء السؤال.
املستشار الس يد امللودي العابد العمراين:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
الس يدة الوزيرة،
الس يدات والسادة املستشارين،
الس يدة الوزيرة ،حنن يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي
قرران اعادة فتح نقاش حول موضوع تعبئة اخلربات والكفاءات املغربية بدول
املهجر ،ملاذا؟
لن هاذ املوضوع هل أمهية وهل اسرتاتيجية كبرية ،لكن نود ،الس يدة
الوزيرة ،أن نناقشه من زاوية أخرى ،فلك الكفاءات املوجودة ابخلارج
ليست قد ازدادت بدول املهجر ،لكن نالحظ عىل أنه أغلب الكفاءات
واخلربات يه ازدادت ابلوطن الم ،ازدادت هنا ابملغرب ،لهنا كنوجدو
عىل أن معظم هاذ اخلربات تلقت التعلمي دايلها خالل اكفة مراحهل الابتدائية
وال خالل املعاهد وال اجلامعات املغربية ،وحصل هاذ اخلبري عىل ادلبلوم
اليل كيسعى هل وتيكون حصل عىل وظيفة اال أنه تيسمح يف هناية املطاف
يف مجيع اليل حصل عليه يف هاذ البالد وتمييش دلول املهجر.
هنااي تنتساءلو ،الس يدة الوزيرة ،هل وزارتمك عندها دراسات يف هاذ
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فيه أن تكون لك وزارة ،لك مؤسسة وطنية عندها حمور لتعبئة وجذب
وتسهيل ادماج الكفاءات املغربية اخلاصة ابجملال دايلها.
أيضا ،أطلقنا برانجمني اليوم هام يف طور التزنيل والتنفيذ ،اليل هو
برانمج الكفاءات املغربية ابخلارج ) (MRE Academyاليل هو اليوم
الكفاءات املغربية دايلنا ابخلارج ،مخس ش باكت دالكفاءات بأربع قارات
ابلعامل ،اليل مه  ،4500اليوم تيش تغلو مع املكتب الوطين للتكوين وانعاش
الشغل ،ابش ممكن أن يكون واحد اجلرس لنقل اخلربة ،لنقل الابتاكر،
أيضا لالسهام يف التكوين وتكوين املكونني يف جماالت ذات أمهية كربى فامي
يتعلق ابلعرض دايل التكوين يف املغرب ،اليل هو يف جماالت التعمل
االلكرتوين ،التعمل عن بعد ،أيضا ااتحة الفرصة هلم ،وهذا امحلد هلل ،ما مت
احلصول عليه يف اطار الشوع يف تكوين املكونني ،بدأ هاذ اليش من بداية
ش تنرب.
ابالضافة اىل تعبئة الكفاءات ،اليل هاذي مناس بة نشكرمه اليل تعبأو
معنا خالل جاحئة كروان والزالوا معبئني.

اجملال ابش نوقفو عىل الس باب احلقيقية اليل كتخيل هاذ الكفاءات تتسمح
يف البالد وتمتيش تبحث؟ لنه من خالل اخلربات اليل تنعرفو الزمالء
دايلنا ،ما تيسعاش للرحب املادي ،تتلقاه رمبا تيتلقى قل من اليل اكن عندو
هنا ،ولكن ميل تتسولو تيقول كل اما أان ابيق ابغي نزيد نبحث ،اما
ملقاش ذاتو هنااي.
لهذا ،الس يدة الوزيرة ،فنحن اليوم يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي
الاجامتعي ،ننهبمك عىل أنه البد من مشاركة القطاعات الخرى ،خاصة ما
يتعلق يف جمال الابتاكر واالبداع ،لوقف نزيف جهرة الدمغة ،لن املهمة
مزدوجة ،ما خصناش نعبأو عىل الكفاءات اليل يه يف اخلارج وننساو اليل
تميش يو من هنااي ما غنحققو والو ،البد من اعطاء أمهية ،أولوية للخربات
والكفاءات اليل تكونت هنا يف البدل الم واضطرت لسبب من الس باب،
وهو اليل بغينا معمك توقفو عليه ونعرفوه.
وشكرا الس يدة الوزيرة.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة كل الس يدة الوزيرة للرد عىل السؤال.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يدة الوزيرة شكرا.
يف اطار التعقيب فامي تبقى لمك من الوقت الس يد املستشار.
املستشار الس يد امللودي العابد العمراين:
شكرا الس يدة الوزيرة.
من خالل البحث فهاذ اجملال اطلعنا عىل بعض الرقام ،اليل يه يف
احلقيقة خميفة ،مفثال جاء عىل لسان وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل عىل
أنه س نواي كهتاجر من املغرب للخارج  600همندس.
وهنا ،الس يدة الوزيرة ،تنعرفو عىل أن املهندسني من خالل اكفة
املسار ادلرايس دايهلم فتيكون واحد التعلمي معويم ،وابلتايل ادلوةل تتحمل
واحد الالزتام مايل.

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
جهرة الكفاءات املغربية اىل اخلارج ،أوال الهجرة يه قرار خشيص ،نتفق
ابلفعل هو أن وجب أننا نش تغلو مجيعا من أجل أن تكون عندان توطني
أكرث لكفاءاتنا املغربية من أجل حاميهتا من نزيف الهجرة ابخلارج.
ولكن أان نؤكد كل أن أيضا الكفاءات املغربية ابخلارج سواء اليل
درست ابملغرب أو اليل كربت ابخلارج ،عىل اعتبار أن أيضا الهجرة املغربية
اليوم فهيا متغري أسايس هو الجيال الصاعدة ،للك هذه الكفاءات عندها
تتقامس ارادة مشرتكة هو االسهام وتقوية االسهام يف التمنية الوطنية
والوراش التمنوية بقيادة جالةل املكل محمد السادس ،حفظه هللا ،احنا
تنش تغلو اليوم عىل ورش همم جدا حناول ترسيعه ،فامي خيص تعبئة
الكفاءات املغربية ابخلارج ابلشلك املندمج ،ممأسس ،عىل أساس أن منش يو
أيضا يعين الس تدامته.
ابلتايل تعبئة الكفاءات املغربية ابخلارج اليوم ،لول مرة تيتوفر فهيا
برانمج وطين لتعبئة الكفاءات ،أيضا اكن اش تغلنا بشلك تشاريك ابلتقائية
مع الوزارات الخرى ،لن أمه يشء هو أن يف لك وزارة ،يف لك مؤسسة
وطنية ،وجب أن حيرض هاذ احملور دايل تعبئة الكفاءات ،وهذا امحلد هلل،
جنحنا فيه بلك موضوعية نقولها ،حبيث أن فهاذ املدة الوجزية أحدثنا فرق
معل اليل خرجت لنا حمصةل مشفة ،اليوم كنتوفرو عىل هاذ الربانمج
الوطين لتعبئة الكفاءات ،اليل بغينا ننطلقو من  4500اىل  10.000كفاءة،

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
موضوع همم سيناقش يف اللجنة اذا أردمت.
السؤال الرابع ،موضوعه "معاانة اجلالية املغربية املقمية ابخلارج" ،للفريق
احلريك لتقدمي السؤال.
اليس الس باعي.
املستشار الس يد مبارك الس باعي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
الس يدة الوزيرة احملرتمة،
أخوايت ،اخواين املستشارين احملرتمني،
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الوابئية الصعبة ،نود يف الفريق احلريك التأكيد عىل املالحظات والاقرتاحات
التالية:
أوال ،رمغ اجملهودات املبذوةل للتخفيف من التداعيات الاقتصادية
والاجامتعية والنفس ية للجاحئة عىل مغاربة العامل ابلرمغ من تأخرها ،اعتبارا
لظروف احلجر الصحي وحاةل الطوارئ الصحية ،نتطلع الس يدة الوزيرة،
اىل اقدام احلكومة عىل اجياد حلول متكن املغاربة من زايرة وطهنم الم بأقل
التاكليف ومبساطر بس يطة؛
لت
اثنيا ،الس يدة الوزيرة كام تعلمون ،يسامه مغاربة العامل يف ا منية
الاقتصادية والاجامتعية لبالدان ،ويعدون اثين مصدر للتحويالت النقدية
الجنبية للمغرب ،اال أن تداعيات اجلاحئة الاقتصادية والاجامتعية اكنت
وخمية عىل أفراد اجلالية ،بفعل ترسحي العامل وتراجع االعاانت الاجامتعية
دلول الاس تقبال ،مما أحضى معه تدخل احلكومة ملواكبهتم ودمعهم ،أمرا
ضوراي ومس تعجال؛
اثلثا ،الس يدة الوزيرة ،يمتتع املغاربة املقميون ابخلارج حبقوق املواطنة
اكمةل ،ويف هذا الصدد ندعو احلكومة اىل تفعيل فصول ادلس تور ،اليت
تؤطر املشاركة الس ياس ية والانتخابية ملغاربة العامل يف بدلمه الم ،وتضمن
مشاركهتم أيضا يف املؤسسات الاستشارية وهيئات احلاكمة لدلفاع عن
مصاحلهم وحقوقهم.
ويف هذا االطار ،جندد التأكيد عىل ضورة تعجيل اعادة هيلكة جملس
اجلالية املغربية ابخلارج ،ليلعب دوره كام هو منصوص عليه دس توراي؛
رابعا ،نتطلع الس يدة الوزيرة يف الفريق احلريك أيضا ،اىل ما ييل:
 التدخل العاجل لمتكني أس املتوفني من مغاربة العامل من نقل جامثهنماىل أرض الوطن ،مع اس تحضار ما ذلكل من تاكليف مادية
وصعوابت ادارية ،خاصة يف ظل اجلاحئة؛
 حتفزي الكفاءات املغربية ابخلارج يف خمتلف اجملاالت لتسامه يفالوراش التمنوية لبالدان ،والعمل عىل ارشاكها يف حتمل املسؤولية يف
املناصب العليا ،يف الوقت اذلي تس تفيد فيه بدلان االقامة من
كفاءاهتم علميا وتقنيا وس ياس يا.

فرضت جاحئة كوروان وتداعياهتا حتوال جوهراي يف العديد من
الس ياسات العمومية والقطاعية.
ويف هذا االطار نسائلمك ،الس يدة الوزيرة ،حول املقاربة اجلديدة
املعمتدة ملعاجلة أوضاع املغاربة املقميني ابخلارج؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
الس يدة الوزيرة اجلواب عىل السؤال.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا لمك الس يد املستشار احملرتم.
ابلفعل فرضت هذه الزمة حتوال وفرضت س ياقا خاصا مل نعتد هل
ابلسابق ،ومن بني ما فرضته أيضا أن لول مرة املغاربة املقميني ابخلارج ما
اس تطعوش أهنم يلجو اىل املغرب يف معلية "مرحبا" ،اليل اكنت تتكون لك
س نة ،وامحلد هلل تتكون انحجة واليل يه حقيقة ممتزية ومتفردة وختص
املغاربة املقميني ابخلارج يف عالقهتم ببالدمه ،حبيث أننا تنس تقبلو لك س نة ما
يزيد عىل مليونني أو ثالث ماليني.
يف اطار هاذ الس ياق اخلاص اذلي فرضته جاحئة كوروان ،احنا
تنش تغلو عىل ثالث مس توايت:
أوال ،املواكبة الاجامتعية للمغاربة املقميني ابخلارج ،كام تفضلت مع الس يد
املستشار سابقا ،ونتلكمو ،ان شاء هللا ،يف اللجنة بشلك مس تفيض.
اليوم عندان منظومة معلية فامي يتعلق:
أوال ،بترسيع الاس تجابة والتفاعل مع الشاكايت دايهلم ،أيضا مشينا
للرمقنة فامي يتعلق ابخلدمات ،وهناك منظومة أيضا رمقنة داخل المتثيليات
القنصلية ،ابالضافة اىل ذكل العمل الكبري اليل تنديروه فامي يتعلق بتعبئة
الكفاءات.
مث أمه ما ميكن أيضا أن نرسده هو املواكبة القانونية والاجامتعية اليل
كهتم خاصة الفئات الهشة من النساء وأيضا من الفئات اليل ممكن أن يكونو
يف وضعية هشاشة ازاء التداعيات اليل غادي تفرضها وفرضهتا ظروف
اجلاحئة.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الرئيس.
اللكمة كل الس يدة الوزيرة للرد عىل التعقيب.

الس يد رئيس اجللسة:
اليس الس باعي يف اطار التعقيب.
املستشار الس يد مبارك الس باعي:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا الس يدة الوزيرة.
تفاعال مع جوابمك واس تحضارا لوضاع مغاربة العامل يف هذه الظرفية

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
أان مس تعدة أن أمثل أمام اللجنة من أجل اخلوض يف لك امللفات،
لهنا يه ملفات كثرية طرحمتوها.
فامي يتعلق مبا حالت دونه هذه اجلاحئة ولول مرة ،للسف الشديد،
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واحنا حقيقة نتأمل كلك الس ،لن لك الس املغربية البد وأن عندها
مغريب أو مغربية ابخلارج ،ابلرمغ من ما فرضته هذه اجلاحئة يف التدابري اليل
وقعت ،يف االشاكالت اليل فرضهتا ،املغرب اختذ قرار منذ  15يوليوز
املنرصم بتنظمي معلية اس تثنائية متكن املغاربة املقميني ابخلارج أهنم ،وفق
ابلطبع التدابري الاحرتازية اليل اليوم املتخذة من طرف لك البدلان من أجل
الولوج اىل الرتاب الوطين ،ابلتايل مجموعة من املغاربة ،وامحلد هلل ،اس تطاعو
أهنم يزورو يعين الس دايهلم.
فامي يتعلق ابملواكبة الاجامتعية ،واليت أان مس تعدة جني للجنة ونتذاكرو
يف لك اجلوانب اليل كهتم خاصة هاذ التحول اليل تنقومو به يف جمال
الرمقنة ،لننا احنا واعيني بأن االشاكالت اليل مفروضة ابجلاحئة وأيضا بغري
اجلاحئة ،االشاكل الزمين واجلغرايف ،وهناك جنيو للجنة ونتلكمو بشلك يعين
مفصل عىل لك هذه االشاكالت.

شكرا الس يد املستشار احملرتم.
ابلفعل احنا عندان تشخيص بدراسة وأيضا عندان تشخيص متواصل
لهاذ الوضعيات اليت تتغري مع لك بدل ،بدل ،اليل كيتخذ يف لك بدل تدابري
معينة خاصة ابلبدل نفسه ،اليل ختتلف يف قارة أخرى ويف بدل أآخر.
لهذا الوزارة قبل اجلاحئة ولكن اجلاحئة يه سعت مشوع طموح
وواعد اليل هو ورش االصالح القنصيل العميق.
اليوم ،أان أبشمك وأؤكد لمك ،الس يد املستشار ،وعربمك لك مغاربة العامل،
أن امحلد هلل ،قبل هناية الس نة غادي نطلقو ،ان شاء هللا ،املشوع اليل
يتناسب مع كذكل الوضعية اجلديدة اليل تتعيشها الهجرة املغربية ابخلارج
والوضعيات اليل كمتلهيا هذه اجلاحئة ،حبيث أنه غادي يمت اطالق "منظومة
املواعيد" حبيث اخلدمات اليل غادي تكون ،ان شاء هللا ،عن بعد.
هذا ومن املرتقب قبل هناية هذه الس نة أن بعض املراكز القنصلية
غادي تقدم اخلدمات دايلها القنصلية ابملواعيد عرب تطبيق خاص ،كذكل
غادي يمت اطالق منظومات رمقية اخلدمات القنصلية وتيسري ولوج املرتفقني
هبا عرب البوابة الالكرتونية ،احلاةل املدنية ،خدمة جتديد جواز السفر
البيومرتي ،كذكل رمقنة الرسوم اليل تيحتاهجا املغاربة يف لك الواثئق ذات
الصةل ابخلدمات القنصلية يف اجلانب دايل احلاةل املدنية ،يف اجلانب دايل
العقود وأيضا اعامتد التنرب االلكرتوين واحلفظ الالكرتوين للواثئق.
ابملوازاة غتبقى اس تعجالية احلصول عىل الواثئق ،سواء البطاقة
الوطنية ،سواء اجلواز ابلنس بة للحاالت القصوى املس تعجةل.
كذكل ،هناك داخل وزارة الشؤون اخلارجية والوزارة املنتدبة منظومة
رمقية ،أان تلكمت عىل شوية وجنيو للجنة اىل بغيتو ونتلكمو عىل املنظومة
الرمقية.
فامي يتعلق مبعاجلة الشاكايت اليوم عندان حلقة متواصةل تنديرو فهيا
الالتقائية بـ ( )chikaya.maاليل فهيا اليوم ( )profilدايل املواطن
املغريب ابخلارج ،ابالضافة أيضا فامي يتعلق ابللجنة ،والس يد وزير العدل
حيرض معنا ،جلنة اليل فهيا مجموعة دايل الشاكء ،خاصة وزارة العدل ،النيابة
العامة ،فامي يتعلق أيضا بوزارة ادلاخلية ،هاذ اللجنة اليت أطلقت بعد
اخلطاب املليك السايم دايل  ،2015اليوم اكينة جلنة خمتلطة لتبت يف
املراجعة دايل ادلورية دايل  2016وأيضا لك االجراءات اليل تسهل
وتبسط املساطر فامي يتعلق ابلوضعية اجلديدة اليت فرضهتا ،ولكن بلك
رصاحة نقول كل احنا بدينا تنش تغلو علهيا قبل أن تأيت أيضا هذه اجلاحئة.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة كل الس يدة الوزيرة للرد عىل السؤال.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد رئيس الفريق ،اللكمة لمك يف اطار التعقيب.
املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يدة الوزيرة عىل هاذ املعطيات ،واحنا كنا متأكدين بأنه اكين
معل تيدار ،خاصة فامي يتعلق بتدبري اخلدمات عن بعد وعرب الرمقنة ،وهذا

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
يف نفس القطاع ،سؤال للفريق الاشرتايك ،موضوعه "تيسري وتسهيل
اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل".
السؤال كل الس يد رئيس الفريق.
املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
الس يدة الوزيرة ،هذا السؤال دايلنا هو املهنجية املعمتدة لتيسري
وتسهيل اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل ،رمبا السؤال اكن يعرف شوية دايل..
يعين قدمي يش شوية ،لكن يف ظل اجلاحئة هناك واقع أآخر ،وهاذ واقع
اجلاحئة خلق حاجيات أخرى وخلق وضع اجامتعي أآخر دلى مغاربة العامل،
ما عرفتش يف الوزارة هل هناك تشخيص لوضعية مغاربة العامل؟ وما يه
احلاجيات اجلديدة اليل ظهرت يف هذه الظرفية؟ وكيف تعاملت معها
احلكومة ،خاصة أن هاذ الوضع فرض علينا كبدل ،فرض علينا كحكومة أن
ندمج بشلك قوي الرمقنة  -كام يقال  -لتدبري احلاجيات ،كيف تعاملت
وزارتمك ،الس يدة الوزيرة ،مع هذا الوضع؟
شكرا.

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
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الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
أآخر سؤال يف هذا القطاع لفريق الاحتاد املغريب للشغل ،موضوعه
"مأآل االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
تفضل.
املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا الس يد الرئيس.
نسائلمك ،الس يدة الوزيرة ،عن مأآل االسرتاتيجية الوطنية للهجرة
واللجوء؟
وشكرا.

مفروض علينا .اذا أردان أن نبقى مضن بدلان العامل اليت حترص عىل
مس تقبلها ،البد أن ندخل هذه الرمقنة.
كذكل ،أان أريد أن أنبه جيب الانتباه ليست احلاجات دايل مغاربة العامل
فقط يه واثئقهم أو احملافظة أو وزارة ادلاخلية أو ..ولكن هناك واقع مايش
واقع واحد ولكن واقع متعدد حسب بدلان االقامة ،اكين بعض احلاالت،
انخذو الوضع يف فرنسا مثال ،للسف هاذي س يادة دايل دوةل ،احنا ما
غنتدخلوش فهيا ،ولكن هناك اجراءات ،مشاريع تشيعات وتشيعات اليل
تتوضع مغاربة العامل ابالضافة للك اجلاليات يف موقع صعب ،وكذكل وضعية
كوفيد من الناحية الاجامتعية ،هناك فئات متعددة تعيش معاانة حقيقية من
الناحية الاجامتعية.
ذلكل ،الرجاء التفكري يف هاذ الش ياء هاذي.
وامسحي يل ،الس يدة الوزيرة ،بغيت نس تغل هاذ السؤال ،ومن خاللمك
ليس ..أنمت معنيني جزئيا ،ولكن احلكومة كلك ،نثري وضعية واحد حوايل
 9000فرد نساء ورجال يش تغلون يف مليلية وسبتة ،هناك 5000
كيش تغلو يف مليلية و 3600كيش تغلو يف سبتة بعقود غري حمددة املدة،
هناك اليل عندمه  20س نة دايل العمل 25 ،س نة دايل العمل ،لكن منذ
وقف ..يعين اغالق احلدود الناس لهنم مقميون يف املغرب ،مقميون يف
املغرب تيش تغلو ،ولكن تيش تغلو منذ اغالق احلدود ،هاذ الناس اليوم
همددين بفقدان معلهم ،همددين بواحد الشلك ،حياهتم العائلية تشتت،
أطفاهلم يف وضعية صعبة ،وكذكل املتقاعدين اليل هنا ما ميكن لهومش
ايخذو املعاش دايهلم اال اىل خصهم يدخلو ،ذلكل الرجاء ومن خاللمك
احلكومة التفكري يف هاذ املوضوع ،يف هاذ املعاانة دايل هاذ الناس.
شكرا الس يدة الوزيرة.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يدة الوزيرة ،تفضيل لالجابة عىل السؤال.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة.
أؤكد لمك أن الوزارة املنتدبة ،وزارة الشؤون اخلارجية قبلها ،حريصة
عىل تزنيل االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء يف بعدها الاجامتعي،
بعدها الرتبوي ،بعدها الثقايف ،وأيضا يف بعدها التدبري املندمج لهذا امللف
اليت تعلمون أهنم مسؤولية مشرتكة للجميع.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة كل.
املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
الس يدة الوزيرة،
واقيةل اجلواب هذا مايش جواب عىل سؤالنا ،وابلتايل تنعرفو أنه البالد
اعمتدت واحد االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ  ،2014بناء عىل
تعلاميت ملكية سامية لبلورة س ياسة شامةل جديدة لقضااي الهجرة ،بعد
الزتايد امللحوظ يف عدد املهاجرين وحتول بدلان من بدل عبور اىل بدل اقامة،
ما عزز من مصداقية بالدان ومصادقهتا عىل العديد من االتفاقيات ادلولية
امللزمة للمغرب بعدم المتيزي بني املهاجرين واملواطنني واعامتد القانون 27.14
املتعلق مباكحفة الاجتار ابلبش.
وعىل الرمغ من ذكل ،مازال املهاجرون يف بالدان يعيشون عىل وقع
املعاانة ،بسبب تعرضهم للمامرسة المتيزيية واس تغالل املقميني مهنم بصفة غري
قانونية بتشغيلهم دون أدىن احلقوق وعدم الترصحي هبم والرتحيل القرسي
للمهاجرين وطاليب اللجوء اىل املناطق اجلنوبية للمملكة ،يف خرق واحض
للمعاهدات ادلولية ذات الصةل حبقوق االنسان ،وحرماهنم من الاس تفادة

الس يد رئيس اجللسة:
أعتقد ،الس يدة الوزيرة ،مل يبق كل من الرصيد الزمين من الوقت اال
ثواين ،غادي نعطيك  5ثواين ابش اىل اكن ممكن.
تفضيل.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
يف ثواين ،مواكبة وحامية حقوق مغاربة العامل هو مبدأ دس توري ،حنرص
عليه نواكب وضعيهتم يف خمتلف البدلان.
املسأةل الثانية ،عندان برانمج اس تعجايل ملواكبة ما بعد أو خالل أو ما
بعد "كوفيد ،"19-ان شاء هللا ،نتقامسوه معمك وجزء منه اليل هو امحلاية
الاجامتعية مشوع قانون غادي جيي عندمك بدون شك ،ان شاء هللا،
للمجلس من أجل تقامسه.
شكرا لمك الس يد الرئيس.
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للهجرة واللجوء.
أان أتلكم ابلرقام وغنجيو للجنة ونتحدثو ،عندان  11برانمج معل
قطاعي من بعد مؤرشاته ممكن نؤكد لمك أن  3636طفل مغريب ،حنن اليوم
عندان الشف أهنم تيقراو اىل جانب املغاربة يف املدارس العمومية ،عندان
الشف أن تقامسنا مجيع الربامج هبذا ابش حنيدو المتيزي ،مجيع الربامج اليل
تيس تافدو مهنا ،أان مل ...الس يدة ،الس يد الرئيس..

من اخلدمات الاجامتعية ،كام معق احلجر الصحي معاانهتم بعدم تسلمي
السلطات وثيقة التنقل الاس تثنائية وفرض حاةل حصار مضاعف عىل
اخملاميت اليت يقطن هبا املهاجرون غري النظاميني خالل فرتة احلجر ،وكذا
اس تثناهئم من ادلمع املؤقت للس العامةل يف القطاع غري املهيلك رمغ
اش تغاهلم يف هذا القطاع.
الس يدة الوزيرة،
لقد أثبتت التجربة داخل العديد من ادلول أن الهجرة شلكت عىل
ادلوام قاطرة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية مىت مت االدماج الفعيل
للمهاجرين داخل اجملمتع ،وهذا ما يتطلب من بالدان االساع ابلتزنيل العميل
للك مضامني االسرتاتيجية الوطنية للهجرة ،مع احلرص عىل ضامن التقائية
االسرتاتيجيات املعمتدة يف جمال الهجرة بني خمتلف القطاعات املعنية وارشاك
احلركة النقابية ،ابعتبار الهجرة قضية جممتعية واجامتعية مرتبطة بشلك وثيق
مبجال اهامتم ومعل احلركة النقابية.
كام نؤكد يف فريق الاحتاد املغريب للشغل عىل:
 ضورة تعديل واصالح قانون الهجرة  02.03اذلي يتناىف مع مبادئاالسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء االنسانية يف فلسفهتا؛
 االساع ابخراج مشوع قانون  66.17املتعلق ابللجوء ورشوطمنحه؛
 تعزيز ولوج املهاجرين اىل احلقوق الاجامتعية والاقتصادية ،خاصةالشغل والصحة والتعلمي والتكوين ،واعامتد أآليات معلية لضامن املساعدة
القانونية هلم يف ش ىت اجملاالت ،خاصة النساء الاليئ يتعرضن للك أنواع
العنف اجلسدي واللفظي والتحرش اجلنيس.
وال يفوتنا هنا أن نؤكد للحكومة ضورة تركزي أكرث عىل هذه الفئة
وتوفري امحلاية الالزمة لها ،خاصة وأن بالدان منخرطة يف امحلةل ادلولية
ملناهضة العنف ضد النساء ،وحنن عىل ساعات من انطالق فعاليهتا..

الس يد رئيس اجللسة:
من فضكل ،من فضكل.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
الس يد الرئيس ،عفاك امضن يل اللكمة ،أان تلكمت ،مل أقاطعها.
الس يد رئيس اجللسة:
كل ذكل.
هللا يريض عليك ،هللا يريض عليمك.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
اذن أان غري نطلهبا تسحب ما قالته فامي يتعلق ابلرتحيل والمتيزي ما
اكينش..
الس يد رئيس اجللسة:
هللا يريض عليك ،هللا يريض عليك ،هللا يريض عليمك ،ال غادي نرد
لها الوقت ،غادي نعطهيا وقهتا ،هللا يريض عليمك اليل بغا يرد اكين فرص،
اكين حمطات ،اليل هترضو جتاوبوها.
الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
اململكة املغربية حريصة عىل الالزتام والوفاء ابلزتاماهتا وطنيا ودوليا
وأمميا ،ويه أعطت املثال افريقيا ،مل ترتدد بقيادة جالةل املكل محمد
السادس ،حفظه هللا ،اثر اعطائه التوجهيات ابش تعمتد الوزارة..

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
هللا يريض عليك.
اللكمة كل ،الس يدة الوزيرة ،للرد عىل التعقيب.

الس يد رئيس اجللسة:
خليو الوزيرة ،هللا يريض عليمك ،هللا يريض عليمك.
الس يدة الوزيرة ،اس متري يف اجلواب ،ما تشوفيش اكع ،جاويب
اجمللس ،جاويب اجمللس الس يدة..
هللا يريض عليك ،جاويب ،هذا سؤال موجه كل للوزارة وأنت جاويب
اجمللس.

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
الس يدة املستشارة احملرتمة،
أان ال أظنك تتحدثني عىل اململكة املغربية ،مملكة التسامح ،مملكة
املغاربة اليل ما معرمه تيديرو المتيزي العنرصي ضد الجانب ،وأان أحتمل ما
أقول ،ابلتايل ،أوال ،هذا ابلنس بة لنا مجيعا.
ابلنس بة للمملكة املغربية بقيادة جالةل املكل محمد السادس ،احلكومة
املغربية ملزتمة حريصة عىل أن تطبق وتنفذ وتزنل االسرتاتيجية الوطنية

الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االفريقي
واملغاربة املقميني ابخلارج ،امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:
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الس يد أمحد التوفيق ،وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر الس يد املستشار احملرتم وفريقه عىل هذا السؤال.
احلقيقة السؤال اذلي جاء فهمت منه اجلزء الثاين من سؤالمك ،وهو ما
يتعلق بقضية املعاانة اليت يعانهيا بعض الناس يف اصالح املساجد يف العامل
القروي ،وهذه املساجد كام هو معلوم يه مساجد يف الغالب يه من
الطابية أي من الرتاب وأن القوانني ،وعىل رأسها الظهري الشيف املتعلق
ابلماكن اخملصصة القامة الشعائر ادلينية ،قد اشرتط احلصول عىل رخصة
البناء قبل القيام ببناء أو توس يع أي ماكن من الماكن اخملصصة القامة
الشعائر ،سواء تعلق المر ابحلواض أو البوادي.
واذا اكن المر الآن هاذ القانون دايل التعمري تيصدق عىل ادليور دايل
الناس اخلواص ،فاملساجد كام تعلمون ماكن معويم ،فهو أخطر ،ومع ذكل
هناكل صعوابت ،الناس يف البادية ال ابلنس بة لدلور دايهلم وال ابلنس بة
للمساجد.
كميكن أنه تلقى يف عني املاكن بعض احللول ،ولكن ما ميكنش اىل غض
الطرف هو اكين الظهري تينص عىل من الناحية القانونية شكون هو اليل
العامل أو الوايل اليل ملكف هباذ القضية واللجنة وعضو اجمللس العلمي اىل
غري ذكل ،لك الش ياء املتعلقة ،ابس تثناء االجراءات الخرى املتعلقة
ابلتعمري فامي يتعلق ابلمور اخلاصة ،فان أماكن العبادة عندها واحد اللجنة
خاصة.
مث هناكل دورية مشرتكة بيننا وبني وزارة ادلاخلية للرتخيص للتخفيف
ما أمكن من هذه العباء واعامتد الش باك الوحيد وتبس يط وترسيع املساطر
وادلورية املشرتكة كذكل مع االساكن والتعمري بشأن الماكن اخملصصة
وهناكل عدد من االجراءات ،ولكن تيبقى أن املشلك ميداين ،املسؤولية
فيه صعيب يتحملها يش واحد.
فذلكل ،البد من أي بناء أو اصالح البد فيه من رخصة ،ما عندانيش
كيفاش نديرو نقولو غادي ندخلو ابش املساجد ..واحنا متأسفني أنه فعال
اكين مساجد صغرية ابلطابية تميكن يصلحوها الناس ،ولكن خصهم واحد
العدد داملساطر وواحد العدد االجراءات ،يعين احنا أمام واحد المر واقع
قانوين وواقعي ،يعين هذا هو.
شكرا.

فامي يتعلق ابلتزنيل أقول أن  3636طفل أجنيب تيقراو اىل جانب
وليدات املغاربة اىل غاية مزيانية  .2020- 2019أيضا  701طفل اس تافدو
من برانمج الرتبية غري النظامية 338 ،طفل من التعلمي الويل برمس املوامس
ادلراس ية  2019-2018وان شاء هللا يف هاذ الس نة غادي يزيد العدد،
 468من وليدات املهاجرين ابملغرب اس تافدو من برانمج "تيسري"505 ،
اس تافدو من برانمج "مليون حمفظة" ،أيضا عندان معل مع
( )l’ANAPEC3حبيث أن اكين برانمج خص ملواكبة االخوان دايلنا اليل
عندان رشف وتنعزتو جبميع جنس ياهتم ،وخاصة الفارقة أننا نواكبومه فامي
يتعلق ابحلصول عىل معل اىل جانب اخواهنم املغاربة ،تتنظم محالت وقائية
اس تافدو من الرميد ) ،(RAMED4ابالضافة اىل ادماج املهاجرين
والالجئني يف برامج السكن الاجامتعي ،ابالضافة اىل أن عندان برانمج
اس تعجايل ملواكبهتم ،جنيو للجنة ونتذاكرو ،وحنن اليوم عندان خمطط معل
ابش نواكبو امجلاعات الرتابية مضن الاختصاصات دايلها يف تزنيل
االسرتاتيجية 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 الوقاف والشؤون االسالمية للتفاعل واملشاركة
معنا يف هذه اجللسة.
وننتقل للسؤال الول موجه لقطاع الوقاف والشؤون االسالمية،
وموضوعه "تبس يط بناء واصالح املساجد ابلعامل القروي".
هاذ السؤال دايل فريق العداةل والتمنية ،اللكمة لمك.
املستشار الس يد نبيل الندلويس:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
هاذ السؤال يف احلقيقة س بق لنا كفريق العداةل والتمنية طرحناه وجندد
طرحه حول اجملهودات واالجراءات اليل تبذلت لتأهيل واصالح املساجد
ابلعامل القروي ،وكذكل تبس يط املساطر للرتخيص لهاذ العملية دايل
االصالح ،واعادتنا لهاذ السؤال اعتبارا لمهية هاذ املوضوع وحساسيته.
وشكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد املستشار.
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،لالجابة عىل السؤال ،تفضل.
Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences
Régime d'Assistance Médicale

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك ،الس يد املستشار ،للرد عىل اجلواب.
تفضل.
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املستشار الس يد نبيل الندلويس:
شكرا الس يد الوزير.
شكرا عىل ،أوال ،بعدا ،الس يد الوزير ،تقرون بأنه اكين هاذ االشاكل
واحنا خصنا احلل مجيعا ،سواء عىل مس توى المتثيليات دايل الوزارة عىل
مس توى القالمي يف عالقهتا ابلعامالت ،لن أحياان حىت هاذ الازدواجية
دايل اخملاطبني يف هاذ املبادرات دايل اصالح ما بني وزارة الوقاف
والعامالت واملمثلني دايل قسم التعمري يف العامالت كيكون اشاكليات يف هاذ
المر ،رمبا هاذ القضية دايل الش باك الوحيد التفعيل دايلو ابلنس بة
للمحس نني واليل بغاو يديرو هاذ املبادرات خصو يتفعل ،لنه يف مجموعة
من القالمي غري مفعل.
مث القضية دايل تأهيل بعض ..نغتمن هاذ الفرصة ،الس يد الوزير ،كذكل
التأهيل دايل مجموعة دايل املساجد يف العامل القروي ،أان تنعطيمك مثال ،هذا
اكن موضوع سؤال سابق كتايب ،مسجد س يدي رضوان ابقلمي وزان ،ابقلمي
وزان مثال ،واكن س بق لمك ،الس يد الوزير ،اعطيتو وعد بأنه غادي تكون
هناك دراسة اليل تشوفو االماكنية دايل التوس يع ودايل التأهيل دايل هاذ
املسجد ،كذكل مساجد يف مجموعة من القالمي الخرى ينطبق علهيا ما
ينطبق عىل هذا املسجد.
نعي جيدا أنه حنن نتحدث عىل أزيد من  %70من املساجد يف
املغرب %30 ،تقريبا يف العامل احلرضي و %70عىل مس توى العامل
القروي ،فبالتايل فعال هناك خص مزيانية ..االكراه دايل املزيانية واالكراهات
هاذ اليش نس تحرضه وال شك ،ولكن ،الس يد الوزير احملرتم ،خاصة بعد
ذيك العملية دايل االغالق دايل مجموعة من املساجد الآن مجموعة من القرى
ما تيلقاوش فني يصليو ،مجموعة من املواطنني يف قرى ما تيلقاوش الماكن
دايل العبادة ،فبالتايل احنا االكراهات املوجودة نقدرها ،ولكن ،الس يد
الوزير ،من موقع املسؤولية تنقولو بأنه راه خص ضوري يكون حل ،حل
لهاذ االشاكل املطروح.
وأغتمن ،الس يد الوزير ،الفرصة يف هاذ الثواين اليل بقت ،هذا ملمتس
يف هاذ الس ياق دايل كوفيد ،ألمتس منمك ،الس يد الوزير ،أن المئة
واملرشدين دايل وزارة الوقاف ينفتحو عىل االعالم العمويم يف اطار
التوجيه ،اكين مبادرات يف االعالم هممة ،ولكن ادلور دايل المئة خاصة أنه
بدينا مؤخر تنالحظو أنه بعض املرىض دايل كوفيد هو مصاب وحامل
الفريوس وتيتسارى يف الشارع العام..

الس يد رئيس اجللسة:
مكل اياله.
املستشار الس يد نبيل الندلويس:
تيترساو يف الشارع العام ،فبالتايل رمبا حضور اخلطاب ادليين التوجهييي
التوعوي سيسامه يف تقليل من الضار دايل نقل هاذ الفريوس.
وشكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،للرد عىل التعقيب .أان غادي نزيد كل يش
 15ثواين اليل اخذا.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
اىل بغييت هاذ املسأةل اليل ما داخالش يف السؤال ،يف احلقيقة ميكن لنا
نقولو يف واحد اخلطبة دايل امجلعة راه  %56كام تيقولو اخلرباء ،الناس اليل
عندمه كوفيد راه ما عندمهش أعراض وهوما اخلطر.
ميكن لنا نقولو هاذ اليش يف خطبة امجلعة ،لن هاذي املسأةل
الساس ية ،اليش الآخر دايل  2.2ماليري اليل خصنا ،املساجد تزتاد 250
مسجد لك عام اليل خصها تسد ابش تصلح ،هذا واحد اليشء جديد،
فذلكل لك هاذ الشأن لكه جديد ،ذلكل احنا غادين معه ،وسريو معنا فامي
يتعلق ابلزايدة من االماكانت يف مس توى املزيانية.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
نفس القطاع الآن للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف سؤال
موضوعه "توس يع الدوار الاجامتعية للوقف".
اليس احلسن تفضل.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
الس يد الرئيس،
الس يدة الوزيرة،
الس يدان الوزيران،
زماليئ العزاء،
الس يد الوزير ،حرصت احلكومات املتعاقبة عىل تفعيل الدوار
الاجامتعية للوقف والعناية ابلقباض ،وحرصمت خشصيا ،الس يد الوزير ،عىل
تطوير الوقاف والعناية ابملوارد البشية ،ومهنا تسوية وضعية القميني
ادلينيني.
ذلا نسائلمك الس يد الوزير:
ما يه اسرتاتيجية احلكومة لتوس يع الدوار الاجامتعية للوقف؟

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا ،شكرا الس يد املستشار.
املستشار الس يد نبيل الندلويس:
غري هاذ الفكرة نمكل الس يد الرئيس.
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الاجامتعية ،ولكن عندما نتلكم عىل املسائل الاجامتعية ،الس يد الوزير،
البد غادي نعطيك بعض النقط اليل تنظن بأن الوزارة خصها تساير هاذ
املسائل ،أصبح الوقف حاجة ملحة يف الكثري من املناطق وخاصة عند
قيامه بتغطية النشطة االنسانية والاجامتعية عرب املشاركة بتحمل العباء
الاجامتعية والاقتصادية للمجمتع ،وبذكل ميكن للوقف أن يشارك امجلعيات
واملنظامت غري احلكومية يف دورها الاجامتعي وأن يسامه يف التخفيف من
حدة الوضع املعييش ،ومن املنتظر أن يكون هل دور يف تعزيز القمي ادلينية
الاجامتعية ،والآمال معقودة عليه ابلتنس يق مع قطاعات حكومية أخرى
للمشاركة يف العباء.
الس يد الوزير،
قلمت بأن الشأن ادليين شأن اجامتعي ،أان أظن بأن هنا البد ميل تنتلكمو
ابغي نفتح واحد القوس فامي خيص املوارد البشية ،وهنا غنتلكم عىل قباض
الوقف وانتوما تتعرفو ،الس يد الوزير ،عندما تنقولو قباض الوقف احنا
تنقولو حبال املقدمني والش يوخ عند وزارة ادلاخلية ،انتوما عندمك قباض
الوقف ال ابلنس بة للمدن العتيقة وال ابلنس بة للبادية ،لهنم هوما العني
اليل تتسهر عىل ،أوال ،المالك دايل الوقاف وكتعمل ما غاديش نقول كل
اليل تتعمل لن انتوما تتعرفو اليل تتعمل اكرث ميل تنعرف أان ،ولكن هناك
واحد الفئة ،هاذ الفئة اليل تتعرفو ،الس يد الوزير ،ما تتاخذش احلقوق
دايلها ال فامي خيص ( )la CNSS5وال ابلنس بة ( )le SMIG6دايلها ما
تتوصلش ،لن اكين اليل تتعطومه  %5واكين اليل تتوصل لو اياله 1000
درمه ،اذن ما عندوش ( ،)la retraiteهاذ الفئة شوف ،الس يد الوزير،
أان ما تنطلبش منك ابش حتل هاذ اليش يف واحد الظروف أقل ،أان
تنطلب منك ابش تديرو يف الولوايت دايكل لنه فئة من املغاربة اليل
تيخصها ،ان شاء هللا ،ترجع لها احلقوق دايلها.

شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
الس يد الوزير اللكمة لمك.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا الس يد املستشار احملرتم ،نشكرمك عىل سؤالمك ،وأشكر فريقمك.
غري واحد املسأةل خصنا نكونو واحضني فهيا وبال شك متفقني فهيا ،هو
أن الشأن ادليين هو شأن اجامتعي ،عالش؟ لنه حاجة اجامتعية ،فذلكل
اذا نفقنا عىل اجلامع نفقنا عىل واحد احلاجة اجامتعية ،احنا تنسميوه اجامتعي
غري يف بعض املسائل اليل تتعلق ابالحسان أو كذكل ابملساعدات.
فذلكل ،أوال ،الوقف كام تعلمون مرتبط بنية احملبس تيقول حبست
هاذي من أجل هذا ،غالب الوقاف نية احملبس تنوسيت أو ما اكيناش
حمددة تتنفق عىل الشأن ادليين أساسا ،ومع ذكل الوقاف تتوضع رهن
االشارة قطع حبوس ية وأجزاء مهنا لبناء وتوسعة مساجد أو احداث مقابر
أو مرافق اجامتعية أو معاهد للتعلمي العتيق أو لتحفيظ القرأآن أو للعامل
اخلريية واالحسانية اليت تامتىش مع هذه الهداف النبيةل ،تسامه يف
اجملهودات اليت تبذلها ادلوةل العادة اساكن قاطين دور الصفيح ،تسامه يف
التمنية الاقتصادية ابحداث جتزئات سكنية وصناعية أو بناء مركبات سكنية
جتارية وهمنية ،ختلق فرص للشغل ابلعامل القروي وبشلك مبارش من خالل
أوراش ومشاريع استامثرية ابلرايض الفالحية والضيعات احلبوس ية اىل غري
ذكل ،توفر الوعية العقارية لعدد املؤسسات التعلميية أو الصحية ،اما عن
طريق املعاوضة أو املوافقة عىل سلوك مسطرة نزع امللكية ،الوضع رهن
االشارة لقطاع حبويس لفائدة بعض امجلعيات واملؤسسات الجناز مشاريع
خريية اىل غري ذكل..
فهناكل اسهام ،ومع ذكل يبقى دامئا اكين ..هاذ القضية تيخصنا ابلرقام
كميكن لنا ..يعين مثال اىل وصلنا ،اىل شفنا حشال دايل التدخالت دايل
الوقاف يف الشأن الاجامتعي غادي نقتنعو بأن فعال اكين هناك احسان،
بل هاذ املسأةل يه بوحدها احلاضة ،ولكن بغينا نعتربو أن الشأن ادليين
هو شأن اجامتعي ،لنه حاجة اجامتعية ورمبا يه احلاجة الوىل اجامتعية.
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا ،شكرا.
اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيب.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
الس يد املستشار احملرتم،
فامي يتعلق ابلقباض واحد الفئة خاصة ،ما ميكنش ما هامش موظفني
تياخذو نس بة ،وهاذيك النس بة يف بعض خطرات راه تميكن توصل حىت
 20ألف درمه يف الشهر وأكرث ،ذلكل واحد اليشء ،اييه ،واحد اليشء
اليل هو ورثناه ،والآن ما بقى حىت حد تيدير هاذ اليش هذا ،حىت حد
تيصفط يش واحد ابش يتخلص هل ،لكيش تيتخلص بكذا ،ذلكل تيخصنا
نلقاو واحد احلل اليل الوقاف ما تبقاش ابلشلك اليل وراثتو ،غتتطور

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
اللكمة لمك اليس احلسن.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا ،الس يد الوزير ،عىل هاذ االجابة وهاذ التوضيحات.
احنا حقيقة تنمثنو لك ما تتقوم به الوزارة دايلمك فامي خيص املسائل
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يف اطار هاذ اجملهود هذا ،تنفقات حوايل  617مليون درمه واكين 10
مساجد يف طور االجناز.
عىل لك حال هاذ الرتاث هذا عندان بيه الولوية وكيرتمم ،علام بأن
الرتممي راه مايش واحد املسأةل اليل كتحتاج غري الفلوس ،حتتاج كذكل
للخربة دايل الرتممي وهو يشء جديد يف بدلان.
شكرا.

بواحد الشلك دون املساس ابحلقوق اليل يه ضورية دايل هاذ الناس.
الس يد رئيس اجللسة:
لنفس الفريق سؤال أآخر لنفس القطاع ،وموضوعه "وضعية املساجد
العتيقة".
اللكمة لحد من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
تفضل.
املستشار الس يد س يدي الطيب املوساوي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدات املستشارات احملرتمات،
السادة املستشارين احملرتمني،
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية،
سؤايل :تعترب املساجد العتيقة ترااث اترخييا عىل صعيد احلاضة
االسالمية.
الس يد الوزير،
يف بالدان عرب التارخي أصبح همددا ابالهنيار وعدم ترمميه وكذكل الس يد
وزير الوقاف والشؤون االسالمية قلق بعض املهمتني ابل آاثرات؟
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية ،نطلب منمك خريطة هذه
املساجد العتيقة للتعريف والتعرف هبا للسواح املغاربة وكذكل الجانب.
الس يد الوزير،
ما يه االجراءات والتدابري للحفاظ عىل هذا املوروث احلضاري
االساليم وصيانته العمرانية واحلفاظ عىل الرتاث االنساين واالساليم؟
وشكرا الس يد الوزير.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك الس يد املستشار.
املستشار الس يد س يدي الطيب املوساوي:
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية،
مشكور عىل اليل قليت لنا اكمل حقيقي وواقعي ،فعال ،الس يد الوزير،
املساجد العتيقة تلعب دور همم ،سواء يف القرى وال يف املدن وال سواء يف
املنازل وال سواء يف أي ماكن.
الس يد الوزير ،تعلمي املساجد العتيقة تعلمي ديين ودنيوي ،وهذه حقيقة
الس يد الوزير.
كذكل نشكرمك ،الس يد الوزير ،عىل تدخكل اليل قلت لنا ،فعال بعض
املساجد العتيقة تلعب كيف قلت كل دور همم جدا ،وايس مهنم ،الس يد
الوزير ،مقفولني مسدودين ،ملاذا الس يد الوزير؟ فعال البد هلم ،الس يد
الوزير ،من املراقبة والبد هلم من ايس من المور ،ولكن اكين بعض
املساجد العتيقة اليل هوما منازل وعاطيني دور همم بزاف ،كيقراو فهيا
التالميذ الصغار ميرق من املدرسة وجيلس يف املساجد الصغرية اليل
موجودة يف املدينة.
وشكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،اللكمة لمك للرد عىل السؤال.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،فامي تبقى لمك من الوقت للرد عىل التعقيب.

الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
ابرك هللا فيمك ،الس يد املستشار ،الشكر لمك.
فعال ،مسؤولية وزارة الوقاف عن هذا الرتاث املتنوع يمتثل يف 843
مسجد اترخيي عندان اخلريطة دايلها.
ابلنس بة للقضية دايل التعريف هبا للسواح راه معروفة واكينة واحد
التجربة جديدة غادي تبدا يف فاس دايل واحد التكنولوجيا خاصة للمدينة
العتيقة لكها وداخل فهيا املساجد ومجيع الماكن التابعة لوزارة الوقاف ،مث
من هاذ  843هناك  183كبرية اليل فهيا لكها ترممت و 660يه صغرية أو
كبرية ،مث عندان  6532زاوية أو ضحي تشلك فضاءات ،البعض مهنا عندو
هاذ القمية و 330حامم تقليدي ،عدد مهنا راه ترمم و 250فندق كذكل راه
يه يف الصريورة دايل االدماج الاقتصادي ،والبعض مهنا راه ترمم يف اطار
س ياسة التأهيل احلرضي.

الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا أان فهمت املساجد العتيقة يه املساجد ،أنمت ميكن كتذاكرو عىل
املدارس العتيقة ،سواء املدارس العتيقة أو املساجد العتيقة فكتدخل فاليش
اليل طالبتوه دايل الرتممي ،أما هو مسدود راين قلت بأنه املساجد عىل
القل  200حىت لـ  250كنا هاذي واحد  10س نني تنقولو عندان 2400
نزلناها تقريبا لـ 920الآن راه عندان أكرث من  1600كذكل لك س نة كزتاد،
كذكل ،امحلد هلل ،اليل اكين الآن قانون واكين واحد املسايرة دايل هاذ
العملية والبد فهيا من الابتاكرات ابش ميكن نتغلبو علهيا ،واال راه ما ابقيش
غنبنيو املساجد اجلديدة ،اياله غادي نبداو نصلحو يش حاجة من هذاك
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الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد املستشار.
املستشار الس يد أمحد تويزي:
الس يد الوزير احملرتم،
يف الواقع احنا طرحنا هاذ السؤال لهاذ الفئة اليل قلتو الس يد الوزير
اليل فئة هممة وأساس ية يف هاذ القطاع اليل رشفمك جالةل املكل برتأسه منذ
س نني ،ويه مناس بة كذكل ابش نشكرمك ابمس فريق الصاةل واملعارصة عىل
أنه ما غيقولها اال جاحد ،عىل أن هناك تطور كبري جدا فامي خيص هاذ اجملال
ادليين اليل رشفمك جالةل املكل برتأسه ،اذن تطور كبري جدا حىت فامي خيص
التشبيك دايلو ،فامي خيص كذكل العالقات املتواجدة داخل هذا اجملال
ادليين اليل هو فيه المن الرويح دايل بالدان ،عندان أمن ولكن المن
الرويح أسايس ،اذن هاذ الناس هاذو هاذ القمييني ادلينيني اليل فهيم 2
متعاقدين واليل غري متعاقدين كيلعبو هاذ ادلور اليل قلت اليوم ،الس يد
الوزير ،كيلعبو دور أسايس يف تأمني هاذ المن الرويح دايل الساكنة
واليل كيقوم بأعامل كبرية جدا ،فهيا االمامة وكيوذن ،كيقرا احلديث وكيقرا
القرأآن ،زايدة أنه كينظف ،اكين اليل كيعس وكينظف ...اخل عدة أعامل كيقوم
هبا هاذ القمي ادليين.
احنا ما كنطلبوش من وزارة الوقاف أهنا بوحدها تتحمل املسؤولية
دايل هاذ القميني ادلينيني ،القميني ادلينيني مه جزء من املغاربة اليل كيلعبو
واحد ادلور أسايس كيفام قلتو الس يد الوزير ،وابلتايل فهذا مسؤول
حكويم ،احنا نقولو احنا نعاونمك فامي خيص ادلمع ،فامي خيص املساندة دايل
اجمللس دايلنا لكو كفرق ندمعومك يف مزيانيتمك يف احلكومة ابش ميكن تعطيو
االماكنيات الالزمة لهاذ الناس ابش حتميومه ،اليل ،أوال ،كمينع عىل القمي
ادليين خيدم يف بالصة أخرى ،الظهري الشيف املادة  20وال املادة  21متنع
عليه أن يش تغل بشغل أآخر خارج هاذ امليدان.
وابلتايل االماكنيات املرصودة هل اماكنيات ما نقولوش كبرية ولكن ابقية
هشة ،نمتناو عىل أن احلكومة مايش غري ..مزيانية ادلوةل خصها تتدخل فهاذ
املوضوع ابش تعطي االماكنيات الالزمة ابش حنميو هاذ الناس ،لن ميكن
هاذ الس يد هذا ما خدامش وما كيتخلصش مزاين اىل أآخره ،ميكن يدخلو
الربد من يش بالصة أخرى.
احنا هاذ اجملال بغينامك حتافظو عليه كيف حافظتو عليه هاذي س نني،
أن ادلين املغريب ،مغريب ،االمام دايلنا كيكون مغريب متغربيت دايلنا،
وابلتايل ابش حنميوه خصنا حنميوه ماداي وخصنا نردو هل البال فصحتو،
اكين يف الواقع ال مؤسسة محمد السادس للعامل الاجامتعية اليل تتعطي
واحد العدد دايل املسائل كثار ،النقل الطيب واملساعدة الطبية والتدخل
الطيب وكثار اليل تتعطي مساعدات ،وكذكل التغطية الصحية كنشكرومك
علهيا ،لن لكهم عندمه التغطية الصحية ولكن نمتناو عىل أن يزتاد هلم العناية

اليش القدمي.
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
سؤال لنفس القطاع ،موضوعه "التدابري واالجراءات املتخذة للهنوض
بوضعية القميني ادلينيني" ،لفريق الصاةل واملعارصة.
اللكمة لمك لتقدمي السؤال.
املستشار الس يد أمحد تويزي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
لتعزيز وتمثني اجملهودات وادلور املهم وادلور السايس اذلي يقوم به
القميون ادلينيون مبختلف مساجد اململكة ،نسائلمك ،الس يد الوزير احملرتم،
عن التدابري واالجراءات املتخذة للهنوض بوضعية القميني ادلينيني.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد الوزير.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا لمك الس يد املستشار احملرتم ونشكر فريقمك.
القميون ادلينيون مه الفئة الاجامتعية الساس ية اليل خص هتمت هبا
الوقاف ،ولكن الوقاف راه ما ميكنش لهاش حىت  %20من احلاجيات
دايل هاذو ،لن مشينا من  6ماليني دايل ادلرامه اليل اكنت كتنفق علهيا
هاذي  20عام لـ  1.2مليار الآن ،ومع ذكل هاذ املاكفأ آت اليل كتعطامه
راها ارتفعت ملليار و 414مليون درمه ،بزايدة نس بة  ،%2257مما مكن
من رفع املاكفأ آت وتعمميها ،ومع ذكل كنعرفو بأن س يدان هللا ينرصو أمري
املؤمنني أعزه هللا ،أمر منذ س نتني بأن تزيد هذه املاكفأة لك س نة ب300
درمه اىل غاية  ،2022وبال شك أنه ،ان شاء هللا ،أنه هاذ المر دايلو
السايم سيس متر حىت نوصلو هبم ..مث عندمه العدد دايل املاكفأ آت ،عندان
املشلك الكبري اليل خصو يتحل وان شاء هللا نش تغلو عليه هو التقاعد
دايل هاذ الناس ،لن الآن كيقبطو واحد املاكفأة دايل العجز يه غري اكفية.
ذلكل ،هاذ املسأةل لك ما طرحتوها اال وكنكون متضامن معمك وأنمت
متضامنني معااي ،ولكن راه احلساب واحض ،الآن امحلد هلل التغطية الصحية
مجليع هاذ الفئة راه اكمةل ،اليل ما عندش أي موظف ،وحنمد هللا عىل
ذكل ،ومع ذكل شاعرين هباذ املسأةل هاذي واحنا غاديني فهيا شيئا فشيئا،
مع ذكل غنجندو اجملالس العلمية فامي يتعلق ابلشط ،لن الشط عندو
فائدة مايش فقط مالية ،عندو فائدة رمزية يف العالقة ما بني امجلاعة
واالمام.
شكرا.
14
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العيش الكرمي؟

واالماكنيات ابش حنميومه لهنم كيحميوان يف هاذ اجملال اليل هو خطري جدا
اليل هو اجملال ادليين.
شكرا الس يد الوزير.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،اللكمة لمك.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،اللكمة لمك للرد عىل التعقيب.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
هاذي غري فرصة ابش نقول واحد املسأةل للجميع ،قضية الشأن ادليين
كنعمتدو عليه يف المن دايلنا الرويح ويف المن دايلنا بصفة عامة ،ولكن
كيخص يف هاذ املغرب دايل امارة املؤمنني منرو لواحد املسأةل أخرى ،منرو
أنه نعمتدو عليه يف الشأن الاجامتعي والاقتصادي اليل أساسه الشأن
الخاليق ،كيخصنا ندخلو هاذ املفاهمي بنداو نتذاكرو علهيا ،راه ادلين مايش
مسأةل دايل املساجد وعبادات ابملعىن احملدود ،راه ادلين هو اليل غيجيب
لنا ذاك اليش اليل فالقرأآن الكرمي مايش يش حاجة غنجيبوها غنخرتعوها،
القرأآن الكرمي فيه هللا تعاىل واعد الناس اليل مؤمنني وكيعملو الصاحلات
ابحلياة الطيبة ،عالش كنبحثو احنا مبؤسساتنا ووزاراتنا وبراجمنا؟ كنبحثو
عىل احلياة الطيبة ،وعندها  2دايل الشوط وهاذوك الشوط راه اكينني
يف واحد النوع دايل الاستامثر دايل القمي ادلينية ،هاذ املسأةل راه كنت قلهتا
يف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي هباذ العبارات ،اىل بغيتو نتذاكرو فهيا
غدا نتذاكرو فهيا مثال يف اللجنة.
شكرا.

الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
الس يد املستشار احملرتم ،الشكر لمك ولفريقمك.
فامي يتعلق مبحو المية احنا متفقني بأنه واحد املعضةل كربى من الناحية
الاجامتعية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية ادلينية ،لن ادلين جاء
بـ"اقرأ" ،وامحلد هلل المر دايل أمري املؤمنني ،أعزه هللا ،فامي يتعلق بفتح
املساجد حملاربة المية جاب واحد النتيجة اليل لكيش كيعرفها  300حىت لـ
 350ألف لك س نة تنخرط يف هاذ الربانمج وكتس تافد منه ،مبعىن احنا
كنقاربو الآن لـ  3ماليني ،ومع ذكل اىل جينا نشوفو بعض املؤرشات مثال
قضية الفئة العمرية دايل هاذ الناس.
أوال ،بعدا كهننيو ريوس نا أن الس يدات أن النساء هوما  %70دايل
هاذ الربانمج واملرأة اذا تعلمت واخا تكون عندها  50وال  60عام راه
عندها فائدة كبرية عىل أسهتا وعىل اجملمتع ،ومع ذكل هناكل حاجة اىل
تدابري عامة للقضاء عىل هذه القضية ،القضية دايل هاذ ادلاء اليل هو المية
أي اجلهل ابلقراءة والكتابة يف أفق حمدود ،ما غاديش نرسد لمك الرقام
ولكن الفكرة الكبرية يه هاذي ،أنه يف أفق حمدود تيخص املغرب ما تبقاش
فيه اجلهل ابلقراءة والكتابة ،ووزارة الوقاف عندها اماكنيات ابش ميكن لها
تسامه فهاذ املسأةل مبا هو قامئ الآن ومبا ميكن أن يندمج يف اخلطة العامة.
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
السؤال اخلامس موضوعه "تعممي مراكز حماربة المية يف املناطق القروية
واجلبلية".
تفضل الس يد رئيس فريق التجمع الوطين للحرار.
املستشار الس يد محمد البكوري:
شكرا الس يد الرئيس،
الس يد الوزير احملرتم،
اخواين املستشارين،
تظل ظاهرة المية يف صفوف الفالحني والساكنة القروية واجلبلية
معوما ،أحد التحدايت الكربى اليت يتعني رفعها ،وابلتايل ينبغي اعطاء
الولوية حملاربة هذه الظاهرة مبا أن جحمها ظل يشلك عقبة يف وجه التمنية.
الس يد الوزير،
ما يه التدابري االجرائية اليت ستتخذوهنا من أجل تعممي مراكز حماربة
المية يف املناطق القروية واجلبلية ملا لها من أمهية يف اقناع الساكنة احمللية
يف الاخنراط يف مشاريع التمنية واملشاركة بفعالية يف تنفيذها من أجل

الس يد رئيس اجللسة:
اليس محمد البكوري تفضل.
املستشار الس يد محمد بكوري:
نشكرمك عىل جوابمك ،الس يد الوزير ،اذلي يؤكد معق اهامتم وزارتمك
بقضية حمو المية ببالدان.
تفعيال لالرادة املولوية السامية الرامية اىل فتح املساجد لتأطري اكفة
املواطنات واملواطنني اذلين مل يلجوا املدرسة أو انقطعوا عهنا يف سن مبكرة
وحمو أميهتم الجبدية وادلينية والوطنية والصحية وفق برانمج حممك مضبوط،
حسب ما جاء يف اخلطاب املليك دايل اذلكرى  27لثورة املكل والشعب
س نة  ،2000واذلي يريم اىل ايالء أمهية خاصة حملو المية ابعتبارها رافعة
أساس ية لريق اجملمتع عن طريق احياء دور املساجد يف بعث رسالهتا يف
تأطري املواطنات واملواطنني وبناء برانمج يس تجيب حلاجيات املس تفيدين
ويواكب التطور واملس تجدات ،وهو المر اذلي يتطلب منا مجيعا الاخنراط
امجلاعي لترسيع وترية وجتفيف منابع المية واستئصالها ،ولن يتأىت ذكل اال
بتكثيف هجود املتدخلني واستشعار املسؤولية املشرتكة لتحقيق اجملمتع
15
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املغريب القارئ واملتعمل يف أفق زمين قريب كام قلمت ،الس يد الوزير.
نواكب معمك ،الس يد الوزير ،بلك اعزتاز التطور اذلي حققه الربانمج
اذلي يمن عن الالزتام املس متر ابالسهام اجلاد يف ايصال هذا الورش الوطين
الكبري اىل ما تصبو اليه االرادة امجلاعية للقضاء عىل هذه الآفة ،من خالل
الارتقاء ابلربانمج ابالس مترار يف تنفيذ حماور اسرتاتيجية الوزارة يف جمال
حمو المية وتعلمي الكبار والاخنراط الفعال يف تنفيذ توصيات اجمللس العىل
للرتبية والتكوين.
الس يد الوزير،
أمتىن أن يعم هذا التوجه خصوصا املناطق القروية وخصوصا اجلبلية
مهنا ،ليس تفيدوا سواء عن طريق املساجد أو عن طريق التلفاز وجعل
الشخاص املس تفيدين قادرين عىل الاخنراط يف جممتع املعرفة ،وكذكل
تكنولوجيا االعالم ،خصوصا اذا اكنت تعكس مقاربة تربوية مبنية عىل
أساس نفعية وواقعية تعكس الواقع اجلبيل والقروي لهؤالء الشخاص.
شكرا الس يد الرئيس.

الانطالقة لتدشني املسجد الكبري مبنطقة الكراكرات خالل احتفاالت ذكرى
عيد الاس تقالل املاضية ،وبطبيعة احلال نشد بأيدينا عىل القوات املسلحة
امللكية اليل فتحت العبور يف هاذ املعرب احلدودي املهم وأمنت عبور التجار
واملواطنني.
سؤايل ،الس يد الوزير ،يتعلق بتحسني وضعية أمئة املساجد ،هل
هناكل من جديد يف حتسني وضعيهتم املادية؟
شكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل السؤال.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
الشكر لمك الس يد املستشار احملرتم ولفريقمك.
هو ما قلته سابقا هو أن الوضعية اليل كنا فهيا واليل أصبحنا فهيا امحلد
هلل فهيا حتسن كبري ،ولكن ما اكفياش وما احناش قانعني هبا وكنحاولو
نبتكرو أمور ابش ..من مجلهتا ان شاء هللا أن نتعبأو فامي يتعلق ابلشط يف
امجلاعات ،هناك اس تعداد الآن وهناك اماكنيات أن امجلاعات احلرضية
والقروية أهنا ترجع الشط وتزيد فيه بدل ما البعض مهنا ختىل عليه لن
الطالب أصبح كيقبط هاذيك املاكفأة.
مث هناكل هاذ الزايدة اليل كنمتناو أهنا غادي تس متر ،واال الناس البد
نوصلو هبم ملا يرضهيم ،لن متفقني عىل القضية دايل أن حقهم وأن واجبنا
ولكن نعتربو أين كنا وأين أصبحنا ،وبعدا راه متفاوتني ،اكين الناس اليل..
لن اكين واحد الوضعية سابقة ما ميكنش تزنلها ،ولكن القدر الدىن اليل
اكين الآن راه تقريبا  2000درمه ،ولكن غري اكفية من غري الشط اليل
كيتقبل ،ولكن هاذ اليش لكه غري اكيف واحنا متفقني معمك البد من تدابري
عىل مس توى املزيانية وعىل مس توى الشط وعىل مس توى عدد دايل
الش ياء ابش ميكن لنا حنس نو الوضعية دايل هاذ الناس ونوصلو هبم لليش
اليل بغيناه مجيعا واليل هو واجب علينا ،والس امي من مجلهتا ما قلته من
قضية التقاعد دايهلم.
شكرا لمك.

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،للرد عىل التعقيب فامي تبقى لمك من الوقت.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
غادي نتلكم عىل اللكامت الخرية دايل الس يد املستشار احملرتم فامي
يتعلق ابلتكنولوجيا ،كنظن بأن التكنولوجيا ميكن متكننا أننا بشلك مدروس
يعين مبتكر من القضاء عىل هذه الآفة ،عالش؟ لنه الناس ما اكينش ما
أصعب من ..التعلمي العقمي هو هذاك اليل تتعمل لواحد ما عندو غرض،
والآن واحد تمييش كيخدم مبا أنه ما تيتطلبش منو التعلمي فذيك اخلدمة
دايلو ابلنس بة هل زايد انقص ،العياالت تيبغيو يقراو القرأآن الكرمي عندمه
احتياج ،الآن البورطابالت اليل يف يد النساء والرجال والصغار والكبار
لهنم كيبغيو يتذاكرو فامي بيهنم ،احلاجة عندما تكون عندك احلاجة تتعمل،
فذلكل تيخصنا جنعلو القراءة والكتابة حاجة وندخلو فهيا التكنولوجيا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
أآخر سؤال يف هذا القطاع للفريق احلريك ،وموضوعه "حتسني وضعية
أمئة املساجد والقميني ادلينيني".
اللكمة لمك.
املستشار الس يد امبارك محية:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدان الوزيران،
زماليئ املستشارين،
يف البداية ،الس يد الوزير ،البد أننا ننوه مبا أقدممت عليه من اعطاء

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد املستشار.
املستشار الس يد امبارك محية:
شكرا الس يد الوزير عىل هاذ االيضاحات.
بطبيعة احلال هو من خالل ردمك القمي عىل أنمك أنتوما حاسني مبعاانة هاذ
القميني وهباذ اخلصاص اليل هام فيه ،واحنا كنشاطرومك هذا االحساس.
الس يد الوزير،
أنمت قلمت عىل أنه جيب احلديث يف اجملمتع عىل أن املساجد ما تبقاش غري
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توىف فعال كنحاولو نلقاو بعض احللول ،ولكن راه تيخص ذاك املسكن هو
دايل االمام مايش دايل عائةل االمام ،هذا مؤسف ،ولكن هاذ اليش لكه راه
داخل ،رزمة يف احلزمة دايل املشالك اليل دايرة هباذ املوضوع ،أما قضية
االطار القانوين راه موجود ،راه هو ظهري رشيف ويف مقدمته أن امللكف
بشؤون القميني ادلينيني هو أمري املؤمنني ،أعزه هللا ،واليه املرجع فهيم،
فذلكل هو الرعاية دايهلم راه من الرعاية دايلو السابغة مجليع املغاربة.
شكرا.

دور للعبادة فقط بل احلديث عىل أهنم يكون هلم دور أخاليق واقتصادي
من اجلانب ادليين.
بطبيعة احلال االمام خص تكون عندو املاكنة دايلو يف الروح دايل
املسلمني ودايل املواطنني املغاربة لنه كيلجأو لو يف القضااي دايهلم اخلاصة
وما اىل ذكل وبطبيعة احلال خص يكون عندو وضع اعتباري ،اىل ما
كتحسن الوضعية املالية دايلو ويكون عندو مدخل قار راه ما ميكنلوش
يقوم بذاك ادلور ،يبقى دامئا هو ينتظر احملس نني ابش يلتفتو ليه يف العياد
ويف املناس بات وابخلصوص يف هاذ اجلاحئة دايل كوروان اليل املساجد
تغلقت فهيا عانوا الكثري ،عانوا الكثري.
جيب التفكري يف قانون اطار ،قانون اليل كينظم هذه املهنة ،تكون
مسطرة قانونية اليل يش تغلو بهيا وينفصلو بهيا ويرتقاو بهيا ويكون عندمه
قانون اطار واحض.
جانب السكن نفس اليشء ،الس يد الوزير ،أمئة املساجد كيسكنو يف
ادليور دايل املساجد ،اذا توىف هاذ االمام دايل املسجد العائةل دايلو فني
غادي متيش؟ غادي تشد ،ما عندها فني غمتيش ،غيجي امام جديد
غيضطرو يفرغو املسجد ،اذن اليوم ،الس يد الوزير ،بطبيعة احلال احنا
نشاطرمك هاذ االحساس وتأكدان عىل أنك حاس هباذ الوضعية هاذي ،اذن
نمتناو منك ومن رئيس احلكومة اليل هو عىل دراية اتمة هبذا املوضوع
ووزير املالية واحلكومة كلك أهنا تعمل لتحسني الوضعية هاذي بطبيعة
احلال.
أرشتو أن  600ماليني دايل ادلرمه حتولت لـ  1.2مليار ،نمتناو أهنا
حتول حىت لـ  2دايل املليار وال  3املليار ،املهم هاذو رامه انس وفئة من
الناس اليل كتعمل يف اجلانب الرويح دايل املغاربة ،واملغاربة بطبيعة احلال
ال يف ادلواوير وال يف املدن املشالك دايهلم كيحلوها غري المئة دايل
املساجد ،أغلبية املشالك الاجامتعية والعائلية تريجعو فهيا للفقيه ابش يفكها
هلم ويعطهيم رأي ديين يعطهيم رأي كذا عاد ميش يو للمحامك.
اذن ،الس يد الوزير ،بطبيعة احلال احنا كنشاطرومك هاذ الرأي وكنمتناو
اتخذوها بعني الاعتبار يف املزيانية احلالية واملزيانية القادمة ابش حتس نو هلم
الظروف دايهلم.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية عىل مسامهتمك معنا
يف هذه اجللسة ،ونرحب ابلس يد وزير العدل للمشاركة معنا يف هاته
اجللسة.
السؤال الول املوجه لقطاع العدل وموضوعه "تنفيذ الحاكم القضائية".
هاذ السؤال دايل فريق التجمع الوطين للحرار ،الس يد الرئيس قدم
السؤال.
املستشار الس يد محمد البكوري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
بذلت وزارتمك مبعية اجمللس العىل للسلطة القضائية جمهودات كبرية
العداد اسرتاتيجية جديدة للهنوض بعملية تنفيذ الحاكم القضائية ،اال أن
هذه العملية مازالت مل ترق بعد اىل طموحاتنا مجيعا ،وذلكل نسائلمك الس يد
الوزير عىل:
ما يه خطة وزارتمك لتدارك هذا المر؟
وما يه االجراءات املزمع اختاذها لتحسني مؤرشات التنفيذ؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،للرد عىل السؤال.
الس يد محمد بنعبد القادر وزير العدل:
شكرا الس يد الرئيس.
شكرا ،الس يد املستشار احملرتم ،عىل تفضلمك هبذا السؤال.
فعال ،تنفيذ الحاكم القضائية هو عنرص أسايس يف لك منظومة
قضائية ،بل هو يعترب حاليا من املؤرشات الساس ية دايل النجاعة القضائية
وأيضا دعامة أساس ية دلوةل احلق والقانون ،الفصل  126من دس تور
اململكة يؤكد عىل أن الحاكم الهنائية الصادرة عن القضاء يه أحاكم ملزمة
للجميع ،وااللزامية هنا يعين النفاذ ،لن ال الزامية بدون تنفيذ ،وهاذيك
عبارة "ملزمة للجميع" تعين ملزمة للشخاص اذلاتيني والشخاص املعنويني
وأشخاص القانون العام ومن بيهنم االدارة اليل تطرح واحد العدد دايل

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد املستشار.
اللكمة كل ،الس يد الوزير ،فامي تبقى كل من الوقت.
الس يد وزير الوقاف والشؤون االسالمية:
شكرا لمك الس يد املستشار.
فامي يتعلق ابلقضية دايل ادلور دايل المئة هاذي من املشالك ،لهنا دار
دايل الوظيف .للسف كنتأسفو ،ولكن هاذي دار وظيف ،اىل اكن واحد
االمام يف ادلار اليل احدا اجلامع ابش يكون قريب ابش يصيل ابلناس ،اىل
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وخصوصا يف القضاء التجاري ،مازالت فهيا صعوابت كبرية يف التنفيذ ،نفس
الظروف تنسب اىل ابيق الحاكم القضائية الخرى يف جماالت أخرى،
وهو المر اذلي جيب أن تضاعفوا فيه هجودمك ملا فيه مصلحة تطور اجلهاز
القضايئ وأدائه ،والارتقاء كذكل ابملنظومة القضائية ،واليت تسامه بشلك
كبري يف تعزيز قدراتنا واماكنياتنا ،مبا فيه تطور بالدان والارتقاء هبا وتعزيز
مكتس بات دوةل احلق والقانون واملؤسسات.
شكرا الس يد الوزير.

التساؤالت.
بطبيعة احلال وزارة العدل معنية ابلرفع من وترية تنفيذ الحاكم ،ويه
كتتبع عن طريق الوسائل التكنولوجية اليل كتس تعملها تتبع خمتلف
املؤرشات اليل كتسجلها خمتلف حمامك اململكة وكرتبط االتصال ابملسؤولني
للقيام ابملتعني من أجل جتاوز هاذ الصعوابت ،كذكل وزارة العدل يه
عضو يف اللجنة املركزية اليل كيرتأسها الس يد رئيس احلكومة من أجل تنفيذ
الحاكم ضد أشخاص القانون العام ،والوزارة يف هذا اللجنة كتقدم خمتلف
الاقرتاحات اليل كتخص مراجعة القوانني.
لكن الوزارة أيضا معنية بلك الوسائل اللوجستيكية واملوارد البشية
اليل كتسهل تنفيذ الحاكم ،حبيث أنه الوزارة معلت عىل الرفع من عدد
املفوضني القضائيني من  1185مفوض س نة  2013اىل  1624مفوض،
كذكل هناك الاش تغال عىل قانون املسطرة املدنية ،لن فيه بعض
املقتضيات كتتعلق هباذ اجلانب هذا.
ابالضافة اىل ما قامت به الوزارة من أجل تعزيز وحدات ،لن يف احملامك
اكين وحدات دايل التبليغ والتحصيل اليل ترفع العدد دايلها لــ  122وحدة،
وكذكل احملاس بني والنواب دايهلم يف صناديق احملمكة ،احملامك ارتفع العدد
دايهلم س نة  ،2020اىل  1516موظف هبذه الصناديق ،ومؤخرا يعين قبل
أقل من أس بوعني مقنا بتوزيع  350دراجة انرية عىل هاذ الطر اليل
كيش تغلو يف الوحدات دايل التبليغ والتحصيل ،مضن وسائل لوجستيكية
أخرى من أجل توفري الشوط الالئقة واملناس بة للرفع من هذه الوترية.
وشكرا للس يد املستشار احملرتم.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
بقى لمك مخس ثواين ،اىل بغيتو ،ابيق لمك مخس ثواين ،بغيتو ..اىل اكن
عندمك يش..
الس يد وزير العدل:
يف هاذ مخس ثواين أجدد الالزتام أمام الس يد والسادة املستشارين
احملرتمني ،عىل أن الوزارة س تواصل لك اجلهود لتبس يط املساطر من أجل
الرفع من وترية تنفيذ الحاكم.
وهذه مناس بة ال تفوتين دون أن أوجه التحية لسة القضاء ،وخاصة
أطر كتابة الضبط اليل كيش تغلو مبجهود ينبغي أن حنيهيم عليه لتنفيذ
الحاكم.
الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،راه مسعتو الالزتام اليل الزتم معمك ،وابلتايل سيسجل
هذا الالزتام.
السؤال الثاين وموضوعه "التدابري املعمتدة لتبس يط اس تفادة النساء
املطلقات ويف وضعية صعبة وأطفالهن من دمع صندوق الامتسك العائيل"،
سؤال لفريق الصاةل واملعارصة.
تفضل الس يد املستشار احملرتم.
املستشار الس يد احلبيب بن الطالب:
الس يد الرئيس،
نسائلمك ،الس يد الوزير ،حول أمه التدابري املتخذة لتبس يط اس تفادة
النساء املطلقات والزوجات املهمالت واملعوزات وأطفالهن من تسبيقات
صندوق التاكفل العائيل.
وشكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك الس يد رئيس الفريق للتعقيب عىل الرد.
املستشار الس يد محمد البكوري:
يف احلقيقة ،الس يد الوزير ،س نكون من العدميني اذا مل ننوه ابلعمل
اجلبار واجملهودات اليت مقمت هبا مبعية اجلهاز القضايئ يف رفع نس بة تنفيذ
الحاكم القضائية ،ملا للموضوع من أمهية يف الريق بدوةل احلق والقانون
واملؤسسات ،وملا لهذا من الآاثر الاقتصادية يف الرفع من نسب وحتسني
مناخ العامل كذكل ،لكن الس يد الوزير ،ابلرمغ من لك هذا اجملهود واذلي
أظهرته الرقام اليت أعطيمت ،واليت جتسد ابمللموس أمهية اجملهود اذلي بذل
يف تنفيذ الحاكم ،اال أن هناك أحاكما قضائية كثرية مل تنفذ بعد ،حبيث
جيب الاش تغال أكرث عىل ختفيف املساطر املرتبطة ابملوضوع ،وحنن
مس تعدون كربملان ملساعدتمك عىل جتويد النصوص املرتبطة بذكل.
الس يد الوزير،
يبقى موضوع تنفيذ الحاكم القضائية من املواضيع احملورية اليت تس تأثر
ابهامتم فريقنا يف تكريس دوةل احلق والقانون ،فالعديد من الحاكم،

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد الوزير.
الس يد وزير العدل:
شكرا ،الس يد املستشار احملرتم ،عىل تفضلمك هباذ السؤال الهام.
الزتام الوزارة بتطوير منظومة صندوق التاكفل العائيل ،هو الزتام
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وصلش للحاجة ابش ختلق والغاية املرجوة منه ،للس باب التالية:
 أوال ،هاذ الصعوابت؛ واثنيا ،كذكل لضعف معلية التحسيس.نضيف كذكل ،الس يد الوزير ،بأنه الفرتة يف اطار التخفيف من الآاثر
السلبية جلاحئة كوروان ،هاذ النساء راه السقف اليل حتدثو عليه دايل
 1400درمه ما تيعيش أسة ،خصوصا اىل تفوت ثالثة أفراد ،فاضطرو
يش تغلو يف البيوت ،يف القطاعات غري املهيلكة فكذا ،مع االغالق هذاك
ادلخل االضايف ما اكنش.
كنتساءلو واايمك ،كنعاود نرجع ونسولمك ملاذا مت هاذ اللجنة دايل
الاقتصادية عالش قصات هاذ الفئة؟ رمغ أهنم الهشاشة دايهلم متكهنم من
الاس تفادة من هاذ الصندوق ،وضافهتم عىل فئة اليل قصات أساسا دايل
هاذ النساء ،فامي يتعلق ابللوايت يش تغلن يف القطاع دايل الاقتصاد
الاجامتعي بعد معلية اغالق احلدود ومنع التجوالت ومنع املعارض ،فـ..
شكرا الس يد الوزير.

يندرج مضن الس ياسة احلكومية املندجمة يف اجملال الاجامتعي والعناية
اخلاصة ابلفئات الهشة واملعوزة وخاصة مهنا الطفال والهمات ،ال ميكن أن
نغفل القانون اليل صادق عليه الربملان ودخل حزي التنفيذ يف ،2018
واملتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاس تفادة من الصندوق دايل التاكفل
العائيل.
هاذ القانون جاء ببعض املس تجدات ،اليل أضافت مس تفيدين جدد
من هاذ الصندوق هذا ،ومهنم وأساسا مس تحقو النفقة من الوالد خالل
القيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز الم ،مس تحقو النفقة من الوالد
بعد وفاة الم ،ومس تحقو النفقة من الطفال املكفوفني ،وكذكل الزوجة
املعوزة ،املس تحقة للنفقة.
ابلنس بة لتبس يط املساطر من أجل الاس تفادة من هاذ الصندوق،
الوزارة معلت عىل التقليل ،أوال ،من الواثئق املطلوبة لالس تفادة من
تسبيقات الصندوق ،تبس يط وتيسري رشوط اثبات حاةل العوز ،وكذكل
الرفع من سقف الاس تفادة من هاذ التسبيقات اىل مبلغ  1400دايل
ادلرمه ،والوزارة معمت دليال عىل اكفة حمامك اململكة ،ومازالت تواصل
اجلهود من أجل الاس تفادة المثل من هاذ الصندوق ،وخاصة ابلنس بة
للفئات الهشة.
شكرا الس يد املستشار.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك ،الس يد الوزير ،للرد عىل التعقيب.
الس يد وزير العدل:
شكرا.
أوال ،البد من التنبيه اىل أن تدبري الشأن القضايئ ،هو تدبري خيص
هجاز القضاء والسلطة القضائية ،ولكن هناك تدبري مشرتك بني املسؤولني
القضائيني ووزارة العدل ،هو تدبري االدارة القضائية ،بطبيعة احلال من
اجراءات ومساطر اىل غري ذكل.
الوزارة انطالقا من اختصاصاهتا واملسؤوليات دايلها ،يه ال تدخر هجدا
يف تفعيل هاذ الصندوق.
أوال ،ينبغي التذكري بأن الوزارة يعين تدمع هاذ الصندوق بـ  %20من
املداخيل دايلو ،لك هاذ القضااي اليل طرحتو ،لن هذا موضوع يتشعب
وميكن يكون موضوع جلسة يف اطار جلنة العدل والتشيع ،لكن البد من
التذكري بأن عدد املقررات القضائية اليل منفذة يف الصندوق وصلت اىل
 5256مقرر قضايئ ،وعدد الس املس تفيدة من خمصصات الصندوق من
 2012منذ احداثه اىل اليوم ،وصل لـ  22ألف و 416أسة ،أما قمية املبالغ
املؤداة برمس س نة  ،2020فبلغت  113مليون و 528ألف درمه.
شكرا الس يد املستشار.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد املستشار ،اللكمة لمك.
املستشار الس يد احلبيب بن الطالب:
شكرا ،الس يد الوزير ،عىل هاذ املعطيات الهامة.
فعال بالدان كتوفر عىل ترسانة هممة من النصوص القانونية ،ولكن
االشاكل يمكن أساسا عىل املس توايت املرتبطة ابلتزنيل والجرأة والتنفيذ،
فعال القانون  83.17عاجل عدة صعوابت اليل حتدثتو علهيا ،اليل اكنت واردة
مضن القانون  ،41.10ولكن ،الس يد الوزير ،خصوصا فامي يتعلق
ابالس تفادة خص ،أوال ،اس تصدار مقرر قضايئ حمدد للنفقة ،واحنا كنعرفو
مجيع ما يتطلبه هاذ االجراء من أآجال ونصوص قانونية.
ينضاف اىل ذكل ،أنه تنفيذ هاذ الحاكم كيعرف واحد التأخر كبري ،اما
لن الزوج ما عندو والو ،واما أنه متغيب ،كام أن احملامك تلزم هاذ املعوزات
ابلقيام بعمليات التبليغ ،وهنا االشاكل الكبري ،خصوصا ابملناطق القروية،
خصوصا كنعرفو املغرب العميق ،املناطق النائية ،املناطق اجلبلية ،وما
يتطلب ذكل من صعوابت ،خصوصا ابلنس بة لهاذ النساء اليل هوما
تيعيشو وضعية هشة.
كذكل ،الس يد الوزير ،تقيمي بس يط ،الاعامتدات املرصودة يف هاذ
الصندوق مقارنة مع الاعامتدات اليت مت رصفها ،رمغ ارتفاع النسب دايل
الطالق ،فهو الرصف كيبقى دميا جد متواضع اليل كيدل بأن الصندوق ما

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
سؤال اثلث موضوعه "احداث املرصد الوطين لالجرام" ،هاذ السؤال
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دايل فريق العداةل والتمنية.
تفضل اليس ..تفضل.
املستشار الس يد عبد الكرمي لهوايشي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
نظرا لمهية هاذ املرصد الوطين لالجرام ،فاننا نسائلمك الس يد الوزير،
ما يه الآجال املرتقبة الخراجه للوجود؟
شكرا.

املستشار الس يد عبد الكرمي لهوايشي:
شكرا الس يد الوزير احملرتم عىل هذه املعطيات ،وان اكنت هذه يف
احلقيقة يه السبب الساس اذلي دفعنا لطرح هاذ السؤال لنعرف أو
لتحديد الآجال املرتقبة لتحديد هاذ املرصد اذلي كنا نود أن يكون مؤسسة
معومية بقانون ،ولكن كونمك اليوم مشيتو يف اجتاه أنه يكون بنية ادارية ،هذا
مزاين حىت هو يف احلقيقة أنه س يحقق الهدف.
لكن يف نفس الوقت بغينا ،الس يد الوزير ،أنه اليوم كنتلكمو أنه منذ
س نوات وحنن ننتظر ،ويه يف احلقيقة هاذ الانتظارات طالت ،نمتناو أن
هاذ الآلية اليل اليوم كنتصورو بأهنا أآلية غادي تكون أآلية للتنس يق ،هممة
جدا يف التنس يق بني القطاعات املتدخةل يف اجملال ،سواء السلطة القضائية،
السلطة المنية ،ادارة السجون ،لك هاذي ،غيكون واحد الآلية دايل
التنس يق.
المر الثاين هو غتكون أآلية هممة أيضا للوقاية من اجلرمية كام ذكرمت،
لن اليوم اجلرمية تتطور ،اكين عندها أس باب ،اكين حاالت دايل العود،
اكين اجلرمية أصبحت عابرة للقارات ،مزاين يويل عندان مرصد ليسامه يف
الوقاية من اجلرمية.
لكن وحنن نتحدث عن الوقاية من اجلرمية ،البد أن أقف هنا عن
اجلرمية يف ذاهتا ،وقد اكن يف هذا املوضوع حتديث الرتسانة القانونية دايلنا،
وجا مشوع القانون اجلنايئ ،واليل فاحلقيقة أيضا طال انتظاره.
احلكومة مزاين اخذات قرار وأهنا أحالته عىل الربملان يف الغرفة الوىل،
جملس النواب ،حنن مازلنا ننتظر ،واحلكومة لو اكن لها قرار غري ذكل
لقامت بسحبه ،لكن املشوع اليوم ،هو يف الغرفة الوىل ينتظر االفراج
عنه.
أنتوما ،الس يد الوزير ،عندمك اماكنية دايل حتريك هاذ املاء الراكد اليل
هناك ،مزاين أننا اليوم وحنن ننتظر ،احنا اليوم كنتس ناو وكيتس ناوه
املغاربة ،لن اجلرامئ تعددت بل وصلت أحياان هذه اجلرامئ اىل احلكومة
نفسها ،اىل مثال تزوير بعض الواثئق وابرازها عىل أهنا وتنسب اىل
احلكومة ،لهنا جرامئ متعددة بشلك فضيع جدا.
ذلا اليوم ،احنا ال منكل يف هذه الغرفة وحنن ننتظر هاذ املشوع أن
يفرج عنه ،اال أن ندعو هللا س بحانه وتعاىل أن ييرس ابلفرج عنه ،وأن
يأتينا ،لننا خصنا انخذو فيه القرار.
بغيت نشري واحد االشارة أخرى ،ويه أن هاذ املرصد هو أيضا اىل
اكن أآلية دايل الوقاية ،أآلية للتنس يق ،هو أآلية أيضا ميكن أن يسامه يف
اقرتاح رأيه فامي يتعلق ابلس ياسة اجلنائية ،اما أن يقرتح أآراء ابتدائية ،أو
عندما حيال عليه مشوع يف الس ياسة العمومية ذي الصةل ،يكون هل رأي،
كنمتناو أن هاذ املشوع ان شاء هللا خيرج يف أقرب وقت ممكن ،ويكون
لمك الشف الس يد الوزير ،وأيضا مشوع القانون اجلنايئ ،نمتناو يكون لمك
الشف ابش خيرج يف عهدمك.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،اللكمة لمك للرد عىل السؤال.
الس يد وزير العدل:
شكرا الس يد املستشار.
التحوالت اليت تعرفها اجلرمية يف عاملنا املعارص ،أصبحت تفرض اعامتد
مقاربة وقائية للتصدي للجرمية ،وطبعا املغرب ليس مبنأى عن هاذ التطور
وهاذ التوجه ،وهو يتابع لك التوهجات احلديثة ملواهجة ومعاجلة الظاهرة
االجرامية ،بل أكرث من ذكل ،هناك اطار أمشل واذلي نعتربه يف وزارة
العدل خيص حتديث أآليات العداةل اجلنائية اليت يأيت يف مقدمهتا املرصد
الوطين لالجرام ،وكذكل احداث مركز وطين للسجل العديل وتطوير نظام
الطب الشعي ،وقد قدمنا يف جملس النواب ويف جملس املستشارين،
مشوع قانون للطب الشعي ،مث هناك مشوع النشاء بنك للبصامت
اجلينية.
املرصد هو توصية رمق  92من احلوار الوطين الصالح منظومة العداةل،
جالةل املكل أيضا يف خطاب  20غشت  ،2009اكن أكد عىل ضورة
مراجعة القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائية وحتديث الس ياسة اجلنائية
ابحداث املرصد الوطين للجرمية ،والوزارة وضعت احداث هاذ املرصد
مضن مراجعة ،كتعرفو منذ فصل السلطة القضائية عىل وزارة العدل ،مل
يكن هناك حتديث ملنظاهما ،يعين املرسوم داالختصاصات ،يعين
) )l’organigrammeفاحنا وضعنا هاذ املرصد مبثابة قسم مضن مديرية
الشؤون اجلنائية والعفو ابلوزارة ،وس نقدم هاذ املرسوم ،لقد انهتينا من
تفاصيهل مؤخرا ،وس نعرضه عىل احملامكة قبل أن ندعومك مجيعا لالفتتاح
واعطاء الانطالقة لهاذ املرصد قريبا.
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد املستشار للرد عىل اجلواب.

20

 8ربيع الآخر  24( 1442نومفرب )2020

مداوالت جملس املستشارين – دورة أكتوبر 2020
طويل ومتشعب ،يعين تقريبا اس متر جوج دايل العقود عىل احلديث عىل
املغرب الرمقي ) )e -gouvernementاىل غري ذكل.
هاذ الوزارة تبني لها يف رأهيا املتواضع ،أن التحول الرمقي ملنظومة
العداةل ،هو حتول رمقي ينبغي أن يتجنب أي مقاربة تقنية وجتزيئية.
المر ال يتعلق بتجهزي احملامك ابملعدات اللوجيستيكية ،المر يتعلق
بتحول ثقايف يف التعاطي مع الثقافة الرمقية ،نعطيك مثال بس يط ،الحظته
دلى الكثري من الفاعلني اذلين يتعاملون ابلربيد االلكرتوين ويتعاملون
ابلتوقيع االلكرتوين ،ولكن ال يس توعبون ما معىن احملامكة عن بعد ،فهم
يتحدثون عن احلضورية وغنتلكمو علهيا فالسؤال من بعد ،والتواهجية
مبنظور دايل امخلسينات والس تينات ،والثقافة ما قبل الرمقية ،الثقافة
الورقية.
ذلكل ،فهاذ التحول اذا ما اكنش هناك استيعاب ،هناك من يتخوف
من ذكل ،هناك فاعلني أساس يني تيفضلو البطء والثقل البريوقراطي عىل
الفعالية والشفافية والرسعة واملردودية يف اخلدمة الرمقية.
ذلكل احنا دران واحد اخملطط توجهييي للتحول الرمقي ملنظومة العداةل
فيه س تة دالربامج أفقية و 32مشوع س نعلن عهنا قريبا ،اكين مشاريع اليل
انطلقت ،اليل انطلقت فهيا اكملنصة داحملايم ،كسجل الضامانت املنقوةل اليل
هو جسل الكرتوين وكنا أعطينا الانطالقة دايلو حبضور الس يد رئيس
احلكومة ،اذن اكين واحد العدد دايل املسائل ،كذكل ال ننىس بأننا وقعنا
مثانية دايل االتفاقيات مع مثانية دايل السادة النقباء مع هيئة احملامني لتكوين
املكونني ،لن هذا مسأةل حتتاج اىل تكوين ،للتحمك يف تقنية املنصات عن
بعد والتبادل االلكرتوين ،فاكين اجلانب التحسييس واكين اجلانب التجهزيي
واكين اجلانب التكويين وفهيا شوية دايل التدرج ليك يندرج امجليع.
أما اذا اكنت بعض االجراءات واملساطر مرمقنة والخرى الزالت ورقية
فغادي خنلقو واحد النوع دايل الارتباك دلى املرتفق ودلى املتقايض ،اذن
فهناك تصور مندمج ،تصور مشويل وغاديني فيه مقاربة تدرجية ،وحنن
مراتحني ،لن اكين اخنراط أكرث من السابق من طرف اكفة املهن القضائية
واملساعدة للقضاء.
شكرا الس يد املستشار.

شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير ،لمك اللكمة للرد عىل التعقيب ،عندمك  12ثواين زايدة.
الس يد وزير العدل:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
فعال كام تفضلمت هاذ املرصد غادي يشلك واحد الآلية وطنية هممة،
ليس فقط يف التصدي أو فاملساعدة عىل التصدي للجرمية ،لكن أيضا يف
رمس معامل الس ياسة اجلنائية ببالدان ،لن اكين الس ياسة املضادة للجرمية
واكين الس ياسة اجلنائية العامة بشقهيا الوقايئ والزجري والقمعي ،اىل غري
ذكل.
ما ميكن نقول كل ،الس يد املستشار احملرتم ،أن املرصد جاهز ،يعين
بأطره وأآلية اش تغاهل وبدا كيجري واحد العدد دايل الحباث وادلراسات اليل
ميكن تبان النتيجة دايلها من خالل العديد من التدابري والقرارات ،لكن
االعالن عىل املرصد بكيفية رمسية ،ال ميكن أن يمت اال بعد املصادقة عىل
هاذ املرسوم ،احنا اختارينا املرسوم ،واال غادي انخذو واحد الس نة أخرى،
احنا كنعرفو الوترية دايل التشيع ،اختارينا ابش ندوزو املرسوم ،نمتناو يف
القريب العاجل عىل أننا نمتكنو من اعطاء االنطالقة دايلو.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
لنفس الفريق سؤال أآخر موضوعه "ورش احملامك الرمقية".
تفضل يش أحد من العداةل والتمنية ،تفضل.
املستشار الس يد مبارك مجييل:
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارين،
الس يد الوزير،
شلكت مسأةل تأهيل االدارة القضائية ورمقنهتا هدفا أساس يا وتوصية
هامة من توصيات ميثاق اصالح منظومة العداةل.
ذلا نسائلمك الس يد الوزير:
أين وصل مشوع رمقنة وحتديث االدارة االلكرتونية لالجراءات
واملساطر القضائية؟
شكرا لمك.

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد املستشار.
املستشار الس يد مبارك مجييل:
شكرا لمك الس يد الوزير عىل هاذ اجلواب.
الس يد الوزير،
طرحنا هاذ السؤال عىل اعتبار أن االدارة الرمقية يه وس يةل من
الوسائل اليت ختفف العبء عىل املرتفقني وعىل االدارة بشلك عام ،وذلكل
اكن هاذ الورش من الوراش الساس ية الصالح منظومة العداةل اليت

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة للس يد الوزير لالجابة عىل السؤال.
الس يد وزير العدل:
شكرا الس يد املستشار احملرتم.
الوزارة يف هاذ اجملال ،كتعرف بأنه هاذ املوضوع يعين فيه حديث
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تمثينمك االجيايب لهاذ اجملهود املبذول ،احنا كنا يف حاةل جحر حصي ،عندما
انطلقت احملامكة عن بعد ،واخلصوصية دايل بالدان ومؤسساتنا كتجعل أنه
من الصعب أن وزير العدل جيي يقدم واحد املشوع قانون دايل الرمقنة
والوسائط الرمقية.
أول واحد خصك تذاكر معه هو مجعية هيئة احملامون يف املغرب17 ،
نقابة ،واكتبنامه وطلبوا همةل للتفكري يف املوضوع وابداء املالحظات ،وفعال
توصلنا هبا مؤخرا ،وتوصلنا مبالحظات السلطة القضائية ،والقانون راه هو
جاهز لعرضه عىل اجمللس احلكويم.
شكرا.

راهنت عليه بالدان لتحقيق النجاعة القضائية وللتصدي جملموعة من الظواهر
السلبية اليت اكنت تعاين مهنا املنظومة القضائية.
وقد قطعت هذه املنظومة أشواطا هممة يف مسار حتديث اليت عرفته
منظومة العداةل ،جتلت فامي ييل:
 أوال ،تدبري املوارد البشية كام ذكرمت قبل قليل ،واس تعامل تقنيات( )SAGEيف تدبري ورمقنة امللفات بنوعها اجلنحي واملدين وابيق
االجراءات ،هاذ التطبيق الس يد الوزير ،الزال حيتاج اىل حتديثات أيضا،
لن هناك ( )la mise à jourدايل مجموعة دايل التطبيقات؛ رمغ ذكل،
الس يد الوزير ،هناك أظهرت هاذ اجلاحئة دايل كوروان بعض الاعتالالت
وبعض الاختالالت اليت عرفهتا هذه املنظومة الرمقية ملنظومة العداةل ،نذكر
عىل سبيل املثال ،الس يد الوزير ،عدم مواكبة الرتسانة القانونية واملسطرية
ملسار التحديث والتأخر اذلي يعرفه ترتيب الآاثر القانونية لقرارات احملمكة
ادلس تورية خبصوص التنظمي القضايئ؛
 اثنيا ،التأخر اذلي يعرفه التواصل االلكرتوين بني االدارة القضائيةواملهن القضائية؛
 هناك أيضا وجود تفاوت جمايل من حممكة لخرى ،دامئا يعين املغربالعميق ،اىل أآخره ،هاذو دامئا حمامكهم كنلقاو واحد التأخري يف حتديث ويف
تطوير هذه احملامك؛
 غياب أيضا االطار القانوين لتجربة احملامكة عن بعد وتأخر صدوره اىلحدود الساعة ،حيث عرفت هذه التجربة صعوابت تقنية وقانونية ،اللهم اذا
اس تثنينا القضااي املتعلقة ابملعتقلني ،اليل اكنت فعال فهيا واحد التقدم
ملموس ،ولكن ابيق القضااي الزالت تعرف تعرث.
الس يد الوزير احملرتم،
يشري دس تور اململكة يف الفصل  ،120اال أن للك خشص احلق يف
حمامكة عادةل ويف حمك يصدر داخل أجل معقول ،وحقوق ادلفاع مضمونة،
اىل أآخره من احلقوق.
اىل أي حد سامه مشوع احملمكة الرمقية يف متتيع املتقاضني بأحاكم عادةل
تصدر يف أآجال معقوةل؟
س يدي الوزير ،أيضا الرمقنة ،معذرة.
شكرا لمك الس يد الوزير.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
سؤال للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية موضوعه "التطاول عىل
احلياة اخلاصة للمواطنني من خالل بعض وسائل التواصل".
اللكمة لمك دامئا اليس حسن ،تفضل.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
زماليئ العزاء،
الس يد الوزير ،ال خيتلف اثنان عىل أن حرية الفكر والرأي والتعبري
مكفوةل بلك أشاكلها ،وأن حرية االبداع والنش والعرض يف جماالت الدب
والفن والبحث العلمي والتقين مضمونة.
كام أن املغرب اخنرط يف ادلينامية العاملية الرامية اىل توفري المن الرمقي
وحامية نظم املعاجلة الآلية للمعطيات وحامية احلياة اخلاصة للفراد ،وذكل
وفق القوانني الوطنية واملواثيق واملعاهدات ادلولية من خالل مصادقته عىل
اتفاقية "بودابست" املتعلقة ابجلرمية املعلوماتية ،اال أنه الزال بعض املواطنني
يش تكون من الاقتحام والتطاول والامتدي عىل حياهتم اخلاصة ،عرب
اس تغالل وسائل التواصل الاجامتعي وبعض املواقع االخبارية ،دون أي
ردع ملن يتعمد نش أمورمه اخلاصة ،مما يسبب هلم ولسمه الذى والرضر
النفيس.
ذلا نسائلمك الس يد الوزير:
 ما يه خطة احلكومة للحامية اخلاصة للك مواطن من تطاول بعضوسائل االعالم؟
 وهل من س بل للتحسيس والتوعية بعواقب اقتحام احلياة اخلاصةللمواطنني ونش الخبار الزائفة عرب وسائل التواصل الاجامتعي وما تسببه
من أذى يف نفوس الشخاص وأسمه؟
شكرا.

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.
يعين تدخلمك حافل بأس ئةل هممة ،رمبا حتتاج اىل جلسة خاصة ،أان أقدر
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الس يد رئيس اجللسة:
شكرا اليس احلسن.
اللكمة لمك الس يد الوزير للرد عىل السؤال.

وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اليس حسن ،يف اطار التعقيب اللكمة لمك.
املستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا ،الس يد الوزير ،عىل هاذ املعطيات.
أان ،أوال ،السؤال داييل كنت واحض ،وال أتلكم عن اجلانب االجيايب فامي
خيص املعلومة أو فامي خيص احلصول عىل املعلومة لن هناك قانون ،أان
أتلكم يف الشق الثاين اليل قلتوه يف اجلواب دايلمك وهو االعالن العاملي،
أش نو كتدير احلكومة من أجل ترمجة هذاك االعالن العاملي من أجل حامية
الشخاص؟
هنا يف هاذ السؤال هذا مع السف لن احلكومة معلوم ميكن نوصلو
لتوافق س يايس يف االطار اجلنايئ ولكن جيبو يش مشوع قانون ،جيبو
يش مسائل عالش نتلكمو ابش ميكن حنميو هاذ اليش اليل قليت انتيا يف
الشق الثاين دايل السؤال.
أان معك يف الشق الثاين دايل السؤال ،أما الشق الول راين هو اليل
قلت يف السؤال داييل ،حنن مع املعلومة ومع لك ما هو اجيايب يف اطار
التواصل ،ولكن يف مس الشخاص ذاك خط أمحر والس امي يف املسائل
اليل يه ما اكيناش هنائيا.
شكرا.

الس يد وزير العدل:
شكرا عىل تفضلمك هباذ السؤال.
فعال وسائل التكنولوجيا احلديثة اليل عرفت منو سيع ومضطرد يف
الس نوات الخرية ،عندها واحد اجلانب اجيايب ،يه أهنا عززت وسائل
التواصل الاجامتعي بني الفراد ،وهناك من يعترب بأهنا سامهت يف توس يع
جمال حرية التعبري ،اليل اكن اجملال دايلها جمال الكس ييك وتصعب مراقبته،
لكن املاليني دالفراد حيملون ،هذه ليست هواتف ،حيملون حواسيب يف
جيوهبم ،كتعطهيم واحد حرية التعبري يعين أكرث انفالات من لك أآليات
املراقبة ،ميكن االنسان يعمل يعين خيفي الهوية دايلو ((le faux profil
ابش ميكن يدير واحد العدد دايل املامرسات املؤذية للآخرين.
االعالن العاملي حلقوق االنسان فهاذ اجملال دايل احلرايت أكد عىل أنه
"ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي لشخص يف حياته اخلاصة أو يف
شؤون أسته أو مسكنه أو مراسالته وال محلالت متس رشفه ومسعته".
واعترب أن "للك خشص احلق يف أن حيميه القانون من مثل تكل التدخالت
أو تكل ،"..هذا االعالن العاملي حلقوق االنسان فاملادة .12
كذكل ما ميكنش ننساو اتفاقية "بودابست" املتعلقة ابجلرمية املعلوماتية
واليل كتدخل فهيا جرمية املس ابحلياة اخلاصة للفراد ،واملغرب بطبيعة
احلال صادق يف  29يونيو  2018عىل هاذ االتفاقية ودخلت حزي التنفيذ.
عىل املس توى الوطين ،املشع املغريب واعي خبطورة هذه اجلرامئ ويعين
قام بعدة مراجعات ،خاصة يف القانون اجلنايئ ،فامي يتعلق بتجرمي السب
والقذف ،كذكل جترمي فعل التقاط أو التسجيل أو البث أو التوزيع
العمدي لقوال أو معلومات صادرة بشلك خاص أو سي دون موافقة
أحصاهبا ،جترمي التدخل يف احلياة اخلاصة للفراد ،جترمي معاجلة املعطيات
ذات طابع الشخيص دون رىض الشخص املعين.
اذن هناك مجموعة من القوانني ،لكن رمبا غادي يكون من املفيد جدا
هاذ املراجعة ليك تتعزز أكرث مع تطور هاذ النوع دايل املس بتطور الوسائل
التكنولوجية ،وميكن هاذ اليش خصو يدخل يف اطار واحد التوافق شامل
عىل الس ياسة اجلنائية ،لن أعتقد بأن الس ياسة اجلنائية خصها تكون
سابقة عىل التشيع ،خصنا نعرفو أش نو يه اجلرمية ،أش نو يه احلرية
وأش نو هو النظام العام ،وأش نو يه العقوبة ،وميل نكونو متفقني عىل
الراكئز الساس ية يف الس ياسة اجلنائية سيسهل التشيع.
أما أن جنزئ ونشع بكيفية جزئية بدون االعالن عن اخللفيات
والبعاد ،فهذا بطبيعة احلال ال ميكن أن يؤدي اىل واحد النوع دايل المن
القانوين والقضايئ.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا اليس احلسن.
السؤال السادس ،الس يد الوزير ،لن اس هتلكت وقتك وأضفت 15
ثواين زايدة ،السؤال السادس موضوعه "اس تفحال ظاهرة الاستيالء عىل
عقارات الغري".
اللكمة لحد من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
املستشار الس يد عبد احلق حيسان:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
ابلرمغ من اجملهودات املبذوةل ملواهجة ظاهرة الاستيالء عىل عقارات
الغري ،فان هذه الظاهرة مازالت تتناىم ،ذلا نسائلمك ،الس يد الوزير ،حول
فعالية االجراءات املتخذة للقضاء عىل هذه الظاهرة؟
الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير اللكمة لمك.
الس يد وزير العدل:
فعال ،الس يد املستشار احملرتم ،هذه ظاهرة شنيعة ،وميكن نقول بأنه
الرساةل امللكية اليت وهجها جالةل املكل ،حفظه هللا ،اىل وزير العدل بشأن
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الس يد الوزير،
انتوما قلتوها ،هاذ الظاهرة هاذي فهيا ش باكت ،أان نبغي نقول كل فهيا
عصاابت ،عصاابت منظمة وكتلقى الس ند دايلها يف الثغرات القانونية اليل
اكينة ،واملفروض أن الثغرات القانونية تقاد.
احنا مكجموعة دايل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل تقدمنا مبقرتح قانون
لتغيري املادة  2من مدونة دايل احلقوق العينية اليل كيس تغلوها لالستيالء
عىل العقارات ،لكن حلد الساعة مازال ما تصدرتش.
أيضا هناك ما يساعد هذه العصاابت :فساد االدارة ،الفساد اليل
موجود يف االدارة يساعد لنه الزتوير معلية الزتوير وابخلصوص يف
امجلاعات احمللية ويف احملافظات العقارية ،لنه متا فني تيوقع هاذ الزتوير.
أيضا الفساد اليل اكين يف اجلسم القضايئ ،وهاذ اليش خصنا نقولوه
وخصنا نعاجلوه ،والعقارات املس هتدفة يه سواء العقارات دايل املغاربة
خارج املغرب وحىت داخل املغرب ،راه الناس يف العقار دايهلم وساكنني فيه
ومتواجدين ومت تزوير واحد العدد دايل الواثئق ابش يمت الاستيالء عىل
عقار مبئات الآالف من المتار ،ميكن نقولو الكيلومرتات.
الظاهرة اليل اكينة يف دوار "افرض" يف جامعة س يدي احساين يف
نوايح تزنيت ،واحد هذا معروف ،معروف يف احملامك دايل لكممي وأاكدير
وتزنيت ابالستيالء عىل العقارات وعندو عصابة دايل الناس كزيورو هل
وعصابة دايل الناس كيشهدو هل شهادة الزور ،وهناك من هؤالء الشهود
من حومكوا بشهادة الزور ،ومع ذكل ابيق ،والدىه والمر هو أن هاذ
الس يد هذا اهتم القضاة يف فيديو كيقوهلم ابلسامء ،كيقول هؤالء القضاة
فاسدون ،ومع ذكل مل حياسب ال القضاة اذلين ذكر امسهم ومل تمت متابعته.
هناك أيضا ابلنس بة لبعض العقارات دايل ادلوةل كتتعرض أيضا
للسطو ،عقارات دايل الجانب اليل اكينة ،يف أاكدير فيال دايل واحد
الجنيب لييب مت الاستيالء علهيا ،جا ترفض حتمك جا بغا ايخذها حصة حتمك
ضدو ،ولكن من بعد تعاود امللف وحتمك لصاحلو.
هناك أيضا مشلك رومندي يف ادلار البيضاء ،هناك مشلك أنفا زنقة
اجلزائر ،هاذو انس اكنو ساكنني وبعض القضاة من هؤالء اس تفادوا من
الشقق اليت حمكوا ابفراغها.

التصدي احلازم والفوري لهذه الظاهرة دايل الاستيالء عىل عقارات الغري،
هذه الرساةل شلكت نقطة حتول يف التصدي لهاذ اجلرمية ،وتشلكت واحد
اللجنة اليل كتشف علهيا وزارة العدل ،فهيا خمتلف املتدخلني ،وعقدت
هاذ اللجنة حوايل  10اجامتعات ،أآخرها اكن يف  25فرباير ،2020
وتدارست العديد من الوسائل واالماكنيات ملعاجلة هذه الظاهرة ،مبا فهيا
املراجعة دايل العديد من النصوص القانونية ،مكدونة احلقوق العينية والقانون
اجلنايئ واملسطرة اجلنائية وقانون الالزتامات والعقود.
اذن هاذ املراجعات هاذي بدون شك اكن لها واحد الثر همم جدا،
كذكل اللجنة دايل حماربة الاستيالء عىل العقار قامت بواحد التشخيص
همم ،وتبني لها بأن هناك نوعية من العقارات ،ما يسمى بـ "العقارات احملفظة
املهمةل" ،واليل بلغ العدد دايلها  4037رمس عقاري ،واختذت واحد العدد
دايل االجراءات لتجنب الاستيالء عىل هذا النوع من العقار.
كذكل ،الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية
قدمت واحد الرضية أو واحد املنصة الكرتونية يه املعروفة خبدمة
"حمافظيت" كخدمة الكرتونية للاملكني املعنيني ،ابالضافة اىل مجموعة من
االجراءات الخرى اليل ميكن نقولو بأهنا انطالقا من الرقام بينت بأن
اللجنة تش تغل يف الاجتاه الصحيح ،لنه منذ بداية رشوعها يف العمل
مراجعة القوانني مل تسجل  -أقصد املعروضة عىل احملامك  -مل تسجل أي
قضية استيالء عىل العقار.
أحياان ،أحياان ،يمت اخللط  -لن املسأةل ابلغة التعقيد  -ما بني منازعات
حول العقار بني الشخاص وما بني جرمية الاستيالء عىل العقار ،هاذي
كيكون فهيا الزتوير وفهيا النصب وفهيا الاحتيال مايش املشالك بني
مواطنني يتنازعون دلى احملامك يف االرث أو غري ذكل ،كنتلكم عىل
الاستيالء عىل العقار اليل فيه ش باكت وفيه احرتافيني ،راه اصبحو حمرتفني
كيس تغلو واحد العدد دايل الثغرات ،مثال هو أن الناس ما كيحرضوش
أثناء ابرام العقود والعمليات العقارية ،اما كيعطيو توكيل وكيمت الزتوير،
ابالضافة للثغرات اليل اكينة يف القانون ،لكن منني بدات كتش تغل اللجنة
تقلص هاذ العدد .ميكن نقول كل ،الس يد املستشار احملرتم ،أنه اىل حدود
 23نومفرب اكينة  36ملف موزع بني خمتلف احملامك ودرجات احلمك فامي يتعلق
هباذ الظاهرة دايل الاستيالء عىل العقار.

الس يد رئيس اجللسة:
الس يد املستشار.
أآخر سؤال يف هذه اجللسة ،السؤال السابع للفريق الاس تقاليل،
موضوعه "تقيمي خطة احملاكامت عن بعد".
اللكمة لمك الس يد املستشار.
املستشار الس يد محمد العزري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،

الس يد رئيس اجللسة:
شكر الس يد الوزير.
اللكمة لمك ،الس يد املستشار ،للتعقيب.
املستشار الس يد عبد احلق حيسان:
شكرا ،الس يد الوزير ،عىل التوضيحات اليل اعطيتو ،غري نبغي نذكرمك،
الس يد الوزير ،بأنه الرساةل امللكية اليل تلكمتو علهيا اكنت يف  ،2016داب
راها  4س نني ،ومع ذكل المور ابقية كام يه.
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اكنو كيجمتعو وكيقررو يف تنظمي هذه اجللسات ويف الضامانت الساس ية اليل
كتتوفر فهيا ،ويه مازالت متواصةل وما اكين الش نعطي الرقام ،غادي
نعطهيا دلى تقدمي املزيانية هنا ،ولكن ما فهيا ابس نقول لمك بأنه 6252
معتقل عانقوا احلرية ابحملامكة عن بعد ،واال لاكنوا مازالوا يف الانتظار لن
اجللسات معلقة ،والسجون مغلقة ،فهاذو يف جلسات الاس تئناف
اس تافدو وخرجو وعانقو احلرية فهذا يشء أسايس ينبغي..
طبعا الثغرات اكينة ،واحنا واعيني هبا ،ونعمل عىل جتاوزها.
شكرا.

الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أمام ما طرحته جاحئة كوروان من احتياطات حصية يف ظل هذه
الظروف الاس تثنائية اليت يعيشها العامل ،وخصوصا بفعل توصيات منظمة
الصحة العاملية بأمهية التباعد اجلسدي والتدابري الوقائية ،أطلق اجمللس
العىل للسلطة القضائية خطة لتدبري مرحةل ما بعد جلسات التقايض عن
بعد.
ومن خالل هذه التجربة نسائلمك ،الس يد الوزير ،ما هو تقيميمك خلطة
احملاكامت عن بعد ،يف أفق اقرار احملمكة الرمقية؟
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لمك ،الس يد املستشار ،يف اطار التعقيب.
املستشار الس يد محمد العزري:
تنشكرك ،الس يد الوزير ،عىل جوابمك والتوضيحات اليت تفضلمت هبا،
اال أن هناك مالحظات من قبل فقهاء القانون من أجل ضامن حمامكة عادةل
للمتقاضني يف ظل هذه اجلاحئة ،واليت تشرتط توفر املعاير التالية مثال:
احملامكة العلنية ،احملامكة احلضورية ،ضامن حقوق ادلفاع ومؤازرة احملايم،
احملامكة يف أجل معقول.
الس يد الوزير،
سؤالنا اكن :هل هاذ القواعد املعيارية واش ميكن ضامهنا يف املادة
الزجرية من احملامكة ابلوسائط الالكرتونية؟
نقطة أخرى ،الس يد الوزير ،أن حتقيق هذه الشوط يقوم بعدد من
الاعتبارات يف ظل حاةل الطوارئ الصحية ،أمهها ،أوال ،التناسب بني
احلق يف الصحة والسالمة ،كام قلت سابقا ،احلق يف احملامكة بشوطها
العادةل العادية ،الثقة يف النفس وتقدير املسؤولية عىل مس توى هممة تفعيل
احملامكة عن بعد يف ظرف توتر وقلق اىل غري ذكل.
الس يد الوزير،
يبدو أن اعامتد تقنية التقايض االلكرتوين يتطلب مس تقبال وتدخال
تشيعيا ،يعين جيب مأسس ته لتأكيد مبدأ الشعية ولوضع ضوابط التقايض
وارساء قواعد خاصة ،وخصوصا  -كام قلمت  -يف اطار هاذ اجلاحئة ،امحلد
هلل ،اكينة أكرث من  6500اليل حتمكو يف ظل التباعد والبعد واكن ترسيع يف
هاذ الوترية هاذي.
كام جيب تطبيق نظام احملامكة عن بعد ابس تخدام تكنولوجيا التواصل
بني املهتمني نزالء املؤسسات السجينة من هجة والقضاة واحملامني يف احملامك
من هجة اثنية ،يثري بعض اخملاوف القانونية واحلقوقية ،خاصة فامي يتعلق
ابحلق يف احملامكة العلنية وضورة اس امتع املهتمني والقضاة واملدعني من
دون حواجز ،يف الوقت اذلي اعترب العديد من الفاعلني يف منظومة العداةل
أن االكراهات اليت تفرضها جاحئة فريوس كوروان متثل فرصة ساحنة لتعبئة

الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة لمك الس يد الوزير.
الس يد وزير العدل:
شكرا الس يد املستشار احملرم.
البد أن ندقق بأن احملامك عن بعد هو قرار لوزارة العدل واجمللس العىل
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجعية هيئات احملامني ابملغرب،
ليس قرار جلهة واحدة ،ال توجد أي هجة ميكن أن تطلق هذا املشوع
الضخم دايل احملامكة يف بعد يف  4أايم.
اكن هناك قرار لنه اجمللس العىل للسلطة القضائية معين بتنظمي أي
جلسات واش قضااي املعتقلني واش لك القضااي اىل غري ذكل .ادلفاع
ضوري لنه حيرض وهو ضامنة أساس ية للمحامكة العادةل.
الوزارة أيضا من خالل مديرية التحديث ومن خالل همندس هيا يه اليت
س تجهز قاعات اجللسات يف حمامك اململكة والقاعات املوجودة يف املؤسسات
السجنية ،فتضافرت لك هذه اجلهود العطاء الانطالقة ،ملاذا اعطاء
الانطالقة؟ لن هناك قرار همم وهو اغالق السجون بعد اس تفحال وتفيش
الوابء ،اكن قرار الغالق السجون ،ما معىن اغالق السجون؟ هو التوقف
عن نقل املعتقلني من املؤسسات السجنية اىل احملامك ،وما يتطلبه ذكل من
تعبئة للقوات العمومية ومن موظفني حيتكون هبؤالء املعتقلني ،مما يشلك
خماطرة ابلغة يف اخملالطة ويف تفيش الوابء.
اذن اكن قرار اغالق السجون .ما معىن اغالق السجون؟ هو ما
خيرجوش ،ما ميش يوش للجلسة .ها احنا مضنا المن الصحي ،لكن خصنا
نضمنو المن القضايئ أيضا.
المن القضايئ ال ميكن توفره يف تكل الظروف اال ابحملامكة عن بعد،
فالوزارة أنشأت حوايل  200حساب الكرتوين وهجزت به القاعات دايل
املؤسسات السجنية وجلسات احملاكامت وقامت بعدة ..وفرت واحد العدد
دايل ادلعامات ابش انطلقت هاذ احملامكة اليل اخنرطو فهيا ،ما ننساوش
هذا يشء أسايس ،عبأان اللجان الثالثية اليل كتشلك من الرئيس الول
دلى حممكة الاس تئناف والوكيل العام للمكل دلهيا ونقيب احملاماة ،هوما اليل
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ميكن نقـول كل بأن تلكمنا عىل الثقافة الرمقية قبل قليل ،مفهوم
احلضورية يف الثقافة الرمقية خيتلف متاما ،الوسائل التقنية تتدخل الجراء
حمامكة قضائية بني أطراف ال يوجدون يف حزي ماكين واحد ،لكن التواصل
املسموع واملريئ قامئ ،واحملمكة الوربية حلقوق االنسان اعتربت أن احملامكة
عن بعد مطابقة متاما للمحامكة العادةل..

لك الطاقات من أجل القيام ابخلطوة احلامسة اليت طاملا مت الرتدد فهيا ،ويه
اخلطوة حنو حتديث قطاع العداةل بترسيع وترية التحول الرمقي يف العديد من
القضااي.
شكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
الس يد الوزير بقى لمك مخس ثواين..
اذن ما عندمك ما تقولو الس يد الوزير مخس ثواين.

الس يد رئيس اجللسة:
أشكرمك الس يد الوزير عىل مسامهتمك القمية ،كام أشكر امجليع.

الس يد وزير العدل:
الس يد املستشار احملرتم،

ورفعت اجللسة.

26

