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القرار رقم  82/02الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض الطلب
الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف  2أكتوبر0282
ابلدائرة االنتخابية احمللية موالي رشيد ،عمالة مقاطعة موالي
رشيد.

حمضر اجللسة الثالثة والثالثني
التاريخ :الثالاثء  20ذي القعدة  8341ه ( 02يوليوز
0282م).

الرائسة :السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب ،رئيس

والقرار رقم  82/01الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض الطلب
الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف  2أكتوبر 0282
ابلدائرة االنتخابية احمللية اتزة إقليم اتزة.

زواال والدقيقة العاشرة.

ومن السيد رئيس احلكومة توصل مكتب اجمللس مبشاريع القوانني
التالية:

اجللسة.
التوقيت :ساعتان وستة وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثانية
جدول األعمال :اجللسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة
ابلسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة.

مشروع قانون رقم  43.82يوافق مبوجبه على املعاهداتاملؤسسة للجماعات االقتصادية اإلفريقية ،املعتمدة أببوجا نيجرياي
يف  4يونيو  8998من قبل الدول األعضاء يف منظمة الوحدة
اإلفريقية اليت حلت حمل االحتاد اإلفريقي.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد احلكومة،

مشروع قانون رقم  09.82يوافق مبوجبه على بروتوكولاملعاهدة املؤسسة للجماعات االقتصادية اإلفريقية بشأن البملان
اإلفريقي املعتمد مبدينة سريت ليبيا يف  0مارس .0228

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

-مشروع قانون رقم 00.82يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة

طبقا ملقتضيات الفصل مائة من الدستور ،وكذلك عمال
مبقتضيات املواد من  020إىل  022من النظام الداخلي ،يعقد

أبلوسكا يف  02فباير 0282بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة مجهورية زامبيا بشأن تشجيع ومحاية االستثمار.

جملس النواب هذه اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة
ابلسياسة العامة اليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة ،وقبل
الشروع يف جدول األعمال نعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة
ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب ،تفضل السيد األمني.

مشروع قانون رقم 04.82يوافق مبوجبه على اتفاقية بشأناخلدمات اجلوية املوقعة أبلوسكا يف  02فباير  0282بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية زامبيا.

السيد السالك بولون أمني اجمللس:

مشروع قانون رقم  03.82يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعةأبكرا يف  82فباير  0282بني حكومة اململكة املغربية وحكومة

شكرا السيد الرئيس،

مجهورية غاان لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف
ميدان الضرائب على الدخل.

توصلت رائسة اجمللس من احملكمة الدستورية ب:
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-مشروع قانون رقم  02.82يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة

األعمال يف اجلزء الثاين املتعلق بباقي األسئلة سؤاال حول

ب جواب يف فاتح فباير  0282بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة مجهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج الضرييب ومنع
التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل.

اسرتاتيجية احلكومة ملواجهة مشكل ندرة املياه تقدم به فريق
األصالة واملعاصرة.
الكلمة اآلن للسيد النائب عبد هللا البوزيدي اإلدريسي ،ابسم
الفرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال احملوري األول حول
اسرتاتيجية احلكومة للنهوض بوضعية ذوي االحتياجات اخلاصة.

مشروع قانون رقم  02.82يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعةب جواب ويف فاتح فباير  0282بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة مجهورية جنوب السودان بشأن تشجيع ومحاية
االستثمار.

النائب السيد عبد هللا البوزيدي اإلدريسي:
شكرا السيد الرئيس،

مشروع قانون رقم  02.82يوافق مبوجبه على االتفاقية العامةللتعاون املوقعة ب جواب يف فاتح فباير  0282بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب السودان.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

مشروع قانون رقم  40.82يوافق مبوجبه على اتفاقية التأسيسللمؤمتر الوزاري اإلفريقي لألرصاد اجلوية  ،املعتمد ب ابراي ،الرأس
األخضر يف  83فباير  0282من قبل الدورة الثالثة للمؤمتر.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
سؤالنا يف فرق وجمموعة األغلبية يتعلق ابسرتاتيجية احلكومة
للنهوض بوضعية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،وحنن

مشروع قانون رقم  28.82حتدث مبوجبه وكالة التنمية الرقميةكما وافق عليه جملس املستشارين يف قراءة اثنية.

نستحضر هنا األمهية اليت يوليها الدستور هلم .كما نستحضر أيضا
ما قامت به احلكومات السابقة من خالل إقرار جمموعة من

ومن السيد النائب حممد اشرورو وجمموعة السيدات

اخلدمات املوجهة لفائدة هذه الفئة .وأذكر أساسا صندوق دعم

والسادة أعضاء األصالة واملعاصرة ،توصل املكتب مبقرتح قانون
يتعلق بتنظيم وتدبري أمالك الدولة اخلاصة ،شكرا السيد الرئيس.

التماسك االجتماعي وإصدار القانون اإلطار املتعلق حبماية
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،إضافة إىل ما نص عليه

السيد الرئيس:

البانمج احلكومي يف هذا الباب .وسؤالنا ابلتايل يتعلق ابلتدابري

شكرا للسيد األمني،

اليت ابشرهتا احلكومة لتمكني ذوي االحتياجات اخلاصة من

السيدات والسادة النواب نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي

حقوقهم الدستورية كاملة وآليات تتبع إجناز املخطط الوطين

يتضمن سؤالني حموريني حول اسرتاتيجية احلكومة للنهوض
بوضعية ذوي االحتياجات اخلاصة .مث اثنيا السياسة العقارية
ودورها يف التنمية االقتصادية ،تقدمت هبما فرق وجمموعة األغلبية

للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة حىت حيقق النتائج
املرجوة منه ،شكرا السيد الرئيس حكومة ،شكرا الرئيس.

والفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية .كما يتضمن جدول
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السيد الرئيس:

السيد سعد هللا العثماين ،رئيس احلكومة:

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب الشيخ ميارة
ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال احملوري
حول نفس املوضوع ،السيد النائب.

بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس،

النائب السيد الشيخ ميارة:

السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

السيد رئيس اجمللس،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد رئيس احلكومة،

يف البداية أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب الذين
طرحوا هاذ املوضوع ذات األمهية االسرتاتيجية واملرتبط ابسرتاتيجية

السيدات السادة الوزراء،

احلكومة يف جمال النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية اإلعاقة،
أوال البد أن نتفق منذ البداية على أن هاذ السؤال كريتبط بشرحية
مهمة من بنات وأبناء هذا الوطن واللي كيعانيو و كيعانيو معهم
األسر دايهلم ،واحنا بكل صراحة حاسني هباذ املعاانة الكبرية هلذه

السيدات السادة النواب،
السؤال يتعلق بفئة جد مهمة تتعلق بفئة األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة الوضعية هشة ،اسرتاتيجية إدماج هذه الفئة
يف احلياة االجتماعية ومتتيعها ابحلقوق واحلرايت تواجه العديد من

الشرحية و ألسرهم و لعائالهتم ،أش من جديد ابلنسبة للحكومة
احلالية؟ هو راه كان دائما هناك عناية ابألشخاص يف وضعية
إعاقة ،كانت هناك العديد من اإلجراءات منذ أكثر من عقدين

املعيقات ،النصوص القانونية املكرسة دستوراي وتنظيميا،
اسرتاتيجيات ال نعدم اسرتاتيجيات ،ولكن يبقى الواقع شيء
والنصوص القانونية شيء آخر.

من الزمن ،وإذا أردت أن أقول مع األسف مل تكن هناك إطار
قانوين شامل حىت صودق على القانون األخري سنة  ،0282وهذا
القانون األخري ،قانون إطار املرتبط ابلنهوض ابألشخاص يف
وضعية إعاقة ،يعتب بعد دستور  0288مرجع أساسي للعناية

لذلك ،الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يسائل السيد
رئيس احلكومة عن هل لدى احلكومة اسرتاتيجية حمددة لتفعيل
املخطط الذي تقدمت به احلكومة من خالل برانجمها ،مبا يضمن

هبؤالء األشخاص .منذ ذلك القانون كان هناك اهتمام بوضع
خمطط وطين ،خمطط وطين للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة ،اعتمادا على واحد البحث وطين اثين حول اإلعاقة اللي

هلذه الفئة االجتماعية حقها الدستوري يف العيش الكرمي؟ وما هي
التدابري املتخذة إلدماج هذه االسرتاتيجية يف السياسات العمومية؟
وشكرا.

مت بعد عشر سنوات من البحث الوطين األول اللي عطاان اخلريطة،
كم هم األشخاص اللي كيعانيوا من هاذ الوضعية ،فني كيتوزعوا،
املستوايت االجتماعية واالقتصادية دايهلم ،نوعيات اإلعاقة
املوجودة ،إخل من املعطيات الغنية املهمة ،وقد نشر هذا البحث

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن
السؤال األول احملوري.

الوطين وميكن للسيدات والسادة النواب احلصول عليه بسهولة،
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انطالقا منه وضع خمطط العمل الوطين ،لذلك اليوم ألول مرة

تدارت يف الولوجيات ،كانت هناك حىت قانون خاص

كنتوفروا على خمطط العمل الوطين ،اللي هو خمطط مندمج أعد
بطريقة تشاركية ميس خمتلف اجلوانب للعناية هباذ الشرحية ،ومبجرد
ما عينت احلكومة بطبيعة احلال كان هناك العناية ابملصادقة عليه،
وفعال اجتمعت اللجنة الوزارية املكلفة بتنفيذ االسرتاتيجيات

ابلولوجيات ،مث من بعد جات احملاوالت دايل تطوير الولوجيات
مبعىن إيال غندخلوا للمستشفى ،إيال غادي ندخلوا لإلدارة ،إيال
غادي نطلعوا يف الطوبيس ،إىل غادي للقطار إخل ،خاص تكون
عندان وسائل مسهلة ميسرة للشخص املعاق ابش يدخل ،هاذ

والبامج املتعلقة ابلنهوض ابألشخاص املعاقني ،واعتمدت هذا
املخطط ،العمل الوطين ،اللي هو من  0282حىت ل ،0208
وهاذ االجتماع انعقد برائسة رئيس احلكومة منذ ثالث أسابيع

دايل الولوجيات كان عليه اعتماد القدمي ،لكن يويل سياسة
حكومية ملزمة جلميع القطاعات هذا شيء ،كانت هناك حماوالت
اليوم غادي يويل جديد وانجز إبذن هللا ،وميكن نقول أبنه كان

تقريبا ،يوم  82يوليوز ابلضبط  ،0282وهذا اللقاء الثاين هلذه
اللجنة بني وزارية ،آشنو رحبنا هنا ،رحبنا أوال خمطط عمل وطين
واضح ميتد على  2سنوات ،ورحبنا اثنيا أن هناك آلية اللي
أتسسات يف  0282اللي هي اللجنة بني وزارية ،شنو هي األمهية

هناك جهود فهاذ املستوى يف الفرتات األخرية طورت املعايري
التقنية ألن فيها املعايري التقنية دايل الولوجيات لوسائل النقل ،ومت
تنفيذ محلة حتسيسية وطنية يف هذا اجملال ،حظيت مراكش مدينة
مراكش كانت منوذجية اختذاهتا الوزارة املعنية ،مدينة منوذجية يف

دايل بني وزارية؟ هو التقائية ،مجيع الوزارات املعنية كلهم ما غادي
يتخذوا قرار ،ما غادي نقرروا إجراء إال إيال اتفقوا ،ألن هاد
اإللتقائية أو عدم وجود اإللتقائية هو من بني أكب عوائق عدم

هذا الشأن حظيت ابجلزء األوفر من االهتمام أوال ومن ...
املخصص هلذا البانمج عب إرساءه الولوجيات املعمارية
والولوجيات العمرانية ابملمرات الرئيسية مبقر والية مراكش مثال

تنفيذ البامج وعدم تنفيذ املقررات اليت تسطرها عادة احلكومات
أو القطاعات املعنية ،خاص كل شي يتفاهم عليها ونتجمعوا.

آسفي ،مقر اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ،الفضاءات املفتوحة
ابملدينة إىل آخره ،وهذا إلعطاء منوذج حتث املدن األخرى على
العناية به ،بطبيعة احلال دائما الدعم التقين موجود وغادي يستمر،
وهاذ النموذج حنن اآلن هناك مفاوضات وحوار لتعميمه يف خمتلف

ما هي احملاور اليت انبنت عليها هاذ املخطط العمل الوطين
هو مشروع خمطط العمل الوطين ،هو دسم فيه  822مشروع
و 389تدبري يرتبط مبختلف اجملاالت اللي كتهم األشخاص
املعاقني ،فيه أوال الوقاية ،والوقاية مهمة جدا يف جمال اإلعاقة،

املدن ابش تويل على قضية الولوجيات عامة ،هناك مدن قامت
جبهود فردية ولكن احنا بغينا يكون عندان واحد منوذج موحد هلذه
الولوجيات ويعمم بعدها يف خمتلف املدن ،إذن الولوجيات يف

الوقاية الصحية ،الوقاية عن طريق السالمة الطرقية ،السالمة
املهنية ،الوقاية املدنية ،الوقاية من احلوادث املنزلية وكل واحدة من
هاذوا فيها إجراءات اللي تتوجه مباشرة إىل كيفية الوقاية من

النقل ويف اإلدارات العمومية ويف الطرق واملباين وغادي يويل إلزامي
ابلنسبة لكل املباين اجلديدة ،خدمات عمومية بطبيعة احلال اللي
مرتبطة ابلدعم االجتماعي واملساعدة االجتماعية وابلرتبية
والتكوين ،ابلعالجات وإعادة التأهيل ،ابلثقافة ،هذا فيه عدد من

اإلعاقة ،ألن إيال ما درانش الوقاية من اإلعاقة غادي يستمر
دائما ،األشخاص يف وضعية إعاقة نتيجة حوادث السري أو نتيجة
عوامل أخرى متعددة كتكاثر ،حنا خاصنا نوقفوا أيضا النزيف،
اثنيا الولوج واحد الفكرة عامة ،هاذ عملية الولوج هي قدمية

اإلجراءات متت وعدد من اإلجراءات حنن بصدد إمتامها مثال يف
ما خيص متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة وهذه واحد املعضلة
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احنا واعيني هبا فيها إشكاليات ،التمدرس فيه إشكالية ،فلذلك

 883على شهادة التعليم اإلعدادي  002 ،شهادة تعليم

كانت هناك جهود ألن عدد من األطفال يف وضعية إعاقة،
اإلعاقة دايهلم عدم تيسري الولوج إىل الدراسة ،عدم تيسري
التمدرس ،تيسري االمتحاانت مثال ابلنسبة هلم هذا كيسبب هلم
إشكاالت يف التمدرس دايهلم ،فلذلك هنا بدأ واحد البانمج

ابتدائي ،مبعىن أن اإلعاقة ال متنع اإلنسان من أن يتميز وال متنع
الطفل أو الشاب املعاق من النجاح يف امتحاانته وخصنا نزيدوا
يف التيسري ،دااب احنا عندان هاذ التجربة راكمناها ،يف املرحلة
ندعمو أكثر هاذ اإلجراءات
املقبلة غادي حناولو ما أمكن ّ
والرتتيبات التيسريية وغادي نطوروها وغادي نديروها إلزامية يف
املستقبل إن شاء هللا ،إذن هذا فيما خيص الرتبية والتكوين.

دايل تيسري الولوج من جهة ،وتيسري متابعة الدراسة من جهة
اثنية ،ولذلك تدارت واحد جمموعة الرتتيبات تيسريية ضمن
التزامات الدولة اعتبارا ألمهية االمتحاانت ابخلصوص ،تدارت

فيما خيص يعين متدرس األشخاص يف وضعية اإلعاقة ،أيضا
كان هناك دائما احلديث على واحد اإلجراء ذي أمهية كبرية اللي
هو بطاقة الشخص ذي اإلعاقة ،متفق عليه على أن هذا البطاقة

ترتيبات تيسريية هلاذ االمتحاانت مثال سنة  0282صدر مقرر
وزاري يف موضوع مساطر نيل االمتحاانت اإلشهادية مكن هذه
السنة من تيسري تكييف االمتحاانت االشهادية لفائدة التالميذ
يف وضعية إعاقة مثال ،كينص على جمموعة من الرتتيبات تيسريية

هي آلية أساسية لتفعيل السياسة العامة للدولة املوجهة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وعلى الرغم من أن الرتسانة القانونية منذ سنة
 8992كتأطر هاذ البطاقة ،إال أنه مع األسف الشديد مل تتمكن
احلكومات املتعاقبة من وضع نظام حمكم مي ّكن من إصدار بطاقة

على حسب نوعية كل إعاقة ألن اإلعاقات ختتلف ،مثال إضافة
حصة زمنية قد تعادل ثلث الغالف الزمين املخصص لكل مادة
من مواد االمتحان ،مثال املرافقة من أجل قراءة األسئلة أو ترمجتها

الشخص ذي اإلعاقة ،مما حال دون تفعيل بعض احلقوق األولية
املرتبطة ابلبطاقة ،وخاصة مثال يف جمال النقل ،كما أن اعتماد
املغرب حاليا لتعريف جديد للشخص املعاق يتجاوز تعاريف

إىل لغة اإلشارة أو كتابة األجوبة ،استعمال وسائل خاصة مثل
تقنية برايل أو احلواسيب ،تكييف األسئلة لفائدة التالميذ يف
وضعية إعاقة ذهنية ،توفري الولوجيات ،إمكانية إجراء االمتحاانت
يف أكثر من دورة ،اإلعفاء من مادة من املواد اليت ال يستطيع

قدمية ،وهبذا اخلصوص ينص القانون اإلطار  92.84املتعلق
حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا ،على أن
الدولة تعمل على إصدار بطاقة خاصة تسمح هلؤالء األشخاص
ابلتمتع مبختلف احلقوق املنصوص عليها قانوان ،مع اإلحالة على

املرتشح يف وضعية إعاقة اجتيازها ،هذه كلها وردت يف هاذ
اإلجراءات التيسريية واليت صدر وفقها املقرر الوزاري يف هاذ سنة
 ، 0282و كحصيلة مؤقتة مثال فهاذ السنة بلغ عدد التالميذ

نص تنظيمي حيدد شكل ومسطرة وشروط احلصول عليها وهو
النص التنظيمي الذي مل يصدر بعد ،ويف انتظار إقرار النظام
اجلديد حنن هنتم حاليا ابلعمل على التنسيق بني القطاعات

يف وضعية إعاقة املرتشحني لإلمتحاانت اإلشهادية سنة 0282
على الصعيد الوطين 2222تلميذ وتلميذة ،ويف انتظار النتائج
النهائية للناجحني يف األكادمييات ،خمتلف األكادمييات اللي
غيتعلن عليها يف الوقت املناسب ،لكننا نقول أبن مثال يف جهة

احلكومية إلصدار هذا النص التنظيمي ،الذي حيتاج إىل تنسيق
والتقائية بني خمتلف القطاعات احلكومية ،وهذا ورش مهم
جدا عطيناه اآلن االنطالقة ،لكن ميكن أن أشري إىل أن الوزارة
املكلفة اللي هي وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية

الرابط -سال القنيطرة وحدها جنح ما جمموعه  422تلميذ
وتلميذة ،منها  02يف البكالوراي و 82منهم حصلوا على ميزة و
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االجتماعية ،متنح تباعا شهادة لإلعاقة لألشخاص يف وضعية

طريق التأهيل اللي ابش أيسسوا املقاوالت دايهلم الذاتية ويوجلوها،

إعاقة من أجل االستفادة من بعض احلقوق اإلدارية كلما طلبوها
بطبيعة احلال ،مثال االستفادة من احلصيص يف التوظيف يف
القطاع العام ،االستفادة من التعويضات العائلية عن األبناء
املعاقني بغض النظر عن شرط السن ،اإلعفاء من التدريس ابلنسبة

وهاذي من بني اآلليات املهمة جدا ،فإىل حد الساعة مت متويل
 322مقاول ذايت يف إطار هاذ األنشطة املدرة للدخل من
األشخاص ذوي اإلعاقة وهذا شيء مهم يف هذا اجملال ،ويتوقع
برسم سنة  0282دعم متدرس  9222شخص يف وضعية إعاقة،

لرجال ونساء التعليم يف وضعية إعاقة وغريه كثري ،راه كاين هاذ
الشهادة كتعطى وميكن أن يستفاد منها للوصول إىل هذه احلقوق
يف انتظار إصدار بطاقة خاصة هلؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة

بطبيعة احلال هاذ البانمج دايل الدعم االجتماعي هو برامج أولية
ألن بدات مؤخرا فقط هباذ الطريقة اجلديدة ،وغادي نعملو يف
املراحل املقبلة أو يف السنوات يف كل سنة غادي نطلعو هاذ

لالستفادة مما تتيحه من حقوق هلؤالء األشخاص ،صندوق دعم
التماسك االجتماعي أيضا آلية أشار إليها األخ صاحب السؤال
األول على املستوى اإلجرائي ،هاذ الصندوق مت التنصيص يف
كيمول عدد من التدابري اهلادفة للنهوض
تدخله على أنه أيضا ّ

البامج دايل الدعم ونطوروها نزيدوها من حيث كما وكيفا وحناولو
نعمموها أكثر ،ألن كاين دااب اآلن يف إطار التعاون الوطين ،كاين
 29مركز لتأهيل وتقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وسيتم
الزايدة يف عدد املراكز وتعميم هذه املراكز يف خمتلف اجلهات ويف
خمتلف األقاليم ،هي اآلن معممة يف اجلهات ،ولكن مل تعمم بعد
يف خمتلف األقاليم وهذا هو البانمج املقبل الذي سنحرص عليه،
هناك إذن عدد كما قلت ،أان فقط اختصرت اإلجراءات اللي

أبوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة وتيسري اندماجهم
االجتماعي ،وذلك من خالل توفري مثال أو متويل حتسني ظروف
متدرس األطفال يف وضعية إعاقة ،اقتناء األجهزة اخلاصة واملعينات
التقنية والبديلة وتشجيع االندماج املهين واألنشطة املدرة للدخل،
املسامهة يف إحداث وتيسري مراكز االستقبال والتوجيه واملساعدة،
وألجرأة خدمات هذا الصندوق مت وضع دالئل مسطرية تضبط
عملية اإلستفادة منه من خالل شروط ومعايري تستهدف

كاينة يف مشروع املخطط العمل الوطين اللي هو خمطط طموح
جدا ،فيه كما قلت  389تدبري اللي كيشمل خمتلف هذه
اجلوانب اللي شفناها ،اليوم عندان آلية للمتابعة ،هناك آلية
للمتابعة اللي هي اللجنة بني الوزارية ،ولكن هناك أيضا آلية أخرى

ابخلصوص الفئات ذات الدخل املنخفض أو الفئات املعوزة من
األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومت إرساء آليات لإلشراف امليداين،
وقد خصصت له سنة  22 ،0282مليون درهم ،زاد يف 0282

للمتابعة هو اللجنة التقنية اليت تسهر على تتبع تنفيذ خمتلف
جوانب هذه االسرتاتيجية ،هناك جلنة تقنية أخرى خاصة
ابملبارايت اليت يشارك فيها األطفال أو الشباب أو التالميذ ذوي

والّ  888مليون درهم و 888مليون درهم سنة  ،0282ومت يف
هذا اجملال اقتناء عدد من األجهزة اخلاصة املعينات التقنية البديلة
لفائدة  9222مستفيد ومستفيدة ،مت دعم متدرس  2222طفل
وطفلة ،كما مت ما بني  0282و 0282متويل  322مقاول ذايت

اإلعاقة ،هذا حىت هو ورش مهم ،كنعرفو أبنه كان هناك واحد
 %2اللي كانت تتخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التوظيف
يف القطاع العام وكنعرفو أبن  %2ما عمران ما وصلناها ألسباب
متعددة معقدة ،ولذلك مت تطوير اآلليات ،مت تطوير اآلليات ،أوال

يف إطار األنشطة املدرة للدخل ،وهاذي من بني اآلليات املهمة
يف دعم هذه الشرحية ،هو دعمهم ماليا و عن طريق املواكبة وعن

مت التنصيص على أنه الناس يف وضعية إعاقة إيال ما استكملش
 %2خاصها تعطى ليهم فرصة اثنية ،دائما خاص الدعم دايل
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هاذ اآللية للتوظيف دايهلم ،اثنيا مت التحديد ألن املشكل اللي

ألنه خمطط طموح وألول مرة نتوفر على هذا املخطط مندمج

كيوقع هو أن  %2معىن ذلك خاص يكون عندان واحد العدد
ابش نعطيو واحد ،يعين إيال عندان غري  2املقاعد ما عندمهش،
إيال عندان  2ما عندمهش ،فلذلك اآلن مت التنصيص على أنه من
 2كيكون عندهم احلق يف شخص واحد للتوظيف من كل 2

للنهوض حبقوق األشخاص أو توفري حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة ،حنن عندان أمل ألن هذه شرحية ،احنا خصنا نعتنيوا هبا،
هناك عدد من اإلجراءات األخرى مل أذكرها ،ولكن احنا كنفكروا
فيها جداي حقيقة ،وخصوصا الدعم فيما خيص العناية الصحية

أشخاص ،وهذا شيء مهم للدعم ،ولكن األهم يف هذا هو أنه
فتح إمكانية من خالل املرسوم أخريا ،فتح إمكانية مبارايت خاصة
لألشخاص املعاقني يتبارون فيما بينهم ،هاذ اآللية معمرها ما

ابخلصوص ،هاذ الشي كاين فيه إجراءات غري هاذ الصباح حتدثت
أان والسيد وزير املالية انطالقا من بعض املقرتحات اللي كانت
كيفاش نطوروها إىل مستوى عملي ابش ميكن نرفعوا مستوى

طبقت حلد الساعة ،ولذلك حنن يف هاذ اإلطار هاذ اللجنة التقنية
غتجتمع غادي حتاول تعطينا كيفاش األجرأة دايهلا ،وتقرتح علينا
مبارة معينة إن شاء هللا ابش نديروها لألشخاص ذوي اإلعاقة
خاصة هبم ،ابش ميكن منكنوهم ابش يوجلو هاذ  %2اللي إىل

الدعم هلذه الشرحية الغالية علينا واليت حنن كنهتموا هبا.شكرا جزيال
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس احلكومة،

حد الساعة ما عمرهم ما وجلوا ليها ،هناك نقاش غين يف آخر
اللجنة الوزارية ،وأيضا مع السيدة الوزيرة يف القطاع املعين ،كيفاش
ميكن هاذ الشي نوصلوه يويل عملي مايبقاش فقط يف القوانني وما

نفتتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء الكلمة ابسم فريق العدالة
والتنمية للسيدة النائبة فاحتة الشوابين.

كيطبقش ،مع األسف هاذ الشي سنوات ،هاذ الشي كنلقاو
صعوبة يف الوصول إىل  %2ألن هي املباراة العامة خاص عدد
األشخاص املعاقني يكون كايف ،خاص الناس اللي جنحوا منهم
يكون فيه  ،%2وهاذ الشي عادة ما كيكونش مع األسف

النائبة السيدة فاحتة الشوابين:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني.

الشديد ،لذلك هاذ املبادرة اخلاصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة ،إذا
متكنا من إجرائها ألن خاص يكون عندان واحد العدد حمرتم ابش
ميكن جنريوها ،وإن شاء هللا غادي نبداو التجربة دايهلا يف القريب
العاجل إبذن هللا.

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة نواب األمة،
لنا ثقة السيد الرئيس احلكومة ،أنكم ستواصلون تعزيز قيم
التضامن والتكافل واإلنصاف مبا يعزز التنمية البشرية ببالدان،

إذن هذه هي عموما إطاللة عامة فقط على أهم احملاور
واإلجراءات ،وإال فمخطط العمل الوطين هو خمطط غين ،خمطط
واسع كنتمىن تستدعيو السيدة الوزيرة أان كنقول تستدعيوها للجنة
ابش تعرض املخطط ألنه حيتاج إىل وقت كايف لعرضه إبجراءاته،
أوال املنهجية دايلو ،اثنيا عرض اإلجراءات لتبدون رأيكم حوهلا،

ونؤكد لكم السيد رئيس احلكومة أن االستثمار يف األوراش
االجتماعية ويف مقدمتها حتسني ظروف عيش املواطنني يف أوضاع
صعبة ،هو استثمار لصاحل الوطن وتعزيز ودعم مباشر الستقراره
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والنائية كتزيد هاذ الفاتورة وكيزيد يتعقد الوضع أكثر ويزيد املشهد

وأمنه وسالمته ،هو استثمار لصاحل الدولة واجملتمع ،هو استثمار
يوطد أركان االستقرار والتماسك االجتماعي.

سوءا ومأساوية ،وأنتم السيد رئيس احلكومة طبيب نفساين
مقتدر ،كتعرفوا السيد رئيس احلكومة ما يرتتب عن هذه املعاانة
من أضرار نفسية ألفراد األسر الكفيلة ويعمق ذلك من اإلحساس
ابلتهميش واإلقصاء ونقص الكرامة.

السيد رئيس احلكومة،
وحنن بصدد احلديث عن النهوض أبوضاع ذوي االحتياجات
اخلاصة ،ال بد أن ننوه ابجلهود املبذولة يف هذا اإلطار ،ويف
مقدمتها جمهودات حكومة األستاذ عبد اإلله بن كريان ونضاهلا
املستميت إلخراج القانون اإلطار الذي شكل حلظة اترخيية
أسست ملنطق جديد يعزز قيم التضامن والتكافل واإلنصاف هلذه

ويف ظل هذا الوضع السيد رئيس احلكومة ،نطالب احلكومة
بوضع خطة استعجالية واضحة إلسناد هذا الدور الرئيسي لألسر
الكافلة ،هاذ الدور االجتماعي اهلام وضمان استمراريتها يف أداء
هذا الدور الصعب ،ومن ضمن اإلجراءات املستعجلة السيد
رئيس احلكومة متكني هذه األسر من تعويض مايل مباشر،

الفئات اهلشة من املواطنني ،كما ننوه ابلدور املشرف للسيدة وزيرة
األسرة والتضامن وجهودها املتواصلة خلدمة هذه الفئة ،ولنا ثقة،
السيد رئيس احلكومة ،أنكم ستواصلون العمل لتنزيل مقتضيات
القانون اإلطار إلنصاف هذه الفئات اليت ظلت خارج البامج

وبغيناكم السيد رئيس احلكومة تشرفوا شخصيا على متابعة هذا
اإلجراء اهلام ،السيد رئيس احلكومة تقوية دور مؤسسات التعاون
الوطين ،مؤسسات التعاون الوطين اليوم كتقوم بواحد الدور مهم،
لكن السيد رئيس احلكومة هاذ الدور هذا ما كافيش مؤسسة

والسياسات العمومية لعقود ،ومن ذلك السيد رئيس احلكومة
تفعيل حصة  % 2من مناصب الشغل لصاحل هذه الفئة وتقوية
أنظمة الدعم والرعاية االجتماعية واليقظة االجتماعية وحتسني

التعاون الوطين خاصها اليوم حتول لفضاءات االستقبال واالستماع
والتأطري والتدريب على تقنيات املساعدة االجتماعية ،مؤسسة
التعاون الوطين السيد رئيس احلكومة خاصها اليوم تويل ألن عندان

شروط املشاركة االجتماعية الكاملة وتعزيز دور اجملتمع املدين
كشريك اسرتاتيجي للنهوض هبذا الورش اهلام.

 29فضاء خاصها تويل عندان اليوم يف كل قرية مؤسسة للرعاية
والتتبع ومراقبة ورصد هاد احلاالت اليوم اللي تتزيد تعمق داخل
اجملتمع املغريب ،كذلك السيد رئيس احلكومة االستفادة التلقائية
من السكن ومن جمموعة من األشكال دايل الدعم االجتماعي،

السيد رئيس احلكومة،
حسب البحث الوطين حول اإلعاقة ،عندان  2داملليون
أسرة تتكفل حبالة إعاقة أو أكثر ،عندان السيد الرئيس احلكومة
مليون و 222ألف أسرة متكفلة ،عندان السيد رئيس احلكومة
أكثر من  822ألف أسرة متكفلة بشخص يف وضعية إعاقة

املنح اجلامعية ،برانمج تيسري ،السكن السيد رئيس احلكومة ،كاينة
فئة من املواطنني اللي عندهم إعاقة ثقيلة ومتخلى عنهم ،هادوا
السيد رئيس احلكومة نتمىن ختصصوهم ببانمج للسكن اللي حيفظ

عميقة أو ثقيلة ،هاذ األسر السيد رئيس احلكومة تعيش حالة
استنفار مستمر ،وحالة أتهب مستمر ،وكنعرفوا السيد رئيس
احلكومة الفاتورة الباهظة اللي كتقدمها هاذ األسر ،واللي كتأديها

ليهم الكرامة يف حالة ال قدر هللا ختلي األسر ،السيد رئيس
احلكومة كذلك نريد أن نشري إىل أن الوقاية اليوم هي كذلك مهمة
وجاءت يف برانجمكم ،فاليوم نريد السيد رئيس احلكومة تقوية

هاذ األسر اجتماعيا واقتصاداي ،ومللي كنمشيوا للعامل القروي
جبال إملشيل وصحاري بودنيب والريصاين ومجيع املناطق القروية
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احلكومة ،ويف الواقع أان كنت أنتظر جوااب بكثري من احلرقة و بكثري

برامج الوقاية بشراكة مع اجلهات ،مع اجلماعات احمللية يف إطار
برامج دقيقة ومستمرة.

من األسف على ما حنن بصدده ،فعال هناك يعين وقع إحصاء
وطين اثين يف املغرب بشراكة مع املندوبية السامية يف  0283اللي
مشالت  82233أسرة واللي فعليا كانت واحد حوايل  82ألف،
واللي عطات النتائج اللي اعطات واللي صححات املعطى اللي

السيد رئيس احلكومة ،تنتكلموا كذلك على احلماية ،محاية
الشخص يف وضعية إعاقة من االستغالل ،اليوم السيد رئيس
احلكومة نتابع بقلق تنامي مظاهر التسول احملرتف واملستغل آلالم
ذوي االحتياجات اخلاصة ،من أطفال ونساء ومسنني أمام
املساجد ،يف مفرتق الطرقات ،يف الساحات يف الواجهات

كان فعال ،هو أن عندان  4داملليون و 822وشي حاجة دايل
املعاقني فعليا من اإلعاقة اخلفيفة إىل اإلعاقة العميقة جدا ،هناك
كذلك أسرة على  3اللي احنا يف املغرب حوايل  2داملليون دايل

التجارية ،السيد رئيس احلكومة التدخل يف إهناء هاذ املآسي ال
حيتاج ميزانيات بقدر ما حيتاج إرادة ،بقدر ما حيتاج وعي ،بقدر
ما حيتاج تعبئة جمتمعية إلهناء هذه املآسي ،وشكرا لكم.

األسر و  894حوايل  2داملليون و 022أسرة على  3كلهم
عندهم معاق يف املنزل ،أان منني قريت هاد التقرير وهاد اإلحصاء
اللي فيه  800صفحة ،بطبيعة احلال اعتبته خارطة الطريق،
وابلنسبة يل أان أي واحد خذا هاذ امللف وال هاذ القطاع انتهى

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،ابسم الفريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة
حياة بوفراشن.

الكالم عنده ابش خيدم ،الواقع غري هذا ،اللي وقع يل أنين جاين
اكتئاب كبري جدا ،وواحد احلسرة كبرية جدا على املعطيات،
غادي نقتامسهم معكم وغادي تشوفوا واش غادي حتسروا وال

النائبة السيدة حياة بوفراشن:

غادي تضحكوا ،كنعطيكم واقع اللي جابوا اإلحصاء اللي قامت
به الدولة مشكورة مع أمسيتو ،غادي نعطيكم أمثلة ،هناك ابلنسبة
للدراسة حوايل  % 92منني كنبداوا من أمي إىل حوايل االبتدائي
 % 92من الشباب غري متمدرس كنعتابر أبن الشباب اللي هو

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

كاين يف اإلحصاء بني  2حىت  02سنة اللي جات يف الوثيقة،
هاذوا راه اللي غادي حيملوا الوطن ومها شباب اآلن واللي
كيتعتابروا أطفال اللي كانوا كيتعتابروا أطفال يف 28 ،0283

السيدات والسادة النواب،
السيدات والسادة أمهات وآابء األطفال يف وضعية إعاقة،

 %كذلك بدون تعليم ،بدون مستوى من  02سنة فما فوق،
وابلتايل ومن هذا املنب حتية عالية للمحامية والنائبة املتألقة حياة
مشفوع و كنشكروا الناس اللي عطاوها الفرصة أهنا تكون اليوم
يف البملان املغريب.

السيدات والسادة املواطنون املغاربة يف وضعية إعاقة،
حتية طيبة للجميع.
بطبيعة احلال استأذنكم مجيعا وكذلك املواطنني اللي كيتابعوان
اآلن يف تبسيط اللغة واخلطاب من أجل ضمان التتبع واالستفادة،

البطالة  2يعين البطالة املغربية اآلن عندان  ،82.2يف الوقت اللي
دار اإلحصاء كانت  82.2مضروبة يف  ،2إذن هاد حاويل مليون

تتبعث بكثري من االهتمام تصريح السيد أو اإلجابة للسيد رئيس
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وقارية كتدير مجعيات كتكافح على راسها ابش ميكن هلا تدير
مسيتو.

شخص عندهم إعاقة عميقة ،واش جييكم اكتئاب أوال ال ،غادي
جيي اكتئاب وغادي جيي تدمر وواحد احلمل ثقيل جدا على مجيع
املغاربة ألهنم أبناء املغاربة .ولكن ملي كتسمع احلكومة اللي هي
عندها هاذ امللف ،وهي هنار اللي دارت اإلحصاء أشنو قالت؟
قالت  :حتديد أنواع اإلعاقة وحدة القصور ،هدي من األهداف.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة .ابسم فريق التجمع الدستور الكلمة للسيد
النائب عباس املغاري.

مزاين ممتاز ،هاذ الشي حصل ،اللي ما حصلش هو حتديد نوع
املساعدة .واش حنا عاد غنفكرو على نوع املساعدة؟ واش حنا
عقود وعقود عقود وعقود كندورو يف نفس املكان كنقلبوا على

النائب السيد العباس الومغاري:
بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف

 ....مبجرد ما خيالق هاذ صندوق التماسك االجتماعي مبجرد
ما خيالق اإلنسان عندو معاق فالدار ،كنبعثو لو بعثة طبية تشوف
نوعية اإلعاقة من اخلفيفة إىل العميقة جدا ،راه كاين الناس اللي
مساكن كتلة حلم وعظم فالديو دايل واليديهم .كاين الرجال

املرسلني،
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

كتحملهم أمهاهتم وحتية خاصة لألمهات واآلابء ،ولكن األمهات
كذلك اللي مها كريعاو هاد اإلعاقة .أنتم كتعرفو أبن اآلابء املغاربة
كيكافحو واألسر ،وديك األرقام اللي كيعطينا السيد رئيس

السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

احلكومة راه جنحو هنا وخداو الباك هنا ،شكون اللي وصلهم؟
ماشي احلكومة اللي وصالهتم ،األسر واملراكز اللي كتعدد السيد
رئيس احلكومة هي مراكز وحنا كنعرفوها وكيعرفوها الناس دايل
امليدان أبن مركز املعاقني دايل مؤسسة حممد اخلامس للتضامن

يف البداية ومن هذا املنب أقدم ابمسكم أخوايت النائبات
إخواين النواب ،حتية تقدير وإجالل لكل األسر واألفراد وقوى
اجملتمع املدين على ما يبذلونه من جمهودات جبارة لتقدمي الرعاية
لألشخاص يف وضعية إعاقة .رمبا السيد الرئيس هاد الفئة خلقها
ريب سبحانه وتعاىل ليمتحننا هبا .ففشلت كل احلكومات السابقة
يف هذا اإلمتحان ،وجنحت أمم غريان ال حتمل مبادئنا وال قيمنا

واللي هي اشرفت على توزيع مخسة دايل املراكز اجلهوية .طبعا
الوزارة حبال مجيع الشركاء اللي يف جملس اإلدارة كيسامهوا بشي
بركة  .ولكن املراكز اللي كتموهلا الوزارة كتعطيهم شي بركة ،ما

اإلسالمية ،جنحوا يف أهنم يعطيوهم احلقوق دايهلم كاملة غري
منقوصة .وال أظن السيد الرئيس ،أنكم ما طليتوش على النتائج
اتع البحث الوطين .بينت نتائج البحث الوطين الثاين أن نسبة
انتشار اإلعاقة على املستوى الوطين ،وصلت إىل  %2.1سنة

كتقدهومش .إذن شنو كيديرو؟ كيتخلصو من اجلمعيات ومن
اآلابء .لعلم اجلميع واان كنعرف أبن بزاف د الناس كيعرفو هاد
الشي ،وكاين انس اللي عندهم معاقني اآلن فالدار .هو أن القضية
دايل اإلعاقة هي مسألة أسر ،اللي خلق لو شي معاق يف هاذ

 .0283اي لدينا ما يقارب  0.422.222شخص لديهم
إعاقات ختتلف أنواعها ودرجاهتا .كما أن كل أسرة من بني أربعة
أسر ،لديها على األقل شخص ويف وضعية إعاقة مما ميثل %02

البالد كيهزو فوق ظهرو ،كيخسر عليه ،وملي كتكون األسر واعية
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من جمموع األسرة املغربية البالغ عددها  2.022.222أسرة،

يف التعويض عن العجز وجمانية العالج واحلق يف التوظيف والعمل،

 % 02أقل من  82سنة %23 .ما بني  29 ; 82سنة.
 %82فوق  22سنة.

ألنه ال ميكن السيد الرئيس احلديث عن محاية حقوق األشخاص
يف وضعية إعاقة يف التشغيل إال بوضع قانون ملزم للحصص،
الكوطا لولوج الوظيفة العمومية وإصدار قانون تنظيمي حيدد
احلصص يف القطاع اخلاص ،ووضع إجراءات حتفيزية لفائدة

ولقد تبني السيد الرئيس احملرتم ،أن نسبة انتشار اإلعاقة
من اخلفيفة إىل املتوسطة تتبلغ  %23أي ما ميا ميثل 94 %من
جمموع األشخاص يف وضعية إعاقة ،مما يعين أنه ميكن معاجلتها
يف سن مبكرة ،إذا توفرت العزمية واإلمكانيات املادية والتقنية

املقاوالت اليت تسعى إىل تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة،
وإجراءات جزائية ابلنسبة لليت ختالف مقتضياته ،القانون اللي
تكلمتوا عليه السيد الرئيس احملرتم رقم  4.82املتعلق ب

ألسرهم ،من هاذ الباب الدولة كتحمل املسؤولية يف إصابة بعض
األشخاص هباذ اإلعاقة هذه ،ويف تقرير سابق السيد الرئيس
للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،كشف التقرير أنه

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعيدة
آيت أبوعلي ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.

ولوج األشخاص إىل اخلدمات الصحية ضعيفة جدا ،أما اخلدمة
الصحية اخلاصة فهي شبه مستحيلة ،نظرا الرتفاع التكلفة املادية
هلذه اخلدمات ،أما الولوج إىل التشغيل سيظل ابلنسبة هلذه الفئة
اهلشة حمدود جدا ،واألدهى واألمر السيد الرئيس احملرتم أن %22

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

من األشخاص يف وضعية إعاقة بدون تعلم ،وهو ما يعادل مليون
و 222ألف شخص %89 ،لديهم مستوى أويل من التعليم،
 %9,2لديهم مستوى التعليم الثانوي ،وفقط  %0لديهم

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

مستوى عايل من التعليم ،فالقانون اإلطار اللي تكلمتوا علي
السيد الوزير احملرتم املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة كرس املقاربة اإلحسانية ،واعتبهم مستفيدين من اخلدمات
وليسوا أصحاب حقوق ،والتأكيد على سيادة املقاربة الطبية

السادة الوزراء،
السادة والسيدات النواب احملرتمني،
يف احلقيقة ملا مسعت هذاك التقرير اللي قدمه السيد رئيس
احلكومة ،كنت كنتمىن أنه بدل ما نعبو فيه على شنو بغينا نديرو

واملنظور الفردي لإلعاقة ،هاذ القانون السيد الرئيس ال يرقى إىل
تطلعات األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومنظماهتم وأسرهم ،وال
يتماشى مع اإللتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق حبماية حقوق

نكونو على األقل أعطينا أشنو تدار ،ألنه يف الواقع هذيك األمور
اللي قريناها منها الوقاية ،منها الولوج ،منها التعليم ،منها الشغل،
هاذي كلها هي حقوق أقرها الدستور هلذه الفئة اليت تعتب أوال
وقبل كل شيء مواطنني مغاربة يتساوون يف احلقوق يف الدستور.

هذه الفئة والنهوض هبا ،هاذ القانون نعتبه مبين على اإلرختاء
وليس اإللزامية ،وليس اإللزامية ،هلذا كله نطالبكم السيد الرئيس
احملرتم ابستصدار قانون جديد متعلق ابملساواة يف احلقوق وتكافؤ
الفرص لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يتضمن احلق

فيما خيص املسألة دايل الولوج وأان بغيت منشي مع البناء اللي
بىن به السيد الرئيس هذاك التقرير دايلو ،هاذ املسألة دايل
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الولوجيات هي جات هبدف أساسي ،وهو استقالل هاذ الناس

املكفوفني كيمدوا يديهم للحسنات ،وهذا هو اللي كيفسر كيفاش

ذوي االحتياجات اخلاصة ،استقالهلم الذايت ،أان ما بغيتش نتكلم
على شي مكان آخر ،أان بغيت نتكلم غري على الرابط ،الرابط
العاصمة ،الرابط النموذج ،اآلن وحنا كنطلعوا غري يف شارع حممد
اخلامس ما كنتكلمش على شارع واحد آخر ،ليس فيه ابلنسبة

أهنم يف املسرية املطلبية دايهلم لوال ألطاف هللا كانوا كيطلبوا أهنم
حيرقوا روسهم ،الشغل هو ابش كتحقق الكرامة ،ابركة قلتوا عمركم
ما قدرتوا توصلوا  ،% 2إذن قولوا لينا انتما اللي مسؤولني شنوهي
التدابري واإلجراءات اللي بغيتو تعتامتدوا عليها ابش توصلوا هلاد

لعالمة التشوير ما ميكن الكفيف وضعيف البصر من أنه يعرف
احلق دايلو إمىت ايعدا الطريق وإمتا يوقف ،كذلك هاذ احملطة دايل
القطار دايل الرابط أيضا فيها معاانة اللي كريكبوا وكينزلوا فيه

 ،% 2التكفل االجتماعي غائب وكتبقى األسرة كتخوذ
بوحديتها يف معاانهتا اليومية ،ال من حيث التكاليف وغريها وحىت
أهنم كيوصلوا أهنم ميدوا يديهم ،إذا كانت احلكرة دايل املواطن
العادي وحدة ،فحكرات هاد املواطنني متعددة.

غيعرفوا اشنو هي املعاانة دايل الناس اللي عندهم إعاقة حركية،
السكن االقتصادية اللي كتبنيه الدولة براسها ،كتبنيه ما فيهش
ولوجيات ،ما فيهش  ASCENSEURوفيه  4دايل الطوابق
و  3دايل الطوابق ،هاذي الدولة براسها ما تتوفيش بإللتزامات

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،ابسم الفريق االشرتاكي الكلمة للسيد النائب
حممد املالحي.

دايهلا ،املدارس والبناايت دايل املدارس ما فيهاش الولوجيات،
خاص لواحد ميشي يعيش مع املعاق احلركي كيفاش أنه كيكون
عندو القسم يف الطابق األول أوال يف الطابق الثاين وكيضطروا

النائب السيد حممد املالحي:
شكرا السيد الرئيس احملرتم،

الزمالء دايلو أنه حيملوه بني األيدي دايهلم ابش حيضر يف القسم
مع التالميذ للدرس.

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

فيما خيص التعليم ،التعليم هو الوسيلة األساسية بغض النظر
أنه هو اللي كيعطي اإلنسان إنسانيتوا كذات مفكرة ،هو الوسيلة
األساسية دايل التكوين وكذلك متكني الفرد من الولوج إىل سوق
الشغل ،قلتم السيد رئيس احلكومة اإلعاقة ال متنع من التميز،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
فعال السيد رئيس احلكومة هاذي ماشي مزايدة اللي كنبغيو
ننطالقو منها ،ولكن هذا واقع وإطار اللي هي يف احلقيقة مجيع
احلكومات السابقة على أن انكبت على واحد اجملموعة دايل
املشاكل هاذ ذوي االحتياجات اخلاصة ،وبالدان عندها واحد

صحيح وكم من ذوي اإلعاقات عباقرة وأنتجوا ،ولكن لألسف
يف ظروف غري الظروف اليت نعيش فيها حنن ،ألنه ليس هناك توفر
لشروط متكافئة للتدريس وللتعلم والتكوين ،وهذا ما يفسر كيف

اإلطار دايل التعامل ودايل السلوك ودايل التكافل ما بني اجملتمع
وما بني هاذ الفئة ،وفعال حنن يف الطريق الصحيح ،وهذا اللي
كيبهن على أن بالدان اليوم كتاخد واحد اجملموعة دايل األمور

أنه ملا كنوصلو للتعليم العايل اي هللا عندان  %8.12من ذوي
االحتجاجات اللي كيوصلوا للتعليم العايل ،وحىت هاد 8.12
 %السيد رئيس احلكومة ما كنقدروش نشتغلوهم ،وحيز يف القلب
أنه خنرجو لشارع حممد اخلامس ونلقاو اجملازون املعطلون من

اللي هي كيمكن نعتز هبا ،وميكن نعطيو واحد اجملموعة داألمثلة
احلية يف هاذ املضمار هذا ،ولكن السيد رئيس احلكومة كاين
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واحد جمموعة إكراهات اللي هي واقع خصنا نتداولو فيها ونعطيو

كل واحد كيبغي يرمي الكرة على طرف آخر ،وهاذي هي واحد

واحد األمر اللي هو يعين عمل دايل اجملتمع وعمل دايل احلكومة
وعمل دايل املؤسسات.

الغصة اللي كنحسو هبا على أنه ما ميكنشي انكلو السيد الرئيس
يف الطبسيل وميكن نعملو فيه واحد احلاجة اللي هي خمالفة
لألخالق ،فلهذا هاذي بالدان وبالدان خص تكون عندان واحد
الغرية عليها ،وهباذ الغرية ميكن نبنيو املؤسسات دايلنا ،وشكرا
السيد رئيس احلكومة.

السيد رئيس احلكومة،
هاذ العمل هذا خصو يتشخص على املستوى دايل اجلهات،
ألن اجلهات اليوم عندها واحد الدور يعين كبري وعلى أنه احلكومة
يف تفعيل اجلهوية املوسعة ،على أنه هاذ األمر هذا خصو أيخذ
هذا اجملرى الطبيعي دايلو يف جمموعة من املؤسسات اللي هي حىت

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة ،الكلمة اآلن ابسم اجملموعة النيابية
للتقدم واالشرتاكية ،السيد النائب رشيد احلموين.

هي خصها أتخذ الدور دايهلا ،كذلك السيد رئيس احلكومة الدور
دايل املنتخبني والدور دايل اجملالس اإلقليمية ،هاذو كلهم خاصهم
ينخرطوا فهاذ العمل ابش تكون حنا عند دولة املؤسسات اللي
هي كنبنيو واحد االسرتاتيجية العمل دايلنا فيواحد املنهجية هي

النائب السيد رشيد احلموين:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

معقولة ،واحد منهجية اللي هي كيمكن نوصلو لواحد العمل اللي
هو تشاركي ،اللي كيمكن نبنيوبه الطريقة دايل بالدان ونتخلصو
من واحد اجملموعة داألمور اللي هي كيمكن حنا ،حنا ما

أعتقد أن قضية ذوي االحتياجات اخلاصة ال ينبغي أن ختضع
ال للمعارضة وال لألغلبية ،ألن هذا قضية جمتمع ،قضية كتهم

كنعملوش السيد رئيس احلكومة الدمياغوجية ،ولكن بالدان حمتاجة
يعين رجاالت دايل الدولة ،اليوم يقوم ابلواجب دايهلم ،وعلى أهنم
يتكلفوا ويتكفلوا بواحد اجملموعة داحلقوق اللي هي كيمليها عليهم
الدستور وكيبنيها عليهم الغرية الوطنية ،ألن جاللة امللك نصره هللا

احلكومة ،كتهم البملانيني ،كتهم املواطنني كذلك ،كلنا خصنا
نتحملو مسؤوليتنا فيها وخصنا نتعاملو معاها من اجلانب احلقوقي
وليس من اجلانب واملقاربة اإلحسانية ،مشكورة السيد رئيس
احلكومة ،احلكومات السابقة قامت مبجهود على املستوى

ما فتئ حفظه هللا على هاذ األمر على أنه أنشأ مؤسسة اجتماعية،
وأنعم عليها أبن حتمل إمسه الكرمي ،وهذا حبق مثال رائع يف األبوة
والعطف والعناية.

التشريعي ،على مستوى ختصيص واحد جزء من الدعم صندوق
التماسك االجتماعي ،ختصيص كذلك واحد الكوطة ابلنسبة
للمبارايت ،ولكن مع األسف ،السيد رئيس احلكومة ،هاذ الشي

حنا خصنا تكون عندان نفس املنهجية ونفس العمل ونفس
التقدير ونفس السلوك ابش ميكن هنجو واحد العمل اللي هو

كيما جا يف الكلمة دايلكم ما كيطبقش وما كنلمسوهش يف أرض
الواقع ،خص املراسيم اللي كتخرج خصها تبطبّق ،وعندي أمثلة
من إقليم بوملان وأقاليم أخرى اللي دوزوا الناس مبارايت وما
كتطبقش هاد املراسيم ،كنتمناو مستقبال تطبّق هاد املراسيم اللي
كتخرج.

السيد رئيس احلكومة،

عندو واحد اإلطار دايل التكامل داألخالق والسلوك ،ابش ميكن
بالدان ما نبقاوشي نعملو واحد اإلطار دايل املزايدة ،وعلى أنه
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السيد رئيس احلكومة،

يتعلق مبواطنني هلم نفس احلقوق كباقي املواطنني كما تنص على
ذلك املواثيق الدولية ودستور البالد ،ويتمثل هاد املقاربة يف احرتام
كرامة األشخاص واستقالهلم الذايت وعدم التمييز وإشراك
األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة
البشرية ،وضمان تكافؤ الفرص واملساواة بني الرجل واملرأة وضرورة

أدعو مجيع املواطنني ولو من ابب التخيل يعيشوا وحياولوا
يتخيلوا كيفاش كتعيش األسر دايل هاذ الناس هاذو ،راه معاانة
السيد رئيس احلكومة جد ،جد ،جد صعبة ،كيما جا يف اخلطاب
دايلكم ،وكنثمنوه خاص غري التفعيل دايلو وهي املقاربة دايل احلد
من أسباب هذا اإلعاقة ،والتصدي ألسباهبا من بينها الزواج دايل

أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتقوم بواجباهتا ،عوض نقلها إىل
اجلمعيات.

األقارب من بينها ما كتطلّب والو كت ّدار يف دول قريبة ،حتليلة من
بعد الوالدة كت ّدار كنعرفو هاداك السيد واش ديك الغدة الدرقية
كتستعمل ،ايال كانت عندو ما كتفرزش ميكن لو يتعاجل داك
الطفل وكنتجنبو اإلعاقة ،هاذ التحليلة خصها تبقى ت ّدار مبجرد

إذا كانت القوانني مهمة فستكون كذلك إذا طبقت ابلفعل،
فقانون  8914للمكفوفني ما زال بدون نصوص تنظيمية إىل
اآلن ،وقانون الولوجيات موجود ولكن ال يطبق مبا فيها داخل
البملان ،والقانون اإلطار علته يبقى حب على ورق إذا مل خترج
نصوص تشريعية والنصوص التنظيمية املتعددة ،ويف نظران جيب
ابألساس الرتكيز على جمال الرتبية والتكوين والتعليم هلذه الفئة
وضمان حقها يف ذلك ،ابإلضافة إىل حقها يف الصحة والرعاية
الصحية اخلاصة والتغطية الصحية الشاملة ،شكرا.

اإلنسان ما يتولد ،كذلك ابلنسبة لصندوق التماسك االجتماعي،
مشاريع اقصت املناطق النائية ،ما ميكنش حرمتوهم من مشاريع
فالحية ومشاريع دايل تربية املواشي واحد يف اجلبل امشن مشروع

غادي يدير ،حصرتوه يف اخلدمات؟ واش غادي يدير
 CENTRE DE PHOTO COPIEيف اجلبل أ السيد
الرئيس ،حشومة ،خاص إعادة النظر يف املقاربة ،وكنتمناو التفعيل
دايهلا ألن كاين قوانني ،كاين قوانني مؤطرة ،ولكن التفعيل دايهلا
كنتمناو يتفعل ،وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب على
التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

السيد الرئيس:

السيد سعد هللا العثماين ،رئيس احلكومة:

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد النائب الشناوي.

بسم هللا الرمحن الرحيم.

النائب السيد مصطفى الشناوي:

أشكر مجيع األخوات واإلخوان ،السيدات والسادة النواب،

حتية واحرتام وبعد للجميع ،أظن أنه مع ترديد نفس
الكالم من طرف احلكومة سنستمر يف نفس الوضع ،وتستمر

على مالحظاهتم وتعقيباهتم اليت أنصت إليها ابهتمام كبري ،غري
أان غادي نؤكد لكم واحد القضية ،امسحوا يل ،راه ساهل نلقيو
امسو ،دااب أان األمية اليوم ،األمية ،األمية اليوم إيال دران هلا لدى
األشخاص دوي اإلعاقة ،شكون اللي مسؤول عليها؟ حنا ايهلل

معاانة األشخاص يف وضعية إعاقة إذا مل تغري الدولة واحلكومة
مقاربتها يف التعامل مع هاذ الفئة من الساكنة ،فعوض املقاربة
الرعائية املعمول هبا منذ زمن إىل اآلن ،جيب اعتماد مقاربة
حقوقية ،UNE APPROCHE DRIOTألن األمر

 4شهور ،حىت  2سنني ما كافياش نقولو املسؤولية ،راه املسؤولية
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األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهو كيدل على احلقوق ،الصحة،

مرتاكمة ،غري امسع يل ،مخس سنني ما كافياش ،عالش؟ ألن
واحد...

التمدرس ،املشاركة السياسية ،الرتفيه ،الولوجيات كحق ،ما
كاينش هاذ املقاربة اإلحسانية اليت ال ميكن أن نلغيها يف واحد
اجلانب ،ولكن األساس دايل املقاربة هي مقاربة حقوقية ،والدليل
عليه أننا غادين حنو فرد إلزامية الولوجيات ،إلزامية الولوجيات يف

السيد الرئيس:
االستماع.
السيد سعد هللا العثماين ،رئيس احلكومة:

املستقبل ،غاديني ليها تدرجييا ،البناايت القدمية حبال دااب البملان
بناية قدمية ،ما كاينش الولوجيات يف بعض املسالك هاذي ،واش
غادي هندموها كلها ،خاصنا نديروا آليات تقنية اللي نسهلو هبا

غادي نشرح لك ،غري ابش نقول أبن راه املسؤولية راه
وطنية عالية ،هذا ورش حيتاج إىل تفكري ،مثال الولوجيات ،ايال
جينا راه غادي جنيو انت رئيس مجاعة غنجي عند للجماعة ما

الولوج دايل األطفال ،ولكن الولوجيات يعين ابلطريقة الفنية اللي
خاصها تكون هذا غادي يتفرض ابلنسبة للبناايت اجلديدة ،وال
عندان  2دايل القرارات مشرتكة بني الوزارات ،راه السيدة الوزيرة
جابتهم ليا ابش نوقعوهم إىل وقعناهم يف األسابيع املقبلة غادي

نلقاش الولوجيات ،كتغوت علي هنا وانت ما دايرش الولوجيات،
كنلقى التوظيفات وغري امسع ،كنلقى التوظيفات يف عدد من
اجلماعات أو يف اجلهات ،اجلهات ابقي بدات ايهلل جديدة حىت

اتويل أي بناية جديدة ،أي بناية جديدة ملزمة ابش تكون فيها
وولوجيات وفق مواصفات تقنية معينة ،هذا يف املستقبل ،ابلنسبة
للبناايت القدمية غنتشوفوا كيفاش خاصها التطوير ،ولكن على

هي ،ولكن يف اجلماعات ما كرتاعيش  ،%2ماشي ماكرتاعيهاش
كتلقى صعوابت ،أان عبت ،ماشي الناس ما ابغينش ،ماشي
ماكاينش إرادة ،ولكن فاش جاو يطبقوا  %2كانت صعوابت،
حنا دللنا الصعوابت ،بعض املرات كيكون غري  2دالناس اللي

كل حال الدولة هي كدولة ملتزمة أي بناية رمسية جديدة تكون
فيها الولوجيات حمرتمة وموجودة ،إذن خاصنا..

كاينني مثال ،هذا خصو  2داملهندسني 2 ،ماشي  82ألن % 2
يعين خاص يكون  82عاد كنديروا واحد ،كيكون  2ما
كيعطينيش ابش يكون ألن ما عندوش هاديك  % 2ما غادي

ابلنسبة لإلدماج املهين اللي هضران عليه عندان ثالثة دايل
األمور ابلنسبة للتشغيل ،بطبعة احلال واخا نديروا  % 2ميكن
منوصلوش ليها ألسباب معينة ،ألسباب تقنية ،ولكن حنا فني
مشينا ،مشينا قلنا ثالثة دايل اإلجراءات غنرجع ليها..

تكونش ،آش كيدير ما كيكونش ،قلنا إذن ما ننتظروش حىت
يكون عندان  82واحد يف املباراة فقط  ، 2 ،2إيال عندان ،2
اآلن يف آخر إجراء كنفرضو عليهم يقبلوا شخص معاق من
الناجحني ولو مل يكن من  2األوائل ،هذا هو املعىن الفلسفة ،هذا

اإلجراء األول ،هو إمكانية تنظيم مبارايت خاصة ابألشخاص
املعاقني ،قلت أبن هذا هو اللي غادي حنرصو عليه يف املستقبل
نديروه قريبا ،دااب عندان شوية دايل اإلشكاليات ،خاصنا نشوفوا
هاذ املبارايت كي غادي نديرو ليها ألن خاص يتجمعوا فيها
واحد العدد من األشخاص ،من املناصب املتبارى عليها ،اللجنة

تطوير ،كنديروا واحد اإلجراء كنديروه كدولة كحكومة مجيعا،
ولكن عمليا كنلقاوا صعوابت كننتاهبوا ليها كنصححوا الصعوابت
هذا هو املقصود من هاذ الشي كامل ،هادي النقطة األوىل.
النقطة الثانية اإلخوان اللي قالوا مقاربة إحسانية ،مقاربة حقوقية
هذا ،القانون اإلطار هو امسيتوا القانون اإلطار للنهوض حبقوق

التقنية كاينة ،طلبتها السيدة الوزيرة قدامي كنطلب منها جتمع
اللجنة التقنية تدرس يل املباراة القريبة اللي غادي نديرو فيها املباراة
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مشرتكة ،احلكومة قابلة ،مجيع القطاعات قابلني خاصنا غري نلقاو

احملور الثالث دائما يف اجملال املهين أو التشغيل ،هو التشغيل

املدخل ،ألن هاذ املباراة املشرتكة خاص تكون مباراة فيها هيئات
مشرتكة بني عدد من الوزارات ،هاذي كتطرح شوية دايل اإلعداد،
خاصها إعداد.

الذايت اللي قلنا حنا كندعموه وكنحاولو التأهيل واملواكبة إلنشاء
املقاوالت الذاتية ابلنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة اللي بغاو يديرو
هاذ العملية .وقلنا أبن هاد العملية انطلقت منذ فرتة ،وأهنا اآلن
متولت  322مقاول ذايت ،ميكن كلهم ما ينجحوش ألن كنعرفو

النقطة الثانية اللي هضرت عليها ،وهي التنصيص على
إمكانية إعادة إجراء املباراة اخلاصة ابملناصب املخصصة لذوي
اإلعاقة اليت تبقى شاغرة وإلزامية توفري التدابري التيسريية من

املقاول الذايت أاي كان ،أحياان كتكون صعوابت ،ولكن
نساعدوهم أكثر مما كنساعدو األشخاص اآلخرين ابش ميكن
يديرو املقاوالت دايهلم .هاذي أيضا راه حىت هي راه واحد الورش
مهم وغادي ندفعو فهاد الورش.

املرتشحني ذوي اإلعاقة للتمكني من إجراء هاد املبارايت ،هاذ
املسألة دايل األوىل شنو هي ،من قبل فاش اي هللا بدات ،% 2
إيال ما جاوش ما كانوش عدد املعاقني اللي دوزوا واللي جابوا

ابلنسبة للتمدرس راه هضرت عليه ،حنا غادي نيسرو وغادي

املعدل مثال واخا ما يكونش من األوائل ما لقينا  ،% 2هاديك
املناصب مباشرة كدوز لألشخاص اآلخرين غري ذوي اإلعاقة،
هذا كان يف البداية ،ومن بعد تبينا أبن هاذ القضية خصنا
نراجعوها ،اآلن إلزامية تعاد املبارة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،خاص

نطورو اآلليات واألدوات اخلاصة ابلتمدرس يف املستقبل .اآلن
فعال كاين شوية دايل الصعوابت ولكن غادي نطوروها .ابلنسبة
للبطاقة ،اإلخوان اللي قالوا البطاقة أان جيت كنعتارف كنقول أبن
ما سبق ...احلكومات السابقة وعدد من اإلخوان اللي انتقدوراه

حىت نستكملو هاديك  % 2على األقل مرة واحدة ،إذن هذا
إجراء ،إجراء نتمناوا على هللا ميكننا ابش نفعلوا...

كانوا مشاركني مها يف احلكومات السابقة ابملناسبة ،احلكومات
السابقة كنعنيو عشرين سنة ،ألن هاذ الشي تراكم ،نتيجة تعقد
هذا املوضوع ،صعوبة هذا املوضوع ،حنا كنطوروه ابستفادة من

ابلنسبة لإلدماج املهين يف القطاع اخلاص ،كان مت لقاء وطين،
تنظم واحد اللقاء وطين بني القطاعات احلكومية واالحتاد العام
ملقاوالت املغرب ،وكانت شاركات فيه املنظمات النقابية أيضا

التجارب الدولية تدرجييا .البطاقة كنعاودو الدراسة دايهلا اآلن،
فاش تشكالت هاد احلكومة اجلديدة ،غادي حناولو ما أمكن
خنرجو هاذ البطاقة يف أي أفق؟ أان ال أستطيع أن أعد بشيء يف
هاذ اجملال ،ابش نقوهلا لكم بصراحة .ولكن أريد أن أوجه يف

واجلمعيات املختصة وخباء مكتب العمل الدويل ،ملناقشة البدائل
والتدابري الكفيلة بتوفري هذا احلق يف الشغل لألشخاص ذوي
اإلعاقة يف القطاع اخلاص .وترتب عن هذا اللقاء عدد من

األخري حتية خاصة إىل مجعيات اجملتمع املدين اللي كتشتغل يف
جمال اإلعاقة ،اللي هي احلمد هلل كثرية ونشيطة وفاعلة ومتطوعة،
وهي شريك أساسي للسلطات العمومية يف هذا اجملال ألهنم

التوصيات وواحد التوافق مع االحتاد العام ملقاوالت املغرب
والقطاع اخلاص ابش ندفعو يف هاذ االجتاه ،تكون واحد احلصيص
معني يتعطى لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وهذا سنعمل على تفعيله
يف املستقبل القريب مع القطاع اخلاص .وكنشكر اإلخوان دايل

كيقوموا بواحد اجلهد كبري ،وأيضا أريد نديرو واحد التحية خاصة
أيضا إىل اجلمعيات ،ماشي املشتغلة يف جمال اإلعاقة ،ولكن
مجعيات األسر ،األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة ألن مها اللي
كيعانيو أكثر ،حنا يف البداية قلنا أبن املعاانة دايل األسر كبرية،

القطاع اخلاص ألن مها قابلني ميشيو يف هاذ االجتاه وقابلني حىت
مها ينخارطوا يف هاذ الورش اللي هو ورش مهم.
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السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

حنا عارفينها وعندان إحساس كبري هبا ..وما تنساوس أبن أان
كطبيب نفساين راه العمر داييل دوزتو كنعاجل أنواع كثرية من أنواع
اإلعاقة ،وشكرا جزيال.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
نسائلكم اليوم السيد رئيس احلكومة ،حول مدى توفر
احلكومة على اسرتاتيجية واضحة املعامل خبصوص السياسة

السيد الرئيس:
شكرا ،منر اآلن إىل احملور الثاين إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة
فتيحة سداس ابسم فرق وجمموعة األغلبية .احملور الثاين يتعلق
ابلسياسة العقارية ودورها يف التنمية االقتصادية ،السيدة النائبة.

العقارية؟ وعن اآلليات املعتمدة من أجل تفعيل هذه
االسرتاتيجية؟ تلك السياسة نريدها السيد الرئيس أن تكون
واضحة املعامل ،وأن تكون مرتكزة على برامج فعالة ،تتسم ابحلكامة
اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة وتثمني الرصيد العقاري الوطين،

السيدة النائبة فتيحة سداس:

مما يستوجب ضرورة اعتماد سياسة مندجمة ومتكاملة بني كافة
املتدخلني حمليا وجهواي ووطنيا ،ملا يضمن االستجابة النتظارات
املواطنني وتطلعات الفاعلني االقتصاديني واملستثمرين؟ وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،حول مقاربة حكومتكم
لتأهيل قطاع العقار ببالدان ،وكيفية معاجلة االختالالت اليت

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

تعرتيه ،خصوصا وأنه يشكل ركيزة أساسية يف املنظومة االقتصادية
االجتماعية ،وشكرا.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شكرا السيدة النائبة ،يف نفس املوضوع ،الكلمة اآلن للسيد
النائب ايسني دغو ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.

مرة أخرى أشكر األخوات واإلخوان النواب احملرتمني والفرق
اليت طرحت موضوع السياسية العقارية للدولة ،وما هي خطة
احلكومة يف املستقبل القريب يف هاذ اجملال؟ ميكن نقولوا أبنه
اإلشكاالت دايل العقار يف املغرب هي إشكاالت معروفة ،هي
إشكاالت انجتة على أن البنية العقارية يف املغرب مركبة ،معقدة،

النائب السيد ايسني دغو:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

وانجتة عن تداخل جمموعة من العوامل التارخيية واالجتماعية
واالقتصادية وغريها ،وتشكو ابخلصوص مما يلي :ابختصار تشكو
أوال من ترسانة قانونية يف حاجة إىل التحيني يف حاجة التحديث

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
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ويف حاجة إىل املالءمة ،تشكو اثنيا من ازدواجية النظام العقاري

غادي انخذو التوصيات دايل هاديك املناظرة هي اللي غادي

املغريب ،فهناك عقارات حمفظة وهناك عقارات غري حمفظة،
وابملناسبة العقارات احملفظة قليلة جدا ابملقارنة مع العقارات الغري
حمفظة ،فغالبية النسيج العقاري يف املغرب غري حمفظ ،ويواجه مجلة
من الصعوابت واإلكراهات ،أوهلا هشاشة وضعيته القانونية

نعتامدوها على العموم ابش منها خنرجوا املالمح املقبلة دايل
اإلصالح ،معامل هاذ اإلصالح فيه:
أوال :اعتماد اسرتاتيجية وطنية شاملة وواضحة يف هاذ اجملال؛
اثنيا :مراجعة حتيني الرتسانة القانونية املعقدة واملتشعبة املؤطر
للعقار بشقيه العمومي واخلاص؛

واملادية ،عدم استقرار الوضعية القانونية هلذه العقارات ،عدم
إشهار احلقوق العينية الواردة على هذه العقارات ،تعقد مسطرة
اخلروج من الشيّع ،وغريه من اإلشكاالت اليت تعرتض هذه
العقارات؛

اثلثا :اعتماد اآلليات املالئمة لعقلنة تدخالت خمتلف الفاعلني
املعنيني بتدبري قطاع العقار؛

هناك إشكال اثلث هو إشكالية على مستوى نظام

رابعا :الرفع من وترية التحفيظ العقاري؛

التحفيظ العقاري ،واالشكاليات املرتبطة ابلطابع االختياري
للتحفيظ للمالك ،مرتبطة ابرتفاع أحياان كلفة التحفيظ ،املرتبط
أحياان بتع ّقد املساطر أو بطء مسطرة البت يف التحفيظ عند وجود
التعرضات إىل آخره؛

وأخريا االستثمار التكنولوجيا الرقمية يف هذا اجملال ،وفيه عدد من
اجملاالت األخرى دايل اإلصالح.
اإلجراءات املتخذة بعد املناظرة أوال أحداث اللجنة
الوزارية الدائمة للسياسة العقارية ،هادي حتدث يف  0282ماي
 0282وهي آلية ضرورية ومهمة ألن هي اللي غادي متكن من

هناك رابعا اإلشكال الرابع تعدد وتنوع اهلياكل العقارية،
هذا من االشكاليات اليت تواجهنا مجيعا ويواجهها الكثري من
الناس اللي كيواكبو هاذ الشي دايل العقار ،هناك ملك الدولة
العام وهناك ملك الدولة اخلاص ،هناك امللك الغابوي ،هناك
األمالك اخلاصة للجماعات الرتابية ،هناك أراضي اجلموع ،أراضي

اإللتقائية دايل السياسات ومجع خمتلف القطاعات احلكومية
وأيضا حىت املؤسسات العمومية املرتبطة هبذا املوضوع حول طاولة
واحدة لتنتج عنهم سياسة عمومية واحدة وأيضا قرارات تتحقق
فيها اإللتقائية ،إذن هاذي اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية

اجليش ،هناك أراضي األوقاف ،فاهلياكل العقارية يعين متنوعة
ومتعددة وأحياان يف عالقاهتا فيما بينها معقدة؛

وهاذ اللجنة غادي نعقدو إن شاء هللا اللقاء دايهلا ،االجتماع
دايهلا األول يف األسابيع املقبلة ،األسابيع القليلة املقبلة ،واش شهر
واش شهر ونصف املهم غادي نشوفوا ،وغالبا يف شتنب.

وهناك أخريا تعدد الفاعلني املؤسساتيني يف تدبري العقار،
مما يطرح إشكالية كبرية اللي كتسمى إشكالية اإللتقائية ،وإشكالية
التحصيل ،فني وصلنا دااب السؤال كيقول أشنو هو اللي غادي

اثنيا :اإلجراء الثاين اإلجراء األول بعد املناظرة ،اإلجراء

الثاين إعداد أو الشروع يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية للعقار ،هاذ

نديرو يف احلكومة حنا أش غادي نديروا دااب؟ هناك أوال البد أن
نشري إىل أنه املناظرة الوطنية األوىل للسياسة العقارية للدولة يعين
على الرغم من هاذ املشاكل كلها ،اي هللا دران األوىل سنة ،0282
فهمتيين ،واقرتحت هاذ املناظرة معامل اإلصالح ،بطبيعة احلال حنا

الورش دايل إعداد االسرتاتيجية الوطنية للعقار ،هذا مت فيه واحد
دخل للبانمج دايل اللي غتمولوا برانمج هيئة حتدي األلفية عن
طريق وكالة حتدي األلفية املغريب وهي مؤسسة عمومية مغربية
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أحدثت لتنفيذ برانمج التعاون مع الوالايت املتحدة األمريكية
بغالف إمجايل قدره  322مليون دوالر ،وسيتم هذا جزء من هاذ
البانمج فقط ،ألن فيه أجزاء أخرى ،و سيتم إعداد هذه
االسرتاتيجية وفق منهجية دقيقة ومقاربة تشاركية يف هذا االجتاه،
سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى  2أشهر يف إطار التشاور

إذن غادي نبداو يف واحد التجربة منوذجية ،بعد أن

تنجح ،نضبطو املساطر ونضبطو اإلجراءات ،تسلسل اإلجراءات
لتمليك األراضي الساللية لذوي احلقوق ،غادي ننتقلو إىل
جهات أخرى لتعميم هذه التجربة.
وسيجري تنفيذ تعميم هاذ املشروع ليصل إىل
 422.222هكتار كذلك بتعاون ومتويل من نفس املؤسسة اللي
هي حتدي األلفية.

مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني على مستوى كل جهة سواء كانوا
عموميني أو خواص أو جمتمع مدين أو غريهم ،وسيتم تتبع تنفيذ
هذه االسرتاتيجية يف إطار نفس برانمج الشراكة للتأكد من حسن

وإلجناح هذه التجربة عملت احلكومة على إعفاء هذه

تفعيل مضامينها وفق خطة عمل حمكمة تتأسس على أحسن
ممارسات يف جمال تتبع تنفيذ السياسات العمومية دوليا.

العملية من الضرائب والرسوم ،حبيث سيكون متليك العقارات
للمستفيدين بصفة جمانية.

احملور الثالث هو الشروع يف متليك األراضي الساللية
لذوي احلقوق ،وحنن نعرف أن األراضي الساللية من بني أعقد
اإلشكاالت املوجودة يف جمال العقار منذ االستقالل إىل اليوم،
تنفيذا للتعليمات امللكية السامية سيتم تسريع وترية استكمال

هناك حمور اثلث ومهم جدا ،السيد الرئيس  ،وهو وعينا
ابحلاجة إىل حتصني امللكية العقارية وتعزيز األمن العقاري ،حتصني
امللكية العقارية ،حنا عارفني ،وهذا كان موضوع رسالة ملكية إىل
وزير العدل السابق بطبيعة احلال ،هاذ الرسالة امللكية جاءت من

مسطرة التمليك  42ألف هكتار من األراضي الساللية الواقعة
يف املدار املسقي جبهة الغرب لفائدة ذوي احلقوق وحتفيظها
لفائدهتم ،كما سيتم متليك  32ألف هكتار إضافية من نفس

شكاايت ومعاانة عدد من املغاربة وخصوصا املغاربة املقيمني
ابخلارج ،من وجود حاالت اعتداء مادي على عقاراهتم من قبل
خواص ومن قبل لوبيات ،وأحياان شبكات تكتشف وحنا اآلن

األراضي لفائدة ذوي احلقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة
مع برانمج حتدي األلفية.

بصدد العمل على وضع اإلجراءات الكفيلة بتحصني العقارات
من هاذ الشبكات وهاذ اللوبيات اللي كيحاولو ما أمكن يستولو
على عقارات الغري بتجاوز املساطر ،ابلتحايل ،بغريه من األساليب
وهو ما كان كما قلت موضوع رسالة ملكية .وحنا غادين نتجهو

وهتدف هذه العملية إىل تثمني هذا العقار وإدراجه يف
الدورة االقتصادية والرفع من مردوديته .دااب هاد البانمج غادي
ميشي على األرض ،غيتالقى مع الناس دايل ذوي احلقوق يف

يف هاذ االجتاه غادي هنتمو به بطبيعة احلال ،وتدار فيه جمموعة
اإلجراءات اللي ميكن نرجعو ليها إذا أردمت ،هاديك اإلجراءات
بعضها مت تنفيذه فعال وبعضه غادي جيي .لكن أيضا هناك واحد

األراضي الساللية ،غادي نشوفو كيفاش حنلو اإلشكاالت العملية
اليت بكل صراحة ،عجزان عن إشكاهلا ملدة عقود من الزمن ،وفق
منظور جديد استفادة من التجربة الدولية ،وهاذ التجربة سيتم
تعميمها بعد ذلك يف املدارات السقوية بباقي املناطق فيما بعد،
حبيث ينتظر أن تشمل حنو  422ألف هكتار.

اإلشكال فيما خيص حتصني امللكية العقارية هو فيما خيص نزع
امللكية ،واإلجراءات اليت تستتبع نزع امللكية ،والتعويضات دايل
هاد نزع امللكية ،تنفيذ األحكام القضائية .حنا واعيني أيضا بتعقد
هذه اإلشكالية ،أبن كثري من الناس اللي كتطبق عليهم هاد
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األحكام متضررين ،وكثري من األحكام القضائية صدرت وما

الضرورية ابش اإلنسان حيفظ األرض دايلو ،ولكن يف املستقبل

تنفذاتش .فلذلك حنا بصدد تشكيل جلنة بني وزارية خاصة لتنفيذ
األحكام القضائية .هاذ اللجنة بني وزارية غادي تتبع هاد امللف
من أوله إىل آخره بتنسيق مع خمتلف الوزارات .ألن ماشي وزارة
واحدة اللي معنية ،التجهيز معنية ،التعليم معنية ،الصحة معنية،

يويل اإلنسان ميكن يتبّع الوضعية دايل العقار دايلو إيال
غادي ّ
عليه تعرض ،إيال عليه شي حاجة ،وأيضا ستبدأ واحد اخلدمة
مسيتها خدمة اإلشهار العقاري الرقمي ،مبعىن غتويل هاذ اخلدمة
أي واحد كاين أي تغيري يف العقار دايلو غادي يوصلو اإلشهار

كل شي معين ،ووزارات أخرى .هاذ جلنة بني وزارية اللي غادي
نعلنو عليها قريبا ،ألننا بصدد وضع املنشور اخلاص هبا والتداول
حوله ،غيتبع جمموعة من اإلجراءات مبا فيها تعديالت قانونية اللي

على هذاك العقار عن طريق الوسائل املتعددة عن طريق الرسائل
اهلاتفية  les smsعن طريق اإلمييل ،عن طريق الوسائل على
حسب غتوصلو أي تغري أو أي تعرض أو أي شيء غادي يوصلو

غادي متكن ابش ،أوال جتاوز البطء دايل املسطرة دايل نزع امللكية
من أجل املنفعة العامة ،نبسطو اإلجراءات دايهلا ،منكنو
املستفيدين من عدد من احلقوق ،وأيضا نسهلو تنفيذ األحكام
القضائية يف هذا اجملال .إذن هذا مرتبط بتعزيز األمن العقاري اللي
هو شيء مهم جدا.

ابش ما يبقاش اإلنسان وخصوصا املغاربة املقيمني ابخلارج
كيتشكاو من أهنم كيدوزو سنوات يف اخلارج مث كريجعو كيلقاو
إشكاالت يف العقارات دايهلم ،سنتيح هلم الفرصة للتعرف على
وضعية عقاراهتم عن بعد وبسهولة من خالل هاذ املوقع اخلدمايت
اللي هي "حمافظيت" اليت بدأ اآلن يف احلد األدىن من اخلدمات
وغادي تطور هاذ اخلدمات تدرجييا ،وأظن أبن هاذ اخلدمات
الرقمية إيال توسعات ،إيال تعمقات إيال عطات اإلمكانية عن

هناك عدد من اإلجراءات األخرى اللي قامت هبا الوزارة
املعنية ومرتبطة بتطوير تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية
والتغطية بواثئق التعمري ،هاذي هضران عليها شحال من مرة وقلنا
أبهنا جزء من البانمج احلكومي ،هاذ واثئق التعمري غادي نعملو

طريق األنرتنيت ،الواحد يتبّع امللف دايلو ويعرف الوضعية دايلو
يف الوقت ويف احلني ،هذا غادي ميكن الناس ابش يتبّعو الوضعية
دايل العقار دايهلم ،وابلتايل حتصني هذه العقارات من السرقات،
من احملتالني ،من الذين حياولون أن أيكلوا أموال الناس ابلباطل،

على املزيد يعين نطورو املصادقة عليها نسرعوه ألن كاين بعض
الواثئق دايل التعمري كتبقى مدة طويلة ما تصادقش عليها حىت
يتحول األرض يعين أرض الواقع تتجاوز واثئق التعمري ،مما كيعقد
بعض األمور ،فلذلك غادي نسرعوها ،اثنيا :سنعمل على نشرها
نشر واثئق التعمري لتكون متاحة للجميع.

وهذا كل إن شاء هللا هاذ التطوير غادي ميكن من أن نتجاوزه،
هاذي إذن أهم النقط واحملاور املرتبطة ابلسياسة العقارية ،وما
سننوي تطبيقه يف املستقبل القريب إن شاء هللا ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

وأخريا وضع خطة لتعميم نظام التحفيظ العقاري
ولتصفية مطالب التحفيظ العقاري وأيضا حتديث وعصرنة آليات
تطبيق نظام التحفيظ العقاري ،وهباذ املناسبة مت البدء ابلعمل
بتمكني مالك الرسوم العقارية من االطالع على وضعية رسومهم

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس احلكومة ،منر اآلن إىل ابب التعقيبات إبعطاء
الكلمة للسيدة جمدة بنعربية ابسم فريق العدالة والتنمية.

العقارية عن بعد ،من خالل خدمة خاصة على األنرتنيت امسها
حمافظيت ،هاذ حمافظيت إيال دخلتو اآلن فيها خمتلف املساطر
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النائبة السيدة جمدة بنعربية:

واالقتصادية ،من الناحية االقتصادية كتبقى هاذ األراضي خارج
الدورة االقتصادي ،ومن الناحية االجتماعية كذلك هاذ البناايت
الغري احملفظة هي ما كتعززش لينا األمن العقاري ،كذلك
انعكاساهتا االجتماعية الكبرية ،مث تعدد وتنوع اهلياكل العقارية
وهاذ الشي ذكروا السيد رئيس احلكومة وتعدد الفاعلني

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف اخللق
واملرسلني،
السيد الرئيس،

املؤسساتيني الشي اللي كيدير لنا املشكل دايل اإللتقائية ،ومن
هاد املنب كذلك نثمن املبادرة اللي قامت هبا حكومة األستاذ عبد
اإلله بن كريان إبحداث مرسوم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة الربملانيني،

للسياسات العمومية الذي صدر يف  2.2.0282وهنا كيبني
اجلدية اللي تعامالت هبا احلكومة مع هذا امللف .مث اإلكراهات
املرتبطة حبماية امللكية العقارية وهو نسجل بطء تصفية األوضاع
العقارية املوروثة والقدمية مث بطأ مسطرة نزع امللكية وتعقد إجراءاهتا

يف البداية نشكر السيد رئيس احلكومة على جوابه ،كما
نثمن كل اجملهودات واإلجراءات اليت قامت هبا احلكومة يف سياسة
الدولة يف جمال العقار ،كما نثمن املبادرة اليت قامت هبا احلكومة

مما يؤدي إىل عدم متكني املالكني املنزوعة ملكيتهم من تعويض
سريع وفعال ،هذا من انحية .ومن انحية ارتباط العقار ابلتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،فكلنا متفق أبن العقار هو رافعة أساسية

السابقة حكومة األستاذ عبد اإلله بن كريان من خالل تنظيم
املناظرة األوىل للسياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،هاذ املناظرة اللي اعتمدت املقاربة

للتنمية ،هو احلاضن للمشاريع واألنشطة االقتصادية ،لكن واقع
احلال يؤكد غري ذلك ،العقار هو اليوم معرقل لالستثمار نظرا
لإلشكاالت القانونية ونظرا للبنية العقارية ،املستثمر كيبغي عقار
صايف خايل من الشوائب ،الشيء اللي ما كيلقاهش ،وابلتايل هنا
احلكومة مطالبة بتوفري العقار الالزم لالستثمار.

التشاركية يف التشخيص ،اليوم عندان تشخيص واقعي شاركوا فيه
خمتلف الفاعلني يف جمال العقار ،خرجنا بتوصيات مهمة ،عندان
رسالة ملكية حظيت هبا هاذ املناظرة فيها مضامني أساسية فيها
توجيهات جوهرية حلل جمموعة كبرية من اإلشكاالت اللي كيعرفها
العقار.

من أبرز اإلشكاليات كذلك هو العدالة العقارية اللي

السيد رئيس احلكومة،

هي مطلوبة اليوم يف واثئق التعمري ،العقار اليوم الواثئق دايل
التعمري تغين وتفقر ،النظام اجلبائي غري مالئم ،كذلك نريد أن
نشري إىل مشكل كبري هو مشكل املضاربة الذي يؤدي إىل جتميد

قدمنا جمموعة دايل اإلشكاالت اللي هي مرتبطة
ابلرتسانة القانونية اللي فيها القدم دايل جمموعة دايل النصوص
القانونية كذلك كتميز هاذ القوانني ابلصالبة دايهلا وعدم املرونة
الشي اللي كيخلي املأمورية دايل املستثمر يف العقار صعيبة،
كذلك على مستوى ازدواجية النظام ،عندان نظام دايل التحفيظ

العقارات إىل جتميد األراضي ،مث كذلك ال نتوفر على قضاء
متخصص.
يف اجملال االجتماعي هو جمال السكن ،نثمن اجملهودات
اليت تبذهلا احلكومة احلالية واحلكومات السابقة يف جمال السكن

أراضي حمفظة وأراضي غري حمفظة هاديك األراضي الغري احملفظة
واللي كتمثل  % 12االنعكاسات دايهلا االجتماعية
21

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل- 7102
-

االجتماعي والسكن املنخفض التكلفة ،ونريد التأكيد على برانمج

العمومية هي ختطيط وتنزيل وتقييم .ومن هنا ضرورة القيام بدراسة

السكن املتوسط ألن الطبقة املتوسطة هي يف أمس احلاجة هلاد
البانمج ،مث كذلك نريد مساءلتكم السيد رئيس احلكومة على
االستثمارات اليت أو العقار الذي تتوفر عليه جمموعة العمران
والذي يقدر حبوايل  2222هكتار ،نريد معرفة اآلاثر االقتصادية
واالجتماعية اليوم عند املواطن املغريب.

األاثر أي ختطيط أو تنزيل وبعدها التقييم الذي بواسطته نقيس
مدى جناعة السياسة العمومية.
السيد رئيس احلكومة،
يف إطار ممارستنا دور املعارضة البناءة والناصحة ال بد
من تذكريكم مل تتطرقوا له يف تصرحيكم مداخلتكم مبضامني الرسالة
السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا ،املوجهة
إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية حول املوضوع واليت دعت إىل

يف جمال االستثمار يف القطاع الصناعي ،خالص كاين
نقص العرض املوجود يف جمال العقار ،تنامي ظاهرة املضاربة ،مث
تعقد املساطر.

اقرتاح التوجهات الكبى لسياسة عقارية متكن من حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية املنشودة وكذا بتوصيات هاته املناظرة.

السيد الرئيس احلكومة ،عندان اليوم مناظرة خرجات
بتوصيات ،عندان رسالة ملكية ،عندان اللجنة ،اليوم نريد معرفة
اآلجال الزمنية فوقاش هاذ الناس ذوي احلقوق فوقاش غيتملكو

السيد رئيس احلكومة،
وقفتم عند جمموع من االختالالت اليت يعرفها قطاع
العقار ،وهنا أريد أن أذكركم السيد رئيس احلكومة احملرتم مبجموعة
من االختالالت ،ومواقف احلكومة يف تعاملها مع معاجلتها ،أوال
احلكومة مل تعمل على تعميم التحفيظ العقاري وإجباريته وجمانيته،

األراضي دايهلم؟  42ألف هكتار هي معدل مهم عطينا السيد
رئيس احلكومة آجال زمنية لتحقيق مبدأ اإلنصاف والعدالة اجملالية
ل  1دايل املاليني دايل الساكنة.
السيد الرئيس:

احلكومة جتاهلت بعد مخس سنوات تفعيل املقتضيات اجلديدة
اللي نظمها القانون  83.22املرتبطة...

شكرا للسيدة النائبة ،ابسم فريق األصالة واملعاصرة ،الكلمة للسيد
النائب عادل بيطار.

السيد الرئيس:

النائب السيد عادل البيطار:

السيد النائب يتكلم إيال كان مشكل تقين.

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

النائب السيد عادل البيطار:

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

الوقت السيد الرئيس هللا خيليك ،إيال كنقطة نظام الوقت.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمون،

السيد النائب ...السيد النائب إيال كان اجلانب التقين سنعاجله
 la régie ...تقين  ...راه الوقت دايل السيد النائب املتدخل
 ...سيتم احتسابه ،طيب السيد النائب لكم الكلمة استمروا

إن تشخيص واقع قطاع العقار ببالدان جيعلنا جنزم بغياب
سياسة عقارية شاملة ومندجمة متكاملة وانجعة ،ألن للسياسة
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السيد الوزير من فضلك  ...تفضلوا السيد ...املشكل انتهى لكم
الكلمة لكم السيد النائب ،تفضل السيد النائب.

أجنع هلا ومتليك األراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة
ذوي احلقوق مع جمانية هذا التمليك.

النائب السيد عادل البيطار:

رابعا :هناك أتخر احلكومة يف أتخر يف اختاذ التدابري الالزمةلتحصني امللكية العقارية وضمان األمن العقاري ويف معاجلة
معضلة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة من خالل إقرار تعويض
سريع وعادل ،دون أن ننسى هضم حقوق املواطنني الذين ختصص
عقاراهتم للمساحات اخلضراء أو إلجناز مرافق عمومية أو ابلتقييد
يف عداد مآثر اترخيية دون أدىن تعويض.

شكرا السيد الرئيس،
ألنه على ما يبدو هاذ املسألة اللي أاثر الزميل كانت
حىت ملي كانت املداخلة دالسيد الوزير ،وهنا أتساءل واش
املوضوع الذين ليس ذي أمهية أوال املداخالت دايل املتدخلني
سواء السيد رئيس احلكومة أو ال انئب األمة ،أمتم الكالم داييل
ألقول أبن احلكومة مل تعمل على تعميم التحفيظ العقاري

خامسا  :غياب رؤى اسرتاتيجية وطنية للتعمري والتخطيطالعمراين والتأخر يف إجناز واثئق التعمري ،مما يفتح الباب على
مصرعيه لتفشي الفساد و للتجاوزات املرتبطة بنظام االستثناءات
يف التعمري وظاهرة التمدد العشوائي للمدن.

وإجباريته وجمانيته ،حيث أهنا جتاهلت بعد مرور مخس سنوات
على قانون جديد إجبارية التحفيظ العقاري وعملت كذلك
األدهى من هذا أهنا عملت على الزايدة يف رسوم التحفيظ
العقاري بنسبة  ،% 22رغم حث الرسالة امللكية على مضاعفة

سادسا  :إعادة النظر يف املنظومة اجلبائية املرتبطة ابلعقار اليتتطرح مشاكل عدة ومنها مرجع األمثان الذي أصبح املوجه لسوق
العقار بسبب عدم حتيينه بصفة منتظمة ومتسلسلة ،وكذلك تسببه
يف الركود االقتصادي الذي يعرفه واقع العقار يف بالدان.

اجلهود من أجل الرفع من وترية التحفيظ يف أفق تعميمه على كافة
الرتاب الوطين خاصة أن العقارات احملفظة ال تتجاوز  % 82من
الوعاء العقاري الوطين.

كذلك لوحظ أبن احلكومة قامت بزايدات يف الضرائب
املرتبطة هباذ العقار ،ومن أهم جتليات سوء تدبري احلكومة لقطاع
العقار يف جماالت التنمية االقتصادية انعدام احلكامة والنجاعة يف

اثنيا  :التأخر الغري مبر للحكومة يف إخراج املراسيم التطبيقيةللقوانني واآلليات التنظيمية الالزمة لتنزيلها ،وهنا أذكر على سبيل
املثال ال احلصر القانون املتعلق ابلعقارات يف طور اإلجناز الذي
ما زلنا ننتظر القوانني التنظيمية حىت نتمكن من تنزيله أحسن
تنزيل.

تعبئة العقار العمومي لالستثمار ،فباستقرائنا للتقرير املتعلق ابلعقار
العمومي اليت متت تعبئته لالستثمار املقدم مبناسبة دراسة قانون
املالية سنة  0282يالحظ أن الدولة عبأت بني 0220

اثلثا  :غياب احلكامة يف تدبري أمالك الدولة أو اليت توجد حتتوصايتها ابلشكل األمثل ومحايتها من ظاهرة الرتامي عليها
واحتالهلا بدون سند ،وهنا نتأسف لتأخر احلكومة يف تفعيل

و 0282وعاء عقاراي يبلغ  828ألف و 222هكتار ،منها
 21222إلجناز مشاريع وبنيات حتتية و 824آالف إلجناز
خمطط املغرب األخضر.

مضامني الرسالة امللكية ذات الصلة خاصة إبعادة النظر يف اإلطار
القانوين واملؤسسايت لألراضي اجلماعية وتبسيط املساطر لتدبري
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السيد رئيس احلكومة،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

نسائل احلكومة حول تقييم سياسة تعبئة العقار العمومي،
ومدى حتقيقه لألهداف املسطرة سلفا واليت متثلت يف حتقيق

أخوايت ،إخوان النواب احملرتمني،
بداية البد أبن أنوه ابلعرض الذي قدمه السيد رئيس
احلكومة يف موضوع االسرتاتيجية املتعلقة بتعبئة العقار من أجل
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدان.

استثمارات تبلغ  422مليار درهم وخلق أزيد من  423آالف
منصب شغل ،ألنه يبدوا أهنا مل تكن انجعة ومل تؤثر يف نسبة النمو
احملققة خاصة يف سنة  0282اليت مل تتجاوز  % 8.0ويف نسبة
البطالة اليت فاقت .% 82

وأظن أنه من حماسن الصدف التطرق هلذا املوضوع يف
هذا الظرف ابلذات الذي جيري فيه احلديث عن مسببات أتخر
العديد من املشاريع التنموية بعدد من مناطق اململكة ،فال تنمية
بدون توفر العقار ،حيث بفضله حنقق للمواطن العيش الكرمي،

بل إن سياسة تعبئة العقار العمومي اليت هنجتها احلكومة
كرست للفوارق الطبقية ،وعمقت من مشكل العدالة اجملالية،
وفتحت الباب على مصراعيه يف واقع الفساد واملضاربة يف مجيع
القطاعات سواء تعلق األمر ابلسكن الذي أبصم على عدم جناح
البانمج الوطنية اليت رفعتها احلكومة واحلكومة السابقة وكذلك يف

بعد أن ننجز لفائدته ما ينشده من سكن الئق ،ومرافق اجتماعية
واقتصادية وبنية حتتية ووحدات صناعية وجتارية توفر فرصا للشغل
وتعزيزا ملداخل األسر املغربية.

قطاع الصناعة الذي يالحظ عليه ندرة الوعاء العقاري يف املدن
األكثر جاذبية اقتصاداي وكذا تفاقم ظاهرة املضاربة .وهنا البد من
ضبط مساطر االستفادة بشكل يضمن الشفافية والعدالة من

عرضكم السيد رئيس احلكومة كان غنيا وكان طموحا
فيما يتعلق بتعبئة العقار لفائدة كل هذا الذي ذكرته ،كما أنين
ابسم فريق التجمع الدستوري أغتنم الفرصة لننوه مبجهوداتكم

خالل سن قواعد متكن من اسرتجاعه بسهولة وابتكار آليات
قانونية جديدة كعقود كراء مع خيار البيع دون إجناز املشروع.

وعزمكم األكيد على حتقيق ما ورد يف البانمج احلكومي ،وأنوه
ابجملهودات اليت بذلتها احلكومة احلالية واحلكومات السابقة
للنهوض مبجموعة من القطاعات املرتبطة ابلعقار الذي يعد حجر
األساس والقاعدة لتحقيق الكرامة للمواطنني.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب شكرا ،الكلمة اآلن للسيد بوسلهام الديش
ابسم فريق التجمع الدستوري

وهنا سأتطرق يف كلميت للمشاريع اليت تتعلق بتحقيق

النائب السيد بوسلهام الديش:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املنفعة العامة واملنفعة لفائدة املواطنني عموما لعل أوهلا السكن.
لقد بذلت احلكومات جمهودات محيدة لتوفري وتعبئة العقار من
أجل إجناز عدد من املشاريع السكنية اليت كان هلا الوقع اجليد
على شرحية عريضة من املغاربة ،كانت هناك عروض متباينة ،كان

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

عرض السكن االقتصادي ،كان العرض السكن املتوسط ،كانت
العرض السكين ما عرفت كيفاش تسمى دايل  83املليون ،أكيد
أن احلكومة جنحت يف العرض دايل السكن االقتصادي دايل 02

املرسلني،
السيد رئيس اجمللس احملرتم،
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النائبة السيدة عبلة بوزكري:

مليون ،ونتساءل عالش ما جنحش العرض دايل  83املليون،
عالش ما جنحش العرض دايل السكن املتوسط ،وهنا على
احلكومة أن تفكر يف بدائل أخرى.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد رئيس اجمللس،

السيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة،

أغتنم هذه الفرصة ألؤكد على أن هاذ
السكن هو اقتصادي بفضل واحد العدد دايل اإلجراءات املرتبطة
ابلعقار حقق لينا أن احلكومة استطعت أهنا تقدم واحد الدعم
اللي هو شبه مباشر للساكنة من خالل إعفائها من الضريبة دايل
.TVA

يف احلقيقة املنظومة العقارية عندها دور يف تنفيذ
السياسات العمومية الرامية إىل حتسني ظروف عيش املواطن
وحماربة الفقر واإلقصاء يف عالقته ابلقطاعات احليوية .وحقيقة
أيضا أن احلكومة احلالية هي استمرار للحكومة السالفة فيما يتعلق
بباجمها هذا ما جاء يف تصرحيكم احلكومي ،ولكن السيد رئيس
احلكومة االسرتاتيجية اليت مت تقدميها اليوم ستظل حبيسة األوراق
إذا ما مت معاجلة هذا املوضوع يف صلبه ويف جوهره ،كيف ذلك

السيد رئيس احلكومة،
أكيد أن ما ورد يف كلمتكم هو طموح ،لكنه سيحتاج
لسنوات متعددة لإلحاطة به كامال ،غري أن الوضعية تستلزم اختاذ
بعض التدابري من اآلن ويف أقرب اآلجال ،من أجل الدفع بعجلة
التنمية االقتصادية واالجتماعية إىل األمام ،ولعل أوهلا إعادة النظر
يف املساطر التسوية العقارية ،وكذلك مسطرة نزع امللكية وتعويض

السيد الرئيس احلكومة؟ أوال هناك إشكاليات مطروحة حتصني
امللكية العقارية وتعزيز األمن العقاري اليت تتجلى على اخلصوص
وهذا أان أحتدث عنه من موقع املمارسة املهنية ،استمرار حالة
االعتداء املادي لإلدارة على امللك اخلاص الذي ميس حبقوق
امللكية ،هناك أيضا تعد املنازعات هناك بطء يف مسطرة نزع
امللكية اليت البد أن املنفعة العامة وتعقيد إجراءاهتا واحليف يف
التعويض ،هناك صعوبة تطبيق االقتناء ابلرتاضي ألموال اخلواص

ذوي احلقوق ،كذلك جيب إعادة النظر يف تصاميم التهيئة ألن
تصاميم التهيئة ما زلنا يف املغرب ننجزها بطريقة كالسيكية تتطلب
من اإلدارات املعنية سنوات من اإلعداد قبل أن حتظى ابملصادقة،
وعندما حيني املصادقة يكون أشياء كثرية تغريت على أرض الواقع،
كذلك البد أن نطالب مبراجعة قانون التعمري وما يتعلق
ابلرتاخيص ابلبناء ألنه حلدود الساعة رغم إحداث الشباك الوحيد
ما زال املنعشون يعانون ،شكرا.

وتعقد املساطر وهزالة األمثنة املقرتحة على األمالك من طرف
اللجان اإلدارية للتقومي ،هناك بطء أو عدم تنفيذ مقتضيات
تصاميم التهيئة ،إحداث منشآت داخل أجل  82سنوات من
املصادقة كما ينص عليه قانون التعمري مما يؤدي إىل حرمان املالك
من استعمال عقاراهتم ملدة طويلة دون حتقيق املنفعة العامة اليت
على أساسها متت برجمة تلك التجهيزات من منشآت عمومية
ومؤسسات تعليمية ،سوء تدبري املنازعات العقارية وغياب فضاء

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
الكلمة للسيد النائب حممد كرميي السيدة النائبة تبدل االسم
السيد الرئيس تفضلي السيدة عبلة.

متخصص للبت يف املنازعات العقارية ،ضعف تكوين املوارد
البشرية العاملة يف قطاع العقار كل هذه اإلشكاليات.
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السيد رئيس احلكومة،

ويعرف هذا القطاع إشكاالت عديدة مرتبطة ابلرتسانة

القانونية املنظمة للعقار وبنيته اهليكلية وتعدد املتدخلني وتنوع
اهلياكل العقارية اليت تتشكل من أمالك الدولة العامة وامللك
اخلاص للدولة وامللك الغابوي وأمالك اجلماعات الرتابية واألراضي
الساللية واألمالك الوقفية إىل آخره ،مع ما ينطوي عليه هاذ التعدد

إذا مل يتم معاجلتها من صلبها ومن جوهرها فإن املشكل
سيظل مطروحا ،وهنا أذكركم إذا مسحتم مبقرتح القانون الذي تقدم
به الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية منذ سنة  0280والرامي
إىل إحداث الوكالة الوطنية لتدبري أراضي الدولة ،لكن هذه املبادرة
التشريعية ظلت مل خترج إىل حيز الوجود بسبب التعامل السليب

من إكراهات تؤثر على أتمني الوضعية القانونية هلذه األنظمة
العقارية املتعددة وتعبئتها وإدماجها يف التنمية.

للحكومة مع هذا املقرتح ،األمر الذي يؤكد غياب إرادة سياسية
إلصالح قطاع العقار ببالدان وجتاوز االختالالت اليت يعرفها يف
ظل أنظمة عقارية متعددة ،وهنا نذكر امللك العام وامللك اخلاص
وأرضي اجليش وأرضي األحباس و األراضي التابعة لألمالك

فالعقار رافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ابعتباره البنية الصلبة اليت تنبين عليها خمتلف السياسات العمومية
يف جمال توفري البنيات التحتية واملرافق والتجهيزات العمومية
والتخطيط والتهيئة العمرانية وتوفري السكن الالئق ،وكذلك
تشجيع االستثمار املنتج ،فال ميكن توفري شروط جناح أي سياسة
عمومية ما مل يتم ضبط اجملال العقاري وأتمينه وتنظيم حسن
استعماله وتعبئته ،ومراعاة هلذه االعتبارات جاءت فكرة تنظيم

املخزنية ،ابإلضافة إىل إشكالية التحفيظ العقاري الذي مل يتم حلد
اآلن تعميمه نتيجة تكاليفه الباهظة ومساطريه املعقدة ،وشكرا.
السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة عبلة بوزكري ،الكلمة اآلن ابسم الفريق احلركي
للسيد النائب حلسن السكوري.

مناظرة وطنية خمصصة هلذا القطاع ديسمب  0282متخضت عنه
توصيات واقرتاحات هامة ،وقد المس التشخيص اجلماعي
والتشاركي هلذه املناظرة اجلوانب املتعلقة ابلرتسانة القانونية

شكرا السيد الرئيس،

واإلكراهات اليت تثريها واألمن العقاري ودوره يف حتقيق العدالة
االجتماعية واجملالية وحكامة العقار وموقعه يف جمال التعمري
والتخطيط العمراين وعالقة العقار ابلسكن و كذلك دوره يف
التنمية الفالحية والقروية ويف دعم االستثمار ،كما تطرق للجوانب
املرتبطة ابملالية وتدبري العقار يف جوانبه اجلبائية والتمويلية للتنمية.

النائب السيد حلسن السكوري:
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد رئيس احلكومة،

ال خيتلف اثنان يف كون قطاع العقار قاطرة هيكلية
لالستثمار والتشغيل وكذا إلجناز التجهيزات العمومية ،ويكتسي

إذا كانت هناك مبادرات وإجراءات ال ميكن نركاهنا ،فإن
واقع قطاع العقار اليوم أبدواره املتجددة يف التنمية ال زال يعاين
من معيقات وإشكاالت خمتلفة ،حتد كثريا من رفع اإليقاع وتنزيل
إصالحات مهيكلة وتعرقل مسريتنا التنموية ،وذلك ابلرغم من

بذلك أمهية حمورية يف مواكبة دينامية التنمية الشاملة واملستدامة
اليت ينشدها بالدان.

وجود مداخل وميكانيزمات ميكن اعتمادها لتصحيح وتقومي شيئا
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ما هذا الوضع ،فالولوج إىل العقار معقد سواء تعلق األمر ابلسكن

تنزيل جهوية متقدمة إىل إنشاء وكاالت جهوية لتدبري العقار وهتيئة

أو ابالستثمار يف مشاريع جتارية واقتصادية أو إجناز جتهيزات
عمومية.

األراضي وضمان تنافسية هذه اجلهات وانفتاحها على التعاون
والدخول يف التعاقد مع كل املهتمني واملتدخلني يف التنمية اجملالية.

لذلك ونظرا لعدم اتساع الوقت للتطرق إىل كل اجلوانب
املرتبطة ابلعقار ،فنحن يف احلركة الشعبية نتساءل مثال ،ملاذا ال
تستفيد الدولة واجلماعات الرتابية إسوة ابملالكني من القيمة
املضافة للعقارات اليت يتم تثمينها وخلق قيمة مضافة من خالل

السيد رئيس احلكومة،
مشكلة العقار تسائلنا مجيعا ،والبد من إقرار إصالح
جدري لإلشكاالت املطروحة واملعروفة لدى اجلميع ،على
احلكومة تنزيل توصيات الصخريات وإبداع وإجياد مقاربة كفيلة
جبعل العقار عنصرا حمفزا وليس حاجزا لدعم التنمية واالستثمار

هتيئة جمال عقاري أو تثمينيه عب تدخالت عمومية متنوعة؟ ملاذا
مثال ال يتم تفعيل مقتضيات الفصل  29من القانون رقم -1-2
 8910واملرسوم ل  8914املتعلقني بنزع امللكية واالحتالل

وخلق فرص الشغل وحتسني مداخيل الدولة واجلماعات الرتابية،
ما جاء يف كلمتكم السيد رئيس احلكومة يبعث على االرتياح
ونتمىن التنزيل السريع ملضامني االسرتاتيجية اللي نتما عازمني على
تنزيلها واإلجراءات على أرض الواقع ،شكرا.

املؤقت يف هذا الشأن ،ال يستقيم أن يكون املالك وحده من
يستفيد من قيمة مضافة يف بعض األحيان خيالية يف الوقت الذي
تعرف فيه جل اجلماعات معاانة يف اإلمكانيات واملداخيل وال
تتمكن من التجاوب مع متطلبات السكان وال تقوى على توفري

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،ابسم الفريق االشرتاكي الكلمة
للسيدة النائبة مينة الطاليب.

أراضي إلقامة جتهيزات تستهدف الشباب والنساء واألشخاص
يف وضعية إعاقة ،نعلم أيضا أن العقار عنصر هام يف التنافسية
فكيف السبيل لضمان وتوفري عقار بثمن مالئم وحمفز للمستثمر

النائبة السيدة مينة الطاليب:

مث ماذا عن تفعيل التوصيات واالقرتاحات اليت نتجت عن املناظرة
الوطنية للصخريات وعن خمرجات الورشات بني اجلهوية اليت مت
تنظيمها سنة  0283فيما يتعلق أبراضي اجلموع؟ هل من
مبادرات من طرف اللجنة الوزارية اليت أشرمت إليها السيد الرئيس

السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات السادة الوزراء،

احلكومة؟ وأان سعيد أبنه غادي يكون هناك لقاء مستقبال لتفعيل
أعمال هذه اللجنة اللي عندها صالحيات مهمة خاصة فيما
يتعلق ابلرتسانة إبصالح الرتسانة القانونية.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أوال نشكر رائسة البملان وكذلك احلكومة على برجمة هذا
املوضوع يف هذه اجللسة الشهرية ألمهيته القصوى لدى املواطنني
ولدى كذلك مجيع الفاعلني.

إن الرهان اليوم ،مرتبط بتمويل التنمية بصفة عامة
وميكن لقطاع العقار أن يلعب دورا هاما يف هاذ اجملال عب تبسيط

السيد رئيس احلكومة ،ال خنتلف معكم كفريق اشرتاكي
فيما يتعلق ابلتشخيص وإن كان التشخيص مل يكون متكامال ومل

املساطر وضبط أمثنة البيع وحماربة كل أشكال املضارابت العقارية
واستفادة اجلماعات الرتابية ،أمل حين الوقت مثال وحنن نسعى إىل
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ظهري املغربة والتعريب ،هاد االراضي اليت اسرتجعت يف إطار

يكون شامال ،كذلك حنييكم على بعض اإلجراءات اليت تسعى
تزعمون اختاذها يف القريب العاجل.

ظهري  8924وسلمت للدولة الستغالهلا كأراضي يعين أصبحت
نسبيا يف ملك الدولة ،ولن متارس يف جزء كبري منها مسطرة
التحفيظ العقاري ،السيد الرئيس بعد اسرتجاعها مل حترتم كذلك
فيها جمموعة من املساطر ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس احلكومة ،نعتب معكم كذلك أبن موضوع
العقار هو ابلفعل موضوع شائك تتداخل فيه يعين جمموعة من
األمور اليت تعيق استغالل هذا العقار سواء من طرف احلكومة
فيما يتعلق بتنزيل جمموعة من االستثمارات وكذلك املسار الذي
صارت فيه بالدان اآلن حنو واحد التقدم وحنو حتديث بنياهتا
التحتية.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
السيد النائب احلبيب حسيين.

كذلك أن هذا املوضوع ميس حبقوق املواطنني السيد
رئيس احلكومة ،اآلن طرحتم بواحد الشكل انتقائي معاجلة بعض
األراضي الساللية ،وحنييكم كذلك من هذا املنب السيد الرئيس
ومن هاذ املنب نوجه حتية تقدير وإجالل للمرأة الساللية اليت لوال

النائب السيد احلبيب حسيين:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني،

نضاهلا يف هذا املوضوع ملا كان هذا املوضوع معروض للمعاجلة
اآلن ،ولكن هناك أراضي أخرى السيد رئيس احلكومة مل يشر هلا
ابلبنان وهي أراضي اجليش ،هذه األراضي اليت هي ملك خاص

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

بشواهد احملافظة العقارية ألصحاهبا ،ولكن جند أن الدولة السيد
الرئيس هي من خترق القانون يف هذا اجملال ،وأهنا تطبق قانون 02
أبريل  8989املتعلق بوصاية وزارة الداخلية على أراضي اجلموع
كذلك على أراضي اجليش ،رغم أهنا تستثىن يف هذا القانون،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
بداية نتقدم ابلشكر اجلزيل لفرق وجمموعة األغلبية اليت
تقدمت هبذا املوضوع ،والذي جيب أن حيظى ابألولوية واملعاجلة
االستعجالية ملواجهة اخلصاص الكبري واملتزايد يف أراضي موجهة
للمشاريع السكنية.

وحنن نعلم مجيعا السيد رئيس احلكومة ،كم من عائالت اعتقلت
يف إطار انتزاع هذه األراضي دايل اجليش خارج إطار القانون يف
خرق اتم للحق الدستوري يف حق امللكية ،هذا كذلك ملف جيب

وهي مناسبة ننوه فيها ابلسياسة احلكومية واليت أعطت

معاجلته ضمن املعاجلة واملقاربة الشمولية السرتاتيجية احلكومة،
كان ذلك األمر ابلنسبة ألراضي اجلموع مل يشر إليها السيد
الرئيس يف اسرتاتيجيتكم ،نضيف إىل ذلك السيد رئيس احلكومة
أن املغرب منذ قبل االستعمار وما بعد احلماية السيد الرئيس أن

املسألة العقارية أمهية كبرية من خالهلا ،من خالل تنظيمها
للمناظرة الوطنية للسياسة العقارية ،واليت تعتب حبق حمطة أساسية
للوقوف عند اإلشكاالت اليت يطرحها العقار ،ندعو إىل تفعيل
خمارجتها.

هناك أراضي اليت كانت قد اغتصبت من املواطنني خصوصا من
طرف احلماية من طرف املواطنني املغاربة واليت مت إرجاعها يف إطار
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فالعقار بشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة

تدارت يف أول اسرتاتيجية وطنية للسياسة العقارية من بعد أول

والشاملة لبالدان يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،وهلذا فإننا نعتب أن السياسة العقارية املبنية على
أسس عصرية وعقالنية تستحضر احلاجيات املتزايدة وحجم
اإلشكاالت واالختالالت اليت تعرفها املنظومة العقارية ،هي

مناظرة وطنية للسياسة العقارية ،وهذا شيء مهم أظن أبن هذا
شيء جديد ،وتشكالت جلنة بني وزارية ألول مرة ،وغيتعقد أول
لقاء هلا بعد أسابيع ،غالبا يف شهر شتنب املقبل ،فأظن أن هذا
أيضا شيء جديد ،صحيح هذه غري أدوات ولكن هي أدوات

املدخل األساسي الذي سيمكن الدولة من وضع رؤية تنموية
شاملة على قواعد سلمية متكن خمتلف املتدخلني من أتسيس
معامالهتم على قواعد األمن واالستقرار العقاريني.

ضرورية كما قلت أوال ابش يكون عندان ابش نلتزمو هبذاك اإلطار
القانوين اللي جاء يف القانون اإلطار ،اثنيا :يف خمتلف القوانني
اللي جات ،اثنيا :ابش تكون عندان اسرتاتيجية وهذا اجملال ال

من هذا املنطق ندعو أن تكون السياسة العقارية يف
خدمة التنمية واملشاريع السكنية املوجهة ملختلف الشرائح

ميكن حل إشكاليته بدون اسرتاتيجية ،اإلجراءات القريبة املدى
دائما غري كتكون ترقيعية؛

االجتماعية ،وذلك من خالل حتيني املنظومة القانونية املؤطرة
للعقار وإقامتها على أسس عصرية وحديثة ،حتسني أدوات
السياسة العقارية إبرساء نزع امللكية من أجل املنفعة العامة على
أسس عادلة ،توسيع اللجوء لالقتناء ابلرتاضي وإحداث حق
األسبقية لفائدة الدولة واجلماعات الرتابية ،تعميم التحفيظ
العقاري لتصفية الوضعية القانونية واهلندسية للعقار ،إحداث وكالة
وطنية يف شكل مؤسسة عمومية تتكلف بتدبري أراضي اجلموع

اثنيا :جلنة بني وزارية ابش تكون اإللتقائية وشرحنا أبن هاذ
اإللتقائية شيء ضروري ماشي يف هاذ السياسة يف مجيع
السياسات العمومية وعدم وجود اإللتقائية يضيع املال واجلهد
اآلخر ما كنوصلوش للنتائج ،وراه شرحت
والوقت إىل آخره ،ويف ّ

هاذ القضية واحد داملرة أنتما كاملني عارفها حبال إيال كنجيو
وكندوزو طريق الكودرون ،التجهيز كيدوز الكودرون وعاد كيجي
مول الضو كيقولك خا صين حنفر نعاود ندوز الضوء عاد كيجي

وأراضي اجليش واألراضي الوقفية وامللك الغابوي وامللك اخلاص
والعام للدولة ،حتسني حكامة تدبري قطاع العقار وتبين رؤية
استشرافية مستقبلية ،تكوين احتياط عقاري للدولة ،شكرا.

مول أمسو كيعاود حيفر ،اإللتقائية يعين هذه األشغال تسري يف
انسجام ،هذا هو على مستوى السياسة العقارية ،وهاذ الشي إيال
ما كانش ما ميكنش تنجح أي سياسة عقارية ،هاذي النقطة
األوىل؛

السيد الرئيس:

النقطة الثانية أريد أن أقول أبن احنا عاطيني أمهية كبرية

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد الرئيس احلكومة للجواب على
تعقيبات السيدات والسادة النواب.

ملوضوع االستيالء على عقارات الغري ،واحنا اليوم وخصوصا احنا
يف الصيف واملغاربة املقيمني ابخلارج كيدخلو بغينا نطمئنهم إيال
أن هذه خذيناها جبدية كاملة ،ولذلك تعقدت عدد من
اإلجراءات عدد من االجتماعات للجنة اللي شكلتها وزارة العدل

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

بعد الرسالة امللكية منذ حوايل سنتني أكثر من سنتني قليال ،الّ
أقل من سنتني 42 ،دجنب  0282كانت هاذ الرسالة ،هاذ

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب الذين تدخلو وكثري من
املالحظات سجلتها وهي مفيدة ومهمة جدا ،واحنا قلنا أبن
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وتسجيلها وترقيمها يف السجل اخلاص املعد هلذه الغاية ،هاذ

الرسالة امللكية بعدها تعقدتّ ،دارت اللجنة ،جلنة هاذ اللجنة
ودرات عدد من
عقدت عديد من اإلجراءات من االجتماعات ّ
اإلجراءات ،أول إجراء هو تعديل املادة  3من مدونة احلقوق
العينية اللي هو اآلن ابقي يف البملان ومنتظر يتصادق عليه يف
األايم املقبلة أو يف القريب إن شاء هللا،

اإلجراءات كلها مبدئيا بدا العمل هبا وهكذا عدد من اإلجراءات
األخرى ،إذن اللجنة احملدثة هلذه الغاية واليت اشتغلت لتنزيل هذه
اإلجراءات ابقى مشتغلة يف إجراءات أخرى ،وأريد أن أطمئن إىل
أن قضية التحفيظ ارتفعت الوترية دايله يف املرحلة األخرية تعطات
له واحد الدفعة تضاعف عدد جهود التحفيظ ،عدد امللفات
احملفظة ،تضاعف سنواي يف هاد السنة األخرية ،وهاذ السنة0282
غ يتضاعف أكثر وغادي يزيد مع إدخال الرقمنة يف اخلدمات
الرقمنة يف اخلدمات وأضن هذا شيء مهم جدا.

اثنيا :مقرتح تعديل مقتضيات الفصل  420جمموعة
القانون اجلنائي فيما خيص توحيد العقود املقررة حملرري العقود،
منح الصالحية للنيابة العامة وقاضي التحقيق واحملكمة الختاذ
تدبري عقل العقار موضوع التصرف إىل حني البت يف القضية
عندما تعرض على القضاء ،إجراء تعديل تشريعي يتعلق ابلسجل

ابلنسبة لبعض السادة النواب شاروا للمرسوم التطبيقي
اخلاص ابلقانون  822.80اخلاص ببيع العقارات يف طور
اإلجناز ،هذا شار له أحد النواب احملرتمني صحيح أن هذا املرسوم
ابقي ما خرجش صحيح أنه ابقي ما خرجش ،ولكن هذا القانون
استلزم التشاور وفق مسلسالت مشاورات طويلة مع عدد من

التجاري حىت يشمل إىل جانب الشركات التجارية الشركات
املدنية اليت ال متارس أعماال جتارية ،إضافة صالحيات اجلهة املسرية
للشركة ضمن البياانت األساسية اليت يتضمنها النموذج  2من
أجل حتديد املسؤوليات وضبط الصالحيات ،هذا على املستوى
التشريع؛

املتدخلني مع األبناك ،مع املنعشني العقاريني ،ومع املوثقني ،اليوم
هذا املرسوم جاهز وستتم املصادقة عليه قريبا يف اجمللس احلكومي
إن شاء هللا يف األسابيع املقبلة غيدوز يف اجمللس احلكومي.

على املستوى التنظيمي من هنا جاء هذاك حمافظيت
املوقع وجاء ابخلصوص اإلشهار الرقمي من طرف احملافظة الوطنية
من خالل إشعار املالكني ابلتقييدات اليت تنجز على رسومهم
العقارية عب رسائل نصية وعب البيد اإللكرتوين ،وهذا إجراء مت

بعض السيدات والسادة البملانيني ،تساءلوا على العقار
املتوفر لدى العمران والذي هو على الصحيح هو  4122هكتار

العمل به ،بدا العمل به اآلن وهذا إجراء مهم جدا ألنه كيخلي
املالّك على األقل مالكي العقارات كيتابعو الوضعية دايل العقار
دايهلم والتقييدات الواردة عليهم لدى احملافظة ،اختاذ الرتتيبات

تقريبا هو ثالثة داألنواع هاد العقار لدى العمران  4داألنواع،
النوع األول هو واحد العقار خمصص للمدن اجلديدة حبال اخليطة
حدى الدار البيضاء ،اتمسنا ،متنصورت وغريه من املدن اجلديدة،

الالزمة للتأكد مسحت الواثئق والعقود املبجمة ابخلارج ،وهذا
أيضا بدات اإلجراءات فيه؛ إحداث مركز إلكرتوين لألرشيف
خيص العقود املبمة من طرف املوثقني غاديcentraliser
وأيضا إلكرتونية مؤرشفة إلكرتونيا حىت يتمكن اجلميع من الرجوع

هناك جزء من هذا العقار حوايل ألف هكتار تقريبا غري قابل
لالستغالل حاليا ألنه بعيد عن اجملاالت أو الفضاءات القابلة
للتعمري وغري مغطاة أيضا بواثئق التعمري ،ولذلك اآلن غري ممكن
استغالله ولكن ميكن جيي الوقت دايل االستغالل دايله عندما

إليها بسهولة؛ اختاذ التدابري الضرورية بشأن احتفاظ كتاابت
الضبط ابحملاكم بنظائر من العقود احملررة من طرف احملامني

تتوفر الشروط ،الباقي دايل العقار هذا يف طور االستغالل إما
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صدرات ضوابط البناء العام اليت صدرت على شكل مراسيم وهاذ

بشكل مباشر من قبل العمران أو يف إطار شراكة مع القطاع
اخلاص وخصوصا يف عدد من األقطاب احلضرية.

اجلهد اللي مت دارتو بالدان يف املراحل األخرية وخاصة يف  3أو 2
سنوات األخرية ،هذا أدى إىل حتسني ترتيب املغرب مبؤشر منح
رخص البناء ،هناك واحد املؤشر دويل دخل يف مؤشر دوين
بيزنس doing businessممارسة األعمال هو مؤشر منح

اإلخوان تساءلوا أيضا على تعثر برانمج دايل 832
ألف سكن اللي هو شقق هاذ البانمج دايل  832ألف سكن
كان معد أساسا حملاربة مدن الصفيح وللسكن اآليل للسقوط،
مع األسف الشديد ،الناس اللي بغاو اللي خصهم معدين ،اللي
منتظر يستافدوا منهم ما قبلوش ابش يكونوا يف الشقق وفضلوا

رخص البناء يعد أحد املؤشرات يف قياس مناخ األعمال من طرف
البنك الدويل ،واملغرب انتقل من مرتبة  14سنة  0288املرتبة
 81سنة  0282وهذا قفزة مهمة وهو الذي أدى إىل أن حتسن

ابش تكون هلم بقع ،فلذلك مل يتم استفادهتم من هذه الشقق
فاآلن ستوجه هذه الشقق إىل الفئات املستضعفة جدا اللي
املدخول دايهلا ال يتجاوز احلد األدىن من األجور ،يف إطار مفتوح

املؤشر دايل املغرب يف مؤشر  doing businessدايل البنك
الدويل عموما ،هذا من بني العوامل دايل التحسن دايلو من 881
على  801إىل  21وهذا حتسن مهم جدا وهو املؤشر الذي قلنا
أبننا سنواصل العمل دايل التحسني دايل على خمتلف املستوايت

مبعىن غادي تعرض ليهم يف إطار مفتوح وغادي تباع عليهم وعلى
أساس مستوى دخلهم هاذ املستوى دايل الدخل اللي هضران
عليه.

ابش يف املرحلة املقبلة من هنا  3سنني انتقلوا هاذ التحسني دايل
هاذ املؤشر انتقلوا إىل اخلمسني األوائل عب العامل إن شاء هللا وحنا
هاذ الشي جادين فيه إن شاء هللا ،وهناك عدد من اإلجراءات
اللي غادي نقدروا عليها يف القريب العاجل.

ابلنسبة للشروع يف خدمات يف أجرأة التدبري الالمادي
لطلبات الرتخيص من خالل تطوير أنظمة املعلومات جغرافية
متقامسة بني خمتلف املتدخلني ،هذه التجربة مهمة جدا أقبل عليها
املغرب ودرات واحد التجربة منوذجية  piloteيف الدار البيضاء،
هذه التجربة املعتمدة يف الدار البيضاء يف جهة الدار البيضاء
سطات انجحة إىل حد الساعة جنحات وستعمم ،اآلن هناك

األخت النائبة تساءلت على متليك األراضي الساللية
وأيضا األخت النائبة احملرتمة على متليك األراضي الساللية ،هاد
متليك األراضي الساللية حنا جادين فيه وبدا العمل فيه ،ولكن
غادي يستغرق  2سنوات ألن حتدي األلفية هذا برانمج على
مخس سنوات ،بدا سنة  0282وهاذ التمليك اللي قلنا غادي

مشروع للتعميم على األقل إىل املدن الكبى مث من بعد ستعمم
إىل خمتلف اجلهات إىل احلواضر ابخلصوص غادي متشي تدرجييا
وهي تعين أنه األمور دايل طلبات الرتخيص واحلصول على

يبدا مع  32ألف هكتار ،هو فيه واحد أوال اإلجراءات دايل
وضع املساطر والتعرف والتفاوض والتحاور مع األشخاص املعنيني
فيه واحد اجملموعة داملساطر ،ألن املهم خنرجوا منها بواحد طريقة

الرتخيص كيتم عن طريق اإللكرتوين وعن طريق اإلنرتنيت وهذا
شيء مهم جدا ألنه خيفف عن املنعشني العقاريني ،خيفف عن
املوثقني ،خيفف على الناس اللي كيطالبوا الرتخيص وميكن أن أقول
أنه تبذالت عدد من اجلهود يف تبسيط املساطر املتعلقة ابلرتخيص

التعامل ،كيفاش غادي نديرو ابش منلكو هاذ األراضي لذوي
احلقوق ،نتافقو نتوافقو على واحد املسطرة ،هاذ املسطرة هي اللي
خاصنا ندققوها ونديروهها؛ واملنهجية دايل الوصول إىل النهاية،
غري مبجرد ما جنحو يف  32ألف هكتار إن شاء هللا سننتقل

والولوج إىل املعلومة التعمريية والتدبري الالمادي عموما ابش يدار
فيه جهد كبري ودارت فيه ضوابط وخصوصا الضوابط اللي
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السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

لتعميم هذه التجربة يف مدارات سقوية أخرى ،وقلنا أبن غادي
تبدا يف جهة الغرب لفائدة ذوي احلقوق والتحفيظ دايهلا وغادي
انتقلوا إىل مدارات سقوية أخرى يف ابقي املناطق اللي ومنتظر أن
تشمل حىت  422ألف هكتار يف على مدى  2سنوات كما
رعينا ذلك ،هادي هي املدة الزمنية 2 ،سنوات إن شاء هللا هي

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
أزمة عطش حقيقية يعيشها ماليني املغاربة ،أبزيد من
 42منطقة يف املغرب ،مظاهرات يومية ،احتجاجات يومية،
وقفات احتجاجية يومية ،أشنو كيطالبو هاذ املواطنني؟ كيطالبو
ابملاء الصاحل للشرب ،كيطالبو ابلكف عن االنقطاعات الفجائية
للماء ،كيطالبو ابلتخفيض من تسعرة املاء ،اليوم قبل البارح
مظاهرة ووقفة احتجاجية يف خنيفرة ،وقفات احتجاجي يف

العمر دايل هاد احلكومة على ما أظن ،غادي تبدا شوية قبل ألن
هي بدات يف  0282هذا حتدي األلفية ،ولكن عمليا عمليا هاذ
العملية دايل املنهجية دايلو والتحفيظ اي هللا غادي تبدا نتمناو
على هللا تنجح ألن إيال جنحات غادي تكون سابقة وغيتمكنا
ابش هاذ املنهجية نستفادوها ونوضعو مساطر اللي غتنفلعنا يف
حل إشكاالت عقارية أخرى واالستفادة من التجارب الدولية
بطبيعة احلال ،و لذلك حنا نبشر األخوات واإلخوان اللي عندهم

ورزازات ،يف زاكورة ،يف ميدلت ،يف الراشدية ،يف الشاون إىل
آخره.
السيد رئيس احلكومة ،نسائلكم عن اسرتاتيجيتكم؟
كفريق األصالة املعاصرة نسائلكم عن اسرتاتيجيتكم من أجل
واحللول من أجل إجياد حلول واقعية ملواجهة انقطاعات وندرة
املياه يف املغرب؟ وشكرا.

اللي داخلني يف هاد أراضي اجلموع واللي كانوا كيعانيو ألن كل
شي عاىن ،الناس دايل ذوي احلقوق يف أراضي اجلموع كانوا
كيعانيو وعندهم أراضي دايهلم ما عرفوش كيفاش يستفدوا منها
بطريقة قانونية قانونية ،هاذ املشكل دااب إن شاء هللا غادين يف
احلل دايلو يف املراحل املقبلة إبذن هللا ،شكرا جزيال جلميع
السيدات والسادة النواب الذين تدخلوا والذين أفادوا وأان أنكد
ليكم أبن عدد من املالحظات سجلناها لنستفيد منها يف املراحل
املقبلة ،شكرا جزيال.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن إىل السؤال املتعلق

أشكر الفريق احملرتم السيد النائب على إاثرة هاذ
املوضوع ،موضوع مهم ومجيع املواطنني واملواطنات مهتمني به،
قضية املاء كما ال خيفى هي قضية شائكة ،واجلميع يعرف أبن

النائب السيد إمساعيل ملاوي:

لعوامل متعددة ويف مقدمتها التغري دايل املناخ ،ولكن أيضا لعوامل
أخرى كانت املوارد املائية تشح واحنا من بني البلدان اللي خاصنا
ندبرو هاذ ندرة املاء يف املستقبل ،فلذلك كانت هناك سياسة
وطنية للماء وعيا هباذ املوضوع متيزت يف الغالب ابلديناميكية

ابسرتاتيجية احلكومة ملواجهة مشكل ندرة املياه ،تقدم به فريق
األصالة واملعاصرة ،الكلمة للسيد النائب إمساعيل املاوي.
شكرا السيد الرئيس،

واالستباقية ،واهلدف منها هو ضمان األمن املائي لبالدان ،وكانت

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
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واحنا كنعرفو ما زلنا نتذكر أمهية اسرتاتيجية السدود اللي كان

هللا على اجمللس األعلى للماء واملناخ اللي الرائسة دايلو كتكون

بداها جاللة امللك احلسن الثاين ،واللي كانت واحد االسرتاتيجية
استباقية كما قلنا ،وكان اهلدف منها أتمني تزويد الساكنة ابملاء
الصاحل للشرب ،وتنمية السقي أيضا.

جلاللة امللك ،لكن قبل ذلك غادي يكون التشاور حوله يف اللجنة
الوزارية ،واحد اللجنة بني وزارية إعدادية خاصة ابملاء واملناخ
تتسمى اللجنة الوزارية للماء واملناخ ،هاذ اللجنة الوزارية إن شاء
هللا أتعهد بعقدها يف شهر شتنب ،شتنب السيدة الوزيرة ،يف شهر

هاذ املعاجلة دايل القضية املاء فيها  0مراحل ،مراجعة
اسرتاتيجية واملواجهات االستعجالية عندما تكون فرتات اجلفاف
وال تكون إشكاالت دايل تدبري دايل املاء خصوصا يف الصيف

شتنب ابش انقشوا عدد من اإلجراءات املرتبطة بتحيني املخطط
الوطين للماء ،ولكن هاد التحيني غادي ايخذ شوية اتلوقت،
أشنو هي اإلجراءات يف املخطط اللي غادي تركز عليها واللي
هي من اآلن كاين الرتكيز عليها ،شنو هي احملاور دايل االستدراك،

اللي احنا كنعيشوه وهذا كيوقع كل سنة ،فالبد أن أشري إىل أن
عادة املاء كتحكم فيه جمموعة األمور ،كتحكم فيه الطلب
وكيتحكم فيه العرض ،وحنن نعرف أن العرض املوجود سنواي ،سنة

أوال -مواصلة سياسة السدود ،هاذي ما عندان عليها

على سنة العرض يقل عن الطلب ،سنة بعد سنة كيكون عندان
العجز بني العرض والطلب ،ولذلك احتجنا إىل اسرتاتيجية حقيقة
لتجاوز هاذ اإلشكال ،يف هاذ اإلطار جات عدد من الدراسات
اللي بينات أبن حصة الفرد املغريب من املاء تنهار فرتة بعد فرتة،

ألن ضروري ،تعبئة املياه السطحية ،مواصلة سياسة السدود حنا
قلنا يف التصريح احلكومي ثالثة السدود كبرية سنواي و 82سدود
صغرية سنواي يف أفق  2سنوات حسب شحال ،إذن  82سد
كبري 4 ،يف  2هي  ، 82وأغلب هذه السدود جزء منها الدراسة
دايلوا متت بعضها ،تعبئة املياه السطحية ولكن أيضا هناك عدد
من اإلجراءات غادي جتي يف املخطط وخاصها تبدا يف تعبئة املياه
السطحية ألن عدد من املياه جزء كبري من املياه كتمشي للبحر

يف  8912كان كمية املاء املتوفرة كتساوي  0222مرت مكعب
يف العام للفرد ،يف سنة  0222نقصات من  0222ل8282
مرت مكعب للفرد ،أقل من النصف ،من  8912حىت ل،0222
عشرين سنة ،من  0222ل 0284آخر اإلحصاء الدراسة يف
 0284نقصات ل  202مرت مكعب سنواي للفرد ،معىن ذلك
هذا إشكال املاء هذا إشكال ،ماشي إشكال بسيط ،هو إشكال
اسرتاتيجي حيوي.

كنفقدواها خاصنا نعبؤوها ابش نستافدوا منها غادي نقصوا من
هذاك االختالل اللي كاين هذا أوال؛
اثنيا-إعادة التوجيه املكثف يف الفالحة حنو السقي املركز

عالش ألن كاين واحد الفقد كبري des pertes énormes
كتوقع إما يف الطريقة السقي ،إما يف األانبيب إىل آخره ،فلذلك

طيب على من نشتغل اليوم ،اليوم نشتغل على حتيني
املخطط الوطين للماء ،كان واحد املخطط الوطين للماء تدار،
اليوم هناك اشتغال يف حتيني املخطط الوطين للماء ،عالش ألن
وال عندان قانون خاص ،خاصنا هاد املخطط الوطين اللي كان
قبل القانون خاصنا نكيفوه مع القانون اجلديد ،اخلاص ابملاء وهاذ

خاصنا منشيو حنو ختفيض املياه اللي كنخسروها اللي كنضيعها يف
السقي يف املراحل املقبلة.
اثلثا -حتسني شبكة الربط والتوزيع إىل آخره هذا شيء،

لكن عندان  0االسرتاتيجيات مهمة السيدات والسادة النواب راه
عارفينهم ،هو أوال حتويالت مياه البحر وختليص املياه ذات امللوحة

املخطط الوطين غادي ميشي  ،0242اللي غادي يعمل ابش
حيل هاذ اإلشكاالت دايل املاء ،وغادي يتم العرض دايلو إن شاء
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النائب السيد امساعيل ملاوي:

العالية ،هاذ العملية التحليلية بدات منذ فرتة ماشي اليوم فقط،
عندان مراكز تشتغل عندان يف العيون ،عندان يف بوجدور ،عندان
يف أخفنري ،عندان يف طاطا بدات ،لكن هناك برانمج إلنشاء
حمطات للتحلية يف املستقبل القريب ،عندان دايل أكادير للدراسة
دايهلا وحىت الصفقة تعاطت إىل آخر بعد دراسة متتالية ،أكادير

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
املالحظ أن السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابملاء قد يهمها
األمر بشكل كبري ،مشات للمستشارين ،املهم ما حضراتش معنا
للمناقشة ،السيد رئيس احلكومة ،ابلنسبة احنا حىت احنا عندان
حق يف هاذ األسئلة واملواطنني...

عندان يف إيفين ،عندان يف الدار البيضاء هناك فكرة عندان يف
احلسيمة املشروع جاهز لإلنطالق ،هناك يف طرفاية ،هناك يف
الداخلة إذن هاذي هي أهم احملطات دايل التحلية اللي غادي
جتي واللي غادي تعطينا إن شاء هللا ما يقرب ،توقع أهنا غادي
يعطينا  222مليون مكعب من املاء احمللى يف أفق  2سنوات إن
شاء هللا ،وهذا األمل دايلنا وهاذي إذن هذا واحد جزء من
االسرتاتيجية األساسية ،اجلزء اآلخر هو إعادة استعمال املياه

السيد الرئيس:
السيد النائب ،السادة الوزراء اللي غادروا القاعة ،كما تعلمون
هناك جلسة أسبوعية دستورية مبجلس املستشارين ،طيب لكم
الكلمة السيد النائب ،هاذ التزامن جيب إجياد حال منطقيا
مستقبال إن شاء هللا ،شكرا السيد النائب ،لكم الكلمة السيد
النائب.

العادمة واقتصاد املاء يف االستعماالت الصناعية والسياحية
ابخلصوص ولكن أيضا املنزلية يف املستقبل ،وهذا بدات فيه واحد
احملطات وغادي نوسعوا هاذ احملطات دايل معاجلة املياه العادمة.

النائب السيد امساعيل ملاوي:

أما ابلنسبة للعجز املوجود يف بعض املراكز حنا عارفني
أبن هناك عدد من التدابري اآلنية وأخرى على املستوى املتوسط

شكرا السيد الرئيس،

والبعيد الضرورية يف عدد من املراكز اللي فيها هاذ النقص
واخلصاص دايل املاء ،هناك تدخالت يف عني املكان أحياان،
كنحاولوا ما أمكن دار جمموعة من الوسائل للتدخل وللقضاء
على هذا العجز بعضها قبل هناية  0282غادي نقضيوا على

املالحظ من تعقيبكم السيد رئيس احلكومة ،وأنتم
تتكلمون عن اسرتاتيجية حكومتكم حول تدبري ندرة املياه واملنبثقة
من البانمج احلكومي الذي هو استمرارية للحكومة القدمية
اجلديدة ،واستمرارية لعدم انسجام مكوانهتا واستمرارية لنفس
املشاكل وتفاقمها ،مع استمرارية لغياب حلول واقعية النتظارات
املغاربة ،فاملواطن املغريب ابغي يشرب فيه العطش ،فكيف يعقل

العجز هنائيا هو يف عدد من احملطات وبعضها يف قبل
صيف 0281إن شاء هللا هناك عدد من التدابري للقضاء على
العجز يف تلك املراكز ،وشكرا جزيال.

السيد رئيس احلكومة وحنن يف القرن 08وجزء كبري من ساكنة
الوطن يتجرعون ماءا تغيب اجلودة عن صنابره أمام غالء والتهاب
الفواتري وعسر تسديدها ،فعلى سبيل املثال ال احلصر ،جزء كبري

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،الكلمة للسيد النائب امساعيل ملاوي
للتعقيب.

من املغرب الذي أنتمي إليه وأعتز وأفتخر بتمثيله ،سكانه
يضطرون إىل االستنزاف من مدخراهتم من أجل التزود ابملاء ،فمياه
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ورززات ومياه اجلنوب الشرقي بصفة عامة هلا طعم ولون ورائحة،

مسؤولون عليها ،بني هذا وذلك بل واملثري لالستغراب أن

وجزء آخر يعيش على وقع ندرة هذه املادة احليوية فيضطر ملواجهة
االنقطاعات الفجائية وسنوات اجلفاف العجاف ،وهنا أذكر
سيادتكم أبن جهيت تظم اجلبال والتالل والصحراء ،فلكم أن
تتخيلوا معي معاانة النساء يف أعايل تلك اجلبال ووسط كتبان

حكومتكم وضعت يف قائمة برانجمها احلكومي تنمية العرض املائي
ابالعتماد على املخطط الوطين للماء وتفعيل براجمه ،وأنتم تعلمون
أنه ما يزال يف دواليب التحضري ومل خيرج بعد إىل حيز الوجود،
فعن أي خمطط تتحدثون؟ وما هو إال مسودة خمطط مل ير النور،

الرمال ورحلتهن يف الشتاء والصيف حبثا عن قطرة ماء ،ونفس
املشكل يعاين منه جل املناطق مبا فيها اليت حتتوي على خزان
وطين هام وتستفيد من سدود كبى كسد الوحدة وسد حممد
اخلامس؛

أضف إىل ذلك عدم التفعيل الكلي لقانون املاء  92.82بسبب
أتخر بعض النصوص التطبيقية والتنظيمية ،ومنه نسجل أن
احلكومة يف اجلانب التشريعي هاملة ملوضوع املاء ،رجوعا إىل نقطة
 4يف  82 2عندما نتحدث يف تنمية العرض املائي وجنعل إجناز
السدود حلوال من خالل أرقام غري قابلة للتنفيذ السيد رئيس
احلكومة ،سندرك جيدا أهنا خطاابت سياسية مستهلكة،
خصوصا عند احلديث عن السدود الكبى مبعدل  4سدود سنواي

إن الساكنة متوت عطشا السيد رئيس احلكومة ،ندرة
املياه ببالدان حتولت إىل صراعات بني املواطنني تصل حىت التصفية
اجلسدية ،فهل تعلمون أن هناك أقاليم تعيش حياة دون ماء أو
بنسب ربط ضعيفة كوزان والشاون وأكومان وصفرو وأقاليم الشرق
إىل مىت هذا الوضع؟ وتدبري املاء يتبع يف تسيريه املزاجية

واألدل على ذلك عدم الشروع إىل حد الساعة هاذ السنة يف بناء
أي سد ،مع العلم أن تشييد سد كبري يتطلب  4سنوات من
األعمال دون احتساب مدة إجناز الدراسات ومراحل تسوية

واالعتبارات السياسوية خصوصا يف تدبري قطاع حفر اآلابر وربط
السكان ابملاء الذي يتخذ كوعود انتخابية جملموعة من األقاليم،
أضف إىل هذا السيد الرئيس أن جمموعة من دواوير جهة درعة

وضعية العقارات ومسطرة الصفقات العمومية ،ومن جهة اثنية
كيف يعقل بناء جمموعة من املنشآت املائية دون التفكري يف إجناز
ابلتوزي اجلزء اخلاص ابلتصفية وقنوات الربط والري وحمطات لتوليد
الطاقة اهليدرومائية لبلوغ منشأة مائية صاحلة لالستعماالت

اتفياللت بدون ماء إىل حد الساعة كجماعات سكورة ،إدلسان،
وسلسان ،زانكة إخل  ،وابملقابل يهدر املال العام يف بناء جمموعة
من القنوات واخلزاانت دون أن تؤدي دورها بل تتعرض لإلتالف
من قبل املواطنني ،وهنا وقد آن األوان لفتح حتقيق يف إهدار املال

املتعددة ،وإال فما الغاية من بناء سد وتركه عرضة لرتسب األوحال
وتبخر املياه.
السيد رئيس احلكومة،

العام هبذه الشاكلة ويف تفحص البامج اليت دشنها جاللة امللك
دون أن ترى النور مبباركة حكومية منكم.

إن ما يزيد األمور تعقيدا يف هذا اجملال تعدد املتدخلني
والفاعلني مما يستحيل معه تقييم األداء يف تدبري القطاع وطنيا
وجهواي وحمليا ،وعندما نتحدث عن إنشاء جمموعة من السدود
الصغرى سنواي بدون اخلوض يف عددها يبقى السؤال املطروح عن

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
يف ظل غياب حلول استعجالية وغري ترقية لظاهرة ندرة
املياه تبقى مناطق اجلنوب واجلنوب الشرقي للمملكة واملناطق
اجلبلية عرضة لتفشي ظاهرة اهلجرة إىل املدينة وما يرتتب عليها

اجلهة املسؤولة عن إجناز ومراقبة جودة األشغال ،مع العلم أن
جمموعة من القطاعات كالفالحة والتجهيز واجلماعات احمللية

من مشاكل اجتماعية وخيمة خصوصا داخل املدن الكبى وأنتم
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واملنظمات الدولية واجملتمع املدين تتكلف بتشييد هذا النوع من

تفضيلية حلملة مثل هذه املشاريع ،ورصد اعتمادات للبحث

املنشآت املائية واليت معظمها يعاين من تصدعات وشقوق بنيوية
مهددة بذلك سالمة الساكنة اليت تتخذ من جنبات جماري املياه
مسكنا هلا ومصدرة قوهتا.

العلمي يف جمال املاء وجماالت تصفيته ،كما نقرتح إعادة النظر يف
استهالك الشركات الصناعية والسياحية للثروة املائية ،وكذا تقنني
الزراعات األكثر استهالكا للماء.

وخبصوص مشروع حتويل املياه من أحواض الشمال إىل
الوسط الذي نعتبه مشروعا طموحا غري أنه تغيب عنه جدولة
زمانية واضحة ومصادر متويل واضح ،ويبقى هذا املشروع ابإلضافة
إىل مشاريع أخرى جمرد حب على ورق بني طيات برانمج حكومي.

أملنا السيد رئيس احلكومة أن تتفاعل احلكومة مع دوران
الرقايب ،وأن تتخذ بعني االعتبار توصيات فريقنا الذي مهه
األساسي إجياد حلول لري عطش املواطنني ،واإلجابة عن
انشغاالت املواطنني بقطاع املاء ابعتباره قطاعا أساسيا وحيواي
يسمو على كل املزايدات السياسوية الضيقة ،والسالم عليكم
ورمحة هللا.

نعم السيد رئيس احلكومة ،كلنا مع تنويع مصادر التزود
ابملاء ولكن دون املس ابلقدرة الشرائية للمواطنني ،خصوصا وهم
يشتكون حاليا من غالء فواتري املاء ابلرغم من رداءته يف عدة
أقاليم.

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة ،للتعقيب يف ما تبقى من
الوقت.

أمام هذا الوضع املتشابك لتدبري قطاع املاء نقرتح يف
الفرق النيايب لألصالة واملعاصرة إحداث وكالة وطنية مستقلة إلدارة

السيد سعد هللا العثماين ،رئيس احلكومة:

املاء مما سيسهل عملية التتبع والتقييم ألدائها أو على األقل نقل
مجيع صالحيات تدبري املاء إىل يدي وكالة تنمية احلوض املائي
عب توسيع دائرة اختصاصاهتا ،واعتبارها املسؤول الوحيد عن هذا

طيب شكرا جزيال السيد الرئيس ،السيد النائب ،أان غري نطلب
من السيد النائب يعطيين املداخلة دايلو مكتوبة ألن بزاف دايل
التفاصيل أصعب ابش نعاود نفكر فيها وال غري شكرا ،ماشي

القطاع وخلق تضامن جهوي مائي بني اجلهات ،كما نقرتح
تكليف خباء إلعداد خطة اسرتاتيجية وطنية وجهوية وإقليمية
إلدارة ندرة املياه ابلبالد ،مع ضرورة الرفع من االستثمارات
العمومية املخصصة حلفر اآلابر االستكشافية خصوصا يف املناطق

غري هاذي حىت األوىل ،طيب شوف الوقت عندي ضيق ،أوال
كاين شي مقاربة سياسوية ،هذا كالم خارج املوضوع ،أان عندي
ملف مع األسف ما جبتوش ،مجيع ما ينشر ومجيع الشكاايت
وفيما كانوا احتجاج ،عندي فيه املوقع وعندي احللول املقرتحة
وما تقوم به اجلهات احلكومية ،ابش أان نقول ليكم كل شي حيث
ما كان ،ميكن جنحو ميكن ماجنحوش ،ولكن خاص إيال عندكم
شي شك يف شي مكان أان أطلب منكم مع السادة النواب

األكثر عرضة للجفاف مناطق اجلنوب الشرقي واملناطق اجلبلية
وشرق اململكة ،كما نناشدكم السيد رئيس احلكومة ،إبعطاء قضية
تدبري املاء صبغة وطنية وأمهية كبى من خالل الرتبية على املواطنة،
وإشراك القطاعات التعليمية يف ذلك.

اآلخرين شكلو جلنة استطالع واجيو ومتشي معاكم القطاع
احلكومي املعين وتشوفو وقولوا لينا املالحظات دايلكم ،هاذي
النقطة ،اثنيا احلكومة بينها انسجام ما كاينش تعارض ،ما كاينش

ويف ظل خطة غياب خطة اسرتاتيجية قابلة التنفيذ،
نقرتح دعم املوارد املتجددة للماء عن طريق منح قروض ومتويالت
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السيد الرئيس:

تناقض ،اثلثا أان أعطيتك حلول واقعية؟ السدود قلت ليك آخر،
السدود قلت ليك  4السدود كبى سنواي ،عطيتك ذاك الشي
ابألرقام.

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،شكرا للسادة الوزراء ،شكرا

للسيدات والسادة النواب ،رفعت اجللسة.

السيد الرئيس:
نستمعو للسيد رئيس احلكومة.
السيد رئيس احلكومة:
15سد من هنا ل 2سنني ،قلناها يف البانمج احلكومي وقلت
داب وبعضها اآلن غادي خيرج ،وبعضها كيتبىن هذاك الشي
خمطط ،راه كاين خمطط وطين قبل ماشي أان درتو ،لقينا احنا
وغادي نستمرو فيه وخمططني لآلخرين ،أما البانمج الوطين اللي
هضران على املخطط ،هذا كان اآلن يتم حتيينه بعد صدور قانون
املاء .واملراسيم دايل القانون املاء موجود بعضها موجود غيتصادق
عليه يف اجملالس احلكومية املقبلة ،وبعضها طور اإلعداد ،وشكرا
جزيال ،والسالم عليكم.
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