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بالسياسة  املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  فألعمال:   دول 
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 دول فألعمال: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
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التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ .-
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مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة  .•
خالية من السالح النووي ) معاهدة بليندابا(، املوقعة بالقاهرة )مصر( 

في 11 أبريل 1996
مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية  .•
التبادل الحر بين اململكة املغربية وجمهورية تركيا، املوقع بالرباط في 24 
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األمريكية، املوقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020.
مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام األسا�سي للبنك  .•

اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، املوقع ببكين في 29 يونيو 2015.
مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على امليثاق اإلفريقي للسالمة على 

الطرق، املعتمد بأديس أبابا )إثيوبيا( في 31 يناير 2016.
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جدول األعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني. )قراءة ثانية( .•

والتصدير  التسويق  مكتب  بحل  يق�سي   06.20 رقم  قانون  مشروع  .•
وبتصفيته.

مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن. )قراءة  .•
ثانية(

مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة املوانئ. .•
مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القا�سي  .•

بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف.
مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف. .•

مشروع قانون رقم 64.20 يق�سي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  .•
1442 )15سبتمبر 2020( بسن  2.20.605 الصادر في 26 من محرم 
تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق، املتضررين 

من تداعيات تف�سي جائحة فيروس كورونا كوفيد19-.

مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال  .•

االجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

املدينة.

27 جمادى  الثالثاء  ليوم  املائتين  بعد  والسبعين  الثامنة  الجلسة  محضر 

8023األخيرة 1442 )10 فبراير 2021(.............................................................. 

 دول فألعمال: جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مقترح قانون يرمي 

على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون املنظم لاللتزامات 

والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل 

االلكتروني للمعطيات االلكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

محضر الجلسة التاسعة والسبعين بعد املائتين ليوم الثالثاء 27 جمادى 

8025اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(............................................................... 

جدول األعمال: جلسة عمومية مخصصة الختتام الدورة التشريعية األولى 

من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة.
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محض6 فلجلسة فلحاد ة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: اإلثنين 18 جمادى اآلخرة 1442ه )1 فبراير 2021م(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بعد  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  وأربع  ساعتان  فلتوقيت: 
الزوال والدقيقة الثامنة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  فألعمال:   دول 
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

فلسيد فلحبي4 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  فلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيد وزي6 فلدولة فلسيدة وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

طبقا ألحكام الفصل 100من الدستور وخاصة الفقرة 3 منه وعمال 
بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، يعقد مجلس 
النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة 
والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول أعمال 
الواردة على  املراسالت  لتالوة  األمينة  للسيدة  الكلمة  الجلسة أعطي 

املجلس تفضلي السيدة األمينة.

فلسيدة أسماء فغاللو أمينة فملجلس:

شك6ف فلسيد رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين وفي 
إطار قراءة ثانية بمشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، 
وبمشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول أعمال الجلسة والذي 
يتضمن كما في علمكم محورا واحدا حول موضوع السياسة الحكومية 
لدعم املنتوج الوطني، وأعطي الكلمة للسيد النائب سعيد بعزيز بإسم 

فرق األغلبية لتقديم السؤال في دقيقة واحدة إذا سمحت.

فلنائ4 فلسيد سعيد بعزيز:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

الشفافية  على  تقوم  اقتصادية  بإرساء حكامة  تعهدت  الحكومة 
والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ األعمال ومحاربة اإلحتكار 
واملضاربة وكل ما يضر اإلقتصاد الوطني، واعتمدات واحد املجموعة 
بينها اإلجراءات املتعلقة بتوطيد دينامية تحديث  من اإلجراءات من 
القطاعات اإلنتاجية الوطنية، بما في ذلك إنعاش املنتوج الوطني وأنها 
املالية والتشريعية  املنظومة  في  اتخذت واحد املجموعة داإلجراءات 

واإلدارية وإجراءات جبائية وجمركية جديدة.

السيد رئيس الحكومة، في هاد السياق كنساءلوكم حول التقييم 
ديالكم للسياسة العمومية املتعلقة بإنعاش املنتوج الوطني؟ وأيضا في 
ارتباطها ما بين محورين أساسيين النمو ديال اإلقتصاد الوطني وتأثيره 
على ما هو اجتماعي، وضمان استمرارية ديال ثالثية الجودة واإلكتفاء 

الذاتي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين؟ وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للسيد الرئيس رشيد العبدي بإسم 
فرق ومجموعة املعارضة لتقديم السؤال فليتفضل، أنا استغربت كون 
السيد الرئيس هو اللي غادي ياخذ الكلمة لتقديم السؤال. ال ولكن 

شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة النائبة تفضلي مرحبا بك.

فلنائبة فلسيدة لطيفة فلحمود:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، أظهرت الرجوة القوية وغير املسبوقة 
التي أحدثها اإلنتشار السريع والواسع لكوفيد 19 األهمية اإلستراتيجية 
للمنتج املحلي في تمنيع اإلقتصادات الوطنية، مما فرض عودة قوية 
على الصعيد العالمي للنزع الحمائية وتطبيق آليات األفضلية الوطنية، 
وهو التوجه الذي وجدت حكومتكم نفسها مجبرة على تبنيه في ظل 
غياب أي تدابير أو سياسة إستباقية لها في هذا الشأن حيث تم اتخاذ 
عدد من التدابير في خضم هذه املوجة في إطار ال يتجاوز رد الفعل، ومع 
ذلك ومن دون شك فإن تلك اإلجراءات هي ضرورية وإيجابية لكنها تبقى 

محدودة النتيجة واألثر إذا لم تتم في إطار رؤية وإستراتيجية شاملة.

وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن تقييمكم 
والغذائي؟  اإلقتصادي  األمن  بتحقيق  املرتبطة  حكومتكم  ملنجزات 
استهالك  تشجيع  مجال  في  وحصيلتها  حكومتكم  لسياسة  تقييمكم 
املنتوج املغربي والرفع من جودته ومن تنافسيته في السوق الوطنية 
والخارجية؟ التدابير املتخذة لترويج املنتوج الوطني ودعمه ومواكبته 
املؤطرة  املنظومة  ملراجعة  املتخذة  التدابير  واإلدارية؟  الجبائية 
للصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات 
املحلية؟  املضافة  القيمة  ذات  القطاعات  تشجيع  بهدف  العمومية 

وشكرا.
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فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
عن السؤالين املطروحين في إطار وحدة املوضوع لكم الكلمة السيد 

الرئيس.

فلسيد سعد فلد ن فلعثماني رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم، فلحمد هلل وفلصالة وفلسالم على 
رسول هللا وآله وصحبه.

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب،

فلسيد وزي6 فلدولة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء وفلنوفب فملحتبمين،

فلسالم عليكم ورحمة هللا وب6كاته،

في بداية الجواب على هذا السؤال املهم، أريد أن أقف عند الحدث 
الهام الذي شهدته بالدنا يوم الخميس املا�سي من خالل تفضل، جاللة 
التلقيح ضد  لحملة  الرسمية  اإلنطالقة  بإعطاء  امللك، حفظه هللا، 
كوفيد 19 وذلك بعد توصل بالدنا بمجموعة من الدفعات التي مكنت 

من إطالق هذه الحملة في أحسن الظروف.

وإن إقدام، جاللة امللك، حفظه هللا، على أن يكون أول من يتلقى 
إلى كل  بليغة  املترددين وأيضا إشارة  لتحفيز  بليغة  اللقاح هو إشارة 
املشككين في جدول اللقاح أو في سالمته، وكانت بالدنا قد قامت بتعبئة 
كافة اإلمكانات البشرية واملادية واللوجيستيكية والتنظيمية إلنجاح 
هذه العملية املهمة، والتي ستكون كما أمر، جاللة امللك، حفظه هللا، 

مجانية لفائدة جميع املواطنين.

ل محطة أساسية في 
ّ
والشك أن إطالق هاذ الحملة الوطنية يشك

ن إنجاحها بحمد هلل إن شاء هللا من تحقيق 
ّ
مواجهة الجائحة، سيمك

مع  باملوازاة  وذلك  محاصرته،  وفي  الوضع  هذا  مكافحة  في  التقدم 
اإلجراءات األخرى التي إتخذتها بالدنا والتي يجب أن تبقى مستمرة، وهي 
اإلجراءات اإلحترازية واإلجراءات الصحية سواء كانت فردية أو كانت 
جماعية، يجب أن نستمر في التعبئة في هاذ املجال وأن ال نتهاون وأال 
نتراخى، ما نتهاونوش وخا بدينا اللقاح، خص نبقاو مستمرين في اإللتزام 
باإلجراءات اإلحترازية واإلجراءات الصحية الضرورية سواء كانت فردية 

أو كانت جماعية.

وهي مناسبة بطبيعة الحال باش نّوه باملقاربة اللي اعتمدتها بالدنا 
نت من تحقيق إنجازات ونجاحات 

ّ
تحت قيادة، جاللة امللك، والتي مك

متراكمة ومتوالية في مجال تدبير الجائحة، وإنجاز عدة أمور إيجابية 
ملصلحة املواطنات واملواطنين ولفائدة الوطن ولفائدة اإلقتصاد الوطني 
واستثمار الفرص أيضا التي تتيحها هذه الجائحة، ألن الجائحة الجريحة 
الصحية  واألضرار  واملفاسد  املشاكل  ديال  لبزاف  كتأدي  ل  صحيح 

واالقتصادية واإلجتماعي، ولكن أيضا تفتح فرصا كثيرة بدأت بالدنا 
لب مّنا جميعا اإلنخراط اإلنخراط في هذه 

ّ
في استثمارها، وهذا كل كيط

الدينامية اإليجابية بدل النزوع إلى منحى التبخيس والتيئيس كما ذهب 
إلى ذلك البعض مع كامل األسف، هناك نجاحات كثيرة متتالية قصص 
نجاح ترددها اليوم الدوائر اإلعالمية والخبراء العامليين، فيجب أن نفخر 
بها ونعتّز بها ونعّرف بها وليس أن نقوم بالخطاب املعاكس في تبخيسها، 
بحال إيال كنضّرو روسنا وكنضّرو بالدنا وهذا غير معقول، وخصوصا 
أن هناك بعض اإلخوان سامحهم هللا أطلقوا العنان للسانهم باتهام 
الحكومة بالعجز بمناسبة موضوع الحديث عن موضوع اللقاح ودعا 

الحكومة إلى اإلستقالة.

وإننا من هاذ املنبر أقول لهذه األصوات أنها يجب اليوم أن تعتذر 
التيئيس  وخطابات  التبخيس  خطابات  من  سئموا  الذين  للمغاربة 
والخطابات السلبية، يالعكس خصنا نكونو احنا في املقدمة ممن يبث 
خطاب اإليجابية، ألن هذا هو الذي إن شاء هللا ينفع بالدنا ويزيد الثقة 
ديال املواطنات واملواطنين في النخبة السياسية، هذا وأشكر السيدات 
والسادة النواب املحترمين على طرح أسئلتهم فيما يخص هاذ املوضوع 
الحيوي اللي هوسياسة الحكومة لدعم املنتوج الوطني، فهاذ املوضوع 
عندو أهمية ألنه كيعزز أوال الوطنية وكيعزز املنتوج الوطني وكيعزز 
املقاولة املنتجة الوطنية املنتجة، اللي هي مقاولة مواطنة وما يستتبع 
كل هذا من تنشيط اإلقتصاد الوطني من إنتاج الثروة من توفير مزيد 
من مناصب الشغل، وهاذ املوضوع األهمية ديالو كاينة في أن دعم 
املنتوج الوطني تيستلزم واحد التلقائية واحد اإللتقائية ديال جميع 
السياسات والتشريعات وتضافر العمل ديال جميع القطاعات، وأيضا 
يستلزم توفير مناخ مالئم لإلستثمار ومناخ مالئم لعمل ونشاط املقاولة 
اإلجراءات  من  سيل  إلى  باإلضافة  الوطني،  اإلنتاجي  النسيج  وتأهيل 
املرتبطة بالدعم دون أن نن�سى أن هناك فاعل أسا�سي في هاذ العملية 
اللي هو املواطن نفسه املواطن الذي نحتاج إلى أن نرفع ثقافة استهالك 
املنتوج املغربي وأن نؤصل هذه العادة اإلجتماعية وقديما كانوا املغاربة 
زيد  ويحلب شاتو  غذاتو  ويطيب  ياك،  تيخيط كساتو  ما  لي  كيقولو 
عزيه في حياتو، على حسب اختالف املناطق، لكن يجب أن نعترف بأن 
استهالك املنتوج الوطني واإلستهالك الداخلي ببالدنا عرف فعال عدد من 
اإلختالالت املتراكمة على مدى عقود، من أبرزها النزوع إلى استهالك 
املنتوجات األجنبية وأحيانا في بعض األوساط عندنا كاع واحد الثقافة 
اللي الواحد كيجي يقول ليك بأن هذه اللي جات من برا أحسن من هادي 
اللي كنتجو احنا، ويقلب على اللي جات من برا باش هو يشريها واخا تكون 
أغلى أحيانا، أحيانا تكون أغلى وعندو الثقة فيها، فهذه ثقافة مع األسف 
الشديد انتشرت بفعل عوامل متعددة وفي مقدمتها ضعف عام لثقافة 
تثمين املنتوج الوطني والثقة في املنتوج الوطني، واحنا واجبنا جميعا 
ليس فقط الحكومة والحكومة عندها مسؤولية ولكن الجميع، فاعلين 
الحزبيين، البرملانيين، الفاعلين املدنيين، كل �سي نتضافروا باش نعطيوا 
نقلبو هاد الثقافة تولي ثقافة ديال االعتزاز باملنتوج الوطني، ونحن نعرف 
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لحياة  بالنسبة  الوطني مهم  املنتوج  استهالك  الوطني،  أن اإلستهالك 
املقاولة املغربية وكتمكن باش تكون واحد الفرص استثمارية وتشغيلية 
مهمة جدا، إضافة إلى أنها كتأثر بشكل مباشر على امليزان التجاري بفعل 

اللجوء املفرط إلى اإلستيراد عند تفضيل املنتوج األجنبي؛

 19 كوفيد  أزمة  قليل  منذ  قلتم  كما  الحالية  األزمة  أكدت  وقد 
الحاجة املاسة إلى استهالك املنتوج الوطني، ليس فقط باعتبار ذلك 
مطلبا اقتصاديا فحسب، بل باعتباره مسألة حيوية، ومسألة سيادية 
القطاعات  بعض  وفي  املجاالت  بعض  في  سيما  ال  لبالدنا  بالنسبة 
وبالنسبة لبعض املنتوجات اللي هي إستراتيجية وحيوية، وهذا سيؤدي 
إذا اعطينا للمنتوج الوطني القوة ديالو سيؤدي إلى تمنيع اإلقتصاد 

الوطني من األزمات ومن الصدمات وخلق نمو داخلي مهم؛

والواقع أن نسيجنا املقاوالتي برهن خالل هاد املرحلة ديال كوفيد 
19 دابا احنا اآلن في سنة تقريبا، برهن عن مرونة عالية تمثلت في أنه 
التي خلقتها األزمة  الظرفية  التكيف والتفاعل مع متغيرات  استطاع 
واستطاعت  أيضا  الدولي  الطلب  واكب  بل  الوطني،  الطلب  وواكب 
العديد من املقاوالت الوطنية التي أريد هنا أن أحييها وذلك بدعم من 
الحكومة بطبيعة الحال استطاعت تحويل أنشطتها اإلنتاجية إستجابة 
للطلب الداخلي من خالل إنتاج عدد من األدوات أو من املنتوجات أو 
من املعدات التي احتاجناها في خضم هذه األزمة وذلك بمعايير دولية، 
وبمعايير وبأسعار تنافسية أيضا ولنا في ذلك قصص نجاح حقيقية 
ال يساعدنا إال أن نعتز بها وهي التي أسهمت في آفاق واعدة إلنعاش 
اإلقتصاد الوطني إلنعاش الصناعة املغربية في ظل هذه الجائحة وما 
الكمامات التي نرتضيها اليوم جميعا إال نموذج لهاد قصص النجاح هذه 
واحدة منها وإال هناك عشرات قصص النجاح األخرى والتي تشرفت 
باإلشارة إليها في مناسبة سابقة من هذا املنبر أو أشار إليها بعض السادة 

الوزراء في عروضهم؛

إذن أريد أن أتوجه بالشكر للمقاولة املغربية املواطنة وأدعوها وال 
سيما املقاوالت الكبيرة منها إلى مزيد من التعبئة، مزيد من التضحية 
املنشود والتنمية اإلجتماعية  من أجل تحقيق اإلنعاش اإلقتصادي 
املرجوة، وقد شهدت هذه السنة أيضا إقبال املغاربة على هاد املنتوج 
الوطني وعلى استهالك هذه املنتوجات الوطنية وما ينبغي العمل على 
ترصيده في املستقبل وتكريسه أكثر من خالل تقوية الثقة ثقة املواطن 

في املنتوج الوطني.

وفي هذا الصدد، وبناء على املعطيات التي تستصدرها املندوبية 
السامية للتخطيط يتضح أن نسبة اإلنتاج الوطني في الطلب الداخلي 
سجلت منذ سنة 2007 منحا تنازليا مستمرا الطلب الداخلي على املنتوج 
الوطني كان منذ حوالي 15 سنة نقولو يشهد مد تنازلي مستمر والسنة 
األولى أول سنة كيشهد فيها كنشهدوا فيها توقف هذا املنحى التنازلي هو 
سنة 2019، إذ شهد الطلب على اإلنتاج الوطني مدا تصاعديا خفيفا 
وفاعلين  حكومة  الجميع  الجهد  مضاعفة  ضرورة  إلى  يدعو  ما  وهو 

املنتوج  على  الطلب  في  اإليجابي  املنحى  هاد  نثبتوا  باش  اقتصاديين 
الوطني في املستقبل، وعيا من الحكومة بأهمية هذا املوضوع وبأهمية 
املنتوج الوطني ودعمه، فقد عملت على اعتماد سياسة إرادية شجاعة 
مبكرا وليس في ظل األزمة فقط واتخاذ العديد من اإلجراءات األساسية 
استهالكها،  وتشجيع  املغربية  املنتوجات  لدعم  استشرافية  وبرؤية 
بطبيعة الحال دائما مع مراعاة إلتزامات املغرب الدولية في إطار اتفاقاته 
إلتزام  بلدانا ودوال أو تجمعات وهو  الدوليين سواء كانوا  مع شركائه 

مبدئي للحكومة ازدادت أهميته وراهنيته مع ظروف األزمة الحالية؛

مناخ  تحسين  ملواصلة  �سيء  كل  وقبل  أوال  اتباعا  نطرق  غادي 
األعمال ودعم اإلستثمار والنسيج اإلنتاجي املقاوالتي والذي اشتغلت 
فيه الحكومة منذ اليوم األول لتنصيبها، ثم بعد ذلك سأقف عند أهم 

التدابير التي اتخذت لدعم املنتوج الوطني؛

مناخ  تحسين  الحكومة من  فقد جعلت  األول،  للمحور  بالنسبة 
الوطني  واملقاوالتي  اإلنتاجي  النسيج  ودعم  اإلستثمار  ودعم  األعمال 
رافعة  بكونه  الراسخة  قناعتها  انطالقا من  في سياستها  أولوية كبرى 
أساسية لتعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني، وكانت الحكومة قد أعلنت 
منذ البداية في البرنامج الحكومي وبشكل إرادي وشجاع عن ترسانة من 
اإلصالحات التي كانت تعتزم القيام بها لتحقيق هذه الغاية، ولقياس 
مدى التقدم في اإلنجاز وتقييم األث،ر حددت الحكومة هدفا واضحا 
فيما يخص تحسين مناخ األعمال هو ولوج اإلقتصاديات الخمسين 
األوائل عامليا في تقرير ممارسة األعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا 
-دوين بيزنيس- الولوج إليه سنة 2021 وهو مؤشر دولي هذا هو املهم 
ديال هاد املؤشر ال يحابي أحدا ودقيق يقيس اإلنجازات واإلصالحات 
على أرض الواقع وليس فقط نظريا وفي الشعارات وفي القوانين وال ينبني 
على االنطباعات وعلى األحاسيس، ويمكن أن نقول اليوم بأن بالدنا إن 
شاء هللا تقترب إلى هذا الهدف بكل ثقة وثبات بفضل العمل الدؤوب 
مختلف  مع  بشراكة  الحكومة  بها  قامت  التي  املتتالية  واإلصالحات 
أيضا  والبرملان  الدستورية  املؤسسات  الخاص،  القطاع  املتدخلين 
أسهم في هذا الورش في املجال التشريعي وهي إصالحات ثبتت أهميتها 
الحالية وتداعياتها حيث مكنت من مواكبة  األزمة  في ظل  وراهنيتها 
النسيج املقاوالتي الوطني في استعادة ديناميته واستشراف آفاق واعدة 
للنمو والتطور فيما بعد مرحلة الجائحة، ما هي أهم هذه اإلصالحات 

باختصار؟ هناك:

ودعم  األعمال  مناخ  تحسين  إلى  تهدف  هيكلية  إصالحات  -أوال: 
االستثمار وهي تقريبا 8 داإلصالحات، قمنا بها من نهار األول إلى اليوم، 
أوال التنزيل الفعلي لإلصالح الشامل للمراكز الجهوية واالستثمار وهي 
قصة نجاح حقيقية واألرقام تبين ذلك ويمكن أن نرجع إليه في عرض 
خاص حول دعم االستثمار، وقد بدأت تظهر اآلثار اإليجابية لهاد الورش 
على الرغم من قصر املدة الزمنية الذي انطلق فيه بعد املصادقة على 
القانون وبعد العمل على إرساء هاد املجالس الجهوية لالستثمار وتعيين 
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املسؤولين وتبرز املؤشرات ارتفاع عدد مشاريع االستثمار التي تواكبها 
هذه املشاريع بنسبة تقارب %50 ما بين سنتي 2019 و2020 وتقلص 
معدل آجال ملفات معالجة ملفات االستثمار من أكثر من 100 يوم إلى 

أقل من شهر واحد.

القانوني للضمانات املنقولة لتسهيل  النظام  تنزيل إصالح  -ثانيا: 
حصول املقاوالت على التمويل إلنجاز مشاريعها، الضمانات املنقولة 
كانت الضمانات من قبل غير منقولة، اليوم أصبحت املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة اللي ما عندوش عمارات وبنايات وأرا�سي يمكن اليوم أن يلج 
إلى التمويل عن طريق ضمانات غير منقولة وخاصة املقاوالت الصغرى 
إذ  املنقولة فقط،  الضمانات  تمتلك هذه  التي  املتوسطة  واملقاوالت 
ذلك  وشكل  املنقولة  الضمانات  نظام  إصالح  على  الحكومة  عملت 
تتويجا ملسار إصالحي عميق وجوهري طال انتظاره منذ ما يزيد عن 
10 سنوات، فصدر القانون املتعلق بالضمانات املنقولة في 22 أبريل 
2019 وأصدرنا املرسوم املحدث للسجل الوطني اإللكتروني للضمانات 
املنقولة في 21 نونبر 2019 وكذلك أحدث وتم تفعيل العمل باملنصة 
اإللكترونية للسجل الوطني للضمانات املنقولة في 2 مارس 2020 وقد 
حقق كل ذلك نجاحا فاق االنتظارات بحمد هللا، وعرف السجل الوطني 
من  وأكثر  عملية  ألف   218 من  أكثر  املنقولة  للضمانات  اإللكتروني 
104 آالف إشعار بتقييد الرهون بالسجل اإللكتروني في مدة أقل من 
سنة، غير فهاد الفترة من مارس إلى اليوم، من مارس إلى اليوم، وأكثر 
من 104 ألف إشعار بتقييد الرهون بالسجل اإللكتروني بمبلغ إجمالي 
يقدر بحوالي 173 مليار درهم، وكان الهدف أقل من ذلك بكثير، كان 
الهدف اللي قلنا من هنا لسنة نحققوه أقل من ذلك بكثير، وذلك إذن 
ما بين 2 مارس و31 دجنبر 2020 وهو ما مكن بطبيعة الحال العديد 
من املقاوالت من تقديم ضمانات بطريقة إلكترونية وأدى بالتالي إلى 
تخفيض كلفة أجور الخدمات املقدمة من خالل تعويض تلك الكلفة 
بأداء أجر قار محدد فقط في 100 درهم عن كل خدمة وهذا فعال يعتبر 

نجاح وسنرى تأثيره في املستقبل إن شاء هللا؛

-ثالثا: تطوير نظام معالجة صعوبات املقاولة، هاد األوراش كلها 
ساهم فيها البرملان بطبيعة الحال من خالل تطبيق القانون رقم 73.17 
بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو إصالح جوهري 
كيشكل واحد التحول أسا�سي فيما يتعلق بمساطر صعوبات املقاولة 
سواء في تدبيرها ومعالجة وضعية املقاوالت التي تعرف صعوبات، ومكن 
لصعوبة  املبكر  والرصد  الوقاية  تبني  من  بالخصوص  اإلصالح  هذا 
املقاولة من خالل تعزيز مساطر املراقبة وإحداث مسطرة اإلنقاذ وإعادة 
تأهيل مسطرة التسوية القضائية وإشراك كافة الفاعلين في املسطرة 
بطريقة إيجابية وبطريقة مسؤولة وبطريقة سريعة أيضا ومن خالل 
اآلليات واإلجراءات التي تتضمن هذه املنظومة هاد مسطرة اإلنقاذ التي 
تسهم بطريقة فعالة في التخفيف ومعالجة اآلثار السلبية على املقاوالت 
التي تعاني من صعوبات وبالتالي تتفادى أن ينتهي بهذه املقاوالت األمر إلى 

التصفية القضائية؛

-رابعا: تنزيل ورش إصالح حكامة اإلدارة وتبسيط املساطر اإلدارية 
من خالل القانون الذي أيضا صادقتم عليه والذي يروم إلى تقوية الثقة 
بين اإلدارة واملرتفق وتأطير عمل املرافق العمومية بناء على مساطر 
دقيقة وشفافة ومبسطة خدمة للمواطن وخدمة للمقاولة وهذا أيضا 
بتبسيط  الوطنية  البوابة  إعداد  انطلق  وقد  هيكلي وعميق،  إصالح 
املساطر اإلدارية والتي ستدخل حيز التنفيذ داخل األجل املنصوص 
عليها في القانون، وستصبح املساطر اإلدارية املنشورة في هذه البوابة 
هي املرجع الرسمي والوحيد امللزم لإلدارات التقيد بها في تعاملها مع 
ميثاق  بمثابة   54.19 رقم  القانون  مشروع  إعداد  تم  كما  املرتفق، 

املرافق العمومية والذي يوجد في البرملان قيد املصادقة؛

العام  القطاعين  بين  للشراكة  الجديد  اإلطار  تفعيل  -خامسا: 
والخاص والذي صادقتم على قانونه أيضا؛

-سادسا: إعداد مشروع جديد لإلستثمار وهو ثمرة لهذه املشاريع 
كلها، هاذ ال�سي كل �سي غادي نرصدوه وسيأتي مشروع جديد لإلستثمار 

ونحن بصدد املراحل النهائية اإلعدادية في أفق إحالتها على البرملان؛

-سابعا: إحداث صندوق محمد السادس لإلستثمار، والذي يعهد 
الوطني  اإلقتصاد  قدرات  من  والرفع  باإلستثمار  النهوض  مهمة  إليه 
عبر دعم القطاعات اإلنتاجية وتمويل ومواكبة املشاريع، وخصوصا 

املشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص؛

أشرت  وقد  أنه  ذلك  العمومي،  اإلستثمار  دعم  مواصلة  -ثامنا: 
لهاذ القضية مرارا على الرغم من أن املالية العمومية املداخل ديالها 
املالية  ديال  املداخل  راه على حسب آخر إحصاء نقصات  نقصات، 
العمومية سنة 2020 بأكثر من 80 مليار درهم باش نقصت، رغم ذلك 
حافظت الحكومة على مستوى اإلستثمار العمومي، ألن كنعتبرو هاذ 
اإلستثمار العمومي رافعة أساسية لإلقتصاد، وبالتالي حددنا في ميزانية 
2021 والتي صادقتم عليها مبلغا غير مسبوق لإلستثمار العمومي، يبلغ 
130 مليار درهم أي بزيادة %16 مقارنة مع سنة 2020، وبهذا املجهود 
اإلستثنائي بلغ معدل اإلستثمار العمومي السنوي خالل الوالية الحالية 
كلها املعدل حوالي 201.6 مليار درهم مقابل 186 مليار درهم ما بين 

2012 و2017 و132 مليار ما بين 2007 و2012.

جدا  الصغيرة  سيما  ال  املقاوالت  بدعم  مرتبط  الثاني:  -املحور 
والصغيرة واملتوسطة وهذا فيه عدد حزمة من اإلجراءات، الخاصة 
هنا  سأشير  اإلقتصادية،  لألنشطة  التدريجي  اإلستئناف  ملواكبة 

بالخصوص إلى 6 إجراءات كبرى:

أوال-تعزيز آليات الضمان وتمويل املقاوالت، من خالل آليات ضمان 
 إقالع املقاوالت الصغيرة 

ّ
متعددة في البداية ضمان إكسبريس من بعد وال

جدا واملتوسطة، من بعد ضمان إقالع وآلية خاصة للمقاولين الذاتيين 
وهاذي مهمة جدا؛

ثانيا: العمل على اإلستدامة املالية واملؤسساتية لنظام الضمان، 
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عبر تحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة تحت إسم 
الشركة الوطنية للضمان وتمويل املقاولة؛

ثالثا: إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطالقة؛

رابعا: تشجيع اإلستثمار في مجال املعدات الالزمة ملواجهة الوباء، 
من خالل برنامج استثمار تكنولوجيا كوفيد 19، وهذا برنامج خاص 
يدّعم املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة في حدود %30، من 
املبلغ اإلجمالي لإلستثمار مع سقف 10 مليون درهم بالنسبة املقاوالت 
جدا،  الصغيرة  للمقاوالت  درهم  مليون  و1.5  واملتوسطة  الصغيرة 
وتمّيزت حصيلة هذا البرنامج بمواكبة 69 مشروعا باستثمار إجمالي يبلغ 
507 مليون درهم وبمنحة تبلغ 112 مليون درهم، مع إلتزامات بإحداث 

أكثر من 4000 منصب شغل من بينها 2200 منصب شغل مباشر؛

خامسا: إحداث آليات التمويل التعاوني crowdfunding هذا الذي 
يهدف إلى إدخال آلية جديدة لتمويل املشاريع من خالل جمع أموال 
مباشرة من الجمهور من طرف شركات للتمويل التعاونيمعتمدة، ونحن 
في انتظار املصادقة النهائية لهذا القانون في البرملان، وهذا ينتظره الكثير 

من املقاولين الصغار هاذ اآللية مهمة جدا؛

سادسا: تشجيع البحث العلمي في مجال اإلنتاج من خالل مراكز 
ن من ترصيد املكتسبات التي حققتها الكفاءات 

ّ
البحوث العلمية بما يمك

املغربية العلمية، من قبيل تطوير أجهزة التنفسس االصطناعي والطقم 
الخاص le kit بتشخيص كوفيد 19 والذي دخل فعال مرحلة التصنيع 
واملعتمد عليه في تقنية PCR وغيرهما من اإلبتكارات والتي دعمت من 

قبل الحكومة من البداية إلى النهاية.

ثالثا: تأهيل وإدماج القطاع غير املهيكل ذلك أن إدماج القطاع غير 
املهيكل هو أيضا مهم جدا لتقوية اإلنتاجية ديال املغرب وإنتاج وتقوية 
اإلنتاج الوطني، في هاد املجال اتخذت عدد من اإلجراءات ولكن أنا 
بغيت نشير بالخصوص إلى إجراءين مهمين: أولها الدعم القوي لبرنامج 
املقاول الذاتي والذي عملت الحكومة على تتبعه ودعمه مما أدى إلى 
تحقيق نتائج فاقت التوقعات كلها، دابا احنا كنقتاربوا من 250 ألف 
التغطية الصحية  الذاتي من  املقاول  في استفادة  الفعلي  البدء  ومع 
فإن هذا النظام مؤهل ملعرفة تطور أكبر مما ستكون له آثار إيجابية 
اقتصادية وإجتماعية، وقد أيضا تدارت واحد اآللية خاصة للضمان 
ولتوفير التمويل ب %0 لهذه يعني بدون فوائد لهذا النوع من املقاولين 

الذاتيين؛

كما يندرج في هذا اإلطار إحداث املساهمة املهنية املوحدة لفائدة 
األشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل ولفائدة املقاولين 
الذاتي برسم قانون املالية 2021 والتي من شأنها التشجيع على اإلندماج 
في القطاع املهيكل، دابا هادي غادي تكون واحد املسألة اللي غتنفع 
جميع من يريدون يدخلو ويخرجو من القطاع غير املهيكل إلى القطاع 
املهيكل، هنا غيتوفر لهم إن شاء هللا هاد التغطية الصحية، هذا املحور 

األول تحسين مناخ األعمال ديال املقاولة عموما وهاد ال�سي كانت فيه 
إجراءات استباقية شجاعة جريئة بعضها غير مسبوق وعندو تأثير قوي 
على اإلقتصاد الوطني، تدابير عامة لدعم املنتوج الوطني هادي خاصة 
بدعم املنتوج الوطني، ذلك أن درنا عدد من اإلجراءات فهاد املجال 

غادي نسرد منها ما يلي :

من  عدد  أنهدارت  ذلك  الوطني  املنتوج  تنافسية  تقوية  أوال:   -
اإلجراءات، نذكر بعضها بعضها صادقتو عليه في قوانين مالية أوال: 
الرفع من نسبة رسم اإلستيراد املطبق على بعض املنتجات مكتملة 
الصنع من 25 إلى 30 % في القانون التعديلي 2021 ثم بعض تلك 
املنتجات رفعت إلى %40 في قانون املالية 2021 وذلك من أجل تشجيع 

اإلنتاج املحلي وتقليص عجز امليزان التجاري.

- ثانيا: اإلنكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل 
الحر ويدخل في هذا اإلطار مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا من 

أجل حماية املنتوجات املغربية وال سيما في قطاعي األلبسة والنسيج.

- ثالثا: الحرص على تطبيق تدبير الحماية التجارية املنصوص عليها 
في اإلتفاقيات ذاتها كل ما استلزم األمر ذلك كلما استلزم األمر ذلك، 
تزايد مكثف  بأن هناك حجم  بالخصوص عندما نحس  ال�سي  وهاد 
لإلستيراد في مادة بشكل غير منطقي اإلغراق مما يعني أنه ننتابهو إلى 
وجود منافسة غير مشروعة وبطبيعة الحال احنا هاد التدابير الحمائية 
وأيضا التدابير السابقة نلتزم بها في إطار اإلتفاقيات الدولية واإللتزام 

بتعهدات بالدنا الدولية.

- رابعا: الرفع من مجهود الترويج للمنتوج الوطني ويدخل في هذا 
االستيراد  على  الضريبي  الشبه  برسم  املتعلق  املرسوم  تعديل  اإلطار 
املرصود لتمويل عمليات إنعاش اإلقتصاد الوطني وتنسيق الصادرات 
ونسميو احنا إنعاش الصادرات وذلك بهدف ترشيد وتقوية الهيئات التي 
تتولى التعريف والترويج باملنتوج الوطني، احنا رشدناها وأيضا قوينا 

الدعم لهذه املؤسسات .

الصفقات  منظومة  مستوى  على  التدابير  من  ثاني  نوع  هناك 
العمومية ذلك أنه في مجال اإلستفادة من نظام األفضلية في مجال 
الصفقات العمومية، فلم يعد هذا مقتصرا فقط على العروض املالية 
املقدمة من قبل املقاوالت الكبرى أو املتوسطة أو الصغرى وإنما أيضا 
يشمل العروض املالية املقدمة من قبل املقاولين الذاتيين، من قبل 
التعاونيات من قبل اتحاد التعاونيات بمقت�سى مرسوم أصدرته في هذا 
املجال، ولكن أيضا تفعيال ملقتضيات املادة 155 من مرسوم الصفقات 
العمومية أصدرت منشورا يوم 10 شتنبر 2020 يتعلق بتفعيل األفضلية 
الوطنية وتشجيع املنتوجات املغربية في إطار الصفقات العمومية باش 
نلزمو أكثر أصحاب املشاريع اإلدارات العمومية واملقاوالت العمومية 
واإلدارة الترابية بمنح األفضلية للعروض املقدمة من طرف املقاوالت 
في  الذاتيين  واملقاولين  التعاونيات  واتحادات  والتعاونيات  الوطنية 
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حدود 15 % من الثمن، وعلى سبيل املثال فهناك قطاعات تطبق هذه 
األفضلية 100 % في السنوات األخيرة؛

-ثالثا: تشجيع املنتوجات املغربية أيضا فقد تم إلزام -بمقت�سى 
واملؤسسات  اإلدارات  من  املشاريع  أصحاب  إلزام  املرسوم-  نفس 
العمومية والجماعات الترابية بمنح األفضلية للمواد منتوجات مغربية 
خصوصا التقليدية منها أو املصنعة بالتنصيص صراحة على ذلك في 
دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحمالت املتعلقة بصفقات األشغال 
والتوريدات التي تبرمها هذه الجهات متى كان املنتوج املغربي بطبيعة 
الحال يستجيب للمعايير واملواصفات القياسية املعتمدة، كما تم حصر 
اللجوء للمواد املستوردة من الخارج في الحاالت التي ال يتوفر فيها منتوج 
مغربي يستجيب للمعايير التقنية املطلوبة مع إلزام أصحاب املشاريع 
بتقديم التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى تطبيق معايير دولية 
املنتوجات  إلى  اللجوء  أو  الذكر  القياسية سالفة  مخالفا املواصفات 
املستوردة وعلى سبيل املثال فقد تم الحرص على تضمين مبدأ أفضلية 
الوطنية  الوكالة  التي تشرف عليها  البناء  الوطني في صفقات  املنتوج 
للتجهيزات العامة والتي تبلغ حوالي 38 ورشا بمبلغ إجمالي يصل إلى 18 
مليار درهم. على كل حال هاد ال�سي اعطيناه أهمية وقفنا عليه واإلدارات 
ملزمة به وأيضا املؤسسات العمومية وأيضا الجماعات الترابية باش 
نقويو املنتوج الوطني ونعطيوه األولوية. وبطبيعة الحال هناك أيضا 
دعم املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا واملتوسطة في مجال التصدير، 
حتى هادي واحد املسألة مهمة جدا ألن عن طريق دعم املقاولة ودعم 
املنتوج  توفر  باش  كندعموها  تصديرها  دعم  طريق  وعن  إنتاجيتها 

الوطني أكثر وطنيا وإقليميا ودوليا.

تصدير  عرفت  املجال  هاد  في  تمت  اللي  الجهود  فهاد  ولإلشارة 
دينامية إيجابية خالل سنة 2020 على الرغم من الظروف العاملية 
للواردات  الصادرات  تغطية  معدل  سجل  فقد  بالجائحة،  املرتبطة 
تحسن ملحوظ ما بين النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف 
األول ل2020 إذ انتقل من 54 % من يناير إلى أبريل 2020 إلى 68 % في 
األشهر من أبريل إلى نونبر من نفس السنة، وقد أسهم في هذا التحسن 
وتيرة تطور الصادرات التي فاقت وتيرة تطور الواردات في نفس الفترة 
يعني نتيجة اإلجراءات كلها وظروف أخرى وأسباب أخرى الصادرات 
تتطور أكثر ما كطور الواردات وهذا هو الهدف ديالنا، هذا هو الهدف 

ديالنا عن طريق تقوية نسيج املقاولة الوطنية.

لدعم  الخاصة  القطاعية  التدابير  الثالث  املحور  في  أيضا  هناك 
الواردات  من  جزء  استبدال  الصناعة  مجال  في  الوطني،  املنتوج 
مليار درهم   131 اليوم عندنا  بمنتوجات صناعية محلية، هذا حنا 
تقريبا سنويا في السنة من الواردات، و183 مليار درهم الهدف ديال 
وزارة التجارة والصناعة هو نخفضوها ل 149 مليار درهم أي 34 مليار 

درهم من الواردات نبدلوها باإلنتاج املحلي.

وفي هذا اإلطار، ّدارت واحد املشاريع ّدارت واحد البرنامج طموح 

الصناعة  القطاعات:  من  عدد  في  للعموم  متاح  مشاريع  بنك  وفيه 
الغذائية، الصناعة الكهربائية، واإللكترونية، الحركية، وسائل النقل، 
قطاع النسيج، قطاع الجلد، الصناعة الكيميائية، والشبه كيميائية، 
مزايا  واملعدنية،  امليكانيكية  الصناعة  البالستيكية،  الصناعة  قطاع 
اإلستثمار والعقار الصناعي وغيره، هاد املجاالت دار فيه واحد البنك 
من املشاريع للمقاوالت التي تريد أن تنتج مواد نستوردها باش تولي هي 

تنتجها محليا وعندها سوق محلية وأيضا يمكن أن تصدرها؛

لتحقيق هدف  إنتاجي  500 مشروع  تم مواكبة  الورش  وفي هذا 
2023 هذا هو  في متم سنة  34 مليار درهم من الصادرات  تعويض 
األخضر  واإلقتصاد  والصناعة  التجارة  وزارة  توصلت  وقد  الهدف، 
والرقمي لحد اآلن ب 634 مشروع احتفظت منها ب 259 مشروع، تمثل 
فرصة لتعويض واردات بقيمة 17 مليار درهم أي ما يمثل فعليا 51% 

من الهدف املتوخى سنة 2023؛

وقد تم فعال بتاريخ 11 نونبر 2020 التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية 
بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم في مختلف القطاعات، وستولي 
الحكومة عناية خاصة وإهتمام خاص ضمن عقود الشراكة بين القطاع 
العام والخاص للقطاعات الصناعية املوجهة للتصدير واإلستثمارات 
ذات القدرة العالية وعلى تعويض املنتجات املستوردة بمنتجات مغربية 
املنشأ، على مستوى املنتوجات الفالحية ودعم الصناعات الغذائية 
هناك أيضا إهتمام كبير في هاد املجال باملنتوج الوطني وتم التوقيع على 
عقد برنامج بين الحكومة والتنظيمات املهنية املعنية للفترة املمتدة 
ما بين 2017 و 2021 بهدف تطوير أهم سالسل الصناعات الغذائية 
الخاصة بالحوامض والخضر والفواكه الطرية واملصنعة وزيت الزيتون 
والحليب واللحوم بسكويت والحلويات والشكالطة والعجائن الغذائية 

والكسكس وغيره كلها؛

وتتلخص أهم تدابير هذا العقد برنامج في:

تحفيز إحداث وحدات التبريد وتوضيب وتحويل املنتجات النباتية 
10 إلى%30 من كلفة اإلنتاج  والحيوانية عبر إعانات تتراوح من بين 
وكلفة املشاريع؛ دعم تصدير املواد الغذائية؛ تحفيز اإلستهالك الداخلي 
وسيمكن هذا عقد البرنامج من إحداث حوالي 39 ألف منصب شغل 
قار إضافي ورقم معامالت سنوي إضافي يعادل 41 مليار درهم، هاد 
اإلجراءات مكنت من إطالق دينامية هامة في مشاريع وحدات تثمين 
لصندوق  الوحيدة  الشبابيك  استقبلت  حيث  الفالحية  املنتوجات 
التنمية الفالحية إلى غاية متم سنة 2020 حوالي 175 طلب إعانة تهم 
مشاريع باستثمار مرتقب يفوق 3.4 مليار درهم ويرتقب أن تحدث أكثر 

من 20 ألف منصب شغل.

على كل حال هاد البرنامج والبرنامج اللي قبل منه كيبين أن هادي 
سياسة إرادية للحكومة استباقية حتى قبل وجود األزمة ديال كوفيد 19 

ألنه داخل في برنامج واسع إستراتيجي وأيضا طموح؛
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تطوير وتثمين منتجات الصيد البحري الوطنية هذا أيضا واحد 
املجال في إطار مخطط التسويق املؤسساتي من بين املشاريع التي أعدت 
والتي توجد قيد التنفيذ هناك محاولة ليصبح املغرب رائدا عامليا في 
تصدير مصبرات السردين واألخطبوط وهو اليوم يصدر منتجات الصيد 
البحري إلى أكثر من مائة دولة عبر العالم، ويعتبر اإلتحاد األوروبي أول 

شريك للمغرب في هذا املجال.

املتجددة  الطاقات  مجالي  في  الوطني  املنتوج  دعم  أيضا  هناك 
إنتاج  إطار  في  يدخل  هدف  الهدف  واحد  تدار  أنه  ذلك  واملعادن، 
والهدف هو تطوير نسيج صناعي  بكلفة معقولة  املستدامة  الكهرباء 
محلي متخصص في تقنيات الطاقات املتجددة، معنى ذلك عندنا واحد 
البرنامج ديال الطاقات املتجددة، ذاك ال�سي اللي غادي نتجو به هاد 
الطاقات املتجددة خصنا نتجوه احنا أيضا، األلواح الشمسية، األدوات 
األخرى، إلى آخره، خصنا نقويو النسيج الصناعي الوطني كي يستطيع أن 
ينتجه، وفي هذا هناك إجراءات من أجل تعزيز مبدأ األفضلية الوطنية 

في هذا املجال؛

وأيضا في مجال املعادن فقد الحكومة عملت على مراجعة القانون 
املنظم للنشاط املعدني ببالدنا من خالل مشروع قانون متعلق باملناجم 
يوجد حاليا في مراحل متقدمة من اإلعداد، وهاد القانون من بين أو 
مجال  في  الوطني  املنتوج  دعم  مقتضياته  بين  من  القانون  مشروع 

املعادن؛

في مجال  الوطني  املنتوج  ديال  القيمة  أيضا دعم سلسلة  هناك 
الصناعة التقليدية، وهذا تمت فيه عدد من اإلجراءات املهمة التي 
تهدف إلى دعم الصناعة التقليدية املحلية وأيضا إلى مواجهة املنافسة 
األجنبية التي تتعرض لها هذه الصناعة الوطنية، فلذلك خص الصناعة 
التقليدية الوطنية رفع التنافسية ديالها، رفع الجودة ديالها، مواصلة 
تنفيذ مضامين اإلستراتيجية الوطنية لشارات الجودة، والحمد هلل، 
هذا ّدار فيه عدد مهم من الجهود ويتوفر القطاع على أكثر من 60 عالمة 
جماعية للتصديق تم تسجيلها لدى املكتب املغربي للملكية الصناعية 
والتجارية لحمايتها وطنيا وكذلك لحمايتها دوليا في اإلتحاد األوروبي وفي 
الواليات املتحدة األمريكية وفي إفريقيا أيضا، وتم أيضا الشروع في إنجاز 
برنامج يهم إحداث البيانات الجغرافية ملنتوجات الصناعة التقليدية 
الصناعة  ملنتوجات  الجغرافي  التنوع  على  الحفاظ  هو  منه  والهدف 
التقليدية وفي ظروف الجائحة وجدت واحد الدعم خاص للتسويق 
للمنتوجات ديال الصناع التقليديين عن طريق التوقيع مع 7 منصات 
تجارية رقمية من أجل إعطاء الفرصة لترويج هذه املنتجات التقليدية.

إذن أنا أردت من خالل هذا العرض املقتضب في الحقيقة، ألن ما 
يمكنش نقدم جميع التفاصيل ألنها واحد الورش طويل بديناه من 
البداية أوال أن الحكومة انطلقت في هذا الورش واتخذات عدد من 
القرارات أسهمت بقسط وافر في دعم املنتوج  اإلجراءات وجدد من 
وبطريقة  الجائحة  ظروف  في  حتى  مواصلتها  على  وحرصت  الوطني، 

استباقية ألن بديناه من النهار األول بدينا هاد النوع من اإلجراءات.

وأريد أن أقول بأن الحكومة عازمة على تعزيز وحماية املنتوج الوطني 
واتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية سواء كانت اإلجراءات تنظيمية أو 
تدبيرية أو اقتراح إجراءات قانونية من أجل ذلك، مع مراعاة بطبيعة 
احترام  وأيضا  العمل،  بها  الجاري  والقوانين  التشريعات  كافة  الحال 
إلتزامات بالدنا تجاه شركائه. هاد الورش هو ورش إصالحي كبير يجب 
أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق أهدافه: تثمين املنتوج الوطني، تثمين 
ألنه  الوطنيين  واملنتجين  والصناع  املستثمرين  املقاولين  ديال  العمل 
مهما كان الجهد الذي ستبذله الجهات الرسمية وستبذله املقاوالت 
لدعم وتجويد املنتوج املحلي، فإن انخراط املواطن وانخراط املستهلك 
وانخراط املقاولة حتى هي ألن حتى هي مستهلكة للمنتوج، حتى هي مدعوة 
إلى استهالك املنتوج الوطني، انخراطهم الواعي بأهمية دعم هذا املنتوج 
الوطني واستهالكه هو العامل الحاسم فهاد املجال، وهو الدعم الذي 
يمكن أن يؤدي إلى تطور املنتوج الوطني وازدهار هاد املنتوج الوطني 

ليكون أكثر قدرة على الصمود واملنافسة.

وهنا أدعو الجميع إلى أن نتعاون جميعا وأن يبذل كل واحد جهده 
من املوقع ديالو لترويج ثقافة أوال استهالك املنتوج الوطني، أنا كنعقل 
هادي عقود كان هداك صندوقة ديال لوقيد كان فيها: »إن باستهالككم 
املنتوج الوطني تساهمون في اقتصاد البالد« �سي حاجة بحال هاكا »في 
لهاد  البالد« خصنا عاود نرجعو، خصنا عاود نرجعو  إقتصاد  دعم 
واملنتجين  للمقاولة  ودعما  الوطني  للمنتوج  دعما  لترويجها  الثقافة 

الوطنيين، شكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا لك. نفتح اآلن باب التعقيبات 
بإعطاء  النائب  السيد  سمحتم  إذا  املسؤولة  ولكن  الشفوية  ما�سي 

الكلمة للسيد النائب نوفل الناصري بإسم فريق العدالة والتنمية.

فلنائ4 فلسيد نوال فلناص6ي:

فألكمالن  فألتمان  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  بسم 
على خاتم فألنبياء وسيد فمل6سلين محمد بن عبد هللا وعلى آله 

وصحبه ومن وفاله،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيد وزي6 فلدولة فلسيدفت فلوزرفء،

فلسادة فلسيدفت فلنوفب فملحتبمين،

السيد الرئيس، بداية ال يفوتني قبل الحديث عن حماية املنتوج 
الوطني أن أتحدث وأنوه وأفتخر بمجهود اململكة املغربية ملكا وحكومة، 
والذين انخرطوا في حماية األرواح املغربية بداية كذلك العناية بصحة 
لجميع  مجانيا  للتلقيح  الوطنية  الحملة  وإطالق  املغربي،  املواطن 
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املغاربة، وكما أشارت إليه وكاالت األنباء العاملية رويتز فإن املغرب يمثل 
رت بالريادة 

ّ
استثناءا حقيقيا في بلدان العالم وكذلك في إفريقيا، وبش

الناعمة للمملكة املغربية إن شاء هللا في إفريقيا عن جدارة واستحقاق.

فلسيد فل6ئيس،

على  منطقها  فرضت  كورونا  جائحة  أو  كورونا  الحال  بطبيعة 
اإلقتصاد الوطني، كما فرضت منطقها على العالم وفرضت .. التاريخية 
على اإلقتصاد العالمي، فالتداعيات اللي كانت اقتصادية وإجتماعية 
كذلك السياسية والصحية والنفسية أدت وزادت من حدة يعني وبروز 
توجه جديد وحمائية جديدة تجارية، أيضا فإن تغيير السلوك ديال 
الشركات العاملية وتعثر سالسل ديال التوريد وتوقف سالسل اإلنتاج 
وما  اإلقتصادية،  العوملة  انحصار  نسميه  ن  يمكنأ  ما  حدة  من  زاد 
يشمل ذلك من مزيد من إعادة التوطين لسالسل ديال التوريد وكذلك 
الترابط بين القطاع العام والخاص، هاذ  السيد الرئيس، املزيد من 
األمر هذا هاذ املحّصلة عطاتنا واحد النتيجة أن هناك توجه عالمي 
النهوض  الداخلي، هناك توجه عالمي اآلن نحو  اآلن نحو اإلستهالك 
الحكومة،  رئيس  السيد  احنايا  كيشجعنا  وهذا  املحلية  بالصناعات 
تتعزز  باش  ديالنا، كذلك  القانونية  الترسانة  نقّويو على األقل  باش 
اإلرادة الحكومية وكذلك باش نشعلو الحماس الشعبي باش آن بالفعل 
اللي  اإلشكاالت  حل  وكذلك  املغربي،  املنتوج  استهالك  إلى  نتوجهو 
كيعرفها هاد املنتوج املغربي، بطبيعة الحال اإلشكاالت اللي كيعرفها 
املنتوج املغربي ليست وليدة اللحظة أو وليدة كورونا، ولكن كما تعلمون 
رئيس الحكومة، هي وليدة التغير في بنية اإلقتصاد الوطني، والتحوالت 
اللي عرفها االقتصاد الوطني نتيجة اإلختيارات السياسية الكبرى اللي 
العاملية هاذ  دارتها اململكة املغربية، واللي انفتحت فيها على السوق 
االنفتاح على السوق العالمي وهاذ االنخراط في العوملة االقتصادية 
خلى املنتجات ديالنا تخضع بالضرورة إلى املنافسة الدولية، وانفتحت 
األبواب على مصراعيه ملنتجات أجنبية عن تنافسية أكثر من تنافسية 
اإلغراق  حالة  كنسقطوفي  كنا  الحاالت  بعض  وفي  املغربي،  املنتوج 
التجاري وفي حاالت أخرى كان هناك توجه كما أشار إليه السيد رئيس 
الحكومة، إلى أننا أن نستورد وإحالل املواد املصنعة املستوردة بشكل 
كبير مقارنة مع املنتوج املغربي ، وهذا من اإلشكاالت اللي كبيرة واللي 
خصنا والبد نعالجوها السيد رئيس الحكومة، إذن فبالنسبة ملعالجة 
هاذ املشكل وبالنسبة لحماية املنتوج الوطني نعتقد في فريق العدالة 
والتنمية، أن هذا األمر يتم عبر مستويين اثنين أو في مستويين اثنين أن 
نعالج الطلبة وأن نشجع اإلستهالك على املنتوج الوطني كما أشرتم إليه 
السيد رئيس الحكومة، ولكن كذلك أن نعّزز العرض وتنافسية املنتوج 
الوطني ثمنا وجودة السيد رئيس الحكومة، ويال جينا نفليو �سي شوية 
بنية اإلقتصاد الوطني كنلقاو أن النمو املغربي مدفوع بشكل أسا�سي 
بالطلب الداخلي، بالطلب الداخلي واستهالك األسرة في الطلب الداخلي 
يمثل %70 من هاذ %60 ديال النمو الداخلي، بمعنى أن حماية املنتوج 

الوطني وضرورة استهالك املنتوج الوطنيضرورة وأولوية وطنية باعتبار 
الدور األسا�سي ديالو في تحريك العجلة ديال اإلقتصاد الوطني، في بنية 
التركيبة ديال االقتصاد الوطني وكذلك في معدل النمو، بطبيعة الحال 
السيد الرئيس، أشرتم إلى عدة إجراءات من أجل الترسانات اللي درتوها 
من أجل حماية هذا الطلب الداخلي، وكذلك إجراءات أخرى درتوها 
السيد رئيس الحكومة ننوه بها كالدعم املالية اللي عطيتيو ديال 21 
مليار ديال الدرهم ل5 ديال املليون ديال األسر على 3 دفعات %45 في 
العالم القروي، باش تحافظوا على هاد القدرة الشرائية وهاد الطلب 
املوجه للسلع الداخلية، كذلك الدعم املالي تعطى ملليون األجير تقريبا 
2000 درهم لعدة دفعات باش تبقى املحافظة على هاد القدرة الشرائية 
داملواطن، كذلك لحماية القدرة الشرائية املشروع الكبير اللي نخارطات 
فيه الحكومة كنوهوا في فريق العدالة والتنمية به هو تعميم التغطية 
22 مليون مغربي كلهم تقريبا كان ما عندهمش تغطية  الصحية ل 
صحية وهاد األمر هذا سيعزز و سيمكن من تعزيز قدرتهم الشرائية، 
باإلضافة إلى اإلجراءات اللي طرقتو ليها السيد رئيس الحكومة، كتعزيز 
آليات األفضلية الوطنية اللي جات الحمد هلل في قانون املالية اللي جات 
كذلك في أن كل مستمر أو كل مواطن مغربي في الصفقات العمومية 
عطينا األسبقية ليلهم، وكذلك للمنتوج الوطني السيد رئيس الحكومة.

عالوة على ذلك السيد الرئيس فيما يتعلق بالشق العرض احنا 
نثمن ما قلته السيد رئيس الحكومة وكذلك نفتخر أن اإلنطالق وحماية 
املنتوج الوطني يتم أساسا عبر حماية وتعزيز تنافس املقاوالت الوطنية 
وحمايتها في هاد الركود اإلقتصادي الذي شهده العالم منذ سنة 1929، 
واألمر تم بأن قدمت الحكومة دعم مالي ل77 ألف مقاولة بقروض تصل 
إلى %90 بنسبة الفائدة أقل من %3،5 األمر لم يكن معهودا من ذي 
قبل وهو اللي خلى الحمد هلل واحد الجزء من املقاوالت املغربية عطات 
واحد املثال كبير على املواطن املغربي، وعلى الكفاءات املغربية وعلى 
اإلستهالك املغربي وعلى املنتجات املغربية سواء في الشق التصنيعي، 

سواء في شق الطاقي، سواء في جميع املنتجات التقليدية كذلك؛

فلسيد رئيس فلحكومة،

املغرب  يستورده  مما  جزء  استبدال  نحو  التوجه  كذلك  نثمن 
وتصنيعه املحلية كيما تكلم توا تقريبا اآلن التحليل اللي دارت وزارة 
قدرات  عندنا  تقريبا  أن  لقينو  الواردات  من  القطاع   16 الصناعة 
القدرات الخفية ديال النسيج الصناعي الوطني أننا نقدروا نصنعوا على 
األقل 34 مليار ديال الدرهم، هذا أمر مهم جدا ألن هذا 34 مليارديال 
درهم من أصل 183 مليار ديال الدرهم يعني كنتحدثوا على 18،6% 
من الواردات املغربية غانبقاو نتجوها، تفادي لإلشكاالت اللي عارفتها 
أمريكا الالتينية اللي بدات بواحد الشكل كبير بغات تبدل كل �سي في 
دقة وحدة في االخر الهي مشات كيما كتم�سى الحمامة ال هي خالت كيما 
كيم�سي الغراب، فلهذا احنا كنثمنوا هاد التوجه التدريجي اللي دارت 
الحكومة، ونؤكد على ضرورة يعني تعزيزه بإجراءات قانونية أكثر، وأنوه 
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كذلك باتفاقيات اللي تسنات 17 إلتفاقية اللي تسنات مع مجموعة 
من مستثمرين تقريبا 230 مشروع اللي غيمكنا إن شاء هللا بالفعل من 
اإلستبدال 15 ملليار ديال الدرهم، يعني غنكونوا على األقل %51 من 

الهدف اللي كان مستهدف في2021 غنحققوه.

فلسيد رئيس فلحكومة،

على أساس يعني تحديث تطور النسيج الوطني وبهاد الحمد هلل ببناء 
ما هو قائم من إنجازات حكومية، وكذلك باستحضار الخصوصية ديال 
املنتوج  في حماية  الدولية  التجارب  أهم  املغربية واستحضار  اململكة 
الوطني نعتقد أن هناك مجموعة من اإلصالحات واقتراحات و ملا ال 
بعض املالحظات اللي ربما ستمكنا أن نعززوا تنافس املقاولة الوطني 
ونحميوا أكثر املنتوج الوطني، أولها السيد الرئيس هو ضرورة هيكلة 
وتنظيم السوق الداخلية داململكة املغربية وإخضاعها لجميع معايير 
الجودة وحمايتها من املمارسات التي تمس باستقرارها وتمثل خطرا على 

اإلستثمار وخطر كذلك على امللكية الصناعية.

التزوير السيد الرئيس يمثل حسب املجلس األعلى للحسابات ما 
بين 0،7 و%1،3 من الناتج الداخلي اإلجمالي كنتكلموا هنا بين 6 ديال 
املليار ديال الدرهم و12 ديال املليار ديال الدرهم لألسف كتم�سي لنا 
عن طريق التزوير، وهذا يحول دون أننا نوظفوا 30 ألف منصب شغل، 
وكذلك كيعطينا خسارة ضريبية تقريبا تمثل في مليار ديال الدرهم هذا 

أوال.

ثانيا السيد الرئيس، كيما كتعاونوا القطاع الغير املهيكل القطاع 
الغيرمهيكل كيتزاد بواحد الوثيرة عجيبة تقريبا 19 ألف وحدة كتزاد 
املليون ديال واحدات غير مهيكلة،  2 ديال  يقارب  سنويا، وصلنا ما 
باإلضافة إلى هذا هذا الشق ديال القطاع الغير املهيكل كيضيع علينا 
مداخيل جبايا كتقدر ب 34 مليار ديال الدرهم، فعلى األقل هنا كنفتح 
قوس على أن هاد األمر هذا ليس مسؤولية فقط الحكومة هي مسؤولية 
جميع الفاعلين من قطاع خاص، مجتمع مدني، نواب برملانيين، فلهذا 
ندعو أن يكون هناك توافق شعبي كما أبنا عن توافق شعبي في الجائحة 
تكورونا من أجل حل هذه الجائحة فغير معقول في املغرب ما بعد كورونا 
نبقاوا كنتحدثوا أننا نعيشوا وتزيد وثيرة القطاع الغير املهيكل بشكل 

يعني كبير.

السيد الرئيس، النقطة الثالثة مرتبطة بالقطاع الصناعي املغربي 
اللي كيعتمد على في الشق كبير منه على األسواق الخارجية خصوصا 
بلدان االتحاد األوروبي وعلى الطلبيات الخارجية فيما يخص النسيج 
ومواد التصنيع، رغم الحمد هلل الطفرة اإليجابية اللي كنثمنوها في 
النسيج ولكن مازال خصنا ندعمو النسيج مازال خصنا ندعموه السيد 
الرئيس على األقل نلقاو �سي حلول البذالت الرسمية نشوفو كيفاش 
هاد البذالت الرسمية يكون فيها منتوج مغربي، البذالت اللي كتستخدم 
بزاف وعندنا القدرة على أنها تكون وطنيا يكون فيها النسيج املغربي، 

هكذا غيشوف اآلخر أن بالفعل كندعموه ضد السلع اللي هي أجنبية 
وكندعمو في كل �سي ما�سي فقط كندعمو في الخيط في السر كما تيتقال 

في الصدايف في الكل باش نقدرو بالفعل نبنيو نسيج وطني قوي؛

كذلك السيد الرئيس، املفارقة العجيبة هو أن احنا املغرب رائد 
الحمد هلل في إفريقيا وعربيا فيه الصادرات العاملية الطوموبيل وكل 
اللي هي مصنعة  �سي، ولكن في املقابل نستورد جزء كبير من املواد 
سواء في البسكليتات، الدرجات الهوائية، لوازم منزلية، قطع الغيار، 
التجهيزات الطبية والفالحية، كلها نستوردها من الخارجوهذه مفارقة 
فحذاري أن نسقط في فخ استهالك ما ال ننتج وإنتاج ما نستهلك هذا 
فخ خصنا نتجنبوه السيد الرئيس، كذلك ركزت الحكومة منذ سنوات 
على تعزيز اإلستثمار في القطاعات رأسها البناء والفالحة، وعلى يعني 
وشكون اللي كال الع�سى كالتو القطاع ديال الصناعي ألن تقريبا القطاع 
الصناعي في التمويالت كلها اللي كتم�سي للبنكية فقط عندها %9 هاد 
%9 فقط 23 في اإلستثمارات الباقي كلها تسهيالت بفوائد مرتفعة فهذا 
كيضعف القدرة التنافسية ديال املقاولة الوطنية كيضعف عوامل 
اإلنتاج الصناعي للمملكة املغربية، وخصنا نزيدوا نعطيوا أسئلة كبرى 
في الشق الفالحي اللي كنثمنوا فيه الحمد هلل ما أنجزته بالدنا وكنثمنوا 
أن احنا بلد فالحي ولكن على األقل ما�سي إشكال نستوردو �سي حوايج 
ولكن القمح الحبوب تؤثر بشكل كبير احنا راه ما يمكنش الخبز الخبز 
راه هداك مصاوب للخبز احنا ما يمكنش الخبز أننا نستوردو حتى احنا 
الحبوب على األقل خصنا نشتغلوا ونديروا خطة مغربية مغربية باش 
نواصلوا نوطدو املكتسبات ديال بالدنا في القطاع الفالحي، باش على 
األقل نعززو األمن الغذائي فبالدنا وتعزيز األمن الغذائي كذلكك مرتابط 
بتعزيز األمن املالي ديال بالدنا أن نختارو القطاعات اللي هي تكون مهمة.

السيد رئيس، كانت هناك ضرورة لخلق التوافق بين اإلقتصاد وبين 
الجامعة، وكذلك ندعو إلى تملك مستقبل وتملك املستقبل يكون عن 
تملك تقنية ذكاء اصطناعي، البيانات الكبرى وندعو إلى خلق وإحداث 
مكتب الذكاء االقتصادي يكون تحت رئيس الحكومة. السيد الرئيس 
كما نجحتم في تنزيل اإلصالحات االقتصادية الكبرى ونجحتم في أوراش 
اجتماعية كبرى ونجحتم في مواكبة مجموعة من املشاريع من الجيل 
الجديد والحمد هلل وقع الحمد هلل التوافق في اململكة املغربية بين اإلرادة 
ديال الدولة واملجتمع نحن متأكدون أنكم ستوفقون بإذن هللا في هاد 
الورش هذا ديال هاد املشروع ديال حماية املنتوج الوطني ألنه غيرجع 
غيستعوض لنا البطالة غيعطينا قدرة استثمارية كبيرة، غنحاولوا ما 
التنافسية ديال صرف الدرهم، غادي نرجعوا امليزان  أمكن نعوضو 
التجاري لألداءات ديالنا كذلك غانحاولو نعطيو واحد الصورة للمغرب 

أنه بالفعل رائد إفريقيا وعربيا، والسالم عليكم، ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد الرئيس رشيد العبدي بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة، لكم الكلمة السيد الرئيس.
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فلنائ4 فلسيد رشيد فلعبدي رئيس ا6يق فألصالة وفملعاص6ة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيد فل6ئيس:

السيدات والسادة النواب شيئا ما شيئا ما من الهدوء لنستمع إلى 
بعضنا البعض.

فلنائ4 فلسيد رشيد فلعبدي رئيس ا6يق فألصالة وفملعاص6ة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة السياسة العامة للحكومة في دعم وتشجيع املنتوج الوطني، 
السيد الرئيس، جاء في القول املأثور »عند اإلمتحان يعز املرء أو يهان« 
العاملية  األزمة  ما شكلته  على  ينطبق  ما  أكثر  هي  الحكمة  لعل هذه 
وعلى  واملجتمعات  الدول  لكافة  كبيرة  اختيارات  من  كورونا  لجائحة 
كافة املستويات، لقد شهد العمل صراعا وتنافسا بين القوى العظمى 
إلنتاج لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19 حيث تشكلت في ظرف قيا�سي 
اللقاح،  هذا  إنتاج  استطاعت  التي  للدول  ناد ضيق ومحصور جدا 
التعقيم  في  وبالتالي استطاعت أن تضمن لشعوبها األولوية والسبق 
الدول  باقي  يتوجب على  ما  في  القاتل،  الفيروس  والحماية من شبح 
اللقاح  على  للحصول  املساعدة  وطلب  والتفاوض  االنتظار  وشعوبها 
بشروط وفي الظروف التي تقررها الشركات والدول املنتجة راودنا هذا 
املثال فقط لنوضح أهمية املنتوج الوطني في ضمان السيادة الوطنية 
واألمن الغذائي والدوائي والتقدم والرفاه االقتصادي واالجتماعي في أي 
مجتمع فإن كان من دعم للمنتوج الوطني يجب أن يتجه لدعم األدمغة 
والكفاءات والقدرات العلمية والتقنية املغربية بدل تركها مستغلة من 

طرف الدول األجنبية.

فلسيد رئيس فلحكومة،

إن املنتوج الوطني املعروض في السوق الوطني ال يتجاوز في أحسن 
األحوال نسبة %10 من حجم السوق ويكفيكم السيد رئيس الحكومة 
القيام بجولة خاطفة في الفضاءات الكبرى املوجودة في مختلف جهات 
املغربي،  املنتوج  منها  يعاني  التي  املرة  الحقيقة  عند  لتقفوا  اململكة 
تاما  شبة  وتوقفا  خطيرا  تراجعا  يعرف  التقليدية  الصناعة  فقطاع 
لنشاطه وأن العديد من الحرفيين واملهنيين منهم من يحتضر ومنهم 
من فضل ركوب أمواج البحر معرضا حياته للخطر تاركا وراءه مأساة 
بمبادرات  قمتم  الحكومة  رئيس  السيد  فهل  حقيقية،  اجتماعية 

تشريعية أو اتخذتم قرارات تنظيمية من أجل إلزام وتوجيه على األقل 
اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية الستهالك املنتوج املحلي أثناء 
واملؤسسات  املغاربة  التجهيز؟ فجل  وإنتاج صفقات  بتحضير  القيام 
في ظل حضور منتوج وطني منافس وقوي يتوجهون رأسا الستهالك 
املنتوجات املستوردة، فحتى فضاء هذه القبة التي نناقش داخلها هذا 
املوضوع جل تجهيزاتها مستوردة، كما أن هناك منتوجات تصنع محليا 
وتكون غير قابلة للتصدير بسبب احتوائها على مكونات غير مطابقة 
ملعايير التصدير، وأود أن أذكر على سبيل املثال الطاجين املغربي السيد 
رئيس الحكومة اللي معروف به املغرب وما كنقدروش نصدروه ألن فيه 
plomb وهاد ال�سي ما عملتوش �سي إجراءات باش تحسنو املواد اللي 

كنتجوها.

إن العديد من املنتوجات الوطنية والحرف املهنية واليدوية التي 
كانت باألمس القريب مصدر فخر لدى كافة املغاربة لم يعد لها اليوم 
تمركزا لألسف الشديد ال في السوق الوطنية وال في األسواق الدولية 
واألمثلة هنا كثيرة سأقتصر على ذكر بعضها مثل الحصيرة املغربية 
مثال النقش املغربي األصيل على الخشب والجبص وغيرها ال أذكركم 
أن اقتصادا قويا قادر على التصدير لهزات السوق الدولية يتطلب من 
جهة عرض منتوج وطني مهم ومتكامل، قدرة شرائية مواكبة ومنتوج 
وطني تناف�سي، إنها مسؤوليتكم، مسؤولية السياسات العمومية التي 
سطرتموها وعرضتموها على األغلبية للمصادقة عليها فحتى القطاع 
الفالحي الذي من املفروض أن يكون مصدر قوة اقتصادنا يعاني من 
العديد من املشاكل حيث ال زلنا لم نحقق بعد االكتفاء الذاتي من 
الحبوب واملواد العلفية والعديد من املنتجات األخرى األساسية في ثقافة 
املستهلك املغربي، حيث نلجأ إلى استيرادها واستهالكها بدل استهالك 
املنتوج املحلي هذا فضال عن عدم توفير الحماية الالزمة والتسويق 
الجيد لبعض املنتوجات الوطنية مثل قطاع الحوامض الذي يضطر 

الفالح أثناء وفرة املنتوج إلى التخلي عنه وإتالفه؛

الدرس من غالء  الحكومة لم تستوعبوا  أنكم السيد رئيس  كما 
الفاتورة الطاقية وأنتم تعملون على إعادة إحياء منشآت تكرير البترول 
فاتورة  كلفة  من  التخفيف  وثانيا  الشغل  مناصب  توفير  أوال  بغاية 
استيراد الطاقة التي ينهك احتياطنا من العملة الصعبة، صحيح السيد 
رئيس الحكومة أنكم التزمتم إلى حد ما بتطبيق األفضلية الوطنية في 
الصفقات العمومية، لكننا نرى اليوم أنه إذا ما أردتم إعطاء أهمية 
للمنتوج املحلي يتعين باإلضافة إلى ذلك الحرص على التزام املقاولة 
الوطنية بحد أدنى عبر اآلليات اإلدارية والتشريعية من استهالك املنتوج 
املحلي بنسب %15 ولكن بأكثر من 40 أو %50 اليوم وبالرغم من إطالق 
استراتيجية صناعية جديدة منذ 2005 مبنية على شكل أساسية على 
املهن وما تالها من مخططات إال أن التأخير الكبير الذي سجلته بالدنا 
على مستوى اإلقالع االقتصادي وعلى مستوى تأهيل املقاولة املغربية 
والرفع من تنافسيتها ومساهمتها في النمو االقتصادي وفي خلق فرص 
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الشغل ال زال في حاجة مهمة وإلى جهد أكبر والدليل على ذلك هو أن 
التجارة الخارجية الصافية ال زالت تسجل مساهمة سلبية في النمو 
الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس الحاجة  بحوالي0.3 نقطة من 
ثالث  الواردات  بلغت  حيث  اإلستيراد  إلى  الوطني  لإلقتصاد  القوية 
أضعاف قيمتها مقارنة مع سنة 2000 ووفق معطيات وزارة اإلقتصاد 

واملالية.

فلسيد رئيس فلحكومة،

واملواكبة  الدعم  غياب  من  اليوم  تعاني  اإلنتاجية  الوحدات  إن 
خاصة في هذه الظرفية الصعبة املترتبة عن تداعيات جائحة كورونا 
التي أدت إلى التوقف التام أو املؤقت عن النشاط ملا يزيد عن 57 % 
اإلقتصادية  سياستكم  أن  كما  واملقاوالت،  اإلقتصادي  النسيج  من 
املنتهجة لم تستطع معالجة الفقر والرفع من الدخل الفردي السنوي 
للمغاربة إذ ال يتجاوز 5456 دوالر يعني 50 ألف درهم سنويا، مما يجعل 
الصعيد  على   122 الرتبة  عامليا  املتأخرة  املراتب  أحد  يحتل  املغرب 
العالمي ما يفسر التواضع الكبير للقدرة الشرائية للمستهلك املغربي، 
هذا فضال عن إنهاككم للقدرة الشرائية للمواطنين واملواطنات، ولم 
واإلفراج  التقاعد،  ومنظومة  األجرية،  السياسة  مراجعة  تستطيعوا 
عن الترقيات، وإصالح منظومة الدعم اإلجتماعي، ومعالجة إشكالية 
ي شفنا 

ّ
البطالة التي وصلت أرقام قياسية في اآلونة األخيرة : 13.3 % مل

العالم القروي وحسبنا حساب آخر ملا ما كديروش ACP نقدرو نلقاو 
21 و%22، إضافة إلى غياب إجراءات وتدابير عملية حفز على استهالك 
املنتجات املغربية املنشأ من طرف املستهلك املغربي على قلتها خاصة 
وأن استهالك األسر يعتبر املحرك الرئي�سي للنشاط اإلقتصادي حيث 
يمثل ما يقرب 59 % من الناتج الداخلي الخام وتساهم بنسبة 2.4 
1999 و2000 و2019 وفق  نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام بين 

معطيات وزارة اإلقتصاد واملالية.

ومن جهة أخرى، فإن سياسة اإلنفتاح التي أنتجها املغرب من خالل 
إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر لم توازيها الحكومة بإجراءات 
الدعم واملواكبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، والعمل على تعبئة 
الفرص التي تتيحها لسوق املنتجات الوطنية وتنويع األسواق الخارجية 
والتدابير  التجارية  بالحماية  املتعلقة  التشريعية  املنظومة  وتفعيل 
واقعية  حلوال  الحكومة  رئيس  السيد  تقدم  لم  لإلغالق،  املضادة 
كل  تنجح  لم  والذي  مهيكل  الغير  القطاع  إشكال  ملعالجة  وملموسة 
التدابير الضريبية التي تم اتخاذها بهدف استيعابه إلى حد اآلن وخاصة 

من خالل سن نظام املقاول الذاتي.

إن دعم املنتوج الوطني ليس بقرار تقني أو سياسة قطاعية معزولة 
أو مجرد تدبير روتيني وظرفي يمكن القيام به في أية لحظة، إنما هو اختيار 
متجانسة  أفقية  بسياسات عمومية  إستراتيجي  واجتماعي  اقتصادي 
ومنسجمة في األهداف والغايات، إن واقع الوضعية اإلقتصادية ببالدنا 
اتسمت دائما بالهشاشة وبضعف األداء والتنافسية وقلة مصادر النمو 

والعجوزات الهيكلية على كافة األصعدة، وقد تضافرت عدة عوامل 
إلنتاج هذه الوضعية منها ما هو مرتبط بتواضع وقصور السياسات 
العمومية املتعاقبة املنتهجة من قبل حكومتكم والحكومات السابقة، 
ومنها ما هو مستجد ومرتبط بتداعيات جائحة كوفيد19- الذي فضح 

هذا الواقع بشكل صارخ.

في ظل هذا الوضع املتأزم والخطير، يبقى األمل في القادرم من األيام 
معقودا على نجاح بالدنا في حملة التلقيح ضد وباء كورونا واكتساب 
وبالتسريع  واالجتماعي  االقتصادي  التعافي  وبالتالي  الجماعية  املناعة 
بإخراج النموذج التنموي الجديد الذي نتمنى أن يضع حدا للعشوائية 
واالرتجالية في التدابير وتصحيح املسار اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
للتحديات  والتصدي  الشاملة  التنمية  تحقيق  يضمن  بما  للبالد 
والتحوالت الداخلية والخارجية التي يواجهها اإلقتصاد الوطني والنسيج 
فيما  ومتوازنة  فعالة  تبنيتم سياسة  املغربية. هل  واملقاولة  اإلنتاجي 
يخص استبدال الواردات بالصناعة املحلية؟ هل قمتم باإلصالحات 
الجمركية والجبائية الكافية؟ هل قمتم بما يجب من إصالحات إلدماج 
هناك  حقا  كانت  إذا  إجراءاتكم  آثار  هو  وما  املهيكل،  الغير  القطاع 
إجراءات معقلنة؟ هل قمتم بمراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تكاد 
تق�سي على مساحات مهمة من النسيج املقاوالتي املغربي ما عدا املتعلقة 
مع تركيا اللي درتو نوع من ولكن بعد ماذا، بعدما تم خراب مجموعة 
من املقاوالت؟ هل قمتم بما يجب من سياسات ملحاربة ظاهرة التهريب؟ 
هل اعتنيتم بالطبقة املتوسطة املحرك الرئي�سي واألسا�سي لإلستهالك 
والرواج اإلقتصادي والتجاري؟ هل قمتم باإلصالح الشامل للمنظومة 
الجبائية؟ أنتما جزأتوه اإلجابات عن هذه التساؤالت العريضة السيد 
رئيس الحكومة تعرفه جيدا، وواقع املنتوج املغربي وعلى رغم اإلمكانات 
الهائلة التي تتوفر عليها بالدنا سواء على مستوى املوارد البشرية أو 
األولية وعلى املستوى العلمي والتقني، إال أن اإلشكال يكمن في اإلدارة 
اقتصاديا  متكامل  مجتمعي  مشروع  لبلورة  الحقيقية  السياسية 
واجتماعيا يستحضر بالدرجة األولى اإلمكانيات الذاتية لبالدنا، لقد 
استطعتم وبنجاح كمكون حكومي قيادي لوالتين سياستين متكاملتين 
بعث رسائل الطمأنينة والتفاؤل لدى العديد من الفاعلين االقتصاديين 

واالجتماعيين وللرأي العام ولكن.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عباس الومغاري 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

فلنائ4 فلسيد عباس فلومغاري:

أش6ف  على  وفلسالم  فلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين،

فلسيد فل6ئيس،
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فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت فلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
الشهرية بحضور السيد رئيس الحكومة املحترم، مشكورا على عرضه 
الحكومية  السياسة  حول  األغلبية  فرق  سؤال  على  جوابا  القيم 
الهادفة إلى دعم املنتوج الوطني، والرفع من قدراته التنافسية جودته 
سواء كان موجها لإلستهالك الداخلي أو للتصدير الخارجي، فعال حقق 
اإلقتصادية  الحكامة  إطار  في  معتبرة  وجهودا  مهمة  إنجازات  املغرب 
والحكامة  األعمال  مناخ  تحسين  عبر سياسة  األخيرة،  العقود  خالل 
اإلقتصادية واملالية الجيدة، وتحديث القطاعات اإلنتاجية املتنوعة 
منذ اعتماد املخططات واإلستراتيجيات القطاعية املختلفة، من املغرب 
الطاقية  والنجاعة  وأليوتيس  الصناعي  التسريع  إلى مخطط  األخضر 
وتشجيع سياسة التصدير ودعم املنتوج الوطني، عبر منظومة متكاملة 
من التشريعات اإلقتصادية واملالية املتوجة بإجراءات وتدابير مالية 
وجبائية وجمركية وتدبيرية، من شأنها ضمان تحقيق تنافسية وجودة 
املنتجات الوطنية وحمايتها، لكن ما حققنا من نتائج لن يعفينا من طرح 
والحكامة  والتنزيل  التنفيذ  والقصور على مستوى  بعض اإلختالالت 
التدبيرية، التي تحد من مستوى النجاعة والجودة املطلوبتين لحماية 
وتثمين املنتوج الوطني، إنتاجا وتكلفة وترويجا وإقباال على اإلستهالك، 
املسؤولين  املتدخلين  مختلف  بين  والتنسيق  اإللتقائية  ضعف  منها 
عن الدعم واملراقبة والتتبع، وتتابع سالسل اإلنتاج وتنظيم أسواق 
التوزيع واإلستهالك، إن ما تقدمه الدولة من دعم ومصاحبة وامتيازات 
لعملية اإلنتاج وسال سيله ال يقابله نفس املجهود فيما يخص التوزيع 
واإلستهالك واآلثار على املستهلك، الذي يتعرض لإلحتكار وكثرة الوسطاء 
واملضاربات وتزوير املنتجات والتقليد، وعدم احترام شروط الصحة 
وعملية  والتوزيع  البيع  ونقاط  ألسواق  املحكم  والتنظيم  والسالمة 

النقل؛

املنتوجات  لحماية  املبذول  املجهود  في  ونقص  اختالل  هناك 
التقليدية السيد رئيس الحكومة، من صناعات يدوية وحرف تقليدية 
واألقاليم  القرى  مختلف  يغطي  اإلنتشار  واسع  وطني  تعاوني  وإنتاج 
والجهات، ويشكل نظاما إنتاجيا واقتصاديا واجتماعيا وتضامنيا يوازي 
في أهميته النظام اإلقتصادي والصناعي العصري، الصناعة التقليدية 
رقم  الشغل،  منصب  املليون   2.5 يقارب  ما  ر 

ّ
توف واإلنتاجية  الفنية 

املعاملة يصل إلى 77 مليار ديال الدرهم، القيمة املضافة ما يقارب 
40 مليارديال الدرهم، لكن الصادرات تبقى دون املستوى املطلوب ما 
يقارب 800 مليون انتاع الدرهم، لهذا فإن ارتكان الحكومة إلى الحواجز 
الجمركية ال تكفي من أجل حماية املنتوج الوطني، في حين أن املطلوب 
هو توظيف حواجز أخرى أكثر نجاعة تأتي في طليعتها ذات الخاصيات 
قانون  تعديل  الحكومة  رئيس  السيد  بمقدوركم  وكذلك  الصحية 

على  الوطني  للمنتوج  األفضلية  شرط  لتعميم  العمومية  الصفقات 
جميع صفقات األشغال بنسبة ال تقل على 25 %، 15 % اللي تكلمتي 
عليها السيد رئيس الحكومة، ما تتقبلهاش مصالح وزارة املالية ألنه غير 
منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية بمرسوم، غير منصوص 
القضية  CCH ZIMMO على أي بحث فهاد  CCH ZT وفي  في  عليها 
هادي، بحث فهاد القضية هادي، وعلى األقل السيد رئيس الحكومة 
التي  التقليدية  للمنتوجات  املشابهة  املنتوجات  استيراد  منع  يجب 
حصلت على عالمة الشارة الوطنية منها الفضية والنحاسية والجلدية 
إلى آخره... وهنا ال يفوتنا أن ننوه ونثمن ما قررته وزارة الصناعة مؤخرا 
عن الشروع في مراجعة اتفاقيات التبادل الحر املبرمة مع تركيا بعد 
القطاعات  السلبية لهذه اإلتفاقية على  أن وقفت على اإلنعكاسات 
قدر ب2  إلى عجز  أفضت  التي  النسيج  كقطاع  املحلية  اإلقتصادية 
داملليار نتاع الدرهم للمغرب. لهذا فإن عملية املراجعة ينبغي أن تمتد 
املجهود  في  لدينا كذلك نقص كبير  الدولية،  اإلتفاقات  باقي  لتشمل 
التربوي والبيداغوجي واإلعالمي والتعليمي في ترسيخ قيم تثمين اإلنتاج 
الوطني وتشجيع اإلقبال على إستعماله واستهالكه كأولوية وأفضلية 

والتخلص من عقدة اإلقبال األعمى على كل ما هو أجنبي.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إننا في فريقنا التجمع الدستوري حينما نطرح مسألة حماية ودعم 
املنتوج الوطني ال نقتصر على ما هو ذو طبيعة مادية وإنما نعني به جميع 
أصناف اإلنتاج بما في ذلك الالمادي والذي يشمل املجاالت الثقافية، 
والعلمية، والفكرية، والفنية، واإلنتاج السمعي البصري من صناعات 

ثقافية وفنية وسينمائية وبحث علمي.

ونعتبر في فريقنا أن دعم هذا اإلنتاج هو أساس تحقيق التنمية 
والنمو وشرط أسا�سي لتحقيق اإلستثمار في املجاالت املادية والزيادة في 
الثروة الوطنية، فاملنتوج الفني باعتباره الماديا يحظى بأهمية قصوى 
على الصعيد الكوني ومن ضمنه بلدنا إال ولألسف فإن العاملين في هذا 
التهميش وال يحظون بما يكفي من العناية والرعاية  القطاع يعانون 
والدعم مما يدفعهم دفعا إلى اإلنضواء تحت يافطة العطالة الفنية 
اإلنتاجية، وبالتالي حرمان بلدنا من رافعة أساسية تساهم بقوة في دعم 

هذا النوع من املنتوج الفني.

ولتفادي هذا الجمود فإن فريقنا يطالبكم السيد رئيس الحكومة، 
بالعمل على تقديم الدعم بشقيه املادي واملعنوي ملختلف فئات الفنانين 
حفاظا أو حفظا لكرامتهم أوال، وثانيا بغية توفير الظروف املناسبة التي 
تمكنهم من اإلنتاج الفني علما بأن بالدنا غنية بالطاقات والكفاءات 
في هذا امليدان. توفير كل الشروط الالزمة التي تمكن من إعداد وإنجاز 
إنتاجات فنية تضاهي نظيرتها العاملية ولتدليل على ذلك، فقط تجدر 
اإلشارة إلى أن بلدنا تتوفر على خزان تاريخي بالغ األهمية غير للذكر على 
سبيل املثال اإلنتاج التلفزي والسينمائي التاريخي التركي السيد رئيس 
الحكومة، أصبح يحتل املراكز األولى للمشاهدة على املستوى العالمي 

وبدعم وتمويل حكومي 100%.



7887 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( 

السيد الرئيس، إن طبيعة املنتوج الوطني يشمل كذلك العنصر 
البشري الذي يشهد هجرة لكفاءاته خصوصا وأنها باتت تتخذ منحى 
تصاعديا في السنوات األخيرة، فاملغرب مدعو باملوازاة مع تشجيع ربط 
إلى تقديم فرص كفيلة  في إطار شبكات  العالم  التواصل مع مغاربة 
في  يفكرون  الذين  وإقناع  العودة  على  املهاجرة  الكفاءات  بتشجيع 
الهجرة بالعدول عن الفكرة، ولتحقيق هذه الغاية يجب تعزيز جاذبية 

املنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي..

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب لحسن حداد بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلنائ4 فلسيد لحسن حدفد:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

املساءلة اللي كنقوموا بها اليوم، السيد رئيس الحكومة، حسب 
باملحاسبة  املسؤولية  مبدأ  إطار  في  تأتي  الدستور  من   100 الفصل 
خالل  من  املواطنين  إلى  باإلضافة  له  املخول  الوحيد  هو  والبرملان 
اإلنتخابات للقيام بهذا التقييم، ما يمكنش حكومة تحاسب حكومة قبل 
منها، الوزراء السيد الرئيس اللي تيقولوا هاد ال�سي راه لقيناه هادي 10 
سنين هاد املوقف فيه تهرب من املسؤولية أمام الشعب وضرب ملبدأ 

دستوري وكذا محاولة لتبرير العجز عن مواجهة التحديات الحاضرة.

مجهودات  عاليا  اإلستقاللي  الفريق  في  نثمن  الرئيس،  السيد 
صاحب الجاللة، في تدبير مواجهة كورونا وآخر دليل على ذلك تيسير 
حصول املغرب على اللقاح وإعطاء جاللته االنطالقة لعملية التلقيح 
شخصيا وهو تطور مهم في إطار ما تقوم به الدولة والحكومة لتجاوز 
الوباء وتأثيراته، موضوع اليوم السيد الرئيس هو إعطاء املناعة والقوة 
للمنتوج الوطني هذا ما كيعنيش االنطواء على الذات أو االنعزال أو 
نزعة قومية ذات نفحة اقتصادية، ولكن تحقيق الجودة والتنافسية 
الغذائي  األمن  وتحقيق  األسا�سي  الهدف  العوملة  في  أحسن  للتموقع 
فيه  تتصارع  زمن  في  والصناعي  والتكنولوجي  والصحي  الطاقي  واألمن 
األخطار املرتبطة باألوبئة واملتغيرات املناخية والتهديدات األمنية الرقمية 
وغير الرقمية، األمن بمختلف جوانبه هو هدفنا جميعا نعرف أن بعض 
اتفاقيات التبادل الحر لم تكن في صالح اإلقتصاد الوطني نسجل إيجابا 
اإلجراءات التي إتخذتها الحكومة ملراجعة بعض منها، السيد الرئيس، 
األمن الغذائي هو شعار تم رفعه منذ القرن املا�سي ولكن مع املخطط 
األخضر الذي عندو إيجابيات ال يمكن ألحد نكرانها املخطط األخضر 
الذي تم وضعه في 2009 كان أحد إلتزامات الحكومة هو تحقيق 60 
مليون قنطار من الحبوب كحد أدنى في سنوات الجفاف، السنة املاضية 
كانت سنة جفاف لم نحقق إال 30 مليون قنطار، الحكومة ما فسراتش 

لنا عالش لم تحقيق هاد الهدف املسطر منذ 10 سنوات، أضف إلى 
هو70%  العادية  السنوات  في  الحبوب  من  الذاتي  اإلكتفاء  أن  هذا 
الحكومة تتقول بأن خصها 20 مليار ديال الدرهم إيال بغينا نحققوا 
اإلكتفاء الذاتي %100 ، وفين مشات أكثر من 100 مليار ديال الدرهم 
اللي عطينا للفالحة خالل العشرية األخيرة إلى ما كانتش ساعدنا على 
تحقيق اإلكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، على مستوى األمن الطاقي 
السيد الرئيس، ثم تحقيق نتائج مهمة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب 
إلى الطاقات املتجددة وإنتاج الطاقة  الجاللة، فيما يخص اإلنتقال 
محليا، ولكن املخطط الغازي اللي تبناتو الحكومة قبل خمس سنوات 
واللي هو مخطط شجعناه وصفقنا له لم ير النور إلى حد اآلن، املخطط 
يرمي إلى التقليل من اإلعتماد على الغاز الجزائري وذلك عبر وضع محطة 
مينائية ضخمة ورصيف بحري بالجرف األصفر، باإلضافة إلى محطة 
للتخزين و أنبوب غازي يبلغ طوله 400 كيلومتر الكل بكلفة تصل إلى 47 
مليار الدرهم السنة املاضية 2019 الحكومة علنات قالت غاتخلى على 
املخطط الغازي دون تقديم شروح مكتفية بالقول بأنه هناك آمال في 
تجديد العقد مع الجزائر أي تكريس التبعية الطاقية واإلعتماد قالك 
فقط على الحقل ديال تندرارة اللي غادي ينتج حسب الحكومة 40% 
من اإلحتياجات في ميدان الغاز الطبيعي السائل، إذن نحن بعيدين كل 
البعد السيد الرئيس على األمن الطاقي أضف إلى هذا أن إنتاج الطاقة 
بالنسبة  التنافسية  ومتدني  التكلفة  مرتفع  يبقى  الكهرباء  خصوصا 
لبالدنا، السيد الرئيس، ما يمكنليناش نتحدثوا على األمن الغذائي دون 
ربطه باألمن املائي فهاد اإلطار ما تيكفيش أننا نوضعو املشاريع واملنشآت 
إلى  أساسيين  هادو  والرصد  والتخطيط  والتتبع  التدبير  ولكن خصنا 
بغينا نوصلو ألهداف التنمية املنشودة، أنا على مستوى املوارد املائية 
عندنا سدود والناس قراب لهادوك السدود وكيموتو بالعطش وكاينة 
الندرة املائية، عندنا سد الوحدة بطاقة استيعابية ديال مليار و700 
مليون ديال األمتار املكعبة ثماني جماعات من أقاليم الشاون وتاونات 
والحسيمة قريبة منهم ما عندهمش املاء، اإلقليم اللي تنتمي لو أنا اللي 
هو خريبكة فيه 8 ديال السدود تلية، والساكنة القريبة منها في الصيف 
كتعتمد على السيتيرنات ديال املاء وهاذو ما كيكفيو ال للناسوالللماشية 
وال الفالحة، األمن املائي ما�سي هوالتخزين والتعبئة عبر السدود فقط، 

ولكن التدبير والتثمين والتوزيع وسد رمق الساكنة واملوا�سي.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

األفضلية الوطنية خصها تكون هي القاعدة ما�سي اإلستثناء راه 
درناه استثناء! ولكن األرض راه ما تنطبقوهاش، ومع ذلك حتى املرسوم 
التقليدية  الصناعة  منتوجات  التقليدية  الصناعة  من   10% ديال 
تستعمل في البناء وتستعمل في املكاتب وتستعمل في اإلدارة وتستعمل 
في البنايات الفندقية إلى غير ذلك ال يتم تطبيقه، هذا في الوقت اللي 
خصنا ندعمو فيه األفضلية الوطنية في الصناعة التقليدية، خصوصا 
أن الصانع التقليدي تيعاني في صمت لم تتم لم تمد له الحكومة يد 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7888  

املساعدة، دارو ذوك املنصات اللي وضعتها الحكومة، ولكن هاذيك ما 
غادي تشتغل حتى من بعد الجائحة ما�سي دبا، إذن زمن الجائحة كما 
مناسبة لدعم الصناعة التقليدية ولكن فاش تنسائلو وزراء الحكومة 
تيقولو لنا هاذ ال�سي راه كان هاذي 10 سنين ملي كنتو أنتما في الحكومة، 
 عقاريب التاريخ توقفات مع حكومة عباس الفا�سي! من جانب 

ّ
بحال ال

 MIYEDINE MOROCCO آخر سمعنا الكثير عن املصنوع محليا أي
هذا �سيء محمود ونشجعه ونصفق له، ولكن خّصنا مجهودات مالية 
وتدبيرية باش نوضعو هاذ العالمة على املستوى الدولي، والدفاع عنها 
والرصد ديال اإلستعمال ديالها ما يسمى بالتسويق والترويج الوطن، 
أي عالمة املغرب كوجهة ثقافية كوجهة سياحية كوجهة يعني تاريخية، 
ما يسمى ب NICHEN BRIEDEN مازال ما درنا فيه والو في املغرب، 
انظر أشنو دارت مثال بلدان بحال تركيا وماليزيا وكرواتيا وغيرها في هاذ 
اإلطار هذا، إيال ما كانش عندنا خطة للرفع من الجودة والتنافسية 
جدا،  كبير  عندومعنى  يكون  غاديش  رما   MIYEDINE MOROCCO
في نفس اإلتجاه يعني استبدال الواردات باملصنوع محليا إستراتيجية 
مهمة ونصفق لها، ولكن 34 مليار درهم اللي تتقول بها الحكومة بها 
منين غتجيبها؟ ما كايناش في قانون املالية واش غادي تجي من القطاع 
الخاص؟ اشنا هو الدور ديال الحكومة؟ واإلستبدال بوحدو ما كافيش، 
خصنا ندعمو وضع صناعة تحويل املعادن إلى موارد أولية ، ندّعمو 
على  الحصول  ديال  العقبات  ذوك  ندللو  الصناعية  اآلليات  اقتناء 
العقار والتمويل والعراقيل اإلدارية، املنتوج الوطني إيال ما كانش مدعم 
وذي جودة عالية ما يمكن لوش تكون عندو التنافسية على املستوى 
السيد  الصناعات  مستوى  على  دائما  الدولي،  املستوى  وال  املحلي 
الرئيس، كاينة شركات مستورة اللي عندها املناعة املالية باش تاخذ 
القروض املضمونة من طرف الدولة في إطار ضمان وانطالقة، ولكن 
املقاوالت اللي تدير التصنيع راه كان عليها هجوم من املنتوجات التركية 
والصينية وكالت الرأسمال ديالها ، إذن ما كتستفدش من الدعم إذن 
را احنا كندعمو اإلستيراد ما�سي املقاوالت اللي كتصنع، من جانب آخر 
السيد رئيس الحكومة، كتقول بأن غادي تعبأ 10 آالف ديال الخبرات 
املغربية عبر العالم لصالح الصناعة والتكنولوجيا والعلم اإلختراع إلى 
غير ذلك، ولكن كاينين بزاف اللي جاو للمغرب وحاولو ومشاو فحالهم، 
رشيد اليزمي، منصف السالوي إلى غير ذلك، عالش ما تكلمناش ما هاذ 
الخبرات؟ باش يمكن لينا أننا نوصلو لألمن الصحي، باش يمكن لينا أننا 
نصنعو اللقاح احنا عندنا القدرة باش يمكن لينا أننا نديرو الليقاح، 
الصحي  باألمن  تتعلق  إستراتيجية  حيوية  مسألة  اآلن صار  والليقاح 
للمغاربة، صاحب الجاللة، أكد على هذا حين ربط استيراد اللقاحات 
بالحصول على التكنولوجيا، مدونة األدوية اللي كاينة دابا اآلن، هاذيك 
%85 هاذ  راه تتشجع أكثر اإلستيراد من تصنيع محلي كنا كنصنعو 
تنعطيودعم  ألن  ملاذا؟   50% فقط  تنصنعو  واللي  األخيرة  السنوات 
للمستوردين، ما خصناش نعطيو دعم للمستوردين باش نحاولو أننا 
نصنعو الدواء محليا رغم أنه يكون يعني أنه يكون بطريقة، شكرا جزيال 

السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل قساوي 
بإسم الفريق الحركي.

فلنائبة فلسيدة حكيمة بل قساوي:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين،

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

الوطني  املنتوج  الحكومة دعم  السيد رئيس  تعقيبا على جوابكم 
شكل منذ عقود أحد املرتكزات األساسية ملختلف السياسات العمومية 
التي بنت عليها الحكومات املتعاقبة برامجها، لكن اليوم أصبح األمر أكثر 
واقعا جديدا  أفرزت  كورونا  فتداعيات جائحة  أسباب  لعدة  إلحاح 
قاومه اإلعتماد على الذات وتحقيق استقاللية نسبية معقولة، وبالتالي 
أصبح لزاما تثمين املنتوج الوطني وتطويره ال سيما دروس هذه الجائحة 
وما صحبها من تقليص لحجم املبادالت واملعامالت التجارية وحركة 
يحظى  أن  بأن هذا ورش يجب  بامللموس  بينت  والتصدير  اإلستيراد 
باألولوية املطلقة، وبالتالي فإن النموذج التنموي الجديد املرتقب يجب 
أن يتفاعل بالشكل املطلوب مع هذا التحدي ألنه من جهة سيرفع من 
قدرة املقاولة على املنافسة وطنيا ودوليا وال سيما أن األرضية واآلفاق 
رابح،  رابح  منطق  ووفق  اإلفريقية  األسواق  مستوى  على  مفتوحة 
العملة الصعبة من  إيجابا على احتياط  ومن جهة أخرى سينعكس 
خالل التقليص في من حجم اإلستيراد وبالتالي تعزيز امليزان التجاري 

والتخفيف من املديونية.

وانطالقا مما تقدم أود أن أدلي بإسم الفريق الحركي باملالحظات 
دعم  خالل  من  إليه  نتطلع  الذي  األفق  أوال  اآلتية:  واإلقتراحات 
املنتوج الوطني وتطويره رهين بإرساء سياسة مندمجة رامية إلى وضع 
إستراتيجية برامج des programmes تهم التقييم والدعم واملواكبة 

والتتبع، حيث في نظرنا.

ملخطط  صناعية  لثورة  انطالقة  إطالق  يجب  ثانية  وكالنقطة 
صناعي يهدف إلى منتوج وطني %100، انطالقا من مواد أولية مغربية 
على غرار مخطط املغرب األخضر حيث عرف عموم املغاربة وخصوصا 
إبان الجائحة قيمة هذا املخطط، فالكفاءات املغربية الالزمة موجودة 
البحث  فقط  يكفي  موجودة،  أيضا  واملعدنية  الطبيعية  واملوارد 
ألذان  املجاالن  هذان  والجبلي  القروي  باملجالين  عندها  والتنقيب 
يضالن مصدر جل إحتياجاتنا، سواء تعلق األمر بمنتوجات فالحية أو 

بمواد طبيعية أومعدنية أولية أساسية لكل أنواع الصناعات.
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ثالثا: وهو جانب مرتبط بهذا التحدي ويتعلق األمر بضرورة إشراك 
املجالس املنتخبة في هذا الورش الكبير، إال أن السؤال املطروح هو 
وتشجيعهم،  املستثمرين  عن  البحث  على  املجالس  هذه  قدرة  مدى 
حيث املالحظ أن الجماعات التي تسيرها كفاءات تعرف تطورا ملحوظا 
وهي أكثر انفتاح، في حين تبقى جماعات أخرى غير منتجة وبعيدة عن 

التنمية وال قيمة مضافة لها بحيث تظل حبيسة الفقر والهشاشة.

وبالتالي السيد رئيس الحكومة يجب التفكير في منظومة ملعالجة 
أيضا  لربما  تنمية محلية، و  تنمية شاملة دون  املعضلة ألن ال  هذه 
وجب تحفيز األطر اإلدارية والتقنية ذات املردودية بالعماالت واألقاليم 
لإلنخراط واملساهمة في تنمية الجماعات خصوصا القروية والجبلية، 
الوظيفة  أيضا يستدعي مراجعة قانون إصالح  الحال هذا  وبطبيعة 
العمومية الذي نحن في انتظار إحالته إلى قبة البرملان، وعلى ذكر األطر 
والكفاءات فإننا نطالب باستقطاب الكفاءات واملهارات املغربية التي 
تخرجت سواء من املدارس واملعاهد الوطني أو الدولية من املهندسين 
هذه الكفاءات التي حالة ظروف الجائحة دون استقطابهم من طرف 

دول أخرى.

الطبيعية  املوارد  تثمين  مجال  في  املستثمرين  تحفيز  يجب  رابعا: 
واملعدنية، وباملناسبة نثمن عاليا برنامج تطوير الذي وضعته الحكومة 
التي تدخل في تركيبة  إنتاج املواد أو األجزاء  ملواكبة اإلستثمارات في 

الصناعات الثقيلة والتي سيتم صناعتها باملغرب.

اتفاقية شراكة مع  أن عقد  نؤكد على  وفي نفس اإلطار  خامسا: 
لتقوية  يعتبر مدخال أساسيا  املتخصصة  العليا  الجامعات واملدارس 
قدرات الجماعات كما املقاوالت والتعاونيات، مع تأكيدنا على ضرورة 

خلق منصات رقمية في كل الجهات.

العلمي  البحث  ودعم  تشجيع  ضرورة  على  أيضا  نؤكد  سادسا: 
خصوصا ما يتعلق بتثمين املوارد الطبيعية واملعدنية.

سابعا: وعودة إلى املكتسبات يتعيين تطوير الصناعات التي راكمت 
الغذائية وصناعة  كالصناعات  تجارب ومؤهالت حقيقية  بالدنا  فيها 

النسيج واأللبسة والصناعة التقليدية.

ثامنا: البد من إعادة النظر في منظومة الضرائب لتحفيز اإلستثمارات 
املحلية املنتجة في مختلف الصناعات للتحكم في كلفة التصنيع من 
أجل ضمان املنتوج بأسعار تنافسية وبجودة عالية، وباملناسبة السيد 
رئيس الحكومة نتساءل عن مدى تقييم رفع الرسوم الجمركية على 
الئحة املنتوجات األجنبية املكتملة الصنع وأثرها على املقاوالت املغربية.

على  املعتمدة  الكالسيكية  املقاربة  تغيير  من  البد  تاسعا: 
تركيزاإلستثمارات الصناعية على مستوى محور واحد، فمدخل الجهوية 
في إطار العدالة املجالية أسا�سي لتوزيع وتنويع اإلستثمارات واستثمار 
كل اإلمكانيات سواء املادية أو البشرية املتواجدة على صعيد كل جهة، 
وبالتالي فاملراكز الجهوية لإلستثمار موكول إليها تبسيط املساطر وكذا 

دور استقطاب وتسهيل اإلستثمارات حسب خصوصيات كل جهة.

عاشرا: يتعين خلق مناطق صناعية بالجماعات التي توفر مجاال 
لإلستثمار الصناعي.

كما أننا وكنقطة حاديا عشر نعتقد بأن الوقت حان ملراجعة بعض 
اتفاقية التبادل الحر املبرمة مع بعض الدول على اعتبار أنها ال تخدم 

املنتوج املحلي، كما يمكن فرض معايير دقيقة تهم السالمة الصحية.

النقطة إثنا عشر وهي النقطة األخيرة وهو أن تفعيل املقتضيات 
القانونية املتعلقة باألفضلية الوطنية في الصفقات العمومية موضوع 
منشوركم خالل شهر شتنبر الفارط تستدعي مراجعة املنظومة املؤطرة 

للصفقات العمومية، كخالصة..

فلسيد رئيس:

اإلشتراكي  للفريق  اآلن  الكلمة  لك،  اشكرا  النائبة  السيدة  شكرا 
الزميالت  تنطلب من بعض  أنا  الرئيس محمد املالل.  للسيد  الكلمة 
والزمالء من جهة التباعد الذي نص عليه اتفقنا عليه منذ البداية 
والسيد رئيس الحكومة حاضر معنا وكذلك واضع الكمامة، أنا تنشوف 
أمامي بعض الزميالت وبعض الزمالء يعني ماشاء هللا ماشاء هللا وضع 
السيد  تفضل  الجميع،  سالمة  على  حفاظا  الكمامة  وضع  الكمامة 

الرئيس.

فلنائ4 فلسيد محمد مالل:

شك6ف فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

فلسيدفت وفلسادة أعضاء فلحكومة،

ال يخفى عليكم السيد رئيس الحكومة املحترم أن حماية وتشجيع 
إستعمال املنتوج الوطني خاصة الصناعي منه، يمكن من توفير العملة 
توفير مناصب شغل  الوطنية وكذا  املضافة  القيمة  الصعبة وتنمية 
للحماية  اتخاذ إجراءات سريعة وعملية  الحكومة  يلزم  جديدة، مما 
وتنمية إستعمال املنتوج الوطني، كما أن األزمة الصحية العاملية السيد 
رئيس الحكومة أظهرت ضرورة حماية املقاوالت الصناعية الوطنية عبر 
دعم منتوجاتها، فرغم أن الحكومة أعطت إشارات سواء في القانون 
املالي املعدة لقانون املالية 2020 أو في قانون املالية سنة 2021 وكذا 
ثم  الحكومية،  القطاعات  إلى  الحكومة  التي واجهتها  املذكرات  بعض 
مذكرة السيد وزير الداخلية للجماعات الترابية والوكاالت املستقلة، إال 
أن هذه اإلجراءات ال تعدو أن تكون إشارات أدبية وإنشائية، ال يمكنهم 
أن يكون لها انعكاس إيجابي فعلي على تطوير وتشجيع إستعمال املنتوج 
املستهلك  إقناع  من  تتمكن  املغربية  املقاولة  جعل  وبالتالي  الوطني، 
منفتحة  من  بالدنا  أن  خاصة  الوطنية،  املنتوجات  باقتناء  األجنبي 
على محيطها اإلفريقي واألوروبي، فكيف يعقل السيد رئيس الحكومة 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7896  

ونحن  الوطني؟  املنتوج  في  تثق  ونجعلها  األجنبية  املقاوالت  نقنع  أن 
املغاربة ال نستعمل هذا املنتوج وال نثق فيه، وهنا ال بد من التذكير 
بأن مثالية الدولة بمؤسساتها في هذا الصدد مسألة ضرورية، فرغم 
إستعمال  بنوده  بعض  يلزم  العمومية  للصفقات  مرسوم  هناك  أن 
يتحايل  املقتضيات  هذه  لكن  الوطنية،  واألفضلية  الوطني  املنتوج 
عليها بمبررات واهية، وهنا ال بد من التأكيد على أهمية مراقبة هذه 
فعدم  املقتضيات،  هذه  مخالفة  على  الجزاءات  وترتيب  التجاوزات 
منافسة  األقل فرصة  على  وإعطائها  الوطنية  املنتوجات  هذه  إدراج 
املنتوجات األجنبية سيكلف بالدنا خسائر اقتصادية وإجتماعية كبيرة، 
لذلك ندعو، السيد رئيس الحكومة، الحكومة ندعوكم لحماية املنتوج 
الوطني من ممارسة اإلغراق التي تمارسها بعض الدول عبر مراجعة 
بعض اإلتفاقيات التجارية التي تهدد الصناعات الوطنية، كما نطالب 
واإلعالن  الطلب  سندات  عقد  أثناء  الوطني  املنتوج  وإدراج  باعتماد 
عن الصفقات العمومية، ألن مساهمة الدولة بمؤسساتها في تشجيع 
إستعمال املنتوج الوطني وكذا إلزام شركات التدبير املفوض بضرورة 
اللجوء إلى استخدام املنتوج الوطني وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة 
إلنضاج شروط جديدة للمنافسة، تكون عادلة وال تمس باالقتصاد 
الوطني وال تثقل بالطبع كاهل املستهلك البسيط، دون أن نن�سى أن نشير 
إلى ضرورة مساهمة الدولة في تنظيم معارض جهوية ووطنية ودولية 
لتشجيع املقاوالت املصنعة لعرض منتجاتها وتبادل األفكار والتجارب، 
كما أن تدخل الدولة لحماية املنافسة العادلة وفرض النظام في هذا 
املجال أصبحت ضرورية، باإلضافة إلى أن هناك من يريد أن يستغل 
هذا األمر للربح السريع وبطرق غير مشروعة، وتجدر اإلشارة هنا أن 
اإلعتماد على املنتوج الوطني له آثار إيجابية كبيرة على اإلقتصاد الوطني 
ونتائج املباشرة نذكر منها تخفيف فاتورة الواردات من الخارج والحد 
من نزيف العملة الصعبة وتعميق وتطوير الصناعات الوطنية وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية للمصانع، ورفع الطاقة التشغيلية لهذه الوحدات 
وتوفير مناصب الشغل، فحماية الصناعة الوطنية ودعمها هو السبيل 
اإلقتصادية  باملنظومة  لإلرتقاء  الحكومة،  الرئيس  السيد  الوحيد، 
ناهيك عن االنعكاس اإليجابي ملعالجة عجز امليزان التجاري، فال يمكن 
أن نحقق نموا اقتصاديا باإلعتماد على املنتوجات املستوردة وتفضيلها 
عن املنتجات املصنعة محليا، كما يجب تشجيع املستوردين وتحفيزهم 
على تصنيع بديل للمنتوجات املستوردة ولو بشكل تدريجي ودعم شعار 

»صنع في املغرب«؛

امللحة  الحاجة  الحكومة،  رئيس  السيد  جلي،  وبشكل  تبين  لقد 
للصناعات الوطنية خاصة في فترة الحجر الصحي التي عرفتها بالدنا 
كباقي دول العالم في بداية الجائحة، وكلنا شهدنا الدور البارز الذي 
املختلفة  باملنتجات  الوطنية  السوق  تزويد  في  الوحدات  هذه  لعبته 
كما أن املقاوالت الصناعية املغربية أصبحت تنافس مثيالتها األجنبية 
في األسواق اإلفريقية، إننا وإذ ندعو إلى حماية املنتوج الوطني، السيد 
رئيس الحكومة، ال ندعو بذلك طبعا إلى تشجيع اإلحتكار لكن ندعو إلى 

الشفافية واملنافسة العادلة وإعطاء فرصة للمنتوج الوطني ملنافسة 
املنتوجات األجنبية في إطار معايير الحكامة والجودة واملنافسة الشريفة، 
وفي هذا الصدد نقترح ،السيد رئيس الحكومة، إحداث لجنة وطنية 
تحت رئاسة رئيس الحكومة تتكلف بتتبع تنمية املنتوج الوطني وحماية 
ومحاربة املمارسات الضارة به وكذلك لجان جهوية لتتبع املوضوع، كما 
ندعو الحكومة في إعداد مشروع قانون لحماية املنتوجات الوطنية، 
الهدف منه تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات قانونية ملكافحة 
املمارسات الضارة باملنتوج الوطني، كما نقترح ، السيد رئيس الحكومة، 
الوطنية  املواصفات  مع  العمومية  الصفقات  تحمالت  دفاتر  مالئمة 
واملنتوجات املحلية، ثم نقترح كذلك، السيد رئيس الحكومة، إحداث 
منصة رقمية لتسجيل مختلف املنتوجات الوطنية املصنعة محليا، 
كما نطالب، السيد رئيس الحكومة، بأن يلعب اإلعالم الوطني دوره 
في تشجيع املنتوج الوطني عبر التعريف باملنتوجات الوطنية واملقاوالت 

الصناعية الوطنية. شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب سعيد انميلي.

فلنائ4 فلسيد سعيد فنميلي:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم، وفلحمد هلل حده وفلصالة وفلسالم 
على رسول فلك6يم وعلى من واله بإخالص إلى  وم فلد ن،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت فلنائبات وفلسادة فلنوفب،

الذي  بالصمود  واإلشتراكية  التقدم  في  إعتزازنا  عن  بداية  أعبر 
أبان عليه النسيج اإلنتاجي الوطني، في سياق األزمة التي هزت بالدنا 
بحرارة  فيها  نحيي  مناسبة  وهي  كورونا،  جائحة  بسبب  العالم  ومعه 
كل املقاوالت املغربية املواطنة، وقد تمكنت بالدنا بفضل التوجيهات 
صمود  ضمان  من  هللا،  نصره  امللك  الجاللة،  لصاحب  السامية، 
منظومة اإلنتاجية، رغم النتائج الكارتية للجائحة على بعض القطاعات 
الحماية  منظومة  هشاشة  بسبب  األولى  ضحيتها  األجراء  كان  والتي 
وبوادر  الترقيح  في  الشروع  سياق  وفي  واليوم  الوطنية،  اإلجتماعية 
تحقيق التمنيع العام وعودة الحياة إلى طبيعتها، فقد صار الزما علينا 
استخراج مايكفي من الدروس والعبر من هذه الجائحة، ألننا توجها 
نحو الحلول القطرية في معالجة تداعياتها إذ اعتمدت كل دولة على 
إمكانياتها الذاتية في مجابهة األزمة الراهنة، وسنة سياسات داخلية 
لحماية األفراد واملنظومات اإلنتاجية، وأعدت مخططات اقتصادية 

وإجتماعية مستعجلة إلنعاش اإلقتصادها وكبح اإلستراد.
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فلسيد فل6ئيس،

لقد ظهرت الحاجة بشكل أقوى إلى القطاع العمومي و هوإمتداد 
للدولة في توفير الخدمات األساسية، ال سيما في القطاعات اإلجتماعية 
كالصحة والتعليم واألمن، وفي دعم القطاعات اإلقتصادية األساسية 
الغذائي، في الوقت  الذاتي  لتوفير مناصب الشغل وتحقيق اإلكتفاء 
الذي دخل فيه القطاع الخاص حالة من الترقب واإلنتظارية، ونعتقد 
وبلورت  والتنظيمي  التوجيه  بوظيفة  القيام  في  للدولة  بديل  ال  أن 
مخططات إستراتيجية مندمجة تأخذ بعين اإلعتبار األولويات الجديدة، 
وترفق ببرامج عمالتية مضبوطة تعتمد على إرساء أنظم لتوجيه اإلنتاج 
واإلستهالك وتقنين األسعار واملنافسة وضمان الجودة وحماية املستهلك 

واملنتج الوطني.

واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  فإننا  ذلك  وللبلوغ 
ندعو إلى إعطاء األفضلية للمنتوج الوطني، وحماية املقاولة الوطنية 
من املنافسة غير املتكافئة، عبر الحد من اإلستراد املفرط من مدخل 
األداء الجمركية، وحفز وتشجيع الطلب الداخلي وتنشيط اإلقتصاد 
اإلجتماعي والتضامني والعمل على تحقيق اإلكتفاء الذاتي الوطني في 

املجاالت األكثر إستهالك.

وبموزاة مع ذلك ندعو الحكومة إلى تعزيز سياسة التصنيع الوطنية 
إقتصادية  بمنظومات  ومرتبطة  مندمجة  مسالك  على  تقوم  التي 
متخصصة، وتتأسس على دعم قوي للصناعات املعدنية وامليكانيكية 
واإللكتروميكانيكية في إطار سياسة ننتج مغربي ونستهلك مغربي، وهو 
ويحافظ على  الشغل،  مناصب  اآلالف من  مئات  سيمكن من خلق 

اإلحتياط الوطني من العملة الصعبة.

فلسيد فل6ئيس،

لتشجيع  واسعة  وطنية  حملة  إطالق  من  البد  املنطلق  هذا  من 
وتجهيزية  غذائية  ومنتجات  ألبسة  من  املغربية  املنتجات  استهالك 
وترفيهية وغيرها، والعمل على إعادة زرع ثقافة استهالك املنتوجات 
املغربية، الذي يعني مساهمة في اإلقتصاد الوطني وندعو إلى كتابة هذه 
العبارة على مختلف السلع املغربية، وبثها ضمن وصالتها اإلشهارية، 
وإظهارها القيمة املضافة إلستهالك املنتوج الوطني، وألجل ذلك البد من 
إقرار إصالح جبائي يراعي تشجيع الصناعة الوطنية ويعزز تنافسيتها 
املحلية واإلقليمية والقارية، وحماية فوائد املنشأ بارتباط باملسؤولية 
اإلجتماعية والبيئية للمقاوالت، مع النهوض بحقوق الشغيلة وتنمية 
الوطنية  الصناعة  في  اإليكولوجي  البعد  وإدراج  البشري  الرأسمال 
ومراجعة العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي نعتبر حلقتها الضعيفة، 
في جانب آخر نتطلع إلى إشراك قوي للمقاولة املغربية وإعطاءها األولوية 
في إنزال املشاريع االستثمارية العمومية وندعو إلى عدم اللجوء إلى غيرها 
إال في الحاالت التي ال يتوفر فيها نسيجنا املقاوالت الوطني على ما يكفي 
من الخبرات مع العمل على تنشيط قطاعي املناولة املوجه للمقاولة 

املهترئة وهو ما سيساهم في تبادل التجارب ويساهم في تعزيز االقتصاد 
الوطني تدريجيا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

فلنائ4 فلسيد عم6 بالا6يج:

شكرا، مساء الخير أوال أشكر النواب وال الفرق اللي اختارو أخيرا 
هاد املوضوع موضوع جلسة اليوم وهو دعم املنتوج الوطني، ثانيا ومن 
باب الشفافية والصدق السيد الرئيس الحكومة وهادو مبدئين مهمين 
في الحياة تنقولو كثر من الحياة السياسية علي أن أقول أن العديد من 
اإلجراءات التي اتخذت في الشهور األخيرة جد إيجابية في هاد املجال 
وباألخص التدابير اللي كتهدف إلى استبدال الواردات باإلنتاج الوطني 
فهذا �سيء إيجابي وما يمكن لي إال نطلبكم من املزيد من املجهود من 
املزيد من اإلرادة وباألخص كما جا في كالمكم السيد الرئيس لتغيير 
العقليات وال بعض العقليات اللي كتحتقر كلو ما هو وطني وناخذو 
النموذج ديال الكممات احنا كلنا كنفتخرو بأن البسين كمامات مغربية 
حتى واحد فينا ما كيقول عندو كمامة أمريكية وال تركية وال صينية وال 
من دول أخرى نفس ال�سيء في هذه املواد الكحولية كذلك فهذو أمثلة 

اللي يمكن لنا نبنيو عليها نموذج جديد فهاد البالد هذا، شكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد رئيس الحكومة، فيما تبقى 
من الوقت، فيما تبقى من الوقت.

فلسيد سعد فلد ن فلعثماني رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

شكرا جزيال السيدات والسادة النواب املحترمين على تفاعالتهم وعلى 
مناقشاتهم التي دائما هي مرحب بها بطبيعة الحال ولكن كما تالحظون، 
الحمد هلل هاد املوضوع بالضبط كما قال السيد النائب املحترم اللي 
كنشكروه على الشهادة ديالو، فعال الحكومة دارت فيه جهود ولكن في 
الشهور األخيرة صحيح ولكن كما شرحت منذ البداية كان هناك توجه 
استراتيجي لدعم املقاولة املغربية وتحسين مناخ األعمال ألن هو اللي 
غادي يمكن املقاول املغربية باش تنتج مغربي كي غادي نتجو مغربي 
إال ما كانتش مقاولة عندها واحد املناخ إيجابي، لذلك كنشكر الجميع 
كنشكر الجميع واخا بعض األجوبة في بعض األجوبة أحيانا هي بحال 
إال ما سمعاتش وداك ال�سي اللي قلت درناه كتقول خصكم ديروه ما 
كاين مشكل، بعض املرات هاد ال�سي ما كاين باس، ما كاين مشكل ولكن 
بغيت نأكد على 3 وال 4 داألمور وردت في التعقيبات ديال السيدات 
األساسية  االستهالكية  املواد  �سيء  كل  وقبل  أوال  النواب،  والسادة 
األساسية  املواد  محليا  ننتجها  منها  الساحقة  األغلبية  بالدنا  ديال 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7891  

أغلبها كنتجوه بنسبة تقترب من %100 محليا راه الخضر، الفواكه، 
الصناعة الغذائية، الحليب إلى آخر انتما كتشوفو فلذلك الحمد هلل 
راه كاين واحد الجهد اللي دار ما�سي جديد ديال حكومات سابقة ولكن 
احنا رصدناه قويناه ولكن راه ما�سي ما كاين والو كاع باش ما راه كاين 
واحد الجهد اللي دار هادي النقطة األولى، النقطة الثانية هاد القضية 
داألفضلية الوطنية اللي كانت في مرسوم سابق أنا جددتها في واحد 
املرسوم ودرناها إجبارية تخضع بعين االعتبار %15 من قبل كان اللي 
كياخد %15 كاين اللي كيدير في دفتر التحمالت %10 كاين اللي كيدير 
من قبل كان فيه واحد التيساع اآلن أصبح إلزامي كل �سي %15 ديال 
الفرق كيكون لصالح املقاولة الوطنية اسمحلو ليا راه صعيب نديرو 
أكثر صعيب نديرو كثر ألن باش ما نشجعوش ثاني النقص في املستوى 
والجودة ديال الخدمات اللي كتقدم، ولكن بغيت نقول هنا بأن عدد 
من القطاعات عدد من القطاعات كطبق األفضلية الوطنية 100% 
، دبا إال جيتو دابا للقطاع التجهيز غنعطي مثال ألن هو عندي قطاع 
التجهيز جميع الطرق اآلن اآلن جميع السدود اللي هي راه مشاريع كبيرة 
ما�سي فقط صغيرة مشاريع كبيرة كاتاخدها مقاوالت كبيرة وكتشتغل 
معها تخدم معها مقاوالت صغيرة كثيرة وعندها ميزانيات كبيرة كلها 
اليوم خذاتها مقاوالت مغربية، وهذا مهم جدا ألن باش تاخد مقاولة 
التجربة  لواحد  للخبرة و كتحتاج  مغربية مشاريع مثل هذا كتحتاج 
فهاد ال�سي كيتبنى مع السنوات مايمكنش ديروا مرة وحدة كيتبنى مع 
السنوات، ولكن جميع القطاعات اآلن راه الحمد هلل غاد فهاد اإلتجاه 
وفهاد الديناميكية، وبالتالي دفاتر التحمالت اآلن ملزمين ندخلوا فيه 

هاد املعطى.

النقطة الثالثة لكن عمليا عمليا دارت جهود باش عدد من األمور 
اللي كانت من قبل كنستوردوها من الخارج ولينا اآلن كنصنعوها، أنعطي 
مثال ديال مليون محفظة مليون محفظة ألول سنة اليوم تم التعاقد 
مع معامل مغربية ودارت املحافظ باش تكون هاد مليون محفظة اللي 
كت الدول هي اللي كتخلصها تكون كلها صناعة و منتوج مغربي خالص، 
فهذا �سيء صحيح كاين املستوردين حتى هما عندهم حق كاين حتى 
هو، ولكن دعم املنتوج الوطني يستلزم باش نتحولوا تدريجيا إلى إنتاج 
ما نستهلكه، وأيضا الكتب الدراسية وأيضا راه هضرت عليها هاديك 
الطقم ديال الكيت ديال التحليالت ديال كوفيدـ19 اليوم اللي جزء كبير 
منها اللي كاين اآلن راه اآلن ديال إنتاج محلي، هذا املحلول املعقم اللي 
شار ليه السيد النائب اآلن كنتجوا %100، محلي ما�سي معناه ما كاينش 
األجنبي ما يمكنش نمنعوه مايدخلش، ولكن املحلي هو اللي كاين الحمد 
هلل كيتستعمل أوسع نطاق عندنا إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب املغربي، 
فلذلك اللي بغى يشري راه يمكن اآلن يختار املحلي، عندنا الكمامات 
عندنا واحد الصفقة ديال الحافالت اللي دارت أخيرا حتى هي باإلنتاج 
محلي في الدار البيضاء حافالت وهكذا، يعني الحال كنتحولوا تدريجيا 
حتى في األمور اللي فيها خبرات اللي كتحتاج للخبرات وكتحتاج للمعامل 
مطورة حتى هي كنحاولها تدريجيا، وهذا جزء إرادي ديال الحكومة 

ما�سي مفروض علينا ال، احنا غادينا ليه إراديا وكنشجعوه ومصرين 
عليه باش نديروه، لكن أنا سمعت واحد الهضرة ضراتني على الطاجين 
lplan يمكن يمكن  املغربي غير صحيح أن الطاجين املغربي كل فيه 
كاين �سي وحدين ولكن كاين انتاج وفير ديال الطاجين املغربي صحي 
باملناسبة يباع في املغرب وفي دول عديدة عبر العالم، دبا إيال دخلتي 
لألنتريت قلب غادي تلقى في أمزون وتلقى فمنصات اإللكترونية، وتلقى 
أيضا إعالنات في دول أخرى في فرنسا في بلجيكا إلى آخره في الواليات 
املتحدة ديال الطاجين املغربي صحي ويباع هناك هو طاجين مغربي 
كيتصنع في املغرب، فلذلك ألن ما خصناش نعطيو واحد اإلشارة سلبية 
نخلعوا الناس بأن الطاجين ال أبدا، يمكن �سي جزء منو فيه هاد املواد 
ولكن الغالب اللي كيتصنع راه عندوا مواصفات وراه هناك حرص من 
قبل الحكومة على اإللتزام باملواصفات الصحية فيما يخص الصناعة 
التقليدية، داك ال�سي عالش قلنا املخطط ديال الصناعة التقليدية 
ديال التحويل نحو باش نقويو الصناعة التقليدية، ونقتوموا السرقة 
السرقة ديال la belle maroc السرقة ديال الصناعة التقليدية املغربية 
باش تنتج في أماكن أخرى و هي مغربية و كايدار عليها فحال إلى في املغرب، 
هاد ال�سي خص تقوية الصناع التقليديين، ولكن بمعايير أيضا الجودة 
اللي خصها تكون فهاد أسموا، أيضا كان هناك كالم على إتفاقية التبادل 
الحر باملناسبة ليست هذه الحكومة وهل الحكومة التي قبلها هي اللي 
دارت إتفاقية التبادل الحر احنا جينا لقينا إتفاقية التبادل الحر، هذه 

نقطة بعدا األولى خاص كل �سي يفهمها.

ثانيا هاد اتفاقية التبادل الحر ما عنديش فقط فائدة في امليزان 
التجاري، واش سلبي وال أسمىوا، عندها فوائد أخرى فوائد كبرى كثيرة، 
ذات طابع سيا�سي، ذات طابع في العالقات اإلقتصادية، أشمل من 
مجرد اتفاقية تبادل الحر، فلذلك احنا خصنا ندوروا في امليزانية هاد 
ال�سي كامل ويمكن أنا أريد أن أؤكد لكم بأن الحكومة من خالل الوزارة 
بدراسة مستمرة  وتقوم  قامت  الصناعة  التجارة  وزارة  وبالخصوص 
لجميع اتفاقيات التبادل الحر وكندرسوها وكنحاولونتعاملو معها بما 
يجب، ولكن بذكاء ما غادي نضروش املصالح ديال املغرب ألن إيال منعنا 
التصدير ديال واحد الدولة باش تصدر لنا حتى هما غادي يمنعوا باش 
نديروا نصدرو لهم، فلذلك هي عالقات هاد العالقات خصنا نراعيوها 
، نشوفو املصالح الوطنية وفي نفس الوقت نراعي إلتزامات املغرب، 
إلتزامات املغرب الدولية ونحو شركائه للي حتى هي خصنا نحرصو عليها، 
للي حتى هي جزء من الكسب الوطني ألن املغرب، الحمد هلل، نتيجة 
سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي ونتيجة املكانة ديالو على املستوى الدولي 
ونتيجة عالقاته اإلقتصادية مع شركائه وأصدقائه جيرانا وناس بعاد 
نتيجة هذا كله عندو هاد املكانة اإلقتصادية، املكانة االقتصادية ما 
اإلنفتاح  الذكي،  االنفتاح  ولكن  باإلنفتاح،  كتجي  باإلنغالق  كتجيش 
املواطن، اإلنفتاح الذي يأخذ بعين اإلعتبار املعايير الدولية وفي نفس 
الوقت يأخد املصالح الوطنية وهذا واحد امليزان خصنا ناخذوه بعين 
اإلعتبار وراه اعطينا املثال ديال إتفاقية التبادل الحر مع تركيا، للي 
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مشينا وراجعناها بشجاعة ما عندناش مركب نقص، ولكن بتوافق 
أيضا مع الطرف اآلخر، حتى هو كنتوافقو معه، كنمشيو كنشرحو ليه، 
كيتفّهم كنفهمو ليه كانخدو األدلة كما وعدلنا هادك اإلتفاقية ملصلحة 
املنتج املغربي، ما كاين مشكل، فلذلك هذا يحتاج إلى واحد املقاربة 
الوقت  النفس، وتكون مواطنة وفي نفس  تكون ذكية وتكون طويلة 
فيه اإللتزام باملعايير، فهاد القضية ديال الحفاظ على املنتوج الوطني 
أريد أن أقول أيضا بأنه احنا فهاد املجال ما كنديروش كاع للي بغينا، 
اللي كتسمح به اإللتزامات ديالنا الدولية وداك  كنديروا داك ال�سي 
ال�سي اللي يمكن لينا نديروه، كنمشيو إلى أق�سى ما يمكن كاع داك ال�سي 
اللي يمكن نديروه باش ندعمو املنتوج الوطني من الواجب ديالنا نديروه 
وخصنا نديروه مع اإللتزام بهاد الحدود اللي قلنا، وما�سي كل �سي غادي 
نحلو املشاكل كلها بالقرارات السياسية، لكن هناك ثقافة إجتماعية 
خص تكون في املجتمع، خص يكون عندنا، نتعاونو جميعا باش نغيرو 
العادات اإلستهالكية ديالنا وتكون عندنا واحد الغيرة للمنتوج الوطني 
واالعتزاز بهاد املنتوج الوطني، بحيث هو اللي غادي يقوي املنتوج الوطني 

أكبر،

ما غادي نرجعوش لسياسة اإلنغالق اللي كانت في السبعينات وال 
في واحد الفترة، هادي راه ما�سي هي اللي غادي تقوي املنتوج الوطني 

وتقوي الصناعة الوطنية وتقوي اإلقتصاد الوطني، نديرو اإلجراءات 

اللي نقّدو عليها واللي ممكنة نديروها واجب ديالنا، ولكن خصنا نكونو 

واضحين بأن خصنا كلنا نتعاونو، الحكومة من جهة والجهات الرسمية 

والبرملان بطبيعة الحال ولكن أيضا القطاع الخاص، املجتمع املدني 

وجميع املواطنات املواطنين باش نقويو بالدنا فهاد اللحظة التاريخية 

، وبغيت نقول بأنه داك ال�سي اللي حققناه فهاد املوضوع ، راه ، الحمد 

هلل، يعني، مهم جدا، مهم جدا، وهاد البرنامج وكنشكر السادة البرملانيين 

كلهم أثنوا على هاد البرنامج ديال استبدال 34 مليار من املواد اللي 

برنامج  نتجوها احنا هذا  نعاود  الخارج،  كنصدروها وكنجيبوها من 

طموح في أفق 2023 34 مليار في 2023، وراه االتفاقيات للي توقعت 

اآلن، للي توقعت وغادي يبقى وغادي يبدا اإلنتاج ديالها في القريب للي 

كتشكل %51 من هاد املبلغ، راه، الحمد هلل، هذا دليل على أن هاد 

ال�سي يمكن ننجحوفيه، يمكن نحققو فيه أمور مهمة جدا، ولكن تلتزم 

الحكومة باش تم�سي مباشرة بطريقة قوية وإرادية فهاد امللف لدعم 

املنتوج الوطني. شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، شكرا للجميع، راعت فلجلسة.
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محض6 فلجلسة فلثانية وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 19 جمادى اآلخرة 1442ه )02 فبراير 2021م(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وثمانية  ساعتان  فلتوقيت: 
العاشرة صباحا والدقيقة العاشرة.

باملهمة  املتعلق  التقرير  ملناقشة  خاصة  جلسة  فألعمال:   دول 
اإلستطالعية املؤقتة لبعض القنصليات املغربية بالخارج.

فلسيد فلحبي4 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

افتتحت الجلسة،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

طبقا للمادة 109 من النظام الداخلي للمجلس نعقد جلسة اليوم 
ملناقشة التقرير الخاص باملهمة اإلستطالعية املؤقتة لبعض القنصليات 
املغربية، مؤكدين مرة أخرى على الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء املهمة 
االستطالعية، وعن التجاوب والتعاون وحسن اإلستعداد الذي أبدته 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 

ومختلف القنصليات العامة التي تمت زيارتها.

أعطي الكلمة للسيد املقرر السيد النائب خالد البوقرعي، فليتفضل 
مشكورا.

فإلستطالعية  فملهمة  مق6ر  فلبوق6عي  خالد  فلسيد  فلنائ4 
فملؤقتة لبعض فلقنصليات فملغ6بية بالخارج:

شحال السيد الرئيس ديال الوقت؟ شفت دارت 18 دقيقة، مازال 
ما دارولناش التوقيت.

فلسيد فل6ئيس:

عندك الخارج، عندك ما بين 20 و30 دقيقة.

فإلستطالعية  فملهمة  مق6ر  فلبوق6عي  خالد  فلسيد  فلنائ4 
فملؤقتة لبعض فلقنصليات فملغ6بية بالخارج:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم، فلحمد هلل وفلصالة وفلسالم على 
رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن فتبع هدفه.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر ملخص التقرير الذي 
اململكة  قنصليات  حول  املؤقتة  اإلستطالعية  املهمة  أعضاء  أنجزه 

املغربية بالخارج.

رئيس  السيد  إلى  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  املناسبة،  وبهذه 
مجلس النواب، والسيدات والسادة أعضاء مكتب املجلس وإدارته على 
تعاونهم البناء والدعم الذي قدموه ألعضاء املهمة اإلستطالعية املؤقتة 
قصد إنجاز عملهم في أحسن الظروف. الشكر كذلك موصول لوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، على 
مختلف  في  املهمة  ألعضاء  قدموها  التي  والتسهيالت  املثمر  التعاون 
مراحل أشغال هذه املهمة، سواء مسؤولي املصالح املركزية أو ممثلي 
القنصليات خالل الزيارات امليدانية التي قام بها أعضاء املهمة. كما 
أشكر كذلك السيد رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج ومكتبها من أجل إنجاز هذا العمل 
أيدي كل عضوات  الفرصة ألشد بحرارة على  املتميز. كما ال تفوتني 
وأعضاء املهمة على روح املسؤولية والعمل الجاد الذي تحلوا به خالل 
مختلف مراحل هذه املهمة، وأيضا اإلنسجام التام والجو اإليجابي الذي 
طبع أشغال هذه املهمة، ألن الهدف أسمى وهو الوقوف على وضعية 

القنصليات قصد تحسين الخدمات املقدمة للمرتفقين.

وفي األخير البد أيضا من التنويه بجنود الخفاء الذي واكبوا هذه 
املهمة وعملوا على إخراج هذا التقرير في الصيغة التي توصلتم بها، وهم 

الطاقم اإلداري املرافق ألعضاء املهمة، فشكرا مرة أخرى للجميع.

كما تعلمون دوافع هذه املهمة مرتبطة بالوثيقة الدستورية، وكذلك 
بالتوجيهات امللكية السامية التي ما فتئ صاحب الجاللة يهتم ويثير انتباه 
الجميع ملغاربة العالم، من املعلوم بالضرورة أن عدد أفراد جاليتنا 
املغربية في الخارج يقدر بحوالي 5 ماليين يزيدون قليال أو ينقصون قليال، 
ومعنا السيدة الوزيرة املكلفة بالجالية قد تؤكد هذا الرقم، 5 ماليين 
مغربي في العالم يزيدون قليال أو ينقصون قليال، من املفروض علينا أن 
نهتم بهم أن نوليهم املكانة التي يستحقونها، وهذا بالفعل كما أسلفت 
الذكر ما ورد في عدد كبير من الخطب امللكية السامية، والتي عكست 
إهتمام جاللة امللك بمغاربة العالم ومنها خطاب العرش لسنة 2015، 
ومنها خطاب أكتوبر 2016 خالل افتتاح الدورة التشريعية. ثم هناك 
سياق آخر بعد الوثيقة الدستورية، وبعد خطابات جاللة امللك، نجد 
أن القانون النظام الداخلي يفرد حيزا مهما للمهام اإلستطالعية والتي 
تدخل ضمن العمل الرقابي ملجلس النواب على القطاعات الحكومية. 
فهذه املهمة للقنصليات تدخل ضمن هذه املهام، ضمن العمل الرقابي 
من   70 الفصل  مقتضيات  على  بناء  النواب  مجلس  به  يقوم  الذي 
الدستور، بناء على املادة 107 من النظام الداخلي للمجلس، بناء على 
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طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس 
مجموعة نيابية كما يق�سي بذلك النظام الداخلي.

ولإلشارة فقد تمت هذه املهمة اإلستطالعية بناء على طلب الفرق 
واملجموعة النيابية التالية:

أوال فريق األصالة واملعاصرة بتاريخ 17 أبريل 2018؛

الفريق الحركي بتاريخ 30 أبريل 2018؛

فريق العدالة والتنمية بتاريخ 2 ماي 2018؛

فريق التجمع الدستوري بتاريخ 3 ماي 2018؛

ثم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية بتاريخ 7 ماي 2018؛

وقد وافق مكتب املجلس خالل اجتماعه بتاريخ 31 يناير 2019 على 
القيام بهذه املهمة.

أهداف املهمة كما سطرتها اللجنة وكما ورد ذلك في طلبات الفرق 
واملجموعة النيابية املشار إليهم آنفا؛

ال�سي  هاد  طرف  من  املقدمة  اإلدارية  الخدمات  على  الوقوف   -
باإلجمال؛

مصالح  طرف  من  املقدمة  اإلدارية  الخدمات  على  الوقوف   -
القنصليات العامة للمملكة املغربية بالخارج ألفراد الجالية، ثم تحديد 
النواقص التي تحول دون النجاعة الكافية لهذه الخدمات، إن على 

املستوى املادي أو البشري أو البنيات التحتية لهذه القنصليات؛

منهجية عمل املهمة اإلستطالعية، لتحقيق األهداف املتوخاة اتبع 
أعضاء املهمة اإلستطالعية املؤقتة منهجية عمل على ثالث مراحل أو 

على عدة مراحل:

املرحلة األولى لقاءات عمل مع القطاعات الحكومية املعنية التالية:

قبل الشروع في الزيارات امليدانية قامت اللجنة بعقد لقاءات عمل 
مع:

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة   -
بالخارج؛

- الوزارة املنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

- ثم مجلس الجالية املغربية بالخارج؛

في مرحلة تالية قامت اللجنة بزيارات ميدانية على مرحلتين:

املرحلة األولى للقنصليات العامة للمملكة املغربية ببعض بلدان 
إقامة الجالية املغربية؛

املرحلة األولى كانت في القنصلية العامة للمملكة بميالنو، إيطاليا، 
ثم القنصلية العامة للمملكة املغربية ببرشلونة، ثم القنصلية العامة 

للمملكة املغربية بمرسيليا، وكان هذا في الفترة املمتدة من 9 يونيو إلى 
15 يونيو 2019، ثم هناك الفترة الثانية وهمت كل من القنصلية العامة 
ببروكسيل  للمملكة  العامة  والقنصلية  بهولندا  بأمستردام  للمملكة 

ببلجيكا في الفترة املمتدة من 29 يونيو إلى 3 يوليوز2019.

قبل  مجموعات  على  اللجنة  توزعت  تمت  التي  الزيارات  كل  وفي 
أن تتوزع كنا نبدأ اإلجتماع بلقاء مع السيد القنصل العام للمملكة 
داخل  تواجده  تعذر  حالة  في  عنه  ينوب  من  أو  املعنية  بالقنصلية 
القنصلية، وهذا ما حصل مثال مع القنصل العام ديال برشلونة اللي 
كان في مهمة داخل املغرب، كنا نقوم بعقد لقاء مع القنصل العام، ثم 
بعد ذلك نتوزع إلى ثالث مجموعات لتزور املصالح املعنية بالزيارة، ثم 
بعد ذلك يكون لقاء عمل تقييمي بعد أن نجمع كل املالحظات، وقبل 
أن يكون هاد اللقاء التقييمي كانت زيارة للمرافق املعنية لكل املصالح 
وكتكون لقاءات مع املرتفقين واستطالع آرائهم بشأن الخدمات املقدمة 
من طرف القنصليات، وعقب كل زيارة للقنصلية كنا نصدر بالغا، كان 
عندنا إتفاق أخالقي بأن ال تكون هناك تصريحات حتى ال نفسد على هذه 
املهمة أمرها، بل أن نجمع كل ما استطلعناه داخل هذا التقرير الذي 

سيقدم كمنتوج عمل خالص لهذه املجموعة إلى البرملان.

النواب  مجلس  بها  يقوم  استطالعية  مهمة  أول  هذه  وباملناسبة 
املغربي للقنصليات العامة خارج املغرب.

قلت كنا نصدر عقب كل لقاء زيارة ميدانية بالغا صحافيا نشير فيه 
إلى املراحل التي قطعتها هذه اللجنة في زيارتها للقنصليات.

املصالح التي تمت زيارتها من خالل مجموعات عمل ألعضاء املهمة، 
مصلحة  ثم  املدنية  الحالة  مصلحة  ثم  اإلستقبال  مصلحة  هناك 
املحاسبة، ثم مصلحة التوثيق، مصلحة الشؤون االجتماعية، مصلحة 

الجوازات والبطاقة الوطنية، ثم مصلحة الظبط والتأشيرة.

وباملنسبة هذه الزيارات كانت غير معلن عنها يعني بالطريقة التي 
قد يتبادر إلى ذهن أحدنا أن هناك تنسيق مع مختلف املرتفقين، وكنا 
كنحددو حتى التوقيت إيال سولنا في يعني مع املصالح القنصلية أن 
القنصلية كتفتح مع 8 ديال الصباح من أجل استقبال املرتفقين، كنا 
كنمشيو مع 8 الالرب أو مع 7 ونصف لكي نقف على حقيقة األمر، لكي 
تطمئن قلوبنا الحمد هلل الثقة كانت متبادلة، ولكن نحن نمثل مؤسسة 
لعند  كنمشيو  وكنا  إتقان،  بكل  بعملنا  نقوم  أن  علينا  يجب  رقابية 
املرتفقين بدون انتقاء وكنطرحو األسئلة، وتجاوبت هذه يعني تراوحت 
هذه األسئلة بين االرتياح العام واالرتياح املطلق إلى اإلرتياح النسبي إلى 
عدم اإلرتياح، وكنا نحرص أشد الحرص بشكل عادل أن نضمن كل 
املالحظات التي يدلي بها املرتفقون ضمن الوثائق التي كنا نجمعها في آخر 
املهمة استطالعية لنضمنها داخل هذا التقرير، و بلقاءاتنا وربما هذا ما 
ستؤكده املداخالت اللي غتتقدم بها الفرق، يعني بلقاءاتنا مع املصالح 
اكتشفنا عددا من الثغرات، عددا من من األمور التي أشرت إليها في بداية 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7896  

التقرير بأن النواقص إما مرتبطة بواقع إداري، إما مرتبطة بنصوص 
تشريعية وجب علينا كمجلس وكمؤسسة تشريعية أن تتكاثف جهودنا 
وأن يكون في الحقيقة املقترحات التي نقترحها، هذا كان عندنا اتفاق 
احنا كأعضاء املهمة االستطالعية، أن يكون االتفاق بشكل جماعي دون 
مراعاة اإليديولوجيا أو اللون السيا�سي الذي ينتمي إليه أي أحد، هاد 
مغاربة العالم خاصنا تتكاثف الجهود ديالنا كلنا من أجل أن نصوغ 
نصوص قانونية راهم كيعانيو منها والتي لم تراع خصوصية تواجدهم 

خارج أرض الوطن من أجل أن نيسير لهم األمور.

ثم هناك املرحلة الثالثة تمت من خالل عقد لقاءات مع القطاعات 
الخالصات  لتقديم  وذلك  املهمة،  بموضوع  الصلة  ذات  الحكومية 
األولية لهذه الزيارة وتم تشكيل لجنة بين املهمة االستطالعية ووزارة 
الشؤون الخارجية من أجل الوقوف على عدد من األمور التي سنقدم 

فيها مقترحات بشكل مشترك إن شاء هللا.

توصيات أعضاء املهمة االستطالعية.

يمكن تلخيص توصيات املهمة االستطالعية في إيال كانت عندني 
الفرصة نشرح بعض األمور أونوقف عند بعضها سأفعل ذلك:

- الدعوة إلى الوقوف عاجال عند ملف الحالة املدنية ملا يتضمنه 
من مشاكل متعددة من فقدان سجالت الحالة املدنية أو عدم إمضاء 

البعض منها لسبب من األسباب؛

- تعزيز تكوين ضباط الحالة املدنية؛

- تبسيط املساطر في مجال قضايا الحال املدنية للمغاربة املقيمين 
بالخارج، قلت بأن النصوص القانونية ذات الصلة تطبق على املغاربة 
تراعي  وال  خارجه  متواجدون  هم  الذين  على  وكذلك  املغرب،  داخل 
الناحية  من  حتى  يشكل  وهذا  فيه،  يقيمون  الذين  البلد  خصوصة 
النفسية صدمة للبعض، ألن بلد اإلقامة املساطر اإلدارية مبسطة، 
غير بيروقراطية، حينما يريد أن يذهب إلى القنصلية كيصطادم بواحد 
الترسالة كبيرة من املساطر املعقدة، ما�سي الذنب ديال املوظفين اللي 
بل  القنصليات،  في  القانون  إنفاذ  على  العاملين  القوانين  كيطبقوا 
الخدمات  تبسيط  التي ال تسعفهم من أجل  القانونية  النصوص  في 

اإلدارية؛

- اعتماد األنظمة اإللكترونية الحديثة في مصلحة املدنية، اكتشفنا 
في السجالت بشكل يدوي،  التقييد  العمل قائما بعملية  بأنه ال زال 
الكناش ديال الحالة املدنية وفي 3 نظائر في 3 ديال النسخ، ها الضابط 
الحالة املدنية، هاد املوظف كيسجل للمرتفق املعطيات، ثم بعد ذلك 
بعد نهاية الدوام اإلداري منين كايسد مع 4 كيم�سي و كيكنش ذاك ال�سي 
في نظيرين آخرين لكي يسلمهما لإلدارات املعنية، وهاد ال�سي شنو كينتج 
عليه؟ كينتج عليه أخطاء، وهاد األخطاء اللي تعالج عاوتاني مرة أخرى 
لها مسطرة طويلة عريضة معقدة كيولي املواطن البسيط ضحية لها 
بخطإ قد إرتكبه موظف، كذلك هو ضحية ملساطر إدارية معقدة، في 

الوقت اللي احنايا في وقت الثورة اإللكترونية من املفترض أن نعتمد 
هذه  إلى  الرجوع  بدون  السالم،  عليه  ونبينا  اإللكترونية  السجالت 
الطريقة ربما هي مغرزة، هداك ال�سي ديال3 ديال النظائر ملي كنقلبوا 
على داك ال�سي كنلقاوا واحد التاريخ عندها، ولكن هاد ال�سي تقادم 

وم�سى عليه الزمن يجب إعادة النظر فيه.

ومرسومه   37.99 رقم  املدنية  الحالة  قانون  نقائص  -تدارك 
التطبيق الصادر بتاريخ 9 أكتوبر2002 تحت عدد 99ـ2 من 665 قيام 
مديرية الشغل القنصلية واإلجتماعية باإلجراءات القبيلة التي تخضع 
لها سجالت الحالة املدنية الورقية أو اإللكترونية املمسوكة من طرف 

البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية بالخارج قبل إستعمالها؛

-اإلقتصار على تعبئة سجل واحد ورقي للوالدات أو الوفيات لبعثات 
الدبلوماسية، وهذا ما أشرت إليه، أو املركز القنصلي بدل 3 سجالت 
السجل  نظير  إلصدار  اإللكترونية  الدعائم  على  واإلعتماد  ورقية، 
األصلي، املشكيل هو أنهم كايديروا هاد ال�سي اإلليكتروني وعندهم فين 
يخزنوا هاد ال�سي، ولكن ال يعتمد من الناحية القانونية ألن خاصهم 

يرجعوا للسجل األصلي؛

-تشكيل لجنة مركزية للحالة املدنية بمديرية الشؤون القنصلية 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  بوزارة  واإلجتماعية 

املقيمين بالخارج يترأسها قاض ملحق بالوزارة؛

-تمكين األم املطلقة الحاضنة من الوالية الشرعية على األطفال 
النصوص  أخرى  مرة  بالجملة،  اإلجتماعية  املشاكل  املحضونين 
القانونية ال تسعف من له وضعية خاصة في أرض املهجر أن يتصرف 

يعني بشكل ميسر؛

-اعتماد الطالق اإلتفاقي األجنبي بالدول املعتمدة له دون حاجة 
للتدييل بالصيغة التنفيذية لدى املحاكم املغربية، هذا راه مشكل آخر 
حينما يقع طالق إتفاق ال يصير نافذا، وال يمكن املرأة املطلقة أن تباشر 
حياتها من جديد إلى بعد الرجوع إلى املحاكم، الرجوع للمحاكم املغربية 
من أجل التدييل بالصيغة التنفيذية، وهذا كيلقى مشاكل، أنا واحد 
من الناس مؤخرا وحدة من العائلة باش نديرولها هاد الل�سي وهي مقبلة 
على مشروع زواج وقع مشكل كبير، تأخر 6 شهور، 8 شهور إلى سنة 
باش يديلوا الحكم بالصيغة التنفيذية. وجب أن يتغير القانون في هاد 

الصدد؛

6 أشهر  إلى سنة عوض  -الرفع من مدة صالحية عقود اإلزدياد 
السيد  واش  البسيطة،  األمور  من  هادي  العالم،  ملغاربة  بالنسبة 
كيجي كيدوز ل congé ديالوا كيجي يدوزوا في الوثائق اإلدارية يم�سي 
خاصوا يرجع مرة أخرى يشد الطيارة، يشد الكار باش يعاود يدير عقد 
اإلزدياد، وهاد ال�سي راه كيكونوا مراكز القنصلية باملناسبة راه كتلقى 
100 كيلومتر كتلقى 200 كيلومتر اللي كتبعد على، هو أمر طبيعي ألن ما 
غيمكنش يتم اإلستجابة للجميع، مثال عدد ديال املهاجرين في مكان ما 
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يكون قليل ونديروا لهم مركز قنصلي حسب النسمة وحسب األهمية 
ديال املدينة؛

-الرفع من مدة صالحية جواز السفر السيدة الوزيرة، هما كيديروا 
جواز السفر ب95 أورو واإلخوان داملهمة اإلستطالعية يفكروني، ال، 
ال، ال جواز السفر، 80 أورو زدت أنا �سي شويا، ويمكن أنا درت ليها 
الصرف وصلتها ل 900 درهم، هما كايشوفوه عندنا ب500 درهم وهو 
كاين ب900درهم كيقولك عالش؟ ها فين كاتكون املواطنة كايقولك 
تحسبوننا من املواطنين من أية درجة؟ إلى كان هاد ال�سي على األقل 
تمديد مدة جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو 8 سنوات أه؟ 

الطلبة، احنا ماتالقيناش بالطلبة آ�سي األحمدي.

-إصالح قانون الحالة املدنية لسنة 2002، وخاصة املادة 23 واملادة 
36 إلى املادة 41 مع توسيع اإلختصاص للمادة 35 التي تنص على إصالح 
األخطاء اإلدارية، هاديك األخطاء اإلدارية خاصو يكون واحد املسطرة 
ميسرة، مادام الخطأ واقع ما يمكن ليناش عاوتاني نديروا ديك الضورة 

كبيرة لكي باش يتصلح هاد الخطأ نوليوا كنطلعوا ونهبطوا في املواطن؛

-تسليم دفتر الحالة املدنية في مكان السكنى أو الوالدة؛

-تسليم دفتر الحالة املدنية للمطلقة واألم العازبة، ياك األستاذة 
السعدية؛

-مراجعة املادة 20 من قانون 2002 املتعلق بإثبات اإلسم العائلي؛

-إعطاء مهمة إصالح األخطاء كيفما كان درجاتها للقناصلة أو من 
ينوب عنهم، ثم مراجعة املادة 3 من املرسوم التطبيقي لقانون الحالة 

املدنية في حالة وجود خطأ في النسخ ديال الحالة املدنية؛

والبعثات  والسلطات  الترابية  والجماعات  املغربية  املحاكم  -حث 
الدبلوماسية واملراكز القنصلية على تطبيق الدورية املشتركة رقم 352 
بتاريخ 30/08/2016 املتعلقة بتطبيق األحكام القضائية، دابا هادي 
غير مؤقتا، راه كنتكلمو على داك ال�سي ديال تدييل األحكام التنفيذية أن 
يكون فيها واحد املراجعة، ولكن كاينة واحد الدورية مشتركة وزارية، 
هناك قنصليات تعمل بها الدورية هادي رقم 352 كاين القنصليات 
العمل، ولكن هناك بعض  بها، وهي دورية تروم تيسير  اللي كتخدم 

القنصليات تتقيد بالنص الحرفي؛

في جانب آخر تعيين محاسب خاص بكل قنصلية، كاين محساسبين 
ماليين شادين 2 ديال القنصليات و3 ديال القنصليات وما يترتب عن 
ذلك من إرهاق لهم، خصوصا في التحصيل ديال الرسوم ديال التمبر، 
وكيتطرح املشكل أكثر ملي كيخرج هاد املحاسب في رخصة سنوية وما 
كنلقاوش اللي يعوضوا، وكيولي إشكال كبير مع العلم أن هناك، يعني، 
من حيث املوارد املالية هناك أمور ال بأس بها، هناك باملناسبة، هذه 
غير املعلومات، وهي متضمنة في التقرير أن بعض القنصليات من حجم 
صرفها كتدخل تقريبا حوالي %80 العائدات ديال القنصليات من تمبر 

وغيرها %80 من امليزانية ديال القنصلية %70 %60 وهذا أمر مهم وهاد 
ال�سي كيطلب منا ما دام األمر كذلك يجب علينا أن نعين محاسبا أو 

اثنين أو محاسب ونائبه في كل قنصلية من أجل تدبير هذه األمور؛

-دعم املحاسب بموارد بشرية متخصصة؛

-تعزيز خدمات مراكز اإلستماع بالقنصليات والوقوف على حسن 
تشغيل الرقم األخضر لتلقي الطلبات واإلستفسارات، كاين مشكل في 
ذاك الرقم األخضر، مبادرة قامت بها وزارة الخارجية مشكورة ولكن 

العمل ديال هاد الرقم األخضر فيها إشكاالت وفيه أعطاب؛

-تشجيع االنخراط في التأمين عن الوفاة ألفراد الجالية من خالل 
تحفيزات جديدة وهاد ال�سي املجال ديال السيدة الوزيرة، كاين إشكال 
في هاد ال�سي ديال التأمين عن الوفاة وكاين، باملناسبة كتوقع أمور ت�سيء 
إلى صورة املواطن املغربي، ت�سيء إلى صورة املغربي كنوليو كنمشيو 
لإلحسان، للجامع نجمعو الفلوس، في الوقت اللي أن الوزارة تتكلف 
مشكورة حينما يدلى بوثائق تثبت املستوى عدم، يعني، القدرة على أداء 
املصاريف والتكاليف ديال النقل ديال الجثة، ولكن داك ال�سي كيكون 
داخل ضمن امليزانية ديالها وهو محدود، كتلقى مثال كل قنصلية فيها 5 

دالحاالت 10 الحاالت وهذا ال يفي بالغرض؛

البنية  وتعزيز  البشرية  املوارد  عقلنة  في  الوزارة  سياسة  -تثمين 
مقرات  وشراء  الحالية  القنصليات  تهيئة  إعادة  خالل  من  التحتية 
جديدة وهذا أمرنا وقفنا عليه، باملناسبة القنصلية هي وجه ديال بالدنا 
وجه ديال املغرب، الناس ملي كيولجوا لهاد املرفق اإلداري خصهم يلقاو 
الذات ديالهم كأنهم يلجون إلى بلدهم، وهاد البناية يجب أن تذكرهم 
ببلدهم األصلي وكانت مناسبة أننا زرنا املقر الجديد اللي كان قيد اإلنجاز 
ديال برشلونة وهو املقر ديال القنصلية العامة للمملكة ببرشلونة مقر 

متميز وفيه املواصفات اإلدارية الحديثة؛

-العمل على هيكلة جديدة ملديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 
تتالءم وحجم املسؤولية امللقاة على عاتقها مع تزويدها باملوارد البشرية 

الكافية؛

العامة  القنصليات  الزيارات  موضوع  العامة  القنصليات  -تعزيز 
عموما باملوارد البشرية الكافية لتقديم الخدمات القنصلية للمرتفقين 

في أحسن الظروف؛

-النظر في وضعية األعوان املحليين بالقنصليات العامة، احنا مشينا 
نشوفو املرتفقين ولكن في نفس الوقت وقفنا على الوضعية اإلجتماعية 
واإلدارية ديال املوظفين، ألن هاد املوظفين هم اللي كيستقبلو املرتفقين، 
هما اللي إما أن يشعر املرتفق بأنه في إداراة تضمن له جودة الخدمات 
اإلدارية وجودة اإلرتباط، وإما أن يكون هذا اإلداري في وضعية هو في 
حد ذاتو محتاج للدعم واملساعدة، بمعنى هداك الوضع اإلجتماعي 
مع  عالقته  وفي  أدائه  على  ينعكس  وبالضرورة  نفسيا  لو  كينعكس 
املرتفق، وجلسنا مع هذه الفئات، أول فئة جلسنا وتقدمت لنا بشكايات 
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للنظر في وضعيتها، هي وضعية األعوان املحليين، هاذو الناس املغاربة 
اللي كاينين تما والد املغرب اللي كاينين تما تستعين بهم القنصليات 
الخدمات، هما  املهام وعدد من  أداء عدد من  والسفارات من أجل 
عندهم مشكل، مرتبطين بقانون الشغل ديال بلد اإلقامة ومرتبطين 
بالوضعية اإلدارية لبلدهم اللي تيكون ما�سي من هنايا من املغرب ما 
مرتبطش ببلد اإلقامة، هذا عندو اإلقامة تما عندهم مشكل حقيقي 
مرتبط بالقضية اإلجتماعية، فوجب النظر في وضعية األعوان املحليين 

للقنصيات العامة؛

-النظر في إمكانية تعيين قاض بكل قنصلية عامة، نفس األمر كما 
يقع للمحاسب يقع للقا�سي، وفي بعض اللحظات كتلقى قاض ل2 ديال 
القنصليات، 3 ديال القنصليات بل أكثر من هذا كتلقى عدم وجود 
القا�سي مثال في الوقت اللي كّنا مشينا احنايا لقينا في مدريد ما كاينش، 
قالوا لنا كانوا كيجيو للمغرب للنظر في كل يعني هاذيك الوثائق اللي 
من املفروض أن يؤشر عليها القا�سي كتجي للمغرب وهاذ ال�سي يعني 

ب واحد الجهد كبير ووقت أكبر؛
ّ
ل
ّ
كيط

في  القنصلي  باملجال  للعاملين  وإدارية  مادية  حوافز  تخصيص   -
الداخل والخارج تشجعهم على اإلنخراط في الوظيفة القنصلية؛

-وضع نظام هيكلي موّحد لكل املراكز القنصلية يتضم الحّد األدنى 
به األمر من إعداد أطر وموظفين وأعوان 

ّ
من املصالح اإلدارية مع ما يتطل

محليين قادرين على القيام باملهمة القنصلية؛

املراكز  لكافة  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  توحيد  على  -العمل 
القنصلية تفاديا للمشاكل الحاصلة نتيجة اختالف املساطر؛

-العمل على تغطية النقص الحاصل باملراكز القنصلية من حيث 
ألهمية  نظرا  والتجربة،  اإلختصاص  ذوي  من  اإلجتماعيين  امللحقين 

العمل االجتماعي وضخامة مشاكله بالنسبة للجالية املغربية؛

اإلصالحي  الورش  هذا  في  املحليين  األعوان  إشراك  على  -العمل 
نظرا ألهمية دورهم في املراكز القنصلية ومساهمتهم الفعالة في العمل 

القنصلي؛

باألكاديمية  العامين  القناصلة  لتكوين  شعبة  خلق  إلى  -الدعوة 
بين  يجمع  تكوينا  القنصلي  املسلك  ضمن  كتخصص  الدبلوماسية 

الجانبين النظري والتطبيقي.

بقي أن أشير في األخير إلى أن وزارة الخارجية مشكورة في شخص 
السيد وزير الخارجية، تفاعل معنا بشكل إيجابي في لجنة الخارجية، 
وهاذ ال�سي غادي تأكدو السيدة الوزيرة ربما قال بأنني أبصم بالعشرة 
على كل ما ورد في هذا التقرير وهذاك الجواب ديال السيد الوزير ضمّناه 
في ملحق، يمكن وقع واحد التأخر في مّد السيدات والسادة النواب 
بهذا امللحق اللي كان فيه الوزارة ديال والتفاعل ما غنقولش الجواب، 
التفاعل ديال وزارة الشؤون الخارجية مع كل ما ورد في التقرير، بقي 

في األخيرة أن أشير إلى أن هذا الذي ورد في التقرير أصبح ملكا للمجلس 
والحمد هلل ما كاين حتى �سي اختالف بشأنه، أنا أؤكد هذا األمر بعدا في 
املهمة اإلستطالعية ما كان حتى �سي اختالف باملطلق بشأنه، واتفقنا 
إلى  نسنده  كما  املجلس  رئاسة  إلى  نسنده  األمر  بشكل جماعي وهذا 
السادة رؤساء الفرق، السيدة رئيسة املجموعة باعتبارهم املسؤولين 
كلها  املقترحات  هاذ  تحويل  يعني  أجل  من  فرقهم،  على  السياسيين 
الواردة داخل التقرير إلى أمور عملية، مقترحات قوانين تصاغ بشكل 
جماعي، هذا هو املقترح ديالنا أنقله بشكل أمين أن تصاغ بشكل جماعي 
هذه املقترحات وأن نتوافق عليها وأن نقدمها ملجلسنا بإشراف السيد 
الرئيس اللي غادي يعني غّيّسر لينا األمور إن شاء هللا، وغادي تكون 
هذه سابقة، الخالصات ديال هاذ املهمة والجهد التي بذله اإلخوان 
واألخوات أعضاء لجنة املهمة اإلستطالعية للقنصليات العامة للمملكة 
املغربية بالخارج، ال يجب أن يذهب سدى وما يمكنش نسمحو لنفوسنا 
بأننا مشينا لتما وقفنا على هاذ ال�سي وتالقينا مع املواطنين، وتالقينا 
هنايا  اللي  ديالنا  واملؤسسات  املصالح  حتى  وكذلك  املصالح  كل  مع 
داخل املغرب تالقينا بها وقدمت لنا بعض املقترحات، وأن نجعل هذه 
الصفحة طي املا�سي ونمشيو ونزيدو للقّدام كأن شيئا لم يكن، بل من 
املفروض أن نتفاعل بشكل إيجابي مع املطالب، شكرا للجميع بقاو لي 
أنا في هاذ التقرير غير التصاور راه يمكن راهمم عندكم بال ما نقدمهم، 

شكرا للجميع والسالم عليكم ورحمة هللا.

فلسيد فل6ئيس:

لتقديم  حرصه  على  البوقرعي  خالد  املقرر  السيد  جزيال  شكرا 
أساسا كل اإلقتراحات التي هي اقتراحات جماعية والتي قدمت باسم 
املجموعة، وسنسهر بكيفية جماعية على إعطاء يعني صيغة ميدانية 

لكل هذه املقترحات إن شاء هللا.

املناقشة  إلى  اآلن  ننتقل  النواب  والسادة  السيدات  إذا سمحتم 
فريق  بإسم  سكيحيل  حياة  النائبة  للسيدة  الكلمة  بإعطاء  العامة 
العدالة والتنمية..، مرحبا قربال اإلفريقي..، نتمناو لها الشفاء إن شاء 

هللا، وأنت من إفريقيا للقنصليات.

فلنائ4 فلسيد نور فلد ن ق6بال بإسم ا6يق فلعدفلة وفلتنمية:

م6حبا فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

فلسيدة فلوزي6ة،

بإسم فريق العدالة والتنمية أقدم هذه الكلمة، كلمة متواضعة 
غادي تسمحوا ليا واحد الدقيقة..

فلسيد فل6ئيس:

دابا أنت تتخدم النائبات والنواب، شنو هاد ال�سي هذا ال�سي قربال.. 
اللي تين�سى عينيه كاينة �سي حاجة.. تفضل.



7899 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( 

فلنائ4 فلسيد نور فلد ن ق6بال بإسم ا6يق فلعدفلة وفلتنمية:

إذن املوضوع هو املهمة االستطالعية املؤقتة لبعض القنصليات 
املغربية بالخارج، أوال أشكر الوزارة على التعاون ديالها، أشكر اإلخوان 
جميعا السيدة الرئيسة جميع اإلخوان اللي شاركوا في؛ السيد املقرر 
وجميع األعضاء ألن هادي أول مهمة استطالعية خارج اململكة تسجل في 
التاريخ ديال البرملان ديالنا جميعا. إذن هذا شرف لنا وكاين واحد املهمة 
استطالعية أخرى حتى هي اللي خاصة باألطفال وبالنساء العالقين في 
سوريا وفي العراق، إذن هذه كلها قضايا تتعطي ملجلس النواب واحد 
يعني واحد القيمة مضافة لذلك هاد املهام االستطالعية ال نستهين بها.

إذن أول �سيء سأبدأ به في هذه الكلمة هو الدستور، ركز دستور 
املشروعة  واملصالح  الحقوق  حماية  على  العمل  وجوب  على   2011
للمواطنات واملواطنين املغاربة املقيمين بالخارج، والحرص على الحفاظ 
على الوشائج اإلنسانية معهم وال سيما الثقافية منها، وصيانة هويتهم 
الوطنية، وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم املغرب، وتمتين أواصر 
الصداقة والتعاون مع حكومات مجتمعات البلدان املقيمين بها هذا 

الدستور أعرى تشريع في البالد؛

حفظه  امللك،  لجاللة  السامية،  امللكية  الخطابات  أكدت  وطاملا 
هللا، على متابعة قضايا املغاربة املقيمين بالخارج خاصة على مستوى 
الخدمات اإلدارية واإلجتماعية واألسرية املقدمة من قبل القنصليات 
الدقيق والناجع،  الجودة، احترام اآلجاالت، والتتبع  بناء على معايير 
السوسيو  البعد  وتعزيز  املعنية،  األطراف  بين  املحكم  والتنسيق 

اقتصادي ملغاربة العالم.

وطنية  الحكومة،  قبل  من  إستراتيجية  اإلطار، وضعت  هذا  وفي 
لفائدة مغاربة العالم واعتمادا على ما ذكر نطرح األسئلة الجوهرية 
التالية: هل فعال حققت هذه اإلستراتيجية تقدما على مستوى التواصل 
الجيد وتجويد الخدمات وتبسيط املساطر وتحديثها وصيانة الحقوق، 
واستحضار الكرامة اإلنسانية؟ هل أخذت التطورات واملتغيرات التي 
يعرفها املغرب ودول اإلستقبال للمغاربة املقيمين بالخارج بعين اإلعتبار 
أثناء وضع البرامج؟ هل تجاوبت القطاعات الوطنية املعنية في اإلنخراط 
الوطني واملنهي، ألن كاين مجموعة ديال الفاعلين داخل الوطن اللي 
كيهتمو بهاد الجوانب، من أجل حل املشاكل العالقة للمغاربة املقيمين 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  الجيدة  الحكامة  من  انطالقا  بالخارج 
كيف هو وضع القنصليات؟ من حيث املوارد البشرية؟ من البنيات 
التحتية؟ هل سيشرع في تنزيل مخطط إصالح املنظومة القنصلية كما 
جاء في اإلستراتيجية الهادفة إلى تقريب الخدمات وتبسيطها وتجويدها 
من  انطالقا  الرقمي،  التدبير  واعتماد  الجودة  من  انطالقا  وتحسينها 
هذه األسئلة ال أقول الحارقة أقول العميقة وغيرها قرر مجلس النواب 
تشكيل مهمة استطالعية مؤقة لزيارة بعض قنصليات اململكة املنبثقة 
واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  من 

القنصليات  االستطالعية  املهمة  استهدفت  وقد  بالخارج،  املقيمين 
و  أمستردام  مرسيليا،  برشلونة،  ميالنو،  التالية:  باملدن  املوجودة 
بأوروبا،  يقطنون  العالم  مغاربة  من   85% فإن  ولإلشارة  بروكسيل، 
من  للتقليص  الحكومة  بها  تقوم  التي  املجهودات  نسجل  أن  ويمكن 
اإلمكانيات  حسب  اإليجابي  التعامل  يلي:  فيما  املذكورة  املشاكل 
تحتاج  والتي  باملتعّين،  والقيام  الشكايات  في  النظر  أجل  املتاحة من 
هذه الشكايات إلى مأسسة مأسسة عمليات التلّقي والتتبع واملعالجة، 
تحفيز كفاءات مغاربة العالم يعني انخراط في مشاريع مندمجة بناء على 
التشاركية والشراكة والنسقية، لكن هناك إكراهات نذكر منها: -وقد 
ذكرها السيد املقرر املحترم السيد البوقرعي- البعد التشريعي الذي 
يحتاج إلى تحيين وتطوير و هذا خص يكون فيه تعاون احنا كمؤسسة 
تشريعية، لكن هناك إكراهات نذكر منها البعد التشريعي الذي يحتاج 
إلى تحيين وتطوير، ثم اإلكراه املالي وقلة املوارد البشرية، وقلنا هاذ 
اإلكراهات تتجلى في البعد التشريعي الذي يحتاج إلى تحيين وتطوير، 
ر التسوية اإلدارية والقانونية 

ّ
ثم اإلكراه املالي وقلة املوارد البشرية وتعث

ملجموعة من املغاربة هناك؛

تستهدف  تحسيسية  إستراتيجية  وضع  من  البّد  اإلطار  هذا  وفي 
مغاربة العالم إلطالعهم بكل املستجدات القانونية واإلدارية وغيرها حتى 
ال تتطلع املصالح، عندما يكون مستجد هذا الدور ديال القنصليات 
مسألة  هاذي  راه  املستجدات  بكل  تحسيسية  لقاءات  تدير  خصها 
أساسية راه الناس اللي في املغرب وخص تدير لهم تحسيس باش نعرفو، 
إذن هاذي مسألة ضرورية مستجدة ما�سي واحد غادي يجي ألف كيلومتر 
عاد تقول ليه القانون راه فيه كذا وكذا إلى آخره هذه مسألة مهمة، 
القنصليات  خريطة  عقلنة  هو  املطلوب  فإن  القنصليات  ذكر  وعلى 
وبناياتها على حسب الساكنة املغاربة املقيمين بالخارج، وتوفير دالئل 
للقنصليات كل قنبصلية يكون عندها الدليل ديالها، بجميع اللغات 
الوطنية إحتراما للدستور واألجنبية حسب خصوصية بلدان اإلقام، 
وتطوير البعد الرقمي وتبسيطه حتى يكون في املستوى الجميع، ديرو 
تكاوين الحمد هلل هاذي راها دول ديمقراطية هادي اللي مشينا لها دبا 
أروربا إيال درنا �سي مهمة استطالعية في إفريقيا ما عرفتش آش غادي 
وبلجيكا  وفرنسا  إسبانيا  على  تتنديو  راه  دبا  إذن  العلم هلل  نوجدو! 
في مستوى  يكون  التبسيط حتى  إذن  عريقة،  دول  آخر  إلى  وهولندا 
ومن  تطبيق خاص،  عبر  باملواعيد  الخدمات  تقديم  وتعميم  الجميع 
خالل مراقبة وتقييم السياسات العمومية املنبثقة عن اإلستراتيجية 
العامة، نؤكد على املالحظات التالية: إن ضمان حقوق مغاربة العالم 
التنمية املستدامة  واجب وطني، ودستوري، وإنساني ألنها تستهدف 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ألنهم يزخرون بكفاءات عالية. 
لقد أفرز الزيارات امليدانية على مجموعة من اإليجابيات، لكن في نفس 
الوقت هناك إشكاالت يمكن تجاوزها باإلقتراحات اآلتية: توفير املوارد 
البشرية واملالية، وتقريب القنصليات أو مالحق تابعة لها من املواطنين 
واملواطنات املقيمين بالخارج حتى نجنبهم أوال مشاق السفر، باش تاخذ 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7966  

نهار في أوروبا، راكم شحال من واحد عندنا العائالت تما، باش تاخذ 
نهار من العمل ديالك تما وما تقضيش الغرض، راه ما يبقاوش يسمحو 
لك كل مرة تم�سي، مسألة بمعنى املوعد يكون مضبوط، تكون األمور 

مضبوطة إلى غير ذلك.

من  مجموعة  على  للوقوف  امليدانية  الزيارات  أفرزت  لقد  إذن 
تجاوزها  يمكن  إشكاالت  هناك  الوقت  نفس  في  لكن  اإليجابيات 

باالقتراحات التالية:

-توفير املوارد البشرية واملالية وتقريب القنصليات أو مالحق تابعة 
السفر،  مشاق  نجنبهم  حتى  بالخارج  واملواطنات  املواطنين  من  لها 
وتخفيف العمل على املوظفين، فاملوظفين هللا يحسن عوانهم إيال كان 
الكثرة وكان املوظفين وتجنبا للتشنجات مع املرتفقين، واعتماد، ملاذا ال 
نفعل هذا، واعتماد ما اصطلح عليه بالقنصليات املتحركة، قنصلية 
متحركة كتم�سي عند الناس بخمسة ديال املوظفين تق�سي الغرض 
بحال اللي تيدير املغرب الحمد هلل، قنصليات متحركة عبر املدن كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، كما أن تعليم أبناء وبنات املغاربة املقيمين 
بالخارج اللغات الرسمية والثقافة املغربية والتربية على الدين اإلسالمي 
السمح راه مسألة أساسية ومهمة جدا، في املكاملة الهاتفية لجاللة امللك، 
مع الرئيس النيجيري، أول حاجة قالها الرئيس النيجيري لجاللة امللك: 
»أشكرك يا جاللة امللك على أنك تكون علماء من نيجيريا الذين يقومون 
بنيجيريا« فالدين اإلسالمي  بالتوعية داخل نيجيريا وقلصوا اإلرهاب 
السمح كثابت من ثوابت األمة، الوحدة الوطنية، امللكية الدستورية، 

اختيار الديمقراطية؛

الثقافة  الرسمية،  اللغات  املقيمين،  املغاربة  وبنات  أبناء  إذن 
كفاءات  بتوفير  رهين  السمح  اإلسالمي  الدين  على  والتربية  املغربية، 
تتكلم اللغة الوطنية ولغة الدولة املستقبلة مع التجديد الدائم للبرامج 
وتناغمها مع الفئات املستهدفة. وهنا تنقول هاد الناس اللي تيعملو هاد 
التربية وهاد ملاذا ال نختارهم من مغاربة العالم؟ أوال يتقنون تلك اللغة 
وتكون عندو داك االختصاص ويكون عندو، إذن هذا مهم بالنسبة لهذه 

القضية الذي ذكرناها؛

-كما ندعو إلى العمل على مبدأ اإللتقائية بين الديمقراطية التمثيلية 
والديمقراطية التشاركية، راه ما جاش النظام الدستوري املغربي وقال 

النظام الدستوري املغربي يعتمد على ماذا؟

-1 فصل السلط وتعاونها وتوازنها؛

-2 الديمقراطية املواطن والتشاركية؛

-3 قواعد الحكامة الجيدة؛

-4 ربط املسؤولية باملحاسبة.

أربع ركائز راه فيهم الخير والبركة، إذن ما معنى التشاركية؟ إشراك 
املجتمع املدني اللي كاين تما في اتخاذ القرار، ما بقاش داك املجتمع 

املدني اللي غتعطيه منحة، املجتمع املدني اليوم شريك إستراتيجي في 
وضع السياسات العمومية، املجتمع املدني اليوم شريك في صنع القرار، 
وال يمكن أن تصنع قرارا ل6 مليون ديال الناس أو 5 مليون وهم غير 
الفصل  الدستور واضح  أن  لي  يبدو  فإذن  القرار،  في هذا  حاضرين 
للديمقراطية  أهمية  إلعطاء  امليدان  وهذا  في  واضح   15-14-13-12
العرائض  لجنة  داير  النواب  مجلس  عندنا  هلل  الحمد  التشاركية، 
ويجتهد في هذا؛ إذن والديمقراطية التشاركية وذلك بإشراك الجمعيات 
النشيطة الجمعيات النشيطة للمساهمة في اتخاذ القرار باعتبار أن 
املجتمع املدني شريك إستراتيجي في التشاور حول السياسات العمومية 
وتحرير العرائضles Pétitions وامللتمسات في مجال التشريع والوساطة 

والتكوين والتأهيل وغير ذلك.

وأخيرا نؤكد على أهمية املضامين الواردة بتقرير املهمة اإلستطالعية 
والذي يمكن أن تتحول قبيال املقرر تيقول هذا رأي اللجنة كلها هاد ال�سي 
بغيناه يم�سي ويطبق، أنا تنقول بأن هاد التوصيات وهاد املناقشات اللي 
غتكون والسيدة الوزيرة تسجل هذا ويمكن أن تحصل على التسجيل 
هذا كل خاصو يكون في السياسات العمومية راه اآلن غادي ناقشوا 
اإلخوان اللي غادي يذاكروا غادي يعطيو برامج وإقتراحات تكون هي في 
السياسات العمومية تكون هي في البرامج، ما غاديش نوجدوا مشكيل 
ديك الساعة، ألن كل �سي غادي يتقال، ولذلك حتى ال نكرر أنفسنا إذن.

وأخيرا نؤكد على أهمية املضامين الواردة بتقرير املهمة اإلستطالعية 
والذي يمكن أن يتحول إلى سياسات عمومية وبرامج عمل انطالقا من 

العناوين التالية:

العنوان األول: تعامل خاص مع مغاربة العالم أثناء زيارتهم لبالدهم، 
وحد السيد جاي شاد كونجي شهر ويبقى يتجرجر بين اإلدارات، صحيح 
درنا إجتهادات ودرنا مراكزdes guichets uniques وداك �سي، ولكن 
خص، والرقمي باش اإلنسان مين يجي يق�سي الغراض ديالو بال ما 
تيبقى، خليو ليه داك الوقيت يشوف فيه األحباء ويشوف فيه العائلة 
ويشوف فيه كذا، تعامل خاص مع مغاربة العالم أثناء زيارتهم لبالدهم 
يجمعهم  الذي  الزمن  لعامل  نظرا  مصالحهم،  قضاء  مستوى  على 
بالعائالت واألحباب، مشكل العقار نموذجا، واملساطر اإلدارية الجمركية 
وغيرها و تجديد فكرة الشباك الوحيد املتعلق بمغاربة العالم وتعميمه 
على السلطات العمومية واإلدارات واملؤسسات العمومية واملؤسسات 

املنتخبة وغيرها.

العنوان الثاني: التركيز على كل ما يربط املغاربة املقيمين بالخارج 
ببالدهم، ويكفي أن عدد الوافدين لصلة الرحم ومعانقة البالد والعباد 
يعد باملاليين على ممر السنة، يعني اإلحصاءات تتقولينا بين 3 داملليون 
و4 داملليون ديال املغارب تيجيو، املغاربة فين ما م�سى متشبت بوطنه، 
بهويته، ما يمكنش، يعني فلذلك هذا استثمار كبير وما تنشوفوش داك 
ال�سي للعائدات ديال املغاربة، ال كنشوفوا احنا البعد اإلنساني، هداك 
العالئقي والبعد  البعد اإلنساني والبعد  من باب تحصيل الحاصل، 
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إلى غير ذلك، هادي مسألة أساسية  التاريخي والبعد  الهويتي والبعد 
وجدا.

هادي  التشريع،  مجال  في  اإلجتهاد  قلنا  أهمية  على  نؤكد  وأخيرا 
أساسية، إذن خاصنا نديرو واحد الالئحة ونضبطو الحاجيات ديال 
مغاربة العالم التشريعية ونجتهد في بلورتها بالتنسيق مع الحكومة في 
مقترحات قوانين نتعاونوا، هادي الشأن ديال املغاربة، وشأن الجميع، 
اإلجتهاد في مجال التشريع والحماية القانونية والوساطة اإلجتماعية 
ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  واألسرية 
النوع، وضع خطة إستراتيجية للتسويق إلشعاع املغربي من أجل جلب 
استثمارات مهمة للبالد، ودعم الراغبين من مغاربة العالم باإلستثمار 

بتراب اململكة.

مزيد  إلى  يحتاج  العالم  مغاربة  ملف  إن  سبق،  مما  نخلص  ثم 
لهم وتقديم  إلى ما بذل من خالل اإلنصات  من املجهودات مضافة 
الحلول ملشاكلهم، إننا نتوفر على تراكمات في هذا املجال، فما علينا 
إال استثمارها لبلورة برامج عمل منبثق عن هذه اإلستراتيجية، تمثل 
انتماءهم للوطن األم، هادي قولة ديال جاللة امللك، وتخويلهم تمثيلية 
برملانية متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، هاذ �سي قالو جاللة 
امللك في 2011، هاذ الصيغة الديمقراطية التي أشار إليها جاللة امللك، 
من أجل املشاركة السياسية ملغاربة العالم باش يولي يساهم بالقرار 
أن  األوان  آن  7 سنوات،  هادي  تبلوراتش  ما  النواب  داخل مجلس 

تتبلور هذه الصيغة الديمقراطية التي أشار إليها جاللة امللك، حفظه 

هللا، وال أخال إال أن تسعى سنوات 9 سنوات كافية لنضج هذه الصيغة 

الديمقراطية وخاصة أن االختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من الثوابت 

الجامعة لألمة..

فلسيد فل6ئيس:

شكرا ال�سي قربال، الكلمة اآلن للسيدة النائبة لطيفة الحمود باسم 

فريق األصالة واملعاصرة.

فألصالة  ا6يق  باسم  فلحمود  لطيفة  فلسيدة  فلنائبة 
وفملعاص6ة:

على  تعقيب  عندي  ديالي  املداخلة  نبدا  ما  قبل  الرئيس،  السيد 

في  ضمنتها  التي  اإلشكاالت  لإلنصاف،  وطلبا  ولألمانة  املقرر  السيد 

البطاقة التقنية مع طلب املهمة االستطالعية هي مقترحات أرجو أن 

تنسب لي وهي مسجلة لدى مكتب املجلس، مثال األخطاء الشكلية في 

عقود االزدياد، إشكالية تسليم كناش الحالة املدنية في مسقط الرأس، 

قة من استالم وثائق شخصية 
ّ
تدييل عقود الطالق ، تمكين األم املطل

ألبنائها وغيرها، هاذو كلهم عندكم مسجلين، شكرا، أبدا أنا ضمنتها في 

البطاقة التقنية بحكم تجربتي..

فلسيد فل6ئيس:

�سي باس ما كاين.

فألصالة  ا6يق  باسم  فلحمود  لطيفة  فلسيدة  فلنائبة 
وفملعاص6ة:

أبدا ضمنتها في البطاقة التقنية وهي عندي في األسئلة البرملانية وفي 
هاذي، ألنها اقتراحات ديالي، كيفاش غير صحيح! .... انت عرفتي هاذ 
ال�سي حتى مشيتي للمهمة االستطالعية أنا جيت بها قبل ما نمشيو ملهمة 

استطالعية بحكم تجربتي وإقامتي في بلجيكا منذ 30 سنة.

فلسيد فل6ئيس:

السيد املقرر، خالد، السيدة النائبة، خليوها عندها مالحظات، 
السيدة النائبة من فضلك، من حقها تقدم املالحظات التي تعتبرها 
إيجابية ومفيدة بالنسبة للتقرير النهائي ما كاين حتى �سي مشكل، شكرا. 
�سي مصطفى السيد الرئيس، شكرا لك إذا سمحت، تفضلي السيدة 

النائبة.

فألصالة  ا6يق  باسم  فلحمود  لطيفة  فلسيدة  فلنائبة 
وفملعاص6ة:

هو ليس هناك إجماع على األقل.

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
اإلستطالعية  املهمة  تقرير  مناقشة  في  املساهمة  أجل  من  النواب، 
املؤقتة لزيارة بعض قنصليات اململكة املغربية بالخارج، فنحن في فريق 
األصالة واملعاصرة فخورون ومعتزون بكوننا أول فريق برملاني تقدم 
بطلب القيام بهذه املهمة اإلستطالعية، وذلك بتاريخ 17 أبريل 2018، 
كما نّنه بالدور الفعال الذي قام به كل أعضاء املهمة في كل محطة 
من محطاتها، والتي شملت 5 بلدان أوروبية إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، 

بلجيكا وهولندا.

إن هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم هي لحظة تاريخية 
بامتياز فهذه أول مهمة استطالعية في تاريخ املؤسسة التشريعية تتم 
خارج أرض الوطن، وهي انتصار للعمل الدبلوما�سي آسفة وهي انتصار 
للعمل املؤسساتي الجاد والحامل لهموم املواطنات واملواطنين داخل 
وخارج أرض الوطن، وانتصار للثقة في املؤسسات املنتخبة وما تقوم به 

من أدوار طالئعية لفائدة املجتمع املغربي بكل أطيافه ومشاربه.

السيدة الوزيرة، لقد وقفناه خالل املهمة اإلستطالعية اللتي قمنا 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7961  

بها لبعض القنصليات اململكة املغربية بالخارج على اإلختالالت التي 
تشوب عمل قنصليات بالدنا، ومن رأى ليس كمن سمع، فاملشاكل التي 
يواجهها أفراد الجالية املغربية في عالقتهم بالخدمات املقدمة من طرف 
القنصليات كثيرة ومتشعبة ولعل العامل املشترك األسا�سي بين مختلف 
هذه القنصليات والذي يزيد من تعميق هذه املشاكل هو النقص الحاد 
في املوارد البشرية مقارنة مع عدد املرتفقين الذين يتوافدون على املراكز 
القنصلية، فاملراكز التي قمنا بزيارتها تستقبل مئات املرتفقين بشكل 
يومي في حين أن مصلحة االستقبال املكلفة بتوجيه هؤالء املرتفقين 
وتلبية حاجياتهم تتكون من موظف واحدا فقط، وهو ما يؤثر بشكل 

كبير على جودة الخدمات.

وتجدر اإلشارة إلى أن النفوذ الترابي للقنصليات يغطي في الكثير من 
األحيان مئات الكيلومترات وهو ما يضطر الراغبين في التنقل إلى أي 
مركز قنصلي إلى أخد يوم أو يومين إجازة من العمل ناهيك عن الكلفة 
املادية لهذا التنقل، لذا فإن املواطن املغربي الذي يتحمل العناء املادي 
واملعنوي للتنقل إلى غاية املركز القنصلي يستحق أن تق�سى حاجاته 
في أسرع وقت وفي أحسن الظروف، ولم ال يتم التفكير في تعميم فكرة 
العالم  مغاربة  من  أكثر  التقرب  أجل  من  املتنقلة  القنصلية  املراكز 
وتمكينهم من قضاء مآربهم في ظروف مالئمة ودون مشقة وعناء، ودائما 
بصدد ندرة املوارد البشرية كيف يعقل أن تشتغل مصلحة الحسابات 
بمحاسب واحد مسؤول عن جرد كل املداخيل والنفقات الناجمة عن 
عمل القنصلية وأن تتوقف هذه املصلحة بشكل كلي حينما يتغيب 
كون  ناهيك عن  السنوية  إطار عطلته  في  أو  اضطرارا  اما  املحاسب 
املساطر الخاصة بمصلحة املحاسبة خاصة وثائق اإلثبات تبقى معقدة 

نوعا ما؛

فيما يتعلق بمصلحة التوثيق بالقنصلية العامة مليالنو على سبيل 
املثال فإن العقود العدلية كتوثيق الزواج أو الوكاالت العدلية املتعلقة 
بالبيع والشراء والتسجيل والتحفيظ والتي كانت تتم من قبل عرفيا 
 08.39 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  تعديل  بعد  عدلية  أصبحت 
املتعلق بمدونة الحقوق العينية وهذه الوكاالت العدلية تتطلب إمضاء 
من طرف قا�سي ، وفي الحالة التي نتحدث عنها أي القنصلية العامة 
مليالنو هناك قاض واحد متواجد بالعاصمة اإليطالية روما، علما أن 
هذا القا�سي يغطي سبعة مراكز قنصلية ولكم إذن أن تتخيلوا البطء 
الذي تتم به عملية تحرير هذه العقود، ينضاف إلى اإلشكاليات التي 
تحدثنا عنها إشكالية حقيقية تعيق جودة الخدمات املقدمة ملرتفقي 
املراكز القنصلية وهي عدم اختصاص العديد من املوارد البشرية في 
مجال املهام املوكولة إليها، فضباط الحالة املدنية مثال يحتاجون إلى 
تكوين خاص يتما�سى وحجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم ولكم أن 
تتخيلوا تبعات خطأ شكلي يقوم به ضابط الحالة املدنية ال من ناحية 
الوقت بسبب طول آجال استجابة املحكمة اإلدارية بالرباط لطلبات 
تصحيح األخطاء الشكلية والتي يرجع أغلبها إلى سنوات خلت وال من 

ناحية الكلفة املادية التي يتحملها املرتفق؛

إن مصلحة الحالة الحالة املدنية تعتبر ركيزة أساسية في العمل 
املرتفقين  املئات من  القنصلي وهي تعرف ضغطا قويا بسبب توافد 
عليها بشكل يومي، وبالرغم من املجهودات الكبيرة التي يبذلها املوظفون 
واألعوان املحليون لتلبية حاجيات املرتفقين والتي عايناها عن قرب، 
إال أن هذه املصلحة تعرف العديد من املشاكل واإلختالالت منها ما هو 
مرتبط بتعقد املساطر في مجال قضايا الحالة املدنية ومنها ما هو مرتبط 
بعدم تحديث األنظمة اإللكترونية املعتمدة، إضافة إلى العديد من 
اإلختالالت األخرى التي يصعب التفصيل بشأنها، نظرا لضيق الوقت 
على  والعمل  املدنية  الحالة  ملنظومة  شامال  إصالحا  تستوجب  والتي 
رقمنتها وتحديثها إلكترونيا، كما يجب تحسين وتجويد البنيات التحتية 
لبعض القنصليات حيث املرافق الصحية والولوجيات وباقي تقنيات 
العصرنة حتى تتم ظروف استقبال املرتفقين في أجواء مريحة تليق 

باملواطنين بالخارجح

يلزمهم  والذين  بفرنسا  املتواجدين  املتقاعدين  إشكالية  هناك 
القانون الفرن�سي بضرورة قضاء 8 أشهر في فرنسا كحد أدنى من أجل 
الحصول على تعويض السكن، ونتمنى من الوزارة الوصية أن تعمل في 
هذا اإلطار، على التنسيق مع نظيرتها الفرنسية، من أجل مراجعة هذه 

املدة وتمكين املتقاعدين من قضاء املزيد من الوقت في وطنهم األم.

ألبناء  املغربية  والثقافة  العربية  اللغة  بتعليم  املتعلق  الشق  وفي 
الجالية املقيمين بالخارج، الحظنا نقصا كبيرا في عدد األساتذة واملعلمين 
الذين يتم إفادهم لهذا الغرض بمختلف الدول واملناطق، بل إن هناك 
بعض املناطق التي تم فيها إنهاء مهمة أعضاء البعثة التعليمية منذ 
سنوات، كما في الدائرة القنصلية ألمستردام. وتبقى النتائج املحققة من 
هذه العملية جد محدودة، بالنظر للعديد من العوامل، كعدم مالئمة 
منهجية التدريس املعتمدة مع حاجيات أطفال الجالية. وضعف الحيز 
الزمني املخصص املخصص لتعليمهم، إذ ال يتعدى ساعة ونصف فقط 
في األسبوع، إضافة إلى أن املحتوى الذي يتم تلقينه ألبناء الجالية يفتقر 
إلى حمولة ثقافية تساعدهم على اإلرتباط ببلدهم األصلي. فاملتوخى من 
هذه العملية ليس تعليم هؤالء األطفال الحروف األبجدية، بل التشبه 
بالقيم الحديثة التي تزخر بها الثقافة املغربية ومبادئ والتربية اإلسالمية 

السليمة.

السيدة الوزيرة، إذا الناشئة من أبناء جاليتنا في الخارج هم نساء 
ورجال املستقبل، يمثلون وطنهم األم في بلدان املهجر، ولألسف الشديد 
الجماعات  طرف  من  لإلستقطاب  سهلة  فريسة  كانوا  منهم  فبعض 
املتطرفة، وسقطوا في براثن الغلو والتشدد واإلرهاب، وتسببوا في ارتفاع 
كبير في نسبة امليز العنصري املمارس تجاه أبناء جاليتنا في الخارج، وذلك 
بسبب غياب التأطير الديني الناجع والفعال من طرف الجهات املختصة. 
فعمليات الوعظ واإلرشاد مثال تقتصر فقط على شهر رمضان األبرك، 
وماذا عن باقي شهور السنة؟ الوضع في تفاقم مستمر، وهذا يعود بنا 
إلى اإلشكالية الرئيسية التي يواجهها ابناء الجيل الثالث والرابع للهجرة، 
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أنهم ال يعرفون لغتهم األم بسبب غياب التأطير الكمي والكيفي من طرف 
الوزارة الوصية، وهنا نؤكد على ضرورة أن يتم عقد اتفاقيات ما بين 
الدولة املغربية والدول املضيفة، تروم دمج اللغة العربية في التعليم 
النظامي باملدارس الحكومية في لبلدان اإلستقبال، إذ ال يمكن ألبناء 
الجالية أن يتعلموا اللغة العربية عنوة في عطلة نهاية األسبوع، في حين 

أن زمالئهم األوروبيين يستمتعون بالعطلة رفقة أسرهم.

التأشيرة  بمصلحة  وتتعلق  إليها،  التطرق  أود  أخرى  نقطة  هناك 
والتي تشتغل كباقي املصالح تحت ضغط كبير وبعدد جد محدود من 
املوظفين، لكن ما أثار انتباهنا أكثرمن ذلك، أو باألحرى شكل صدمة 
بالنسبة لنا، هو هزال تكلفة التأشيرة املمنوحة لألجانب من أجل ولوج 
تراب اململكة، والتي ال تتعدى 20يورو، أي ما يعادل 200 درهم، والتي 

يتم الحصول عليها في ثالثة أيام من على أبعد تقدير.

السيدة الوزيرة، لقد دخلت بالدنا مرحلة جديدة، تحت القيادة 
اإلنتصارات  مرحلة  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة،  لصاحب  الرشيدة، 
الدبلوماسية وهلل الحمد. لذا وجب مراجعة هذا األمر، وفرض رسوم 
املنتظم  في  بالدنا  بها  تحظى  أصبحت  التي  واملكانة  تتما�سى  تأشيرة 
الدولي، كما ندق ناقوس الخطر أيضا حول موضوع ذي أهمية قصوى، 
املصحوبين  غير  املغاربة  القاصرين  املهاجرين  عدد  بارتفاع  ويتعلق 
القنصلية  باملراكز  اإلجتماعية  الشؤون  مصلحة  أن  بذويهم. صحيح 
تتتبع الحاالت الخاصة بالقاصرين املتواجدين بمراكز اإليواء واألطفال 
املتواجدين بشوارع بلدان املهجر، لكن هذا التتبع يظل غير كاف نهائيا، 
إذ أن االالف األطفال املغاربة يوجدون في وضعية تشرد، لتمتد إليهم 
أيادي عصابات وشبكات إجرامية، هكذا يقضون أوقاتهم بين االعتقال 
في مخافر الشرطة والتسكع بين الشوارع واألزقة، مؤمنين عيشهم عن 
طريق التسول والسرقة، فيما يدمن الكثير منهم على املخدرات واملعضلة 
أن أغلب هؤالء القاصرين يتم ترحيلهم إلى املغرب بعد تحديد هوتيهم، 
في حين قلة منهم استطاعت إيجاد عمل إلنقاذ نفسها من هذه األوضاع 
املأساوية، لذا وجب إيجاد حل جذري ومستعجل لهذه املعضلة بتنسيق 

مع سلطات بلدان املهجر.

السيدة الوزيرة، إن مغاربة العالم أينما وجدو جزء ال يتجزأ من 
املجتمع املغربي، ومواطنون كاملو املواطنة ولهم ارتباط وثيق باملغرب 
بثقافته وحضارته وتاريخه العريق يعشقون وطنهم ويواظبون على زيارته 
كل ما سمحت لهم الفرصة بل منهم من يحلم بالعودة واالستقرار في 
أرض الوطن واالستثمار به هي أيضا، عالوة على ذلك فمغاربة العالم 
ركيزة أساسية للمنظومة االقتصادية ببالدنا فتحويالتهم تدر على خزينة 
الدولة ماليير الدراهم كل سنة ففي سنة 2019 بلغ حجم تحويالت 
مغاربة العالم نحو 64.9 مليار درهم كما أنه مع كل موسم يعود ما 
يربو عن 3 ماليين مواطنة ومواطن من بين ما يقارب 6 ماليين مغترب 
املدن  في  واالقتصادي  التجاري  النشاط  فيدعمون  الوطن  أرض  إلى 
والقرى باستثناء السنة املاضية التي عاش فيها العالم ظروفا استثنائية 

الحكومة  تعاطي  طريقة  كذلك  مقابل  لكن  كورونا،  جائحة  بسبب 
بصفتها املؤسسة التي تسهر على التسيير والتدبير وتنزيل السياسات في 
كافة القطاعات ال ترقى ملستوى العطاء والسخاء املادي واملعنوي الذي 

نلمسه لدى مغاربة العالم؛

صحيح أن املهمة االستطالعية التي قمنا بها كانت في سياق مختلف 
عن السياق الذي نعيشه اليوم، لكن هذا ال يمنع من تقديم بعض 
املالحظات حول تدبير قطاع مغاربة العالم خالل فترة الجائحة، حيث 
كان تدبيركم السيدة الوزيرة لهذه الفترة االستثنائية فاشال لألسف، 
املغربية معاناة حقيقية بسبب عدم  العديد من األسر  فقد عاشت 
تمكينها من ترحيل جثامين ذويها ممن وافتهم املنية ألسباب طبيعية، 
وقد رفضت العديد من األسر دفن موتاها ببلدان املهجر نزوال عند 
رغبتهم وهو ما تسبب في تكدس الجثث في ثالجات املوتى ونحن نتحدث 
هنا عن فئة ق�سى بعضها أزيد من نصف قرن وهو يدفع رسوم التأجيل 
من أجل ترحيل جثمان إلى أرض الوطن، في حين كان باإلمكان ترحيل 

هذه الجثامين على متن الرحالت االستثنائية منذ اإلغالق.

يؤسفنا كذلك أن نقول إن الحكومة أهملت وتناست مغاربة العالم 
الذين ظلوا طيلة فترة الحجر الصحي عالقين باملغرب بعيدا عن أسرهم 
وذويهم ومقرات عملهم في بالد املهجر دون أن يكون لهم أي مخاطب 
رسمي سوى التمثيليات الدبلوماسية لبلدان املهجر التي يعيشون فيها، 
فشل الحكومة في هذا امللف لم يقتصر على املستوى التدبيري فقط، بل 
على املستوى التواصلي أيضا ويبدو أن الحكومة طالها حجرتواصلي كبير 
إذ ال نفهم حجم التكتم والتعتيم الذي أحاط تدبير الحكومة ملختلف 

القضايا ذات الصلة بمغاربة العالم خالل فترة الجائحة.

العملة  يدر  مصدرا  فقط  ليسو  العالم  مغاربة  الوزيرة،  السيدة 
هم  وطنهم  خارج  لبالدنا  هم سفراء  بل  الدولة  خزينة  على  الصعبة 
كفاءات منتشرة في كل أرجاء العالم ومتأهبة للمساهمة الفعالة في 
التنمية املستدامة لبلدها األم كفاءات تتم اإلشادة بها والتنويه بعملها 
في أقوى دول العالم منصف السالوي نموذجا، لكنها تقابل باإلهمال 
من قبل حكومة بالدها وهي مفارقة ضمن املفارقات التي نرجو التوقف 

عندها بمناسبة مناقشة هذا التقرير، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

الودود  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
خربوش باسم التجمع الدستوري، مرحبا بك وانت تحمل زي أصيل.

فلتجمع  ا6يق  باسم  خ6بوش  فلودود  عبد  فلسيد  فلنائ4 
فلدستوري:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم وفلصالة وفلسالم فألتمان فألكمالن 
على مالذ فلورى وشفيع فألنام،

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،
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فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يسعدني أن أتحدث باسم فريق التجمع الدستوري بمناسبة طبعا 
تقرير املهمة االستطالعية لبعض القنصليات في الخارج، وبمناسبة هذا 
التقرير واملناسبة شرط ال تفوتني الفرصة للتنويه باألداء الدبلوما�سي 
عن  نتحدث  امللكية،  للدبلوماسية  الحكيمة  القيادة  تحت  لبالدنا، 
اإلنتصارات العظيمة في قضية وطننا األولى، وطبعا بعد الدبلوماسية 
والدبلوماسية  الرسمية  الدبلوماسية  أداء  أيضا عن  نتحدث  امللكية 

البرملانية أيضا ولنا عودة للحديث عن الدبلوما�سي املوازية.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

طبعا تأتي سأعيد بعد ما قيل يعني قبلي من السيدات والسادة 
املهمة  هذه  بأن  قلت  إفادة،  اإلعادة  ففي  البأس  ولكن  النواب 
اإلستطالعية مؤطرة ليس فقط من النظام الداخلي ال سيما املادة 107 
منه وال فقط املادة يعني املادة 70 من الدستور ولكن تأطرها خطب 
ملكية أوصت وتحدثت عن وضع أبناء الجالية في الخارج، أتذكر جيدا 
الخطاب امللكي،خطاب العرش سنة 2015 الذي تحدث فيه صاحب 
الجاللة عن عدم ر�سى بعض أبناء الجالية عن الخدمات القنصلية 
امللكية  الخطب  أيضا عن  الحديث  بمناسبة  ويعني  ولكنني  املقدمة، 
البد أن أشير إلى الخطاب امللكي في افتتاح الوالية التشريعية أو السنة 
التشريعية سنة 2016، تحت هذه القبة والذي اليزال صداه يتردد بيننا 
حول عدم ر�سى طبعا صاحب الجاللة، عن بعض الخدمات املقدمة 
املساطر  اإلدارات وبطء  بين  التنسيق  الجالية، ال سيما سوء  ألبناء 

ومشاكل الحالة املدنية؛

إذن هذا هو اإلطار العام لهذه القنصلية وطبعا تأتي املهمة بطلب 
من الفرق وضمن لجنة الشؤون الخارجية، املهمة كما ذكر الزمالء 
شملت قنصليات املغرب في ميالنو، بارسالونا، مارسيليا، بروكسيل 
القناصلة  املنهجية اإلجتماع مع  وأمستردام، وطبعا تم اإلتفاق على 
ليس  آراء  استطالع  هو  املهمة  هذه  ميز  ما  ولكن  املصالح  كل  وزيارة 
املوظفين فقط ولكن حتى املرتفقين وطبعا كان يعني حجم املشاكل 
مجمعة واإلكراهات والتي ربما ال يسع املجال لذكرها في هذه الجلسة 
ولو أخذت الكلمة نيابة عن كل املتدخلين، لن أعيد ما قيل لكن سوف 
أتحدثت عن بعض اإلكراهات وأقول بأن اإلكراهات يمكن تلخيُصها 

أوتلخيَصها في أربع إكراهات أساسية:

 اإلكراهات 
ً
أوال- إكراهات تشريعية أو قانونية أو مسطرية خاصة

لكنني سوف  منها  العديد  الزمالء  املدنية وقد عدد  بالحالة  املتعلقة 
إلصالح  تشريعية  مبادرات  ربما  منا  تستدعي  أساسية  مشكلة  أذكر 

مدونة األسرة وهي مسألة الوالية على األبناء يعني والية املطلقة على 
أبناءها هذه سجلناها لدى العديد بل املئات من الحاالت بأن ينبغي 
مرتو  كيجيب  اللي  كاين  راه  الحاضنة،  لألمة  األبناء  والية  تعطى  أن 
يخليها في املغرب وكيم�سي ويخليها مع الوليدات ما عندها كيدير حتى 
استصدار جواز السفر ما يمكن ليهاش، إذن هاد املسألة أنا أعتقد أن 
على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في ذلك وأن يعطي هذا الحق 
لألم الحاضنة ألبنائها، ما تحدث عنه الزمالء سوف أذكر لكم مشكل 
املعطيات  أقدم  أن  أحاول  أنا  باألساس،  ميالنو  ديال  قنصلية  ديال 
بصورة مغايرة، قنصلية ميالنوا تغطي كل منطقة اللومبارديا في اطاليا 
حوالي نصف مليون مهاجر مغربي تخيلوا معايا نصف مليون مهاجر 
25 و  املغربي كتخدمهم واحد القنصلية بعدد موظفين ربما ما بين 
31، ما بالك احنا عندنا هنا إقليم أو عمالة فيها نفس العدد شحال 
اإلبتدائية،  املحكمة  اإلستيناف،  ديال  املحكمة  فيها  إدارة  عدد  من 
شحال من جماعة محلية؟ شحال من مقاطعة؟ شحال من إدارة ديال 
األمن؟ شحال؟ إذن يعني باش باش نكونوا منصفين خصنا يعني بحجم 
اإلكراهات والشكايات اللي كنتلقاوا من أفراد الجالية صحيح، ولكن 
اإلكراهات أيضا عند القنصليات وعند الجهاز القنصلي و املوظفين 
ديال القنصليات ألن العدد ال يكفي داك ال�سي باش تكلموا الزمالء 
إلعادة الهيكلة وإعادت انتشار القنصليات وتوحيد الخدمات ديالها، 
وربما إصدار دليل قنصلي وهاد ال�سي ربما يعني في اجتماعنا مع السيد 
الوزير والسيدة الوزيرة وأيضا يعني املديرية ديال الشؤون القنصلية 
تعمل على إصدار هذا الدليل لتوحيد املساطر القنصلية، وأعتقد أن 
الرقمنة مطروحة بشكل كبير لتوحيد املساطر ولإلستجابة عن بعد 
للطلبات أبناء الجالية، قلت تغطي منطقة اللومبارديا نصف مليون 
مهاجر أبعد نقطة عن القنصلية 200 كيلومتر، 800 مرتفق في اليوم، 
وقد تصل أللف، املداخيل ديالها كتدخل مليون درهم شهريا 100 ألف 
أورو لخزينة الدولة، القا�سي، أصحح، القا�سي ما كاينش قا�سي ل2 
قنصليات وال 3، قا�سي واحد في السفارة، إذن قا�سي واحد في السفارة 
في روما كيغطي 7 دالقنصليات شوفوا حجم التأخير ديال املصادقة 
القضاة على الوثائق، يعني، هاد املسألة ينبغي إعادة النظر فيها وعلى 
األقل يكون قا�سي في كل قنصلية، 3200 نقل والدة فهاد القنصلية 
3200 كيف سيستجيب ضابط الحالة املدنية وال 2 موظفين الحالة 
املدنية لهاد الحجم ثم عندهم 800 سجين يعني حوالي 1300 طلب 
سنوي لتحديد هوية السجناء، مصلحة العمل اإلجتماعي نعتقد أننا 
خصنا نعطيوها وقتها و نتكلمو على أن مصلحة العمل االجتماعي في 
 le القنصليات ينبغي إعادة النظر في أدوارها وتمكينها من اإلمكانيات
statut النظام ديال العاملين بها بما يسمح بالتنقل خارج القنصليات 
إلى زيارة مراكز حماية الطفولة ومراكز اإليواء والسجون هاد املسألة، 
إكراهات  اإلعتبار،  بعين  تحكميها  يعني،  نبغيوك،  الوزيرة،  السيدة 
مالية، إكراهات تتعلق باملوارد البشرية وأعتقد أن دورنا في البرملان ودور 
الحكومة هي أننا في امليزانيات القادمة ديال وزارة الشؤون الخارجية 
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والتعاون اإلفريقي واملغاربة والجالية املغربية في الخارج خصنا ناخذوا 
بعين اإلعتبار اإلمكانيات املالية والبشرية املرصودة للقنصليات، إذن 
عدا ما ذكره الزمالء من إعادة النظر في القانون املنظم للحالة املدنية 
وإعادة النظر في السجالت اليدوية وتعويضها بالسكانير يمكن طبعا 
داك السجل اليدوي اللي كيتعاود كيف قال الزميل أنه يتدار، يعني، 
األشكال،  من  بشكل  ديالو  الحماية  ديال  الصيغ  وكاين   ،scannerفي
عوض  األخطاء  تصحيح  سلطة  القضاة  أو  القناصلة  السادة  منح 
طبعا العودة إلى البلد، صالحيات مدة جواز السفر تحدت عنه الزمالء 
consulat mobile تحدت  أيضا،  املحليين  أعتقد األعوان  وتكاليفه، 
عنها الزميل أي تسيير املصالح القنصلية إلى املناطق البعيدة عن اإلدارة 
القنصلية وإيجاد حلول لنقل الجثامين خاصة انخراط أبناء الجالية 
في تأمين، يعني، تأمينات ربما تكلفتها ال تزيد على 20 أورو في السنة، أنا 

سوف أتحدث عن جانب آخر يتعلق بالجانب السيا�سي.

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت فلسادة فلنوفب،

أعتقد أن تكوين املوظفين ديال القنصليات ينبغي أن يشمل أيضا 
املجاالت السياسية ملواجهة دعاة اإلنفصال، كان عندنا لقاءات مع 
القنصلية في برسلونة وما إدراك ما كطالونية تيار جارف ديال اإلنفصال 
في كطالونية وفغي الباسك واحتجاجات عارمة أمام القنصلية في ملف 
الصحراء في ملف أيضا حراك الريف، نعتقد أن القنصلية ينبغي أو 
القناصلة العامين أن يعطى لهم هاد الصالحيات هادي ديال الحديث 
الكر�سي  سياسة  اعتماد  وعدم  الرسمية  امللتقيات  في  البلد  باسمية 
الفارغ، ما يمشيش القنصل، ما يمشيش من يمثل القنصلية ويبقى 
في  القنصلية  ديال  واملوظفين  قناصل  خصنا   ،

ّ
ال خاوي،  الكر�سي 

هاد الجانب السيا�سي يتكونوا ويدافعو على األطروحة ديال الوحدة 
أيضا إستعمال  البالد، ولم ال  الوطنية والقضايا اإلستراتيجية ديال 
املجتمع املدني وتكوين الجمعيات ديال املجتمع املدني املنضوية في هاد 
القنصليات للدفاع عن القضايا الوطنية اإلستراتيجية ال سيما الوحدة 
الترابية، هناك جانب آخر وهو الجانب العقدي والفكري واإليديولوجي 
تحدث عنه بعض الزمالء ولكن ال بد أن أشير إليه ب، يعني، بسرعة، 
هناك، السيدة الوزيرة واحد اإلشكال كبير هو صراع األجيال راه من هنا 
للقدام راه ما بقاوش الجالية غيرجعو للوطن، راه اللي ما زال متشبت 
مجال الدعم ربطوش جميع التراب الوطني راه اللي متشبت بالوطن 
هما الجيل األول والثاني بنسبة ما لكن الجيل الثالث راه الصراعات 
الهوياتي والعقدي واإليديولوجي ما نتكلمش على الديني ألنهم اآلن شيئا 
فشيئا يصيرون بعيدون عن الوطن، من املهام ديال هاد املرشدين وال 
هذا للي كيديروا التربية وتعليم اللغة العربية التركيز على هاد املواضيع 
اإلستراتيجية، وهي اإلرتباط بالوطن والدفاع عن العقيدة اإلسالمية 
طبعا السمحة واإلسالم املعتدل واملذهب املالكي وتامغربيت أو الهوية 

الدينيين  املرشدين  أن  وأعتقد  وتالوينها  تكويناتها  بمختلف  املغربية 
الوضوء  نواقض  على  الحديث  من  ديالهم  الخطاب  يطوروا  خصهم 
وأركان اإلسالم ملحاربة التطرف، وراه لنا في الحوادث األخيرة في فرنسا، 
يعني مثل على أن هاذ الصراع اليوم ديال اإلسالم املعتدل مع اإلسالم 
املتطرف هو صراع فكري معرفي، بمعنى أننا خاصنا نحاربوا األفكار 
ديال التطرف بناس قادرين على مواجهتها بالدليل من الكتاب والسنة 
والدليل اليوم العلمي املبرهن عليه، باش هاد الناس، ألن التيارات طبعا 
يأتينا من املشرق، ومن  تيارات جارفة، هناك إسالم متطرف  هناك 
جهات أخرى، خصنا دوك املرشدين الدينيين يطورو الخطاب ديالهم 
ويرقى ملستوى ديال مواجهة هاد اإلسالم املتطرف وأيضا الدفاع عن 
الهوية املغربية، وأعتقد أن املراكز الثقافية املغربية أو دار املغرب في 
مختلف الدول ينبغي أن تلعب هاد الدور وخاصة طبعا اآلن بصدد ديال 
إطالق بعض دور املغرب أو املركز الثقافي املغربي، وشوفو يعني التجربة 
ديال املراكز الثقافية األجنبية في بالدنا تعليم اللغة وأيضا الرسائل 

اإليديولوجية اللي ممكن أنها توجه لهؤالء.

بالنسبة آلخر نقطة السيد الرئيس هي اليوم الوطني للمهاجر، كفى 
من أن اليوم الوطني للمهاجر.

فلسيد فل6ئيس:

السيد النائب.

فلتجمع  ا6يق  باسم  خ6بوش  فلودود  عبد  فلسيد  فلنائ4 
فلدستوري:

السيد الرئيس، نكمل غير هاد الفكرة إيال جات على خاطرك.

فلسيد فل6ئيس:

تفضل.

فلتجمع  ا6يق  باسم  خ6بوش  فلودود  عبد  فلسيد  فلنائ4 
فلدستوري:

اليوم الوطني للمهاجر يحتفل به بواحد الشكل فولكلوري جاف 
يعني في مختلف األقاليم يعني خصو ينتقل إلى إجراءات ملموسة ويكون 
يعني داك الشباك الوحيد يخدم فعال أبناء املهاجرين عندما يعودون 
إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية وليس قضاء العطلة بين مختلف 
السيدات  وشكرا  الصدر  سعة  على  الرئيس  السيد  شكرا  اإلدارات، 

والسادة النواب املحترمين.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، ال�سي خربوش الكلمة اآلن للسيد النائب عالل 
العمراوي باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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فالستقاللي  فلف6يق  باسم  فلعم6فوي  عالل  فلسيد  فلنائ4 
للوحدة وفلتعادلية:

خاتم  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين،

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة تقرير اليوم وهو الخاص باملهمة االستطالعية املؤقتة لزيارة بعد 
قنصليات اململكة املغربية بالخارج واللي انبثقت على لجنة الخارجية 

والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج.

أن  على  العالم  عبر  املغربية  للجالية  لنؤكد  اليوم  فرصة  وهي 
مشاكلهم وقضاياهم تعد في صلب االهتمامات ديالنا البالغة وذلك وفقا 
دائما على ضرورة تحسين  تتحرص  اللي  السامية  امللكية  للتوجيهات 
التواصل مع هاد الفئة الغالية علينا وتجويد وتقريب الخدمات منها من 
قبيل تبسيط وتحديث املساطر اإلدارية املعمول بها بما يحترم الكرامة 
ديالها وصون حقوقها، نحن جميعا طبعا نقدر قيمة هذه الفئة العزيزة 
والتي ندافع عنها باستمرار وفي كل املناسبات من أجل النهوض بأوضاعها 
السياسية  املزايدات  طبعا  تقبل  ال  قضية  فهي  قضاياها،  ومعالجة 
حولها حيث الترافع حول القضايا ديال الجالية املغربية، هو فخر لجميع 
املغاربة وكسب تحديات بشأنها ونجاح ملغاربة الداخل والخارج، بل هو 
نجاح وإشعاع بالدنا سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي، 
املهمة  هاد  أعضاء  ديال مجهود  ثمرة  يأتي  اليوم  ديال  التقرير  وهاد 
ااالستطالعية طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب وتيهم 
شريحة واسعة من مغاربة العالم واللي هما تيشكلو حوالي %12 من 
ساكنة املغرب وتيتعتبرو كلهم سفراء فوق العادة بدول اإلقامة، بالنظر 
للدور الريادي الذي يقومون به للدفاع عن مصالح املغرب الحيوية 
وفي مقدمتها الوحدة التراب وكذلك التعريف بحضارة املغرب وتاريخه 
العريق ومؤهالته الطبيعية والبشرية واالقتصادية والسياحية في ظل 

ما يعرفه العالم من عوملة اقتصادية وثقافية وعلمية وتكنولوجية؛

هاد التقرير اللي جا اليوم في إطار هاد املهمات الرقابية وال السلطة 
التشريعية وبتفاعل مع التوجيهات امللكية املعبر عنها في أكثر من مناسبة 
من أجل الوقوف على املشاكل والصعوبات التي تعاني منها أفراد الجالية 
البعثات  مع  عالقتهم  ظل  في  يواجهونها  التي  واإلكراهات  املغربية، 
القنصلية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اإلدارية من حيث 
التعامل واملعاملة واملساطر املعتمدة وما يترتب عن ذلك من انعكاسات 

سلبية على حياتهم العائلية واإلجتماعية ووضعيتهم االقتصادية.

ومدى  املطروحة  اإلشكاليات  مختلف  عند  وقف  التقرير  هاذ 

إستجابة الخدمات املقدمة من طرف القنصليات ملعايير الجودة املعمول 
بها وتفاعلها مع اإلستراتيجية الوطنية املعتمدة، وفي هاذ السياق البد أن 
نتقّدم بالشكر الجزيل للسيد وزير الخارجية، لكم السيدة الوزيرة ولكل 
القطاعات الحكومية واإلدارات العمومية دون أن أن�سى القنصليات 
وتقديم  استقبال  حسن  على  اإلستطالعية  املهمة  هاذ  شملتها  التي 
جميع جميع البيانات واملعطيات، حقيقة كان واحد التعاون جد جد 
وهو به وهاذ تقديم البيانات واملعطيات ساهمت في 

ّ
مهم اللي البّد أننا ن

إنجاح هاذ املهمة، التي طبعا أردناها أن تكون مدخال لجعل القنصليات 
املغربية بالخارج دعامة أساسية ملغاربة العالم في إطار التعاون والتكامل 
الحقيقي  القرب مدلولها  للسلطة، إلعطاء سياسة  الجديد  واملفهوم 
وتعزيز جسور التواصل واالنفتاح مادام األمر يتعلق بمواطنين مغاربة 
قهم بملكهم 

ّ
عّبروا على الدوام عن ارتباطهم القوي بوطنهم األصلي، وتعل

قضايا  عن  الدفاع  على  الشديد  وحرصهم  األمة  بثوابت  وتمّسكهم 
الوطن األساسية.

فألخوفت وفإلخوفة،

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية إذ نثمن عاليا التوصيات 
التقرير  بها هاذ  التي جاء  التوصيات  ديالنا جميعا،  التوصيات  يعني 
والتي تعكس بحق مطالب الجالية في تحسين الخدمات التي تقدمها 
املسطرية،  والعراقيل  البيروقراطية  عن  بعيدا  القنصليات  مختلف 
فإننا فهاذ املناسبة ندعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير املواكبة القانونية 
التنزيل املحكم لهذه التوصيات،  منها واإلدارية والتنظيمية، لضمان 
وهاذي أهم طبعا نقطة اليوم وهو التنزيل املحكم لهاذ التوصيات حتى 
ال تظل مجرد حبر على ورق، باعتبارها خارطة طريق لجعل القنصليات 
املغربية في خدمة مصالح الجالية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم 
بالسرعة والفعالية والنجاعة املطلوبة، مع مراعاة مقتضيات ميثاق 
املرافق العمومية الذي يشكل اإلطار القانوني لتجسيد مبادئ الحكامة 
الجيدة، والتي يجب أن تخضع لها جميع التمثيليات القنصلية بالخارج 
والجودة  املساواة  معايير  أساس  على  الجالية  أفراد  مع  التعامل  في 
دولة  إطار  في  واملسؤولية  واملحاسبة  الديمقراطية  وقيم  والشفافية 

الحق والقانون، ما داموا طبعا يتمتعون بحقوق املواطنة الكاملة.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

كما نغتنم هاذ املناسبة لنجدد التأكيد لنجدد التأكيد على ضرورة 
الجالية  ألفراد  بالنسبة  الحقيقي  مدلوله  الدستوري  البعد  إعطاء 
املغربية القاطنة بالخارج، من خالل التفعيل السليم ألحكام الدستور 
اإلستحقاقات  في  ديالهم  املشاركة  ديال  الضمان  أساسا  فيها  بما 
ديالهم  التمثيلية  ضمان  وكذا  وترشيحا،  تصويتا  املقبلة  اإلنتخابية 
داخل هاذ املؤسسة التشريعية على غرار أذكر الفترة النيابية برسم 
84-92، وكما هو معمول به في العديد من الدول تمثيلية تترجم املكانة 

الخاصة التي يحظى بها أفراد الجالية املغربية.
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ومرة أخرى نؤكد في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أيضا 
على إعادة النظر إعادة النظر في مجلس الجالية املغربية بالخارج، على 
أساس ديمقراطي حتى يكون في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم وتمكينهم 
من إبداء آرائهم حول توجهات السياسة العمومية، وتأمين الحفاظ 
وصيانة  حقوقهم  وضمان  املغربية  هويتهم  مع  متينة  عالقات  على 
مصالحهم، ودعم جهودهم الرامية إلى املساهمة في التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية بالوطن األم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا جزيال السيد النائب، اآلن الكلمة للسيد النائب عبد الحكيم 
األحمدي باسم الفريق الحركي.

فلنائ4 فلسيد عبد فلحكيم فألحمدي باسم فلف6يق فلح6كي.

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
الذي  اإلستطالعية  املهمة  تقرير  ضوء  على  واقتراحاتنا  وبمالحظاتنا 
نناقشه اليوم، واملتعلق بالزيارة التي قام بها عدد من السيدات والسادة 

النواب لبعض قنصليات اململكة املغربية بالخارج.

ملكتب  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  فريقنا،  بإسم  أتقدم  البداية  في 
مجلس النواب الذي وافق على إنجاز هذه املهمة ألول مرة في تاريخ في 
هذه املؤسسة، كما أن الشكر موصول لكل املؤسسات واألشخاص 
الذين تواصل معهم أعضاء هذه املهمة، دون إغفال تقديم الشكر 
من  جماعية،  تشاركية  بطريقة  اشتغلوا  الذين  مهمة  ألعضاء  أيضا 
أجل املعاينة الفعلية ألوضاع هذه القنصليات، واإلنصات إلى مختلف 

اإلشكاالت وانتظارات املتعلقة بمغاربة العالم.

ونعتبر، حضرات السيدات والسادة، بأن هذه املهمة الرقابية تعتبر 
استثنائية بكل املقاييس. ملاذا؟

أوال: ألنها تهم الجالية املغربية يصل تعدادها إلى حوالي 5 ماليين 
مواطن ومواطنة، أي ما يناهز %12 من مجموع ساكنة املغرب، أغلبهم 

يقطنون في البلدان األوربية بنسبة 85 %.

ثانيا: ألن هذه الجالية تطلع بدور مهم على عدة أصعدة ومستويات، 
بحيث تعتبر من الجاليات القليلة ربما التي ظلت وثيقة اإلرتباط، متينة 
األواصر مع بلدها األم، مساهمة بشكل ملحوظ ومتميز في تنمية البلد، 
من خالل تحويالتها املالية املنتظمة، ولو في عز األزمات، والدليل على 

ذلك ما تم تسجيله من تحويالت خالل فترة كورونا.

ثالثا: ألن هاد الجالية تحظى بإهتمام ملكي سامي جسدته الخطب 
العديدة التي تدعو إلى اإلستجابة ملتطلبات الجالية وتحسين الخدمات 
افتتاح  بمناسبة   ،2016 أكتوبر   14 خطاب  وضمنها  إليهم،  املوجهة 
الدورة التشريعية الذي رصد أهم املشاكل التي يعاني منها املهاجرون 
املغاربة، مثل غياب آلية ملتابعة امللفات بالقنصليات، وغياب التنسيق 
بين اإلدارات املعنية بتسليم وثائق اإلثبات الالزمة لتصحيح األخطاء في 
القنصليات، والقضايا اإلدارية التي تتعلق بتطبيق مدونة األسرة وما 

ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية.

عاينت  اللجنة  بأن  الرئيس،  السيد  شك،  أدنى  يخامرنا  وال 
اإلشكالية نفسها التي وردت في املنطوق امللكي السامي، وبالتالي فإننا 
نعتبر بأن املخرجات املهمة التي تضمنها التقرير الذي نناقشه اليوم، 
يجب أن يكون لها ما بعدها حتى ال تبقى حبرا على ورق. وبالتالي فإننا 
ندعو الحكومة إلى املزيد من التعبئة وبذل أق�سى الجهود لتحويل كل 
اإلكراهات واإلشكاالت التي تطرق إليه هذا التقرير، إلى حلول واقعية 
عملية بما يقت�سي األمرمن سرعة، ألننا نعتبر بأن مشاكل جاليتنا ذات 

الطابع اإلداري بصفة خاصة، ال تحتمل التأجيل.

لكن حضرات السيدات والسادة، ال يمكن أن نغفل املجهودات التي 
تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة بالخارج، 
بالنسبة  سيما  وال  واإلجتماعية،  القنصلية  الشؤون  مديرية  وكذا 
لعقلنة املوارد البشرية، وتعزيز البنيات التحتية من خالل إعادة التهيئة 
القنصليات الحالية، وشراء مقرات جديدة، وهو مجهود طويل النفس 
في نظرنا، بالنظر للحالة غير الجيدة املتراكمة ملجموعة من البنايات 
والتجهيزات  لآلليات  منها  عدد  توفر  وعدم  بعضها  وقدم  القنصلية، 
بالخارج،  املغاربة  املواطنين  مع  التواصل  آليات  وضمنها  الضرورية، 
وافتقار أخرى لفضاءات جيدة لإلستقبال، ناهيك عن تغطية بعضها 
لعدد كبير من املواطنين بالخارج، كما أشار السادة النواب، كل هذه في 

غياب املوارد البشرية الكافية واملتخصصة.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

إن املناسبات تستدعي اإلشادة عاليا باملجهودات املضاعفة التي 
حقيقي  تحفيز  غياب  في  القنصليات  وأطر  القناصلة  السادة  يبذلها 
ووسائل وإمكانيات العمل، وفي هذا السياق فإن اإلستنتاج األساس 
الذي يمكن تسجيله من خالل هذه املهمة ومن خالل التوصيات التي 
تضمنها هذا التقرير، يرتبط بالدرجة األولى بتوفير اإلمكانيات واملوارد 
البشرية بهذه القنصليات، ويتعلق األمر بالدرجة الثانية باإلنخراط في 
املدنية  الحالة  قانون  مجموعة من اإلصالحات وعلى رأسها مراجعة 
التسهيل مجموعة من اإلجراءات واملساطر  2002 عالوة على  لسنة 

أخذا بعين اإلعتبار خصوصيات هذه الجالية.

ومن هذا املنطلق نشير إلى مشكلة فقدان سجالت الحالة املدنية أو 
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عدم إمضاء البعض منها وكذا تصحيح األخطاء املادية الذي يجب أن 
يوكل إلى القناصلة أو ضباط الحالة املدنية أو من ينوب عنهم تخفيف 
من معاناة جاليتنا. باإلضافة إلى معالجة إشكالية النسب العائلي وتمكين 
األم الحاضنة من الوالية الشرعية على األطفال املحضونين لتفادي 
البحث عن موافقة األب من أجل الحصول على بعض الوثائق كجواز 
السفر وتمديد وثائق اإلقامة لألطفال. وكذا حل إشكالية التسجيل 
بالحالة املدنية بالنسبة الذين ال يتوفرون على عقود الزواج وتسريع 
مسطرة استصدار األحكام في النوازل املتعلق بالحالة املدنية واألحوال 

الشخصية.

على املستوى اآلخر نعتبر بأن التصور املستقبلي لتأهيل القنصليات 
يجب أن يستحضر تمكينها من موارد بشرية في تخصصات مختلفة، 
كامللحقين القضائي، املحامين، العدول، املحاسبين، املرشدين الدينيين 
في  النظر  وإعادة  التواصل،  في  متخصصين  موظفين  اإلجتماعيين، 
وضعية األعوان املحليين بالقنصليات العامة خصوصا وقفنا على هاد 
األمر في القنصلية ديال برشلونة، بحكم أن املوقع ديال القنصلية توجد 
مكان اللي فيه املعيشة مرتفعة والدخل ديال هاد األعوان ال يمكنهم من 
استحمال هاد العيش في ظل هاد الظروف. أيضا يجب تعيين امللحقين 

اإلقتصاديين للترافع عن املصالح اإلقتصادية للمملكة خارج املغرب.

فلسيد فل6ئيس،

نعتبر بأن التوصيات املتمخضة عن هاد التقرير أحاطت بالعديد من 
الجوانب التي يتعين معالجتها مع التأكيد في األخير على أهمية الحرص 
وتأطير  واألمازيغية  العربية  واللغوية  والثقافية  الدينية  الهوية  على 
النسيج الجمعوي في بلدان اإلقامة، للدفاع عن القضايا الكبرى للوطن 
وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة السعدية بنسهلي 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

فلنائبة فلسيدة فلسعد ة بنسهلي بإسم فلف6يق فإلشتبفكي.

فلسالم عليكم،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

فلسادة فلسيدفت فلنوفب فملحتبمون،

أتشرف بإسم الفريق اإلشتراكي كذلك ألتناول هذه الكلمة، حول 
كل  مع  وأنا  القنصليات،  لزيارة  املؤقتة  اإلستطالعية  املهام  تقرير 
التوصيات التي جاء بها املقرر، ألننا درنا هاد املهمة بواحد الروح وطنية 
عالية ومواطناتية، واعتبرنا بأن هاد املهمة هي مهمة يعني غير مسبوقة 
فيها جرأة سياسية، فيها التعاطي للتعاطي مع قضايا مغاربة العالم 

والوقوف بشكل واقعي وملموس وميداني على األداء القنصلي وعلى 
محدودية هاد األداء، على الرغم من املجهودات اللي كاينة في العديد 
من القنصليات، وعلى مباشرة املرتفقين بشكل واقعي وبشكل ملموس 
باش نوقفوا على اإلشكاالت الحقيقية اللي كيعانيوها، واحنا كنعتابروا 
هذا  أغوار  صبر  الطابو،  واحد  دائما  بقى  القنصلي  املرفق  هاد  بأن 
املرافق هي لحظة أساسية، مناقشة واقع القنصليات، مناقشة قضايا 
وإشكاالت املرتفقين اللي هما املغاربة املقيمين في الخارج، كنعتبرها بأنها 
لحظة دستورية هامة خصنا نستخلصوا منها الدروس، فبالقدر أننا 
نهضنا بهاذ املهمة باش نوقفوا على مدى القدرة الذاتية واملؤسساتية 
لهذه القنصليات في تلبية حاجات املهاجرين اللي هما خزان أسا�سي، 
الصعبة  للعملة  مورد  ليسو  هم  فعال  به،  يستهان  ال  ديالهم  العدد 
فقط، هم خزان للكفاءات، هم قدرات، هم طاقات، هم رأسمال اللي 
خاصنا نستثمروه وخاصنا يستوجب علينا أننا نعيدو النظر خاصة في 
مرحلة التطور الوبائي خاص يتعاد النظر في االستراتيجية الوطنية اللي 
تتخص هاذ املغارية املقيمين بالخارج، بمعنى أن خاص إعادة النظر 
في أولويات أخرى، فتح الباب على مصراعيه للجالية لكي تشارك في 
التنمية املجتمعية بجميع أبعادها، ما يمكنش أن هاد الجالية كتلعب 
واحد األدوار مهمة في الخارج، وناخذوا بعين اإلعتبار األجيال الصاعدة، 
املغربية  بالهوية  الروابط  تعزيز  على  ينص  الدستور  أن  يمكنش  ما 
في تعدد روافدها، ما يمكنش أن الخطابات امللكية منذ 2005 وهي 
تؤكد على تعزيز هذه الروابط وعلى حل اإلشكاالت وعلى حل املشاكل 
وعلى اإلرتقاء باملرفق القنصلي، ونبقاو كنتعاطو معها بواحد الطريقة 
سكونية ونبقاو كنتعاطو معها بواحد الرؤية غير مساوقة للتطورات 
املتسارعة التي تعيشها هذه الجالية، الجالية تعيش واقع مفارق، ألنه 
وقد سبق أن أشار املقرر إلى ذلك، تعيش واقع حداثي، واقع عقالني، 
واقع يعرف إرتقاء إلى مستوى تقديم الخدمات بكل أنواعها، ولكن ملي 
كتجي للقنصليات كتلقى واقع آخر، قابع في زمن آخر، هي تعيش أزمة 

متعددة في الخارج.

في  املقيمين  ديالنا  املغاربة  هاد  أن  هي  األولى  الرسالة  احنا  إذن 
الخارج، يجب أن نرقى باألداء القنصلي، ويجب أن نعمل على تحديث 
هاد األداء، بل بامللموس على أنه الحل املدني خصو مراجعة، خص 
والسيدة  عليه،  اإلنكباب  يجب  تشريعي  ورش  قوي،  تشريعي  ورش 
الوزيرة حاضرة، فخاص هذا الورش التشريعي، الحالة املدنية، يجب 
إعادة النظر في الحالة املدنية، في املجال اإلجتماعي نصيب النساء أوفر، 
النساء كيعانيو تما، كيعانيو بزاف، املطلقات واألمهات العازبات واألسر 
تعاني، إذن فهذا كيعطينا رسائل حقيقية على أنه يجب تجديد وإعادة 

بناء تصور وإستراتيجية جديدة، تتما�سى والتطورات الحاصلة.

جانب آخر تأهيل املوارد، نعتبر أن املوارد ركيزة أساسية ما يمكنش 
نديرو التحديث، ما يمكنش نديرو الرقمنة، ما يمكنش نديرو واحد 
تطور في األداء وتطور في املردودية، وتكون املوارد إما قليلة وإما غير 
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مؤهلة، خصنا موارد تكون مؤهلة، تيبدلو قصارى جهدهم، وقفنا على 
واحد موظف كيقدر يدير مهام متعددة في زمن واحد، عالش؟ ألنه كاين 
إقبال كبير وكاينة مشاكل كثيرة، وكاين تشعب ديال املشاكل وكاين تعدد 
ديال امللفات، وكاين، ولكن املرفق القنصلي خصو يكون في مستوى 

اإلستجابة لهذه امللفات وهذه املطالب ديال هاد الجالية.

مدخل آخر يجب أن نأخذه بعين االعتبار، مدخل آخر هو مدخل 
املشاركة السياسية، الدينامية السياسية والديمقراطية التي تعيشها 
البلد، البناء الديمقراطي الذي نسعى إلى إرساءه، البد أن تشارك هذه 
الجالية، بالقدر الذي يجب على القنصليات أن تكون إطارا منفتحا على 
الفضاء، خصها تكون منفتحة على الجالية تما، خصها تساهم معها، 
وأنا مع فكرة ديال التشارك واإلشراك، بقدر ما أننا يجب أن نعمل 
املهاجرين  ترشيح  دائرة  وتوسيع  اإلنتخابية  املهام  دائرة  توسيع  على 
وانتخابهم، إذن هادي من الرسائل التي اعتبرها مهمة، وأعتبر بأننا في 
هذه اللحظة فعال دشننا للحظة أساسية، وهي مقاربة أوضاع املهاجرين 
والعمل على الرفع من أداء القنصليات، حتى تكون في مستوى هذا 

األداء، وفي مستوى املردودية املطلوبة، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعاد الزيدي، 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

فلنيابية  فملجموعة  بإسم  فلزيدي  سعاد  فلسيدة  فلنائبة 
للتقدم وفإلشتبفكية:

على ظاش6ف  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  بسم هللا 
فمل6سلين.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
في هذه الجلسة الدستورية ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة 
حول زيارة فقط قنصليات اململكة املغربية، في إطار اآلليات الرقابية 
التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي ملجلسنا املوقر، وذلك بهدف 
الوقوف على حقيقة األوضاع وطرق االشتغال والصعوبات التي قد 
الخدمات  من  وحرمانهم  بالخارج  املقيمين  مصالح  تعطيل  إلى  تؤدي 
العمومية خاصة على مستوى القنصليات التي كانت موضوع املهمة 
املجلس  مكونات  كافة  خاللها  من  نحيي  مناسبة  وهي  االستطالعية، 
أغلبية ومعارضة على إنجاز هذه املهمة االستطالعية النوعية التي من 
دون شك ستغني رصيد مجلسنا املوقر على املستوى الرقابي وستشكل 
مرجعية مهمة بالنسبة للحكومة، إن هي أرادت التفاعل مع خالصات 

وتوصيات هذه املهمة االستطالعية التي وقف أعضائها وعضواتها على 
مجمل الصعوبات واملعيقات التي تعاني منها الجالية املقيمة ببلدان 
واملستخدمين  األطر  جميع  كذلك  املناسبة  بهذه  نحيي  كما  املهجر، 
يقومون  التي  الكبيرة  املجهودات  املعنية على  بالقنصليات  والعاملين 
بها وعلى تعاونكم اإليجابي والفعال من خالل إطالع أعضاء املهمة على 
تفاصيل الخدمات املقدمة للجالية سواء على املستوى االجتماعي أو 

على مستوى الروحي التعبدي أو على املستوى اإلداري.

إن املعيقات والصعوبات التي تم الوقوف عليها هي على العموم 
صعوبات مشتركة بين جل القنصليات العامة التي تمت زيارتها وهي 
إشكاالت ذات طبيعة إدارية وقانونية يمكن معالجتها إن توفرت اإلرادة 
الالزمة، خاصة وأن األمر يتعلق بنسبة تجارية مهمة تتمركز أساسا 
في بلدان املهجر املتواجدة بها هذه القنصليات، وبالتالي فهي في أمس 
الحاجة إلى الدعم املؤسساتي واإلداري من خالل تبسيط كل اإلجراءات 

واملساطر ذات الطبيعة اإلدارية واإلجرائية.

السيدة الوزيرة، لقد أبانت الجالية املغربية على قدرة كبيرة على 
االندماج في مجتمعات اإلقامة وعرفت تحوال نوعيا خالل السنوات 
ذوي  من  املغاربة  أيضا  تشمل  الهجرة  ظاهرة  أصبحت  إذ  املاضية، 
الكفاءات في ميادين مختلفة وهو ما يطرح بقوة ظاهرة هجرة األدمغة، 
كما نسجل بأن هناك اليوم تحوالت كبيرة عرفتها الجالية وكان لها أثر 
فعال في بروز أجيال جديدة تضم كفاءات عالية ومتنوعة ذات مطالب 
والتعايش  اإليجابي  االندماج  تحقيق  مختلفة فضال عن  واهتمامات 
االرتباط  على  وحرصها  اإلقامة  مجتمعات  في  األجيال  لهذه  السلمي 
بوطنها األم واملحافظة على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية والدينية 
واللغوية، وهذه الفئة بالضبط هي من تحتاج اليوم إلى نهج سياسة 
تواصلية قوية وتشاركية جديدة لفتح آفاق واعدة تجعلها على اطالع 
دائم باملستجدات التي يعرفها املغرب على جميع األصعدة، وأمام هذه 
األدوار الكبيرة التي يقوم بها مغاربة العالم الذين هم في حاجة اليوم إلى 
عدد من الخدمات والعروض خاصة ألبنائهم من الجيل الثاني والثالث 
اإلشكاليات  لكل  تستجيب  أن  واجبها ومسؤوليتها  الحكومة من  فإن 
من  لهم  املقدمة  بالخدمات  في عالقة  منها  يعانون  التي  والصعوبات 
طرف القنصليات وتحقيق النجاعة الكافية لهذه الخدمات، ونغتنم 
هذه املناسبة كذلك لنثير انتباه الحكومة إلى ضرورة مواكبة نجاحات 
الدبلوماسية لبالدنا حول قضية وحدتنا الترابية العادلة التي قادها 
تلى ذلك  السادس، بحكمة وتبصر واقتدار وما  امللك، محمد  جاللة 
من افتتاح قنصليات عديدة لبلدان شقيقة وصديقة بكل من العيون 
والداخلة وهو ما يعني تزايد أعداد جالية هذه البلدان باملغرب، األمر 
الذي يستلزم توفير كل الشروط الضرورية والالزمة لتقريب وتيسير 

الخدمات املقدمة لهذه الجالية.

السيدة الوزير، نظن بأن القناعة حاصلة اليوم والظروف مناسبة 
ومالئمة وهذا موقف ثابت في التقدم واالشتراكية فيما يخص حقوق 
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مغاربة العالم، وفي مقدمتها حق التمثيلية في املؤسسات املنتخبة وفي 
مؤسسات الحكامة، وما دمنا بصدد املسلسل التشاوي حول االنتخابات 
هذه  لتحقيق  الحلول  أفضل  إيجاد  إلى  الحكومة  ندعو  املقبلةفإننا 

املطبات الدستورية، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

الوافي  نزهة  الوزيرة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
متمنيا أن تستجيب السيدة الوزرة ملا تم التأكيد عليها من طرف السيد 
النائب مقرر اللجنة وكذلك السيدات والسادة النواب، حتى نخلص 
بكيفية ملموسة إلى ما يجب أن نخلص إليه قدر اإلمكان، شكرا لك 

السيدة الوزيرة.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوففي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسادفت فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

الخارجية  الشؤون  أيضا على كل أطر وزارة  ونيابة  أوال يسعدني 
والتعاون والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، أن أتقدم 
بالشكر والتهنئة ألعضاء هذه املهمة اإلستطالعية النوعية التي قام بها 
مجلس النواب في إطار ما تخوله له الوثيقة الدستورية، والتالي أنا جد 
سعيدة اليوم أن نتجاوب كما أكد ذلك خالل اللجنة التي حضرها 
التجاوب  أجل  من  شخصيا،  وأنا  الخارجية  الشؤون  وزير  السيد 
والتفاعل اإليجابي مع كل مخرجات هذه املهمة اإلستطالعية وأيضا مع 
التوصيات التي هي موضوع جلستنا هذه، كما تعلمون فإن تدبير ملف 
املغاربة املقيمين بالخارج التي هذه الفئة من املغاربة التي يوليها جاللة 
امللك، حفظه هللا، عناية السامية الخاصة وحرصه الدائم على ضمان 
استفادتها من الخدمات بشكل وأن تكون على أحسن وجه، هذه الفئة 
من املواطنين أيضا التي كانت موضوع مجموعة من الخطب السامية 
ومجموعة من الرسائل السامية من أجل أيضا تعزيز الروابط الوطنية.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

وفق  املنتدبة  والوزارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  في  نشتغل  نحن 
اللي  املغربية  الهجرة  تعرفها  التي  العميقة  التغيرات  تواكب  مقاربة 
يتعلق  فيما  عميقة  تحوالت  هناك  اليوم  أربعة عقود،  هاذي  تقريبا 
ببروز أجيال صاعدة فيما يتعلق بوجود نساء وفئات أيضا هشة نحن 
واعون ونشتغل من خالل مقاربة متجددة تواكب هذهالتحوالت من 
خالل أيضا مسارات ناجحة من خالل مسار ناجح للتجّدر واإلندماج 

للمغاربة املقيمين بالخارج، اللي %20 منهم ازدادوا ببلدان اإلستقبال 
%70 هم اليوم لهم أقل من %45، بالتالي نحن أمام فئة تمثل رأس مال 
بشري مزدوج للمغرب، نعمل بمقاربة تستند على 3 مبادئ : اإللتقائية، 
النجاعة، اإلستشراف لبلورة مجموعة من اإلصالحات لعصرنة العمل 
القنصلي الذي كان موضوع هذه املهمة اإلستطالعية واإلرتقاء بجودة 
وتوفير  اإلستقبال  ظروف  وتحسين  املرتفقين  من  وتقريبها  خدماته 
نبدا  وأنا  وحيد،  مرجع  اعتماد  عبر  والدقيقة  الصحيحة  املعلومات 
باملرجع الوحيد اللي ربما كيفما ستشفيت أن اإلخوان ما كيعرفوهش 
تقريبا اللي هو الدليل القنصلي الذي هو منشور على صفحة وزارة 
الشؤون الخارجية والذي هو ب7 اللغات، والذي تتم أيضا عمليات 
تحيين كل املعلومات املتوفرة سواء ذات الصلة بتحيين يعني القوانين 
وأيضا  بالوطن  والوزارة  باملؤسسات  الصلة  ذات  املعلومات  وتحيين 
ببلدان اإلستقبال، أيضا هناك عمل على أن يكون هاد كلها وراش 
اإلصالح القنصلي معززا بورش الشفافية عن طريق التتبع، هناك تتبع 
وتقييم ومراقبة مستمرة، بالتالي أنا أؤكد ليكم السيد الرئيس والسيد 
املقرر وأعضاء هذه املهمة ومن خاللكم أيضا أعضاء مجلس النواب 
املحترم أننا سنعمل على تفعيل وعلى مواكبة كل هذه التوصيات التي 
 أن ورش اإلصالح القنصلي اليوم 

ً
خرجت منها هذه املؤسسة، مؤكدة

كيشهد واحد التحول جوهري فيما يتعلق بالتحول باإلدارة القنصلية 
إلى التحول الرقمي، وأيضا هناك تحول تدبيري تنظيمي اللي غادي نتكلم 
عليه يعني في املحاور التي ستهم هذه املداخلة اللي فيها تفاعل مع ما 
جاء في هذا التقرير وأيضا ماجاء في التدخالت ديال السيدات والسادة 

النواب املحترم.

نتما  اللي  القنصلية  الشبكة  تحيين  هو  اللي  األول  باملحور  نبدا 
السادة والسيدات أعضاء هذه الشبكة زارو بعضها، نأكد ليكم أن 
اليوم هناك واحد التحول فيما يتعلق بتعزيز الشبكة القنصلية وتقريب 
خدماتها من املواطنين املغاربة، بحيث في كل السنوات وسنة 2019 
شهدت افتتاح قنصليتين جديدتين في كل من نابولي وإيطاليا ومارتيا 
باسبانيا، كما قال كل املتدخلين من الفرق املحترمة سوى على مواكب 
يعني للتغيرات املتسارعة خاصة فيما يتعلق بالنمو الديمغرافي وبتواجد 
املضطرد لإلخوان ديال املواطنين املغاربة في كل بلدان اإلستقبال. في 
نفس النهج الترتيبات جارية لفتح قنصليتين جديدتين بكل من تورونتو 
بكندا ومنتدى جولي في الضاحية الباريسية بفرنسا، إذن هذا املحور 
األول وفق إستراتيجية بالطبع اللي عندها أهداف من أجل مواكبة هاد 
املتغيرات وهاد املسار ديال اإلندماج للمغاربة املقيمين بالخارج، ومن 

أجل تحديث وعصرنة أيضا اإلدارة القنصلية.

مهمات  تكون  هللا  شاء  إن   
ً
حقيقة هو  أيضا  اللي  الثاني  املحور 

إستطالعية أخرى من أجل أن تطلعوا عن قرب على واحد الورش اللي 
هو تحديث وعصرنة البنايات القنصلية، بحيث أن اليوم هناك برنامج 
البنايات  تأهيل  إعادة  في  الوزارة  2016 شرعت  منذ سنة  ومخطط 
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شروط  لضمان  جديدة  مقرات  واقتناء  فضاءاتها  وتهيئة  القنصلية 
الخدمات  من  اإلستفادة  من  وتمكينهم  املرتفقين  إلستقبال  مالئمة 
القنصلية في أفضل الظروف، وبالتالي واصالت الوزارة بالطبع برنامج 
األيام  هادي  القديمة  املقرات  إلستبدال  جديدة  مقرات  كراء  ديال 
غتشوفوها في فرنسا في إيطاليا في تقريبا سواء على املستوى القارة 
األوروبية ولكن على مستوى أيضا القارات األخرى التي اليوم كتعرف 
تم  بالتالي  بالخارج،  املقيمين  للمغاربة  متواجد  جغرافي  تواجد  أيضا 
الجديدة  باملقرات  القديمة  املقرات  استبدال  البرنامج  فهاد  أيضا 
بحيث تم مثال كمؤشر خالل سنة 2020 اكتراء مقرين جديدين لكل 
ببلباو، ثم بتشارك أيضا كاين  من القنصلية العامة مونبولي وأيضا 
واحد العمل مهم بتشارك مع صندوق إعادة تأهيل أمالك الدولة اللي 
من خاللو تم اقتناء بنايات قنصلية ببعض البلدان التي عرفت نمو 
مضطرد هذا ما يتعلق يعني بمواكبة واحد النمو ديموغرافي مضطرد 
تم   2019 املثال خالل  بالخارج، حيث على سبيل  املقيمين  للمغاربة 
اقتناء مقر جديد بالقنصلية العامة بأنفرس ببلجيكا، ثم وصل عدد 
املباني الجديدة سنة 2009 إلى 12 مقر ببروكسيل، برشلونة، الجزيرة 
الخضراء، أورلي، ستراسبورغ، لييج، دينبوش، فرانكفورت، في بولونيا، 
الس باملاس وفالينسيا. وخضعت أيضا فهاد اإلطار الورش ديال مواكبة 
عصرنة يعني بناية القنصليات خضعت مباني القنصليات إلى إعادة 
التأهيل، إلى تحسين الفضاءات املفتوحة لإلستقبال إلى عملية تنظيم 
ديال مختلف املصالح وهذه ربما غادي تواكبوها أيضا في إطار املهام 
الدبلوماسية ديالكم، تسهيل الولوج إليها بغية تقديم خدمات إدارية 
وإجتماعية بشكل أفضل بحيث أن هاد العملية مثال خالل 2019 همت 
القنصليات ديالنا في الجزيرة الخضراء، وبرشلونة وفي مارسيليا وفي 
وهران. ثم أيضا الوزارة تشتغل بشكل متواصل وفق هذا اإلستراتيجية 
إلى ترميم وإصالح بنايات قنصليات على سبيل املثال تم مؤخرا يعني 
إصالح بناية قنصلية بكل من ليل ورون ومدريد وأمستردام وباريس 
القنصلية  للمصالح  مقرات  ثالثة  إلى  باإلضافة  ووهران،  ومرسيليا 
لسفاراتنا بالخارج بالدنمارك ومصر والسعودية وذلك لتستجيب إلى 

متطلبات القنصليات العصرية.

لإلشارة فقط مؤشرات أتقاسمها ومجلسكم املوقر؛ قد خصصت 
الوزارة للمراكز القنصلية بالخارج لسنة 2019 غالفا ماليا قدره 109 
مليون درهم سنة 2019، أيضا 41 مليون هذا في نفقات التسيير، في 
نفقات اإلستثمار 41 مليون، بالتالي أيضا هناك برنامج ملتابعة تنفيذ 
خطة تأهيل املراكز القنصلية املغربية الصيانة ديالها، التأمين ديالها، 
العمل  اإلجتماعية على هذا  القنصلية  الشؤون  اللي كتطلع مديرية 
التابع  املسير بطريقة مستقلة  الدولة  من خالل كيما كتعرفو مرفق 
لها واللي كيضم بالطبع كيفما عرفتو التنظيم ديال الخدمات ديال 
األمن والحراسة والنظافة واللي متوفرة املعطيات عندكم فيما يتعلق 
ما خصصت له من تمويل في هذه في سنة 2019 و2020. ثم الورش 
في  النواب املحترمين  أنا كنتقاسم مع السيدات والسادة  اللي  الثاني 

املداخلة ديالهم اليوم، أنا أؤكد لكم أن اإلدارة القنصلية كتعرف واحد 
التحول جوهري اليوم كان في غضون، إن شاء هللا، هذا األسبوع غادي 
تطلق أول لبنة ديال التحول الرقمي فيما يتعلق باإلدارة القنصلية؛ 
أوال مواكبة البرنامج الوطني ديال الرقمنة اللي طالقاه بالدنا في إطار 
تطوير األداء القنصلي وتحديث وسائل التواصل واعتماد التكنولوجيا 
الحديثة، بحيث أن الوزارة اليوم ما كنتكلمش على برنامج ولكن كنتكلم 
على منظومات اللي اليوم هي جاهزة، احنا في طور إطالق الورش ديال 
القنصلي  الدليل  إلى  باإلضافة  جاهز  ورش  هذا  اإللكتروني  التوقيع 
املتعلقة  املعلومات  على  الحصول  وتيسير  املساطر  لتوحيد  املوحد 
بالعمل القنصلي والوثائق اإلدارية حيث عملت الوزارة على إنجاز دليل 
قنصلي، هو هذا اللي قلت لكم بثمانية لغات وكيتحين، باإلضافة إلى 
ذلك فيها واحد الورش اللي اليوم غتكون عندي الشرف أنني نطلقو اللي 
غادي ينطلق إن شاء هللا فهاد األسبوع اللي هو واحد املنظومة ديال أخذ 
املواعيد بيعني الولوج إلى الخدمة القنصلية من خالل أخد املواعيد 
الرقمية عن بعد وبالتالي الحمد هلل، في إطار السعي من أجل تنظيم 
اإلستقبال، من أجل تقريب الخدمة للمغاربة املقيمين بالخارج، من 
أجل أيضا التجويد ديالها، العصرنة ديالها وأيضا واعيين باإلشكاالت 
اللي كيعرفوها املغاربة املقيمين بالخارج، اليوم الوزارة غادي تشتغل 
على مشروع نموذجي اللي غادي تنطلق في كونطواز على أساس تعميمه 
على كل املراكز القنصلية بالعالم، هذا غتكون واحد املنظومة ديال تدبير 
املواعيد املواطن املغربي واملواطنة املغربية غتاخذ املوعد ديالها باش 
ممكن تقديم الخدمة القنصلية ديالها عن بعد، وبالتالي هذا كيمكن 
أن االستفادة من خدمات القنصلية غتكون وفق مواعيد محددة سلفا 
وعن طريق أيضا تسجيل البيانات عن بعد بدأ من األرشفة وسعيا إلى 
تدبير أمثل للفضاءات املخصصة لألرشيف، مع االستمرار بالطبع ملي 
غتكون هاذ الخدمة غادي يبقى نستمرو في العمل نأمنوه فيما يتعلق 
بالوثائق، فيما يتعلق باالستفادة بكل الخدمات دون موعد مسبق، 
باش ما نديروش ارتباك، باش نأمنو واحد املرحلة انتقالية إلى أن ننجح 
املرحلة ديال منظومة الخدمة القنصلية عن بعد، وهذا الحمد هلل في 
إطار التوجيهات امللكية السامية من أجل تقريب اإلدارة إلى املرتفقين 

من املغاربة املقيمين بالخارج بالقنصليات ديالنا بالخارج.

باإلضافة إلى ذلك الورش اللي فيه تحّول وأنا كنقول تحّول كاينة 
هو  معطيات  على  كنتكلم  هنا  هو  اليوم  التحّول  ولكن  إكراهات، 
اللي  الكبير  في اإلشكال  أنكم واكبتم  املدنية، كيفّما  الحالة  منظومة 
كاين في املنظومة ديال الحالة املدنية، نؤكد لكم أن اليوم أن بالرغم 
2020، وكتعرفو اإلكراهات  ديال  السنة  اللي طبعت  من اإلكراهات 
بجائحة  املرتبطة  الصحية  باإلكراهات  ق 

ّ
يتعل ما  دّبرناها جميع  اللي 

كورونا، اليوم الحمد هلل وزارة الشؤون الخارجية الكفاءات املغربية 
بوزارة الشؤون الخارجية وبالوزارة املنتدبة وباألطر وباملسؤولين بكل 
املراكز القنصلية تم االشتغال خالل هاذ السنة، باش الحمد هلل أننا 
بدينا أعطي اليوم نقول ليكم ونؤكد ليكم أنه سيتم إطالق منظومة 
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أيضا ديال الحالة املدنية بشكل مرقمن، تهّم هاذ املنظومة أوال رقمنة 
السجالت ديال الحالة املدنية بالبعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية 
2020، واليوم  العمل تم خالل سنة  بالخارج، وبالتالي هاذ  للمملكة 
احنايا في إطار تحصيل ما يناهز %60 من سجالت الوالدات والوفيات 
املمسوكة بالخارج، اللي هي مرقمنة مؤرشفة بما يعادل رقمنة مليون 
484 ألف و954 رسم والدة و56 ألف و857 رسم وفاة، أي ما يناهز 
%60 ديال ذاك املشكل اللي تكلمتو عليه، وبالتالي احنا اليوم الحمد هلل 
فنحن في التنزيل يعني في حصيلة عمل بالرغم من اإلكراهات ديال هاذ 
العام اللي هو 2020، الوزارة اشتغلت باألطر ديالها وبيعني املسؤولين 
ديالها في كل املراكز القنصلية من أجل تسّرع هاذ الورش ديال رقمنة 
تم  بالطبع  أيضا، وهذا  أنه يسّرع  بما يمكن  املدنية  الحالة  خدمات 
بمجموعة ديال اآلليات بما فيه اليوم أغلب وكل القنصليات هي متوفرة 
على السكانير، املاسحات الضوئية أيضا وعلى كل يعني على كل ما يتعلق 
بتوفير هذه وتطوير هذه املنظومة، بالطبع هاذ العمل ديال أرشفة ديال 
رقمنة الحالة املدنية من أجل أنها تكون متوفرة بشكل إداري مرقمن 
عصري، تمت بعد إجراء دراسة اللي عطاتنا أيضا املخرجات من أجل 
تطوير املجال املعلوماتي لتطوير هذين املنظومتين اإللكترونيتين من 
ر اإلخوان 

ّ
أجل الرقي بالعمل القنصلي وتحسين أدائه، وبالتالي أنا كنبش

د ليهم ونبقاو إن شاء هللا على في إطار التعاون بين املؤسستين 
ّ
وكنأك

كروعلى 
ّ
التشريعية واملؤسسة التنفيذية على أساس أننا نجيو للجنة ونذ

هاذ يعني هاذ الورش الكبير اللي هو رقمنة وأرشفة الحالة املدنية، ثم 
أيضا بالنسبة ملنظومة التأشيرات ملواكبة الطلب املتزايد اليوم أيضا 
يتم اإلشتغال على نسخة جديدة للمنظومة اإللكترونية للتأشيرات، 
بتعزيز عناصر األمان بالطبع وفق التدابير املتخذة في هاذ اإلطار، أيضا 
كر ليكم على هاذ 

ّ
اليوم واحد الورش اللي كيشتغل عليه الوزارة أنا كنذ

ال�سي وأستحضر السنة الصعبة اللي مرت بها يعني العالم ومرت بها 
بالدنا ديال الجائحة.

اليوم أيضا هناك مشروع تكوين أرشيف إلكتروني مشترك، بحيث 
أن تعمل الوزارة على مشروع تكوين أرشيف إلكتروني كيسمح لكل 
باملرتفقين  املتعلقة  املعلومات  إلى  بالوصول  والقنصليات  السفارات 
الذين قد يحتاجون إلى خدمات قنصلية بدول غير دول اإلقامة اإلعتياد 
ديالهم، بالتالي غتولي كل القنصليات والسفارات األطر ديالها املسؤولين 
ديالهم عندها الولوج املشترك يعني لهداك املشروع األرشيف اإللكتروني 
املشترك بما يسهل أيضا الخدمة ديال املغاربة املقيمين بالخارج حيث 
ما كانوا من قبيل سواء جوازات السفر وال رخص املرور وال الشواهد 

العرفية.

فيما يتعلق أيضا وهداك شاهدتوه لإلخوان جميعا وأنتم تواكبون 
يتعلق  فيما  ومتواصل  مستمر  برنامج  هناك  القنصليات،  د  العمل 
بالقنصليات املتنقلة، األبواب املفتوحة، الوكاالت القنصليات عندما 
يتعلق األمر أيضا بعملية املرور إلى الوطن، أيضا العمل الكبير اللي هو 

اليوم عندو حصيلة مشرفة فيما يتعلق بتلقي وتدبير ومعالجة وتوجيه 
املغاربة املقيمين بالخارج فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات 
ديالهم اللي هو مركز اإلتصال، بحيث أن اليوم مركز اإلتصال اللي هو 
الشؤون  مديرية  على  سواء  اإلحالة  كيتم  اللي  للشكايات  كيستجب 
القنصلية  واملراكز  الدبلوماسية  والبعثات  واإلجتماعية  القنصلية 
بالدراسة ديالها واملعالجة ديالها واإلجابة ديالها، على سبيل  املعنية 
املثال إلى اليوم املركز كيتلقى 5 آالف مكاملة يوميا، وما يفوق 8 آالف 
د   8 ب  عفوا  اللغات  بجميع  وهذا  الذروة،  ديال  األوقات  في  مكاملة 
اللغات العربية، الفرنسية، األملانية، الهولندية، اإلنجليزية، اإلسبانية 
واإليطالية، وبالطبع هاد العمل كاين وفق واحد املنظومة في تنسيق مع 
املديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية وأيضا املراكز القنصلية بوزارة 
الشؤون الخارجية وبالوزارة املنتدبة من أجل أن يصل أيضا الجواب 
والتفاعل مع شكايات املغاربة املقيمين بالخارج. كيفما واكبتوا معانا 
أن كانت أيضا فترة الحجر الصحي كان هاد املركز من اآلليات املهمة 
للمواكبة اإلخوان ديالنا سواء الذين علقوا خالل إغالق الحدود أو 
العالقين بالخارج، بحيث أن تم إحداث 125 خلية أزمة بالعالم وأيضا 
كانت في تنسيق مباشر مع مركز اإلتصال، باإلضافة إلى ذلك القنصليات 
اعتمدت أيضا سنة 2019 إطالق خدمة جديدة للرسائل النصية على 
الهواتف قبل ما كيجي ملي كيوجد الباسبور وال البطاقة الوطنية وال 
كل الخدمات كيتم إرسال رسالة نصية من أجل التسلم، تسليم يعني 
هاد يعني تسليم الوثائق، على أساس أن الحمد هلل هاد اإلنتقال اللي 
غانتاقلو ليه في هاد األسبوع اللي هو اعتماد املنظومة أخذ يعني الولوج 
إلى الخدمات عن طريق أخذ املواعيد عن بعد سلفا هذا غيتم أيضا 
فيه واحد التحول الكبير، أيضا وغتمكن من تطوير وتجويد الخدمة 

القنصلية.

املهمة  والتوصيات  املخرجات  ضماتو  اللي  باملحور  يتعلق  فيما 
السيدات  اإلخوان  املتدخلين  اإلخوان  كلمات  وأيضا  اإلستطالعية 
والسادة النواب املحترمون فيما يتعلق بالخدمات اإلجتماعية كيفما 
مديرية  عبر  الخارجية  الشؤون  وزارة  خالل  من  تتدبر  أنها  كتعرفوا 
الشؤون القنصلية واإلجتماعية اللي كتدير عندها واحد الدور أسا�سي 
طريق  عن  سواء  للمغاربة،  واإلنسانية  اإلجتماعية  الحاالت  تتبع  في 
الفئات  املساعدة وهذا لجميع  تقديم  القنصلية،  القانونية  الحماية 
هناك مصالح مختصة في كل القنصليات ديالنا وفي السفارات فيما 
يتعلق بالدعم واملساندة حماية لهم على حقوقهم اللي كتكفلها القوانين 
الوطنية والدولية.في هاد السياق ممكن نتحدثوا في اللجنة بشكل أعمق 
بإجراءات  مقدر  عمل  هناك  املثال  سبيل  على  نذكر  أوسع،  وبشكل 
مواكبة  يتعلق  فيما  القنصلية  املراكز  مستوى  على  متخذة  وتدابير 
املواطنين في وضعية مرض أو هشاشة، اإلخوان املسنين بفرنسا، هناك 
 les مواكبة من طرف السفارة، من طرف القنصليات ذات الصلة ب
fyers اللي كيكونوا قراب ليهم، تقديم الدعم املادي والنف�سي، كان واحد 
العمل كبير واكبتو من أجل أيضا تعبئة الجمعيات وشبكات الكفاءات ال 
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الطبية ال املحامين، الحصيلة قدمناها وقدمناها في اللجنة فيما يتعلق 
مواكبة  إلى  نوصلو  أننا  أجل  من  القانونية  االستشارات  من  باآلالف 
مهنية للمغاربة املقيمين بالخارج، فترة الحجر الصحي وأيضا تقديمكل 
الخدمات اللي شتغلو ألنكم خصكم تصورو أن في فترة الحجر الصحي 
كل بالد دايرة تدابير احترازية مختلفة عن البلدان اآلخرى، والذي ينسق 
على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، على مستوى الوزارة املنتدبة، 
فتخيلوا معي رغم كل هذه اإلجراءات، ومع ذلك الحمد هلل كان التدخل 
وكاين أيضا تدبير ناجع، فيما يتعلق بمواكبة اإلخوان ديالنا املقيمين 
بالخارج، في كل الوضعيات ديالهم، بل أكثر من ذلك، كيفما تم أيضا 
بالتدابير، أن تمت  باألرقام،  باإلجراءات،  الخارجية  لقاءات لجنة  في 
مواكبة عملية خالل، فيما يتعلق أيضا بتأمين الخدمات القنصلية 
ذات الصلة سواء بجواز السفر، بالبطاقة الوطنية، وكان هذا فيه أيضا 
واحد gymnastique مهم جدا للورق ديالو، جنود الخفاء من أطر، 
من املسؤولين ديال وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة، وأيضا 
اإلخوان ديالنا املرابطين في املراكز القنصلية، ثم أيضا هناك برنامج 
فيما يتعلق بتفعيل اآلليات الكفيلة بتتبع أوضاع السجناء املغاربة، 
سواء فيما يتعلق بتجديد األوراق ديالهم، الجوازات أو كل الخدمات 
القنصلية، بالطبع بتنسيق مع السلطات األجنبية، أيضا هناك تتبع 
ألوضاع كفالة األطفال خارج املغرب، حيث مصالح القنصلية للبعثات 
الدبلوماسية واملراكز القنصلية بالخارج كتسهر على عملية تقنية حقيقة 
دقيقة في استدعاء الكفيلين إلجراء بعض البحوث املتعلقة بوضعية 
األطفال املكفولين، أيضا إعداد التقارير عن تتبع الحالة والوضعية ديال 
هاد األطفال، ثم أيضا بغيت نوقف على واحد املوضوع طرحه مجموعة 
ما كنتحدتوش  اإلنصاف، ألن  اللي خص فيه كثير من  من اإلخوان 
على وزيرة سياسية أو وزير، كنتحدثو على مجموعة األطر، مجموعة 
الكفاءات، أخيار الوطن، اللي خالل فترة الحجر الصحي، خالل هاد 
السنة االستثنائية اللي كانت تتجند ليل نهار، تتجند خالل 24 ساعة 
من أجل أنهم يأمنو السير العادي للمرفق العام، ولخدمة إدارية مؤمنة. 
بالتالي فيما يتعلق باملواضيع ذات الصلة، خاصة في موضوع القاصرين، 
نؤكد لكم أن موضوع القاصرين كتم املتابعة ديالو بشكل متواصل مع 
بلدان اإلستقبال، كيفما كتعرفو خاضع لالتفاقيات الدولية، بالتالي 
ترحيل القاصرين، هو غير مسبوق، كاين فيه مقتضيات وجب احترامها 
من كال البلدين، كنأكد ليكم أن املغرب ما يمكنش يتخلى على أي قاصر 
مغربي، متى تبتث الهوية ديالو عبر التمثيليات الدبلوماسية، عبر املراكز 
مع  التواصل  أجل  من  ومتواصل  مقدر  جبار  عمل  كاين  القنصلية، 
بلدان اإلستقبال، فيما يتعلق بتحديد الهوية ديال القاصرين، ولكن 
ما تحملوناش حنا املسؤولية. املسؤولية راه مشتركة، املسؤولية أيضا 

كاينة فبلدان االستقبال، يعني بهاد اإلشكاالت ذات الهشاشة.

فيما يتعلق أيضا باملوضوع الذي طرح وقيل فيه املزايدة السياسية، 
وأنا أقول كمجموعة من اإلخوان فهاد املوضوع ملف املغاربة القاطنين 
بالخارج، اللي هو واحد امللف عندو طابع أفقي، عندو سمة الذي في 

الحقيقة ال يحتمل املزايدات، بالتالي ال يستقيم أن نقول إن الحكومة 
كانت فاشلة، فأنا أتساءل إذا كانت حكومة فاشلة فيما يتعلق بأحد 
تجندت  اعتزاز  وبكل  فخر  بكل  هلل  الحمد  واللي  الدقيقة،  امللفات 
لها وزارة الشؤون الخارجية الوزارة املنتدبة، كنقول أن الوزارة أن 
املسؤولين، أن األطر، أن السادة القناصلة، أن السادة السفراء اليوم 
نجحوا في التمرين وفي اإلمتحان من أجل أنهم، الحمد هلل، اليوم من 
فاتح يوليوز إلى اليوم تم ترحيل 3887 جثمان، أنا اليوم كنقول ليس 
هناك جثمان ألي مغربي ينتظر الترحيل، إيال كانت �سي حاجة أجيو 
قولوها لينا الهواتف ديالنا كلهم السادة البرملانيين بيا أنا شخصيا، 
هناك فريق في الوزارة املنتدبة وفريق في وزارة الشؤون الخارجية وهناك 
جنود الخفاء اللي اشتغلو خالل الحجر الصحي واللي تم التكفل ب 309 
جثمان رحل إلى املغرب ألن هذا واجب وطني ديالنا كاملين، ثم أيضا 
تم ترحيل كل الجثامين بما فيهم السيدة النائبة املحترمة، 100 جثمان 
اللي كان مدفون بشكل مؤقت في أنفرس تم الترحيل ديالهم هاد التالي 
تم ترحيل وهاد العملية ألنها كانت هي عندها عالقة باإلرتباط بالوطن، 
هناك أمهات، هناك نساء، هناك شابات الوليدات والبنيات ديال اآلباء 
ديالهم وصاوهم باش يدفنو ألن ترحيل الجثمان ودفنه باملغرب هوعندو 
ارتباط عاطفي وطني كيدل على االرتباط ديال املغاربة، وحنا بهاد الشرف 
كنخدمو هاد امللف بالتالي ليس هناك أي يعني جثمان كان، اللي كان هو 
كان اإلشكال ديال العالم كلو اللي هو قرار يعني إغالق الحدود وتم تدبير 
ديال هاذ امللف بتواصل مستمر مع املجتمع املدني، بتواصل مستمر مع 
جنود الخفاء ديالنا في القنصليات اللي خص يجي الوقت باش نتحدثو 
كيفاش تم تدبير فترة الحجر الصحي بواحد املهنية وبواحد، الحمد هلل، 
واحد الحزم أيضا وبواحد التدبير اللي هو تدبير ناجع واللي أنا أعطي 
فقط األرقام إذا كان تدبير فاشل فأنا أتساءل من رّحل أكثر من 71.000 
مغربي اللي بقاو عالقين باملغرب؟ من رحلهم؟ ترحلوا في ظروف اللي كان 
فيها التنسيق مع السلطات املحلية في وزارة الداخلية في كل العماالت 
ي 

ّ
مل املغربي  املواطن  واللي كيدعمو  اللي دعموا  والواليات مشكورين 

تيخرج من مدينته حتى كيوصل للمطار، مشكورين فرق اللي كانت على 
األقل واحد 5 ديال الفرق لوزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة 
التي  ألف   71 هاد  مواكبة  أجل  الرقمية من  اآلليات  استعملوا  اللي 
التحقت بوليداتهم وببلدان يعني االستقبال ديالهم، كانت إكراهات نعم 
لكن اليوم ال يحق ألحد أن يظلم املغاربة؛ الكفاءات الوطنية، واألطر، 
واملسؤولين في هذا ألن هذا هو ملف وطني ال يحتمل أي نوع من أنواع 
يعني املزايدة. بالتالي أنا أتقاسم مع اإلخوان كلهم اللي قالوا فيما يتعلق 
باإلشكال ديال الحالة املدنية هذا واحد الورش اللي اليوم خص فيه 
يتناسب والحمد هلل، والتقدم  بما  توافق وطني باش نمشيو إلصالح 
اللي عرفاتو بالدنا فيها كيفما قال السيد املقرر والسيدات والسادة 
اللي تدخلو ال يمكن أن نخليو األم املغربية ما يمكنش لها الحصول على 
شهادة اعتراف أو استلحاق بالنسب من األب، أو ما يمكنش لها تجدد 
الوريقات ديال وليداتها ألن الباسبور جواز السفر هو وثيقة أساسية 
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بالنسبة للمغربي واملغربية املقيم بالخارج. وبالتالي حنا نشتغل أيضا مع 
وزارة العدل ومع النيابة العامة من أجل أن نحلحل أيضا هاد التحدي 
اللي عندو عالقة بالحالة املدنية في إطار واحد املشروع اللي كنتقاسموه 
هو أن تتم يعني تعطى هاد الوالية لألم الشرعية لألم الحاضنة من أجل 
إصدار الوثائق ديالها اللي تتكون إما في حالة نزاع أو ال في حالة طالق ما 
كيمكنش تاخذ الوريقات وهذا أعتقد أنه ليس إنصافا بل ظلم للمرأة 
اللي كتبقى في واحد الدوامة فقط ألننا خصنا نديرو اليوم هاد االجتهاد 
مفروض وجب أن يكون فيه نوع من التوافق الوطني من أجل أن نتقدم.

نأكد لكم أن هناك أيضا اليوم فيما يتعلق بخصوص الحالة املدنية 
كنشتغلو والحمد هلل تم استصدار قرار ديال النيابة العامة باش يتم 
إصالح كل األخطاء املادية فيما يتعلق يعني بالسجالت ديال الحالة 
املدنية، وهذا الحمد هلل، واحد كاينة لجنة بوزارة الشؤون الخارجية 
والوزارة املنتدبة من أجل أنها تم يعني تتدبر هاد امللف بما يمكن أنه 
اعتماد سجل  قلت  وكيفما  من خاللو  تم  أنه  هو  أيضا  يحقق  فعال 
وكيدخل  كيندمج  مشروع  هو  هذا  الورقي،  السجل  بدل  اإللكتروني 
وينخرط في إطار املشروع الكبير اللي أطلقته وزارة الداخلية فيما يتعلق 
بورش تجديد الحالة املدنية، بالتالي اليوم أنا نؤكد لكم أن هاد اللجنة 
غتشتاغل اللي هي كتشتاغل اليوم غتشتاغل على تسجيل الوالدات 
والوفيات املتعلق باملغاربة املقيمين بالخارج، أيضا على إعداد تأسيس 
راه  العمل هوالحمد هلل  املدنية بشكل مرقمن، هاد  الحالة  سجالت 
جاري، ثم إصالح األخطاء املادية ألن تم التوافق مع النيابة العامة باش 
تم هاد العملية وأعطاتنا اآللية يعني القانونية في ذلك ويتم تصحيح 
كتابة البيانات برسوم الحالة املدنية والتحيين ديالها وإضافة البيانات 
الهامشية، وبالتالي احنا غاديين نهاجروا وغنديرو التحول من تلك الفترة 
التي كان فيها واحد التدبير بشكل من يعني بما ال يخلق مجموعة من 
اإلشكاالت و الحمد هلل هاد يعني هاد التقدم وهاد التطور في هذا امللف 
في حلحلته مهم جدا، خاصة أيضا هاد املشروع اللي أنتما كمجلس 
النواب تواكبونه في إطار مشروع القانون ديال الحالة املدنية الجديد 
اللي بدون شك غيكون عندو واحد القيمة مضافة بالنسبة لهاد الورش 
ديال الحالة املدنية بالنسبة املغاربة املقيمين بالخارج، ال فيما يتعلق 
ببوابة الحالة املدنية اللي غادي تكون بشكل أوتوماتيكي إلكتروني في 
كل يعني الوثائق ذات الصلة بالوالدة، الوفاة، الزواج إنحالل ميثاق 
الزوجية وهذا يساعد على خدمة أوال عصرية ثانيا خدمة إلكترونية 

وخدمة قريبة متطورة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.

فيما يتعلق بمنح جواز السفر البيومتري غادي يدخل هو داخل أيضا 
كيف ما قلت في املنظومة الجديدة اللي إن شاء هللا غادي تكون تطلق 
هذا األسبوع، مطروح علينا جميعا مطروح عليكم فيما يتعلق بتعديل 
للقاصر  الشرعية  الوالية  ديال  أساسية  هادي  املتعلقة  املقتضيات 
كيفما قلت وأنا نعاود نأكد عليها خاصة أن هاد امللف اشتغلت عليه 
وأنا فاعلة ميدانية وأنا نائبة برملانية، بالتالي وجوب تعديليه وهو اليوم 

واحد الضرورة بحكم أيضا اإلشكاالت اللي كتطرحها ما بعد تداعيات 
كوفيدـ19.

أيضا واحد امللف اللي هو مهم جدا اللي في ما يتعلق تحسين الرسوم 
القنصلية وإيداعها بالحساب البنكي، هذا الوزارة الحمد هلل بدأت في 
مشروع يعني تعميم األداء اإللكتروني، وبالتالي التوصية اللي الخاصة 
بهذا فيما يتعلق باملهمة اإلستطالعية فالحمد هلل هي في طور التنفيذ، 
أيضا نؤكد ليكم أن اليوم الوزارة فيما يتعلق باإلشكال ديال ترحيل 
وتأمين والنقل عفوا جثامين املغاربة املتوفين بالخارج، احنا كنشتغلوا 
واإلحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  مع  بتنسيق  املنتدبة  الوزارة  في 
 la CAPS متتالية مع  لقاءات  كاين  بديلة،  بدراسة حلول  اإلجتماعي 
على أساس أن يكون عندنا ضمان ترحيل الجثامين و الترحيل الطبي في 
إطار تعاقدي مع شركة التأمين، اليوم هاد العمل كنتمنى إن شاء هللا 
أننا نجحوا فيه في أقرب وقت باش نديرو إطار تعاقدي تولي الترحيل 
عندنا بشكل يعني سلس وبشكل منظم منهجي في إطار تعاقدي مع شركة 
التأمين، هاد العمل الحمد هلل يعني راه هو ساري، و غنمشيو أيضا بعد 
ما نتوصلوا لإلتفاق غنمشيو للرقمنة، بالتالي ما غيبقاش ديك عيط 
بالتيليفون دير هذا غاتبقى الرقمنة في إطار هاد املنظومة املنظومات 

الرقمية اللي كاينة في الوزارة.

أيضا فيما يتعلق، طرحتوا اإلشكال ديال إستراتيجية تدبير املوارد 
البشرية أعتقد أن إذا كانت كلمة حق وإنصاف يعني بالنسبة للموارد 
اإلنتقائية  النجاعة  كاينة  اليوم  بالخارج  أو  بالداخل  سواء  البشرية 
وخاصة في هاد الفترة ديال 2020 الذي دبرت بكثير من النجاعة وأيضا 
مع  مباشرة  تيتواصلوا  كانوا  واألخوات  واإلخوان  الجندية،  من  بكثير 
السيد مدير الشؤون القنصلية واالجتماعية والسادة املدراء كيتواصلو 
معايا شخصيا مع كل األطر، قد يلمسون ذلك، هناك باإلضافة إلى 
منظومة  التكوين،  بآليات  يتعلق  فيما  أوراش  هناك  بالطبع  ذلك 
التوقعي ألن كيفّما قلت هذه اإلستراتيجية هي معتمدة على  التدبير 
يين هاذ امللف 

ّ
االستشراف، أيضا هناك أيضا امللف ديال األعوان املحل

هو يعني في القائمة ديال النقاش في الوزارة، أعود بكم أيضا للمجموعة 
البرملانيين،  والسادة  السيدات  طرف  من  طرحت  التي  امللفات  ديال 
فيما يتعلق كيفّما كتعرفو اليوم احنا كنشتغلو على إحداث التحّول 
من خالل تغيير املقاربة، احنا تنشتغلو فعال واعين بالتحول العميق 
اللي كتشهدو الهجرة املغربية في التوسع ديالها في جغرافية جديدة في 
بروز كفاءات جيل صاعد متجذر حاضر بكل املؤسسات االقتصادية 
والسياسية واإلجتماعية في بلدان االستقبال، بالتالي ورش هاذ الورش 
واحد  أيضا  يعطي  غادي  القنصلية  اإلدارة  إصالح  ديال  الجوهري 
القنصلية  املراكز  وأيضا  والبعثات،  القناصلة  للسادة  كبيرة  املسافة 
باش تلعب دور أكبر كتقوم بواحد العمل مقدر غتلعب دور أكبر فيما 
يتعلق بالدور اإلجتماعي، الدور القانوني، الدور السيا�سي للقنصليات، 
بالتالي هذا فيه اإلستراتيجية فيه برنامج يعني بشكل أن تصبح أيضا 
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واحد  هي  والسفارات  القنصلية  واملراكز  القنصليات  دبا  كاينة  وهي 
مشتل أيضا للوظيفة اإلجتماعية اإلقتصادية السياسية، كيفّما شفتو 
أن املجلس الحكومي األخير وهذا في إطار تغيير املقاربة في إطار املأسسة 
في إطار اإللتقائية في إطار النجاعة أن اليوم املغرب كيتوفر بشكل عملي 
على برنامج وطني لتعبئة الكفاءات، ألننا فعال نتقاسم معكم نحن على 
تواصل مباشر مع أكثر من 5 آالف كفاءة من املغاربة املقيمين بالخارج، 
اللي يمكن أيضا برامج عملية بشكل تشاركي مع وزارة املالية مع وزارة 
التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في طور اإلنجاز فيما 
البرامج ال  اليوم هي في طور اإلسهام، وهاذ  الكفاءات  يتعلق بتعبئة 
البرنامج MRE أكاديمي اللي تكلمنا عليه في كثير من الجلسات الشفوية، 
ال في برامج أخرى هي ساهمت ما تنقولش غادي تساهم ساهمت في تقوية 
املساهمة لهذه الكفاءات في األوراش التنموية الوطنية وأيضا املحلية، 
نحن واعون أيضا بأن هذه األزمة اإلقتصادية هي ليست اقتصادية زعما 
عفوا صحية فقط بل هي عندها لبوسات اقتصادية وإجتماعية، لهذا 
عندنا مخطط استعجالي ملواكبة املغاربة املقيمين بالخارج بتنسيق تام 
مع القنصليات والسفارات ديالنا بكل بلدان اإلستقبال، عندنا برنامج 
خاص منظومة تدبير الشكايات اليوم مرقمة، كاين فريق عمل فضاء 
استقبال وأن فضاء رقمي لتلقي وتدبير معالجة الشكايات، بل أكثرأننا 
مشينا وفّعلنا هامش التفاعل التعاون بينا وبين املؤسسات الدستورية 
بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الوسيط، من أجل اإلستفادة من الزخم 
ديال مؤسسة متخصصة في تدبير الشكايات وعقلنتها والتجاوب، ألن 
لن يسمح وأنا شخصيا التعليمات الصادرة أن ال يسمح أال نجيب أي 
مغربي ونتّبعو يعني الشكايات ديالهم، والحمد هلل منظومة تدبير معالجة 
والتجاوب واإلستجابة ديال الشكايات قائمة كتشتغل، شوفو املوقع 
ديالنا موقع وزارة الشؤون الخارجية موقع ديال الوزارة املنتدبة من 
أجل أن تصلون إلى هذه يعني املنظومة الجديدة في رقمنة شكايات، كان 
أيضا في إطار التعامل مع شكايات املغاربة املقيمين بالخارج مشروع واعد 
كنشتغلوعليه اللي هنا اليوم احنا في نقاش باش ندمجوه في املشروع 
أننا نخدمو يعني نحدث فضاء  اللي هو تبسيط املساطر، هو  الكبير 
رقمي كالشباك الوحيد الرقمي للمغاربة املقيمين بالخارج، هو في طور 
التفعيل بشراكة ألن العمل كلو كنديروه بشكل ممأسس يعني مع وكالة 
التنمية الرقمية، وبالتالي الفضاء الرقمي أيضا املوجه كشباك وحيد 
موجه للمغاربة املقيمين بالخارج كيعني جميع امللفات ذات الصلة سواء 
الشكايات ديالهم أو ذات الصلة بعالقتهم بجميع املؤسسات الوطنية 
وأيضا الوزارات، هاذ املشروع إن شاء هللا هو قيد األجرأة وفيه عمل 
باش يتدمج في املشروع الكبير اللي هو بالدنا اليوم الحمد هلل تشتغل 

عليه اللي هو منصات تبسيط املساطر وكنتمنى نكون..

فلسيد فل6ئيس:

إال لك االختيار.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوففي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

بيت أنا غير نعرف شحال بقا السيد الرئيس من الوقت، ال ساليت، 

ال ساليت.

فلسيد فل6ئيس:

بيني وبينك ما بقاش.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوففي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

أنا بغيت غير نأكد اإلخوان واألخوات ديالنا الذين مهنئة لهم على 

نجاح هاد املهمة االستطالعية النوعية األولى فيما يتعلق بمواكبة عمل 

السيد وزير  أكد ذلك  لكم كما  نؤكد  بالخارج،  املغربية  القنصليات 

الشؤون الخارجية باللجنة أن هاد التوصيات احنا نبصم عليها، هي 

جزء كبير منها اليوم هو في طور التنزيل واألجرأة كيفما قلت، فاملشاريع 

ذات األولوية بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج هما الخدمات الحالة 

املدنية، جواز السفر، املواعيد اللي غادي يكون واحد التحول كبير فيما 

يتعلق بتحسين فضاءات االستقبال وأيضا واحد اإلشكالية كبيرة ديال 

تقليص يعني اآلجال، ما هو تشريعي هو موضوع يعني لنا جميعا احنا 

كنشاتغلو في إطار تنسيق مستمر مع وزارة العدل وأيضا مع النيابة 

العامة وأيضا هناك لجنة كتشتغل بعد أكثر من 15 سنة من تفعيل 

مدونة األسرة اليوم جا باش نمشيو بالشكل يعني كيفما قلت مواطن 

بالتوافق  أنها تحظى  اليوم  املواد  أننا أن بعض  ومواطناتي من أجل 

بإعطاء  يتعلق  فيما  وخاصة  وقت  أسرع  في  اللي  بالتعديل  وتحظى 

الوالية الشرعية لألم الحاضنة في عالقتها باألوراق اللي هما ذات الصلة 

بالباسبور ديالها وجواز السفر وثيقة أساسية كيتعلق بإقامتها وإقامة 

الوليدات ديالها وكتكون أصال في وضعية ذات هشاشة، بالتالي أعتقد 

أن هاد الورش ديال اإلدارة القنصلية تجويدها تطويرها هو مشروعنا 

جميعا، تحية لإلخوان في املهمة االستطالعية ولكن تحية أيضا لكل 

جنود خفاء في كل املراكز القنصلية في السفارات الذين كيشتغلو في هاد 

الظروف الصعبة اللي فيها تدابير احترازية مختلفة ولكن يدبرونا الحمد 

هلل بكثير من الذكاء، بكثير من الوطنية، بكثير من الجندية وعلى أية حال 

كما قلت لكم كل املؤشرات الرقمية ذات الصلة بكل امللفات التي عرفتها 

وبهذه املناسبة ومناسبة أخرى على أساس أنه نبقاو في أتم االستعداد 

للتجاوب مع كل مبادرة تشريعية الحمد هلل تهدف إلى الصالح العام اللي 

هو حماية حقوق املواطن املغاربة املقيمين في الخارج، شكرا.
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فلسيد فل6ئيس:

شكرا، كلمة بليغة ختمت بها السيدة الوزيرة األم الحاضنة ونحن 
مع الدولة الحاضنة كذلك بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج تفضل.

فلنائ4 فلسيد خالد فلبوق6عي )نقطة نظام(:

شكرا السيد الرئيس، غير استدراك من لم يشكر الناس لم يشكر 
هللا، في التقرير تشكرنا واحد العدد ديال الجهات، منهم األطر ديال 
وزارة الداخلية ولكن اللي كان عندو واحد الفضل كبير يجب أن ننسب 

الفضل ألهله، عندنا واحد الشخص قامة علمية وفكرية وأكاديمية من 

املفروض أن نوجه له واحد التحية، ألنه واكب هذه املهمة من أولها 

إلى آخرها هو مدير الشؤون القنصلية واالجتماعية بوزارة الخارجية 

فتحية وشكرا له.

فلسيد فل6ئيس:

راعت  النواب،  الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة  شكرا السيدة 

فلجلسة.
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محض6 فلجلسة فلثالثة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 19 جمادى اآلخرة 1442ه )02 فبراير 2021م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  فل6ئاسة: 
مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعتان واثنان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زوال والدقيقة الثامنة.

 دول فألعمال: جلسة عمومية ملناقشة تقرير املهمة اإلستطالعية 
املركزي  السجن  السجنية:  املؤسسات  على وضعية  للوقوف  املؤقتة 
بالدار  السبع«  »عين  املحلي  السجني  املركب  بآسفي؛  البركي«  »مول 

البيضاء؛ السجن املحلي »توالل 1« بمكناس.

فلسيد محمد فلتويمي بنجلون، رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

افتتحت الجلسة،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا للمادة 109 من النظام الداخلي للمجلس، نعقد هذه الجلسة 
وضعية  على  للوقوف  املؤقتة  اإلستطالعية  املهمة  تقرير  ملناقشة 
املؤسسات السجنية: السجن املركزي »مول البركي« بآسفي؛ املركب 
السجني املحلي »عين السبع« بالدار البيضاء؛ السجن املحلي »توالل 1« 
بمكناس. مؤكدين مرة أخرى على الجهود التي بذلها أعضاء هذه املهمة 
اإلستطالعية، وعن التجاوب والتعاون وحسن االستعداد الذي أبدته 
وزارة  البرملان،  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 

اإلدماج.

بوكمازي،  رضا  النائب  السيد  املقرر  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي 
فليتفضل مشكورا.

فلنائ4 فلسيد رضا بوكمازي، مق6ر فملهمة فالستطالعية:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم فلصالة وفلسالم على رسول هللا 
فلك6يم،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسادة وفلسيدفت فلنوفب،

يسرني أن أتقدم بملخص عن تقرير املهمة االستطالعية للوقوف 
عن وضعية املؤسسات السجنية خاصة السجن املركزي مول البركي 
والسجن املحلي عين السبع ثم السجن توالل 1، أن أقدم ملخصا عن 
هذا التقرير والذي باملناسبة يضم كل املالحظات والتوصيات، باإلضافة 
إلى تضمينه التفاعل الذي تم من قبل املندوبية العامة إلدارة السجون 

حول هدا التقرير.

في البداية، أود أن أتقدم باسم أعضاء املهمة االستطالعية بالشكر 
والتقدير للحكومة، وخاصة السيد وزير الدولة في حقوق اإلنسان، وكذا 
لباقي الوزراء الذين تفاعلو معنا وأساسا السيد وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، السيد وزير العدل، السيد وزير الشباب والرياضة، باإلضافة 
إلى مجموعة من املؤسسات األخرى سأقف عندها في متن هذا امللخص. 
كما أجدها مناسبة ألتقدم فيها بالشكر والتقدير إلى السيد املندوب 
العام إلدارة السجون وكافة أطر املندوبية ومختلف موظفي املؤسسات 
السجنية موضوع الزيارة. كما أنوه بالروح العالية التي طبعت أشغال 
هذه املهمة االستطالعية، وبالدينامية الكبرى التي عرفت أشغال هذه 
املهمة من قبل أعضاء املهمة االستطالعية والتي كانت في جو من التعاون 
واملسؤولية كما هو معهود في عمل هاته اللجنة، باإلضافة إلى أنني لن 
أن�سى أطر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على املجهودات التي 
بذلوها خالل مراحل يعني القيام باملهمة االستطالعية بمهامها. كما 
والتشريع  العدل  لجنة  الذي عرفته  بالنقاش  مناسبة ألشيد  أجدها 

بمناسبة مناقشة هذا التقرير.

أود في البداية، أن أقف عند منهجية اشتغال املهمة االستطالعية 
للوقوف على وضعية املؤسسات السجنية، حيث تم ذلك من خالل 4 

محاور أساسية:

أوال، محور تعلق باإلعداد القبلي لهاته املهمة االستطالعية، وذلك 
بتحديد بدقة املوضوع ديال املهمة االستطالعية؛ ثم تحديد الهدف 
من هذه املهمة االستطالعية، باإلضافة إلى تحديد املؤسسات السجنية 
املعنية، وكانت دواعي اختيار هذه املؤسسات الثالث بشكل مقصود، 
املؤسسات  من  أشكال  ثالثة  على  نضطلع  أننا  على  حرصنا  حيث 
السجنية التي يكون بينها اختالف من حيث طبيعة السجناء أساسا، 
حيث كان السجن املركزي مول البركي يمثل صنف السجون املركزية 
خاصة باعتباره سجنا حديثا والذي يضم سجناء من عقوبات طويلة 
األمد وعقوبة اإلعدام أساسا ثم السجن عين السبع باعتباره مركب 
سجني يهم مختلف الفئات من أحداث ومن نساء وكذلك باقي السجناء 
خاصة السجناء املعتقلين احتياطيا ألنهم يشكلون نسبة عالية داخل 
هذه املؤسسة، ثم سجن توالل 1 بمكناس والذي يهم السجناء من 

عقوبات املتوسط األمد يعني ما يفوق 5 سنوات سجنا.

أيضا بعد هذا االختيار قام أعضاء املهمة االستطالعية بتحديد 
بالضرورة  يرون  التي  الفرعية  واإلشكاليات  اإلشكاالت  من  مجموعة 
الوقوف عليها خالل هذه املهمة، باإلضافة إلى عقد لقاء درا�سي أول 
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حرصنا أن نستمع فيه ملختلف وجهات النظر، سواء ما يتعلق بالفاعلين 
الذين يمكن أن يسهموا في إغناء  الفاعلين املدنيين  أو  املؤسساتيين 

اإلعداد لهاته املهمة االستطالعية.

بعد هذه العملية املنهجية، قام السادة والسيدات أعضاء املهمة 
االستطالعية بزيارة املؤسسات السجنة، ثم بعقد لقاءات مع القطاعات 
الحكومية ومع املؤسسات املعنية. وفي األخير إعداد التقرير وتحديث 

التوصيات املتعلقة بهاته املهمة اإلستطالعية.

وأود أن أشير إلى أن هذه املهمة اإلستطالعية تم إنجازها خالل سنة 
2019، والتقرير يعني نوقش أمام لجنة العدل والتشريع منتصف سنة 
2020، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة وإذا كان يمكن 

املناقشة قبل ذلك.

وبهذه املناسبة، أود أن أحيى مكتب مجلس النواب على برمجته 
للمناقشة العامة لهذا التقرير داخل الجلسة العامة، وقدر أن يصادف 
اليوم مناقشة تقرير القنصليات حتى  التقرير في نفس  مناقشة هذا 
يعرف الجميع أن البرملان كما يذهب للقنصليات يذهب للمؤسسات 
السجنية، هذه إشارة إلى أنه يقوم البرملان بكل وظائفه مع املغاربة أينما 
كانوا، وال يقوم فقط ببعض األعمال التي قد يراها البعض أنها بين 

قوسين إذا قال عنها أنها يعني تشكل امتيازا كما يراه البعض.

طيب، بالنسبة للمحور الثاني واملتعلق باإلشكاالت الفرعية، حرصنا 
في املهمة االستطالعية على تحديد مجموعة من اإلشكاالت الفرعية التي 
يجب أن تكون هذه املهمة االستطالعية مدخال لإلجابة عنها على أساس 
أنه تكون هاد املهمة االستطالعية ليست كباقي املهام التي يمكن أن 
نطلع فيها ببعض اإلشكاالت املوجودة في املؤسسات السجنية وفقط، 
بقدرما ننتقل إلى اقتراح توصيات قد يكون لها آثار على مستوى معالجة 

اإلشكاالت البنيوية التي تعرفها املنظومة السجنية.

في هذا الصدد، كان أول اإلشكاالت الفرعية التي يجب أن نناقشها 
هو موضوع اإلطار القانوني واإلطار التنظيمي الذي يتم من خالله تدبير 
املؤسسات السجنية، والوقوف على كيفية مواكبة هذا اإلطار القانوني 
للتحوالت التي تعرفها هذه املؤسسات، باإلضافة إلى الوقوف عند اإلطار 
املعياري واإلتفاقي، من خالل مقارنة مؤشرات يعني تدبير املؤسسات 
»قواعد  منها  وخاصة  الدولية،  املؤشرات  باقي  مع  ببالدنا  السجنية 

نيلسون مانديال« باعتبارها قواعد معيارية متعلقة بهذا املوضوع.

أيضا من بين القضايا التي طرحت علينا منذ البداية، كيف أسهمت 
باقي املهام االستطالعية التي قام بها البرملان يعني اتجاه هذه املؤسسات 
على  التراكم  تحقيق  يتم  وكيف  املنظومة،  هاته  تطوير  في  السجنية 
مستوى تفعيل التوصيات املتعلقة بهذه املؤسسات، إضافة إلى سؤال 
اإلطار التدبيري من حيث تدبير املوارد البشرية، املوارد املالية، البنية 
الخدمات  ثم  املؤسسة  هذه  في  العاملين  اشتغال  ظروف  التحتية، 
األساسية التي تقدم لهؤالء السجناء من ولوج إلى خدمات صحية منها 

املدنية والنفسية؛ السؤال ديال التغذية والجودة؛ موضوع اإلستغناء 
حياة  أي  االعتقال  تدبير  ثم  اإلكتظاظ؛  وسؤال  اإليواء  القفة؛  عن 
السجين كيف يق�سي السجين فترة عقوبته داخل املؤسسة السجنية؛ 
بين  بالتمييز  املتعلقة  القانونية  املقتضيات  احترام  ديال  السؤال 
املعتقلين، وسؤال تمتع السجناء بالحقوق األساسية التي ينص عليها 
القانون املنظم للمؤسسات السجنية، باإلضافة إلى إشكالية فرعية 
أخرى هي متضمنة في التقرير ال يسعني الوقت للوقوف عندها، ولكن 
التي نصت عليها  أبرزها كذلك سؤال قيام املؤسسات واآلليات  من 
املسطرة الجنائية من بينها قا�سي تطبيق العقوبة، من بينها اللجان 
اإلقليمية، من بينها الزيارات القضائية للمؤسسات السجنية وقدرتها 
على اإلسهام في تطوير هذه املؤسسة؛ وفي األخير سؤال فعالية برامج 
إعادة اإلدماج على مستوى انخراط السجناء بعد قضاء فترة العقوبة 

في املجتمع بشكل إيجابي.

املهمة  بهذه  متعلقة  أساسية  معطيات  هناك  ثالث  محور  في 
اإلستطالعية، حيث عقدت هذه املهمة اإلستطالعية حوالي 18 اجتماعا 
خارج مجلس النواب، بما يقارب حوالي 57 ساعة من العمل، وما يقارب 
عشرة أيام من اإلشتغال خارج املؤسسة، باإلضافة إلى 20 ساعة من 
العمل داخل مجلس النواب، ناهيك عن املجهود الذي بذلته املهمة في 

صياغة هذا التقرير.

السجنية  املؤسسات  حول  العامة  املعطيات  مستوى  على  أيضا 
موضوع الزيارة، منذ الوهلة األولى، أعدت املهمة اإلستطالعية استمارة 
على  توزيعها  وتم  السجنية،  املؤسسات  تدبير  نواحي  مختلف  تهم 
ومتضمنة  مفّرغة  هي  االستمارة  وهذه  املعنية  السجنية  املؤسسات 
ل صورة أولية على تدبير 

ّ
ضمن التقرير وتهم كل املعطيات التي قد تشك

املؤسسات السجنية موضوع الزيارة، وكذلك هي آلية يمكن من خاللها 
الوقوف عند الكثير من اإلشكاالت التي يجب أن يتم التفاعل معها 

وتطويرها.

وبهذه املناسبة، أود أن أسجل أنه كان هناك بعض التأخر في تفاعل 
بعض املؤسسات السجنية مع تعبئة هذه اإلستمارة )نموذج السجن 
املركزي مول البركي( الذي يعني بعد ثالث أشهر ونّيف كان التجاوب، 

وهذه في الحقيقة مالحظة سبق وأن طرحناها في اللجنة.

على مستوى املنهجية املعتمدة، كانت منهجيتين: منهجية متعلقة 
باملؤسسات السجنية في الزيارة ومنهجية متعلقة باللقاء مع الوزارات 
زيارة  في  املعتمدة  للمنهجية  بالنسبة  األخرى.  باملؤسسات  املعنية 
املؤسسات السجنية، بعد اللقاءات األولية التي كان يعقدها السادة 
والسيدات أعضاء املهمة اإلستطالعية مع اإلدارة السجنية املعنية من 
أجل االطالع على كل املعطيات املتعلقة بهذه املؤسسة السجنية، كان 
يقوم السيدات والسادة النواب بزيارة مختلف املرافق السجنية حسب 
يعني الوقت، ألنه نعلم أنه كان إكراه ديال تدبير الوقت، ثم يتم اإلستماع 
املباشر ملختلف السجناء برغبات ديال السادة والسيدات النواب داخل 
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إما فضاءات اإليواء يعني داخل الزنازين، أو يعني خالل ممارسة بعض 
األنشطة اللي تصادف زيارة املهّمة اإلستطالعية، باإلضافة إلى تسجيل 
أعضاء  والسيدات  السادة  قبل  من  والجماعية  الفردية  املالحظات 

املهمة االستطالعية.

في محور خامس في هذه الخالصة أو هذا امللخص لتقرير املهمة 
العامة، ألنه كما قلت  املالحظات  اإلستطالعية، سأقف عند بعض 
الوقت ال يتسع ألن أقف عند جميع املالحظات التي تم تسجيلها في هذه 
الزيارات، وجزء منها هو يعني مالحظات خاصة بمؤسسة سجنية قد ال 

تجدها في مؤسسة أخرى.

أوال، أسجل تأثير التصنيف املعتمد من قبل املندوبية العامة إلدارة 
السجون أي أنه يتم تصنيف السجناءإلى صنف )أ( و)ب( و)ج( على 
إمكانية استفادة جميع السجناء من كل الحقوق األساسية املنصوص 
عليها ضمن القوانين الناظمة لتدبير االعتقال، ألنه وجدنا أنه املندوبية 
العامة إلدارة السجون اعتمدت بمقت�سى مذكرات وقرارات تصنيفا 
يمّيز بين السجناء حسب يعني فاعلية وانخراط السجناء في منظومة 
هذا  )ج(  صنف  )ب(  صنف  )أ(  صنف  السجنية،  املؤسسة  تدبير 
التصنيف الذي يعد فيه صنف )أ( هو أكثر يمكّنا نسّميوه أكثر خطورة 
ال يستفيد بنفس القدر من الحقوق التي يستفيد منها الصنف ج، ومن 
بينها االنخراط في برامج إعادة التأهيل، مدة الفسحة، وبالتالي هذا كان 

من بين املالحظات.

ظروف أداء العقوبة من اكتظاظ ونظافة واإلستفادة من الحقوق 
)ج( و)ب( هي  املصنفين ضمن صنف  للسجناء  بالنسبة  األساسية، 
بالنسبة للسجناء من صنف  العقوبة  جيدة مقارنة مع ظروف أداء 
)أ(. أيضا سّجلنا ضعف فعالية آلية الرقابة والتتبع املنصوص عليها 
للمؤسسة  وتتّبعها  مواكبتها  في  الجنائية  املسطرة  قانون  بمقتضيات 
السجنية، وهو ما تؤكده معدالت الزيارة املدرجة ضمن التقرير، حيث 
على سبيل املثال نجد أنه السجن املركزي مول البركي منذ افتتاحه سنة 
2011، لم يكن موضوع أي زيارة من قبل اللجنة اإلقليمية املنصوص 
ي بعض السجناء 

ّ
عليها في قانون املسطرة الجنائية. أيضا سّجلنا تشك

وإن كان محدودا من مظاهر سوء املعاملة، وادعاء وجود بعض أشكال 
التعذيب، خاصة أثناء العرض على اإلجراءات التأديبية، والوضع في 
الزنزانة الفردية، وهذا األمرسّجلناه في السجن املركزي بالنسبة لحالة 
نائب رئيس معقل ثم في سجن توالل 1؛ تسجيل عدم قدرة املصحة 
في مختلف املؤسسات السجنية موضوع الزيارة على اإلستجابة لكل 
احتياجات التطبيب داخل املؤسسات السجنية، وذلك راجع باألساس 
لقلة املوارد البشرية الطبية املخصصة للمؤسسة السجنية، إضافة 
إلى الصعوبات البالغة التي يواجهها السجناء في الحصول على موعد 
استشفاء خارجي. وهنا أعطي مثال فقط سنة 2018 املؤسات السجنية 
موضوع الزيارة، كانت فيها يعني تم تسجيل 51 ألف فحص طبي بالنسبة 
للسجناء خالل هذه السنة في املؤسسات الثالث، وهذا يبرز اإلقبال 

الكبير للسجناء على الخدمات الصحية، جزء منها متفهم ألنها قد تكون 
فرصة للسجين لكي يغادر أسوار املؤسسة السجنية أو أن يكون يعني 
موضوع عرض على الطبيب، باإلضافة إلى أنه جزء منها مرتبط بضعف 
على مستوى املوارد البشرية )نموذج السجن املركزي مول البركي( حينما 
زرناه سنة 2019 وجدنا يعني منذ 2018 الطبيب املعالج قدم استقالته 

وبقيت املؤسسة من دون طبيب؛

عدم كفاية املجهود املبذول على مستوى توسيع خدمات التكوين 
املنهي ومتابعة الدراسة، مما يجعل إمكانية االستجابة ملطالب السجناء 
بهذا الخصوص محدودة جدا، وأعطي مثال أنه السجن املركزي مول 
البركي من أصل 1980 سجين وجدناهم خالل تلك املرحلة 350 فقط 
التكوين املنهي، رغم أن هذه املؤسسة  هم من يستفيد من خدمات 
السجنية ال توجد فيها عوائق مطروحة في مؤسسات أخرى تتعلق بعدم 
إمكانية استفادة السجناء املعتقلين احتياطيا من هذه الخدمة التي 

يضمنها القانون؛

مهام تدبير النزالء، من إطعام وإيواء وحراسة يهيمن على وظيفة 
إعادة اإلدماج بالنسبة للمؤسسات السجنية، ألنه نظرا لقلة املوارد 
البشرية، نظرا لالكتظاظ، كل األطر تنشغل أساسا في تدبير الخدمات 

األساسية املتعلقة بالحياة السجنية العادية؛

غياب أي معطيات حول عملية تدبير متجر املؤسسة السجنية على 
أساس أن عملية التدبير تعود لجمعية التكافل، ويقتصر دور املؤسسة 
السجنية في تلقي املواد وتحويلها إلى السجناء مقابل تحويل مداخيل 
العملية للجمعية على املستوى املركزي. كما يعرف السادة والسيدات 
إلى  تلج  كانت  التي  »القفة«  بإلغاء  قرارا  اتخذت  الدولة  أنه  النواب 
املؤسسات السجنية، وتم تحمل نفقات القفة من قبل امليزانية العامة 
للدولة. وفي هذا السياق، تم إحداث متاجر على مستوى املؤسسات 
السجنية، هاد املتاجر هناك يعني من بين املالحظات اللي الحظنا عدم 
التوصل  على  السجنية  املؤسسات  كل  مستوى  على  الفاعلين  قدرة 
باملعلومات املتعلقة بتدبير هاد املتاجر، وكل هاد األمور يتم تدبيرها على 
املستوى املركز. أيضا هاد املتاجر هناك تشكي كبير من قبل السجناء في 
توصلهم بتلك املشتريات، حيث أنه سجلنا مثال كمعدل ديال التوصل 
بالنسبة للسجناء اللي تواصلنا معهم، 20 يوم للتوصل بما يتم اقتنائه 
من هاته املتاجر، أيضا إقبال كبير من قبل السجناء على اقتناء السجائر 
وهذا األمر الحظناه في مختلف املؤسسات السجنية، سواء في الغرف 
أو في املتجر الخاص بهذه املؤسسة السجنية. كما كان هذا املوضوع 
موضوع مالحظة لي خالل زيارتنا للمركز ديال اإلصالح والتهذيب بعين 
السجناء  بعض  وكذلك  األحداث  أمور  أولياء  بعض  وصرح  السبع، 
وكذلك بعض األحداث أن هاته السجائر تستعمل كآلية للحصول على 

بعض الخدمات داخل املؤسسة السجنية؛

تقدم عدد كبير من السجناء بطلباتهم إلى السادة والسيدات أعضاء 
املهامة لالستفادة من العفو، باإلضافة إلى مطالبتهم بالتعرف على آلية 

االستفادة من هذا العفو.
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أيضا هناك بعض املالحظات الخاصة بكل مؤسسة سجنية، على 
سبيل املثال فقط أذكر أنه هناك مشكل للنظافة والتهوية بالنسبة 
لألحياء الخاصة بالسجناء من صنف )أ( بسجن توالل 1، ضيق كبير 
على مستوى املساحة ديال الفسحة اللي تقريبا ال تتجاوز 150 متر 
مربع حوالي 300 سجين، وهذا يعني يبرز بشكل كبير كذلك في السجناء 
أعضاء  قام  البركي،  مول  للسجن  بالنسبة   .1 بالصنف  املتعلقين 
املهمة االستطالعية بزيارة مختلف األجنحة املخصصة للنزالء، ومن 
ضمنها الجناح املخصص ملعتقلي ما يعرف ب »ملف السلفية« وقد 
فتح السيدات والسادة النواب ببهو الجناح نقاشا مع هذه الفئة حول 
موضوع برنامج »مصالحة« للتأهيل الفكري للسجناء في قضايا اإلرهاب، 
والذي يروم مصالحة هذه الفئة مع ذواتهم ومع النصوص الدينية ومع 
املجتمع، حيث تمت مالحظة التنويه والتثمين الذي تلقاه هذه املبادرة 
لدى بعض السجناء، والذين طالبوا باالنخراط فيه من أجل االستفادة 
منه، في حين هناك من عبر عن عدم اقتناعه بهذه املبادرة واعتبر أن 
كذلك  أنه  إال  يرتكبه،  لم  هو  بخطأ  اعتراف  بمثابة  فيها  االنخراط 
الحظنا سجناء الحق العام في الجناح د 20 هو من بين أكبر األجنحة 
والتهذيب ظهور  بالنسبة ملركز اإلصالح  األمر  البركي، وكذلك  في مول 
عالمات الخوف والقلق عند بعض من السجناء من تبعات الحديث مع 
السيدات والسادة أعضاء املهمة أثناء التواصل معهم، كما تم تسجيل 
أن بعض أعوان وموظفي اإلدارة املرافقين للسيدات والسادة النواب 
كانوا حريصين على تسجيل رقم اعتقال كل سجين يتم التواصل معه 
من قبل السيدات والسادة أعضاء املهمة االستطالعية، في حين الحظ 

بعض السيدات والسادة النواب أنه يتم التواصل معهم بشكل عادي.

الجغرافي  املوقع  البركي  مول  املركزي  السجن  مستوى  على  أيضا 
للمؤسسة السجنية يطرح عدة صعوبات من حيث الولوج إليها، غياب 
املزرية  الوضعية  السيار،  الطريق  أو مخرج على مستوى  أي مدخل 
املعدل  يفسر  ما  وهو  املؤسسة،  هاته  إلى  املؤدية  اإلقليمية  للطرق 
الضئيل لنسب الزيارة بهذه املؤسسة، حيث سجلنا بمقت�سى املعطيات 
التي تم تقديمها للمهمة تقريبا زيارة واحد هذا كمتوسط كل 3 أشهر 

بالنسبة للسجناء بهاته املؤسسة.

أيضا تنوع الفئات املوضوعة رهن االعتقال بهذه املؤسسة وطبيعة 
األحكام الصادرة في حقهم يطرح صعوبة بالغة في االستفادة من كل 
الفضاءات واملرافق ديال املؤسسة السجنية، حيث نجد على سبيل 
املثال أ نسجناء الحق العام موجودين في واحد الساحة اللي هما بأعداد 
كبيرة جدا والزنازن تتجاوز عدد كبير تتجاوز 12 سجين في كل زنزانة، 
مع العلم أن زنزانة مخصصة لكل 8 سجناء، مقابل أنه األجنحة األخرى 
الذين يستفيدون منها بعض السجناء هي كبيرة جدا وال يتم االستثمار 
الكلي ملختلف املرافق ديال املؤسسة وهذه تفرضها من جهة طبيعة 

هؤالء السجناء وطبيعة األحكام املتابعين بشأنها.

على مستوى مركز اإلصالح والتهذيب الحظنا غياب الطب النف�سي 

والتوجيه،  اإلرشاد  في  النف�سي  الطب  هذا  وأهمية  املركز  هذا  داخل 
بالنسبة لألحداث وكيف يساهم في عدم عودتهم للمؤسسة السجنية، 
أنه  باألحداث،  الخاص  املنهي  للتكوين  بالنسبة  مالحظة  هناك  أيضا 
ورغم التوفر املؤسسة على 13 شعبة ولكن من حيث قدرتها على أنها 
تستجيب لكل الحاجيات املوجودة ديال الخضوع للتكوين املنهي وخاصة 
أننا نعلم ألنه موضوع التكوين املنهي بالنسبة لهاته الفئة هو من باب 

اإللزام يعني ال تجد املؤسسة قدرة االستجابة لكل هاته الطلبات.

والسادة  السيدات  سجل  النساء،  السبع  عين  لسجن  بالنسبة 
أعضاء املهمة جودة مرافق املؤسسة السجنية، سواء تعلق األمر بدار 
األمومة أو األجنحة املخصصة لباقي السجينات خاصة على مستوى 

النظافة والتهوية.

وفي هذا اإلطار، عاين أعضاء املهمة وجود قاعة حضانة خاصة 
باألطفال ونظافة هذه الغرف وهذا نموذج يعني جيد بالنسبة لباقي 

املؤسسات السجنية.

خاصة  تعاونية  إحداث  املهمة  أعضاء  بإيجابية  سج  أيضا 
بالسجينات، والتي من شأنها أن تسهم في تمليك مهارات للسجينات 
يمكن عبرها ضمان سهولة اندماج السجينات في املجتمع بعد قضاء 
السجينات  لفائدة  مالي  ملورد  توفيرها  إلى  إضافة  العقوبة،  فترة 

املشتغالت بالتعاونية.

الوالدة  دار  غياب  املهمة  أعضاء  والسيدات  السادة  أيضا سجل 
يتطلب  السجينات  نقل  كلفة  السجنية خاصة وأن  املؤسسة  داخل 
مجهودا على املستوى األمني وتوفير الحراسة داخل يعني املستشفيات 
في حاالت الوضع، باإلضافة إلى ما يشكله ذلك من وسم في حق الرضيع.

بالنسبة  املهمة  أعضاء  والسيدات  السادة  السيد  سجل  أيضا 
لسجن عين السبع للكبار يعني بعد القيام بزيارات فقط جناحين جناح 
8 و6 ألن الوقت لم يسمح، وهذان الجناحان يضمان أساسا سجناء ما 

يعرف ب »ملف السلفية« وسجناء على خلفية أحداث الحسيمة.

بكل تأكيد سجن عكاشة من أكبر السجون ويعرف اكتظاظا كبيرا 
ألنه يضم أكبر عدد من السجناء املعتقلين بحكم موقعه وطبيعة الدائرة 
االستئنافية التي يعني يتبع لها، وجود عدد كبير من املحاكم، باإلضافة 
إلى طبيعة مدينة الدار البيضاء ويعني الحجم الديموغرافي الكبير الذي 

تعرفه هذه املدينة.

نقف  أن  يمكن  التي  األساسية  للمالحظات  بالنسبة  يعني  أيضا 
عندها هو أنه املوقع الجغرافي للمؤسسة السجنية عين السبع يطرح 
في قلب تجمع  بتواجده  للمؤسسة وملحيطها  الصعوبات  العديد من 
سكاني وصناعي يتميز بحركية مستمرة ودائمة، وهو ما يؤثر على الحياة 

العامة بتلك املنطقة ويؤثر على حركية نقل السجناء.

املؤسسة  على  يفرض  اإلحتياطيين  للمعتقلين  املرتفعة  النسب 
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السجنية التركيز على تدبير فترة اإلعتقال دون املرور إلى مرحلة العمل 
على إعادة اإلدماج من خالل استفادة السجناء من التكوين املنهي أو 

متابعة الدراسة.

الوضعية  يعني  املهمة  أعضاء  والسيدات  السادة  سجل  أيضا 
الخاصة التي يتمتع بها السجناء بما يعرف ب«السلفية« بالجناح 8، من 
حيث مدة الفسحة أو الوضعية العامة بالجناح. كما سجل السيدات 
والسادة األعضاء التنويه بمبادرة »مصالحة« حيث طالبوا السجناء 
املعنيين بهذا الجناح بتوسيع مجال االستفادة من هذا البرامج .كما 
عبروا عن استغرابهم لبقائهم رهن اإلعتقال في الوقت الذي تم فيه 

إطالق سراح قادة التيار.

السجناء  تمتع  املهمة  أعضاء  والسيدات  السادة  سجل  أيضا 
املعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، سواء خالل الزيارة أو من حيث 
عدد السجناء بكل زنزانة استفادتهم من فسحة ملدة طويلة، واإلبقاء على 
أبواب الزنزانات مفتوحة داخل الجناح، وهذا ما أكده هؤالء السجناء، 
هو أقرروا ذلك بالوضعية الجديدة بقدوم املدير الجديد وكذلك بعد 
خوض العديد من اإلشكاالت االحتجاجية واإلضرابات ومنها اإلضراب 
عن الطعام. كما ركز مختلف السجناء على ظروف املحاكمة وأسباب 
اإلعتقال دون الحديث عن املوضوع األسا�سي الذي يهم غرض املهمة 

االستطالعية املتعلق بالوقوف على وضعية املؤسسات السجنية.

وبعد هذه الزيارات، عقد السادة والسيدات أعضاء املهمة مجموعة 
من اللقاءات كما هو متضمن في التقرير: لقاء مع السيد وزير الدولة 
في حقوق اإلنسان؛ لقاء مع السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
العدل؛ السيد وزير الشباب والرياضة؛ السيد  لقاء مع السيد وزير 
املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛ لقاء مع رئيسة املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان واللجان الجهوية لحقوق اإلنسان التابعة لها 
املؤسسات السجنية موضوع الزيارة؛ لقاء مع مؤسسة محمد السادس 
إلعادة اإلدماج؛ لقاء مع عامل إقليم عين السبع الحي املحمدي؛ لقاء 
مع الجماعات الترابية املعنية ومساهمتها في هذا الباب؛ لقاء مع هيئات 
املحامين في هذه املدن، هيئة املحامين بآسفي، والدار البيضاء ومكناس؛ 
ثم لقاء مع جمعيات املجتمع املدني. وكانت كل هذه اللقاءات مهمة 
توقف فيها السادة والسيدات أعضاء املهام اإلستطالعية على املجهود 
الكبير الذي تبذله مختلف القطاعات الحكومية والتتبع يعني الدائم 
للقطاعات الحكومية لهذا القطاع، مع استحضار خصوصية املندوبية 
العامة إلدارة السجون أي أنها تتبع للسيد رئيس الحكومة ولكن بحكم 
قيام السيد وزير الدولة بمساعدة السيد رئيس الحكومة في مجموعة 
من اإلختصاصات املتعلقة به أعطانا السيد وزير الدولة مجموعة من 

املعطيات املتعلقة بهذا الباب.

أيضا ال يتسع املجال ألن أقف عند مختلف اللقاءات ومن بينها 
لقاءات تم عقدها مع مختلف األطر وموظفي املؤسسات السجنية، 
واسمحوا لي باسم كل السادة أعضاء املهمة أن أتوجه لهم بتحية خاصة 

على املجهود الكبير الذي يبذلونه في القيام بحراسة وتدبير هاد املؤسسة 
السجنية ألنه فعال هناك إكراه كبير داخل املؤسسات السجنية، ونحن 
وقفنا على أنه في آخر املطاف يتم التعامل مع مجرمين مودعين داخل 
هذه  تدبير  على  الصعوبات  بعض  يطرح  وهذا  السجنية  املؤسسات 
املؤسسة السجنية، مع ما قد يكون من بين إشكاالت بالنسبة لهذه 

الفئات.

وفهاد اللقاءات تم التأكيد أساسا على حجم املخاطر وصعوبة املهام 
املنوطة بأطر وموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
خاصة في ظل محدودية املوارد البشرية وهو ما يؤثر بشكل واضح على 
نسبة التأطير، حيث تسجل أحيانا تقريبا 16.7 في املائة إلى في املساء إلى 
32.9 في املائة وهذا يعني إذان ما قورن باملعدالت الدولية نجده معدل 
مرتفع. إشكالية نظام الترقي الخاصة باملندوبية العامة وهو ما يطرح 
ضرورة إصالح نظام الترقي الخاص بهذه الفئ.ة إشكالية غياب الصفة 
الضبطية لهذه الفئة وما يطرح من صعوبات التعاون مع السجناء وما 
يترتب عن ذلك من األثر على املوظفين. إشكالية حماية املوظفين داخل 
املؤسسات السجنية وما يتعلق كذلك ببعض الصعوبات التي يجدها 
املوظف مع السجين أو أسرته أحيانا حتى خارج املؤسسات السجنية 

من وسم يعني متابعة لبعض األسر ديال هاد املوظفين.

فيما يتعلق بالتوصيات، بناء على كل هذه املعطيات واملالحظات 
التي وقف عليها السادة والسيدات أعضاء املهمة خالل زيارة املؤسسات 
السجنية وخالل اللقاءات التي تم عقدها مع مجموعة من الفاعلين، 
سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فإن السادة والسيدات أعضاء 
املهمة اإلستطالعية يؤكدون بداية على أن تدبير املؤسسات السجنية 
يبذل عموما بشأنه مجهود كبير ويعرف تطورا مقدرا، سواء من حيث 
السجناء  مع  التعامل  مقاربة  حيث  من  أو  له  املرصودة  اإلعتمادات 
واملؤسسات السجنية خاصة وطبيعة اإلشكاليات البنيوية التي يعرفها 
املؤسسات  في  بلغ  الذي  الكبير  اإلكتظاظ  رأسها  وعلى  القطاع  هذا 
السجنية موضوع الزيارة نسبة تفوق 75 في املائة، وهو ما يؤثر على قدرة 
إضافة  القانونية،  املقتضيات  من  بالعديد  اإللتزام  املؤسسات  هذه 
إلى قلة املوارد البشرية من جيث العدد املخصص للقطاع ومن حيث 
طبيعة التخصصات التي تحتاجها هذه املؤسسات، خاصة في الشق 
املتعلق بإعادة اإلدماج. ويظهر تأثير ذلك بشكل واضح من خالل نسب 
التأطير وهو ما يرتب مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجهها 
منظومة العقاب والتي يجب معالجتها معالجة شمولية عبر كل املداخل 

املمكنة، سواء منها التشريعية أو التنظيمية أو التدبيرية.

اإلستطالعي،ة  للمهمة  العامة  التوصيات  تقديم  وقبل  أنه  بيد 
اإليجابي  التفاعل  إلى  سابقا،  قلت  ،كما  البداية  في  اإلشارة  وجبت 
املهمة االستطالعية  في  أنه نسجل  إال  الحكومية،  القطاعات  لبعض 
وبأسف شديد غياب التجاوب من قبل بعض القطاعات الحكومية 
الحيوية والذي يطرح مجال تدخلها العديد من الصعوبات على مستوى 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7911  

املؤسسات السجنية، ويتعلق األمر أساسا بوزارة الصحة، خاصة مع 
استحضار إشكاليات اإلستشفاء للسجناء. كما أن األمر نفسه يسجل 
على مستوى وزارة الفالحة والصيد البحري بخصوص إشكالية السجون 
الفالحية وطرق تدبيرها والعمل على تطوير منظومتها، مع تسجيل تفاعل 
جزئي لوزارة الداخلية من خالل عقد لقاء مع السيد عامل مقاطعة 
عين السبع الحي املحمدي بعد الذي وقع بعمالة أسفي وعدم تجاوب 
وزارة الداخلية، فإنه يسجل عدم تمكن السيدات والسادة النواب من 
اإلطالع على وجهة نظر وزارة الداخلية بشأن تدبير املؤسسات السجنية 
فيما يتعلق بعالقة التماس بين وزارة الداخلية وقطاع السجون وعلى 
رأسها منظور وزارة الداخلية للجان اإلقليمية والتي في جل املؤسسات 
السجنية يعني وجدنا أنه ال يتم إعتماد هذه اآللية وسبل تطوير هذه 
اآللية ،خاصة وأن رئاسة هذه اللجان تعود للسادة العمال، إضافة إلى 
إشكاليات تأمين نقل وترحيل السجناء من وإلى املؤسسات السجنية 
سواء لالستشفاء أو إلى املحاكم أو في إطار الترحيل، وتدخل رجال الدرك 

امللكي واألمن الوطني في تأمين هذه الحركية.

وبناء على كل ما تقدم، يو�سي السيدات والسادة النواب أعضاء 
املهمة اإلستطالعية بما يلي:

أوال على فيما يتعلق باإلطار القانوني والتنظيمي املنظم للمؤسسات 
السجنية وتدبير االعتقال، يتم تنظيم املؤسسات السجنية من خالل 
القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم املؤسسات السجنية وإن كان هذا 
اإلطار قانوني قد جاء بمجموعة من املقتضيات املهمة، بيد أنه لم يعد 
يسعف مواكبة التطورات التي تعرفها املؤسسة السجنية، سواء من 
مانديال«  السجناء قواعد«  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  حيث 
وكذا دستور 2011، لذا بات من الضروري مراجعة القانون املنظم 
للمؤسسات السجنية مراجعة شاملة وفي أقرب اآلجال وهو ما تبنته 
كذلك الدولة املغربية خالل اإلستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 
حسب ما أفادنا به السيد وزير الدولة املحترم. على الرغم من املجهود 
الذي يبدل بشأن ترشيد اإلعتقال اإلحتياطي، إال أن نسبة املتعقلين 
اعتماد  وجب  لذا  جدا،  مرتفعة  تظل  اململكة  بسجون  االحتياطيين 
اعتقال،  في حالة  املتابعة  تقييد شروط  قائمة على  سياسة جنائية 
والتأكيد على أن املتابعة في حالة اعتقال هي اإلستثناء وأن األصل هو 
املتابعة في حالة سراح، وال يمكن اللجوء إليها إال في حالة توفر مجموعة 
من الشروط القانونية التي ال يمكن فيها املتابعة في حالة سراح، مع 
ضرورة اإلسراع إلى اعتماد العقوبات البديلة كإحدى اآلليات العقابية 
باملؤسسات  في الحد من اإلكتظاظ املوجود  التي من شأنها اإلسهام 
السجنية، من خالل اإلسراع باملصادقة على القانون الجنائي 10.16، 
يسجل أن نسبة االكتظاظ املرتفعة وعدم قدرة املؤسسات السجنية 
إليواء  اإلستيعابية  الطاقة  من  الرفع  قصد  املبذول  املجهود  ورغم 
األعداد املتزايدة من السجناء ال يسمح باحترام املقتضيات القانونية 
الواردة بالقانون 23.98 وخاصة املواد 5-6-7 لذا يجب مراجعة هذه 

املقتضيات بما يسمح بتدبير اإلعتقال وفق املقتضيات القانونية؛

مراجعة قانون املسطرة الجنائية بشأن تطبيق املقتضيات املتعلقة 
باللجن اإلقليمية وباقي املتدخلين في متابعة املؤسسات السجنية من 
247( قا�سي تنفيذ  )املادة  رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه 
العقوبة والنيابة العامة )املادة 616( قا�سي األحداث )املادة 473( بما 
يسهم في تطبيق هذه املقتضيات القانونية املتعلقة بالتتبع املؤسسات 

السجنية خاصة مع تسجيل عدم قيام هذه املهام بأدوارها إال نادرا؛

باملسطرة  الواردة  القانونية  املقتضيات  إلى  اللجوء  أن  يسجل 
الجنائية سواء تعلق األمر بمسطرة الصلح )املادة 41( أو اإلفراج املقيد 
بشروط )املواد من 622 إلى 632( محدود جدا إلى منعدم حيث أنه طيلة 
سنة 2018 لم يستفد أي سجين من هذه املكنة القانونية باملؤسسات 
السجنية موضوع الزيارة رغم تقديم 71 طلب باإلفراج املقيد بشرط 
يحتم ضرورة  ما  وهو  الزيارة،  الثالث موضوع  السجنية  باملؤسسات 

العمل على تبسيط الولوج العملي لإلستفادة من هذه املقتضيات.

يعد اإلعتقال اإلحتياطي أحد األسباب الرئيسية في عدم استفادة 
إعادة  عملية  في  واالنخراط  والتكوين  التأهيل  برامج  من  السجناء 
القانوني  املفهوم  مراجعة  بضرورة  تو�سي  املهمة  فإن  لذا  اإلدماج، 
لإلعتقال اإلحتياطي قصد التمييز بين مرحلة ما قبل صدور الحكم 
اإلبتدائي واملرحلة بين صدور الحكم االبتدائي إلى أن يصبح الحكم 
حائز لقوة ال�سيء املق�سي به حتى يتمكن السجين خالل هذه املرحلة 
أي الثانية من مباشرة بعض الحقوق وعلى رأسها االستفادة من برامج 
التكوين داخل املؤسسات السجنية، حيث أنه على سبيل قد يكون 

السجين عندو سنتين وال يسمح له بالولوج لهاد البرامج...

فلسيد رئيس فلجلسة:

السيد النائب املحترم، حاول راه التقرير توزع حاول االختصار.

فلنائ4 فلسيد رضا بوكمازي، مق6ر فملهمة فالستطالعية:

على  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  تعتمد 
مجموعة من املذكرات والقرارات الخاصة بتدبير املؤسسات السجنية 
والتي من بينها إقرار تصنيف السجناء وهو ما يميز بين كل فئة على 
مستوى االستفادةمن بعض الحقوق وهو ما يطرح إشكاال حول مدى 
اندراج هذا التصنيف في املجال التنظيمي ويجعل من الضروري تجميع 
اإلطار  في  املندوبية  عن  الصادرة  الدوريات  واملذكرة  القرارات  هذه 

القانوني املناسب.

يعد اللجوء إلى الوضع بالزنزانة التأديبية أحد اإلجراءات التأديبية 
الولوج  سجل  أنه  بيد  إيقاعها  السجنية  املؤسسة  إدارة  تملك  التي 
املكثف لهذا اإلجراء، حيث في سجن عكاشة تقريبا 1918 قرار تأديبي 
وهو ما يدعو إلى ضرورة تعديل مقتضيات املواد 55 و61 من القانون 

23.98 فيما يتعلق بالحد األق�سى لهاته اإلجراءات التأديبية.

فيما يتعلق بالتوصيات املتعلقة بالحقوق األساسية:
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املؤسسات  مستوى  عل  املسجل  االكتظاظ  تدابير  يشكل  أوال، 
السجنية هاجسا مستمرا، لهذا يكون موضوع االكتظاظ من املواضيع 
كذلك  بالنسبة  معالجته.  بضرورة  اللجنة  تو�سي  التي  األساسية 
تلقت  أنها  املهمة  أيضا تسجل  تكلمت عنها.  للخدمات االستشفائةي 
بإيجابية كبيرة عدم اللجوء إلى التعذيب بشكل ممنهج أو حتى اللجوء إلى 
التعذيب، وتقدر التفاعل اإليجابي للمندوبية العامة إلدارة السجون مع 
مالحظات املجلس الجهوي حقوق اإلنسان فاس-مكناس، فإنها تو�سي 
بضرورة اتخاذ الالزم بشأن الحاالت التي تم تسجيلها بالسجن املركزي 
القفة  إلغاء  بإيجابية  املهمة  أيضا تسجل  البركي« و«توالل1«.  »مول 
خاصة أنها تشكل عبئا على األسر، بيد أنه وجب تقييم هذه الخدمة 
والقيام باإلصالحات الالزمة بشأنها، خاصة من حيث تناسب كلفة هذه 
الوجبات مع جودة الخدمات املقدمة. أيضا يعد برنامج »مصالحة« من 
بين البرامج األساسية التي أسهمت في معالجة مشكل إدماج السجناء 
التي تسجل على  السلفية ورغم الصعوبات  خاصة ما يعرف بملف 
مستوى تحقيق كل أهداف هذا البرنامج خاصة بعض الحاالت التي 
استفادت، إال أن النتائج املتوصل بها تبقى مهمة وأساسية، لذا فإن 
املهمة تو�سي بضرورة اإلستمرار في هذا البرنامج والتفكير في برامج أخرى 
تسهم في معالجة بعض القضايا والتي من شأنها تجاوز بعض اإلشكاالت 
وسجناء  السلفية  بسجناء  املتعلقة  اإلشكاالت  تجاوز  بينها  ومن 

االحتجاجات اإلجتماعية وعلى رأسهم سجناء أحداث الحسيمة.

أيضا يعرف املركب السجني »عين السبع« بمختلف مؤسساته ضم 
أكبر عدد من السجناء باملغرب، لذا فإن املهمة تو�سي بإحداث مركب 
صحي يوفر تقديم الخدمات الصحية واالستشفائية لهاته الفئة. هناك 
توصيات أخرى متعلقة باملرافق والبنيات، سأقف أساسا على سؤال 
املركزي »مول  بينها السجن  توطين بعض املؤسسات السجنية ومن 
في وضعه بشكل  اإلختيار  كبير حول هذا  يطرح سؤال  الذي  البركي« 
بعيد غير ممكن أنه يعني يتم الوصول إليه، لذا فاملهمة تو�سي بتحديد 
معايير توطين هذه املؤسسات السجنية بما يراعي وضعية األسر حتى ال 
يصبح العقاب يعني مزدوج يخضع له السجين وكذلك أسرة السجين. 
كما تو�سي باعتماد منطق التوطين الجهوي للسجناء في املؤسسات 
السجنية، باإلضافة إلى ما تفرضه الكثير من املؤسسات السجنية من 
صعوبات متعلقة بالجماعات الترابية وما تخلفه من آثار، سواء في تدبير 

يعني النفايات أو تدبير التطهير السائل املتعلق بهذه الجماعات الترابية.

فيما يتعلق باملوارد البشرية وهو ما سأختم به، تعد املوارد البشرية 
الركيزة األساسية التي تقوم على أساسها املندوبية العامة إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج بوظائفها، بيد أن حجم اإلمكانات البشرية املخصصة 
لذا  والتحديات،  املخاطر  طبيعة  مع  مقارنة  ضعيفة  تبقى  للقطاع 
فاملهمة تو�سي بضرورة تفكير الحكومة بالرفع من عدد املناصب املالية 

املخصصة لقطاع السجون، خاصة في الشق املتعلق بإعادة اإلدماج.

إن طبيعة املهام املنوطة بقطاع السجون تجعله في وضعية خاصة 

بين القطاع األمني الذي يستلزم مقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة، 
والقطاع اإلداري وهو ما يؤثر على عمله، لذا وجب الحسم في الهوية 
الوظيفية لقطاع السجون باعتباره قطاعا أمنيا يقت�سي منحه حقوق 
التي تشتغل في نفس املجال. يسجل عدم  باقي القطاعات  وواجبات 
التي تواجه حراس األمن  الكبير وكذا األخطار  تناسب حجم املجهود 
باملؤسسات السجنية مع منظومة األجور والتعويضات املتحصل عليها، 
لذا،  الشبيهة.  بالقطاعات  الخاصة  باألنظمة  قورنت  ما  إذا  خاصة 
فاملهمة تو�سي بمراجعة منظومة التعويضات الخاصة بهذه الفئة. كما 
تو�سي املهمة بمعالجة وضعية التعيين في املناصب العليا الخاصة بأطر 

هذه املؤسسة.

في األخير، أجدد الشكر والتقدير لكل من ساهم في صياغة هذا 
التقرير، وكل من ساهم في تيسير قيام املهمة اإلستطالعية بأدوارها 

وشكرا السيد الرئيس، شكرا السيد وزير الدولة املحترم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم مقرر املهمة االستطالعية للسجون، 
شكرا لك.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

ننتقل اآلن إلى املناقشة الخاصة بالتقرير، وأول متدخل عن فريق 
العدالة والتنمية السيد النائب املحترم السيد نجيب البقالي، تفضل.

فلنائ4 فلسيد نجي4 فلبقالي باسم ا6يق فلعدفلة وفلتنمية:

موالنا  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
وسيدنا محمد عبده ورسوله.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت فلنائبات فملحتبمات فلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أتشرف بأن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
بالدار  عكاشة  سجن  للسجون:  املؤقتة  االستطالعية  املهمة  تقرير 

البيضاء، السجل املركزي مول البركي بأسفي والسجن املحلي بتوالل.

أوّد في البداية أن أشير إلى أن فريق العدالة والتنمية كان سباقا 
للتقدم بطلب القيام بمهمة استطالعية للوقوف على وضعية السجون 
باملغرب، وهو ما تقاطع مع عدد من الطلبات للفرق النيابية املحترمة، 
االختصاصات  أهم  من  الحكومي  العمل  على  باعتبارالرقابة  وذلك 
أهمية  على  نختلف  لن  وسوف  املؤسسة،  لهذه  املسندة  والوظائف 
موضوع املهمة اإلستطالعية الذي يتعلق بوضعية السجون ببالدنا، 

خاصة وأن هذه املهمة قد حددت أهدافا وأولويات هامة جدا:

أوال، الوقوف على أهم اإلشكاالت البنيوية واألساسية التي  .•
تعرفها السجون ببالدنا؛
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املهمة  موضوع  للسجون  الحالية  الوضعية  معاينة  ثانيا،  .•
السابق اإلشارة إليها؛

ثالثا، استصدار توصيات تهم تدبير القطاع السجني وتحسين  .•
ظروف اإلعتقال والعمل على دعم مسار أنسنة السجون؛

وأخيرا الوقوف على وضعية السجون موضوع هذه املهمة. .•

فهذه املهمة االستطالعية، مما ال شك فيه، قد ساهمت في فتح 
نقاش عمومي بين السلط الدستورية وخاصة بين البرملان والحكومة، 
حول اإلشكاالت األساسية للوضعية العامة للسجون ببالدنا وخلق حوار 
حقيقي بين الحكومة والبرملان حول هذه الوضعية والعمل على تجاوز 
مختلف اإلكراهات، وفقا للتوصيات الصادرة والتي تفضل السيد مقرر 

اللجنة باإلشارة إليها.

أود كذلك أن أشكر السادة النواب أعضاء املهمة اإلستطالعية، 
وعقدوا  الثالثة،  السجون  إلى  وتنقلوا  هامة  مجهودات  بذلوا  الذين 
لقاءات هامة مع كافة املتدخلين واملعنيين بهذا املوضوع، وأخص بالذكر 
السيد الرئيس عمر عبا�سي ومقررها النائب املحترم رضا بوكمازي. وأود 
أشير على أن سواء السيد السيد الرئيس أوالسيد املقرر هما من خريجي 
اللوائح الوطنية للشباب، وهذه فرصة لإلشارة إلى أهمية هذه الالئحة في 
تجديد النخب داخل هذه املؤسسة وداخل الحياة السياسية، وكذلك 

اإلشادة بكافة العمل الذي قام به أعضاء هذه املهمة االستطالعية.

ونسجل بإيجابية تعاون كافة الوزراء مع هذه اللجنة، وأخص بالذكر 
البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  السيد 
واملجتمع املدني، السيد وزير العدل، السيد وزير األوقاف والشؤون 
انعدام أو  اإلسالمية والسيد وزير الشباب والرياضة، ونتأسف على 
عدم تعاون السيدين وزير الفالحة ووزير الصحة رغم األهمية البالغة 
للقطاعين معا في موضوع هذه املهمة االستطالعية رغم ما املراسالت 
التي وجهت إليهما، والتعاون الجزئي لوزارة الداخلية في شخص السيد 
عامل عمالة مقاطعة الحي املحمدي. ونسجل كذلك بإيجابية تعاون 
السيد املندوب العام للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
وكذلك جميع أطر وموظفي املندوبية مركزيا وبالسجون موضوع املهمة 
االستطالعية وكافة فعاليات املجتمع املدني واملؤسسات التي اشتغلت 

مع هذه اللجنة.

ونود في فريق العدالة والتنمية اإلشارة إلى ما يلي:

أوال، أهمية مناقشة هذا التقرير بالجلسة العامة خالفا للتقارير 
الواليات  في  النواب  مجلس  أعضاء  السادة  أنجزها  التي  السابقة 

السابقة؛

واملندوبية  الحكومة  ومجهودات  عامة  بالدنا  بمجهودات  اإلشادة 
العامة إلدارة السجون، سواء من حيث البنيات الجديدة والحديثة أو 

إغالق املؤسسات املتهالكة وعددها 12؛

التطور املقدر إلستراتيجية أنسنة السجون وإعادة اإلدماج، سواء 
من حيث إعادة بناء املركبات البيداغوجية أو مراكز التكوين املنهي أو 
املتابعين  السجناء  ومواكبة  املكتبات  وإنشاء  واملهن  الحرف  تعليم 

لدراستهم وبناء املالعب وكافة مؤسسات إعادة اإلدماج؛

الخاص  والتهذيب والجناح  بتوفر مؤسسة اإلصالح  كذلك نشيد 
بالنساء بالسجن املحلي عكاشة وكذلك السجن املركزي مول البركي 

بآسفي وتوالل على مرافق وفضاءات في مستوى ال بأس به إلى جّيد؛

نسجل كذلك بإيجابية جودة مرافق السجن املحلي بعكاشة الجناح 
 »دار األمومة«، دار األمومة بالسجن املحلي 

ً
الخاص بالنساء وخاصة

لعكاشة الخاص بالنساء عندو مميزات هامة، فيه مرافق ذات جودة 
 ملي زرناها خالت واحد اإلنطباع جد جد إيجابي لدى 

ً
عالية، صراحة

السادة أعضاء املهمة اإلستطالعية.

نشيد كذلك بإحداث تعاونية خاصة بالسجينات والتي تساهم في 
إكتسابهن ملهارات تساعدهن على اإلدماج في املجتمع بعد انتهاء فترة 
العقوبة، وأهمية برنامج »مصالحة« الذي يهدف إلى نشر ثقافة التسامح 
ومحاربة التطرف والتأهيل الفكري للسجناء في قضايا اإلرهاب، بشراكة 
مع الرابطة املحمدية للعلماء. ونحن في فريق العدالة والتنمية إذ نثمن 
جد  تضل  التي  املستفيدين  قاعدة  توسيع  إلى  ندعو  البرنامج،  هذا 
جد محدودة رغم أهمية هذا البرنامج. ونسجل كذلك بإيجابية عدم 
تسجيل حاالت التعذيب املمنهج أو اإلحتجاز التعسفي، اللهم حاالت 

معزولة إلدعاء التعذيب وسوء املعاملة في بعض السجون التي زرناها.

 11 من  التغذية  مخصصات  رفع  من  التقرير  في  جاء  بما  نشيد 
إلى19 درهم بالنسبة لكل سجين وإلغاء القفة التي كانت عبء على أسر 
السجناء، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة التغذية املقدمة التي 
صرح عدد من السجناء إلى أعضاء املهمة بضعف جودتها؛ اإلهتمام 
باألشخاص في وضعية إعاقة وتخصيص زنزانات لهم بالطابق األر�سي 
وإيواء بعض منهم بمصحات املؤسسات السجنية، هذه بعض عناوين 
املؤسسات  عرفته  الذي  التطور  تعكس حجم  التي  واملهمة  اإلضاءة 
السجنية ببالدنا. أما فيما يخص معتقلي »أحداث الحسيمة« وإن كنا 
قد سجلنا في فريق العدالة والتنمية أنه في فترة املعاينة ظروف مهمة 
بخصوص السجناء املعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة، سواء من 
حيث عدد السجناء بكل زنزانة أو مدة الفسحة أو إبقاء الزنازن مفتوحة 
داخل الجناح الخاص بهم، ومتابعة الدراسة لبعضهم، فإننا في فريق 
العدالة ندعو جميع الجهات الفاعلة في هذا امللف وغيره من ملفات 
الحركات اإلحتجاجية، بما فيهم املعتقلين إلى توفير أجواء الطي النهائي 
لهذه امللفات التي ال تليق ببالدنا، وأن الحكمة دائما هي التي تنتصر بهذا 
البلد األمين، وأن جاللة امللك ما فتئ يرسل اإلشارات اإليجابية في عدد 
من املناسبات الوطنية والدينية، من خالل إطالق سراح عدد هام من 
معتقلي الحركات اإلحتجاجية. كما ننبه إلى تجنب عدد من القرارات 
الغير املحسوبة وغير املدروسة التي تزيد من اإلحتقان في هذا امللف، كما 
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وقع مؤخرا في توزيع املعتقلين على عدد من السجون وما نتج عن ذلك 
من إحتجاجات وإضراب عن الطعام، وندعو إلى تقريب كافة املعتقلين 
على ذمة هذا امللف إلى سكنى عائلتهم وذلك تجاوبا مع التوصيات املهمة 

في العمل على اعتماد التوطين الجهوي للسجناء.

الصيغة  إيجاد  إلى  الدعوة  والتنمية  العدالة  فريق  في  ونجدد 
املناسبة إلطالق سراح املحكومين على خلفية اإلحتجاجات اإلجتماعية 

والصحافيين املعتقلين باستحضار روح اإلنصاف واملصالحة.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

لقد سجل التقرير عددا هاما من املالحظات التي استقاها أعضاء 
للتفاعل معها  الثالثة، والتي ندعو  املهمة من خالل زياتهم للسجون 
معقول،  أجل  الالزمة بخصوصها خالل  اإلجراءات  واتخاذ  ومتابعتها 
سواء من حيث العمل على تقريب السجناء من أسرهم وذويهم للحد 
من معاناة األسر، خاصة وأن اللجنة قد سجلت أن هناك طلبات كثيرة 
تلقتها طلبات الترحيل خاصة في سجن توالل1، حيث جزء هام من 
املعتقلين هم من مناطق الشمال؛ واحترام التصنيف والتمييز املنصوص 
عليه في القانون من النزالء خاصة من حيث السن وطبيعة الجريمة 
املرتكبة؛ الرفع من مدة الفسحة التي تظل محدودة عالوة على ضيق 
مساحتها؛ العناية بالفضاءات اإلنتظار الخاص بالزوار خارج املؤسسات 
السجنية؛ تحسين جودة النظافة والتهوية بالنسبة لألحياء ولألجنحة؛ 
املساعدة القانونية للسجناء قصد إملامهم وتملكهم لبعض الحقوق 
املنصوص عليها قانونا وال سيما طلب العفو واإلفراج املقيد؛ إيجاد حل 
عاجل لسجن عكاشة بالدار البيضاء الذي يوجد في قلب تجمع سكاني 
وصناعي كبير وله مخاطر أمنية كبيرة، خاصة وأنه سجل حوادث خطيرة 

سابقا ويضم النسبة األعلى وطنيا من حيث املعتقلين احتياطيا.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

فيما يخص التوصيات، إن فريق العدالة والتنمية يسجل باهتمام 
بالغ التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير املهمة االستطالعية املؤقته 
التفاعل اإليجابي مع هذه  إلى  41 توصية، ويدعو الحكومة  وعددها 
الثالث، ذلك أن  السلط  تنفيذها من طرف  في  التوصيات واإلسراع 
املسؤولية مشتركة بين الجميع لكونها ذات أبعاد تشريعية تنظيمية 
وكذلك حتى ذات طبيعة قضائية باعتبار جزء من الصالحيات مسندة 
هذه  مع  فنتفاعل  لها،  التابعة  واملؤسسات  القضائية  السلطة  إلى 
التوصيات من مداخل أربعة: املدخل التشريعي، املدخل ديال أنسنة 
ظروف االعتقال وإعادة اإلدماج، مدخل ديال توطين السجون وكذلك 

في  تطور  وألي  إصالح  األساس ألي  الحجر  باعتبارها  البشرية  املوارد 
إصالح منظومة السجون ببالدنا.

إننا نأسف أنه أمام اإلجماع حول تقادم املنظومة الجنائية املغربية 
التي أصبحت متجاوزة، في عدد واسع من مقتضياتها، سواء من حيث 
القائمة على الزجر،  العقابية  الفلسفة  فلسفة التجريم والعقاب أو 
أن هناك حاجة ماسة لالستيعاب مفاهيم اإلصالح واإلدماج، خاصة 
وأن التشريع التأسي�سي لهذه املنظومة الجنائية تم بعد االستقالل، 
في ظروف وفي التوجه القائم على الحفاظ على األمن والنظام العام، 
القانون الجنائي 1962، املسطرة الجنائية 59) تعديل 2002( خالفا 
ملغرب اليوم الذي يتوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية كما جاء في 
تصدير دستور 2011، مبنية على الحقوق والحريات، وأن هذا اإلجماع 
متحقق على األقل منذ الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة 
والتوصيات التي جسدت ذلك والتي لم تر النور بعد في هذا الجانب. 
وأنه في الوقت الذي تم إصدار التشريعات الالزمة الستقالل السلطة 
القضائية وبناء األسس لهذا االستقالل في الوالية السابقة، فإننا نسجل 
البطء والتأخر الغير مفهوم إلحالة مشروع قانون املسطرة الجنائية 
الذي ال يتصور إصالح العدالة الجنائية وال املنظومة السجنية بدون 
تعديل وفقا للمعايير الدولية. ومنذ 2017 ونحن نسمع قرب إحالتها على 
مجلس النواب، ونستغرب كذلك تعديل القانون الجنائي ألكثر من 5 
سنوات بهذا املجلس املوقر الذي يتضمن في مقتضياته حال إلشكاالت 
هامة السابق إثارتها في تقرير املهمة االستطالعية أو في هذه املداخلة، 
فالالكتظاظ واالعتقال االحتياطي وإعادة النظر في عدد من العقوبات 
منها عقوبة اإلعدام والعديد من العقوبات وعقوبات الجنح البسيطة 
التي يدعو العديد إلى إعادة النظر فيها، وندعو كذلك إلى عدم تجنيح 
عدد واسع من هذه الجنح، فال حل لها إال في منظومة القانون الجنائي. 
كذلك العقوبات البديلة التي يطالب الجميع توجد في هذا املشروع، 
فاالعتقال االحتياطي الذي يبلغ %39 حاليا حسب تقرير رئيس النيابة 
العامة الذي ناقشناه في لجنة العدل والتشريع، والذي ال يتراوح في 
العموم حوالي %40 و%85 في سجن عكاشة الذي زارته املهمة يعتبر من 
بين أعلى النسب على الصعيد الدولي، ال حل له إال في إطار تشريع جنائي 
حديث، وتغيير العقلية القائمة على كون االعتقال هو االختيار األنسب 
املنظم  القانون  بإحالة  التسريع  إلى  ندعو  كذلك  العدالة،  لتجسيد 
للسجون ومالءمته مع املعايير الدولية وال سيما القواعد النموذجية 
ل«نيلسون مانديال« الذي يعتبر التزاما من الحكومة في الخطة الوطنية 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان، وكذلك إحداث املرصد الوطني لإلجرام 

الذي يعتبر كذلك التزاما حكوميا في البرنامج الحكومي.

أما فيما يخص أنسنة ظروف االعتقال وسياسة اإلدماج، فاملغرب 
ما فتئ يعبر عن انخراطه في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، ونص 
على ذلك في دستور 2011، األمر الذي يفرض على جميع املؤسسات منها 
املندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج اإلنخراط في هاد التوجه، فإن 
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توصية أعضاء املهمة االستطالعية املؤقتة سجلت عددا من اإلختالالت 
والصعوبات، فال زال الولوج إلى الخدمات الصحية يعرف العديد من 
الصعوبات في مختلف السجون التي زارتها في اللجنة، وال سيما الصحة 

النفسية والعقلية.

كما سجلت اللجنة قلة األطر الصحية العاملة بالسجون وصعوبة 
نقل السجناء للتطبيب خارج هذه األخيرة، كما أنه بالرغم من عدم 
تسجيل ادعاءات التعذيب بشكل ممنهج، اللهم حالة واحدة بسجن 
مول البركي، وحالة أخرى بسجن توالل، فإن عدد من السجناء ال زالوا 
يشتكون من سوء املعاملة والعنف من بعض املوظفين، وأن عددا من 
إليها أعاله تعرف بعض  القواعد املشار  في  الحقوق املنصوص عليها 

الخروقات.

ونحن في فريق العدالة والتنمية، بقدر دعمنا ملسار أنسنة السجون 
واحترام حقوق السجناء، فإننا ننبه للعمل على تجاوز مختلف هذه 
التي  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  تفعيل  وكذلك  اإلشكاالت 
من  الرفع  على  والعمل  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  يحتضنها 
مستوى الرعاية الصحية وال سيما الصحة العقلية والنفسية. كذلك، 
يطالب الفريق بإيالء موضوع تكوين ومتابعة الدراسة بالسجون أهمية 
من  لإلستفادة  تابثا  معيارا  وجعلها  اإلدماج،  إستراتيجية  في  قصوى 
العفو ومراجعة مدد العقوبات بالتخفيض، بيد أن تشغيل السجناء، 
علما أن أغلبهم في ريعان الشباب والقوة ويجب اإلستفادة من هذه 
الطاقات، أكثر من 83.000 سجين في املعدل كله من الطاقات الشابة، 
وجب أن نعمل وأن تعمل املندوبية على اإلشتغال والعمل على تشغيل 
السجناء، النموذج الذي وجدناه في البيضاء أو النموذج ديال الفرن 
الخاص بالطبخ ديال الخبز هام جدا من شأنه أن يكون نموذجا لباقي 
املؤسسات وندعو إلى التنصيص على ذلك في مشروع تعديل القانون 

املنظم للمؤسسات السجنية.

من  العديد  فتعرف  السجنية،  املؤسسات  توطين  يخص  فيما 
املؤسسات السجنية إشكاالت السجن ديال مول البركي كان نموذجا 
هاما في هذا اإلتجاه، بعيد على مدينة آسفي، بعيد على الطريق السيار، 
يخص  ما  في  اإلنتباه  إلى  ندعو  لذلك  اإلشكاليات،  من  عددا  يطرح 
املؤسسات السجنية املقبلة واملبرمجة إلى عدم تكرير مثل هذه األخطاء.

ختاما، فيما يخص الركيزة التي وجبت اإلشارة إليها واإلهتمام بها 
واملتعلقة باملوارد البشرية باملؤسسات السجنية...

فلسيد رئيس فلجلسة:

بسرعة، بسرعة السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد نجي4 فلبقالي باسم ا6يق فلعدفلة وفلتنمية:

في أقل من دقيقة السيد الرئيس، كثيرا ما نتحدث عن السجناء 
آخرين  ونن�سى سجناء  باملغرب  السجون  أزمة وضعية  نناقش  ونحن 

بحكم الوظيفة أو )الواقع( أو موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج، ويتحمل املوظفون مختلف اإلشكاالت السابق اإلشارة 
من  الرفع  إلى  ندعو  املوظفون،  يتحملها  اإلشكاالت  هذه  كل  إليها، 
املناصب املالية وكذلك مراجعة األجور. شكرا السيد الرئيس، السيد 

وزير الدولة، السيدات والسادة النواب املحترمون.

فلسيد رئيس فلجلسة:

السيد  شكرا  لكم،  شكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
النائب. أعطي الكلمة ملمثلة فريق األصالة واملعاصرة السيدة النائبة 

املحترمة منى أشريط.

فلنائبة فلسيدة منى أش6يط باسم ا6يق فألصالة وفملعاص6ة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسادة أعضاء فلحكومة،

أتشرف بتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة بخصوص 
املهمة االستطالعية التي كان فريق األصالة واملعاصرة من بين الفرق 
التي وضع طلبا لها، وعيا منا بأهمية هذه املؤسسة ووعيا منا بضم 
هذه املؤسسة السجنية ل85.000 مواطن، فشلت الحكومة في إيجاد 
مناصب شغل لها، فشلت في إيجاد مقعد لها باملدرسة أو بالجامعة، 

وفشلت في تدبير مطالبها اإلجتماعية.

ويعتبر مناقشة تقرير املهمة اإلستطالعية حول وضعية املؤسسات 
مؤطرة  فهي  متميزة،  دستورية  لحظة  عمومية  جلسة  في  السجنية 
بأحكام دستور اململكة الذي عزز الصالحيات الرقابية للبرملان، حيث 
إن تشكيل مهمة استطالعية يعتبر أحد األدوات الرئيسة لبسط رقابة 
البرملان على العمل الحكومي، خصوصا إذا تعلق األمر بمرفق حيوي 
من حجم املؤسسات السجنية، وهو املجال الذي تزايد االهتمام به 
على املستويين الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى اتصاله الوثيق بحقل 
الصلة  ذات  التشريعات  تنامي  من خالل  وذلك  والحريات،  الحقوق 

بأماكن الحرمان من الحرية، بهدف جعلها فضاءات أكثر أنسنة.

مرجعية  وثيقة  بوصفه  اإلستطالعية  املهمة  تقرير  فإن  وبالتالي، 
يكت�سي أهمية بالغة لجمهور املهتمين بالعالم السجني، وذلك بالنظر إلى 
دقة التشخيص الذي تضمنه وجرأة التوصيات التي انتهى إليها، وهو ما 
جعل السياسة الحكومية في املجال الجنائي والتدابير املرتبطة بالسجون 
على محك النقد واملساءلة بما يمليه علينا موقعنا في املعارضة من 

التزام ومسؤولية.

في الحقيقة السيد وزير الدولة املحترم، حجم اإلكتظاظ املسجل 
داخل املؤسسات السجنية وهو األمر الذي شكل أحد أبرز مالحظات 
التقرير التشخيصية، وذلك بالرغم من املجهود املبذول في تجاوز هذا 
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الواقع واملسلح بالكثير من النوايا الحسنة التي ال تخفى، األمر الذي 
يتطلب، فضال عن ذلك، مزيد من املبادرات الحكومية الجادة، بغرض 
الصلة،  الدولية ذات  املعايير  السجون فضاءات منسجمة مع  جعل 
حيث نذكر في هذا الباب بما انتهى إليه تقرير املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان الصادر في أكتوبر 2012 بعنوان » تقرير املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان: أزمة السجون مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية 
حقوق السجناء والسجينات« إال أن املساحة املخصصة لكل سجين ال 
تتعدى متري مربع، في حين تحدد املعايير الدولية املساحة املطلوبة من 

9 إلى 10 متر مربع لكل نزيل.

يعد  السجنية  املؤسسات  مستوى  على  املسجل  اإلكتظاظ  إن 
القطاع،  في تدبير هذا  الذريع  البارزة لفشل الحكومة  العناوين  أحد 
حيث أن اكتظاظ السجون يظل نتيجة وليس سبب بالنظر إلى غياب 
سياسة عمومية منصفة ودامجة، سياسة حكومية تجعل من النهوض 
بواقع التربية والتعليم آخر أولوياتها، سياسة عمومية فشلت في تعميم 
التمدرس ومحاربة الهذر املدر�سي والجامعي. فالحكومة ال تخجل من 
التصريح في كون معدل األمية قد بلغ %47.5 سنة 2014 بالوسط 
القروي و%22.6 في الوسط الحضري، فضال عن رفع يدها الصريح عن 
توفير فرص الشغل للمغاربة والقضاء على البطالة، في واقع أصبح فيه 
الترتيب العالمي للمغرب في مجال مؤشرات التنمية البشرية السنوية 
وصمة عار في جبين النبوغ املغربي، وال يشرف أمة ضاربة جذورها في 

عمق التاريخ والحضارة اإلنسانيتين.

إن الهذر بصنفيه املدر�سي والجامعي وانسداد آفاق الشغل بتف�سي 
الظواهر  من  وغيرها  واإلنحراف  اإلدمان  مظاهر  ومختلف  البطالة 
السلبية، يشكل بإجماع الدارسين واملتخصصين في مجال سوسيولوجيا 
الجريمة أحد أهم أسباب املحفزة على تكون وتشكل السلوك اإلجرامي 
وليس  الجريمة  فإن األصل هو معالجة جذور  وبالتالي  األفراد،  لدى 

فروعها وتمظهراتها.

في هذا الباب، نذكر الحكومة بأن إحداث مرصد وطني لإلجرام كان 
أحد أهم التعهدات الكبرى في برنامجها الحكومي، والذي من شأنه أن 
يقدم صورة دقيقة عن السلوك اإلجرامي باملغرب، مما يسمح بمعالجته 
على أسس علمية متينة، خصوصا أن األرقام للمديرية العامة لألمن 
مصالح  أن  توضح  املاضية،  السنة  متم  حدود  إلى  الصادرة  الوطني 
هذه األخيرة قد عالجت ما مجموعه 851.343 قضية زجرية، بحيث 
تم استجالء حقيقة ما يناهز 817.000 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 
%33 مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. غير 
أن اإللتزام الحكومي بإخراج املرصد الوطني لإلجرام بقي يراوح مكانه 
إلى حدود اليوم، علما أن الحكومة توجد على مرمى أشهر معدودة من 

نهاية واليتها.

في  اإلحتياط  سبيل  على  املعتقلين  أعداد  وارتفاع  اإلكتظاظ  إن 
إلى  يف�سي  فأحدهما  واحدة،  لعملة  وجهان  السجنية  املؤسسات 

اآلخر، حيث إن اإلكتظاظ يعد نتيجة منطقية إلرتفاع أعداد سجناء 
اإلحتياط، وأن التنامي املخيف واملهول لهذا األخير يف�سي بالتبعية إلى 
إكتظاظ املؤسسات السجنية بشكل يفوق طاقتها اإلستيعابية مهما 

فتحت من سجون جديدة.

فلسيد فل6ئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

املعتقلين  أعداد  وترشيد  السجون  في  اإلكتظاظ  واقع  ملواجهة 
اإلحتياط، أبدعت التجارب العاملية نمادج فضلى كان لها األثرالجيد على 
واقع الساكنة السجنية، حيث اهتدت إلى مايعرف بالعقوبات البديلة 
أو التدابير الغير اإلحتجازية، وذلك من خالل سن جملة من العقوبات 

التي تعود بالنفع على مرتكب الجنحة أو الجريمة وعلى املجتمع برمته.

ومن منطلق أنه ليس لتقييد الحرية من مبرر إال تحقيق األمن العام، 
وأن إيقاع العقوبة يتغيى إعادة إدماج الجاني في النسيج املجتمعي، فلو 
تم تطبيق العقوبات البديلة في حق املحكوم عليهم بمدد تصل إلى 6 
أشهر كان يمكن أن ربح 3 آالف سجين، وحسب أرقام وزارة العدل، كان 
يمكن ربح 21 ألف نزيال لو تم اللجوء إلى تطبيق العقوبة البديلة بدال 
من العقوبات السالبة للحرية، مما يشكل %32 من الساكنة السجنية. 
وأن املحكومين بمخالفات وجنح بسيط هم املرشحون األمثل للعقوبات 
البديلة، حيث إنه من أصل 65 ألف سجين، كان يمكن ل36 ألف 
تفادي العقوبة السالبة للحرية أي ما يشكل نسبة %55 من الساكنة 

السجنية الحالية.

وبما أن املناسبة شرط، فإننا نذكر بأن جزءا كبيرا من الحلول 
جنائي  قانون  اعتماد  في  تكمن  املغرب  في  السجون  واقع  لإلشكاالت 
اإلعتقال  بترشيد  سيسمح  الذي  األمر  البديلة،  العقوبات  بفلسفة 
اإلحتياطي ومن تمة تخفيف املؤسسات السجنية من أعداد السجناء 
الحكومي  برنامجها  في  التزمت  أن  للحكومات  سبق  حيث  املرتفعة، 
بمراجعة املنظومة التشريعية ذات الصلة بمجاالت التجريم والعقاب 
واإلجراءات الجنائية وحماية الحريات. غير أن الوالية البرملانية الحالية 
من  جملة  إحالة  إلى  بعد  تبادر  لم  والحكومة  اإلنتهاء  على  شارفت 
النصوص التشريعية املهمة، كما هو الحال مع مشروع قانون املسطرة 
الجنائية ومشروع قانون املسطرة املدنية، وترتيب اآلثار الدستورية 
بخصوص مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم الدستورية، 
ومشروع القانون املتعلق بالتنظيم القضائي، األمر الذي يعد إخالال 

بإلتزاماتها الدستورية.

عطفا على ما سبق وترتيبا عليه، تعتبر التشريعات والقوانين بمثابة 
الوعاء الحاضن للسياسات والقرارات العمومية والتي بدونها ال تنتج أثرا 
يذكر على أرض الواقع، لذلك طالبنا في فريق األصالة واملعاصرة غير 
ما مرة بضرورة إعادة النظر كلية في اإلطار القانوني والتنظيمي املنظم 
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للمؤسسات السجنية، وهو ما أكدنا عليه من خالل انخراطنا املسؤول 
في أشغال املهمة اإلستطالعية، حيث اتضح بجالء قصورالقانون رقم 
98.23 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية، وهو النص الذي 
مر على اعتماده ما يزيد من عقدين من الزمن، وهي مدة جرت فيها 
مياه كثيرة تحت جسر واقع السجون في املغرب والعالم على حد سواء، 
حيث تميزت هذه املرحلة بإعتماد املنتظم الدولي لقواعد األمم املتحدة 
»نيلسون  بقواعد  املعروفة  السجناء  ملعامالت  الدنيا  النموذجية 
مانديال« سنة 2015، وهو ما يجعل القانون رقم 98.23 قاصرا اليوم 
الذي  األمر  السجنية،  للمؤسسات  املتسارعة  التحوالت  مواكبة  عن 
يتطلب من الحكومة إعادة النظر في هذا النص الجوهري وعرضه على 
مسطرة املصادقة في آجال معقولة حتى يتسنى مناقشته بما يليق به 

من أهمية.

لقد كشف تقرير املهمة اإلستطالعية أن واقع الصحة بالسجون 
ال يسر أحدا، وهو أمر غير منفصل عن الوضع املتردي لهذا القطاع 
الحيوي على املستوى العام، حيث ال يتردد املواطنون في التعبير عن 
مشاعر التذمر والسخط اتجاه تردي جودة الخدمات الصحية ضدا 
في أحكام الدستور، الذي جعل الحق في العالج والعناية الصحية على 
رأس الحقوق التي تتطلب تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب 

اإلستفادة منها.

وإذا كان واقع الحال بخصوص الصحة في املجال العام، فإنه في 
املهمة  أعضاء  وقف  حيث  سوء،  أكثر  الحال  السجنية  املؤسسات 
اإلستطالعية عند إجراء ما مجموعه 51.670 كشف طبي، وبالنظر 
أهمية  أولت  قد  الباب  هذا  في  الدولية  املعيارية  القواعد  كون  إلى 
قصوى ملوضوع صحة السجناء، فإن األمر يدعو إلى مراجعة منظومة 
اإلستشفاء في املؤسسات السجنية برمتها وإيالئها األهمية التي تستحق 

ألن األمر يتعلق بحياة السجن.

مرت املؤسسات السجنية منذ أن اهتد اإلنسان إلى فكرة العقاب 
عبر تقييد حرية الناس في أماكن مغلقة بمنعطفات الكبرى، األمر الذي 
شكل فرصة إلعادة النظر الشاملة في الفلسفة العقابية الكامنة وراء 
فكرة السجين، إذ أصبحت التشريعات العقابية تنحو منحى استحضار 
معاني اإلدماج، األمر الذي رخص األطروحة القائلة بأن لإلنسان حقوقا 
السجن،  أوعلى قيد  في مختلف مراحل حياته، سواء كان حر  ثابتة 
من  السجين  تجريد  باملطلق  يعني  ال  السجني  الفضاء  في  فالتواجد 
حقوقه. وفي هذا الباب، وقفت املهمة اإلستطالعية عند اإلخالل بالحق 
في الفسحة املنظم بموجب املادة 116 من القانون رقم 98.23، فضال 
على أن حق السجين في التمتع بالزيارات العائلية يعرف كذلك مجموعة 
وخصوصية  تتالئم  فضاءات  إعداد  معه  يتعين  مما  اإلختالالت  من 

الزيارات األسرية في بعدها اإلنساني واإلجتماعي.

إن أنسنة فضاءات السجن وتحسين شروط اإليواء والتغذية وتعزيز 
برامج إعادة اإلدماج لن يتأتى بالرفع من عدد املؤسسات السجنية 

الصياغة  مدارج  في  علوا  بلغت  مهما  التشريعية  نصوص  بجودة  أو 
املندوبية  وموظفي  أطر  بأوضاع  النهوض  عبر  أساسا  بل  القانونية، 
العامة. فمهما كانت كانت إرادة اإلصالح قائمة، فإن املوارد البشرية تعد 
بمثابة السواعد التي تجعل إرادة اإلصالح حقيقة ماثلة على األرض، 
لذلك يتعين معه تحفيز األطر ومد املندوبية بالطاقة والكفاءات الالزمة 
لتنزيل رسالتها السامية في خدمة سجناء، وهو ما يتعين ترجمته في قانون 
القطاع  لهذا  املرصودة  امليزانية  الرفع من  السنوي من خالل  املالية 

الحيوي حتى ينهض بأدواره على أكمل وجه.

والبد أيضا من العمل على إعادة إدماج 85 ألف سجين، وهو عمل 
يبدأ  السجون  وتخليق  وأنسنة  إصالح  الوزير،  السيد  بالسهل  ليس 
بتحسين وضعية موظفي إدارة السجون، خصوصا ملا يقدمونه موظفي 

وموظفات املندوبية من تضحيات كبيرة ونكران الذات، عن طريق:

أوال، إصالح نظام الترقية وإلغاء امتحان الكفاءة كباقي القطاعات 
عن  التعويض  من  الرفع  السكن؛  على  التعويض  األمنية؛  األخرى 
موظفين  تواجد  على  وقفنا  السالح.  على حمل  والتعويض  األخطار؛ 
بأقدمية تتجاوز 25 سنة وهم الزالو حبي�سي السلم 6، وشكرا والسالم 

عليكم ورحمة اللله تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس فلجلسة:

التجمع  فريق  عن  عن  اآلن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري السيد النائب املحترم السيد عبد الرحمن حرفي، تفضلوا 

السيد النائب.

فلتجمع  ا6يق  باسم  فلح6في  فل6حمان  عبد  فلسيد  فلنائ4 
فلدستوري:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
على  للوقوف  املؤقتة  اإلستطالعية  املهمة  تقرير  ملناقشة  املخصصة 
وضعية ثالث مؤسسات سجنية هي كالتالي: السجن املركزي مول البركي 
بآسفي، املركب السجني املحلي عين السبع بالدار البيضاء، السجن 

املحلي توالل1 بمكناس.

بداية، أتقدم بإسم فريقي ألهنئ أعضاء املهمة اإلستطالعية املؤقتة 
املتفرعة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان عن هذا التقرير 
وعن املجهود النوعي والعمل الذي أنجزته بكل أمانة وحرفية، ليوفروا 
لنا تقريرغنيا باملعطيات التي تم التوصل إليها وفق منهجية عمل جديدة 
األساسية  اإلشكاالت  أهم  عند  الوقوف  إلى  أساسا  هادفة  ومقاربة 
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املؤسساتي،  محيطها  في  السجنية  املنظومة  تواجهها  التي  والبنيوية 
وصوال إلى جميع الشركاء والفاعلين في هذه املنظومة وفي تدبير عملية 

اإلعتقال وتنفيذ العقوبات القضائية.

مما ال شك فيه، أن هذه املهمة اإلستطالعية لم تكن سهلة وأخذت 
من أعضائها وقتا ثمينا، استغرقت مدة تزيد عن شهر من العمل املمتد 
ما بين 4 يناير و7 فبراير 2019 موزعة ما بين 3 مؤسسات سجنية ما بين 

آسفي ومكناس مرورا بالدار البيضاء

واستغرقت 57 ساعة من العمل داخل هذه املؤسسات و20 ساعة 
من العمل داخل مجلس النواب وملدة 7 أيام، تسلحت هذه املهمة كما 
أسلفنا بأسلوب عمل ومنهجية مغايرة للمهام السابقة لهذا القطاع، 

وذلك وفق ثالث مراحل أساسية:

اإلعداد القبلي واإلحاطة الشاملة بجميع النصوص والوثائق  .•
التقارير والتوصيات املتعلقة بتدبير السجون؛

تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الثالث املستهدفة، وعقد  .•
لقاءات مع مختلف الفاعلين املعنيين بهذه املهمة؛

والتوصيات  املهمة  عن  تقرير  وإعداد  الخالصات  تجميع  .•
املطلوبة.

مفصال  تقريرا  املهمة  لنا  وفرت  الجادة،  املنهجية  هذه  وبفضل 
يتضمن تشخيصا وتحليال دقيقا ألوضاع ثالث أصناف من املؤسسات 
السجنية وفق مجموعة من اإلشكاليات الفرعية املتصلة بمجال املهمة 

االستطالعية، وذلك من قبيل:

للواقع  مالءمته  ومدى  الحالي  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  .•
السجني؛

بتدبير  املتصل  واإلتفاقي  واملقارن  املعياري  املرجعي  اإلطار  .•
املعتقالت؛

اإلطار التدبير اليومي من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية  .•
وظروف العمل ومواكبة تطور الساكنة السجنية؛

مستوى الخدمات األساسية املقدمة للساكنة السجنية من  .•
التغذية وعالج وإيواء ومساحة واكتظاظ وتبضع؛

تدبير اإلعتقال ومراحله وتصنيف النزالء وتوزيعهم؛ .•

تمتيع النزالء بالحقوق األساسية واملعاملة التمييزية؛ .•

مسطرة اإلستفادة من العفو والترحيل والتظلم والشكايات؛ .•

اليومية  والفسحة  اإلنفرادي  والحبس  السجني  التأديب  .•
املؤسسة؛

قا�سي العقوبة ومهامها وأثرها على الساكنة السجنية؛ .•

انقضاء  بعد  العامة  الحياة  في  واإلنخراط  اإلدماج  إعادة  .•
العقوبة؛

مع  والتفاعل  املحيط  على  السجنية  املؤسسات  انفتاح  .•
املجتمع املدني.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

مع  املهمة  عقدتها  التي  اللقاءات  وبفضل  املفاتيح  هذه  بفضل 
مسؤولي املؤسسات والهيئات التي تم اإلجتماع بها، قدمت لنا املهمة 
والتوصيات  واالستنتاجات  املالحظات  من  مجموعة  االستطالعية 
املدعمة باملعطيات الرقمية والحلول القانونية واإلجرائية والتدبيرية 
واإلحتياطات  اإلختالالت  تجاوز مختلف  إلى  الهادفة  واللوجيستيكية 
والنقص التي تمت معاينته وتشخيصه، والوقوف عندها بمناسبة هذه 

املهمة االستطالعية النوعية.

اعتمدتها  التي  واملنصفة  املوضوعية  املقاربة  فريقنا،  في  ونسجل 
املهمة خالل جميع املراحل واللقاءات والزيارات التي قامت بها خالل مدة 
إنجاز هذه املهمة، مسجلين في نفس الوقت التعاون والتفاعل اإليجابي 

الذي عبرت عنه املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

سواء  العام،  املندوب  السيد  قدمها  التي  بالشروحات  ننوه  كما 
حول  جوابه  تقرير  عرض  من خالل  أو  اإلستطالعية  املهمة  لقاء  في 
والتشريع  العدل  للجنة  االستطالعية  املهمة  وتوصيات  مالحظات 
الزياراة  الثالث موضوع  السجنية  املؤسسات  اإلنسان حول  وحقوق 
االستطالعية، حيث قّدم في عرضه معطيات رقمية ومقنعة من مختلف 
كاالكتظاظ  السجنية  املؤسسات  أوضاع  عن  املطروحة  اإلشكاالت 
والبنايات السجنية وطاقاتها اإلستيعابية، مقابل ارتفاع عدد املعتقلين 
اإلحتياطيين وضعف التأطير البشري والصحي، والحاجة إلى تحديث 

املنظومة القانونية.

وبالرغم من هذه اإلكراهات، فإن املندوبية العامة تواكب وتطور 
أساليب تدبير السجون وتواصل عملية أنسنتها وترسيخ ثقافة حقوق 
اإلنسان لدى موظفيها بإدراج مصوغات حول حقوق اإلنسان وحقوق 
السجين أثناء جميع مراحل تدبير الساكنة السجنية، بتعاون وتنسيق 

مع املؤسسات الوطنية املعنية بهذا املجال.

وال يفوتنا ونحن نناقش هذا التقرير، أن نبرز عنصرا مهما جدا في 
هذه املهمة أال وهو اإلستماع واإلنصات إلى النزالء وتسجيل مالحظاتهم 
ومطالبهم ومعاناتهم، كاالكتظاظ وضيق مساحة اإليواء وضيق مساحة 
ومدة الفسحة وإشكالية الترحيل للتخفيف من معاناة عائالت السجناء 
الصحية  الخدمات  وتدني  العشاء،  وجبة  لتقديم  املبكر  والتوقيت 
والتخلص من النفايات الصلبة وتدبير اإلستفادة من العفو، وتصنيف 
السجناء حسب أعمارهم ونوع العقوبات والوضعية الجنائية، وذلك 
ظروف  وتوفير  للسجناء  والنفسية  الجسدية  السالمة  على  حفاظا 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7936  

كفضاء  السجنية  املؤسسة  داخل  والتعايش  سلوكهم  لتحسين 
مشترك إلعادة اإلدماج في النسيج املجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة، 
إلى  البرامج اإلصالحية والتكوينية والتوعوية املوجهة  واإلستفادة من 
الساكنة السجنية التي تتجاوز حاليا أزيد من 85 ألف سجينة وسجين.

وإن هذا الفضاء الحساس يقع في قلب الحكامة الجيدة للممارسة 
وتنفيذ  العقوبة  لقضاء  مؤسسة  باعتباره  اإلنسان  لحقوق  اليومية 

مراحلها، وفي نفس الوقت مؤسسة إلعادة اإلدماج تضم مختلف فئات 

املجتمع وأصنافه وتقع على مسافة قريبة من محيط مؤسسات مهتمة 

بحقوق اإلنسان من زوايا متعددة ومتقاطعة: البرملان بلجانه املختصة 

الدائمة واملؤقتة؛ املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي يمارس مهامه 

ويقدم تقاريره الدورية واملناسباتية حول أوضاع حقوق اإلنسان؛ وزارة 

الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان كواجهة حكومية؛ مؤسسات دستورية 

أخرى لها عالقة بالحكامة؛ مؤسسة النيابة العامة من موقعها كجهاز 

قضائي مستقل؛ املراصد املتخصصة في تتبع وتقييم التدبير السجني 

ذات  واملجالس  الهيئات  جانب  إلى  هذا  املعتقلين،  وأحوال  وشؤون 

الطابع الدولي والقاري واألممي؛ وقد كان هذا البعد حاضرا بقوة في عمل 

املهمة اإلستطالعية.

فلسيد رئيس فل6ئيس،

العدل  املهمة االستطالعية وتقرير لجنة  الذي أعدته  التقرير  إن 

والتشريع وحقوق اإلنسان، بما يتضمنان من استنتاجات وتوصيات 

ومالحظات في تفاعلها مع الشروح واألجوبة املقدمة من طرف السيد 

واملدبرين  املسؤولين  مختلف  من  أو  السجون  إلدارة  العام  املندوب 

لقاءات معها،  املهمة اإلستطالعية  التي عقدت  للهيئات واملؤسسات 

مما يفرض علينا جميعا حكومة وبرملانا وفعاليات ومؤسسات مدنية 

بإيجابية  واإلكراهات  واملالحظات  التوصيات  هذه  مع  نتفاعل  أن 

ومسؤولية، بالعمل أوال على تحديث املنظومة القانونية والتنظيمية 

للمؤسسات السجنية، ونتجاوب مع الحاجيات املادية واللوجيستيكية 

السجني  التأطيري  املستوى  من  والرفع  والبشري  املالي  والخصاص 

ماديا وقانونيا واجتماعيا ونفسيا وتأهيليا وصحيا. وليس من الحكامة 

الجيدة أن يلقى هذا التقرير بتوصيات واسنتاجات نفس مصير التقارير 

السابقة عن أوضاع مؤسسات سجنية أخرى تمت زيارتها في مناسبات 

أخرى، و«ما ال يدرك كله ال يترك بعضه« سنكتفي بهذا القدر في هذه 

مناسبات  في  أخرى  إثارة مالحظات  إلى  الرجوع  أساس  على  املناسبة 

قادمة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن نمر إلى الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، السيد النائب املحترم السيد عمر العبا�سي.

فلنائ4 فلسيد عم6 عبا�سي باسم فلف6يق فإلستقاللي للوحدة 
وفلتعادلية:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة،

فلسادة فلنوفب وفلسيدفت فلنائبات،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية في مناقشة تقرير املهمة االستطالعية للوقوف على وضعية 
والسجن  بآسفي  البركي  مول  املركزي  السجن  السجنية:  املؤسسات 

املحلي عين السبع بالدار البيضاء والسجن املحلي توالل 1 بمكناس.

وإنها لفرصة لنشكر السيد رئيس مجلس النواب ومن خالله سائر 
العامة  الجلسة  في هذه  التقرير  إدراج هذا  املكتب على قرار  أعضاء 
القابعين  للسجناء  ومباشر  واضحة  رسالة  يعد  قرار  وهو  ملناقشته، 
خلف الزنازن، وإلى جميع العاملين بإدارة السجون أننا نفكر فيهم، نفكر 
في السجناء ونقول لهم مهما كانت األفعال التي استوجبت أن تكونوا 
هناك، فنحن مع تمتعكم بكامل حقوقكم التي ضمنها لكم الدستور 

والقانون واملواثيق الدولية ذات الصلة.

موظفي  إلى  واضحة  رسالة  خاللها  من  نبعث  جلسة  أيضا  هي 
السجون، أنا سبق أن قلت في مناقشة التقرير في اللجنة أن هذا التقرير 
هو صرخة من أجل إنصاف موظفي السجون كي نقول لهم أننا نقّدر 
عاليا تضحياتهم الجسام، ونتفهم جيدا األوضاع الصعبة التي يشتغلون 
على  أكثر  وتحفيزهم  املادي  إنصافهم  إلى  املستعجلة  والحاجة  فيها، 
مواجهة املخاطر وتطبيق القانون. نفكر اليوم أيضا بخشوع في أولئك 
الحراس الذين استشهدوا وهم يقومون بواجبهم داخل السجون، نفكر 

فيهم وفي أبنائهم وفي أسرهم ونسأل هللا لهم الرحمة واملغفرة.

فلسيد فل6ئيس،

من املبادرات الحقوقية واإلنسانية النبيلة التي اتخذها جاللة امللك 
-حفظه هللا-منذ توليه العرش، اإلهتمام الخاص والعناية الفائقة التي 
ما فتئ جاللته يسبغها على الساكنة السجنية والتي ترجمت في العديد 
من خطبه وزياراته امليدانية للعديد من املؤسسات السجنية. لذلك، 
فإن انخراط البرملان في متابعة أوضاع الساكنة السجنية ينطلق من 
بالسجون  السامية  امللكية  العناية  مّيزته  الذي  الوطني  التراكم  هذا 

وبالسجناء.

فلسيد فل6ئيس،

تخللتها  التي  والحوارات  املهمة اإلستطالعية  لنا هذه  لقد شكلت 
مع السجناء بكل حرية، وأنا أسطر على كلمة الحرية الحوارات التي 
باختيار  الزنازن  زرنا  بكل حرية،  املوظفين  ومع  السجناء  مع  تخللتها 
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السادة أعضاء املهمة وعضواتها، جلسنا مع السجناء لساعات طويلة، 
مع معتقلي ما يسمى ب »ملف املعتقلين على خلفية قضايا التطرف 
واإلرهاب«، مع املعتقلين على خلفية األحداث اإلجتماعية، حاورناهم 
العام وحاورناهم لساعات طويلة. وكانت هاديك  ومع معتقلي الحق 
اإلشكاليات  على  للوقوف  جدا  مفيدة  واإلصغاء  اإلستماع  جلسات 
الهيكلية، وأيضا الجلسات التي عقدناها مع السادة الوزراء واملسؤولين 
فرصة للوقوف على حقيقة األوضاع في املؤسسات السجنية، بعيدا على 
األحكام الظاملة واإلشاعات واألخبار املضللة التي دأبت بعض األطراف 

على ترويجها بهدف استهداف مؤسساتنا الوطنية والنيل منها.

املهمة  هذه  رئاسة  بشرف  حظيت  الذي  وأنا  أريد  ذلك،  لكل 
دعمه  على  النواب  مجلس  رئيس  السيد  أشكر  أن  االستطالعية، 
ومواكبته الشخصية لعملنا، وفهاد املواكبة الشخصية لربما السيد 
ي زرنا العمالة ديال آسفي كنا 

ّ
املقرر سقط سهوا أنه يشير أنه مثال مل

في موعد مع السيد العامل، وكانوا السادة أعضاء املهمة االستطالعية 
والسيدات أعضاء حريصين أنهم يتالقاو السيد العامل بصفته الرئيس 
ديال اللجنة اإلقليمية، ولكن عندما وجدنا في استقبالنا أحد املوظفين 
انسحبنا فورا واعتبرنا هذا يعني عدم احترام للبرملان، وكان املواكبة 
ديال السيد رئيس مجلس النواب وتم يعني تسوية هاد األمور. انت ربما 

في آسفي ما شرتيش لهاد الواقعة السيد املقرر..

فلسيد رئيس فلجلسة:

تفضل، تفضل السيد النائب..السيد النائب املحترم ال�سي رضا.. 
تفضل استمر السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عم6 عبا�سي باسم فلف6يق فإلستقاللي للوحدة 
وفلتعادلية:

.. لكن طيلة واحد شهور طويلة كانت واحد الجو ديال يعني واحد 
اإلنسجام تام في املهمة االستطالعية، والحمد هلل أننا يعني كان واحد 
اإلنسجام تام والتوصيات اللي صاغها السيد املقرر حظيت باملصادقة 
باإلجماع ديال السادة أعضاء املهمة االستطالعية بدون تعديل، وهذا 

كيأكد االنسجام اللي كان حاصل في املهمة االستطالعية.

فلسيد فل6ئيس،

إن التطور الكبير الذي عرفه تدبير الشأن السجني منذ قرار جاللة 
امللك إحداث املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، الذي 
أن  يمكن  ال  واملنجزات،  واألرقام  املؤشرات  من  العديد  في  انعكس 
يحجب عنا استمرار وجود مشاكل هيكلية تعود بشكل أسا�سي إلى أزمة 
االكتظاظ التي نعتبرها أم املشاكل، والتي تعود بشكل رئي�سي إلى عدم 
ترشيد االعتقال االحتياطي وإلى استمرار تنصيص القانون الجنائي على 
العقوبات الحبسية لبعض الجرائم البسيطة. لذلك، فإننا نعتبر أن 
مناقشة هذا التقرير فرصة إلثارة إشكالية السياسة الجنائية في بالدنا 

والحاجة إلى فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول حولها وحول مضمونها 
وأهدافها ورهاناتها في عالقتها بالدستور وبااللتزامات الدولية لبالدنا. 
لذلك، نجدد دعوتنا للحكومة للتجاوب مع دعوة البرملان للتصويت على 
مشروع القانون 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بعد أن 
أنهى البرملان عمله بشأنه. كما ندعوها في اآلن ذاته إلى اإلسراع في إحالة 

مشروع تعديل قانون املسطرة الجنائية.

فلسيد فل6ئيس،

رغم أن مضمون هذا التقرير الغني وتوصياته ال يمكن تلخيصها، 
ولكن انطالقا منها وانطالقا من الردود واإلجابات الوافية والدقيقة التي 
بسطتها الحكومة والسيد املندوب العام أمام اللجنة، فإننا نعتبر أن 
هناك إنجازات كبرى حققتها بالدنا في هذا القطاع، ال يمكن أن ينكرها 

إال جاحد ومن بينها:

والفعاليات  املدني  املجتمع  على  واالنفتاح  املصالحة  برنامج   -
الحقوقية؛

- خلو السجون من التعذيب وانخراط املندوبية في برنامج تكوين 
املوظفين على حقوق اإلنسان؛

- إلغاء القفة؛

- بناء 17 مؤسسة جديدة وإقفال 17 مؤسسة قديمة؛

- العمل االجتماعي املتزايد؛

- تنظيم الجامعة الفكرية بالسجون؛

- ارتفاع امليزانية املرصودة واملوارد البشرية رغم الحاجة إلى املزيد.

ومن بين املواضيع والقضايا التي نحث الحكومة على اإلسراع فيها:

- اإلسراع في إحالة قانون املسطرة الجنائية على البرملان؛

املنظم  القانون  مراجعة  مشروع  تعديل  إحالة  في  اإلسراع   -
للسجون، مع الحرص على مالءمته مع الدستور ومع املواثيق الدولية 

واملمارسات الفضلى؛

- مراجعة النظام األسا�سي للموظفين بما يسمح بإنصافهم؛

- تعزيز اإلجراءات األمنية بالسجون بشكل يضمن عدم تكرار حاالت 
االعتداء اآلثمة على الحراس وعلى املوظفين؛

- الحاجة إلى بذل مجهود كبير من طرف قطاعات التعليم العالي 
والصحة والشغل.

فلسيد فل6ئيس،

لقد شكلت هذه املهمة االستطالعية ومنهجيتها والغنى الذي يتميز به 
هذا التقرير نموذج ال يمكن إال أن نعتز به وأن نفخر به، وأن يشكل نموذج 
الهيكلية لهذا القطاع الذي يكت�سي أهمية  للوقوف على اإلشكاليات 
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ن هذه املهمة االستطالعية في 
ّ
بالغة. وأريد أن أؤكد على أنه يعني ما مك

الواقع من أن يبلغ هذا التقرير الجلسة العامة هو جو التوافق وجو يعني 
االنسجام الذي طبع أشغالها، وهذا يعني فرصة ألجدد شكري واعتزازي 
بالعمل اللي قاموا به جميع السادة النواب والسيدات النائبات سواء 
القادمون من الدائرة االنتخابية الوطنية أوالدوائر االنتخابية املحلية 

فيها.

أريد أن أقول أيضا بأنه يعني، وهذه شهادة يعني للتاريخ، على أنه 
ملا التقينا بالسيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، في 
أول لقاءاتنا معه، قال لنا بشكل واضح أنتم تريدون استطالع أوضاع 
3 مؤسسات سجنية، ولكن بوسعكم أن تزورو أي مؤسسة سجنية 

تختارونها في أول لقاء كان لنا معه.

أريد أن أختم بأننا معتزون بموجات العفو امللكي على املعتقلين على 
خلفية يعني مجموعة من األحداث االجتماعية، ويحدونا أمل كبير في أن 
هذا العطف امللكي سيستمر. ولكن باملقابل، ندعو يعني بعض األطراف 
إلى القيام بمراجعات حقيقية في الخطاب وفي املواقف حتى يعني نيسير 

على بالدنا تدبير واحد املجموعة من امللفات األساسية.

أجدد شكري الجزيل للسيد وزير الدولة ومن خالله الحكومة على 
تفاعلها مع إدراج هذا التقرير ضمن هذه الجلسة، وكل التقدير واالحترام 

للسيد املقرر املحترم السيد رضا بوكمازي.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي مع السيدة 
النائبة املحترمة السيدة غيتة الحاتمي.

فلنائبة فلسيدة غيتة فلحاتمي باسم فلف6يق فلح6كي:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة تقرير املهمة 
اإلستطالعية املؤقتة للوقوف على وضعية املؤسسات السجنية. وعلى 
الرغم من كون التقارير وقف على وضعيات 3 سجون فقط ويتعلق األمر 
ب: السجن املركزي مول البركي بآسفي، واملركب السجني املحلي عين 
السبع بالدار البيضاء والسجن املحلي توالل1 بمكناس، فإن العديد 
من املعاينات واملالحظات التي تمخضت عنها مجموعة من التوصيات 
تنطبق كذلك على باقي سجون اململكة، التي تتقاسم نفس اإلكراهات 
ونفس اإلشكاالت مع فوارق بسيطة بحكم بعض الخصوصيات التي 

تنفرد بها كل مؤسسة سجنية على حدة.

فلسيد فل6ئيس،

ننتهز هذه املناسبة لننوه بالعمل الجاد الذي قامت به هذه املهمة 
الرقابية، وأكيد أن مخرجات التقرير الذي نناقشه ستمكن مختلف 
من  استخالصه  يمكن  ما  استخالص  من  الصلة  ذات  املؤسسات 
أجل التفاعل، كل من موقعه، وفي حدود اإلختصاصات الدستورية 
الفريق الحركي بأن  في  والقانونية املخولة لكل مؤسسة، لكننا نعتبر 
الوضع السجني يتطلب سياسة عمومية خاصة وفق نهج أفقي تشاركي 
بغية أنسنة السجون وجعل هذه األخيرة مؤسسات لقضاء العقوبة ال 
للعقاب، مؤسسات تكون منطلقا للتربية والتهذيب واإلصالح والتأطير 

لتحويل مواطن جانح إلى مواطن صالح.

من هذا املنطلق، حضرات السيدات والسادة، نؤكد بأن املدخل 
التشريعي أسا�سي وضروري جدا إلصالح وضعية السجون باململكة، 
فقد آن األوان لتعديل القانون 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات 
السجنية حتى يتما�سى مع روح دستور2011 ومن أجل تجاوز بعض 
تعاني منها املؤسسات السجنية، وفي هذا  التي  األعطاب واإلشكاالت 
في إحالة  التأخر  الكامنة وراء  التساؤل حول األسباب  الصدد نطرح 
املصادقة  الذكر على مسطرة  اآلنفة  للقانون  تعديلي  قانون  مشروع 
بالحكومة والبرملان، علما أنها هناك نسخة تعديلية لهذا القانون مودع 
لدى األمانة العامة للحكومة منذ 2014 وعالقة بهذا القانون فهناك 
الجنائي،  والقانون  الجنائية  املسطرة  قانون  ملراجعة  أكيدة  ضرورة 
وال سيما في الشق الذي له عالقة باملالحظات والتوصيات الواردة في 

التقرير الذي نناقشه اليوم.

فلسيد فل6ئيس،

نعتقد بأن املدخل التشريعي والقانوني بالنسبة ملختلف القوانين 
ذات الصلة يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار كون التفكير الجريمة ال يجب 
أن يقتصر على معاقبة الجاني وزجره وردعه بل أيضا استحضار أسباب 
الجريمة بغية السعي إلى عدم حدوثها، فاملفهوم الجديد للسياسات 

الجنائية يجعلها سياسة عمومية بمفهومها الشامل.

يمكن  التي  اإلكتظاظ  ظاهرة  بأن  نعتبر  فإننا  املنطلق  هذا  ومن 
إعادة  تتطلب  اململكة  سجون  مختلف  تتقاسمها  ظاهرة  اعتبارها 
النظر في األساليب العقابية واعتماد العقوبات البديلة، باإلضافة إلى 
في  نسب  أكبر  من  تعتبر  الذي  اإلحتياطي  اإلعتقال  إستفحال ظاهرة 
العالم، عالوة على ظاهرة العواد املتتفحلة وخاصة في جرائم السرقة، 
والتي تؤشر على فشل السياسة العقابية ببالدنا، كما نسجل بأن تنزيل 
بعض املقتضيات التي بإمكانها الحد من هذه الظاهرة محدودة جدا، 
وعلى سبيل املثال الحجر، مسطرة الصلح واإلفراج املقيد بشروط، 
وهي من ضمن املقتضيات الذي ينص عليها قانون املسطرة الجنائية 
لكنها ال تفعل بالشكل املطلوب، وارتباطا بحاالت العود فإننا نطالب 
بمراجعة بعض املساطر املتعلقة بالعفو من قبل اللجنة التي تترأسها 
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وزارة العدل، والتأسيس ملعايير خاصة للعفو بغية الحد من ظاهرة 
العود التي تسهم في االكتظاظ، مع اإلشارة إلى أن هذا الظاهرة رسخت 

نظرة سلبية لدى املجتمع.

وفي هذا السياق، نطالب الحكومة بإخراج املرصد الوطني لإلجرام، 
تنفيذا للتعهد الوارد في برنامج الحكومة، فنحن نتوخى بأال يكون هذا 
املرصد مجرد آلية إحصائية للجريمة بل آلية تقييمية واقتراحية، في 
أفق حمل السياسة الحكومية على سن تدابير وقائية واستباقية قبلية 
تضع حدا لألسباب املؤدية للجريمة باستحضار البعد التنموي والبعد 

اإلجتماعي وغيره.

وبنفس الحرص، ندعو إلى إصالح الوضع داخل السجون بإيجاد 
حلول إلشكالية الترحيل، والتطبيب، ومتابعة الدراسة، واإلستفادة من 
التكوين املنهي، وخلق فضاءات لألمومة والوالدة، واإلهتمام باملدخل 

اإليماني لتجاوز السلوك اإلجرامي.

فلسيد فل6ئيس،

إلى  الحكومة  تنبيه  من  تمنع  ال  بالسجون  االكتظاظ  ظاهرة  إن 
ضرورة معالجة نسبة االكتظاظ املرتفعة، وهذا لن يتأتى إال بالرفع 
من امليزانية املخصصة للمندوبية السامية للسجون لتدبير فضاءات 
السجون، باستبدال مؤسسات أصبحت غير صالحة بأخرى وتزويدها 
بمرافق جيدة والرفع من مخصصات التغذية التي ال تتجاوز بالكاد 19 
درهم لكل سجين، باإلضافة إلى الرفع من اإلمكانيات البشرية التي تبقى 
ضعيفة مقارنة مع طبيعة املخاطر والتحديات، والرفع من املناصب 
املالية املخصصة لقطاع السجون، وكذا الرفع من األجور والتعويضات 
عن املخاطر وتعزيز الحماية، وعموما منح هذا القطاع باعتباره قطاعا 
أمنيا باقي الحقوق والواجبات التي تستفيد منها قطاعات أخرى تشتغل 

في نفس املجال.

فلسيد فل6ئيس،

نعتبر بأن كل التوصيات املتمخضة عن هذا التقرير مهمة جدا، 
وبالتالي فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنزيلها ألنها 
مع  وحكامته،  القطاع  هذا  لتنظيم  أساسية  انتظارات  بحق  تشكل 
التأكيد على انخراط كل املؤسسات ذات الصلة في هذا الورش وضمنها 

املجتمع املدني والسالم عليكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لك. واآلن الكلمة عن الفريق 
اإلشتراكي للسيد النائب املحترم السيد سعيد باعزيز.

فلنائ4 فلسيد سعيد باعزيز باسم فلف6يق فإلشتبفكي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

مساء فلخيب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة تقرير 
املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف على وضعية املؤسسات السجنية 
واللي كانت في عينة ولكن ما يسري على هذه املؤسسات يسري على 
اللي  لإلختالالت  األسا�سي  املدخل  أنه  أكيد  باملغرب.  املؤسسات  باقي 
كاينة اليوم فيما يتعلق باملنظومة السجنية هي أزمة اإلكتظاظ، وأزمة 
اإلكتظاظ عندها ارتباط مباشر بتدبير االعتقال وغياب آليات ديال 
العقوبات البديلة، وهذا عندو ارتباط أيضا بالسياسات العمومية ديال 
البالد اللي ما تمكناتش أنها تّنقص من ارتكاب الجريمة، وهذا هو الخلل 
اللي كان غيكون حتما من بعد ما بلغ النموذج التنموي مداه وعدم 

التأثير ديال النمو اإلقتصادي على ما هو اجتماعي.

اليوم اإلشكاالت اللي كاينة، املندوبية العامة وأكيد أن اإلشكال ديال 
التوقيت كان حاضرأثناء تقديم التقرير، املندوبية العامة ما كتقولش 
مكايناش أزمة، كتقول االكتظاظ أزمة مستمرة، وبالتالي خصنا نلقاو 
حل لالكتظاظ ألنه االكتظاظ هو الذي يؤثر سلبا على األنسنة ديال 
في  إدماجهم  وإعادة  السجناء  ديال  التأهيل  على  االعتقال،  ظروف 
املحيط اإلجتماعي، على الحق في الشغل، على مجموعة ديال األمور 

اللي اليوم كنقولو بأنها فيها واحد النوع من القصور.

أعتقد أنه اليوم إال فّعلنا اللجنة املشتركة البين-وزارية وساهمنا 
في اندماج السياسات العمومية وتقاطعها والتقائيتها، أكيد أننا غادي 
نكونوا أمام مؤسسات سجنية من مستوى آخر، فالكل كيقول بأن 
املؤسسات السجنية في البالد قطعت أشواط مهمة وانتقلت من واحد 
الزمن ديال هذا إلى واحد الزمن اللي اليوم الكل ينّوه باألداء داخلها، 
ولكن خص البد االلتقائية ديال السياسات العمومية. الصحة مسؤولة 
على وضعية الصحة ديال ذوك السجن، ألنهم مواطنات ومواطنين 
مغاربة، وهم ساكنة املؤسسات السجنية واملواطنين اآلخرين ساكنين 
في املدن واألحياء ديالهم وهم أحرار، وبالتالي فالوزير مسؤول على الكل 
التربية  داخل السجن وخارج السجن، فوزير الصحة مسؤول، وزير 
الوطنية مسؤول، وزير األوقاف مسؤول كل الوزراء مسؤولين، وهذا 
هو اإلشكال فين كاين. اليوم االختالل العميق اللي كاين على مستوى 
املؤسسات السجنية، نهار يكونو القطاعات الحكومية كيديرومهامهم 
أكثر.  متقدمين  نكونو  غادي  أننا  أكيد  السجنية،  للساكنة  بالنسبة 
اإللتقائية وتدخل كل  أزمة ديال غياب  كاينة هي  اللي  فاليوم األزمة 

القطاعات الحكومية على مستوى املؤسسة السجنية.

فئة أخرى من السجناء هي فئة املوظفين، املوظف أقل حرية من 
السجين، حيث كيبقى واقف ما عندوش الحق ينعس، ما عندوش 
الحق يستعمل الهاتف، ما عندوش الحق يبدل بالصتو، ما عندوالحق، 
أكثر  تنقله  في حقوقه وحرية  معتقال  يصبح  السجن  يلج  أن  بمجرد 
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باالهتمامات  حضاتش  ما  أنها  لألسف  الفئة  وهاذ  املعتقل،  من 
ديال الحكومة فالوقيتة اللي انطلقت املندوبية العامة بحالها بحال 
القطاعات األمنية األخرى كل�سي قطع أشواط في تحفيز موظفيه وأطره، 
إال املندوبية العامة، هناك داخل الزنزانة موظفين ديال الزنزانة 6. 
أنا ما أخشاه السيد الوزير الدولة هو أن تتحول املؤسسات السجنية 
ليست إلى زنازين إجتماعية من أجل التأطيروالتهذيب، بل الى زنازين 
مهنية وإجتماعية في الوقت نفسه، وبالتالي فاإلهتمام باألطر أمر واجب.

ديال  املهام  عالش  العامة،  املندوبية  ديال  الخصوصيات  أيضا 
الكاتب العام واملدراء املركزيين ديال هاذ املندوبية ما يكونوش في إطار 
التعيين باملناصب العليا؟ إلى متى؟ إشكاالت اللي عندهم وهي إشكاالت 
اللي خص اليوم الحكومة تحمل مسؤوليتها فيها. إشكاالت أخرى، هناك 
معاناة تتعلق باألسر ديال املعتقلين، اليوم التوجه ديال البالد مشات 
أنها املؤسسات السجنية كيكونو في القرى خارج الحواضر، ولكن في 
أحيانا،  الطرق  كاينش  ما  التنقل،  كاينش وسائل  ما  مناطق معزولة 
ما كايناش مكان فين ممكن يرتاحو العائالت في انتظار يوصل زمن أو 
بأدنى مرفق  الزيارة، تخيلو معي مؤسسة سجنية ما محاطة  توقيت 
القيام، نصبح  أجل  املؤسسة من  إلى  ملا يخرج  املرء  يحتاجو  ممكن 
أمام معتقلين من الدرجة الثالثة أيضا هم األسر ديال املعتقلين، أنه 
ب على فين يجلس، خصو 

ّ
ب على وسيلة النقل، خّصو يقل

ّ
خصو يقل

ب على فين، وبالتالي هذا أعاق وعرقل الحق ديال املعتقل في الزيارة 
ّ
يقل

ديال العائلة له، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى تدخل ومشاريع مهيكلة على 
مستوى املؤسسات السجنية في املناطق فين كتواجد، تكون االلتقائية، 
كاين الدور ديال الجماعات الترابية على املستوى املحلي وكاين أيضا 

الدور ديال القطاعات الحكومية املعنية.

كاين أمور أخرى اليوم واللي خصنا ال بد نأكدو عليها ديال مراجعة 
ديال  املراجعة  على  كنتحّدثو  ملي  البالد،  ديال  الجنائية  السياسة 
في  احنا  واللي  الجنائية،  املسطرة  على  كنتحدثو  الجنائية  السياسة 
اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية تنأكدو على أن خص املراجعة ديال 
املسطرة الجنائية في شموليتها، ولكن بمقاربة تشاركية، ما خصناشاي 
وها 

ّ
ونحط الجنائية  املسطرة  نجيبو  ديال  الضيقة  املحافظة  النظرة 

اليوم، خّص يكون فيها نقاش مجتمعي واسع الرتباطها باملجال ديال 
ها هذا النهار وتدوز 

ّ
حقوق اإلنسان. املسطرة الجنائية ما�سي ديال حط

غدا، املسطرة الجنائية خصها نقاش مجتمعي ألن فيها ما يتعلق بديال 
املنظومة حقوق اإلنسان، وبالتالي البد أننا نشتغلو فهاذ املسألة.

ق بالتمثالت اإلجتماعية حول 
ّ
مسألة أخرى والوقت ال يتسع، يتعل

املؤسسات السجنية، وهذا خص فيه مجهود وخص فيه عمل السيد 
املؤسسات  حول  اآلن  اإلجتماعية  التمثالت  دوك  باش  الدولة  وزير 
السجنية أنها تغّير، وما يمكنش تغّير إال باعتماد واحد املنظومة ديال 

التربية اللي غادية في هاد السياق، وشكرا لكم السيد الرئيس.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم على احترام الوقت. 
اآلن مع كلمة للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية السيدة النائبة 

املحترمة السيدة فاطمة الزهراء برصات.

فملجموعة  باسم  ب6صات  فلزه6فء  ااطمة  فلسيدة  فلنائبة 
فلنيابية للتقدم وفالشتبفكية:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يطيب لي أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، في 
إطار مناقشة تقرير املهمة االستطالعية للوقوف على وضعية املؤسسات 
بأسفي  البركي  مول  املركزي  السجن  ب:  طبعا  األمر  يتعلق  السجنية 
املحلي  والسجن  البيضاء  بالدار  السبع  عين  املحلي  السجني  واملركز 
توالل1 بمكناس، وهي مناقشة نوليها أهمية كبيرة في املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية ألنها مرتبطة بتقوية األدوار الدستورية ملؤسستنا 
وانشغاالت  اهتمامات  صميم  من  قضايا  على  وانفتاحها  التشريعية 
املواطنات واملواطنين، وهي وضعية السجناء، الذين رغم وضعيتهم، 
يعتبرون ويظلون جزء من هذا الوطن، لهم مجموعة من الحقوق التي 

يجب تمتيعهم بها.

هي مناسبة ننوه فيها بمجهودات أعضاء اللجنة التي أنجزت املهمة 
االستطالعية، ونشكرهم على عملهم والذي كان عمال مهما جدا، سواء 
على مستوى املنهجية التي تم اعتمادها من خالل إختيار مؤسسات 
سجنية متباينة ومختلفة أو على مستوى جودة التقرير أو على مستوى 

دقة وجودة التوصيات التي خرجت بها املهمة.

فلسيد فل6ئيس،

باإلكتظاظ  يتميز  واقع  على  االستطالعية  املهمة  كشفت  لقد 
واالعتقال االحتياطي ومشكل التصنيف، وهي اختالالت وأخرى تنعكس 
سلبا وتحول دون استفادة السجناء من حقوقهم كاملة، كما تؤثر على 
الخدمات املقدمة لهم سواء على مستوى التغدية أو الصحة أو التعليم 
املرتبطة  اإلشكاليات  أيضا على  ذلك. كشفت  وغير  املنهي  التكوين  أو 
التحتية  والبنية  املالية  املوارد  وضعف  والتدبيري  القانوني  باإلطار 
اإلشكاالت  من  وغيرها  السجنية  الساكنة  ومواكبة  واللوجيستيكية 

املرتبطة بالتدبير.

لكن باملقابل، كشفت عن مجهودات هامة ومقدرة تبذلها املندوبية 
ومختلف  البشرية  املوارد  بها  وتقوم  عام،  بشكل  للسجون  العامة 
العاملين بهذه املؤسسات بشكل خاص، رغم صعوبة ظروف العمل 
واملخاطر اليومية التي يتعرضون لها وغياب التعويضات املناسبة لهم 
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وغياب كذلك الحماية خارج السجون، األمر الذي يفرض ضرورة اإلنتباه 
لوضعية العاملين باملؤسسات السجنية وتحسينها وإعادة اإلعتبار لهذه 
الفئة التي تعاني مختلف أشكال الحيف رغم املهام واألدوار املهمة التي 

يقومون بها.

على  سواء  نموذجية،  تجارب  وجود  عن  كذلك  املهمة  كشفت 
والتي  السبع  بعين  والتهذيب  أو مركز اإلصالح  النساء  مستوى سجن 

يتعين في اعتبارنا تعميمها على باقي املؤسسات السجنية.

فلسيد فل6ئيس،

املكفولة  حقوقهم  من  السجناء  وتمكين  السجون  أنسنة  أكيد 
دستوريا وإدماج السجناء في محيطهم اإلجتماعي وإعدادهم اإلعداد 
الجيد ملرحلة ما بعد انتهاء فترة العقوبة، يمر حتما عبر تنزيل التوصيات 
واإلختالالت  اإلشكاالت  ملعالجة  االستطالعية  املهمة  بها  التي خرجت 
الذي  األمر  السجنية،  املؤسسات  منها  تعاني  التي  والبنيوية  املركزية 

يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة بأبعاد ومداخل متعددة، منها:

الجنائي  القانون  الجنائية،  للسياسة  الشاملة  املراجعة  ضرورة 
واملسطرة الجنائية ومالءمتها مع مقتضيات الدستور وكذلك اإلتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها اململكة، خاصة في ظل مجموعة من اآلثار 
على  منها  نذكر  املعتمدة،  الجنائية  السياسة  عن  الناتجة  السلبية 
سبيل املثال ال الحصر إشكالية اإلعتقال اإلحتياطي والنسبة املرتفعة 
لترشيد  املبذولة  املجهودات  من  الرغم  على  االحتياطيين  للمعتقلين 
اإلعتقال اإلحتياطي باعتبار أن من الضرورة اليوم تدخل املشّرع لتوجيه 
السياسة الجنائية نحو تقييد حاالت اللجوء إلى اإلعتقال اإلحتياطي 

باعتبار األصل هو الحرية؛

مراجعة اإلطار القانوني املنظم للمؤسسات السجنية ملالءمته مع 
النموذجية  بالقواعد  املتعلقة  الدولية  واملعايير  الدستور  مقتضيات 

الدنيا ملعاملة السجناء؛

بذل مجهود أكبر للتخفيف من اإلكتظاظ الذي تعرفه السجون 
والذي يحول دون تمكين السجناء من مجموعة من الحقوق والخدمات 
بناء مؤسسات  نحو  املندوبية  توجه  من  يعني  بالرغم  لهم،  املكفولة 
وكذلك  للسجون،  االستيعابية  الطاقة  من  للرفع  جديدة  سجنية 
تحسين شروط االستقبال، ولو أننا نعتبر في املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية أن التوجه نحو بناء املدارس والجامعات وفضاءات التكوين 
وفضاءات تأطير الشباب واستيعاب احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتطلباتهم 
املؤسسات  تعرفه  الذي  االكتظاظ  على  أعمق  جوابا  سيكون  كان 
عدد  في  جدا  مقلقة  نسبة  يشكل  الشباب  وأن  خاصة  السجنية، 
السجناء، وهو ما يدفعنا إلعادة التأكيد على ضرورة تحمل الحكومة 
ملموسة  بآثار  ناجعة  عمومية  سياسات  وضع  في  مسؤوليتها  لكامل 
ملعالجة مجموعة من اإلشكاليات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 
باعتبار أن تزايد التحديات التي تواجهها السجون مرتبط أساسا بفشل 

السياسات العمومية؛

ضرورة بذل مجهود أكبر على مستوى تصنيف السجناء من حيث 
السن وطبيعة الجريمة؛

بذل مجهود أكبر على مستوى ولوج السجناء لحقهم في الصحة 
على مختلف املستويات، وهنا نؤكد على ضرورة إعطاء األهمية الالزمة 
للصحة النفسية، وكذلك من جهة أخرى لألدوار التي تقوم بها املساعدة 
االجتماعية داخل السجون من أجل التخفيف من مجموعة من العقد 
االجتماعية اللي كتكون عند السجينات والسجناء وإعدادهم لالنخراط 

واإلندماج بشكل أفضل في محيطهم بعد انتهاء يعني العقوبة ديالهم.

ننوه كذلك باملجهودات املبذولة على مستوى يعني التعليم وكذلك 
التكوين، ولكن مع ضرورة التأكيد على الرفع يعني من املستوى ديال 
الفئات املستفيدة من التكوين املنهي باعتبارها كذلك مدخل لإلدماج 

على يعني أثناء خروجهم.

األوان إلعادة  آن  أنه  نؤكد  بدأنا،  وكما  الرئيس  السيد  األخير  في 
االعتبار للفئات والعاملين داخل املؤسسات السجنية بإعادة النظر في 
منظومة التعويضات ومالءمتها مع يعني جسامة املجهود اللي كيقومو 
املؤسسات  داخل  ملهامهم  تدبيرهم  في  كيواجهوها  اللي  واملخاطر  به 

السجنية، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا لك السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للحكومة في شخص 
السيد الوزير، وزير الدولة املحترم.

فلسيد مصطفى فل6ميد وزي6 فلدولة فملكلف بحقوق فإلنسان 
وفلعالقات مع فلربملان:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم، فلحمد هلل رب فلعاملين وفلصالة 
وفلسالم على سيدي فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت فلنائبات،

فلسادة فلنوفب،

حض6فت فلسيدفت وفلسادة فملحتبمون،

تم  الذي  العرض  بهذا  املوقر  أمام مجلسكم  أتقدم  أن  يسعدني 
إعداده بناء على دراسة عميقة ومتأنية ملالحظات اللجنة االستطالعية 
اللجنة  زيارة  إثر  على  صادرة  ومالحظات  توصيات  وهي  وتوصياتها، 
للسجن املركزي مول البركي بآسفي والسجن املحلي توالل 1 مكناس 

واملركب السجني عين السبع الدار البيضاء.

كما هو معلوم لديكم، علما أن تقرير جوابيا تفصيليا قد أعدته 
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بشأن تلك املالحظات 
والتوصيات، والذي كان محل مناقشة في لقاء لجنة العدل والتشريع 
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وحقوق اإلنسان بتاريخ 8 من شهر يوليوز للسنة املنصرمة، ويشكل هذا 
اللقاء فرصة أخرى إلغناء النقاش بخصوص مضامين التقرير اللجنة 
االستطالعية، خاصة بالنسبة للقضايا األساسية التي أثارها التقرير 

الهام الذي أنجزته اللجنة املوقرة.

املهمة  أعضاء  والسادة  السيدات  بعمل  التنويه  بي  يجدر  بداية، 
االستطالعية، رئيسا ومقررا وأعضاء، ومن خاللهم أحب أن أنوه بعمل 
املؤسسة التشريعية، وباملنهجية التي اعتمدتها اللجنة في رصد واقع 
الكثيرة  القّيمة  والتوصيات  باملخرجات  وكذا  السجنية،  املؤسسات 

واملتنوعة التي تفضلت اللجنة بتقديمها.

االستطالعية  املهمة  أعضاء  والسادة  السيدات  به  قام  ما  إن 
يتجاوز العمل الذي تعودنا عليه في مجل�سي البرملان، وتجاوز املألوف في 
عمل اللجان االستطالعية، ويكاد يرقى إلى مستوى عمل لجان تق�سي 
الحقائق، على اعتبار معالجته العميقة والشاملة ألزيد من مؤسسة 
سجنية وتقديم املالحظات والتوصيات بشكل دقيق ومناقشة ذلك في 
اللجنة املعنية ثم مناقشته في جلسة عامة مع الحكومة. هذا االختيار 
ال شك أنه ليس باختيار تجاري وإنما هو اختيار مدروس ومقصود وهو 

اختيار في رأي الحكومة اختيار صائب.

وقد عملت اللجنة كما تمت اإلشارة إلى ذلك، على التواصل مع 
القطاعات الحكومية املعنية وعلى رأسها وزارة الدولة املكلفة بحقوق 
مع  للجلوس  سعيد  أنني  أكتم  وال  البرملان،  مع  والعالقات  اإلنسان 
أستفيد من مالحظات  أن  وأمكنني  لساعات طويلة،  اللجنة  أعضاء 
اللجنة ويمكن أن أكون أيضا بدوري قد أفدت. كما أن املهمة كان لها 
شرف االجتماع كما قلت باقي القطاعات الحكومية واملؤسسات ذات 
الصلة على رأسها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومع رؤساء جماعات 
ترابية تقع السجون املعنية في دائرة نفوذها. كما تواصلت أيضا مع 
املحامين والهيئات ومنظمات املجتمع املدني املعني، قد كان لكل ذلك 
األثر البالغ والهام في توظيف العديد من املعطيات والحقائق. ومن تمة 
يمكن أن نقول أن لدينا وثيقة مرجعية بخصوص يعني واقع السجون، 
وبخصوص األسئلة التي يطرحها هذا الواقع وبخصوص الحلول التي 

يمكن أن تقترح في هذا السياق.

كما أننا نثمن مثل هذه املهمة االستطالعية التي تندرج ضمن الدور 
البرملانية، وكذا في تعزيز دينامية  الرقابي املنوط دستوريا باملؤسسة 
اإلصالح التي تعرفها بالدنا والساعية إلى تخليق وترسيخ دولة الحق 
والقانون واملؤسسات، وال أكتمكم أنني كنت سأسعد بشكل أكبر لو 
أن برملاننا بمجلسيه قاما بإنجاز لجان تق�سي حقائق على األقل لجنة 
تق�سي حقائق واحدة بالنسبة لكل مجلس في السنة، أما هذه املهام 
االستطالعية فهي مهمة هذا مما ال شك فيه ولكنها في النهاية ما هو لجنة 
تق�سي حقائق فهو لجنة تق�سي حقائق وما هو لجنة استطالعية يبقى 

لجنة استطالعية.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة فملحتبمين،

إن املالحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، كما قلت سابقا، 
مهمة ومتنوعة ومناسبة من حيث توقيتها، إذ تتزامن مع إعداد مشروع 
قانون جديد يتعلق بتنظيم وتدبير املؤسسات السجنية والذي يشتغل 
عليه فريق مشترك بين وزارة الدولة واملندوبية العامة. وإننا عازمون 
رئيس  إشراف  وتحت  الحكومية  القطاعات  باقي  بمعية  هللا-  -بحول 
الحكومة، على أن يكون املشروع جاهزا ويحال عليكم في أقرب اآلجال، 
ولي اليقين أنه سيجيب -بإذن هللا- على العديد من األسئلة املطروحة 
ومن ضمنها توصيات اللجنة بشأن ما ينبغي إنجازه لتجد هذه التوصيات 

طريقها للتنفيذ والتفعيل.

على  اطالعكم  بعد  بإبدائها  تفضلتم  التي  املالحظات  أن  كما 
املجهودات  تبرز  االستطالعية،  باملهمة  املعنية  السجنية  املؤسسات 
من  عدد  تسجيل  مع  السجون،  بقطاع  للنهوض  بذلت  التي  املعتبرة 
أنسنة  تتطلب عمال إضافيا ملزيد من  التي  الخصاصات واالختالالت 

قطاع السجون.

وبالطبع، حينما نستمع وقد استمعنا بإمعان لكافة املداخالت، وهي 
تتقاطع من حيث التنويه بأهمية العديد من املنجزات كما أنها تضع 

أصابع على العديد من االختالالت.

وبالنظر لإلختصاصات املنوطة باملندوبية العامة إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج، فإن عملها تعترضه العديد من اإلكراهات والصعوبات، 
أولها أن املؤسسة السجنية ال تتحكم ال في عدد وال نوعية وافديها، فهي 
ليست فندقا كما قلت في مناسبات سابقة، تعلق على بابه عبارات 
تقررها  التي  األعداد  تستقبل  أن  املؤسسة  واجب  من  وإنما  مملوء 
الجهات القضائية مهما كانت قدرتها اإلستيعابية، وهو ما ينتج عنه 
السلطات  والتحديات. طبعا حتى  اإلكراهات  العديد من  لذلك  تبعا 
القضائية التي تباشر مهام املتابعة ومهام اإليداع في السجون أيضا لها 
إكرهاتها، ويمكن أن تبحثوا في هذا املوضوع لتقفوا على ذلك على وجه 

اليقين.

كما تكمن الصعوبة الثانية في كون املؤسسة السجنية إدارة أمنية 
بامتياز كما جاء في العديد من املداخالت، ألن األمن والضبط بجميع 
أبعاده يعتبر أحد املهام املناطة باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج، خاصة وأن غالبية املعتقلين من الفئة األصعب واألخطر في 
املجتمع غالبا نقولها غالبا هم الفئة األصعب. وقد تنتج عن هذه املهمة 
بة بعض التجاوزات والفلتات في معاملة بعض 

ّ
الصعبة واملعقدة واملرك

السجناء، وهو ما ينبغي التعاطي معه بالحزم الالزم املطلوب، حفظا 
لكرامة املعتقلين وحماية لحقوقهم األساسية.

أما الصعوبة الثالثة، فتتمثل في أن املندوبية العامة إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج هي أيضا إدارة اقتصاد وتموين، حيث هناك عشرات 
السجنية،  املؤسسات  مختلف  على  موزعين  املساجين  من  اآلالف 
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تستوطن شرق املغرب وغربه ووسطه وشماله وجنوبه، وهؤالء جميعا 
الرابعة  بالتموين الضروري والالئق. أما الصعوبة  ينبغي أن يتمتعوا 
فترتبط بكونها أيضا إدارة إجتماعية، تتولى الرعاية الصحية للسجناء، 

فضال عن كونها إدارة تربية وتكوين وتأهيل وما إلى ذلك.

إنه في ظل هاذ املهام املتعددة واملعقدة واملتشعبة، وبعد قرار جاللة 
امللك، محمد السادس، حفظه هللا، بإحداث املندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج، وبعد جهد مبذول من قبل مختلف السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية واملؤسسات الوطنية املعنية، وجب 
تدبير املؤسسات السجنية ووضعية  الكبيرفي مسار  بالتحول  التذكير 
قبلكم،  من  املنجز  العمل  هاذ  أن  من  يقين  على  ونحن  السجناء. 
ومخرجات تفاعل الحكومة معه، سيشكل ال محالة تراكما جديدا في 

مسار تطوير والنهوض بوضعية السجون باملغرب.

وبهذه املناسبة ال يفوتنا التنويه باملجهودات التي تبذلها املندوبية 
العامة إلدارة السجون، مندوبا وأطرا وأعوانا، من أجل النهوض بأوضاع 
املؤساست السجنية وتحسين أوضاع السجناء، والتي كانت دوما محل 
رعاية وعناية ملكية سامية، تمثلت في الكثير من الزيارات والتوجيهات 
القطاع  بهذا  الحكومة  عناية  عن  فضال  باملوضوع،  العالقة  ذات 
الحساس، من خالل مجموعة من املؤشرات الواضحة وأهمها املؤشر 

امليزانياتي كما سيتم بيانه الحقا.

في  فإننا  التقرير،  هذا  في  وتوصياتكم  مالحظاتكم  مع  وتفاعال 
الحكومة نؤكد على ما يلي:

أن  االستطالعية  املهمة  تقرير  مضمون  خالل  من  يتبين  أوال: 
املالحظات والتوصيات الواردة به قد تعّرضت، في جانب منه، لإلطار 
القانوني والتنظيمي لتدبير املؤسسات السجنية باملغرب، وهو ما يعتبر 
مما  كبير  جزء  إصالح  في  جديدة  انعطافة  إحداث  في  الزاوية  حجر 
أوردتموه في هذا املحور، فإننا نؤكد على أن الحكومة، كما أشرت إلى 
ذلك سابقا وكما أشرتم إلى ذلك أيضا أنتم، على األقل ممن تحدث 
منكم، قد باشرت مراجعة شاملة للقانون 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيير 
املؤسسات السجنية، مواكبة لإلصالحات التشريعية والتنظيمية التي 
قواعد  مع  وتماشيا  دستور2011،  على  املصادقة  بعد  بالدنا  عرفتها 

»نيلسون مانديال« املعتمدة منذ 2015.

كما تهدف هذه املراجعة إلى تحقيق إنسجام مع التوجهات الكبرى 
إلصالح منظومة العدالة وما انبثق عنها من مشاريع قوانين، وما ينبغي 
أيضا أن ينبتق مما هو لدى حضراتكم في اللجنة املعنية ومما ينبغي أن 
تحيله عليكم الحكومة. لذلك، فإن املندوبية قد أعدت بالفعل كما 
أشرت إلى ذلك مسودة مشروع القانون املذكور. وقد كلفني شخصيا 
السيد رئيس الحكومة بتتبع هذا امللف، واآلن أقول لكم خالل أسبوع 
إن شاء هللا على األكثر إن شاء هللا األسبوع املقبل، سنكون قد حسمنا في 
النسخة النهائية بالنسبة للجنة املشتركة ديال وزارة الدولة مع املندوبية 

ليحال على السيد الرئيس إلحالته على املسار العادي الذي ينبغي أن 
يخضعه حتى مصادقة مجلس الحكومة ليحال على املجلس املوقر.

اإلعتقال  تدبير  منظومة  تطوير  إلى  القانون  هذا  مشروع  ويهدف 
وتطوير  للمعتقلين،  األساسية  بالحقوق  املتعلقة  املكاسب  وتعزيز 
منظومة تدبير املؤسسات السجنية بما في ذلك التدبيرالرقمي للمعطيات 
القانوني  التأطير  أبرزها  ومن  اإلدماج،  إلعادة  التأهيل  برامج  وتعزيز 
لتشغيل السجناء، فضال عن تطوير تدبير الخدمات اإلجتماعية ألطر 
وموظفي املؤسسة السجنية. وسيشكل إخراج هذا النص التشريعي إلى 
الوجود إستجابة للعديد من التوصيات الواردة في تقرير حضراتكم، بما 
في ذلك مراجعة املواد املتعلقة باألمن والضبط، كما سيعالج عددا من 
اإلجراءات واملساطر املتعلقة بنظام التصنيف. وال شك أنكم اآلن وبعد 
أن قمتم بهاد املهمة، أصبحتم أكثر تأهيال إلنضاج مشروع قانوني أكثر 

فاعلية وأكثر استجابة لحاجيات مجتمعنا ومؤسسات بالدنا.

كما تجدر اإلشارة إلى أن التعجيل باملصادقة على مشروع تعديل 
القانون الجنائي، الذي نتمنى أن يخرج إلى الوجود في هذه الوالية، نظرا 
ألهميته وارتباطه بإصالحات مهمة وعميقة، فهذا موضوع نصرف فيه 
النظر إليكم، لكننا يحذونا أمل كبير في إستجابتكم إن شاء هللا املالئمة. 
تم  راه  الجنائية، وهذا  للمسطرة  تعديل جديد وعميق  إنجاز  كذلك 
إعداده في املرحلة السابقة، الوالية السابقة أقول لكم، يعني هناك 
مشروع قانون املسطرة الجنائية، يعني عّدل يعني الكثير من النصوص، 
وفق أوال ما يدعو إليه الدستور ووفق إتفاقيات دولية وتوصيات ميثاق 
إصالح العدالة، وكذلك إستجابة لكثيرا من مطالب املجتمع الحقوقي 

وكذلك مطالب البرملان.

أريد أن أقول للسيد النائب املحترم، أن ذلكم املشروع أعد على 
قاعدة يعني مشاورات مجتمعية واسعة لم يشهد لها املغرب مثيال، 

طبعا راه كاينة هناك املسطرة املدنية إلخ...

طرف  من  املبذولة  املجهودات  من  بالرغم  أنه  بالذكر،  والجدير 
رئاسة النيابة العامة والدوريات التي عممتها على املحاكم بهذا الشأن، 
الزال اإلشكال قائما فيما يخص عدد املعتقلين ونسبة عدد املعتقلين 
اإلحتياطيين، اآلن هي كتراوح بين %40-%39 وهذا موضوع حّساس 
وموضوع يعني ينبغي مدارسته، وأنا شخصيا مستعد نساهم في هذا 
النقاش ألنني خبرته عن قرب. ولعل اعتماد العقوبات البديلة، كما 
جاء في بعض التدخالت، التي ورد بها مشروع القانون الجنائي وأيضا 
ينبغي أن تكتمل من خالل مشروع قانون املسطرة الجنائية وخى يخرج 
مشروع القانون الجنائي إلى ما كان قانون املسطرة الجنائية ماغاديش 

يمكن يتم تدعيم منظومة العقوبات البديلة.

أقول أن من شأن تفعيل نظام العقوبات البديلة أن يخف نسبيا 
من الضغط املتزايد على مرافق املؤسسة السجنية ومواردها البشرية، 

مما سيكون لها األثر اإليجابي كذالك على العديد من الخدمات



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7938  

غرف  حيث  من  سواء  األساسية،  وحقوقهم  للمعتقلين  املقدمة 
الرعاية  مرافق  أو  والفسحة  فضاءات  أو  التغدية  جودة  أو  اإليواء 

الصحية أو مستوى تنفيذ برامج التربية والتكوين.

وعليه، يبقى األمل معقودا، أقول وأكرر وأؤكد، يبقى األمل معقودا 
االحتياطي  االعتقال  بترشيد  الصلة  ذات  املقتضيات  مراجعة  على 
وإعمال بدائل للعقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع املؤسسات 

السجنية من أجل التخفيف من حدة االكتظاظ.

ثانيا: لقد قطع املغرب خالل السنوات األخيرة أشواطا مهمة على 
درب الوقاية من التعذيب وغيره من دروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة، هذا مهم جدا، والذين يريدون أن يقفوا على 
مؤشر مستوى تطور حقوق اإلنسان يبنغي أن يقولوا بأنه راه قطعنا 
مع التعذيب املمنهج، راه كان اختطافات وكان مشاكل من النوع اللي 
هو صعيب بزاف، هاد ال�سي كل �سي اململكة قطعت معه وأصبح من 
املا�سي. هذه مؤشرات مهمة، باقي عندنا اختالالت، باقي عندنا مشاكل 
وكل الدولة وكل املجتمع ..ولكن شتان بين أن اإلنسان يعني يبيت في 
أحضان أسرته حتى يتم تغييبه، كيف؟ ومتى؟ ال تدري، كاين إشكاالت 
في  وذواتنا  أنفسنا  مع  صرحاء  نكون  أن  ينبغى  نعالجها،  أن  ينبغي 
تجاوزها، ولكن هادي ما�سي هي هادي. إذن املغرب، والحمد هلل، قطع 
خالل السنوات األخيرة أشواطا مهمة على درب الوقاية من التعذيب 
وغيره من دروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
2019 بإحداث اآللية الوطنية للوقاية من  توجت خالل شهر شتنبر 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  إعادة  بمناسبة  التعذيب 
املبذولة من  للجهود  ثمرة  كانت  والتي   ،15.76 رقم  القانون  بموجب 
قبل الجميع، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
وجمعيات ومنظمات املجتمع املدني، وهو ما يعكسه بجالء قلة الشكاية 
ذات الصلة باملوضوع ويؤكده كذلك تقرير املهمة االستطالعية للجنة 
التنويه  الزيارة، حيث وجب  الثالث محل  للسجون  املوقرة  البرملانية 

بجهود املندوبية العامة إلدارة السجون أيضا في هذا السياق.

ومرة أخرى، نؤكد أن املغرب قد قطع مع آفة التعذيب املمنهج منذ 
زمن، وإن كان ذلك ال ينفي وجود حاالت معزولة أو تجاوزات مرتبطة 
بسوء املعاملة التي قد تقع هنا أو هناك، يتم غالبا معالجتها واتخاذ 
التدابير القانونية الالزمة في حق مرتكبيها والتي تبقى في النهاية مرفوضة 
وأثرها تبقى أيضا محدودة، مع العلم أنه في الوقت الذي لم تسجل 
فيه أي حالة وفاة جراء التعذيب بين نزالء املؤسسات السجنية خالل 
السنوات األخيرة، فوجئنا لألسف الشديد خالل سنة 2020 بإقدام 
أحد املعتقلين على خلفية قضايا اإلرهاب على إزهاق روح بريئة ألحد 
موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، رحمه هللا 

رحمة واسعة، غيرة وعدوانا.

وضمان  املجتمعي  النسيج  في  السجناء  إدماج  إعادة  إن  ثالثا: 
في  السجنية  املؤسسة  نجاح  على  مؤشر  داخله  اإليجابي  انخراطهم 

القيام باألدوار املنوطة بها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تنظيم العديد من 
األنشطة داخل املؤسسات السجنية وتطوير برامج مختلفة، بشراكة 
مع عدد من املؤسسات الوطنية والقطاعات املعنية وهيئات املجتمع 
املدني، سواء من خالل برنامج محاربة األمية أو التكوين املنهي وكذلك 
متابعة التعليم بمختلف أسالكه أو غير ذلك من األنشطة والشراكات 
املهارات  من  تمكينهم  خالل  من  املعتقلين،  تأهيل  إعادة  تروم  التي 
والكفاءات الضرورية إلعادة انخراطهم من جديد في الحياة املجتمعية.

وارتباطا باملوضوع، تستفيد فئات خاصة من الساكنة السجنية 
قناعاتهم  في  النظر  إعادة  من  تمكينهم  إلى  تهدف  نوعية  برامج  من 
املجتمع،  في  اإلندماج  وإعادة  املصالحة  لتحقيق  أفكارهم  ومراجعة 
حيث يعتبر«مصالحة« أحد البرامج الناجحة في مجال إدماج فئة من 
نزالء الساكنة السجنية الذين تمت إدانتهم على خلفية قضايا التطرف 
واإلرهاب وبالطبع هذا برنامج أصبح برنامجا مرجعيا للعديد من الدول 
الذات  مع  املصالحة  أساسية:  محاور   3 على  البرنامج  نزول  ويرتكز 
واملصالحة مع النص الديني واملصالحة مع املجتمع ويهدف البرنامج 
الذي عهد إلى لجنة علمية وطنية تضم خبراء أكفاء مهمة إعداد منهجية 
تنفيذه إلى التأثير الشمولي لهذه الفئة من السجناء وتأهيلهم نفسيا 
وفكريا وسلوكيا للتعامل بطريقة سليمة وصحيحة مع نظم املجتمع 

ومؤسساته مما يمكنهم من اإلندماج السلس والناجح والناجع داخلها.

رابعا: لقد عرفت ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج خالل العشر سنوات األخيرة تطورا ملموسا والفتا حيث انتقلت 
من مليار و137 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 2 مليار و385 مليون 
درهم برسم سنة 2021 أي بزيادة تجاوزت نسبة %100 10 سنوات 
كما ظلت املندوبية العامة ضمن القطاعات الست األولى من حيث 
التي  املالية  القوانين  برسم  املحدثة  املالية  املناصب  من  االستفادة 
تتشرفون باملصادقة عليها خالل السنوات األخيرة وقد كان لهاد التطور 
اللوجيستكية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  على  إيجابية  انعكاسات 
والخدمات االجتماعية واألمنية املقدمة إلى املعتقلين وهو ما مكنها من 
إطالق عدد من مشاريع البناء التي رامت في مجملها الرفع من الطاقة 
اإليوائية لعدد من املؤسسات السجنية وتحسين جودة إيواء نزالئها، 
حيث عرفت السنوات الخمس األخيرة تم افتتاح 17 مؤسسة سجنية 
وفق تصاميم هندسية مطابقة للمعايير الدولية املعمول بها من حيث 
املحالت املخصصة لإليواء واملرافق األساسية مقابل إغالق نفس العدد 
من املؤسسات القادمة اللي هي كانت مهترئة ومتهالكة وذلك وفق مقاربة 
تهدف إلى تحقيق التوازن بين كل ما هو إدماجي وأمني فيما ال تزال مشاريع 
بناء إصالح وترميم سجون أخرى جارية ومتواصل كما عرفت تغذية 
السجناء تطورا هاما وملموسا حيث انتقلت قيمة الوجبة الغذائية 
لكل سجين من 10 دراهم قبل سنة 2015 ما�سي بعيد 10 دراهم إلى 17 
درهم ابتداء من سنة 2017 وقد ساهم إلغاء نظام القفة وتفويت تدبير 
التغذية إلى القطاع الخاص في تخفيف األعباء على األسر في تخفيف 
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عليها  وكان  األسر  عليها  كانت  التي  الحالة  تصورو  األسر  على  األعباء 
السجناء تصورو أن نصبح أمام وضع يعفي األسر خاصة منها الضعيفة 
من كل هذه االلتزامات ومن كل هذه األثقال ومن كل هذه املشاكل هذا 
يعني واحد اإلنجاز كبير ينبغي أن يحمد ببالدنا بكافة مؤسساتها وكافة 
مكوناتها وبالطبع هذا أدى أيضا إلى الحد من مجهودات املوظفين في مهام 
املراقبة والتفتيش .... راه كانو هادوك املوظفين ...أو بعدد أقل عندهم 
مهام أخرى وهي عسيرة وصعبة تفتيش القفف، ويعني إجراء املراقبة، 
وذلك عوض توجيه موجوداتهم نحو املهام األساسية واملتمثلة أساسا 
في ضبط األمن وترحيل السجناء كما مكن إلى حد كبير من خفض نسبة 
تسرب املمنوعات برسم سنة 2020 مقارنة بما تم تسهيله سنة 2016 
أي قبل إلغاء نظام القفة حيث انخفض على سبيل املثال عندد حاالت 
حيازة املخدرات بنسبة %48.16 الحسابات واإلحصائيات مهمة يعني 
املخدرات %48.16 وعدد حاالت ضبط األدوات الحادة بنسبة 47.08% 
ولتجاوز مشاكل تؤخر االستجابة بطلبيات السجناء باملتجر وأنا أعترف 
البيروقراطية راه داك�سي  بأنه كاين شوية ديال املشاكل كاين شوية 
غادي يشوفو السيد املندوب العام لتجاوزه فإن اعتماد نظام معلوماتي 
وتعميمه سيمكن أهالي املعتقلين من الولوج إلى عدة خدمات عن بعد 
في وقت أق�سى وبأعداد أقل من قبيل القيام بالشراءات املذكورة وأخذ 
مواعيد الزيارة وإجراء التحويالت املالية من قبيل القيام بالشراءات 
املذكورة وأخذ مواعيد الزيارة وإجراءات للتحويالت املالية كما سيمكن 
هذا النظام من تيسير عملية املراقبة والتتبع حفاظا على أمن املؤسسات 

السجنية وسالمة السجناء.

خامسا: إنه بالرغم مما يمكن تسجيله من مالحظات بخصوص 
منظومة الرعاية الصحية باملؤسسات السجنية سواء من حيث قلة 
األطر الطبية أو البنايات والتجهيزات راه تكلمتم من جملة ما تكلمتم 
عن محدودية عدد األطباء النفسانيين األطباء النفسانيين ما�سي العدد 
ديالهم محدود فقط في حتى في وزارة الصحة حتى في القطاع الخاص 
راه كاين لتيم�سي تبغي تشوف طبيب نفساني خاصك 3 أشهر 4 اشهر 
بالدنا راها في طور النمو وفي طورالتكوين وفي طور هاد ال�سي راه صعيب 
ما كيجيش هكداد راه غنتكلم معاه هاد القضية ديال املعادلة الصعبة 
ديال وضعية السجون وضعية السجون وضعية خارج السجون راها 
وضعية ما�سي ساهلة خاص التفكير فيها جيدا، ومع ذلك فإن املؤشرات 
املرصودة تبقى إيجابية جدا وتبعث نسبيا على االرتياح مقارنة باملؤشرات 
املسجلة على املستوى الوطني حيث يبلغ معدل عدد الفحوصات لكل 
سجين في السنة 6 فحصوات، أما بنسبة التأطير فقد بلغت في متم 
دجنبر 2019 طبيبا لكل 89 سجين وطبيب أسنان لكل 1167 إوا راه 
نسبة يعني التأطير الطبي داخل السجن راه أكثر منها خارج السجن، وإال 
قلنا 6 فحوصات لكل سجين أنا كنسولكوم انتما شحال من فحص 
تدوزو انتما كبرملانيين بصدق بكل أخوة وبكل صراحة، انتما البرملانيين 
اللي دائما الناس ينظرون إليكم واحد النظرة مع أنكم املهم ليس كل 
ما يقوله الناس صحيح ليس كل ما يقوله الناس خطأ لألسف الشديد 

ورغم كل ذلك فإننا مطالبون ببذل املزيد من الجهود على هاد املستوى 
الصحية  األوضاع  تحسين  من  املزيد  أجل  من  الصحي  املستوى  أي 
للسجناء لكن أيضا تحسين األوضاع الصحية لعموم املواطنين طبقا 
للمبادئ اللي هي مبادئ العدالة االجتماعية والحق في الصحة اللي هو 

حق أسا�سي تنص عليه في الدستور وكافة املواطنين.

سادسا: ينبغي التأكيد على أن النهوض بقطاع السجون يمر عبر 
تحسين الوضعية املادية واالجتماعية ألطر وموظفي هذا القطاع كما 
الذين  املوظفين  هؤالء  حق  عن  ذلك،  إلى  باإلشارة  جميعا  تفضلتم 
يستحقون كل التقدير وكل التشجيع ونؤكد لكم حضرات السيدات 
الوضعية  أن  الشديد  ولألسف  أنه  املحترمين  النواب  والسادة 
الوبائية التي تعيشها اململكة ترتبت عنها صعوبات اقتصادية ومالية 
فرضت إعادة ترتيب األولويات لتأمين االستقرار االجتماعي واإلنعاش 
االقتصادي والشك أن الحكومة حكومة كمؤسسة غنهضر على السنة 
وال السنةة جاية الحكومة كمؤسسة الشك أنها إن شاء هللا في املستقبل 
وأرجو أال يكون ذلك بعيدا ستعمل على تلبية متطلبات النهوض باملوارد 
الصحية  عافيتها  بالدنا  تستعيد  أن  بعد  السجون  ملندوبية  البشرية 
واالقتصادية واملالية، كما تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون املنظم 
للمؤسسات السجنية يضمن مقتضيات تهدف إلى تعزيز النهوض أوال 
باألوضاع املادية ألنها غادي نقترحو نظام أسا�سي محفز وكذلك يعني 
واحد املؤسسة ديال األعمال االجتماعية التي يمكن أن تلبي حاجيات 

هامة ملوظفي هذا القطاع.

سابعا: إننا إذ نتفق مع السيدات والسادة أعضاء املهمة االستطالعية 
الجماعي آلليات هامة بتطوير  بالتفكير  املتعلقة  التوصية  بخصوص 
العقوبة وجعلها زمنا يكون فيه السجين منتجا  التدبير فترة  فلسفة 
عوض أن يكون عبئا يتحمله املجتمع والدولة كلفة عقاب فإننا نشير إلى 
أنه تم إطالق برنامج حول التكوين الحرفي الفني وتشغيل السجناء يروم 
تمكينهم من مهارات حرفية وتشغيلهم بالوحدات اإلنتاجية املحدثة 
باملؤسسات السجنية مع العلم أني استمعت إلى مقترحات وجيهة من 
قبل بعض السيدات والسادة النواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان ونحن نفكر في الكيفية املالئة إلدماج بعض يعني املقاربات 
لجعل السجون وحدات إنتاجية في إطار واحد النوع من التشاركية 
مع القطاع الخاص وبالطبع الشك أن املشروع حينما سيحال عليكم 

سوف تنفتون فيه كثيرا من اإلقتراحات الوجيهة في هذا الباب.

فلسيد فل6ئيس،

حض6فت فلسيدفت وفلسادة فملحتبمين،

نبغي تتبعو معايا هذا املوضوع إلن كان النهوض بأوضاع السجناء 
واجب  السجناء  السجون وضمان كرامة  بأوضاع  النهوض  كان  فإذا 
على الدولة وحق من الحقوق األساسية لهؤالء، فإن ذلك يتطلب رصد 
إمكانات مالية وبشرية هامة لبلوغ ما تتطلبه املعايير الدولية املعتمدة في 
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هذا الباب، وإذا كانت بالدنا كما تعبر عن ذلك األرقام امليزاناتية وغيرها، 
بذلت جهودا كبيرة منذ سنوات في هاد اإلتجاه، فإنها لم تستطع بالفعل 
أن توفر كافة الشروط الضرورية لجعل البيئة السجنية بيئة ضامنة 
بشكل كافي وكلي للكرامة ديال السجناء، خاصة على صعيد املساحة 
املخصصة للمعتقل، وهنا يثور سؤال هام ودقيق، وهنا يثور السؤال 
هام ودقيق أطرحه على نف�سي وأطرحه على السيدات والسادة البرملانيين 
ألنكم ال تمثلون شيئا من الفئات وإنما تمثلون الشعب املغربي كله، هل 
من الصواب ومعقول جعل البيئة السجنية بيئة توفر ظروف عيش ال 
توفر الدولة أحسن منها خارج السجن، والجواب واضح ومحسوم، ذلك 
أنه إذا كان من الواجب ضمان الحدود الدنيا ملا هو حقوق أساسية 
للسجناء فإن النهوض بهذه الحقوق وتطويرها يتعين أن يأخذ بعين 
اإلعتبار مستوى تطور الحقوق خارج املؤسسات السجنية، كما ينبغي 
التفريق بين الحقوق الجوهرية التي ال يجوز التفريط فيها وال االنتقاص 
منها بأي حال من األحوال خاصة منع التعذيب وسوء املعاملة، هادي 
ما فيهاش خاص تكون يعني يكون فيها مائة في املائة يعني االحترام التام 
ينبغي أن  التي الشك أن تطويرها  املادية واالجتماعية  الحقوق  وبين 
يأخذ بعين اإلعتبار مستوى تطورها خارج السجن، مما ال يجعل البيئة 
السجنية أفضل من البيئة العامة للعيش لعموم املواطنين وهي معادلة 
العامة  باألوضاع  النهوض  على  عازمة  هللا  بحول  بالدنا  لكن  صعبة 
للمواطنين سواء كانت هذه األوضاع معنوية أو مادية والنهوض بكافة 
حقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال شك أن ذلك 
سيشمل حتما السجينات والسجناء عبر ربوع اململكة، إذا ما يمكنش 
لينا نقولوا السجناء السجناء، ونضبطو باش نفرضو واحد الوضع اللي 
هو فيه واحد النوع من ترقي في عيش الساكنة السجنية الذي يصبح 
يتجاوز املستوى العام للمجتمع، إذن شنو خص، خصنا تكون مقاربة 
شاملة في الوقت اللي خصنا نعالجوا بعض األمور تكون حاسمة فيها 
قلتها، وبعض األمور األخرى خاصنا لذلك البد أن يكون منظور املوضوع 
اللجنة اإلستطالعية قد وقفت على  كانت  وإذا  عام وشامل ودقيق. 
العديد من االختالالت والنقائص، فال شك أن الحكومة ومعها املندوبية 

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ستعكف على معالجة ما يمكن 
معالجة منها هذا ال شك فيه، مع العلم أن بعض النقائص ستظل 
واش  دبا  املعلنة،  وأولوياتها  البالد،  إمكانات  بمستوى  ارتباطا  قائمة 
اسمحوا لي واش نبقاو غاديين نبنيو السجون إيال كان عندنا خصاص 
في املدارس وخصاص ديال املستشفيات، واش تقبلو هاد ال�سي؟ إيال 
كنتو تقبلو قولوها لي ونمشيو فيه، لكن أكيد أن ال أحد يقبله، خاصنا 
شوية ديال ما�سي شوية بزاف ديال املستشفيات، خصنا بزاف ديال 
املدارس، وخاصنا أيضا السجون اللي قدر عليه هللا �سي حاجة تكون في 
املستوى ديال الحد األدنى من الظروف املالئمة، خص يكون داك ال�سي 

مع بعضيتو وغادي كما قلت بواحد التصور مندمج.

النواب  والسادة  السيدات  مجهودات  مجددا  أثمن  الختام  وفي 
ومقررا  رئيسا  أخرى  مرة  االستطالعية  املهمة  هذه  أعضاء  البرملان 
وأعضاء وهي مهمة استطالعية ال شك أنها كانت عندها أهداف نبيلة 
والتي لم تأتي إستجابة لحاجة أو أزمة طارئة وإنما كانت بمبادرة متبصرة 

واعية للمؤسسة التشريعية،

مما مكنها من العمل بسالسة وأريحية وقدمت توصيات نوعية، كما 
أن مثل هاد املبادرات من شأنها أن تزيد في تعزيز التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، وستبقى الحكومة رهن إشارة السيدات والسادة 
النواب في هذا املوضوع كما باقي املواضيع وهللا املوفق والهادي إلى سواء 

السبيل. شكرا لحضراتكم. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة وزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع البرملان 
هذا  التنفيذية،  واملؤسسة  التشريعية  املؤسسة  بين  التعاون  كذلك 
دورنا كاملين باش نرفعو من املستوى الديمقراطي وحقوق اإلنسان 

داخل البالد.

شكرا لكم السيدات النائبات والسادة النواب على حسن تعاونكم 
وراعت فلجلسة.
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محض6 فلجلسة فل6فبعة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: اإلثنين 25 جمادى اآلخرة 1442ه )8 فبراير 2021م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  فل6ئاسة: 
مجلس النواب.

فلتوقيت: ثالث ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة بعد الزوال والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  فألعمال:   دول 
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .-
العلمي؛

التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛ .-

الشغل واإلدماج املنهي؛ .-

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .-
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج.

فلسيد محمد فلتويمي بن  لون رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين.

افتتحت الجلسة،

فلسيد فلوزي6 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

من فضلكم، من فضلكم طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال 
النواب  مجلس  يعقد  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  بمقتضيات 
جلسته األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية في إطار مراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  28 سؤاال  اليوم  األعمال  ويتضمن جدول  الحكومي، 
التالية..، من فضلكم شوية ديال الهدوء، السكوت  على القطاعات 
القطاعات  النواب..  والسادة  السيدات  فضلكم  من  فضلكم،  من 
التالية: التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ 
واإلدماج  الشغل  واألسرة؛  واملساواة  اإلجتماعية  والتنمية  التضامن 
املنهي وأخيرا القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج. أعطي الكلمة 
اآلن للسيد أمين الجلسة لتقديم آخر ما ورد على الرئاسة فليتفضل 

مشكورا.

فلسيد بولون فلسالك أمين فملجلس:

بـ:  املستشارين  مجلس  رئيس  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل 
مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال 

اإلجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
العامالت  مهنة  بتنظيم  يتعلق   45.18 رقم  قانون  مشروع  املدينة؛ 

والعاملين اإلجتماعيين.

ومن الفريق الفريق اإلشتراكي توصل مكتب املجلس بـ: مقترح قانون 
يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 املتعلق بوقاية األشخاص من 
أخطار الكالب؛ مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 9 و17 من 
القانون 05.00 بشأن النظام األسا�سي للتعليم األولي؛ مقترح قانون 
بكفالة  املتعلقة   15.01 القانون  من  و19   9 املادتين  بتعديل  يتعلق 

األطفال املهملين.

ومن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية توصل املكتب بمقترح 
قانون يق�سي بتفويض أصول الشركة املغربية للصناعات التكريرية 

لحساب الدولة.

توصلت رئاسة املجلس النواب ب 122 سؤال شفوي؛ 233 سؤال 
كتابي؛ 282 جواب عن أسئلة كتابية، وتم سحب ثالث أسئلة شفوية، 

وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شك6ف فلسيد فألمين،

سيعقد  املجلس  أن  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  أخبر 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين 
األسئلة  حصة  بعد  مباشرة  وذلك  الدولية  باإلتفاقيات  والخاصة 

الشفهية هاته.

املقدمة  الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة  أود  والسادة،  السيدات 
من لدن السيدات والسادة النواب بناء على املادة 152 من النظام 
الداخلي، فقد برمج الطلبين التاليين: عن وضعية قطاع الحمامات في 
ظل استمرار إغالقها وانعكاساتها السلبية على الوضعية اإلجتماعية 
ألصحاب هذه الحمامات والعاملين بها عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية؛ وقرار إغالق الحمامات التقليدية والرشاشات عن الفريق 

اإلشتراكي أتمنى أن تكون وحدة املوضوع في هاد املادتين.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

على إثر فوز املنتخب الوطني املغربي املحلي لكرة القدم بكأس أمم 
إفريقيا للمحليين وعن جدارة واستحقاق وللمرة الثانية على التوالي، 
والتي احتضنتها دولة الكاميرون الشقيقة، وأمام هذا التألق الريا�سي 
الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  بالدنا  عرفه  الذي  الكبير 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وبإسم الرئاسة وكافة أعضاء 
املجلس، ال يسعني إال أن أتقدم لكافة مكونات املنتخب الوطني العبين 
وأطر تقنية وطبية وإدارية والجامعة امللكية لكرة القدم بأصدق عبارات 
اإلشادة والتقدير باألداء التقني الرفيع وبالروح التنافسية العالية، التي 
أبان عنها هذا املنتخب الطموح طيلة مباريات في هذه البطولة اإلفريقية 
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املتميزة، وقبل الشروع في جدول األعمال أخبر املجلس املوقر أنه في 
النواب،  رئيس مجلس  السيد  يعقده  الذي  األسبوعي  اإلجتماع  إطار 
مع السيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، قد تداول في 
الرقابي والتشريعي،  بالحكومة على املستوى  موضوع عالقة املجلس 
ق بأهمية 

ّ
كما استحضر اإلجتماع روح ومنطوق الدستور خاصة ما تعل

التوازن والتعاون الذي يتعين أن يطبع هذه العالقة خدمة لقضايا 
مكونات  أبدت  العالقات  هذه  ملسار  واستحضارا  األمة،  وانشغاالت 
الحكومة،  لبعض مكونات  انتقادا صريحا  أغلبية ومعارضة  املجلس 
سواء من حيث غيابها املتكرر لجلسات األسئلة الشفهية وعدم تجاوبها 
مع العديد من املبادرات التشريعية النيابية، التي فاقت 200 مقترح 
في موضوع  التحدث  للتجاوب مع طلبات  املستدام  أو رفضها  قانون 
عام وطارئ خالل الجلسات األسبوعية، كما سجلوا التأخير الحاصل 
في الجواب عن األسئلة الكتابية، وانطالقا من روح املسؤولية تجّدد 
مكونات املجلس دعوتها للسيد رئيس الحكومة من أجل تدارك هذه 
اإلختالالت التي تمس حسن سير املؤسسة وأداءها، كما تظل مكونات 
املجلس منفتحة على كافة اإلقتراحات التي من شأنها تعزيز التعاون 

والتكامل بين املجلس والحكومة.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
السيد الرئيس نقطة نظام؟ نقطة نظام تفضل ال�سي.

فلنائ4 فلسيد عبد فلعزيز لشه4)نقطة نظام(:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم،

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

بلغ إلى علمنا بكل أ�سى وأسف وفاة 24 شخصا غرقا بمدينة طنجة، 
لذا نلتمسكم السيد الرئيس، أن تدعو كافة أعضاء مجلس النواب 

املوقرين للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح هؤالء الشهداء.

فلسيد رئيس فلجلسة:

تفضل السيدة النائبة، نقطة نظام .

فلنائبة فلسيدة زهور فلوهابي )نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

في نفس اإلتجاه نتفجأ هذه اللحظة بغرق ربعة 24 مواطن ومواطنة 
ذنبهم الوحيد أنهم ضحايا لقمة العيش، ضحايا القطاع الغير املهيكل، 
ضحايا سياسة اقتصادية غير موفقة نهائيا، أتمنى السيد الرئيس أنكم 
تقفوا دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح شهداء لقمة العيش، 

شكرا لكم السيد الرئيس.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، نقطة نظام السيد الرئيس؟ تفضل العدالة والتنمية.

فلعدفلة  ا6يق  رئيس  إب6فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ4 
وفلتنمية )نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

وا هاذي فاجعة السيد الرئيس أنه وفاة 24 عامال وعاملة في أماكن 
ي 

ّ
سرية ديال املؤسسات اللي هي ديال صناعية، واللي يعني كتأدي مل

ما كاينش هاذ وسائل املراقبة الهاذ الفاجعة وهاذي مناسبة باش نقراو 
الفاتحة، فقط السيد الرئيس أنا أريد أن أنّبه باش يكون فيما يتعلق 
بهاذ ال�سي انتاع العالقة ديال الحكومة باملؤسسة التشريعية خصنا 
نقولو شكون هي القطاعات التي ترفض؟ ما تنقولوش الحكومة كاملة، 
راه بعض الوزراء دائمي الحضور ودائمي اإلستجابة والبعض منهم ما 
كنشوفوهش خالل السنة، بما في ذلك حتى هتذام املبادرات الرقابية 

ديال املهام اإلستطالعية.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق اإلشتراكي في نقطة نظام..... 
تفضل ال�سي شقران.شكرا لكما تفضلوا السيد الرئيس تفضلوا نقطة 

نظام.

فلنائ4 فلسيد شق6فن أمام رئيس فلف6يق فإلشتبفكي )نقطة 
نظام(:

السيد الرئيس املحترم، ال يسعنا في الفريق اإلشتراكي ونحن يعني 
على بعد دقائق معدودة من العلم ديالنا أو حوالي ساعة من العلم 
ديالنا بالخبر األليم ديال هاد الضحايا الذين سقطوا بمدينة طنجة 
ال يسعنا إال أن نترحم عليهم ونتقدم بالعزاء لعائالتهم، لكن في ذات 
الوقت نطلب فتح تحقيق كامل بنتائج تامة ليس فقط فتح تحقيق 
ولكن ترتيب املسؤوليات ألن األمر يتعلق بحادث تترتب عنه مسؤوليات 
كان ضحاياها هؤالء البسطاء من املواطنات واملواطنين، ندعو للوقوف 
دقيقة صمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، لكن نؤكد 
على ترتيب املسؤوليات هذا من جهة، من جهة ثانية السيد الرئيس وقد 
تلوتم بالغا الذي مرتبط باجتماع ديال رؤساء الفرق صبيحة اليوم مع 
السيد رئيس مجلس النواب نتحدث عن الحكومة ونحمل الحكومة 
كاملها كامل املسؤولية على الحالة ديال الغياب الذي نسجلها أسبوعيا 
في املجلس بصرف النظر ألنها األمر يتعلق بعمل تضامني داخل الحكومة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للتقدم واالشتراكية تفضل السيدة 
النائبة السيدة الرئيسة.
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فلنيابية  فملجموعة  رئيسة  لبلق  عائشة  فلسيدة  فلنائبة 
للتقدم وفالشتبفكية )نقطة نظام(:

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

بالفعل اليوم املغرب كيعيش فاجعة أخرى تذكرنا فاجعة طنجة 
تذكرنا بفاجعة روزامور اللي وقعات في الدار البيضاء وال نستخلص 
الدروس، هاد العمال ماتوا غرقا إيه باألمطار ولكن ماتوا ألنهم كانوا 
كيعملوا في وحدة صناعية سرية في املرائب، وبالتالي سنترحم على أرواحهم 
أكيد ولكن األسا�سي وسنقرأ الفاتحة على أرواحهم ولكن األسا�سي هو 
باملحاسبة وربط  فتح تحقيق وتحديد املسؤوليات وربط املسؤولية 
املسؤولية باملحاسبة، ألن هاد الناس ماتوا إيه غنترحموا عليهم ولكن 
خصنا ناخدوا حقهم وحق ذويهم وخصنا من اليوم نستخلصوا الدروس 
باش تكون الحماية الحماية الحماية اإلجتماعية فأماكن العمل واحترام 
الحقوق ديال العمال والعامالت وخصنا نحملوا املسؤولية للحكومة، 
وتخضع  للمسؤولية  تخضع  وخصها  للبرملان  تجي  خصها  الحكومة 
للمراقبة وكنحملوا املسؤولية لرئيس الحكومة رئيس الحكومة عندوا 

مسؤولية سياسية قي غياب الوزراء غياب بعض الوزراء.

فلسيد رئيس فلجلسة:

السيد  تفضل  الحركي،  للفريق  الكلمة  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد محمد فلسيمو )نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

كذلك  الحركي  الفريق  في  نحن  الكريم  الحضور  أخواتي  إخواني 
وننتمي إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة كنائب برملاني من هاد املنطقة 
كنبلغوا التعزية ديالنا جميعا إلى هؤالء األسر وفي نفس الوقت مزيان 
مايدوزش هاد�سي مرة مزيان يكون شوية ديال تجبيد ديال الودنين، كما 
قالت األخت عائشة فعال نحن مع التحقيق ومن يتحمل املسؤولية ديال 
التحقيق والعشرات دالناس كتموت وهذا قدر هللا خصنا نأمنوا به، ألن 
ملي كيطيح الشتا الحمد هلل البارح الشتا دالبارح وال دهاد الليلة كان هلل 
أكبر الحمد هلل اللي ربي مطرنا بهاد الخير اللي ما شفناهش سنين ولكن 
نحن مع التحقيق ومع املآزرة وكنقولوا بالنسبة للبرملان خصوا يجيب 
يعني شنوا الدار مورا هاد املالحظات دالسادة النواب البرملانيين، بغينا 
�سي نتيجة ألن هاد األسر ربما مساكن راه محتاجين األسر وخالوا األوالد 

واألبناء بغينا نشوفوا الحالة ديالهم في أقرب وقت، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التجمع الدستوري 
تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد مصطفى با تاس )نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

طبعا كفريق التجمعي الدستوري ال يمكن إال أن نضم صوتنا لكل 
لحظة  نتوقف  لكي  الفرق  ولكل  املجلس  هذا  داخل  الفاعلة  القوى 
خشوع ولحظة تضرع إلى هللا سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤالء الشهداء 
وطبعا مع ترتيب املسؤوليات كل املسؤوليات كيفما كان نوعها وحجمها 
وامتدادها، حضور الحكومة ال يمكن إال أن يكون مطلوبا وال يمكن إال 
أن يكون موضوع إلحاح شديد لكن أستغرب حينما أبحث أو حينما أرى 
من يبحث عن بعض املكاسب الصغيرة في قضايا كبيرة جدا الحكومة 
مطلوبة تحضر والحضور يكون بشكل متضامن وهاد الحكومة هادي 
في شموليتها وكليتها مسؤولة، اآلن اسمحلي السيد الرئيس اآلن اليوم 
الوزير  السيد  معنا  حاضرا  كان  لو  الدستورية  الجلسة  هذه  داخل 

املكلف بالعالقة مع البرملان ال أراحنا من كل هذا النقاش..

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، سنقف دقيقة صمت على بسم هللا 
الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك 
أنعمت  الذي  املستقيم صراط  الصراط  إهدنا  نستعين  وإياك  نعبد 
عليهم غير املغضوب عليهم وال الضالين أمين سبحان ربك رب العزة عما 

يصفون وسالم على املرسلين والحمد هلل رب العاملين.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

 نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، 
ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي  بالبحث  يتعلق  األول  السؤال  الوزير،  السيد  مرحبا  العلمي 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فملجيد فلفا�سي فلفه6ي:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، هاد الجائحة هادي بينات لينا بامللموس األهمية 
ديال البحث العلمي والتجارب كشفت لنا بأن من يملك املعرفة والتطور 
العلمي، هو من له القدرة على إنتاج اللقاح، والجميع األمور الحيوية 
والضرورية ثم كنعرفوا بأنه في املستقبل غادي يكون جائحات أخرى، 
إعطاء  يستوجب  بالدنا  ديال  اإلستراتيجي  واألمن  الصحي  األمن  إذن 
األولوية الكاملة للبحث العلمي، ورغم أنه املغرب أتبث صحة عدد من 
اإلختيارات ديالوا، ولكن كان خص هاد التحديات اللي تخلقات بهاد 
الجائحة هادي تخلق واحد الفرصة لقفزة نوعية من أجل اإلستثمار في 
البحث العلمي باعتباره بطبيعة الحال مفتاح ألي تنمية مستقبلية، وهنا 
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بغيت نذكر بأن الفريق اإلستقاللي قدمنا تعديل في القانون اإلطار للتربية 
والتكوين قبل ظهور هاد الجائحة فين كيلزل أنه اإلستثمارات العمومية 
املوجهة للبحث العلمي تكون تتفوق %1،5 من الناتج الداخلي اإلجمالي 
ديال املغرب بدل أقل من %0،5 اللي كاينة دابا، مما كان سيشكل فعال 
بداية حقيقية لثورة علمية معرفية و تنموية، إذن خص خلق ثقافة 
ديال البحث العلمي وخصنا أيضا استثمارات في البنية التحتية ألنها 
مهمة، وداك اللجنة الوطنية ديال البحث العلمي اللي كاينة في قانون 

اإلطار خصها تفعل وتشتاغل شوية.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب املحترم، أعتقد أن السؤال في وقته وفي ظرفه والوزارة 
تقوم بإستراتيجية للنهوض بالبحث العلمي إستراتيجية تعتمد على ستة 

مقتضيات أساسية:

أوال التعاون والشراكة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.

ثانيا حكامة املنظومة الوطنية للبحث العلمي واإلبتكار.

ثالثا تنويع مصادر تمويل البحث العلمي واإلبتكار وتبسيط املساطيره.

رابعا تحسين الدراسات بسلك الدكتورة حيث يجرى الكثير من 
األبحاث العلمية.

خامسا تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي واإلبتكار.

وتشجيع  التحتية  البنيات  تعزيز  لسانكم  على  جاء  كما  وسادسا 
إستعمالها املشترك.

وبينما ال تطمح النتائج بعد إلى ما ال ترقى إلى ما نطمح إليه، لقد تمكن 
األساتذة والباحثون من تحقيق نتائج في هذا املضمار وتقدمات أذكر من 
بينها، بينما كانت تصنف جامعة واحدة في 2014/2013 فأفضل ألف 
جامعة اليوم عندنا 5 جامعات في أفضل ألف جامعة حسب .... وعندنا 
7 جامعات من أحسن 500 أحسن جامعة في تصنيف kus ، واملصنف 
املغرب اليوم في الرتبة 75 على الصعيد الدولي حسب املؤشر العالمي 

لإلبتكار من أصل 130، كما انتقل املغرب من الرتبة السادسة...

فلسيد رئيس فلجلسة:

تعقيب  من  هناك  هل  الوقت،  استنفدتم  الوزير  السيد  شكرا 
إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائ4 فلسيد محمد فلحجيبة:

صعيب نتكلمو على البحث العلمي والحكومة في الوقت الحالي تخالت 
على الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية، تخليتو على األساتذة 
الباحثين، امليزانية تصرف وتهدر بدون نتائج، كفى من هدر املال العام 

وكفى من ضياع الفرص.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ في بعض 
الثواني السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

لكن  صعب،  ظرف  من  تمر  العطرية  للنباتات  الوطنية  الوكالة 
حققت إنجازات يجب أن تذكر بحيث توصلنا في اليوم في الرتبة الثالثة 

عشرة عامليا...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني عن الخصاص في املؤسسات 
التعليمية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد نور فلد ن رايق:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، تعرف بعض مناطق اململكة خصاصا ملحوظا في 
املؤسسات التعليمية خاصة منها ما يتعلق بالتعليم اإلعدادي والثانوي 
األمر الذي ينعكس سلبا على مستوى التمدرس وتزايد ظاهرة الهدر 
املدر�سي خاصة بالنسبة للفتيات كما هو الشأن بإقليم النواصر. فما 

هي التدابير املتخذة ملواجهة هذا الخصاص؟ شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

في الواقع هناك مجهودات كبيرة من طرف الوزارة بصفة خاصة 
والحكومة بصفة عامة بحيث أن مجموع املؤسسات التعليمية اليوم 
يبلغ 11.487 منها 6300 في الجانب القروي، والداخليات 985، 575 
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في الجاني القروي. فهناك تمييز إيجابي لصالح القروي. أما فيما يخص 
إقليم النواصر، فكافة الجماعات الترابية باإلقليم مغطاة بمؤسسات 
املؤسسات  وعدد  التأهيلي،  والثانوي  واإلعدادي  الثانوي  التعليم 
الثانوي اإلعدادي بالوسطين الحضري والقروي هي 26 مؤسسة منها 
من  مجموعة  اإلقليمية  املديرية  برمجة  كما  القروي.  املجال  في   17
املشروع  القانون اإلطار وخصوصا  تنزيل  إطار مشاريع  في  اإلحداثات 
الثاني منه. الجدير بالذكر أن هذه الجهود أثمرت تقليص نسب الهدر 
املدر�سي باإلقليم، حيث انخفضت من 8,13 في سنة 2017 2018- إلى 

5,45 سنة 2019-2020، وبالثانوي التأهيلي من 7,46 إلى 6,6 %.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد نور فلد ن رايق:

شك6ف فلسيد فلوزي6،

بالرغم من املجهودات املبذولة من طرف الوزارة وكذا املجهودات 
املبذولة من طرف الجماعات الترابية املتمثلة في توفير وسائل النقل 
أجل  الوزارة من  إشارة  العقارات ووضعها رهن  توفير  املدر�سي وكذا 
بناء املؤسسات التعليمية. فإننا نالحظ نقصا كبيرا أو تأخير في بناء 
املؤسسات التعليمية وأخص بالذكر الجماعة اللي تعرف كثافة سكانية 
كبيرة نتيجة التوسع العمراني أو عملية إعادة إسكان دور الصفيح، 
مما يجعل ظاهرة االكتظاظ باألقسام تعرف انتشارا كبيرا في بعض 
مستوى  على  سلبا  يؤثر  الذي  ال�سيء  املؤسسات  بعض  في  األحيان 
التحصيل التعليمي، كما يجب علينا أن نعترف بأن ظاهرة الخصاص 
في املؤسسات التعليمية أو الخصاص في املوارد البشرية يعتبر عرقلة 
حقيقية إلصالح التعليم، وبالتالي فإن معالجتها تشكل مدخال أساسيا 
لتأهيل املدرسة العمومية وجعلها قاطرة قوية لهذا القطاع اإلستراتيجي. 
وعليه فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الظاهرة التي تؤرق األسر 
املغربية وتؤثر سلبا على مستوى التمدرس وتفاقم الهدر املدر�سي كما هو 
الوضع بالنسبة لوضع املؤسسات التعلميمية بإقليم النواصر وخاصة 

جماعة النواصر اوالد صالح واوالد عزوز وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية، تعقيبات إضافية ليس 
هناك من تعقيبات، تفضلوا السيد الوزير بعض الثواني.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

2021 و2023 هناك عشر  بين  الشعور وما  الوزارات تشاطركم 
مؤسسات مبرمجة، بما فيها »دار بوعزة« 2؛ »بوسكورة« 4؛ »النواصر« 

1؛ »اوالد عزوز« 1 و«أوالد صالح« 1.

فلسيد رئيس فلجلسة:

بعض  الثالث عن حرمان  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الطلبة من املنحة الدراسية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان ح6في:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يعاني عدد كبير من الطلبة املسجلين برسم املوسم الجامعي 2020-
2021 من حرمانهم من حقهم في املنحة الجامعية، رغم توفر الشروط 
الالزمة في كثير من األحيان الستحقاقها، لذا نسائلكم السيد الوزير 
املحترم عن التدابير املتخذة لرفع الحيف عن هؤالء الطلبة؟ وما هي 

املعايير املعمول بها لإلستفادة من هذه املنحة؟ وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

صحيح أن مسألة املنحة فيها تحدي كبير ألن رغم املجهودات التي 
بذلتها الحكومة ورفع ميزانية املنح من مليار فاصلة 600 مليون في 2017 
إلى 2 مليار و839 مليون هذه السنة، يبقى بعض الطلبات غير مستجاب 
لها، لكن هذه السنة استطاعت الوزارة أن تصل إلى هذا القدر وهو 
مليارين و39 مليون بفضل بعض ما تبقى أو ما اقتصدته من عدم توفير 
السكن واألكل، هذه املصاريف التي تم تحويلها وهي 200 مليون درهم 
لإلستفادة أو الستفادة عدد من الطالبين، يمكن أن نقول أن اليوم تم 
تخويل 155 ألف منحة إضافية ومررنا من 329 ألف مستفيد سنة 
2017 إلى 400 ألف اليوم مستفيد من املنحة، ومن املرتقب أن يصل 
عدد املمنوحين في سلكي املاستر والدكتوراه 30 ألف ممنوح، ونحن اآلن 
وتم كذلك خالل السنة مراجعة مرسوم املنح لتخويل منحة السلك 
الثاني والثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة،طب األسنان، املهندسين، 
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مدارس التجارة والتسيير اللذين تتطلب مدة دراستهم أكثر من 3 سنوات، 
فاملعايير املعتمد عليها هو األقاليم الجنوبية وأقاليم جرادة فكيك كلميم 
تنغير طاطا وميدلت مؤخرا تتم تغطية الطلبات بمائة في املائة، األقاليم 
التي ال تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي وال على أحياء جامعية ما بين 

80 و 90%.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان ح6في:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، صحيح أنكم ال تذخرون جهدا في 
معالجة هذا امللف والدليل هو استفادة طلبة بعض األقاليم بنسبة مائة 
في املائة، لكن الواقع السيد الوزير، أن عدد كبير من الطلبة الجامعيين 
اليوم حروا من حقهم في الحصول على هذه املنحة، وبالرغم من هزالتها 
فإنها تمكنهم من سد بعض متطلباتهم الدراسية والتخفيف من أعباء 

مصاريف أسرهم، علما أن هؤالء الطلبة أن ينتمون ألسر معوزة أو 
ينحدرون من مناطق نائية، وفي املقابل نجد بعض الطلبة يستفيدون 

من املنحة الجامعية، رغم عدد توفرهم على شروط اإلستفادة التي 

يتوفر عليها الطلبة املقصيون، لذا السيد الوزير، البد من إعادة النظر 

في املعايير املعتمدة والدقة التي يتم بها انتقاء طلبات اإلستفادة من هذه 

املنح إلنصاف الطلبة املنتمين ألسر معوزة وذات دخل محدود ورفع 

الحيف الذي لحق بهم، وذلك في انتظار تعميم اإلستفادة منها مستقبال، 

وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائبة...  السيدة  تفضلي  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  شكرا، 

أستسمح املعارضة هي األولى في التعقيبات اإلضافية تفضل تفضل 

السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد رشيد حموني:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، ذكرتي أقاليم اللي استفدات بمائة في املائة وذكرتي 

املعايير، ماعرفتش باش هاذ املعايير كيفاش كتحسبوها؟ ذكرتي أقاليم 

اللي مجاورة إلقليم بوملان واستفدات مائة في املائة! في السنة املاضية 
للمواطنين،  وقلناها  املائة  في  مائة  تكون  بوملان  إقليم  الوزير  وعدنا 
ابة والبرملان كيكذب! شنو هي هاذ املعايير؟ شرحوا 

ّ
رجعات الحكومة كذ

لينا املعايير كيفاش اقليم مجاور إلقليم كيستافد %100 وإقليم آخر 
كيفاش بغيتي تحس باملواطن ما يحسش بالحكرة، عطيونا هاد املعايير 

نقنعو بيها املواطن عطينا هاد املعايير السيد الوزير..

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، كلمة للعدالة والتنمية تفضلي السيدة 
النائبة.

فلنائبة فلسيدة ناعمة بهيش:

السيد الوزير، إقليم زاكورة يحظى بتعميم املنحة إال أنه هاد العام 
التقنية  الحق إلعتبارات  60 طالب وطالبة حرموا من هذا  أكثر من 
صرفى، وبالتالي ونظرا للبعد ديالهم على املراكز الجامعية وارتفاع تكلفة 
التمدرس مهددون باإلنقطاع خاصة منهم الفتيات لذا السيد الوزير 
نلتمس منكم معالجة هاد اإلشكال، ومنح هاد الطلبة هاد الفرصة نتاع 
اإلستفادة من املنحة املعممة على جميع الطلبة اإلقليم شكرا السيد 

الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا هل هناك تعقيب؟ تعقيبات أخرى؟ تفضل السيد النائب 
التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب أنا اللي تنعطي الكلمة.

فلنائ4 فلسيد فملصطفى ردفد:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، بغيت نطرق ملسألة مهمة اللي هي كتعلق بطبيعة 
الحال باملناطق اللي كتستافد و خاصة املناطق الجبلية والنائية، وإقليم 
أزيالل تهو إقليم مهم وماكايستافدش ومكتعممش فيه املنح للطلبة ديال 
هاد اإلقليم اللي كيعيش تضاريس خاصة على مدى السنة، وبالتالي 
السيد الوزير كنطالبوا منكم باش تاخذوا إجراءات استثنائية بالنسبة 
لهاد اإلقليم هذا العزيز اللي منذ سنين هو بطبيعة الحال كيطالب أن 
تكون ترتفع نسبة ديال املنح فهاد للطلب وخاصة في املستوى الجامعي، 
حيث أن مجموعة من الطالبات كتغادر الدراسة ديالها فهاد املستويات 
اللي هما جد مهمين، وبالتالي الظروف اإلجتماعي ديالهم كتخليهم أنهم 

بغادروا ويتوجهوا لإلشتغال في بعض األماكن أخرى، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، السيدة النائبة املحترمة للفريق اإلشتراكي.

فلنائبة فلسيدة حنان رحاب:

من  مجموعة  عندنا  منبعد  بعد  من  واحد  ملتمس  ليكم  عندنا 
اإلحتياجات  ذوي  على  الدراسية  املنحة  هوتعميم  امللتمس  األسئلة، 
الخاصة املرجو التعميمها عليهم يستحقون ذلك، حرام أن هاد الناس 

يتحرموا جزء منهم يتحرم من املنحة الدراسية هادي األولى.

السيد الوزير قلتم في الجواب ديالكم أنكم حاولتوا مصاريف األكل 
والطعام واإلستقرار إلى منح كيفاش ذلك؟ بغينا تجاوبونا. ثانيا السيد 
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فقراء  طلبة  وكاين  الدكتوراه  في سلك  املنح  تتعطيو  كايفاش  الوزير 
ونعرفهم جيدا لم يستفيدوا حرمو مجدين وتم حرمانهم من هاد املنحة..

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيدة النائبة عن الفريق 
الحركي تفضلي.

فلنائبة فلسيدة حكيمة بل قساوي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

في الحقيقة هاد اإلشكالية ديال الخطة ديال املنح هي طارحة إشكال 
بالنسبة للطلبة اللي منحدرين من أقاليم ذات طابع قروي واللي يعني 
البعد الجغرافي كيصعاب عليهم التنقل، ولكن احنا كنعرفوا بأن السيد 
الوزير كان واعدنا بتعميم هاد املنحة بالنسبة لكل الطلبة ديال األقاليم 
ما  الجائحة  ديال  الظرفية  هاد  أن  كنتفهموا  احنا  ولكن  القروية، 
تمكنش، نتمناوا أن هاد األمر يتعالج باش يقدروا الطلبة ديالنا يواكبوا 
وما يكونش هظر يعني فهاد املستوى دالجامعة ما يكونش هضر ديال 

الجامعة ال سواء بالنسبة للطالب وال بالنسبة للطالبة.

Donc احنا كنتفهموا هاد الظرفية دالجائحة وبأن املشكل دامليزانية 
بأن يعني صعب جدا أن يعني أن السيد الوزير يعني يقدر يعنييوفي بما 
عهد بيه، ولكن احنا ننتظر إن شاء هللا للسنة املقبلة أن هاد اإلشكال 

يتعالج، شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب آخر؟ ال،  شكرا السيدة 
السيد الوزير لكم الجواب على هذه األسئلة، بغيتي تفضلوا هنا اللي 
بغيتي.تفضل للمنصة السيد الوزير تجي للمنصة تكون اريح، نعطيوك 
تجاوب على  الوقت  باش متسع من  الوقت  ثانية عند  3دقايق و40 

األسئلة.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شك6ف فلسادة فلنوفب فملحتبمين،

الواقعة موضوع املنحة موضوع معقد ألن الحاجة كاينة منجهة 
إمكانات،  هوإشكال  فاإلشكال  أخرى،  جهة  من  محدودة  واإلمكانات 
ولكن كيما كتعرفو املنحة على مستوى اإلجازة تقّرر بمقاربة محلية 
على مستوى العماالت واألقاليم واللجان املحلية فاملقياس اجتماعي 
أساسا، ثم فيما يخص املساطر املقياس اجتماعي واستحقاق كذلك 
املناطق  كيبقى  أكاديمي،  املقياس  فمحضا  الدكتوراه  أما  أكاديمي، 

اللي طلبت احنا قيد الدراسة وقتّما توفرتنا املسائل راه كنزيدو املنح، 
احنا ما كرهناش كل�سي يكون عندو، ولكن راه قضية اإلمكانات نطلبو 
ر امليزانية ويكون عندنا عفوا 

ّ
نتعاملو جميع ونتعاونوعلى أساس أنه توف

يكون عندنا إمكانات أكثر لإلستجابة للطلبات العديدة، املقاييس اللي 
تعطات من قبل هي لألقاليم اإلقليمية ولألقاليم الجّد الهشة القروية 
والجبلية، ولكن على العموم كطلع املنحة حتى كتوصل %75 لألقاليم 
اللي ما كتستافدشاي استفادة كاملة، فاملجهودات كبيرة كاينة و200 
مليون اللي تم توفيرها ما�سي عمدا، ولكن ألنه بقات ألن كنا مضطرين 
ما استطعناش إلى حد اآلن انفتحو األحياء واملطاعم، ألن هذا قرار وطني 
فيه عدة فاعلين فيه الصحة فيه السلطات املحلية فيه، فلهذا هاذيك 
امشات لهدف اإجتماعي واتعطات كمنح، والحمد هلل الناس استافدو 
كبيراش  ما  املنحة  أن  ولو  املتدخلين  أحد  قال  كما  الناس  ألن  منها 
ديالو،  للدراسة  يم�سي  باش  الطالب  كتساعد  راه  ولكن  كثيراش  ما 
فالتعميم أعتقد أنه يظل شعارا ولكن غادي يخّصنا نوفرو لو اإلمكانات 
باش نوصولو إليه، يبقى أن احنا مقبلين على السجل اإلجتماعي نعتقد 
أنه يمكن يساعدنا على أساس تكون أرضية اللي يمكن نعّولوعليها أكثر 
وأرضية خاصة اجتماعية اقتصادية، اللي تعطينا املزيد من املساواة 
وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة فيما يخص مسطرة اإلنتقاء، كما 
أن إنشاء أنوية نواة جامعية في مختلف األقاليم الهدف األسا�سي هو 
تقريب املؤسسة من الطالب حتى ما يحتجشاي للسكن واألكل، فهذه 
مجهودات واحنا منفتحين إذا كانت اقتراحات لذيكم لكي نستجيب 
اللي  واألسئلة  اإلقتراحات  على  فشكرا  فسنكون سعداء،  أكبر  لعدد 
توضعت على األقاليم سندرسها وندرسها معكم وقتّما توفرت اإلمكانات 
احنا استفادة ديال أبناء املغاربة هذا دورنا باش يمكن يدرسو و يمشيو 

بعيد ويخدمو بالدهم، شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

الرابع عن إحداث نواة للدراسات  شكرا السيد الوزير، السؤال 
العليا بإقليم بوملا، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة 

النيابية للتقدم اإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد رشيد حموني:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

رئاسة جامعة  وأحيي  أحيىكم  أن  أود  البداية  في  الوزير،  السيد 
سيدي محمد بن عبد هللا بفاس على قراركم املنصف ألحد األقاليم 
املهمشة واملقصية من البريق الجامعي أو من الفضاءات ديال التعليم 
العالي، منذ سنين ويتجلى في إنشاء مركب جامعي بإقليم بوملان ونتطلع 
كذلك إلى معاهد عليا بدائرة أوطاط الحاج وموزار مرموشة وميسور من 
أجل التوزيع املنصف املجالي، كما تعلمون السيد الوزير، نظرا للظروف 
ديال الجائحة قامت الجامعة بتنظيم يعني مراكز القرب الجتياز الدورة 
األولى ديال اإلمتحانات الجامعية في إقليم بوملان، ولكن هاذ الفكرة 
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كانت مزيانة من بعد رغم أن الظروف نفس الظروف مزالة األحياء 
الجامعية مغلقة واملطاعم مغلقة والجائحة ما زالة تفاجأو الطلبة بأنهم 
أضحو مطالبين بالتنقل إلى مدينة فاس من أجل اجتياز الدورة الثانية، 
و األحياء الجامعية مغلقة واملطاعم ما كاينش، كيفاش كتصّورو السيد 
في  أتمنى  يسكن؟  غادي  فين  يم�سي سيمانة  أوالطالبة  طالب  الوزير 

الجواب ديالكم يكون رد على هذا املطلب اللي هو ملح شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شكرا السيد النائب املحترم على السؤال، صحيح أن مجلس جامعة 
سيدي محمد بن عبد هللا وافق على إحدات كلية متعددة التخصصات 
بإقليم بوملان، وكذلك أنوه بدور مجلس الجهة للمساهمة في خلق هاته 
النواة، وهاد الكلية غتكون فيها العلوم اإلنسانية، والعلوم القانونية، 
والعلوم، والتكنولوجيا. وفي انتظار بناء هذه الكلية، هناك الفرص في 
إلى جامعة سيدي  التي تنتمي  فرص الدراسة في مختلف املؤسسات 
محمد بن عبد هللا. صحيح أن الظرفية ديال الجائحة خلقت لنا واحد 
الوضع إستثنائي، استثنائي وبذلت جهود كبيرة في الدورة اإلستدراكية 
المتحانات الطلبة، اآلن نواجه صعوبات وعلى كل جامعة إما االمتحان 
عن بعد أو ال االمتحان القرب هناك صعوبات هناك التفكير اآلن في 
كيفية التغلب عليها، ونحن بجانب الجامعة ملساعدتها على وجود أنسب 

الحلول للتغلب على هاد التحديات ديال االمتحانات.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب في بعض الثواني، تفضل.

فلنائ4 فلسيد رشيد حموني:

السيد الوزير ما فهمتش الجواب ديالكم أن مازال صعوبات، قلت 
لك بأن الدورة األولى قامت هاد التجربة ديال مراكز القرب اللي هي 
جيدة، اليوم انتما خصكم تشجعو األساتذة بمنح باش يمشيو يحضرو 
االمتحانات، ما يكلفكمش حتى الطاولة اللي تشرات في وزارة العدل 
األساتذة؟  ديال   déplacement هاد  غيكلفكم  مليون، شحال  ب70 
15؟ وحنا رهن  10 أساتذة أو ال  3000 طالب غيدبالصا أو ال  واش 

اإلشارة نوفرو لهم السكن ونوفرو لهم حتى اإليواء.

فلسيد رئيس فلجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب املحترم عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد فلكبيب قادة:

فكيك  إلقليم  بالنسبة  مطروح  اإلشكال  نفس  الوزير،  السيد 

بالنسبة لهاد املراكز ديال القرب، ألن التالميذ احنا بالنسبة لإلقليم 

فه شساعة كبيرة وكاين تالميذ أو طلبة عفوا اللي ابتاعدو اآلن في املدن 

ديالهم ب40 كيلومتر على املقر ديال الجامعة اللي هو موجود في مدينة 

وجدة. وبالتالي الحي الجامعي مقفل، ووسائل النقل قليلة جدا، وكاين 

يعني واحد املعاناة كثيرة بالنسبة لهاد الطلبة والدليل على ذلك أنه 

كانت احتجاجات كثيرة خالل هذا األسبوع على هاد اإلشكال، وشكرا 

السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ ال، تفضلوا السيد الوزير 

لإلجابة.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

مع  التعاون  على  املحترم  النائب  السيد  تطوع  أسجل  أنا  شكرا، 

الجامعة لوجود الحل للطلبة وأعتقد نفس ال�سيء في إقليم فكيك، 

فغادي نتعاونو مع رؤساء الجامعات ومع الجامعات للتفكير في أنسب 

حل، هذا هو كان القصد ديالي السيد النائب.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال الخامس عن مالءمة التعليم 

النواب  والسادة  للسيدات  الشغل،  سوق  متطلبات  مع  والتكوين 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد أحمد مل6فبط فلسو�سي:

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها في املستقبل القريب من أجل 

مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات الشغل ببالدنا نسائلكم السيد 

الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير الجواب.
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فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

اإلجراءات اللي كتاخذها الوزارة قصد املالءمة هو اعتماد مسالك 
جديدة للتكوين في املجاالت الواعدة التي تستجيب ملتطلبات املحيط 
اإلقتصادي واإلجتماعي، وذلك عبر تنويع وتعزيز مهننة بعض التكوينات 
والتغطية  الجهوي  البعد  اإلعتبار  بعين  تأخذ  جديدة  معايير  وفق 
املجالية؛ ثانيا تشجيع انخراط املحيط اإلقتصادي واإلجتماعي؛ ثالثا 
تطوير املسالك بالتناوب؛ رابعا تنويع العرض التربوي وتطوير العرض 
إرساء  ثم  املختصة  واألطر  واألطباء  املهندسين  عدد  بزيادة  التربوي 
لبلورة  دينامية  Bachelorسيعطي  مثل  جديدة  بيداغوجية  هندسة 
مسالك جديدة أكثر ارتباطا بحاجيات البالد وتحسين ظروف الدراسة 
والتكوين والبحث عبر إعادة هيكلة مجموعة من املؤسسات الجامعية 
الجهوية،  التنمية  تغيير وظائفها حتى تستجيب لحاجيات  من خالل 
تنزيله من  املقبلين على  البكالوريوس  وتجدر اإلشارة أن إرساء نظام 
شأنه تطوير روح التنافسية وتطوير القدرات الرقمية، تجويد املردودية 
الداخلية، تمكين الطلبة من املهارات الذاتية والحياتية، تمكين الطلبة 
من الغات والثقافة العامة وتحسين الحركية الوطنية والدولية للطلبة 

وبالتالي تحسين قابلية التشغيل.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

فلنائ4 فلسيد أحمد مل6فبط فلسو�سي:

بإيجاب لجوابكم السيد الوزير ولكن السيد الوزير يجب ربط دائما 
التكوين بالخيارات اإلستراتيجية ديال الدولة وخاصة نحن مقبلين حاليا 
على النموذج التنموي الجديد وكذلك السياسات القطاعية الحالية، 
بالنسبة  املتجددة  الطاقات  األخضر،  الجيل  الفالحة  وزارة  في  مثال 
لوزارة الطاقة واملعادن، التصنيع حاليا يعني وطنيا يجب مالءمة هاد 
الكفاءات  يعني محليا عبر هاد مدن  التكوين هذا، وكذلك املخطط 
واملهن والكفاءات وقبل ذلك يجب يعني التفكير في تغيير التمثالت ديال 
املواطن حول التكوين املنهي باعتبار أن التكوين املنهي كيمشيوا ليه غير 
الناس اللي ناقصين شويا يعني في الدراسة وبالتالي هذا 12 قطب هادي 
ديال املدن اللي خصنا نوجدوا يعني نفسانيا خصنا نوجدوا املواطنين 
ديالنا لتقبل هذه املدن، وكذلك نحن في قرية صغيرة يجب ربط هاد 
التكوين بما يجري في العالم وخاصة بعد جائحة كورونا وكتعلموا بأن 
واحد املجموعة من املهنا للي ستندثر يعني ما بقاش غادي تكون كاع 
يعني في العالم، وكذلك ربطه بالذكاء الصناعي، البرمجة، اآلليات التي 

ستستعمل في املستقبل واألهم من هذا هو علم النفس اإلجتماعي الذي 
... وأخيرا  سيواكب هذه األجيال املقبلة من أجل يعني باش يمشيوا 

السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم استوفيتي الوقت السيد النائب، هل 
هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب من فريق العدالة 

والتنمية.

فلنائ4 فلسيد صالح فملالوكي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير ارتباطا باملوضوع الذي نحن بصدده التعليم والشغل 
عندنا شكاية ديال الناس كمهندسين اللي نجحوا في الفوج ديال 2020 
ومع األسف الشديد إلى حد اآلن ما توصلوش بالدبلومات ديالهم من 
ما ضيع عليهم واحد العدد ديال فرص للمباريات والشغل كذلك، هاد 
الناس من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الشعبة ديال 
املرجوا  العمومية  واألشغال  البناء  ديال  تخصص  املدنية  الهندسة 

التعجيل بحل هاد املشكل السيد الوزير وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي؟ واضع السؤال تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد أحمد مل6فبط فلسو�سي:

أخيرا السيد الوزير يجب أن نسأل أنفسنا عن وتكون عندنا واحد 

الجرأة سياسة حول ونوضعوا السؤال الجوهري أي تعليم نريد في هاد 

البالد؟ عالش ألن ويجب ونحن نقترح أن تكون هناك مناظرة وطنية 

إلصالح التعليم باعتبار أن التعليم يهم الجميع وليس فقط القطاع 

الو�سي، هناك مالحظة أخرى السيد الوزير هو أنه واحد املجموعة 

من الساكنة اللي كتصرف واحد األموال كثيرة على األبناء ديالها في 

التكوين وخاصة في التكوين الخاص مثال املمرضين وال هاد املضيفات 

ديال الطياران ولكن في آخر املطاف ما عندهومش الحق باش يدوزوا 

يعني امتحانات للولوج إلى القطاع العمومي، وبالتالي هناك خسارة كثيرة 

أوال يعني اآلباء كيخسروا الوقت كيخسروا املال ديالهم ويعني األبناء 

ديالهم ملي كيبغيوا يحيدوهم من البطالة إلى الشغل و تيقريوهم فهاد 

املؤسسات الخاصة ويصطدمون أنه كيمشيوا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب استوفيتيوا الوقت ديالكم، الجواب ديالكم 

السيد الوزير للتعقيبات.
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فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شكرا السيدان النائبان املحترمان، أعتقد هناك مجهود كبير في وزارة 
التعليم للمالءمة غير التشغيل له جانبان، كاين جانب ديال التكوين 
وكاين جانب ديال اإلقتصاد إلى أي حد اإلقتصاد كيوفر ما يكفي من 
في  عندنا  الكبير،  التحدي  هو  فهذا  كيتكونو؟  اللي  للناس  املناصب 
املؤسسات ذات اإلستقطاب املحدود كليات املهندسين والطب والتجارة 
والتدبير هاذو ما بين 90 و%95 منهم كيلقاوالشغل، اإلستقطاب املفتوح 
هو اللي عندنا فيه التحديات، أما فيما يخص املؤسسات الخصوصية 
فنحن نعمل في إطار تنزيل القانون اإلطار على أننا نبني تقييمنا على 
النتائج وعلى املخرجات وعلى الكفايات اللي كيتخّرج بها الطالب سواء 
 في الخصو�سي، و املناظرة الوطنية إن شاء هللا 

ّ
كان في العمومي وال

عندكم غادي تجي تنزيل ديال القانون اإلطار غادي نجي لهنا يتناقش 
اللي...  النصوص  إنهاء  فاحنا بصدد  املقبلة،  الدورة  في  إن شاء هللا 
التنزيل ديالو وغادي يجيلهنا ونكونوا سعداء باإلقتراحات ديالكم باش 

نضيفوها ونديرو تصور وطنيإن شاء هللا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

اللذين  التالميذ  عن  السادس  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  القروي،  بالعالم  الدراسة  ينقطعون عن 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فلحكيم فألحمدي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

التربية  وزارة  تبذلها  التي  الكبيرة  املجهودات  الوزير، رغم  السيد 
الوطنية من أجل تطوير التعليم بالعالم القروي وتحسينيه، فال زالت 
هناك مجموعة من املشاكل تؤدي إلى انقطاع مجموعة من التالميذ عن 
الدراسة، ما هي اإلجراءات الحكومية املتخذة من أجل استيعاب هؤالء 
التالميذ وإدماجهم في التكوين املنهي والتكوين التقني من أجل اإلدماج 

الكلي في سوق الشغل؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكالم لكم السيد الوزير،

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شكرا السيد النائب املحترم، إنسجاما مع مقتضيات القانون اإلطار 
اعتمدت الوزارة في مواجهة اإلنقطاع عن الدراسة التي تمس الوسط 

القروي بشكل كبير، مقاربتين للتدخل: مقاربة وقائية ومقاربة عالجية، 
أما املقاربة الوقائية فهي قائمة على اليقظة التربوية وتوفير املواكبة 
والدعم التربوي للتلميذات والتالميذ املهددين باالنقطاع عن الدراسة 
الوزارة  التعليم اإلعدادي، كما تعمل  إلى  في مرحلة اإلنتقال  خاصة 
على تعزيز خدمات الدعم االجتماعي ملا لها من أثر في تحسين مؤشرات 
التمدرس والحد من ظاهرة الهدر املدر�سي، وهكذا بلغ عدد املستفيدين 
 2020-2019 الدرا�سي  املوسم  برسم  اإلجتماعي  الدعم  خدمات  من 
الداخليات 177 ألف مستفيد، املطاعم مليون و157 ألف مستفيد، 
برنامج تيسير 2 ديال املليون و480 ألف مستفيد، منهم 82 ألف في 
امللكية  188 مدرسة، واملبادرة  الجمعاتية  املدارس  القروي،  الوسط 
ديال مليون محفظة 4 ديال املليون ونص ديال املستفيدين، والنقل 
التمدرس  برامج  إطار  في  ؤ مقاربة عالجية  ثانيا:  ألف،   354 املدر�سي 
اإلستدراكي لتوفير فرصة ثانية للتربية والتكوين بشراكة مع جمعيات 
املجتمع املدني، وسعداء أن نقول بأن420 جمعية تشارك في تنفيذ هذا 
البرنامج، يستقطب برنامج الفرصة الثانية األساس املوجه لألطفال ما 
بين 8 و13 سنة سنويا حوالي 70 ألف متعلم ومتعلمة من أصل 120 

ألف، وبالنسبة لليافعين والشباب املنقطعين عن الدراسة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائب  السيد  تعقيب  لكم،  شكرا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
املحترم.

فلنائ4 فلسيد عبد فلحكيم فألحمدي:

شكرا السيد الوزير، هاذ املقاربتين هما مقاربين شجاعتين ولكن 
اللي كنقول هو أن هاذ املقاربتين يجب أن تتم مواكبتهما من خالل 
القطاعات الحكومية األخرى، كنتكلم على القطاعات اللي معنية بفك 
العزلة عن العالم القروي، من أجل توفير الولوجيات للنقل املدر�سي 
الهاتف  شبكة  تعميم  على  مسؤولة  اللي  أيضا  القطاعات  وبعض 
ّجحو التجربة ديال التعلم 

ّ
واألنترنيت في العالم القروي باش يمكنا ن

عن بعد، نبغي نقول لك السيد الوزير، أننا في جهة طنجة- تطوان-
الحسيمة عامة وفي إقليم العرائش خاصة أن مجموعة من التالميذ 
اللي املئات ديال التالميذ ديال العالم القروي لقاو راسهم أمام خيارين 
ما يمكنش لهم ينخرطو فيهم، التعليم عن بعد كاين غياب ديال شبكة 
الهاتف وديال األنترنيت والتعليم الحضوري ما يمكنش النقل املدر�سي 
بغاو  إيال  أنهم  ذلك  من  واألكثر  العزلة،  فك  بسبب  لعندهم  يوصل 
يحضرو كاين داخليات ودور الطالبة ودور الطالبات مسدودين فإال 
كان القرار ديال سد الداخليات ودور الطالبات نتفهمه في واحد املرحلة 
ويعود إلى قطاع وزاري آخر اللي هي وزارة الداخلية وكان املبرر هو احترام 
اإلجراءات اإلحترازية فكنقول أننا دفعنا هاد التالميذ أنهم يكريوا ب 8 

بهم في محالت اللي ما فيهاش أدنى الشروط ديال اإلجراءات اإلحترازية.
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فلسيد رئيس فلجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلنائ4 فلسيد نوال شباط:

فلسيد فل6ئيس،

وفاءكم  عدم  هو  املدر�سي  الهدر  أسباب  بين  من  الوزير  السيد 
تازة  إقليم  املثال  سبيل  على  التعليمية،  املؤسسات  ببناء  بوعودكم 

الثانوية اإلعدادية واملدرسة الجمعاتية بجماعة .... .

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير إيال 
كان في بعض الثواني.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

أعتقد فكرة التنسيق مع قطاعات أخرى هذا ما نفعله وسنقوم 
باملزيد منه مع اإلحتياط طبعا أن التكوين املنهي مثال ال يصبح هوآخر 

اختيار ملن ال.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، اآلن نمر إلى السؤال السابع عن غياب 
والجبلي  القروي  بالعالم  التعليمية  باملؤسسات  الصحية  املرافق 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد محمد فلحجيبة:

شك6 فلسيد فل6ئيس،

املؤسسات  لتأهيل  املخصصة  املالية  املوارد  رغم  الوزير  السيد 
التعليمية في العالم القروي والجبلي إال أنه نالحظ ال زالت هناك مجموعة 
من األقسام واملؤسسات التعليمية غير صالحة للدراسة بالبث واملطلق 
وبناتنا  أطفالنا  فيها  تعليمية  مؤسسات  وهناك   ... حتى  قرارت  وفيها 
وأبناءنا غير مزودة ال بالكهرباء وال باملاء وال باملرافق الصحية فعن أي 
مدرسة نتكلم؟ وعن أي يعني مدرسة اإلنصاف ومدرسة هاد الشعارات 

الكبيرة واش ما جاش وقتها؟ وال غنبقاوا فقط في الشعارات.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

أهم  من  هو  التعليمية  املؤسسات  تأهيل  املحترم  النائب  السيد 
األوراش ديال الوزارة وذلك من خالل ربطها كما جاء في مداخالتكم 
الصحية  املرافق  وبناء  والكهرباء  للشرب  الصالح  املاء  بشبكة 
والسياجات باإلضافة إلى البرنامج الوطني للتعويض املفكك، علما أن 
أغلب الحاجيات من تأهيل تخص الفرعيات التي يتجاوز عددها 13 
ألف فرعية هذا وتكلف عملية التأهيل ما يناهز 2 داملليار درهم سنويا، 
فاملرافق الصحية بذلت الوزارة مجهودات ملموسة من أجل تقليص 
عدد املؤسسات التعليمية غير املتوفرة على املرافق الصحية علما أن 
غياب املرافق الصحية يخص باألساس األقسام الفرعية كما ذكرت 
من قبل، وهكذا عملت الوزارة خالل السنة الدرا�سي 2020 على بناء 
228 مرفق صحي وتأهيل 160 مرفق آخر وإنجاز املرافق الصحية ل47 
مؤسسة تعليمية بتعاون مع الشركاء، أما املخطط املستقبلي لتأهيل 
وإرساء  اإلجراءات  برمجة مجموعة من  التعليمية فتمت  املؤسسات 
برنامج طموح يروم تأهيل 1375 مرفقا صحيا برسم سنة 2021 مقارنة 
مع 228 في السنة الفارطة وخصص له غالف مالي يقدر ب 95 مليون 
درهم، واليوم العمل على أن تبلغ نسبة املؤسسات التعليمية املستفيدة 
من املرافق الصحية %76 و85 من الفرعيات ونعمل على تحقيق املزيد 

في السنوات القادمة هذا ما تسمح به امليزانية حاليا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد محمد فلحجيبة:

السيد الوزير األرقام اللي قلتوا كيبان بأنه مازال خصنا سنوات 
اللي كاينة في  وسنوات باش يمكن نغلبوا على هاد الوضعية املزرية 
في  املدرسة  لألسف  نموذجا،  تاونات  إقليم  والجبلي  القروي  العالم 
الوقيتة اللي كان خصها تكون عامل ديال اإلرتقاء اإلجتماعي أكد التقرير 
ديال املجلس األعلى اإلقتصادي واإلجتماعي بأنها أصبحت عامال رئيسيا 
اللي سبقات  أنا غنربط مع األسئلة  و  الفوارق اإلجتماعية  تفاقم  في 
ونقول مثال الطلبة ديال إقليم تاونات كثر من 15 ألف طالب وطالبة 
خصهم يجيوا لفاس ما كاينش النقل الجامعي، ما كاينش أحياء جامعية 
اللي  الصعوبات  املدخل  وبالتالي  جامعي  مطعم  كاينش  ما  مفتوحة، 
كيواجهها وكتواجهها بنت وطالب العالم القروي أكثر بكثير من ما يعانيه 
الطالب نظيره في املدن، أيضا تقرير آخر ديال قطاع ديال املجلس األعلى 
للحسابات أعطى أرقام يعني صادمة أكثر من 7000 مؤسسة ما فيهاش 
شبكة الربط الصحي، مؤسسة ما�سي الفرعيات أكثر من 3000 مؤسسة 
تعليمية غير مزودة باملاء الصالح للشرب، أكثر من 600 مؤسسة غير 
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مزودة بالكهرباء باهلل عليكم واش هاذي مؤسسات اللي غتنساجم مع 
روح دستور 211؟ اللي فيه ضرورة توفير تعليم عصري ميسر الولوج 

وذي جودة ألبناء املغاربة؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ليست هناك تعقيبات إضافية عندكم جواب السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

عن  وسندرسها  املحترم،  النائب  السيد  ديال  املالحظات  سجلت 
كثب.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، اآلن نمر إلى السؤال الثامن عن حرمان 
التالميذ والطلبة الذين ال يتوفرون على األنترنيت ملتابعة دروسهم عن 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  يومي،  بشكل  بعد 

اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد محمد فحويط:

فلسيد فلوزي6 فملحتبم،

ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين التالميذ 
والطلبة الذين ال يتوفرون على األنترنيت من متابعة دروسهم عن بعد 

بشكل يومي؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

هناك  كانت  الصحي  الحجر  الفترة  املحترم، خالل  النائب  السيد 
مجهودات جبارة للربط بصبيب الذي يقبل أو يساعد على الدراسة عن 
بع، ثم بعد ذلك عند الدخول املدر�سي الحالي اتخذت الوزارة إجراءات 
تهم أوال ترصيد املكتسبات التي حققها مشروع جيني في مجاالت تجهيز 
التعليم  إدماج  ثانيا:  األساتذة،  وتكوين  املوارد  وتوفير  واملؤسسات 
الرقمي تدريجيا في أفق تعميمه ومأسسته ليصبح نمطا تربويا مكّمال 
الوطنية  الوكالة  مع  البحث  بصدد  اآلن  ونحن  الحضوري،  للتعليم 
لتقنين املواصالت لربط املدارس والجامعات باألنترنيت وتوفير األنترنيت 
لجميع التالميذ، يبقى تحديان كبيران نطلب دعمكم للتخفيف منها أال 

وهما الربط بالصبيب املقبول في العالم القروي، وثانيا: تجهيز وتمكين 
كل التالميذ والطلبة من الحصول على أجهزة تساعدهم على الربط 

بالصبيب.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد محمد أحويط:

شكرا، تجربة هاذ التعليم عن بعد فرضتها اللجائحة من أجل تأمين 
السالمة الصحية واستمرار التحصيل الدرا�سي، وهنا نسجل مجهودات 
جبارة بذلتها وزارتكم، لكن السيد الوزير، في إطار ضمان تكافؤ الفرص 
خاصة في العالم القروي واملناطق النائية يجب ضرورة تعميم املنصات 
املجانية املتعلقة بالدروس عن بعد، وكذلك تمكين الطلبة من أثمنة 
تفضيلية فيما يتعلق بالولوج إلى اآلنترنيت، السيد الوزير املحترم، راه 
ي كنهضرو على العالم القروي واملناطق النائية خصنا نستحضرو 

ّ
مل

في  للمدارس، هاذي  يولجو  باش  التالميذ  كيتلقاوها  اللي  الصعوبات 
مناطق  وعرة  املسالك  الطرق  النائية  املناطق  في  العادية  الظروف 
جبلية، ما نقولو�سي انعدام النقل املدر�سي ولكن قلة النقل املدر�سي، 
القروي  العالم  ديال  التالميذ  الظروف مزرية كيعانيوها  وراه واحد 
هاذي في الظروف العادية، في التعليم الحضوري ما بالك في التعليم 
عن بعد؟ السيد الوزير، راه كاين الناس ما عندهمش الهواتف حتى 
للتواصل فيما بينهم ما بالك باالنترنيت باش يمكنهم هما يستعملهم 
باش يمكن يقراو به؟ كذلك السيد الوزير، يجب ضمان تكافؤ الفرص را 
 تلميذ من العالم القروي واملناطق النائية 

ّ
ي كنجيبو واحد الطالب وال

ّ
مل

ما غيمكنش نّقادوه مع.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائب  السيد  شكرا  الوقت  استوفيتم  النائب،  السيد  شكرا 
املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة عن 

فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلطو�سي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، كنا كنتحدثو على مطلب تكافؤ الفرص بين التالميذ 
في الوسط القروي والتالميذ وكذلك الوسط الجبلي وتالميذ املدينة، 
املؤسسات  جودة  ناحية  من  التحتية،  البنية  ناحية  من  سواء  اآلن 
آخر  لألسف مطلب  الصحية أضيف  املرافق  ناحية  من  التعليمية، 
وهو تكافؤ الفرص من حيث الولوج لألنترنيت. الولوج لألنترنيت السيد 
أغلب  عند  متوفراش  ما  اللي  اإللكترونية  اللوحات  يكفيه  ال  الوزير 
كذلك  نستحضرو  ولكن  الجبلية،  واملناطق  القروية  املناطق  تالميذ 
هشاشة األسر ومحدودية معرفتهم باألنترنيت، كذلك نستحضرو األسر 



7953 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( 

والتالميذ اللي مكايتوفروش على أو األسر اللي مكاتوفرش على مدخول 

اللي كيأهلهم أنهم يرتبطوا باألنترنيت. وكذلك ممكن أنني نذكركم السيد 

الوزير، بطلبة املاستر وهنا أخص بالذكر طلبة املاستر بكلية املحمدية، 

ملاذا اإلصرار على التعليم عن بعد مع العلم أن هاد الطلبة السيد الوزير 

ما كيتجاوزوش 40 طالب، كان من املفروض أنه يّدار تعليم حضوري 

وكاين املسافات الكافية الحترام التباعد هذا سؤال أرجو اإلجابة عليه 

ألنه مجموعة من الطلبة يعانون السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كاين �سي تعقيب إضافي آخر؟ لكم 

الجواب السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

أعتقد أن السيدة النائبة املحترمة ذكرت التحدي ديال التوفر كل 

التالميذ على أجهزة مناسبة وهذا التحدي ديالنا جميع، الوزارة هاد 

السنة فرقت 10.000 لوحات إلكترونية، كيبقى الصبيب اللي خصنا 

مع الشركات نتاع التواصل واملواصالت هي اللي خصنا نتعاونو معاها 

باش يكون الصبيب متوفر. أما ماستر املحمدية، أستاذة غادي نبحثو 

فيه ما في علميش أنا اآلن في علمي شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال التاسع متعلق بعدم إعتماد 

التعاقد  مباريات  في  الخاصة  اإلحتياجات  بذوي  الخاصة  الكوطا 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد إدريس مسكين:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

باملرسوم  الخاصة  اإلحتياجات  ذوو  استبشر  الوزير،  السيد 

13.130.00 املتعلق بمنحهم كوطا في حدود 7 % من مناصب ولوج 

أطر  األكاديميات  تجريها  التي  املباريات  أن  املالحظ  ولكن  الوظيفة. 

األكاديميات ال تحترم وال تفعل هاد املرسوم. عن هذا املشكل نسائلكم 

السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شك6ف فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

الوزارة تعمل على اإلحترام التام لهذا القرار ألن فيه مصلحة البلد 
وفيه اإلنصاف، فمباريات أطر األكاديمية التي أشرتم إليها فأود التأكيد 
أنها تمت وفق القرار الوزاري الصادر في 05 نونبر 2020 والذي نصت 
املادة 2 من الباب األول على: أوال تحديد النسبة املئوية في %7 املخصصة 
لفئة املكفوفين وضعاف البصر واألشخاص املعاقين من عدد إمكانيات 
عن  الصادرة  البالغات  عكست  وقد  شأنها،  في  املتبارى  التوظيف 
األكاديميات الجهوية هذه الروح وانخرطت بدورها وبشكل إيجابي في 
تجسيد العناية التي توليها الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا لألشخاص 
ذوي اإلحتياجات الخاصة وتمتيعهم بنفس الحقوق والضمانات من 
أجل املساهمة في إدماجهم االجتماعي واملنهي، وإن كان هناك إشكالية 
في عدم الوفاء بهذا اإللتزام فالرجاء إخبار الوزارة وسنقوم بما هو الزم 

في املوضوع.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلنائ4 فلسيد موالي فلبشيب طوبا:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، ال شك أن الحكومة قامت بمجهودات جبارة مشكورة 

لصالح ذوي اإلحتياجات الخاصة، يكفي أن أذكر أن بعد أيام إن شاء هللا 

ستجرى مباراة مشتركة أو موحدة بين قطاعات تهم 400 منصب شغل، 

أربعة قطاعات ما فيهمش طبعا وزارة التربية الوطنية هذا اللي جعلنا 

نطرحو هاد السؤال وكذلك أنه ما جاش كما قلتم السيد الوزير مع 

كل اإلحترام، في البالغات هي راه موجودة مكايناش هاد املسألة هادي، 

ي مشاو مثال يوضعو مكاينش التحسيس أو التمكين 
ّ
وحتى أنه الناس مل

لهاد األشخاص أنهم في إطار الكوطا، يعني تدفعات امللفات مع باقي يعني 

املترشحين. إذن من هنا نطلب أوال أن في البالغات وفي اإلعالنات أنه 

يتشار لهاد ال�سي هذا رقم واحد؛ رقم جوج فيما يخص هاد املباريات 

السيد الوزير، طبعا هناك مباراة جهوية وهناك مباريات إقليمية على 

صعيد املديريات نطلب أن الكوطا، خصوصا بالنسبة للسلك اإلبتدائي، 

نطلب أن الكوطا تكون على صعيد الجهة يعني حتى �سي إقليم معنى إيال 

مكاينش �سي طلب يتضاف إلقليم آخر وال�سيء بال�سيء يذكر السيد 
الوزير، فيما يخص هاد املباريات ديال األطر خصوصا على مستوى 

املديريات اليوم كاينين املتدربين اللي مطلوب...
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فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرالسيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
السيد النائب عن فريق األصالة واملعاصرة تفضل.

فلنائ4 فلسيد نور فلد ن فله6و�سي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، هناك إقصاء ووعدم اعتماد نسبة توظيف األشخاص 
في وضعية إعاقة في املباريات التعاقدية، مما يقلص في حق اإلستفادة 
هذه الفئة من مناصب التشغيل التي توفرها هذه الدولة. كما نلفت 
انتباهكم السيد الوزير، حول جمعية اآلباء بقطاع التعليم العمومي 
أصبحت تثير مجموعة من التساؤالت على غرار هناك جمعية اآلباء 
تابعة لثانوية اإلمام الغزالي بتطوان التي أصبحت وضعيها غير قانونية 
بحيث نجد أنه هناك بالرغم من املبالغ املالية املهمة املستخلصة خالل 
املوسم الدرا�سي لسنة املنصرم 2020 والتي لم يتم صرفها نظرا لتوقف 
كافة أنشطة هذه الجمعية على الصعيد الوطني بسبب الجائحة، فإن 
آباء وأولوياء التالميذ تفاجأوا بفرض رسوم إضافية إلى جانب التأمين 

املسمى بالتضامن، وشكرا السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيد 
الوزير للجواب على التعقيبات.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

أنا سجلت املالحظات ديال السادة البرملانيين، البالغات اللي عندنا 
واألخبار اللي عندنا هي اللي صرحت بها وسنبحث في النقط التي أثيرت 

من طرف النواب املحترمين.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال العاشر عن معايير وشروط الحركة 
اإلنتقالية الوطنية باإللتحاق للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان ح6ااوي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6 فملحتبم،

كاين واحد التدمر واستياء عند واحد الشريحة واسعة ديال األطر 
الوطنية  االنتقالية  الحركة  ديال  شروط  كتستوفي  اللي  التعليمية 

باإللتحاق، في املقابل كاين انتقاالت مشبوهة وكاين التفاف على بعض 
املعايير  الجدوى ديال هاد  ديالنا هو عن  السؤال  املعايير والشروط. 
للشفافية  ضمانا  منها  البعض  لتعديل  توجهاتكم  وعن  والشروط، 

واملصداقية وتكافؤ الفرص، شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

سأتقدم بوصف مقتضب لكيفية كيف تجرى العملية، فهذا مسألة 
االنتقال ورش كبير يستأثر بإهتمام الوزارة، وهو األمر الذي فرض اعتماد 
تشاركي في التدبير وتعزيز آليات الحوار مع مختلف الشركاء اإلجتماعيين. 
وأشير هنا إلى أن الوزارة توفر حظوظ أكبر لفائدة أطر هيئة التدريس 
الراغبين في االلتحاق باألزواج والزوجات وذلك من أجل ضمان استقرار 
نف�سي واجتماعي وتوفير شروط العمل املالئمة، وتجسدت هذه العناية 
في األرقام والنسب التي يمكن اإلطالع عليها ويمكن اعتبارها غير مسبوقة 

قياسا بالسنوات املاضية رغم صعوبة إرضاء كل الطلبات.

تحظى  والتي  الزوجات،  باألزواج  اإللتحاق  طلبات  يخص  فيما 
بشروط  الطلبات  من  النوع  بهذا  املشاركة  تأطير  تم  فقد  باألولوية، 
املقتضيات  بكل  واإللتزام  بالوثائق  اإلدالء  ضرورة  في  تتمثل  صارمة 
اإلشارة  وتجدر  الحركة،  لهذه  املنظمة  املذكرة  في  عليها  املنصوص 
إلى أن كل املشاركات واملشاركين في هذه العملية كما تنص على ذلك 
مختلف املذكرات يتحملون املسؤولية كاملة فيما يخص صحة مختلف 
اإلقليمية  املديريات  تقوم  طلباتهم،  في  الواردة  والوثائق  املعطيات 
على  النهائية  املصادقة  قبل  والتكوين  للتربية  الجهوية  واألكاديميات 
طلبات املشاركة بالتدقيق في جميع الوثائق املدلى بها وأن أي وثيقة 
مخالفة للمسطرة اإلدارية الجاري بها العمل يتم حذف امتياز اإللتحاق 
بالزوج، لهذا الغرض تحرص الوزارة على فتح باب الطعون ملدة 7 أيام 
بعد القرار وتجدر اإلشارة أن هذه السنة تمت اإلستجابة ألكثر من 60% 

لطلبات اإللتحاق باألزواج وهو .

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

فلنائ4 فلسيد عبد فلوفحد بوح6شة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

الحركة  ديال  األهمية  عليكم  يخفى  ال  املحترم  الوزير  السيد 
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اإلنتقالية ديال اإللحاقات باألزواج وما تخلفه من دعم نف�سي واجتماعي 
واقتصادي وكذلك مردودية على مستوى العملية التعليمية، فعال كاينة 
زيادة في النسب املئوية فهاد السنوات خاصة في2021 حيث بلغات 19% 
إال أنها ال ترقى إلى املستوى املطلوب وخاصة على املستوى اإلبتدائي، 
احنا تنعرفوا الظروف الطبيعية وخاصة مرة مرة تنسمعوا صرخات 
ديال نساء التعليم في أعالي الجبال، كاين واحد النوع آخر هوالشواهد 
التي يدلى بها في هاد الحركة هي شواهد مشبوهة في أغلبها ولهذا نقترح 
ديال  التسجيل  ديال  بالرقم  الشواهد  هذه  تديل  أن  الوزير  السيد 
الضمان السجل الوطني ديال الضمان اإلجتماعي ثم الخاتم ديال املدير 
أو الشركة املعنية، وتحقيقا السيد الوزيرللنزاهة كذلك كاين الحركة 
ديال اإلنتقال ديال اإلداريين اللي تتجي ربما في وسط السنة وهي تتأطرها 
واحد 2 ديال املذكرات وزاريتين إذن إال أنه الوزارة تتقول ما يمكناش 
نرفقوا العملية ديال التعلمية في وسط السنة إذن خصوا يتحل هاد 

املشكل.

إذن السيد الوزير املطلوب اآلن ما�سي هو نحقوا هاد الحركة ولكن 
ضمانا للشفافية.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم شكرا لكم استوفيتيوا الوقت شكرا 
لكم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ اللي أظن بأن السيد الوزير تا هو 
استكفى الوقت أظن شكرا. نمر للسؤال الحادي عشرعن وضعية نساء 
ورجال التعليم أساتذة السلم 10 للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فلحق اائق:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

أساتذة  طال  الذي  والحيف  الظلم  عن  نسائلكم  الوزير  السيد 
السلكين اإلبتدائي واإلعدادي الذين تخرجوا من مراكز التكوين بعد 
تكوين دام سنتين باإلضافة إلى سنة أو سنتين من التدريب ليترسموا 
بعدها بالوظيفة العمومية بالسلم التاسع والذين تم إقصائهم من كل 
املراسيم  بعض  والحكومة من خالل  الوزارة  التي عقدتها  التسويات 
املتعلقة بمنظومة الترقي ويبلغ عدد املتضررين من هذا املشكل 14 
ألف أستاذ وأستاذة، إذا لم يتم جبر الضرر اإلداري واملادي لهذه الفئة 
عندما تم اعتماد التوظيف بالسلم العاشر سنة 2013 كيف تبررون 
استفادة بعض األفواج من خالل املرسوم رقم 02.19 الصادر بتاريخ 26 
يونيو 2019 من ترقية مباشرة ب6 سنوات فقط كأقدمية مع أثر رجعي 
مالي وإداري بين ما تم تجاهل الوزارة لوضعية بعض األفواج الذين 
قضوا من 14 حتى 17 سنة في املهنة؟ كيف تبررون إستفادة خريجي 
السلم العاشر ابتداء من سنة 2013 من الترقية إلى الدرجة األولى بعد 
14 سنة أقدمية عامة كأق�سى تقدير في حين يلزم أساتذة هذه الفئة 28 

سنة لإلستفادة من نفس الدرجة مع العلم أنهم يقومون بنفس املهام؟.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شكرا السيد النائب املحترم، هذه نقطة من األهمية بدرجة كبيرة 
والوزارة تقوم بمجهودات ولها مقاييس سأتحدث عن بعضها وإن كان 
هناك خلل أو عدم احترامها فأعتقد باب طلب إعادة النظر مفتوح، 
فالوزارة تولي عناية كبيرة وخاصة لهذه امللفات وتبحث وتعمل على 
إيجاد حلول لبعضها التي كانت عالقة منذ سنوات طويلة، وحيث تم 
النجاح الحمد هلل في طي بعض منها بشكل نهائي بفضل إرادة الحكومة 
والتفاعل اإليجابي الذي عّبر عنه الشركاء اإلجتماعيون، وعندما يتم 
الحديث عن أساتذة السلم 10 فيعنى يعاد بذلك األساتذة الذين تم 
توظيفهم األول في السلم 7 أو 8، أو من تم توظيفهم األول في السلم 
9 أو تم توظيفهم مباشرة في السلم 10 بناءا على شهادة اإلجازة، وكما 
تعلمون السيد النائب املحترم، فإن الفئة األولى من هؤالء املوظفين 
أي األساتذة الذين تم توظيفهم األول في السلمين 7 و8 بدلت هذه 
الوزارة مجهودات من أجل ضمان ترقيتهم إلى السلم 11 خصوصا وأن 
معظمهم مقبل على التقاعد، وأما الفئة الثانية التي تم توظيفها األول 
في السلم 9 فقد عملت الوزارة على تسريع ترقيتهم على دفعتين وذلك 
لتيسير ولوجها إلى السلم 11، عموما فإن هذه الفئة من األساتذة تتوفر 
لذيها الفرص التالية للترقية إلى السلم 11 من خالل 4 طرق، أوال: الترقي 

بوسيلة اجتياز االمتحان النهائي بعد قضاء 6 سنوات في السلم 10،

ثانيا: الترقية باإلختيار بعد قضاء 10 سنوات في السلم 10،

ثالثا: الترقية التلقائية أي ما يعرف بالتسقيف وذلك بعد استيفاء 
الترشح ألربع مرات.

فلسيد رئيس فلجلسة:

السيد  تعقيب؟  كاين  لكم،  شكرا  املحترم  الوزير  السيد  وشكرا 
النائب املحترم تفضل.

فلنائ4 فلسيد عبد فلحق اائق:

شك6ف فلسيد فلوزي6،

قبل قليل في جوابكم على أحد السادة النواب تكلمتم عن اإلستقرار 
الوزير  السيد  نفهم  غير  بغيت  أنا  الفئة،  لهاذ  واإلجتماعي  النف�سي 
كيفاش غادي يحّس هاذ األستاذ اللي 14 العام وهو كيقّري و كيشّد 
ه دخل 3 

ّ
6000 درهم وفي نفس القسم حداه تلميذ اللي داز عندو يال
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سنين أو 4 سنين كيشد 10000درهم؟ فينا هو هاذ االستقرار النف�سي 
السيد الوزير؟ فينا هوا اإلستقرار النف�سي؟ هذا 14 العام وال 28 عام 
وهو كيقّري الرأي وعندو أوالد وعندومسؤولية ّواحد حداه ! أنا غير قل 
ليا السيد الوزير فينا هو االستقرار النف�سي؟ فالسياسة ديالكم السيد 
الوزير ديال فّرق تسود بين أساتذة نفس القطاع ونفس األسالك نتمنى 
تدارك هاذ املشكل بإجراءات ملموسة وأجوبة مقنعة على العشوائية في 

تدبير هذا امللف بصفة خاصة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا استوفيتي الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

فلنائ4 فلسيد إدريس مسكين:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، من باب اإلنصاف وتكافؤ الفرص ونحن اآلن منكّبون 
على تنزيل مقتضيات القانون اإلطار واملشاريع اإلستراتيجية، أعتقد أن 
عدم إنصاف أصحاب هذه امللفات العالقة قد يكون عائقا ال محالة 
في ولوج اإلصالح إلى األقسام، وبالتالي نريد جدولة زمنية منكم خاصة 
فيما يتعلق بضحايا هذا السلم 10، ألن كانوا ضحايا سلم 9 ودبا هاهما 
ضحايا سلم 10، 14 و17 سنة املطلوب هوتطبيق هذاك اإلتفاق ديال 
ي كيعطي 

ّ
والل األسا�سي  النظام  112 من  املادة   

ّ
2011، وال أبريل   26

ينا واحد 
ّ
15 سنة دياالألقدمية، فقط وذاك الساعة غادي نكونو حل

املشكل كبير ديال 12 ألف معني بهذا املشكل، شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ السيد الوزير عندكم 
جواب؟ تفضلوا.

فلتببية  وزي6  لدى  فملنتدب  فلوزي6  فعويشة  إدريس  فلسيد 
فلعلمي،  وفلبحث  فلعالي  وفلتعليم  فملنهي  وفلتكوين  فلوطنية 

فملكلف بالتعليم فلعالي وفلبحث فلعلمي :

شكرا السيدان النائبان املحترمان، ما قدمته هو روح املقاربة أو 
األسس التي تنبني عليها مقاربة الوزارة، فإن كان هناك نقص في تنزيلها 
فالباب مفتوح لتصحيحها، لكن أود أؤكد للمجلس املوقر قناعة الوزارة 
بأن نجاح اإلصالح التربوي الذي ننشده جميعا رهين بتحسين أوضاع 
نساء ورجال التربية والتكوين، وتحفيزهم على املزيد من العطاء املتجدد 
وسنعمل  اإلطار،  القانون  مقتضيات  تنزيل  في  املسؤول  واإلنخراط 

جميعا معكم لكي نصل إلى الهدف املتوخاة. وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 

مرحبا  واألسرة  واملساواة  اإلجتماعية  والتنمية  التضامن  قطاع  إلى 
السيدة الوزيرة، السؤال رقم 12 بسؤال عن تدني رواتب مستخدمي 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعية  املراكز  أغلب 

الفريق اإلشتراكي، تفضل السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة فلسعد ة بنسهلي:

فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، مؤسسات الرعاية اإلجتماعية فيها واحد 
الفئة أساسية وهامة ديال املستخدمين واملستخدمات اللي كيعانيو من 
تدني األجور ومن غياب التغطية اإلجتماعية، شنا هي اإلجراءات التي 

تنوون القيام بها للرفع من أوضاعهم املادية واإلجتماعية؟ . شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيدة الوزيرة تفضلو

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

السؤال، أريد في البداية أن أؤكد على أهمية مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية كإحدى أهم آلية املساعدات اإلجتماعية في بالدنا ضمن 
منظومة الحماية اإلجتماعية واللي تعمل الوزارة على تعزيز وإصالح 
في  هما  اللي  باألشخاص  اإلهتمام  من  مزيد  وبالتالي  املنظومة،  هذه 
وضعية صعبة اللي كيعيشو في إطار هاد املؤسسات بالنسبة ملوضوع 

املستخدمين البد من التأكيد على ثالث أمور أساسية:

- املسألة األولى : أنه ليس كل املستخدمين والعاملين بمؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية هم يعني في ارتباط مع وزارة التضامن أو مع مؤسسة 
التعاون الوطني، طبعا ال يخفى عليكم أن هناك واحد املجموعة اللي هي 
كتشتاغل وهي رهن إشارة يعني في التعاون الوطني و رهن إشارة هذه 
املؤسسات فهي تخضع للقوانين العامة اللي كيشتغلوا بها جميع يعني 

من يشتغلون في يعني في إطار يعني في املؤسسات العمومية.

-بالنسبة لألمر الثاني هو أنه هناك جمعيات هي التي تسير هذه املراكز 
وطبعا املستخدمين في إطار هاد املراكز تربطهم عالقة اتفاقية تعاقدية 
مع هذه الجمعيات، وبالتالي فاللي كيحكمهم يحكمهم مدونة الشغل 
التعاون  أو مؤسسة  التضامن  وزارة  مع  مباشرة  لهم عالقة  وليست 

الوطني.

- املسألة الثالثة هو أن مؤسسة التعاون الوطني تقدم منحا مهمة 
لكل مراكز الرعاية االجتماعية اإلجتماعية. وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.
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فلنائبة فلسيدة فلسعد ة بنسهلي:

السيدة الوزيرة، مع ذلك تتبقى املسؤولية السياسية واألخالقية 
حاضرة ألن هاد املستخدمين وهاد املستخدمات والعامالت والعاملين 
كاينهضوا بواحد الخدمة عمومية كبيرة وهي خدمة إنسانية في عمقها 
ألن كنعرفوا شكون هما النزالء ديال هاد مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 
النمو الديموغرافي داملغرب يمكن غدا غاتكون نسبة الشيخوخة كبيرة 
و غانكونو في حاجة لبحال هاد املؤسسات، وبالتالي خصنا تأهيل موارد 
مؤهلة وجديدة وخصنا إنصاف هاد الفئة على مستوى األجور مع ذلك 
نعتبر على أن هاد الفئات هاد الفئات هي موارد بشرية كاتبقى أساسية 
غياب  كاين  راه  اإللتقائية  واحد  تكون  أن  الضروري  من  والضروري 
التنسيق وإال ما دور هاد الوزارة ديال التضامن إلى ما كانتش غاتكون 
هي اللي غادي .... هاد العمل اإلنساني الكبير، كاين الحماية اإلجتماعية 
اللي نادى بها صاحب الجاللة خصها تلقى واحد األسس متينة وتلقى 

مؤسسات رعاية قوية بموارد بشرية قوية، بموارد مؤهلة

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ في 
بعض الثواني السيدة الوزيرة بعض الثواني

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

أريد من خالل سؤالكم السيدة النائبة، أريد أن أؤكد من خالل قلت 
من خالل سؤالكم السيدة النائبة املحترمة أريد أن أؤكد على القانون 
العمال االجتماعيين 25-18 وأهميته في تأطير هاد الخدمة اللي كيف ما 
أكدتو على أهميتها في بالدنا اليوم هاد القانون تمت املصادقة عليه في 

مجلس املستشارين وننتظر أن نبدأ مناقشته قريبا معكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال 13 آه اسمحلي اسمحلي ال ما 
بقاش الوقت شوف ارجع للتوقيت la règie شكرا، السؤال 13 عن 
نتائج املقاربة الحكومية ملحاربة الفقر والهشاشة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة غيثة آ ت بلمدني:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة، عن املقاربة الحكومية ملحاربة الهشاشة والفقر 
وكذا استراتيجياتها ونتائجها نسائلكم؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة، تفضلوا.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شك6ف فلسيدة فلنائبة،

أوال، ال بد من التذكير على أن كل املجهودات التي تقوم بها الحكومة 
واملدرجة خاصة في تعزيز وتطوير، يعني، في خدمات التعليم والصحة 
من األمور األساسية من أجل محاربة الفقر ومحاربة الهشاشة، وال 
يخفى عليكم أن امليزانيات املرصودة لهذين القطاعين سواء التعليم أو 
الصحة هي من امليزانيات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات األخيرة؛

أريد أن أؤكد كذلك على دور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما 
تقوم بهمن برامج، فإذن البرامج املرتبطة بوزارة التضامن هي برامج 
للمساعدة  حاجة  في  هما  اللي  األشخاص  األولى  بالدرجة  تستهدف 
اإلجتماعية، األشخاص للي هما في وضعية هشة وإال فإن البرامج التي 
تقوم بها بالدنا واللي هي برامج، الحمد هلل، كتعرف تطور كبير كلها تأتي 

من أجل التأهيل واإلدماج وتفادي، يعني، اإلقصاء اإلجتماعي.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، السيدة النائبة، تعقيب، تفضلي.

فلنائبة فلسيدة غيثة آ ت بلمدني:

أعتذر السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة في الوقيتة اللي كنتحدثو 
هناك أكثر من 6000 طفل وطفلة أمام املحاكم بتهم جنايات وجنح، 
وهناك أكثر من 27.000 طفل وطفلة أمام املحاكم ، والنتيجة ديال هاد 
األطفال منين جاوا السيدة الوزيرة؟ جاوا ديك 300.000 أو أكثر ديال 
اللي كتلفظهم املؤسسات التعليمية وكترميهم للشارع، الهدر املدر�سي 
هاديك 300.00 أو أكثر منها للي كترفضها هذا، راه السيدة الوزيرة ايال 
ضفنا لها املعطلين وايال اضفنا لها انخفاض ديال الشغل وال اضفنا لها 
فقدان الشغل واضفنا لها البطالة اللي كاينة عند الشباب للي إرتفعت 
ألكثر من %32 هاد األشياء، ايال قلبنا مناش جاونا هاد الناس هادو؟ 
السيدة الوزيرة راه جايين من أسر األغلبية ديالهم راه مجاوش من األحياء 
الراقية، جاوا من أسر تعاني الفقر، تعاني الهشاشة تعاني التهميش، 
جايين من الجبل، جايين من مناطق قروية، جايين من الهوامش ديال 
املدن ديال املدن اللي بقيتو في هاد الواليتين واحنا كنتحدثو على حكومة 
إجتماعية ولم ولم نر شيئا ، البرامج كثيرة ومتعددة في حكومتكم، ولكن 
تقليص  ديال  الصندوق  ديال  الصندوق  واحد  مثال  غير  خدينا  إلى 
الفوارق املجالية اللي ترصدت لو 50 مليار واللي هو ما بين 2017 2023، 
اليوم صرفتو أكثر من النصف ديالو، فينا هي النتائج ديالو؟ فينا هو 
األثر ديالو؟ أجي تشوفي السيدة الوزيرة في الجبال ونشوفو واش كاين 
هناك أثر في الصحة، في التعليم، في الطرق، في البنية التحتية إلى متى 



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7958  

السيدة الوزيرة غادي يكونوا ضحايا هاد األسر وتكون ضحايا اوالدهم 
اللي كيخرجوا ضحايا، فإيال التعليم ما نجحوش فيه ألن هناك مؤسسة 

مدرسة غير منصفة لم نكترث لهذه األسر.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، من فضلكم، كاين تشويش، الكالم بزاف، 
والسادة  السيدات  يخليكم،  هللا  ديالكم،  الزمالء  على  كتشوشوا 
ديالكم، من فضلكم، من فضلكم، من  الزمالء  احترم  غير  النواب، 
فضلكم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تعقيبات إضافية؟ تفضلي 

السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

أننا  أوال، ال يمكن هكذا بجرة قلم  النائبة،  السيدة  نعم، شكرا 

نقولو، ما كاين والو، ما ّدار والو، ما كاين ال في الجبال ال في القرية، 

ألنه ايال نزلنا وعملنا تقييم للبرامج املنجزة، أكيد سنجد أشياء كثيرة 

أنجزت وطبعا غادي تكون أشياء أخرى للي ما زال محتاجين أننا نشتغلو 
عليها، ولهذا فاليوم، يعني، إضافة إلى البرامج للي ذكرت اليوم صندوق 

التماسك اإلجتماعي كيقوم بواحد الدور مهم لدعم فئات تعيش عندها 

تجاوزنا  للي  اليوم  وللي  األرامل  النساء  ومنها  الهشاشة  ديال  ظروف 

108.000 سيدة تستفيد عمليا واقعيا ما�سي، يعني، ما�سي بالتنظير، 

ومعها 192.000 طفل للي هما في وضعية ديال اإلعاقة واللي كتعرفوا 

أن للي هما في وضعية إعاقة كتستمر اإلستفادة ديالهم ما�سي محددة 

ب، يعني، فقط بالتمدرس، نبغي نأكد كذلك على املجهودات وعلى 

الدعم اللي كيتعطى لجمعيات املجتمع املدني في مختلف املجاالت وهاد 

السنة 2019 2020 خصصناها لجمعيات اللي كتشتغل في املساعدة 

اإلجتماعية الترابية، فيها املرأة في العالم القروي، فيها بالنسبة ملشاريع 

مدرة للدخل لألشخاص للي هما في وضعية إعاقة، يعني اللي كتستهدف 

الخاصة  املهمة  البرامج  إلى  إضافة  املجهودات  هاد  طبعا  الهشاشة 

بالطفولة ومنها...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا معذرة. اآلن نمر إلى السؤال 13 مكرر 
وفق اإلستدراك، غير كاين واحد التشويش على الزمالء اللي تيهضر في 
الهاتف يمكن لو يخرج ويتكلم مكاين حتى مشكل، ولكن باش تيكون �سي 
واحد تيتكلم نحترموه ونخليوه يتكلم باش كل�سي يسمع، من فضلكم 
السيدات والسادة النواب. سؤال عن آليات التكفل بالنساء ضحايا 
العنف للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فلجليل مسكين:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

عن املقاربات الجديدة التي اتخذتموها لتعزيز آليات التكفل بالنساء 
ضحايا العنف نسائلكم، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، وكما تعلمون فإثارة موضوع 
وقضايا العنف ضد النساء أو ضد األطفال هي مهمة جدا داخل هذه 
القبة املحترمة، ألنها والشك تساهم في بث وعي جماعي لدى مختلف 
الفئات من املجتمع بأهمية مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء. 
أهمية خاصة ألنه سلسلة  نوليه  التكفل هذا كذلك  اليوم موضوع 
أو حلقة مهمة في إطار مناهضة العنف ضد النساء هي محطة كيفما 
تساءلتو على التكفل، ولهذا فاليوم تم إعداد 85 فضاء على املستوى 
الترابي الوطني بقيمة مالية تناهز 86 مليون درهم، والغرض من هذه 
وطبعا  اإليواء  خدمة  وتوفير  اإلستقبال  خدمة  توفير  هو  املؤسسات 
التكفل بالنساء ضحايا العنف من ضمن أهم مستلزماته توفير موارد 
بشرية مؤهلة، ولهذا أطلقنا برنامج »تكفل« اللي غادي يمتد إن شاء هللا 
على مدى ثالث سنوات واللي فيه مقاربة تحاول يعني تقدم واحد الجواب 
اللي هي  بما فيهم مراكز اإلستماع  علمي لكل املشتغلين فهاد املجال 
شريكة للوزارة وكذلك يعني املشتغلين في الفضاءات املتعددة الوظائف 
للنساء وكل شركائنا في هذه الحلقات املهمة، ألن كيفما قلت موضوع 
مناهضة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله نعتبره من عالمات يعني، 
الحمد هلل، املجتمع املغربي وكذلك اللي كيأكد خيار الدمقرطة وحقوق 

اإلنسان اللي مشات فيه بالدنا، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ءفمنة ماء فلعينين:

شك6ف فلسيدة فلوزي6ة،

هاد ال�سي كلو اللي قلتي السيدة الوزيرة جميل، في انتظار أن نرى 
األثر ديالو على أرض الواقع. لكن السيدة الوزيرة، كما تعلمين العنف 
املمارس ضد النساء اليوم ما�سي فقط عنف مادي فيزيائي مباشر، 
وإنما هو أيضا عنف لفظي، عنف معنوي، عنف يهدف إلى اإلساءة 
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نقول فاضحة وغير  يمكن  بطريقة  بيننا  للنساء وهذا اليزال منتشر 
مقبولة. فوجئنا كما فوجئ الرأي العام وفوجئت الطبقة السياسية 
خصيصا فهاد األسبوع باإلهانة الكبيرة التي تعرضت لها إحدى نائباتنا 
البرملانيات في األقاليم الجنوبية وهي األخت النائبة عزوها العراك، وهي 
باملناسبة أمينة املجلس، وهي الكاتبة الجهوية لحزب العدالة التنمية 
بجهة الداخلة، وحق لألقاليم الجنوبية أن يفخروا بنموذج هاد املرأة 
الصحراوية املنتخبة التي ما وجد أحد الرجال من النخبة السياسية 
لألسف الشديد مإ يواجهها بها سياسيا وهي التي انتزعت مقعدها عن 
الجنوبية  أقاليمنا  إحدى  في  محلية  انتخابات  في  واستحقاق  جدارة 
اللي فيها التصويت مرتفع على املستوى الوطني، إال بكلمات عنصرية 
تمييزية تعود إلى ذلك الزمن الذي ال زلنا كنا النزال نصنف فيه الناس 
على أساس ألوانهم »الحراطين« و«العبيد«. لألسف الشديد السيدة 
الوزيرة، اليوم في املغرب منا في الطبقة السياسية من الزال يستقوي 
على النساء ومن الزال يعتقد أن هناك بعض النساء السياسيات اللي 
كيجيو للمناصب ديالهم ألنها زوجة هذا، وال صديقة هذا، وال نسيبة 
هذا، مازال الناس ما بغاوش يعترفو بأنه هناك نساء سياسيات كيوصلو 
للمواقع اإلنتدابية املنتخبة كنتيجة لتتويج مساراتهن النضالية ألنهم 
حامالت لرهانات حقيقية كيعملو عليهم، ما�سي ألنهم يوظفون األنوثة 
ديالهم هنا أو ال في هذا املوقع أو ذاك، كما تفاجأنا بزميلة ديالنا نائبة 

برملانية...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟.. 
هل هناك من تعقيبات إضافية؟ مكاينش ليس هناك تعقيبات إضافية، 

جواب السيدة الوزيرة عندك �سي جواب؟ تفضلي.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

نعم شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شك6ف فلسيدة فلنائبة،

أكيد أن كيفما قلت في بداية كلمتي وكذا بداية جوابي أن إثارة 
موضوع قضايا العنف ضد النساء هو هذا موضوع مهم جدا واللي 
التفاعل معاه الشك عندو أثر على مستوى تغيير العقليات ويعني في 
مزيد من أن العقليات ما�سي فقط يعني العقليات في مختلف املجاالت 
تكون رافضة للعنف بمختلف مظاهره، العنف ما�سي فقط هو عنف 
يعني جسدي أو نف�سي انتما كتعرفو أن التعريف للعنف كيشمل جانب 
يمكن يكون العنف جسدي يمكن يكون نف�سي، يمكن يكون اقتصادي، 
يمكن يتمارس في مختلف الفضاءات وبالتالي فاليوم ضرورة التأكيد 
على هذا اإلختيار وضرورة رفض كل أشكال العنف يعني املوجهة للنساء 

ما يمكن إال أن يكون يعني موضع ديال اإلجماع ديال جميع املتدخلين.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال 14 سؤال عن تقوية قدرات 
فتيات العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة حكيمة بل قساوي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذها 
الحكومة من أجل تأهيل وتقوية قدرات الفتيات في العالم القروي؟.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

نعم شكرا السيدة النائبة املحترمة، هو موضوع النساء في العالم 

القروي هذا اليوم واحد املوضوع يعني اللي عندو رهانات مهمة جدا، 

ونحن في وزارة التضامن واعون بهاد الرهانات ألن اليوم املغرب كيفما 

حققت مجموعة ديال النساء مواقع متقدمة يعني في مجاالت كثيرة 

القروي  العالم  في  املرأة  وغيرها،  ثقافية  مجاالت  اقتصادي،  مجال 

تحتاج كذلك إلى إهتمام خاص. ولهذا فالبرنامج الذي أطلقناه »مغرب 

التمكين« اللي كنعتبروه من البرامج الوطنية املهمة جدا التي تحقق 

باملناسبة  البرنامج  وهاد  املتدخلين،  كافة  بين  واإلندماج  اإللتقائية 

بمجرد ما تم إطالقه اللي كنعتبرو من خاللو أن التمكين اإلقتصادي 

للنساء النساء في الحواضر اللي كيعيشو هشاشة والنساء في العالم 

القروي كذلك أن بمجرد ما تم إطالقه عملنا على توقيع اتفاقيات 12 

اتفاقية اللي مع مجموعة من الجماعات الترابية بمبلغ مالي يتجاوز 175 

مليون درهم في املرحلة األولى، ووزارة التضامن ساهمت51 مليون ديال 

الدرهم، إضافة إلى ذلك على مستوى الجمعيات املشاريع املفتوحة تم 

إعطاء أولوية خاصة للمشاريع والتمكين اإلقتصادي للنساء في العالم 

القروي، طبعا ما يمكن لنا هنا إال نثمنو املجهود الكبير الذي يبذل على 
مستوى التعاونيات واللي فيه كذلك مجهود كبير مع مؤسسة التعاون 

الوطني لجعل كل الفتيات اللي كيتخرجو من مراكز التربية والتكوين 

واللي كتفوق 1000 مركز موجهة لتأهيل فتيات ومنهم فتيات في العالم 

القروي لتوجيههن إلى تأسيس تعاونيات من أجل اإلدماج اإلقتصادي 

وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.
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فلنائبة فلسيدة حكيمة بلقساوي:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، كما تعلمون السيدة 

جهة  من  عالقة  لها  صعوبات  كتعيش  القروي  العالم  فتاة  الوزيرة 

باملحيط le cadre وما يعرفه من نقص في البنيات األساسية وغياب 

بالفقر  مرتبطة  ثانية صعوبات  جهة  ومن  الكريم،  العيش  مقومات 

وهشاشة األسر وأيضا صعوبات تعود إلى الحمولة الثقافية التي ال تليق 

باملستوى الذي تتطلع إليه بالدنا.

الفتاة القروية هي أكثر من غيرها حاجة إلى الدعم والتأطير واملواكبة، 

هاد الفتاة ممكن تكون خادمة بيوت، ممكن تكون عاملة في معمل 

وأيضا إيال كانت محظوظة ولم تغادر الدراسة في سن مبكر ممكن أنها 

تلتحق بدار الطالبة في سن اللي مكايتجاوزش 12 سنة أوال في 15 سنة 

في حالة إيال ما توفرات اإلعدادية، أيضا كاين الفتاة اللي بعد حصولها 

على البكالوريا إما غتسكن في األحياء الجامعية أو ال غادي تكري واحد 

الحجرة على حسب اإلمكانيات املالية اللي كتوفر عليها واحنا كنعرفو 
الهشاشة ديال األسر، هنا السؤال ديالنا السيدة الوزيرة اللي كنطرحوه 
واش هاد الفتيات اعطيناهم أو سلحناهم بما يكفي من األدوات من 
معرفة ويقظة لحمايتهم من اإلنحراف والتصدي لكل ما من شأنه أن 
املجتمع  الوزيرة جمعيات  السيدة  ديالهم؟.  العادي  املسار  على  يؤثر 

املدني وتكلمتوا عليها في معرض الجواب ديالكم هي في حاجة جد ماسة 

إلى التكوينات املستمرة والالزمة مع احترام التخصصات...

فلسيد رئيس فلجلسة:

تعقيبات  هناك  هل  لك.  شكرا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

إضافية في هذا السؤال؟ يبدو ال، الجواب السيدة الوزيرة على التعقيب 

في بضع ثواني.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

طيب بالنسبة للموضوع ديال دور الطالب والطالبة هذه مؤسسات 

مهمة جدا ألنها كتساهم في التنشئة وفي التقليل من الهدر املدر�سي، 

واليوم نسبة الفتيات املتواجدات في هاد املؤسسات عندنا 47 ألف 

مستفيدة و%54 من دور الطالب والطالبة البنية يعني املستفيدين منها 

هم الفتيات %54 كما ذكرت طبعا...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا لك السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. السؤال 15 عن ضعف 

إدماج اإلعاقة في تدبير التعلم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل.

فلنائ4 فلسيد حسن فلحارس:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة فملحتبمة،

في إطار املجهود الذي بذلتموه للحد من تداعيات الجائحة وجهنا 
لكم هذا السؤال حول عدم إدماج اإلعاقة في تدبير التعليم عن بعد 
خاصة بالنسبة لذوي اإلعاقات السمعية والبصرية والذهنية، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة تفضلي.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال فئة األشخاص 
في وضعية إعاقة كانت من أولوياتنا ضمن تدبير تداعيات الجائحة، 
وفي وزارة التضامن أعطينا إهتمام خاص مع شركائنا من الجمعيات 
من مختلف الشركاء أعطينا إهتمام خاص لهذه الفئة كيفما توقف 
التمدرس على الجميع بالنسبة لألشخاص اللي هما في وضعية يعني 
ديمومة  على  اشتغلنا  إعاقة  في وضعية  لألشخاص  بالنسبة  عادية، 
التمدرس عن بعد، ديمومة التمدرس يعني ديمومة املواكبة من خالل 
جميع  أن  عملنا  رفيق  يعني  »توحد«  الوطني  البرنامج  منصة  إطالق 
املستفيدين من هاد املنصة يبقاو في تواصل مستمر مع األسر، ترفعات 
النسبة ديال التأطير أكثر من 4 آالف كنقول أكثر من 4 آالف مكاملة 
يوميا لألسر املعنية اللي عندها أطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى تم 
إنجاز كبسوالت تقريبا 22 كبسولة من مهنيين مغاربة متخصصين وهاد 
الكبسوالت كانت موضوعة في املوقع ديال الوزارة موضوعة في الشبكات 
من أجل أن األسر تستافد من هاد العملية عن بعد، وباملناسبة هاد 
الكبسوالت اللي تنجزات في املغرب في فترة الحجر الصحي كانت محط 
تنويه من طرف منظمات دولية وطلبات منا أن هاد املجهود يتم تعميمه 
لتستفيد منه دول أخرى، إذن فاحنا ماكناش ما جعلناش األشخاص 
في وضعية إعاقة في يعني معزل عن أنهم يستافدو من البرامج التي تم 

إنجازها في فترة الحجر الصحي.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

فلنائ4 فلسيد عبد فملجيد آ ت فلعد لة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

اللي  واملجهودات  املبادرات  هاد  كل  نثمن  الوزيرة  السيدة  بداية 
قمتوا بها من أجل التعليم عن بعد لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة، 
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فعال أنا عندي شهادات توصلت بها من طرف جمعيات في امليدان بأن 
الوزارة واكباتهم من خالل الدعم اللي كيتعطى للمرافقات واملرافقين 
قبل الجائحة، قبل الحجر الصحي ومن بعد بقى استمر الدعم في إطار 
صندوق ديال التماسك اإلجتماعي والناس كيشكرو الوزارة على هاد 
االستمرارية. إال أنه بالنسبة للمقاربة اللي كانت ديال توزيع الدعم، 
كنطلبو منكم السيدة الوزيرة مراجعة وإعادة النظر فهاد املقاربة هذه، 
بحيث ال يعقل يبقى الدعم يتعطى لثالث مرافقات أو مرافق لكل ثالث 
التوحديين، فبغيناكم تديرو مراجعة ويولي  التالميذ  تالميذ وخاصة 

الدعم يتعطى بناء على مرافقة لكل تلميذ أو تلميذة في وضعية إعاقة؛

املسألة الثانية هو أن املواكبة ديال التعليم عن بعد، نعم فعال درتو 
واحد املجموعة ديال الكبسوالت وكانت منصة رقمية خاصة بهم ولكن 
احنا السؤال ديالنا حول الحصص ديال التلفزة الدراسية بحال اللي 
دارت وزارة التربية والتكوين كانوا حصص دراسية، كنا بغينا كذلك 
حتى بالنسبة لإلعاقة تكون هاد الحصص هادي باش على األقل بالنسبة 
لآلباء ألنهم كيعانيو األمرين، اليوم في الوقت فهاد الجائحة هادي اصبحو 
عندهم األبناء ديالهم في البيت ديالهم كيخصهم يتبعوهم، كان خاص 
برامج تلفزية وكاين أخصائيين اللي يشتغلو فهاد امليدان ومستعدين 
أنهم يجيو ويسجلو برامج باش يعطيو دروس للتالميذ، وشكرا السيدة 

الوزيرة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
شكرا الجواب السيدة الوزيرة.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

نعم شكرا لكم، أوال اليوم وصلنا من حيث األرقام إلى تقريبا 15 
ألف طفل اللي كيستافدو من برامج ديال اللي كتقدمها الوزارة في مجال 
تمدرس التربية الدامجة، واليوم غادي يتطور هذا الرقم غنوصلو ل18 
ألف مستفيد، هادي أرقام مهمة هذا كيكلف هاد السنة 166 مليون 
ديال الدرهم إلى 168 مليون ديال الدرهم التي رصدت لدعم التربية 
تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة في إطار الشراكة اللي كتربطنا مع 

التعاون الوطني واملؤسسات اللي كتشتاغل فهاد املجال.

طبعا مع وزارة التربية الوطنية تم توقيع شراكة وكنعتبرها شراكة 
مهمة، شراكة ثالثية من أجل توسيع وتقوية اإلطار القانوني واملؤسساتي 
للتربية الدامجة وتنزيل إطار مخطط العمل التنفيذي للمخطط الوطني 
للتربية الدامجة اللي تعمل بناء على القانون اإلطار 51.17، طبعا من 
وزارة  من  املتخصصة  الفرق  كتشتاغل  اليوم  اإلتفاقية  هاد  خالل 
التضامن ومن وزارة التربية الوطنية مع وزارة الصحة لتوسيع العرض 

املدر�سي ليشمل...

فلسيد رئيس فلجلسة:

آليات  تعزيز  17 عن  السؤال  الوزيرة. اآلن  السيدة  شكرا، شكرا 
الدعم اإلجتماعي لصالح الفئات الهشة واملتضررة من جائحة كورونا 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد عزيز فللبار:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة، نسجل في فريق األصالة واملعاصرة أن حصيلة 
للفئات  إجتماعي  دعم  تخصيص  بشأن  الوصية  والوزارة  الحكومة 
الهشة لم تكن في مستوى تطلعات وإنتظارات هذه الفئات. لذا نسائلكن 
عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة قصد تعزيز آليات 
الدعم اإلجتماعي لصالح الفئات الهشة واملتضررة من جائحة كورونا، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

إذ ال يخفى عليكم السيد النائب أن الحكومة دّعمت أكثر من 6 
داملليون ديال األسر يعني على إثر تداعيات الجائحة؛ 6 داملليون ديال 
يعني كيأكد مرة  واللي هذا رقم مهم جدا رقم مهم جدا ألنه  األسر 
أخرى على نجاعة املجهود الوطني الكبير الذي بذل ملواجهة الجائحة. 
طبعا البرامج دالوزارة لم تتوقف استمرت، منها برنامج الدعم ديال 
ألرامل، منها برامج لدعم مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وأنتما كتعرفو 
أنه اليوم أكثر من 34 ألف شخص كيستافدو من مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية بمختلف الفئات، ألن هاد املوضوع كنظن أن بالدنا كانت 
من البلدان التي دبرت موضوع الجائحة ودبرت يعني الخصاص اللي كان 
عند مجموعة من الفئات في هذه الفترة بنجاعة كبيرة، بفضل التدابير 
التي تم اعتمادها وبفضل كذلك يعني التوجيهات امللكية السامية التي 

تم األخذ بها في هذه املرحلة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد عزيز فللبار:

شكرا السيدة الوزيرة، حقيقة الجواب ديالكم ديال الدعم ديال 
ي تنشوفو السيدة 

ّ
6 داملليون جد مهم، ولكن هذا جد ضئيل ألن مل
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الوزيرة فالوقت اللي اليوم وصلنا.. بناء على ذلك فإن عدد العاطلين 
على املستوى الوطني بلغ مليون و429 عاطل أي زيادة ديال %9 إلى 
التدابير  أن  هو  الوزيرة  السيدة  تعرفوه  أن  يجب  ما  زيادة   ،11,9%
اإلحترازية املتخذة في سياق مواجهة جائحة كورونا قد طال أمدها، وأن 
صبر الناس قد نفذ لكونهم يعيشون مأساة إجتماعية حقيقية بعدما 
فقدوا مورد رزقهم بفعل الجائحة. لذلك السيدة الوزيرة، فإن التأخر 
في صرف تعويضات الفئات املتضررة من الجائحة غير مفهوم وغير مبرر 
فهل األمر مرتبط بغياب السيولة املالية؟ أم أن الحكومة تلعب على 

عامل الزمان؟ أو هذا تفسير من فشل الحكومة؟

إذن السيدة الوزيرة، الطامة الكبرى هو هؤالء الطبقة الهشة من 
يعني  الحفالت،  ممولي  األعوان،  الحمامات،  أرباب  تقليديين،  صناع 
املرشدين السياحيين لحد اآلن ما توصلوش من دجنبر ب2000 درهم 
ديالهم، أصحاب الحرف عامة، املطاعم، التجار الصغار، جميع الفئات 
هللا،  نصرة  الجاللة  صاحب  أو�سى  لقد  واإلجتماعية.  اإلقتصادية 
بدعمهم ماديا ومعنويا ولكن معظم هؤالء الحرفيين الذين في اقتطعو 

ديونهم في هذا الدعم مما زاد في إفالسهم ونحرهم...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم استوفيتم.. استوفيتم الوقت 
السيد النائب.. شكرا لكم، شكرا هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 

الرئيس السيد النائب املحترم تفضلوا.

فلعدفلة  ا6يق  رئيس  إب6فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ4 
وفلتنمية:

السيدة الوزيرة، لكم أن تفخروا في هذه الحكومة ألن من البرامج 
الناجحة جدا جدا جدا هو املواجهة وخاصة بالنسبة للفئات الهشة 
ديال جائحة كورونا وهذا بشهادة األجانب قبل املواطنين املغاربة. أنا 
أتساءل السيدة الوزيرة، 21 مليار ديال الدرهم اللي مشات لهاد الفئات 
اللي  ال�سي قليل؟ راه املوضوعية خصنا نقولو �سي حاجة  واش هاد 
مزيانة مزيانة، املغرب من أحسن الدول اللي واجهوا الجائحة على جميع 
األصعدة؛ ال بالنسبة للدعم ديال املقاوالت، وال بالنسبة للهشاشة، وال 
بالنسبة للصحة هنيئا لكم السيدة الوزيرة وهنيئا لهاد الحكومة شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

هناك  هل  فضلكم..  من  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  شكرا، 
الرئيس  السيد  إضافية،  تعقيبات  هناك  ليس  إضافية؟  تعقيبات 
من  التعقيبات.  على  للجواب  الوزيرة  السيدة  تفضلي  آه  اإلبراهيمي 

فضلكم السيد الرئيس.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شكرا السادة النواب على هاد التفاعل، هو أكيد أن بالدنا كانت 

من الدول السباقة في اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات لحماية 
لآلثار  تعرضوا  الذين  املواطنين  كل  حماية  في  بل  الهشة  الفئات 
االقتصادية واالجتماعية للجائحة والزال الدعم يستمر وال زالت الفئات 
التي كتستافد واللي كتنضم ومعنا السيد وزير الشغل أكيد غيأكد هاد 
األمر في املداخلة ديالو، ال زالت هذه الفئات تستفيد فتابعنا في قطاع 
السياحة في مجموعة ديال القطاعات كيفاش تم تنظيم هاد اإلستفادة 
ديال  مليار  األولية،21  املرحلة  في  داألسر  داملليون   6 فيها  واإلستمرار 
الدرهم طبعا هذه التجربة أكدت مرة أخرى أن املغرب هو بلد التضامن 
مغرب التضامن فكل املستويات؛ تضامنت الدولة مع مواطنيها، تضامن 
املواطنون فيما بينهم وقع واحد العملية كبيرة جدا، إضافة إلى إجراءات 
أخرى واللي جعالت املغرب ينجح في تدابير أخرى مرتبطة بقطاع التنمية 
اإلجتماعية وهو تدبير أننا البلد اللي استطعنا أن كل األشخاص اللي 
ي 

ّ
كانوا أو أغلب األشخاص اللي كانوا في وضعية الشارع تم إيواؤهم ومل

كل  القطاعات،  كل  فيها  تدخلت  مركبة  عملية جد  إيواؤهم  كنقول 
السلطات ال أغلبية اللي كانت اإلسعافات اللي كتنقل فهاد العملية 
6000 شخص  من  أكثر  ماي   10 في  6000 شخص  من  وصلنا ألكثر 

ي كنقول عملية اإليواء هي ما�سي عملية مفصولة ألن فيها املواكبة 
ّ
ومل

وعملية املواكبة اعطاتنا كمغاربة أنا كنقول كمغاربة استطاعنا نجحوا 

في الوساطة األسرية، أكثر من 4000 شخص رجعوا لألسر ديالهم هذا 
راه ما يدارش ف�سي بالد أخرى من غير املغرب، �سي واحد خرج من دارو 

عام وال عامين وتردو ليه ما كنظنش القيم داملجتمعات كلها كتسمح أو 

عندها هاد املنسوب ديال التضامن العائلي والتضامن األسري هادي 

أمور خصنا نفتخروا بها كاملين ألنها منجزات اللي تعمالت في بالدنا، 

واللي كيفما أكدت مغرب التضامن غادي يستمر ويعني املغاربة أكدوا 

على هاد الوعي وهاد القيم عندهم شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

التمكين  18عن  السؤال  إلى  نمر  شكرا.  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

اإلقتصادي للنساء بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة حياة فملشفوع:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة، كما تعلمون أنه النسبة ديال النساء القرويات 

تتشكل %50 من النساء املغربيات في املغرب، وأن أكثر من%90 منهم 

كيشتغل في القطاع الفالحي في استغالالت عائلية أو أسرية ال�سيء اللي 

كيجعلهم يتحرموا من واحد الدخل قار. كنسألوكم السيدة الوزيرة، 

التمكين  أجل  من  اتخذتوها  اللي  والتدابير  ديالكم  املجهودات  على 

اإلقتصادي للنساء في العالم القروي وشكرا.
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فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، شكرا السيد الرئيس، هو 
موضوع التمكين اإلقتصادي يشكل بالنسبة لنا أولوية واليوم في برامج 
كلها املخصصة للمرأة املخصصة للمساواة وضعنا موضوع التمكين 
املندمج  الوطني  البرنامج  أطلقنا  وبالتالي  أولوياتنا  اإلقتصادي ضمن 
البرنامج  هاد   ،2030 أفق  في  والفتيات  للنساء  اإلقتصادي  للتمكين 
بالنسبة لنا هو واحد العصارة ديال التفكير جماعي بين مجموعة من 
املتدخلين تم إنجازه مع منظمة املرأة لألمم املتحدة وطبعا املرأة القروية 
هي كتشكل واحد يعني تحدي أو رهان حقيقي داخل هاد البرنامج اليوم 
طموحنا أنه في 2030 نوصلو إلى ولوج النساء في املشاركة اإلقتصادية 
إلى %30، ألن اليوم نسبة املشاركة االقتصادية للنساء ال زالت دون 
طموحاتنا جميعا، وبالتالي %20-%19 اليوم احنا كنطمحو من خالل 
هاذ البرنامج نوصلو %30، وضعنا 3 محاور إستراتيجية أساسية اللي 
فيها تعزيز الولوج للفرص اإلقتصادية فيها التربية والتكوين، وفيها يعني 
التربية والتكوين يعني بالنسبة لنا مهمة وتعزيز بيئة مالئمة ومستدامة 
للتمكين االقتصادي للنساء، طبعا البرنامج قّدمناه في 10 أكتوبر اليوم 
الوطني للمرأة املغربية واحنا اليوم بصدد التنزيل، أول تنزيل كان أول 
تنزيل لهاذ البرنامج كان من خالل الشراكة التي تربطنا مع مجلس جهة 
الفتيات  800 فتيات، طبعا  واللي غادي تستفد من خاللو  الداخلة 
املنحدرات من أوساط هشة واللي كتعرف يعني كتعيش ظروف صعبة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة حياة فملشفوع:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

في  للنساء  املعي�سي  الواقع  أن  الشديد  لألسف  الوزيرة،  السيدة 
الفئة من  الكل كيشوفو، وهاذ  اللي  التهميش  القرية كيعيشو واحد 
املواطنين رغم أن الدستور املغربي نص على املساواة بين املواطنين 
وجّرم التمييز على أساس الجنس، كذلك الحركة النسائية املجهودات 
ديالهم من أجل دعم حقوق املرأة، كذلك املجهودات التي تيقوم بها 
املجتمع املدني من أجل تعزيز هاذ الحقوق، كنشوفو بأن الوزارة ديالكم 
غائبة وهذا جاء على لسانكم السيدة الوزيرة، قلتو حتى ألفق 2030 
العهد راه طال السيدة الوزيرة، راه 10 سنين ديال التدبير الحكومي 
ديالكم وما يمكنش الناس يتسناو أكثر من هذا. هاذ املشكل ديال النساء 
القرويات تيفاقم مجموعة من املشاكل من بينها أن هاذ النساء يا إما 

تيشتغلو بدون أجر فهاذ اإلستغالالت العائلية واألسرية، يا إما كيشتغلو 
بأجرة زهيدة تقل عن أجرة األجير الفالحي الرجل، وإما هاذي إيال ما 
يو خادمات في 

ّ
كانتش عندهم أرض، يا إما كيمشيو للمدينة يهاجرو وتيول

البيوت بأجرة زهيدة وبغياب حماية إجتماعية، يا إما كيمشيو لقوارب 
املوت هاذي كلها مشاكل وهاذ قوارب املوت راه كيمشيو لها النساء من 
املغرب من وسط املغرب، يا إما كيمشيو لهاذ التهريب املعي�سي وخاصة 
بشمال اململكة، هاذي كلها مشاكل ناجمة عن سوء تدبير ديال القطاع 

اإلجتماعي فهاذ القطاع هذا.

فلسيد رئيس فلجلسة :

إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الجواب السيدة الوزيرة في بعض ثواني.

فلسيدة  ميلة فملصلي وزي6ة فلتضامن وفلتنمية فال تماعية 
وفملساوفة وفألس6ة :

ي قلت في أفق 2030 ما�سي غنبقاو حتى 
ّ
أوال السيدة النائبة أنا مل

ل 2030 عاد غنبداو احنا بدينا، وأنا نعطيك؛ تفعيل صندوق دعم 
النساء في وضعية صعبة املمتهنات السابقات للتهريب مع جهة الشرق 
في إقليم الناظور وفي إقليم جرادة بدات اإلتفاقية وبدينا اإلشتغال 
واحنا في تواصل مستمر، دعم البرامج املدرة للدخل النساء في وضعية 
إعاقة كذلك في إقليم جرادة، التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء، 
دعم التعاونيات الحرفية في جهة فاس، التكوين واإلدماج املنهي في سوق 
الشغل لفائدة النساء جهة الدار البيضاء، دعم املقاوالت والتعاونيات 
جهة الرباط سال القنيطرة، التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء في 
وضعية صعبة جهة كلميم، كذلك جهة طنجة-تطوان-الحسيمة جهة 

الداخلة، احنا بدينا في االشتغال ما�سي...

فلسيد رئيس فلجلسة :

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة. ننتقل إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي مرحبا السيد الوزير، 
بالتشغيل،  للنهوض  الوطني  املخطط  مشروع  عن   19 رقم  السؤال 
الدستوري  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد السيد النائب املحترم، نقطة نظام في التسيير؟ التسيير تفضل.

فلعدفلة  ا6يق  رئيس  فب6فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ4 
وفلتنمية )نقطة نظام(:

السيد الرئيس إيال اسمحتو ترفعو الجلسة لصالة العصر.

فلسيد رئيس فلجلسة :

عندنا جلسة طويلة مطولة كنظن، كنظن أنا تنحرص غير باش 
يبقاو السادة النواب والسيدات النائبات..
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فلعدفلة  ا6يق  رئيس  فب6فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ4 
وفلتنمية )نقطة نظام(:

السيد الرئيس، أنا أطلب منكم ان تطبقوا النظام الداخلي رجاء.

فلسيد رئيس فلجلسة :

ممكن  كان  إذا  دقائق   10 واحد  الجلسة  نرفعو  مرحبا،  مرحبا، 
تفضلوا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

نستأنف  مرحبا،  الدولة،  وزير  السيد  مرحبا  الجلسة،  نستأنف 
التزموا  النواب،  والسادة  السيدات  19، من فضلكم،  رقم  بالسؤال 
أماكنكم، السؤال 19 عن مشروع املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد ك6يم شاوي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

تنزيل  بخصوص  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
مشروع املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وأثره على أرض الواقع؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير املحترم، تفضلوا

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب املحترم، املوضوع ديال التشغيل تتم معالجته من 
طرف الحكومة إجماال من خالل مقاربة شمولية تأخد بعين اإلعتبار 
بهدف  اإلشكالية،  بهذه  املرتبطة  واملؤسساتية  اإلقتصادية  األبعاد 
وتضع  ومحليا،  وجهويا  وطنيا  اإلقتصادية  السياسة  هذه  مواكبة 
الحكومة سياسة إرادية، اسمحوا لي، إرادية إلنعاش التشغيل مكملة 
املجهود االقتصادي، تساهم في إدماج ما يفوق 100 ألف باحث عن 
على  املشاريع  مختلف  تخلقها  التي  الدينامية  إطار  في  الشغل سنويا 

صعيد اململكة.

وفي هذا اإلطار، اليوم عندنا مخطط وطني للتشغيل وبرنامج وطني، 
ممكن يستند هاد اإلستراتيجية وال املخطط الوطني يستند إلى 4 ديال 

املحاور أولى 5 ديال املحاور أساسية:

املحور األول، دعم خلق مناصب الشغل من خالل ربط التحفيزات 
املوجهة لإلستثمار باملحتوى من مناصب الشغل؛

ثانيا، مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

ثالثا، تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل؛

رابعا، تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل؛

خامسا، دعم البعد الجهوي للتشغيل ويمكن بالنسبة للنتائج التي 
تحدثتم عنها السيد النائب، على األقل خالل ثالت سنوات األولى عندنا 
تقريبا 629007 ديال مناصب شغل تم تحقيقها في إطار هاد املخطط، 

وشكرا.

فلسيد رئيس ففلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

فلنائ4 فلسيد ك6يم شاوي:

شكرا الوزير على الجواب ديالكم، بالفعل على أن هاد املخطط 
كيفما ذكرتوا حدد واحد املجموعة ديال األهداف اللي هي مهمة، ولكن 
راه غنتكلم معكم خالل التعقيب على جوج منها اللي كنعتبرهم مهمين 
بزاف، أن هاد املخطط حدد في مدة 2013 2025- غيوصل لواحد 
النسبة ديال تخفيض النسبة ديال البطالة من نسبة 9.3 إلى 3.9%، 
علما أن بعض الدول مثل املانيا والصين واليابان حددتها في %5، إذن 
تعتقدون، هل تعتقدون على أن هاد الهدف ديال 3.9 ديال تخفيض 
نسبة البطالة ال زال قائما؟ علما أنه إيال بغينا نوصلول 3.9 غنكونو 
ملزمين بخلق 180 ألف منصب شغل في السنة، إذن هل بنية السوق 
ديال الشغل في املغرب قادرة على تحقيق هاد النتيجة؟ إن كان اإليجاب 
نعم، اشناهي اإلحصائيات واملعطيات اللي عندكم؟ ثم املسألة الثانية 
هي املرتبطة بأن هاد املخطط كيركز أو كيراهن على واحد نسبة ديال 
النمو اللي غادة تكون جد مرتفعة في هاد السنوات القادمة، إذن هذا 
بالنظر إلى الظرفية اإلقتصادية العاملية اللي كيطبعها بطبيعة الحال 
الركود ليس فقط على املدى القصير، بل ربما سوف تمتد على األقل على 
املدى املتوسط، إذن لذلك نسائلوكم هل اإلجراءات ديال هاد املخطط 
يمكن اإلطمئنان إليها في ظل هاد الظرفية االقتصادية العاملية، وكذلك 

هل أهداف هاد املخطط ال زالت قابلة للتطبيق؟ وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

السيدة  إضافية؟  تعقيبات  النائب، هل هناك من  السيد  شكرا 
النائبة من املعارضة، األصالة واملعاصرة.

فلنائبة فلسيدة تورية ا6فج:

السيد الوزير، من خالل الجواب ديالكم لقينا شعارات، ولكن مع 
األسف على أرض الواقع كنلقاو أشياء أخرى، قلتوا بأنكم غتقوموا 
بإدماج 100 ألف باحث عن الشغل، احنا كنعرفو بأن الجامعة كتخرج 
100 ألف شاب وشابة سنويا، كلها كتلقى واحد السوق ديال الشغل 
9 ل11%،  البطالة طلع من  الحقيقة منكسر، كذلك كنلقاو أن  في 
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كنلقاو 720 ألف منصب شغل اللي مشات، هنا السيد الوزير أشنو 
هي التدابير اللي ألن، خصنا تدابير مستعجلة، مستعجلة ألنكم أنتم 
املسؤول وكنحملكم املسؤولية ألن الوضع، ألن هاد الوضع في الحقيقة 

ما كيبشرش بالخير؟ شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد النائب في العدالة والتنمية.

فلنائ4 فلسيد محمد خيي:

شكرا السيد الرئيس، أستغل مناسبة وجود وزير التشغيل بيننا 
فهاد الجلسة في الحقيقة ألعود لفاجعة الضحايا الذين سقطوا اليوم 
في مدينة طنجة، واملدخل بطبيعة الحال هو الحديث عن توفير الشغل 
للمغاربة، الضحايا الذين نترحم عليهم اليوم، وهو فعال اليوم حزين 
ما  اللحظة حسب  فهاد  الضحايا  عدد  وصل  اليوم  طنجة،  بمدينة 
وصلني 28 ضحية، أغلبهم نساء وبينهن قاصرات ، لألسف هؤالء ظلموا 
أكثر من مرة، لو أنهم خرجوا وبحثوا عن الشغل وجدوا شغال الئقا 
يضمن لهم الكرامة ملا كانوا في الوضع الذي وجدوا فيه اليوم، فكانوا 
الضمانات  لهم  يوفر  القبول بشغل ال  البطالة وسندان  بين مطرقة 
األساسية وال معايير السالمة والصحة، اليوم املسؤولية ثقيلة، هادو 28 
روح عند هللا، كل روح، روح عزيزة عند هللا، كل روح فيهم راه خصها، 
يعني ، يكون لها ما بعد في هاد اليوم، ألنه ما�سي من السهل باش يموتوا 
28 ديال الناس في حادثة ويكون حادثا عرضيا وال عاديا، سمعنا بطبيعة 
الحال أن السلطات سارعت بفتح تحقيق في املوضوع، نتمنى أن يصل 
إلى تحديد املسؤوليات بدقة وهذه دعوة لنا جميعا كسلطة تشريعية، 
كحكومة، كمجالس منتخبة، كسلطات إلى تضافر الجهود، ألن هاد 
الظاهرة هي موجودة ونعرفها، موجودة في األحياء ديالنا وكنعرفو بأنه 
كاين ورشات ديال الخيارطة وال ورشات ديال العمل اللي ما كتوفرش 
فيها شروط السالمة والناس تقبل بها واحنا متواطئين بطريقة أو بأخرى 

على وجود مثل هاد، لألسف، هاد الورشات وااليوم ....

فلسيد رئيس فلجلسة:

إضافي  تعقيب  الوقت،  استوفيتم  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
آخر، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة زهور فلوهابي:

السيد الوزير، كنا ننتظر أن تقدم استقالتك قبل املجيء ديالك لهاد 
املؤسسة التشريعية، ألنكم املسؤول األول على وفاة 32 شابة وطفلة 

وقاصرة، أنتم تتحملون فيها كامل املسؤولية السيد الوزير.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائبة، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم،  السيدة  شكرا 

إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائبات،  السيدات  النواب،  السادة 
هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد الوزير على اإلجابة على 

التعقيبات، شكرا.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

بالنسبة للموضوع ديال املخطط الوطني ال بد أن أشير في  أوال، 
البداية إلى أن األمر يتعلق، ما�سي من سنة 2013، ولكن من سنة 2017، 
املخطط انطلق عمليا سنة 2018، تم تحقيق جميع أهدافه املحددة في 
السنوات، في السنوات اللي حددناها، في سنة 2018 و2019 على األقل 
قبل الجائحة، صحيح أنه خالل الفترة ديال الجائحة إشكاالت مرتبطة 
بالجائحة ما�سي في بالدنا فقط، ولكن في العالم أحيلكم إلى تقرير اللي 
صدروا مرصد منظمة العمل الدولي في الشهر األخير بخصوص النسب 
ديال البطالة، وفقدان مناصب ديال الشغل على املستوى العالمي، 
اللي  البلدان  بعض  في  املحققة  البطالة  ديال  النسب  على  وأحيلكم 
سبقتنا اقتصاديا وغيرها املتقدمة، نحيلكم عليها باش نديروا مقارنة 
ونشوفو فعال الوضعية ديال بالدنا، أنا أقول أن %11.9 للي حققتها 
بالدنا اليوم ما كناش كنتوقعوها، كنا كنتوقعوا HCP la 14% رجعوا 
للتقارير ديالها أثناء الجائحة كانت كتقول %14.8، اليوم 11.9 إنجاز، 

نتيجة اإلجراءات اللي تدارت خالل الجائحة وهي إجراءات مهمة جدا.

املوضوع ديال، أعود إلى املوضوع ديال املخطط بعد التقييم نتيجة 
األثر ديال الجائحة، إن شاء هللا، نتمناو أن اللجنة الوزارية غتنعقد في 
الشهر املقبل من أجل تحديد األولويات املقبلة، أنا تحدثت عن أرقام، 
ما كنهدرش على شعارات، أرقام، قلت أزيد من 600 ألف، أزيد من 108 

في 2019 حققنا 108ألف. إدماج.

أخيرا، النقطة األخيرة املتعلقة بالفاجعة ديال طنجة ال يمكن إال أن 
أتقاسم معكم اآلالم ديال هؤالء، هادو مغاربة، مغاربة بغض النظر على 
ما وقع وكيف وقع؟ ولكن هادو مغاربة مشاو، ما يمكنش �سي مغربي ما 

يبقاوش فيه، أوال؛

ثانيا، تحقيق تفتح تحت إشراف النيابة العامة املختصة وغتحدد 
هؤالء  بأرواح  املزايدة  نقبل  أن  يمكن  ال  لكن  الالزمة،  املسؤوليات 
الشهداء، هادو أوالدنا عندنا عليهم غيرة كاملين، ال بد أننا كاملين نقولو 
الكالم للي خّصو يتقال، ما دام تفتح تحقيق ال يمكن أن نتحدث إال بعد 
أن نقف على تحديد املسؤوليات والنتائج ديال التحقيق اللي غتوقف 

عليه النيابة العامة، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال 20 عن دعم الشباب املنتمي 
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فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املهيكل  غير  للقطاع 
األصالة واملعاصرة، السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فل�سي. موالي هشام فملها 6ي:

السيد الوزير، نسائلكم عن برامج الحكومة املوجهة لدعم الشباب 
املنتمين للقطاع غير املهيكل؟

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

في  نشير  أنني  بد  ال  النائب،  السيد  الرئيس، شكرا  السيد  شكرا 
السامية  املندوبية  تعرفه  كما  املهيكل  القطاع  مفهوم  إلى  البداية 
للتخطيط، وهادي، يعني، جهة مستقلة عن الحكومة وتعرفه على أنه 
الفالحة  باستثناء  السوقية  والخدمات  السلع  إنتاج  مجموع وحدات 
التي تشكل جزءا من قطاع األسر كمقاوالت فردية والتي ال تتوفر على 
محاسبة مطابقة لقانون املحاسبة ومن النظام الضريبي املعمول به في 
املغرب، وحسب البحث الوطني الذي أنجزته la HCP دائما حول قطاع 
غير منظم سنة 2013 2014، فإن التجارة بالنسبة لهاد القطاع تمثل 
%50.6 ، الخدمات 24.5 تليها الصناعة بنسبة 16.2 والبناء واألشغال 
العمومية بنسبة 8.8 ، على كل حال املردودية ديال ساعات العمل في 
القطاع غير املهيكل أقل بكثير ال تبلغ حتى النصف ديال املردودية في 
 املعدل الوطني بشكل عام، هناك مجهودات حكومية 

ّ
القطاع املهيكل وال

كبيرة خال جميع، ما�سي اآلن فقط، ولكن خالل توالي السنوات متعلقة، 
يعني، باستحضار هاد املوضوع كأولوية، هناك أوال واليوم الورش ديال 
الحماية اإلجتماعية، ونحن متأكدون أنه غيخلق قفزة من أجل إخراج 
املهيكل، هناك نظام  القطاع  إتى  املهيكل  القطاع غير  جزء كبير من 
املقاول الذاتي اللي وصلنا، يعني، تقريبا في يونيو 2020 عندنا 233656 
مقاول ذاتي، تحفيزات ديال التعاونيات، تنظيم اإلقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني وغيرها من اإلجراءات على كل حال متعلقة بهذا املجال، 

وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد موالي هشام فملها 6ي:

والتغطية  الذاتي  املقاول  لألسف  ولكن،  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكل  لحل  كافية  تكون  ولن  إدارية،  إجراءات  هادي  االجتماعية 
في  تفكروا  خصكم  الوزير  السيد  املغرب،  في  املهيكل  الغير  القطاع 
الدولة  اللي كتعطيه  للدعم  وأهمها ربط  وابتكار حلول  بدائل  إيجاد 
ملجموعة ديال القطاعات بتشغيل املقاول الذاتي وبهيكلة الناس اللي 

معاهم، نعطيك مثال قطاع الفالحة السيد الوزير اليوم اللي استثنيتي 
والناس استافدات من أرا�سي الدولة استافدات من أرا�سي الجموع، 
استافدات من الدعم الفالحي وكتخرج كتصور فلوس الفوكا كتصور 
فلوس الفريز، عالش ما تشرطوا عليهم الدعم مقابل يشتغلوا مع ناس 
مهيكلين، نفس ال�سيء بالنسبة للمقاولين اللي خذاو العقار العمومي 
للعقار خصهم تفرضوا عليهم تيتعاملوا مع الناس اللي عندهم بطاقة 
املقاول الذاتي، حادثة طنجة اليوم السيد الوزير لن تكون ال األولى وال 
األخيرة ألن العقار العمومي عبأتوه ملافيات العقار ما قدرتوش توجدو و 
تجيو تقولو للناس ها هي أحياء صناعية موجودة بثمن بسيط ومجهزة 
ومبنية عالش باش يدخلوا نكريو لها؛ النقطة األخيرة السيد الوزير 
اللي غانسول ألن هاد الحكومة لألسف القطاع املتضرر من جائحة 
كورونا خرجات لجنة اليقظة سيدنا هللا ينصرو جمعليكم الفلوس، 
لجنة اليقظة عطات النتيجة بالنسبة للقطاع املتضرر 4 شهور هادي 
وغاتخلصوهم 9 و10 و11 و12 لحدود اليوم ما زال ما وصلهمش درهم، 
واش تخيل معايا واحد السيد 10 شهور هذه ما خدامش السيد الوزير 
300 يوم اعطيتوه 6000 درهم وصلنا على الكالم اللي قالت السيدة 
الوزيرة بأن 20 درهم في اليوم كتخرج من الفقر فينا هي تامسلميت؟ 
فينا هي تمغرابيت ديالنا؟ واش الناس أعباد هللا عايشة في قطاعات ب 
6000 درهم في 10 شهور عندو العيد الكبير، عندو الدخول املدر�سي 
عندو هذا ملجرد وثائق إدارية كتدور بينكم مع القطاعات الوزارية راه 

حرام هاد ال�سي.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلنائ4 فلسيد عم6 حجيبة:

السيد الوزير، كتعرفوا بأنه 6 داملليون ديال املغاربة شباب ما بين 
18-24 سنة، كتعرفوا السيد الوزير باللي مليون ونص ديال املغاربة ما 
خدامين ما عندهم أفق، عايشين ما عندهم حتى �سي أفق في املستقبل، 
أرقام  عرفت  ديالكم  الحكومة  بأنه  ونذكركم  الوزير  السيد  كتعرفو 
نور  وزادها  »زينة  الحديث  بدون  البطالة  في  قياسية  أرقام  تسجيل 
الحمام« على الحوايج اللي جابتها كورونا وما بالك بكورونا واألرقام حتى 
اللي كانوا خدامين صدقو ما خدامينش وباملقابل ما احناش كنبخسو 
العمل دالحكومة ولكن الشعب املغربي ما حاسش بأنه كاين �سي حاجة 
كتّدار، األسر ما حاساش بأنه �سي واحد تيتنقذ، ما كاين حتى �سي إشارة 
من الحكومة بأنها هاذ الشعب عندو اهتمام وأنه كتدير �سي مجهود باش 

تنقذ الشباب والشابات من البطالة السيد الوزير احنا بغينا...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ 
تفضل السيد الوزير لإلجابة.
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فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب، غير بالنسبة للناس موضوع الدعم خاصك دقق 
املعلومات السيد النائب، ما�سي صحيح أن الناس اللي كانوا موضوع 
الدعم من شهر 9 و10 ما زال ما تخلصوش، ال السياحة اللي كانوا 
القطاعات اللي كانت معنية قبل شهر 12 تخلصو، اليوم مشتاغلين 
أيضا أوال على هديك القطاعات اللي كانت من قبل ومددناها إلى نهاية 
شهر 3 باإلضافة إلى القطاعات الجديدة اللي غاتستافد هي اللي باقة 
ما استفداتش هذا شهر 1 توقعت اإلتفاقيات في شهر 1 احنا اليوم 
بصدد إخراج املراسيم إن شاء هللا قريبا غاتخرج املراسيم وهاد الناس 
غايستافدو، ولكن الناس اللي كانوا من قبل استافدو جميعا، يجب 
أن أقول الكالم ألن املغاربة كيسمعو هاد ال�سي وعايشين واحد الواقع 

ما�سي هو هاد�سي اللي كيسمعو وهذا إشكال كبير جدا.

بالنسبة للموضوع ديال أيضا األحياء الصناعية وما غاندخلش لهاد 
النقاش ألن اليوم املدن ديالنا تقريبا فيها أحياء صناعية كلها ولكن ما 
غاتحلش اإلشكال، اإلشكال أكبر من هذا خصنا نفكرو بكيفية مغايرة 
األرقام القياسية ديال البطالة ما�سي جديد اليوم في املغرب عمر ما 
وصلنا ل11.9 حتى جات الجائحة، السنة املاضية كان عندنا 9.2 بل 
أكثر من ذلك في بعض الفصول الفصل الثالث من السنة املاضية كانت 
عندنا 8 فاصلة وعمر ما وصلناها وأنا كنظن أن مليون ديال املغاربة 
إلى  النائب  السيد  ديالكم  الذاكرة  لسنوات طويلة رجعو  تراكم  هذا 

الوراء باش تشوفوا من كان يدبر هذا األمر وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

اليد  بتشغيل  املتعلق   21 السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
العاملة املحلية في املشاريع الكبرى الوطنية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فلخاليد فلبص6ي:

البرامج  بالدنا إطالق مجموعة من  تعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
ومشاريع كبرى، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املعتمدة من 
أجل تمكين اليد العاملة املحلية من اإلستفادة من فرص التشغيل 

املتاحة في إطار هذه املشاريع الكبرى، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير الجواب عن السؤال.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

فلسيد فل6ئيس،

فيه  نمارس  عنه  تحدثتم  الذي  املوضوع  املحترم،  النائب  السيد 
دور الوساطة، الوساطة عن طريق الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
وبين  اإلنتاجية  الوحدات  بين  كوسيط  نقوم  أننا  بحيث  والكفاءات 
الشركات وبين اليد العاملة طبعا بالكيفيات بطرق قانونية واضحة، 
اليوم املساطر واضحة بحيث تستقبل الوكالة اإلقليمية عروض العمل 
املقدمة من الشركات عبر التراب الوطني وتعمل على معالجتها من خالل 
مساطر وطنية، من خالل مساطر وطنية محددة تحترم فيها معايير 
الشفافية وتكافؤ الفرص ويتم نشر هذه العروض بفضاءات الشغل 
املخصصة لذلك داخل الوكاالت وعبر املوقع اإللكتروني للوكالة، وتتيح 
الخدمات عن بعد والتطبيقات اإللكترونية فرصة ألي باحث عن عمل 
للتعرف على خدمات وعروض العمل على الصعيد الوطني عبر البوابة 
أن  إلى  اإلشارة  مع  بعد  عن  ترشيحاتهم  ووضع  للوكالة  اإللكترونية 
للمقاول دور رئي�سي في اإلنتقاء النهائي كما أنها املقاولة هي من يحدد 
املعايير الخاصة بعروض العمل؛ الدبلوم والتجربة وغيرها من ذلك، 

شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السادة النواب، السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة لبنى فلكحلي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، فعال القطاع ديالكم فهاد األمر اللي متعلق باملشاريع 
الكبرى هو يلعب دور الوساطة، لكن مع األسف هناك أطراف أخرى 
تدخل على هاته الوساطة وتمارس السمسرة والزبونية واملحسوبية في 
انتقاء هاد اليد العاملة لالنخراط فهاد املشاريع الكبرى. السيد الوزير، 
اليوم بالدنا كتعرف استثمارات مهمة جدا، األصل في اإلستثمار أنه 
يحقق التنمية ويعزز الفرص ديال التشغيل، لكن هاد اإلستثمارات 
مع املالحظة ديال أنها متمركزة في الجهة ما بين الدار البيضاء وطنجة 
إال أن مذكرة ديال املندوبية السامية للتخطيط أكدت على أن 71 % 
من العاطلين املغاربة متواجدين بهاد الجهات اللي فيها االستثمارات 
الكبرى. أيضا السيد الوزير، كيف يعقل أن ممكن يكون عندنا مشروع 
مثل طنجة املتوسط وعندنا الشباب أو ال الساكنة أو ال اليد العاملة 
ارتفاع نسبة  نتيجة  في احتجاج دائم  يعني هي  أنجرة  الفحص  ديال 
البطالة، كيف يمكن السيد الوزير أن تكون عندنا محطة ديال الطاقة 
الشمسية يعني مصنفة في املرتبة األولى على مستوى العالم وعندنا 
درعة-تافياللت  ديال  والساكنة  ورزازات  ديال  الساكنة  ال  أو  شباب 
يعانون من البطالة، أيضا السيد الوزير في مدينة سال عندنا مشروع 
ديال تيكنوبوليس ومجموعة من الشباب ومجموعة من النساء يعانون 
اليوم  أن  أعتقد  الوزير،  السيد  الوزير.  السيد  والتهميش  البطالة 
لديكم دور باإلضافة لهاد الوساطة أنكم تقوموا به، هذا الدور املتعلق 
بإحداث كوطا، كوطا يعني تفرد بشكل توافقي مع هاد املقاولين من أجل 

إدماج اليد العاملة املحلية فهاد املشاريع الكبرى.
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فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ يبدو ال، 
جوابكم السيد الوزير على هذا التعقيب.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلنائبة،

إن كان األمر وأنا سبق لي قلت هاد الكالم، إيال كاينين اللي كيتسمسرو 
فهاد ال�سي وكيشتغلو فيه خارج القانون سيرو للنيابة العامة ما تجيوش 
لهنا أو ال صيفطو لنا وقائع حقيقة وقائع واقفين عليها، الشركة الفالنية 
رقم la CNSS ديالها أو ال كاينة هنا العنوان ديالها باش نديرو الواجب 
املحلية من  الكوطا  ديال  املوضوع  ثانيا  أوال؛  انتما  إيال مغاديروهش 
الصعب جدا ألن األمر يتعلق بحق دستوري فيه املساواة بين جميع أبناء 
املغاربة وفق شروط واضحة محددة تيديرها املشغل، ممكن أنه ّديرها 
الجماعات املحلية الترابية التي تدبر ترابا معينا، ولكن على املستوى 

الوطني من الصعب جدا أن نصل إلى هذا األمر وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال 22، سؤال عن التحيين والرفع 
من التعويضات الناجمة عن حوادث الشغل للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية.

فلنائ4 فلسيد عز فلع6ب حليمي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

بها،  التي تقومون  الوزير املحترم، رغم املجهودات املقدرة  السيد 
تبقى قيمة التعويضات عن حوادث الشغل واألمراض املهنية ضعيفة 
وال تتناسب مع حجم األضرار التي تلحق الكثير من العمال واملهنيين. 
لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم بإسم فريق العدالة والتنمية، عن 

اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها ملراجعة وتطوير املنظومة، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب املحترم، األمر ال يتعلق بإجراءات يمكن أن تقوم بها 
الحكومة بل األمر يتعلق بقانون، القانون ديال حوادث الشغل 18.12 
صدر عن البرملان وصدر في 22 يناير 2015، أنا كنظن أن هاد الفترة اللي 
دازت ألن الظهير اللي من قبل كان منذ سنة 1963 وتم تعديله يعني 

تغييره في سنة 2015. أنا كنظن أنه الوقت إلى حدود اللحظة ما زال 
الوقت بكري على أننا نديرو تقييم ونشوفو املكامن ديال الخلل فيه 
ورغم ذلك البد أن نذكر إلى أنه تم إصدار في 31 أكتوبر2019 بالجريدة 
الرسمية مرسوم يرمي إلى الرفع من مبالغ اإليرادات املمنوحة هادي 
اإلرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل واألمراض املهنية الواقعة 
قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة %20، وحدد تاريخ اإلنتفاع من 
هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2008، ويستفيد من أحكام هذا 
املشروع حوالي 58.661 مستفيد أي ما يعادل حوالي %88 من مجموع 
املستفيدين من اإلرادات العمرية املقدر عددهم بـ58.762 مستفيد، 
وذلك بغالف مالي يقدر ب82 مليون درهم سنويا والذي يعادل %32 من 
مجموع مالغ اإلرادات العمرية السنوية املمنوحة إلى نهاية سنة 2016. 
صحيح الفترة يعني اللي من بعد 2013 احنا كنشتغلو مع la CNRA ومع 
وزارة املالية والهيئات اللي معنية بهاد املوضوع، إن شاء هللا نتمناو أننا 
نوجدو حل لبعض اإلشكاالت املتعلقة بالصندوق ألن بدأ يعرف نوعا 

من العجز وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد النواب تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد أحمد فلهيقي:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقومو بها، إن األجر الذي 

يتقاضاه األجير هو األساس في تحديد تعويضات التي يستحقها سواء 

عند إنهاء عالقة الشغل بينه وبين املشغل في إطار نزاعات الشغل أو عند 

تحديد التعويضات املستحقة له عند تعرضه لحادثة شغل أو إصابته 

بمرض منهي، وإذا كان املشرع قد أنصفه قليال عند احتساب التعويضات 

املستحقة له في إطار نزاع الشغل سواء املترتبة عن عقد الشغل نفسه 
أو عند إنهاء هذا العقد من طرف املشغل واملحددة بمقت�سى القانون 

18.12 فإنها مجحفة بخصوص التعويضات املستحقة للمصاب في إطار 

التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل أو األمراض املهنية، فإن الحد 

األدنى لألجر قليل جدا وال يوازي األضرار التي تلحق به، من جهة ثانية 

فإن النسب يحددها له الخبير الدكتور املعين لتحديد نسبة األضرار 

العالقة به نتيجة حادثة الشغل أو املرض املنهي، ال يأخد بها كاملة بل 

تقسم على اثنين، وإن كان املشرع سنة 2003 قد تراجع عن قسمة 

النسبة إلى قسمين وسن قانونا يق�سي بأخذ النسبة كاملة، فإن هذا 

التعديل لم يعمر إال 6 أشهر، ورجعت ريما إلى عادتها القديمة وأصبح 

يؤخذ إال بنصف هذه النسبة متراجعين عن هذا التعديل. نسائلكم 

السيد الوزير من الجهة اللوبي التي كانت وراء هذا التعديل، لذا نلتمس 
بالرفع من األجور  الفئة املتضررة  الوزير إنصاف هذه  منكم السيد 

سواء في إطار نزاعات شغل...
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فلسيد رئيس فلجلسة:

من  هناك  هل  الوقت،  استوفيت  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية؟ ال توجد، جوابكم السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

السيد النائب، اللي مسؤول عن تعديل القانون هو البرملان مكاين 
حتى �سي جهة أخرى مسؤولة عن تعديل القانون إن كان األمر يتعلق 
فعال باإلشكاالت املتعلقة بالقانون يمكن أننا نعدلوه في هاد املؤسسة 

وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعميم التغطية الصحية 
على جميع املغاربة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد فسماعيل فلبقالي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لضمان التفعيل 
املحكم لورش تعميم التغطية الصحية الذي دعا إليه جاللة امللك.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب املحترم أشكرك على إثارة هاد املوضوع، صحيح أن 
أصبح مشروعا  بالدنا  في  إجماال  اليوم  اإلجتماعية  الحماية  موضوع 
ملكيا يحظى باهتمام ملكي يعني واضح سواء من خالل الخطب امللكية 
ووضع  امللف،  بهاد  املتعلقة  املباشرة  التعليمات  خالل  ومن  األخيرة 
صاحب الجاللة لتنزيله أجال محددا إلى نهاية سنة 2022 يجب أن نكون 
انتهينا من موضوع التغطية الصحية، ثم املتعلق املوضوع بالتعويضات 
العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد نعم هذه مؤجلة إلى 
سنة 2025. صحيح أن األمر يتعلق بيعني مشروعنا أنا كنقول عليه أنه 
مشروع يمكن أهم مشروع عرفو املغرب اجتماعي بعد اإلستقالل هو 
هذا ديال من هاد الحجم ألن غنتصورو املغاربة جميعا لهم التغطية 
املغاربة  عائلية،  تعويضات  لهم  جميعا  أبناؤهم  املغاربة  الصحية، 
املشتغلين يستفيدون من التقاعد واملغاربة املشتغلين أيضا يستفيدون 
من التعويض عن فقدان الشغل في حالة فقدانهم لعملهم، اليوم كاينة 
لجن تقنية تشتغل من أجل بلورة بعض يعني تطوير بعض األنظمة 
القانونية اللي عندنا من أجل إن شاء هللا أن تكون صالحة لتنزيل هذا 

املشروع وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد فسماعيل فلبقالي:

اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  امللكية بخصوص  التوجيهات 

والبرامج  األنظمة  إلصالح  حقيقية  الطريق  وخارطة  واضحة  كانت 

الهشة  الطبقة  وخصوصا  املغربي  املواطن  إن  القائمة،  اإلجتماعية 

واملواطن في العالم القروي والعاملين بالقطاع الغير املهيكل يعانون من 

محدودية الحماية اإلجتماعية كما هو الشأن بالنسبة لساكنة مدينة 

الفنيدق الذين خرجوا في وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن تدمرهم 

التهريب  توقيف  تم  بعدما  الصعبة،  اإلجتماعية  الوضعية  ظل  في 

املعي�سي دون تقديم أي بديل اقتصادي واجتماعي، وتنضاف إلى ذلك 

الكارثة اإلنسانية التي عرفتها مدينة طنجة اليوم أين هي مسؤوليتكم 

الحماية  توفير  هي  أين  الشغل؟  مفتشية  هي  أين  الوزير؟  السيد 

اإلجتماعية للعاملين هللا يرحمهم؟ باش ما يبقاوش العائالت ديالهم 

في تشرد، وقس على ذلك عشرات اآلالف من العمال. ومع تف�سي وباء 

كورونا وجد املواطن البسيط نفسه أمام وباء بدون أي سند أو معين، 

وبعدما أبانت الجائحة عن محدودية املنظومة الصحية فأصبح الولوج 

إلى املستشفيات العمومية صعب املنال، دون الحديث عن املصحات 

الخصوصية فهي حلم مما يضطر معه هذا املواطن لإلقتراض وبيع 

على  توفره  رغم  والتطبيب  العالج  أجل  من  التسول  وحتى  يملك  ما 

بطاقة الراميد التي هي شيك بدون رصيد ال تنفع إلى أي �سيء، كان من 

املفروض على الحكومة أن تحرص كل الحرص على الشروع الفوري 

في تنزيل هذا الورش اإلجتماعي الكبير من خالل سن األدوات القانونية 

املؤطرة وإعداد خطة محددة األهداف...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال 

يبدو، جوابكم السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب، هاد اإلشكاالت التي تحدثت عنها واملتعلقة بالحماية 
اإلجتماعية هي اللي كان موضوع تقييمات ألنظمة الحماية اإلجماعية في 
املغرب لسنوات واللي أدت بصاحب الجاللة أنه يعلن هاد الورش، ما�سي 
عاد تكتشفات هاد اإلشكالية اللي كتقول سواء من حيث الهشاشة 
ديال األنظمة ديال التغطية الصحية، سواء من حيث عدم الشمولية 
ديالها إلى آخره كاين إشكاالت كبيرة مرتبطة بهذا املوضوع وليس فقط...
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فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال عن الطريقة التي -فهاد القطاع-التي 
يجري بها استقبال ملفات املنخرطين بالتعاضديات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عبد فملجيد  وبيج:

السيد الوزير، سؤالنا حول املوظفين املنخرطين في التعاضديات 
وظروف استقبالهم، يجبر املنخرط على وضع ملف املرض في صندوق 
دون الحصول على وصل إيداع، يمنع من ولوج التعاضدية للحصول 
عن  الحيف  لرفع  بها  تقومون  التي  اإلجراءات  عن  املعلومة.  على 
املنخرطين ولتسهيل ولوج املواطن لإلدارة وتحسين ظروف الخدمات 

املقدمة نسائلكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد النائب هاد املوضوع البد أن أشير إلى أنه قد تم اتخاذ هاد 

اإلجتماعي  اإلحتياط  ملنظمة  الوطني  الصندوق  طرف  من  اإلجراء 

كإجراء ظرفي واستثنائي في 17 مارس 2020 موازاة مع إجراءات الحجر 

الصحي وتقييد الحركة في العديد من املدن ودعمه بقرار تعليق اآلجال 

القانونية إلستقبال ملفات املرض سواء العادية أواملتعلقة باألمراض 

التعويض خالل فترة الحجر  في  املزمنة حفاظا على حقوق املؤمنين 

الصحي. في املقابل استمرت التعاضديات في استقبال ملفات املرض 

عبر البريد مع احترام شروط السالمة والوقاية املنصوص عليها كما أن 

فضاء االستقبال بالتعاضدية استمرت في استقبال املؤمنين املصابين 

باألمراض املزمنة واملكلفة بإيداع ملفات طلب التعويض وذلك لتمكين 
هذه الشريحة من مواصلة التزام ببروتوكوالت العالج التي يخضعون 
لها. أنا أشير فقط إلى معطى حيث املتعلق باملبالغ التي أداها الصندوق 

الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ابتداء من فاتح يناير إلى متم نونبر 

2020 بلغ 4.2 داملليار درهم و2.3 مليار درهم منها عبارة عن تعويضات 

مباشرة مما يبين فعال أن وتيرة معالجة ملفات املرض ظلت منتظمة 

بشكل عام خالل السنة املاضية، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد النواب من العدالة والتنمية، 

تفضل.

فلنائ4 فلسيد أحمد رشيدي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيد الوزير، في البداية نشكركم على جوابكم ونثمن ما جاء فيه، 
لكن هذا ال يمنع من إثارة بعض النقط السلبية واملشاكل التي يعاني 
منها املرتفقين في بعض التعاضديات مستحضرين ما التزمت به وزارتكم 
عدد  الوزير،  السيد  للمؤمنين.  املقدمة  الخدمات  وتجويد  لتحسين 
كبير من فضاءات االستقبال ال تستجيب ملعايير املواطنة حيث تفتقر 
للولوجيات لذوي الحاجيات الخاصة وكذلك للمسنين والعجزة، هناك 
نقص حاد في األطر مما ينتج عنه اكتظاظ في إجراء املعامالت اإلدارية، 
هناك غياب مكاتب اإلرشادات، السيد الوزير، أين نحن من ميثاق 
حسن االستقبال الذي يركز على الفضاءات أن تكون الئقة بكرامة 
املواطن؟ املنخرطون يمنعون من الدخول إلى التعاضديات للحصول 
على معلومات أو استفسار أمور تخص ملفاتهم، نتفهم هذا اإلشكال 
السيد الوزير خصوصا في هذا الظرف االستثنائي التي تعيشه بالدنا إثر 
الجائحة، إال أنه يجب االستفادة من هذه الوضعية لتحديث الخدمات 
عبر  لإلدارة  املواطنين  ولوج  وتسهيل  اإلجراءات  من  عدد  رقمنة  عبر 
مواعيد محددة عن بعد أو عبر وضع امللفات وتتبعها بمنصات رقمية. 
العالقة بمصحات  املنخرطين يشتكون من  الوزير، عدد من  السيد 
تحت  الزيادة  وكذلك  الضمان  شيكات  يخص  فيما  الخاص  قطاع 
الطاولة أو ما يعرف ب »noir« التي تفرض على املنخرطين، هناك أيضا 

...la prise en charge السيد الوزير التأخر الغير املبرر فيما يخص

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، 
جواب السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

بعض اإلشكاالت التي أثرتها السيد النائب يمكن أن تكون صحيحة 
ولكن ال يمكن أن تكون صحيحة ل27 تعاضدية اللي عندنا، ممكن 
تكون في وحدة في 2 في 3 ممكن تقولو لنا بالتفصيل اإلشكاالت اللي كاينة 
واملتعلقة بكل تعاضدية ويمكن أن نقف معها مع السادة رؤساء هذه 
التعاضديات كون متأكد أنه كيفما قلت ليك ما يمكنش نهائيا تكون 
بعض  في  تكون محدودة  عندنا، ممكن  اللي  تعاضدية   27 في  عندنا 
التعاضديات نقدرو نعالجوها إيال توصلنا بها بالتفصيل الالزم، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة. ننتقل إلى القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج، مرحبا 
السيدة الوزيرة، بالسؤال رقم 25 عن وضعية القاصرين املغاربة بدولة 
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االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اسبانيا 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة سعيدة آ ت بوعلي:

 9000 يقارب من  ما  اليونيسيف هناك  الوزيرة، حسب  السيدة 
قاصر مغربي مهاجر سري باسبانيا، يعيش أغلبهم في وضعية الشارع مما 
يجعلهم مما يضعهم في عصابات االتجار بالبشر واملخدرات واالستغالل 
لفظي  بعنف  تعاملهم  التي  الشرطة  طرف  من  ومطاردتهم  الجن�سي 
وجسدي مبالغ فيه، كما وثق ذلك فيديو متداول في وسائل التواصل 

االجتماعي هذه األيام. فماذا فعلتم لحمايتهم وإرجاعهم ألسرهم؟

فلسيد رئيس فلجلسة :

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوفي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

شكرا للفريق املحترم وللسيدة النائبة املحترمة على طرحكم هذا 
باإلتفاقيات  ومؤطرة  هي خاضعة  باألرقام  يتعلق  فيما  أوال  السؤال، 
الدولية وبالقوانين ذات الصلة، وبالتالي فاألرقام وجب وتتحدد بإجراء 
قانوني اللي هو إجراء تحديد هوية القاصرين املغاربة ببلدان اإلستقبال. 
هذا موضوع وملف إنساني نتابعه ونتتبعه يعني بشكل متواصل بشكل 
دائم عبر السفارات ديالنا شبكة القنصلية ديالنا، فيما يتعلق بإجراءات 
متعددة منها اإلجراء ديال تحديد هوية القاصرين املغاربة بإسبانيا، 
د لك السيدة النائبة املحترمة أن املغرب لن يتخلى ولم يتخل على 

ّ
نأك

أي مغربي متى ثبتت الهوية ديالو، وبالتالي أوال بالنسبة لهاذ العمليات 
ديال تحديد هوية القاصرين اللي كنديروها بشكل متواصل وبتنسيق 
مع السفارات ديالنا وشبكة القنصليات وأيضا بلدان اإلستقبال، اليوم 
املغرب غير خالل 2019 وصلنا إلى تقديم طلب 3266، وسهرت املصالح 
التي عملت على القيام بمعالجة 3841 طلب تم اإلنهاء ديال 85 من هذه 

الطلبات...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة سعيدة آ ت بوعلي:

السيدة الوزيرة، أوال هاذ السؤال وجهناه لكم في 31–1–2019 إثر 

حوادث مشابهة ملا يقع اآلن ولم يلق تجاوبا منكم، وكان الرد هو الالمباالة 
ولم تتحركوا كما وقع اآلن بالقوة الالزمة لدولة تحترم مواطنيها وتدافع 

عنهم وعن مصالحهم.

الوضعية  وهاذ  األطفال،  ديال  املجموعة  هاذ  الوزيرة،  السيدة 
ديالهم ديالهم هي تسائل السياسات العمومية التي أفرزت مليون و700 
ألف شاب ما بين 15 سنة و24 سنة دون تعليم أو تكوين أو تأهيل منهي، 
فعن أي سياسة اجتماعية تتحدث الحكومة؟ في الوقت الذي نجد فيه 

من ضمن هؤالء %45 من العالم القروي وأكثريتهم من النساء.

فلسيد رئيس فلجلسة :

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
تعقيبات إضافية في هاذ املوضوع، الجواب السيدة الوزيرة على األسئلة 
املطروحة، انتهى الوقت انتهى مع األسف السيدة الوزيرة، انتهى الوقت 
مع األسف. نمر إلى السؤال املوالي متعلق بالحد من نشر الكراهية إزاء 
مغاربة العالم، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة م6يم وحساة:

السيدة الوزيرة، سؤالنا اليوم يتمحور حول الحد من نشر الكراهية 
يناش اليوم نتكلمو على الحد من نشر 

ّ
إزاء مغاربة العالم، وما يمكل

موش كذلك على اإلعتداء الشنيع 
ّ
الكراهية إزاء مغاربة العالم وما نتكل

اللي تعرضو لو مهاجرون مغاربة قاصرون بإحدى مراكز اإليواء في الس 
بلماس، ال سيما السيدة الوزيرة، هاذي ما�سي هي الحادثة األولى من 
شاب  وفئاة  بسبب  قصيرة  فترة  منذ  عاشوا صدمة  واملغاربة  نوعها 
اللي سميتو إلياس الطاهري من طرف 6 حراس ديال األمن، ولألسف 
السيدة الوزيرة، لم تعرف تحركا قويا من الجانب املغربي على أساس أن 
يّدار واحد الضغط باش أن املتورطين يّدار ليهم واحد املحاكمة اللي هي 
عادلة. السلطات اإلسبانية السيدة الوزيرة، أصبحت تمارس سياسة 
تمييزية وعنصرية ضد املهاجرين املغاربة يقابله سكوت والمباالة من 
الجانب املغربي، من فضلك السيد النائب، املهاجرون املغاربة السيدة 
الوزيرة، الذين يهاجرون بحثا عن لقمة العيش يتعرضون لإلعتقال 
ويعيشون الويالت ويعاملون معاملة مختلفة عن اآلخرين، يتم تعنيفهم، 
يتم تجويعهم في انتظار إرجاعهم إلى أرض الوطن ضاربين عرض الحائط 
اإلنسان  بحماية حقوق  الصلة  ذات  الدولية  واملواثيق  القوانين  كل 

وحقوق الطفل بشكل خاص.

السيدة الوزيرة، االرتفاع الكبير والخطير ملنسوب العنصرية وامليز 
ضد الجاليات من أصول مسلمة في الدول األوروبية أصبحت تأخذ 
أبعادا متعددة، وما وقع بالضبط في مؤسسة تعليمية بمدينة بيرغامو 
ي عطاوهم األطر التربوية واحد استبيان ديال األسئلة وقالوا 

ّ
بإيطاليا مل

لهم مثال نعطيوكم على سبيل املثال؛ هل تعتقد أن السلوك اإلجرامي 
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للمغاربة يرجع لالختالفات الثقافية لهذا الشعب؟ هل سبق أن كرهت 
شخصا ملجرد أنه مغربي؟ هذه أسئلة مستفزة، في الحقيقة السيدة 
الوزيرة، هذه األمور كانت تستوجب منكم رد فعل يعادل فظاعة هاد 

الواقعة ويتما�سى...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك.. تفضل السيدة الوزيرة 
للجواب.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوفي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

قليل من اإلعتراف ومن اإلنصاف أكثر، من 108 سفارة وأكثر من 
50 قنصلية شبكة قنصلية بالعالم هما بشكل مستمر ومتواصل 24 
بآليات وبحلول بديلة مبتكرة ملتابعة  ساعة/24 ساعة وبشكل دائم 
بالخارج،  املقيمين  املغاربة  حقوق  بانتهاك  الصلة  ذات  القضايا  كل 
ثانيا كل اإلجراءات تتخذ  على اعتبار أن هذه قضية أوال دستورية، 
على حسب الحدث الحادث املؤسف الذي اللي هو ديال الس باملاس، 
مباشرة بعد الحادثة من االتصال من طرف وزارة الشؤون الخارجية 
بالسيد السفير تم إبالغه بقلق اململكة املغربية وأيضا تم إبالغ السيدة 
السفيرة على أن بحثا جاريا وتم أيضا إبالغ السيدة السفيرة بأن قا�سي 
القاصرين تم فتح تحقيق من طرفه في انتظار هذه.. حنا بلد تنحترمو 
أيضا يعني املسطرة القضائية واإلجراءات أيضا يعني املتخذة من أجل 
مواكبة كل املغاربة املقيمين بالخارج فيما يتعلق باملنظومة الرقمية ديال 
معالجة الشكايات، فيما يتعلق أيضا بعبأنا شبكة املحامين من أصل 
مغربي اللي هما أكثر من 600 محامي بمساعدة قانونية ممولة من طرف 
الوزارة املنتدبة، عندنا مركز اتصال اللي تقريبا في بعض ساعات الدروة 
تيتلقى أكثر من 8000 مكاملة تحال على مديرية الشؤون االقتصادية 
عفوا اإلجتماعية والقنصلية وأيضا على السفارات ديالنا والقنصليات. 
أيضا عبأنا أيضا الكفاءات من املحامين من املجتمع املدني اللي اليوم 
هو جزء ال يتجزأ من هاد التدافع فيما يتعلق باحترام منظومة حقوق 
املهاجرين عموما، ألن املغاربة املقيمين بالخارج هما جزء أيضا اليوم 
فاعل قوي وحاضر كيتصدى لكل هذه التصرفات اللي املغرب بدون 
شك ما يمكنش يتخلى على أي مغربي أو مغربية في وضعية هشاشة، 

أكثر من هذا درنا آلية رقمية ملواكبة املغربيات...

فلسيد رئيس فلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  املحترمة، هل  الوزيرة  السيدة  شكرا 
السيدة  تفضلي  النائبة..  السيدة  تفضلوا  إضافي  تعقيب  املوضوع؟ 
النائبة.. ليس هناك تعقيبات إضافية. نمر إلى السؤال املوالي عن مشروع 

العالم  مغاربة  شكايات  مختلف  ملعالجة  معلوماتية  منظومة  إطالق 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد حسن بن عم6:

عن مآل تنزيل مشروع إطالق منظومة معلوماتية ملعالجة مختلف 
شكايات مغاربة العالم نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوفي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

النواب  السادة  لكل  خاللكم  ومن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمين، اليوم يمكن نبشركم أن، الحمد هلل، في خالل األسابيع املقبلة 
إلكترونية جاهزة من أجل تجويد ورقمنة الخدمات غادي  منظومة 
تطلق في »بونتواز« وبعد ستعمم على مجموعة من املراكز القنصلية 
اللي كتهم تقريب كل خدمات جواز السفر، الحالة املدنية كل الخدمات 
ذات الصلة باملصالح ديال املغاربة املقيمين بالخارج وفهاد الظرفية 

الصعبة اللي كتعيشها بالدنا، واحد؛

ثانيا، درنا التحول فيما يتعلق بالرقمنة ألول مرة كاينة منظومة 
عبأنا لها أيضا مؤسسات وطنية l’ADD بالنسبة أيضا للمؤسسة اللي 
هي عندها الحمد هلل زخم كبير فيما يتعلق بمعالجة الشكايات اللي 
هي مؤسسة الوسيط باتفاقية ما درناش غير مذكرات عفوا تفاهم، 
واليوم فريق عمل مندمج من خالل الوزارة وأيضا املؤسسة كيشتغل 
في عملية تلقي تدبير معالجة وإخبار املغربي املقيم بالخارج بما يتعلق 
بمعالجة الشكايات ديالهم، باإلضافة إلى ذلك كنشتغلو على منظومتين 
رقميتين من واحد الفضاء فيه كلهم املؤسسات باش يكون عندنا شباك 
وحيد مرقمن لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج هذا باإلضافة إلى مواكبة 
قانونية غادي يكون منظومة رقمية ديالها لفائدة الفئات املتضررة، 
ملواكبة  آلي  ديالنا  املوقع  عبر  تشوفوه  ممكن  اللي  أيضا  وباإلضافة 
خصوصا النساء في وضعية هشاشة ذات الصلة بالقوانين الوطنية. 
كيما كتعرفو أننا اشتغلت الوزارة مع النيابة العامة، مع املجلس األعلى 
للقضاء وأيضا مع وزارة العدل من أجل باش نقاربو واحد اإلشكال كبير 
اليوم  النساء  بالحالة املدنية مجموعة من  يتعلق  اللي كتعرفو فيما 
كيعانيو عندهم إشكال حقيقي فيما يتعلق بتسليم الوثائق ذات الصلة 
بالشرعية ديال الوالية ديال النساء عندنا كاين واحد التوافق حول أن 
يكون عندنا واحد مالشروع تعديل املادة اللي كتعطي الشرعية على 
األقل لألم الحاضنة ألن النساء اللي في حالة نزاع أو املطلقات بالنسبة 

لهم جواز السفر...
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فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ4 فلسيد حسن بن عم6:

نشكركم السيدة الوزيرة على جوابكم، أكيد أن هناك مجهودات 
بذلت لالرتقاء بالخدمات املقدمة ملغاربة العالم، هذه الفئة املناضلة 
الوطنية، هذه الفئة الغيورة التي نجدها دائما في الصفوف األمامية 
للدفاع عن الثوابت واملقدسات، ويكفي أن نذكر هنا بمواقفها البطولية 
في مواجهة أعداء الوطن في قضية الكركرات وبحجم تحويالتها رغم 
جائحة كورونا. إن الغاية من طرحنا لهذا السؤال هو مدى النجاعة 
تطلعاتهم  مع  تتجاوب  وهل  لفائدتهم  املوجهة  البرامج  وفعالية 
وانتظاراتهم املشروعة خاصة تلك املتعلقة بالشكايات والتظلمات التي 

تعرف ارتفاعا متزايدا؟

أشرتم السيدة الوزيرة إلطالق منصة رقمية »بالدي في قلبي« والتي 
الشكايات  وتقديم  واملواكبة  املساعدة  طلبات  تقديم  من  ستمكن 
البوابة  على  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  فضاء خاص  فتح  جانب  إلى 
الوطنية للشكايات، كما قمتم أيضا السيدة الوزيرة بتوقيع مذكرة مع 
مؤسسة الوسيط لتسريع معالجة الشكايات ويبقى الهاجس والرهان 
الكبير هو كيفية بلوغ النجاح املأمول في تدبير ومعالجة هذه الشكايات 
والتظلمات. ولكي تعطي هذه البرامج واملجهودات نتائجها وتبلغ أهدافها 
ومراميها، البد لها من حملة تحسيسية وتواصلية وتعريفية إلى جانب 
تعزيز التقائية بين جميع املتدخلين وإلى املزيد من تحديث وتبسيط 

املساطر اإلدارية.

وفي األخير، تشاء الصدف أن نناقش موضوع هذه الفئة العزيزة، 
التشريعية  الوالية  من  األخيرة  السنة  في  ونحن  املواطنة  الفئة  هذه 
وتشريعية  جماعية  انتخابات  غمار  لخوض  تستعد  وبالدنا  الحالية 

جديدة ونتمنى صادقين أن نرى داخل هذه القبة بعد االنتخابات...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا، استوفيتم الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ نمر للسؤال 
املوالي سؤال عن مخطط عمل الوزارة املتعلق بورش رقمنة الخدمات 
املوجهة ملغاربة العالم، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد محمد توالة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

سؤالنا السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة 
من طرف وزارتكم لرقمنة وتجويد الخدمات املوجهة لفائدة مغاربة 

العالم؟ وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة :

شكرا السيد النائب، الجواب السيدة الوزيرة املحترمة.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوفي  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

شك6ف فلسيد فلنائ4 فملحتبم،

برقمنة  خاص  عمل  مخطط  وضع  على  عملت  الوزارة  بالفعل 
الخدمات املوجهة للمغاربة املقيمين بالخارج، بحيث أن وزارة الشؤون 
الخارجية، الوزارة املنتدبة تشتغل مع كل املؤسسات ذات الصلة من 
أجل أننا نسّرعو هاذ الورش اإلصالحي فيما يتعلق بإصالح املنظومة 
القنصلية، وبالتالي اليوم كيف ّما قلت قبيلة، والحمد هلل، غتنطلق 
منظومة ديال أخذ املواعيد عن بعد ألول مرة غتكون املواعيد بالنسبة 
من  بالرغم  االستثنائية  السنة  فهاذ  الخارج  في  املقيمين  للمغاربة 
اللي عشناها جميعا اشتغلنا واشتغلوا األطر واملسؤولين  اإلكراهات 
ديال وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة على أساس أن تكون 
نو املغاربة 

ّ
هاذ املنظومة اليوم اللي هي جاهزة، واللي من خاللها غيتمك

املقيمين بالخارج من أخذ املواعيد عبر تطبيق خاص، غادي يتم إطالق 
هاذ املنظومة ديال رقمنة الخدمات وتيسير ولوج املرتفقين إليها عبر 
البوابة اإللكترونية، ال سيما الحالة املدنية توفير خدمة تجديد جواز 
املغاربة  يو 

ّ
غيول مرة  البنكية، ألول  بالبطاقات  الرسوم  أداء  السفر، 

كيأّديو ما كيبقاش هذاك األداء بطريقة يعني تقليدية، غيكون عن 
اشتغال  كاين  اإللكتروني،  التنبر  واعتماد  البنكية،  البطاقات  طريق 
على أرشيف مشترك باش املغربي املقيم بالخارج فين ّما كان القنصلية 
امللف ديالو وتمكنو  لهذاك  الولوج  ليها  اللي غتعطيه الخدمة يمكن 
من الخدمة ديالو، باإلضافة للحفظ اإللكتروني للوثائق أيضا فهاذ 
املنظومة غتنطلق ولكن غنأّمنو في جميع القنصليات غنأّمنو العمل 
اإلستمرار يعني العمل بشكل عادي باش ما يوقعش لينا أي ارتباك 
بلدان  اللي كتعرفو مجموعة  الظرف  فهاذ  للمغاربة خاصة  بالنسبة 
اإلستقبال اللي هي عندها أيضا تدابير خاصة بهذه الجائحة القاسية، 
ثم أيضا كيفما كتعرفو دائما فهاذ التحول ديال الرقمنة ألن احنا بالدنا، 

الحمد هلل، كتشتغل عليه كورش أيضا...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

فلنائبة فلسيدة حياة سكيحيل:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

السيدة الوزيرة، ال يخفى علينا جميعا أن بالدنا انخرطت في ورش 
الرقمنة منذ سنوات، إال أن اإلنتظارات صارت أكبر بالنظر إلى األزمة 
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الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، وما رافق ذلك من تداعيات جعلت 
من ورش الرقمنة من أولويات أي قطاع يسعى إلى تحقيق النجاعة. 
وهنا البد من تثمين مجهودات الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين 
بالخارج في هذا الباب، لكننا نطمح ونطمع في املزيد السيدة الوزيرة، 
التي  تابعتم خالل األسبوع املا�سي توصيات املهمة اإلستطالعية  قد 
والتي كان  بالخارج،  املغربية  القنصليات  بها ملجموعة من  القيام  تم 
%80 من  يعني  قلنا إن حوالي  إذا  نبالغ  فيها، وال  املشاركة  لي شرف 
اإلشكاالت التي يعيشها مغاربة العالم يمكن تجاوزها من خالل تطوير 
التواصل  في  والفعالية  اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  الرقمية،  اآللية 
وتيسير ولوج املرتفقين والحد من الطابع املادي لعدد من الخدمات. 
وإنها ملناسبة نثمن فيها قيامكم بتحديث املوقع الرسمي للوزارة واعتماد 

نظام معلوماتي جديد، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة :

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ بذلك نكون 
قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، نشكركم 
السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم. ونمر إلى املادة 152 من النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر، دقيقة لكل متحدث ولجواب الحكومة كاين 
زوج ديال األسئلة زوج ديال الفرق، فنأمل أن تكون وحدة املوضوع 
حاضرة، والكلمة األولى للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب.

فلنائ4 فلسيد عالل فلعم6فوي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فلدولة فملحتبم،

السديدة  والتوجيهات  تعالى  توفيق هللا  بفضل  بالدنا  أن  صحيح 
لجاللة امللك، تمكنت من تجاوز والتحكم في عدد كبير من اآلثار ديال 
جائحة كورونا أو في طور تحقيق ذلك بإذن هللا، وصحيح أن تحقيق 
التوازن بين إعادة تشغيل عدد من القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية 
املتضررة والتحكم في تطور الوضعية الوبائية هو واحد األمر جد معقد، 
لكن وضعية عدد من املهن والحرف األكثر تضررا تستدعي أن ننتبه 
اليوم إلى حجم الصعوبة اللي كتعيشها كقطاعات الحمامات التقليدية 
الحياة  أساسيات  أحد  يعتبر  الحقيقة  في  هو  القطاع  هذا  الشعبية. 
في صلب  ويدخل  بل  الشعبية،  األحياء  في  املغربي  للمواطن  اليومية 
الثقافة ديالنا فضال على أن الفئة اللي كتشتاغل فيه هاد الحمامات 
في  منها  الساحقة  باآلالف هي فئة هشة تشتغل األغلبية  تقدر  والتي 
التغطية اإلجتماعية  إنسانية ومهنية صعبة وخارج منظومة  ظروف 
دون أي التفاتة تذكر كما كان الشأن بالنسبة لعدد من القطاعات 

الكبيرة واملحظوظة.

ال  واملواطنات  املواطنين  من  الكثير  املحترم،  الدولة  وزير  السيد 

يستوعبون كيف يستمر إغالق هاد الحمامات الشعبية اللي كتعتبر 
أماكن ديال النظافة والوقاية املاء والصابون في الوقت اللي كيتالحظ 
استمرار مظاهر التدكس وغياب ديال التباعد الجسدي في عدد من 
املرافق األخرى، ونحن تنثيرو هاد املوضوع وتنسلطو الضوء على هاد 
الحمامات وحاجة  ديالهم من هاد  الرزق  تيكسبو  اللي  الهشة  الفئة 
الحمامات  فتح  أن  نأكدو  الهام،  املرفق  لهاد  واملواطنين  املواطنات 
اإلحترازية  واإلجراءات  اإلحتياطات  لكافة  ووفقا  ممكن  أمر  الشعبية 
وواحد  بخمسة،  خمسة  بعشرة،  عشرة  معقولة  استيعابية  بطاقة 
بواحد. ولكن في انتظار هاد القرار، نوجه حكومتكم إلى االلتفاتة لهاد 
الفئة التي حكم عليها بالعطالة القصرية ألشهر طويلة مما تيجعلهم 

عرضة لظروف إجتماعية قاهرة وفوق الطاقة البشرية. وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املتحدث الثاني عن الفريق اإلشتراكي 
تفضل السيد الرئيس.

فلنائ4 فلسيد شق6فن أمام رئيس فلف6يق فالشتبفكي:

في نفس السياق، السيد وزير الدولة املحترم، هاد التبعيات ديال 
جائحة كورونا على عدد من القطاعات الخدماتية عندها آثار مادية 
وإجتماعية وخيمة على واحد مجموعة ديال الفئات، من ضمنهم هاد 
العاملين في الحمامات الشعبية الحمامات التقليدية والرشاشات. احنا 
كنتفهمو الوضعية الوبائية بطبيعة الحال، لكن في نفس الوقت ما ال 
نتفهمه كفريق اشتراكي هو واحد النوع ديال اللخبطة إذا صح التعبير 
في اتخاذ القرارات ديال اإلغالق ديال هاد الحمامات، وعدم يعني طرح 
ديال  املجموعة  واحد  دون  ديالها  اإلغالق  ديال  الحقيقية  األسباب 
األماكن اللي كيكون فيها تجمعات بشرية وما إلى ذلك، بل أكثر من ذلك 
هو أنها كتسد الحمامات أحيانا داخل املدينة الواحدة وال بين مدن 
متقاربة نقولو الرباط سال تمارة، يتسد في الرباط ويطلعو الناس ديال 
سال الناس دالرباط يهودو لسال يمشيو للحمام في سال وال من القنيطرة 
يطلعو لسال، شنو هو الهدف املتوخى من إغالق ديال هاد الحمامات؟ 
هذا خصنا نقدمو فيه جواب، ثم اآلثار ديالو ليس فقط على مئات 
اآلالف اللي كيشتاغلو فيه اليوم من الفئات الهشة، ولكن كذلك حتى 
املواطنات واملواطنين اللي هداك هو املالذ ديالهم من أجل اإلستحمام، 
راه ما�سي املغاربة كاملين عندهم الدوش في الدار، راه كاين اللي كيحاول 
على أنه إيال بغى يدوش خصو يسخن شويش داملا ويم�سي يدوش به 
وما يلقاش فاين، ألن كاينة بعض الشقق وكاينة بعض الدور في املدن 
القديمة تتلقى مجموعة ديال األسر في دار واحدة، ال خاص التفكير 
في هؤالء، هداك راه عندو متنفس أسبوعي كيم�سي اإلنسان يستحم 
وخاصة في فصل الشتاء وخاصة مع األطفال الصغار، راه األسر تعاني 
ما يبقاش اإلنسان ما يبقاش املسؤولين أنا أقولها وبكل وضوح يتخذون 
ي جينا تحدثنا على 

ّ
قرارات أحيانا تتسم بالعشوائية إذا كانت عامة مل
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السينمات تسدو السينمات كاملين في املغرب ولكن شنو معنيتها أنك 
تفتحو في مدينة وتسدو في مدينة وتفتحو في جهة في منطقة وتسدو في 

منطقة خاص تكون واحد...

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد وزير 
الدولة تفضلوا املنصة إيال..

فلسيد فملصطفى فل6ميد وزي6 فلدولة فملكلف بحقوق فالنسان 
وفلعالقات مع فلربملان:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت فلنائبات،

فلسادة فلنوفب،

السيدات  وعموم  النائب  والسيد  الرئيس  السيد  مع  أتقاسم 
بموضوع  اهتمامهم  وكذلك  الفئة،  بهذه  اهتمامهم  النواب  والسادة 
رغبة مجموعات من املواطنين في كثير من املدن في أن يحظوا بظروف 
تجعلهم قادرين على أن يتمتعوا بما يتمتع به مواطنون آخرون في مناطق 
مختلفة من الحق في ولوج الحمامات خاصة الحمامات الشعبية. غير 
أنه وللحقيقة وكما هو معلوم لديكم، فإن الوباء خلف أوضاعا صعبة 
عبر العالم، وبالطبع املغرب خاصة على صعيد األوضاع االقتصادية 
الهشة  للفئات  بالنسبة  وكذلك  املقاوالت  لعموم  بالنسبة  واملالية، 
والضعيفة، وكما هو معلوم لديكم أيضا بذلت اململكة املغربية بشهادة 
الجميع تحت قيادة جاللة امللك، مجهودات كبيرة ومحمودة على صعيد 
الوقاية والعالج، وكذا على صعيد حماية املقاوالت ومساعدة املتضررين 
ال�سيء الذي خفف بالفعل من وطأة املشاكل التي خلفها الوباء. غير أنه 
بالرغم من الجهود املبذولة فقد ترتبت عن الوباء أضرار وخسائر خاصة 

بالنسبة لبعض الفئات الهشة ومنها مستخدمي الحمامات.

جدير بالذكر أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجاال خصبا 
القيادة  لجان  جعل  ما  وهو  مرتاديها،  صفوف  في  الفيروس  النتشار 
واألقاليم  العماالت  من  بعدد  املحلية  القيادة  لجان  أقول  املحلية، 
خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة لتف�سي الوباء تعمد إلى إغالق هذه 
الحمامات حفظا لصحة املواطن واملواطنات، وقد بلغ عدد العماالت 
واألقاليم التي تم إغالق الحمامات بها 15 من أصل 82 عمالة وإقليم، 
إذن 15 عمالة وإقليم من أصل 82 حيث تبقى إعادة فتحها رهينة 
بتحسن الوضعية الوبائية محليا وهو ما يتقرر أيضا من قبل اللجان 

اللي هي مختصة محليا.

في انتظار ذلك، وهذا أمر تقرر طبعا من خالل تداول الرأي بين 
الجهات املسؤولة، تقرر بعد معاينة تضرر فئة واسعة من املواطنات 
واملواطنين مستخدمي الحمامات من هاد اإلغالق، ونظرا لعدم توصلهم 
بأي تعويض لعدم استيفاء الشروط إلى غير ذلك أن الحكومة خاصة 
الداخلية  وزير  السيد  بعمل  وباألخص  الرئيس  السيد  من  بتوجيه 
أن يتم القيام بإحصاء دقيق وشامل لهذه الفئة، أي فئة الناس اللي 
كيشتغلو في الحمامات، وذلك أنه من أجل تعويضهم عن فقدان مصدر 
رزقهم وكيظهر لي أن األمور واضحة هاديك املقارنة بين الحمامات وبين 
أماكن أخرى يرتادها الناس وكيكون في وضعيات يعني غير مالئمة هاد 
الوضعيات الغير املالئمة مرفوضة من الناحية ديال تدبير املوضوع ديال 
الجائحة وال يمكن مقارنتها بموضوع الحمامات ألن هاديك فضاءات 
مفتوحة أو حتى إيال كانت مغلقة من الواجب فيها استعمال الكمامة 
بينما في الحمامات ال يمكن أن تقول للناس استعملوا يعني الكمامات 
مع أن الوضع يعني يتطلب واحد االحتياط ضروري. إذن األمر غادي 
في اتجاه تعويض هاد الناس وهاد التعويض إن شاء هللا سيرى النور 

وع�سى أن يكون ذلك قريبا بحول هللا، شكرا لكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير الدولة، شكرا على حسن تعاونكم. سننتقل بعد 
قليل إلى الجلسة التشريعية، راعت فلجلسة ولكن غتبقاو في بالصتكم.
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محض6 فلجلسة فلخامسة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: اإلثنين 25 جمادى اآلخر 1442ه )08 فبراير 2021م(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

مساء  السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشرون  فلتوقيت: 
والدقيقة الخامسة والثالثين.

على  والتصويت  للدراسة  مخصصة  جلسة  فألعمال:   دول 
النصوص التشريعية التالية:

معاهدة  على  بموجبه  يوافق   08.20 رقم  قانون  مشروع  .•
أفريقيا منطقة خالية من السالح النووي ) معاهدة بليندابا(، املوقعة 

بالقاهرة )مصر( في 11 أبريل 1996

مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل  .•
املوقع  تركيا،  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  الحر  التبادل  اتفاقية 

بالرباط في 24 أغسطس 2020.

مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
االمتيازات والحصانات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات 

املتحدة األمريكية، املوقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020.

النظام  على  بموجبه  يوافق   60.20 رقم  قانون  مشروع  .•
األسا�سي للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، املوقع ببكين في 

29 يونيو 2015.

اإلفريقي  امليثاق  بموجبه على  يوافق   45.20 رقم  قانون  مشروع 
للسالمة على الطرق، املعتمد بأديس أبابا )إثيوبيا( في 31 يناير 2016.

فلسيد فل6ئيس:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

بالدراسة  متعلقة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 

والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

معاهدة  على  بموجبه  يوافق   08.20 رقم  قانون  مشروع  .•

أفريقيا منطقة خالية من السالح النووي.

مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على إتفاق تعديل  .•

اتفاقية التبادل الحر بين اململكة املغربية وجمهورية تركيا.

مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على إتفاق بشأن  .•

اإلمتيازات والحصانات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات 
املتحدة األمريكية.

النظام  على  بموجبه  يوافق   60.20 رقم  قانون  مشروع  .•
األسا�سي للبنك اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية.

وأخيرا، مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على امليثاق  .•
اإلفريقي بالسالمة على الطرق.

مشاريع  الحال  بطبيعة  لتقديم  الكلمة  لكم  الوزيرة،  السيدة 
اإلتفاقيات 5 دفعة واحدة.

فلشؤون  وزي6  لدى  فملنتدبة  فلوزي6ة  فلوففي،  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا6يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، مكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

سيد  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين،

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

املغربية،  الدبلوماسية  تعرفها  التي  املستمرة  الدينامية  إطار  في 
تعاونها  ميادين  وتنويع  املغربية  اململكة  شراكات  توسيع  إلى  الهادفة 
ومواصلة انفتاحها على مختلف مناطق العالم، بما يعزز تموقعها على 
املستوى القاري والدولي واإلقليمي في مختلف املجاالت، تنفيذا وتنزيال 
للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس -حفظه 
هللا- يشرفني اليوم أن أعرض على مجلسكم املوقر مجموعة من مشاريع 
القوانين، التي يوافق بموجبها على إتفاقية الدولية تخص اتفاقيات 

املتعددة األطراف، واتفاقيات أخرى ثنائية وهي خمسة.

أوال،  جملة.  أعرضهم  الرئيس،  السيد  تفضل  كما  عام،  بشكل 
كيتعلق األمر بمشروعين قانونيين يوافقان بموجبهما على اتفاقيتين 
املغربية  اململكة  بين  الحر  التبادل  باتفاقية  يتعلق  األمر  ثنائيتين، 
وجمهورية التركيا، وأيضا اإلتفاق بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
املتعلقة  والحصانات  اإلمتيازات  بشأن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مشروعين:  فهناك  البلدين.  بين  والدبلوماسية  القنصلية  بالشبكة 
مشروع القانون رقم 54.20 الذي هو بين أيديكم والذي يوافق بموجبه 
على تعديل إتفاقية التبادل الحر بين اململكة املغربية وجمهورية تركيا، 
كما واكبتم النقاش حول هذا التعديل، وهو اإلتفاق الذي تم التوقيع 
عليه بالرباط بتاريخ 24 غشت 2020 بهدف مراجعة اتفاقية التبادل 
الحر بين اململكة املغربية وجمهورية تركيا إلقامة منطقة تجارية حرة 
املوقعة في 7 أبريل2004. ويروم هذا اإلتفاق الذي تم التوقيع عليه 
على  سنوات   5 ملدة  الجمركية  الرسوم  فرض  إلى  استثنائي  كتدبير 
 1 بامللحق  واملدرجة  تركيا  منشأ جمهورية  ذات  الصناعية  املنتجات 
لهذا اإلتفاق اللي هو عند السيدات والسادة النواب املحترمين، لتبلغ 
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%90 من قيمة الرسوم الجمركية املطبقة وفق الدولة األكثر رعاية 
الجاري بها العمل، على أال يطبق الجانب املغربي أي رسوم أخرى ذات 
أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، 
بما  تركيا  منشأ جمهورية  ذات  الواردات  اخضاع  إمكانية  وباستثناء 
في ذلك املنتجات املدرجة بامللحق 1 من هذا اإلتفاق لتدابير بموجب 
أحكام املادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين اململكة املغربية 

وجمهورية تركيا.

الثنائية  اإلتفاقيات  يهم  الذي  الثاني  القانون  بخصوص مشروع 
 59.20 أنظاركم، كيتعلق األمر بمشروع قانون رقم  واملعروضة على 
والذي يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن اإلمتيازات والحصانات بين 
وهو  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

اإلتفاق الذي تم التوقيع عليه بالرباط في فاتح من شتنبر2020.

وأيضا  التوجه  هلل-  -الحمد  نثمن  أن  البد  أيضا،  مناسبة  وهذه 
النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بالدنا، في إطار توسيع وتعزيز وتنويع 

شركاتها، وأيضا حصد املزيد من النجاحات لفائدة القضية الوطنية.

التعاون  تعزيز  أجل  من  تقني،  حقيقة  االتفاق،  هذا  ويهدف 
إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات  البلدين  الدبلوما�سي بين 
كال الطرفين لدى الطرف اآلخر واملوظفون القنصليون واملستخدمون 
بها  يتمتع  التي  الحماية  توضيح  وكذا  عائالتهم،  وأفراد  القنصليون 
قصد ضمان  وذلك  عائالتهم،  وأعضاء  الدبلوماسية  البعثة  أعضاء 

السير الفعال لبعثاتهما الدبلوماسية ومراكزهما القنصلية.

العالقات  بشأن  فيينا  باتفاقية  املؤطرة  يعني  تعلمون،  كما 
القنصلية، فإن هذا اإلتفاق يكمل ويوّسع أحكام اإلتفاقية املذكورة 
فيما يخص العالقات القنصلية بين الطرفين، وتطبق أحكام اإلتفاقين 
بشكل متسق. وغير أنه في حالة تعارض، كما كتأطروا هاد اإلتفاقية اللي 
هي اتفاقية فيينا، يتم تطبيق األحكام األكثر تفضيلية بالنسبة للدولة 

املرسلة.

ثانيا، هناك اتفاقيات مشاريع قوانينها بين أيديكم، كيتعلق األمر 
تتموقع  اليوم  بالدنا  هلل-  -الحمد  واللي  األطراف  متعددة  بإتفاقيات 
بشكل نوعي، غير مسبوق، في محيطها -الحمد هلل- اإلقليم،ي اإلفريقي 

والدولي.

وبهذا الخصوص وكما تعلمون السيد الرئيس املحترم، السيدات 
خالل  أضحت  املغربية  اململكة  فإن  املحترمين،  النواب  والسادة 
اإلستراتيجية  الشراكة  مسلسل  في  رئيسيا  فاعال  األخيرة  السنوات 

األسيوية اإلفريقية.

وفي هذا اإلطار، فإن مشاريع القوانين الثالث، حقيقة هذه املشاريع 
اليوم الثالث التي بين أيديكم هذه مشاريع مهيكلة وبنيوية فيما يتعلق 
بتعزيز وتقوية الشراكة املغربية اإلقليمية والدولية املتعددة األطراف. 
في  اململكة  استمرار  كتجسد  اللي  اإلتفاقيات،  هذه  بموجب  يوافق 

انفتاحها على الفضاءات اإلقتصادية األسيوية وأيضا تعزز وتستكمل 
انخراطها في املنظومة التعاقدية لإلتحاد اإلفريقي، في إطار السياسة 
الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس -حفظه هللا- فاملشروع األول 
يتعلق بمشروع القانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام األسا�سي 
للبنك اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية التي تم التوقيع عليه في 
بكين بتاريخ 29يونيو2015. ويعتبر هذا البنك مؤسسة مالية متعددة 
األطراف يتواجد مقرها في بيكين، وقد تم إنشاءها بهدف تعزيز التنمية 
البنيات  بين  الربط  وتحصين  الثروة،  وخلق  املستدامة  اإلقتصادية 
التحتية وفي القطاعات املنتجة األخرى، فضال عن اإلرتقاء بالتعاون 
والشراكة الجهوية من أجل دراسة تحديات التعاون، وذلك بالتعاون 

الوثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية واملتعددة األطراف.

كما يصبو هذا البنك إلى تشجيع اإلستثمارات الخاصة في املشاريع 
للمنطقة،  اإلقتصادية  التنمية  في  تساهم  التي  واألنشطة  واملقاوالت 
خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية وتعبئة املوارد التكميلية الضرورية 
على مستوى آسيا وفي الخارج من أجل نمو مستدام ومستقر. والحمد 
من  بمجموعة  يتعلق  فيما  كبيرة  األهمية  بواحد  كتحظى  بالدنا  هلل 
الشراكات، وأيضا في مجموعة أيضا من اإلتفاقيات التي بدون شك في 
املرحلة التي يعيشها العالم وتعيشها بالدنا سيكون لها أثر إيجابي كبير 
جدا، سواء على املستوى النظومة اإلقتصادية وأيضا في إطار اإلتفاق 
املغربي اآلسيوية اإلفريقي الثالثي. هذا وسيصبح املغرب عضوا في البنك 
اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية بعد إيداع وثائق انضمامه إلى هذا 
النظام األسا�سي لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتها العضو 

يعني الوديع.

يوافق  الذي   45.20 رقم  القانون  مشروع  هو  الثاني  واملشروع 
بموجبه على امليثاق اإلفريقي للسالمة على الطرق املعتمد بأديس ابابا 
في 31 يناير2016. ويهدف هذا امليثاق إلى إرساء إطار لسياسات تحسين 
السالمة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل وتهيئة بيئة مواتية للحد 
شاملة،  طرقية  سياسات  ووضع  الطرق،  حوادث  من  كبيرة  بدرجة 
وأيضا سياسات إقليمية قطرية شاملة للسالمة على الطرق والتعجيل 
بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية، واملساهمة أيضا في تنسيق جهود 

السالمة على الطرق في القارة اإلفريقية.

بين  التنسيق  تحسين  التشجيع على  امليثاق  يتوخى من هذا  كما 
شركاء التنمية في هذا املجال، ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات 
املجتمع املدني واملنظمات الغير الحكومية، وأيضا املؤسسات البرملانية 
في قضايا السالمة الطرقية، وكذا تعزيز التوافق واإلنسجام بين عمليات 
األجندة  في  وهذا  الطرق،  على  السالمة  بيانات  ونشر  ومعالجة  جمع 
اإلفريقية -الحمد هلل- اللي كتعرفوا أن املغرب -الحمد هلل- حاضر بقوة 
ويح�سى بالريادة ويحظى أيضا بكثير من اإلهتمام على املستوى الثنائي 

وأيضا على املستوى اإلفريقي عموما.

إلتزاماتنا  مع  انسجاما  امليثاق  هذا  إلى  وطننا  انضمام  ويندرج 
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للجماعة  املؤسسة  للمعاهدة  كانضمامها  السابقة،  اإلفريقية 
اإلقتصادية اإلفريقية معاهدة أبوجا، ورغبتها األكيدة للمساهمة في 
املبادرات اإلفريقية ذات الصلة، كالشراكة الجديدة من أجل تنمية 
إفريقية ووكالة اإلتحاد اإلفريقي للتنمية حاليا، وبرنامج تطوير البنية 
التحتية في إفريقيا، وكذا اعتبارا لإلرتفاع املفرط ملعدل حوادث الطرق 

في إفريقيا.

وتجدر اإلشارة إلى أنه، في إطار تنزيل مقتضيات هذا االتفاق، تقوم 
الطرق،  على  للسالمة  رئيسية وطنية  وكاالت  بإنشاء  األطراف  الدول 
 3 غضون  في  وذلك  القطاعات،  بين  التنسيق  بمسؤوليات  تضطلع 
سنوات من املصادقة على هذا امليثاق أو اإلنضمام إليه لتقديم املشورة 
للحكومة بشأن السياسات فيما يخص مسألة السالمة على الطرقات، 

وكذا وضع إستراتيجيات للسالمة على الطرق وتنسيق تنفيذها.

وبدون شك، سيكون أيضا هذا اإلطار يعني انضمام بالدنا -الحمد 
هلل- لهذا اإلتفاق غادي يكون له قيمة مضافة فيما يتعلق باإلستفادة 
من الخبرة املهمة التي رصدتها الحمد هلل بالدنا خالل العقود بقيادة 
جاللة امللك محمد السادس -حفظه هللا- في هاد الورش اإلستراتيجي 

لإلفريقيا.

بمشروع  يتعلق  أنظاركم  على  املعروض  واألخير  الثالث  املشروع 
قانون رقم 08.20 والذي يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة 
خالية من السالح النووي، والتي تم اعتمادها بالقاهرة في 11 أبريل سنة 

1996 وهو تاريخ التوقيع عليها من طرف اململكة املغربية.

القانون،  مشروع  في  أيديكم  بين  هو  كما  املعاهدة  هذه  وتهدف 
إلى اإللتزام، من خالل إتفاق دولي يبرم تحت إشراف األمم املتحدة، 
بعدم صنع أسلحة نووية أو احراز سيطرتها عليها، وذلك بناء على قرار 
إنشاء  الذي اعتبرت فيه أن  املتحدة، وأيضا  العامة لألمم  الجمعية 
املناطق الخالية من األسلحة أنه من أنجع الوسائل ملنع انتشار هاته 
األسلحة أفقيا وعموديا، وكذا إعالن إفريقيا منظمة »ال نووية« املعتمد 
من طرف رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية خالل املؤتمر 

املنعقد بالقاهرة في 21 يوليوز1964.

وتشمل هذه املعاهدة 4 مرفقات كما هو بين أيديكم، يتعلق األول 
منها بخارطة املنطقة الخالية من األسلحة النووية في افريقيا، والثاني 
اإلفريقية  بالهيئة  والثالث  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  بضمانة 
للطاقة النووية، والرابع بإجراءات الشكاوي وتسوية النزاعات، وتشكل 

كلها جزء ال يتجزأ من هذه املعاهدة.

والجدير بالذكر، أن انضمام اململكة إلى امليثاق اإلفريقي للسالمة 
بليندابا من أجل خلق منطقة  الطرق ومصادقتها على معاهدة  على 
خالية من السالح النووي بالقارة اإلفريقية، يندرج في سياق انفتاح 
في  وتعزيز حضورها  اإلفريقية  القارة  املتواصل على  املغربية  اململكة 
املهمة  التجربة  تقاسم  وأيضا  املشترك،  اإلفريقي  التعاون  منظومة 

للمملكة املغربية مع الدول اإلفريقية في هذين املجالين املهمين.

وهذه مناسبة أيضا، البد ما نثمن بالدور الكبير اللي كيقوموا به 
السيدات والسادة النواب املحترمين في البرملان اإلفريقي، والحمد هلل 
دبلوماسيتهم التي لها صيت كلما يعني حللنا، سواء في اللقاءات الثنائية 
أو في لقاءات إفريقية، فالحمد هلل تنبقاوا معبئين من أجل تعزيز تموقع 
جيو-استراتيجي للمملكة املغربية، في إطار كما تعلمون موسوم بكثير من 

التداعيات اإلجتماعية واإلقتصادية لجائحة كورونا، شكرا لكم.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، كل الشكر كذلك للسيد مقرر لجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج السيد 

النائب محمد الزويتن.

نمر اآلن إلى عملية التصويت وأعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت 
واملكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   08.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على معاهدة افريقيا منطقة خالية من السالح النووي املوقعة 

بالقاهرة في 11 أبريل 1996.

للتصويت  برمتها  الفريدة  املادة  التصويت، أعرض  إطار  في  دائما 
واملكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها اللجنة مشروع قانون رقم 

54.20 اإلجماع.

املعارضون :ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   54.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على إتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين اململكة املغربية 

وجمهورية تركيا املوقع بالرباط في 24 غشت 2020.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت واملكونة ملشروع القانون كما 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم59.20 يوافق بموجبه 
على اإلتفاق بشأن اإلمتيازات والحصانات بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة الواليات املتحدة األمريكية املوقع بالرباط في فاتح شتنبر2020.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت واملكونة ملشروع القانون كما 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه 
على النظام األسا�سي للبنك اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية املوقع 

ببكين في 29 يونيو 2015.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت املكونة ملشروع القانون كما 

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

يوافق   45.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بموجبه على امليثاق اإلفريقي للسالمة على الطرق املعتمد بأديس أبابا 

في 31 يناير من سنة 2016.

راعت  النواب،  شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة 

فلجلسة.
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محض6 فلجلسة فلسادسة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 26 جمادى اآلخرة 1442ه )09 فبراير 2021م(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقائق،  وستة  ساعتان  فلتوقيت: 
صباحا والدقيقة الثامنة.

 دول فألعمال: جلسة عمومية ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية 
العامة حول صندوق اإليداع والتدبير.

فلسيد فلحبي4 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب:

أش6ف  على  وفلسالم  فلصالة  فل6حيم،  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين،

افتتحت الجلسة،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

يخصص  الداخلي،  النظام  من   296 املادة  بمقتضيات  عمال 
مجلس النواب جلسة خاصة لعرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة 
املالية العامة حول صندوق اإليداع والتدبير، بطبيعة الحال منوهين 
اللجنة،  أعضاء  وكذلك  اللجنة  مكتب  اللجنة،  رئيس  بمجهودات 
اإلدارة،  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  وزير  للسيد  املنتظم  وبالتجاوب 

وكذلك حسن اإلنصات من طرف صندوق اإليداع والتدبير.

سداس،  فتيحة  النائبة  السيدة  املقررة،  للسيدة  الكلمة  أعطي 
فلتتفضل مشكورة.

فلسيدة اتيحة سدفس مق6رة فللجنة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

صباح فلخيب،

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وبناء على املادة 81 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب الذي يحدد اختصاصات لجنة مراقبة 
السنوي  بالبرنامج  املتعلقة  و296   295  ،294 ومواده:  العامة  املالية 
للمراقبة، أعدت لجنة مراقبة املالية العامة 25 سؤاال مرتبطا بموضوع 

مجموعة صندوق اإليداع والتدبير.

وهمت هذه األسئلة األهداف الرقابية 10 التالية :

معطيات عامة؛ .•

تقييم حكامة الصندوق؛ .•

تقييم امليزانية والحسابات؛ .•

تقييم املوارد البشرية؛ .•

تقييم النجاعة املالية وأداءها؛ .•

تقييم النظام املعلوماتي للمجموعة؛ .•

تقييم فعالية عملية إدارة املخاطر؛ .•

تقييم حصيلة املجموعة؛ .•

التموقع اإلستراتيجي وأسئلة أخرى. .•

وقد تزامن توجيه هذه األسئلة إلى املجلس األعلى للحسابات مع 
انتهاء هذا األخير من مهمته الرقابية حول صندوق اإليداع والتدبير، 
اللجنة. وقد حددت  في املوضوع عمل على إحالته على  وأعد تقريرا 
أهداف املهمة الرقابية التي قام بها املجلس األعلى للحسابات في تقييم 
الجوانب املؤسساتية والحكامة واإلستراتيجية، وتعبئة واستثمار املوارد 

وكذا تلك املتعلقة بإحداث الفروع.

ولإلشارة، فإن موضوع مجموعة صندوق اإليداع والتدبير يندرج 
ضمن 5 مواضيع حددها مكتب مجلس النواب في البرنامج السنوي 
للمراقبة برسم سنة 2019. على إثر توصلها بالتقرير املذكور، عقدت 
اللجنة 4 اجتماعات ترأسها السيد رئيس اللجنة واستغرقت مدتها 12 
لساعة. اإلجتماع األول تم فيه استقبال السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات يوم الثالثاء 5 فبراير2019، تم خالله تقديم عرض 
حول التقرير املذكور، تاله اجتماع مع السيد وزير اإلقتصاد واملالية 
اإليداع  صندوق  مجموعة  رئيس  السيد  بحضور  اإلدارة،  وإصالح 
والتدبير، خصص لتقديم ومناقشة عرض حول املجموعة وذلك يوم 
األربعاء 6 مارس 2019، في حين خصص اإلجتماع الثالث يوم اإلثنين 
باملجموعة.  املتعلقة  التوصيات  على  اللجنة  ملصادقة  يونيو219   11
وأخيرا، خصص اإلجتماع الرابع لإلستماع لرألي الحكومة بخصوص 

التوصيات املذكورة وذلك يوم الثالثاء 9 يوليوز 2019.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

صندوق اإليداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية 
املدنية واإلستقالل املالي، تم إحداثها بمقت�سى الظهير الشريف رقم 
1.59.074 بتاريخ 10 فبراير1959، ويعهد إليه بتجميع وتدبير حسابات 
التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها. ويعتبر صندوق  التوفير 
الوديع القانوني ألصول الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وصندوق 
التوفير الوطني، وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو 
الصندوق  تدبير  املؤسسة  هذه  تتولى  ذلك،  إلى  باإلضافة  اختياري. 
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الوطني للتقاعد والتأمين، ويقوم هذا األخير بتسيير النظام الجماعي ملنح 
رواتب التقاعد، ويتم استثمار أموال صندوق اإليداع والتدبير املكونة 
من موارده الذاتية ومن تلك التي يعهد إليه بتدبيرها بصفة مباشرة 
أو عن طريق شركاته الفرعية على شكل أصول وقروض وتسبيقات 

وأصول مادية في القطاع العقاري والسكني.

تحوالت،  عدة  إحداثه  منذ  والتدبير  اإليداع  صندوق  عرف  لقد 
على   1990 سنة  حدود  إلى  أعماله  تركزت  األنشطة،  مستوى  فعلى 
جمع املّدخرات واستثمارها، خصوصا في سندات الخزينة والعقارات. 
وابتداء من سنة 2000، قام الصندوق بتنويع أنشطته عبر اإلستثمار 
في قطاعات تتعلق بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وخصوصا في 
املناطق التي ال يمكن للمستثمر أن يصل إليها. أما على مستوى حجمه، 
فقد إرتفع عدد الشركات الفرعية واملساهمة من 80 سنة 2007 إلى 

143 سنة 2017.

ويقوم النموذج اإلقتصادي لصندوق اإليداع والتدبير على جمع 
اقتصادية،  قطاعات  عدة  في  واستثمارها  املّدخرات  وحماية  وتعبئة 
3 مهن  2017 حول  نهاية  إلى غاية  مكّونات محفظته  تتمحور  حيث 
إستراتيجية وهي: اإلّدخار واإلحتياط والبنك واملالية والتأمين والتنمية 

الترابية.

من جهة أخرى، عرف صندوق اإليداع والتدبير عدة تغييرات، حيث 
اتسع نطاق أنشطته ليشمل قطاعات تنافسية جديدة، كما تزايد عدد 
الشركات الفرعية واملساهمات املالية. هذه املعطيات التي تضمنها تقرير 
املجلس األعلى للحسابات وغيرها، عمل السيدات والسادة النواب على 
دراستها مع السيد الوزير والسيد املدير العام لصندوق اإليداع والتدبير، 
به  أدلى  وما  املذكور  التقرير  اللجنة وبحسب خالصات  فقد الحظت 
السيد املدير العام للصندوق، بأن التطور الذي عرفه الصندوق بشكل 
جعله يتجاوز الظهير املحدث له والذي لم يعرف أية تغييرات، كما مكن 
افتحاص التخطيط اإلستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية 
واملساهمات املالية التي قام بها املجلس األعلى للحسابات، من وقوف 
اللجنة على مجموعة من املالحظات أبرزها غياب آليات للمصادقة من 
الفرعية،  للشركات  اإلستراتيجية  الخيارات  الحراسة على  لجنة  قبل 
والتي من املفترض أن تعكس التوجهات اإلستراتيجية للمجموعة. كما 
مكن تحليل منظومة تدبير املخاطر من تسجيل غياب منظومة تدبير 

املخاطر على مستوى املجموعة برمتها.

وعلى صعيد آخر، أخذت اللجنة علما بمالحظات املجلس األعلى 
الحراسة بشأن مبادئ  يتعلق بعدم استشارة لجنة  للحسابات فيما 
وقواعد الحكامة التي ينبغي أن تؤطر العالقة بين الصندوق والشركات 
الفرعية واملساهمة التابعة له. كما أخذت اللجنة علما بغياب تعريف 
واضح يميز بين األنشطة التي تعتبرها املجموعة حاملة لصبغة املصلحة 
من  ذلك  غير  إلى  تنافسية  طبيعة  ذات  تعتبرها  التي  وتلك  العامة 
املالحظات، تجدونها مفصلة في مداخالت السيدات والسادة النواب 

أعضاء اللجنة.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

والتدبير هو  اإليداع  بأن صندوق  الوزير من جهته،  السيد  أشار 
مؤسسة إستراتيجية، ذات منفعة عامة، تلعب دورا هاما في مجال 
تعبئة االّدخار بصفتها طرفا ثالثا موثوقا منه. ولهذا الغرض، أناطها 
املشرع بسياسة محددة ومؤمنة في مجال توظيف الودائع املوكلة إليها، 
ال�سيء الذي خول لها تعبئة موارد مالية هامة مكنتها من املساهمة 

الفّعالة في تطوير اإلقتصاد الوطني.

أما السيد املدير العام ملجموعة صندوق اإليداع والتدبير، فقد 
أكد على أن الصندوق ساهم في مواكبة اإلقتصاد الوطني، من خالل 
إختيارات إستراتيجية تالءمت مع الرهانات اإلقتصادية الكبرى للبالد، 
مضيفا بأن الصندوق أبان عن التزام قوي في مجال اإلستثمار، حيث 
ساهم في خلق قيمة مضافة وبروز عدة قطاعات اقتصادية حيوية 
مواكبة للسياسات القطاعية، من خالل تطوير بنيات تحتية مهيكلة 
ساعدت على تنفيذ تلك السياسات، مرة كداعي للتنمية ومرة كمستثمر 

وفاعل مؤسساتي رئي�سي في تمويل املشاريع الكبرى للبالد.

مواصلة  على  التأكيد  للمجموعة  العام  املدير  السيد  يفت  ولم 
الصندوق لتحصيل وتأمين االدخار املقنن، مع تحقيق الربحية املطلوبة، 
وكذلك توجيه االدخار نحو اإلستثمارات الطويلة املدى واملساهمة في 
النمو اإلقتصادي واإلجتماعي للمغرب. ولتحقيق هذه األهداف وغيرها، 
أشار السيد املدير العام إلى ضرورة التزام الصندوق بمراجعة نموذجه 
التحوالت  مع  مالءمتها  بهدف  اإلستراتيجية  واختياراته  االقتصادي 
الحرص  مع  للمملكة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الكبرى  والرهانات 

املستمر على سالمة الوضع املالي للصندوق.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

إن النقاش اإليجابي والفعال بين السيدات والسادة النواب والسيد 
ن لجنة مراقبة املالية العامة من إعداد 

ّ
الوزير والسيد املدير العام مك

23 توصية موجهة إلى الحكومة، بناء على مقتضيات املادة 294 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب، موزعة على خمسة محاور:

الحكامة؛ .•

اإلستراتيجية والقيادة؛ .•

إنشاء الشركات الفرعية واإلستثمارات في األسهم؛ .•

إدارة املساهمات املباشرة؛ .•
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القيادة املالية لإلستثمارات. .•

وهكذا، وافقت الحكومة على 22 توصية، في حين سحبت اللجنة 
التوصية رقم 4، غادي نرجعوا لها إيال بقى عندنا �سي شوية دالوقت، 
بعد أن تحفظت عليها الحكومة. وعموما، فقد التزمت الحكومة بإعادة 
صياغة اإلطار القانوني واملؤسساتي لصندوق اإليداع والتدبير من أجل 
والتأكد  الشركات،  الفضلى لحكامة  املمارسات  تحيينه ومالءمته مع 
من قبل السلطة الحكومية املختصة املشرفة على مجموعة صندوق 
اإليداع والتدبير من مدى احترام هذا األخير لإللتزامات واألهداف التي 
صدرت على أساسها املوافقة من أجل إحداث الشركات الفرعية أو 
واملساهمات  الفرعية  الشركات  قيادة  كيفية  ومراجعة  املساهمات، 
من أجل تنظيم فعال لتفادي تداخل اإلختصاصات، إضافة إلى باقي 

التوصيات، تجدونها مفصلة في التقرير.

وتجدر اإلشارة، أن اللجنة صادقت على هذا التقرير ب:اإلجماع، 
في اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 9 يوليوز 2019. البد في هذا امللخص 
لهذا التقرير، أن نتوجه، بإسم اللجنة وبإسم مجلس النواب، بإسم 
أعضاء اللجنة إلى السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على 
تعاونه املستمر والدائم مع لجنة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب، 

ة تقارير املجلس األعلى للحسابات املنجزة من 
ّ
منوهين بمستوى ودق

قبل السيدات والسادة قضاة هذه املؤسسة املحترمة شكال ومضمونا، 

مسجلين قيمة وأهمية املعلومات التي مكنت السيدات والسادة النواب 

من القيام بمهامهم الرقابية أحسن قيام.

كما أود أن ننوه بمساهمة السيد الوزير في هذه الجلسة الرقابية، 
لصندوق  العام  املدير  السيد  قدمها  التي  واإليضاحات  وباملعطيات 

اإليداع والتدبير. وال تفوتنا الفرصة دون أن ننهئ السيدات والسادة 

النواب أعضاء مكتب اللجنة وأعضائها، وكل أعضاء مجلسنا املوقر 

الذين واكبوا هذا املسلسل الطويل على مستوى أداءهم الرقابي العالي 

وإملامهم بأدوارهم الدستورية، دون أن نن�سى التنويه بالعمل الجيد 

للطاقم اإلداري للجنتنا املوقرة.

إننا نؤكد مرة أخرى، على أن ورشة مراقبة املالية العامة وتتبع 

مراقبة اإلنفاق العمومي الذي ابتدأناه داخل هذه املؤسسة املحترمة 

منذ أبريل 2014، هو ورش واعد يعيد للمؤسسة البرملانية مكانتها في 

مجال املراقبة البرملانية، تكريسا للقناعة الراسخة بأن إصالح الدولة 

يمر أساسا عبر مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي.

السيد الرئيس، ما عرفتش واش باقي عندني شوية ديال الوقت ألن 

ما خداماش هادي هنايا باش نكمل التوصيات؟ السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

مازال لكن بكيفية معقلنة.

فلنائبة فلسيدة اتيحة سدفس مق6رة فللجنة:

معقلنة؟ ال ال مازال غادي نحترم السيد الرئيس،

إذا غير بغيت نقول لكم التوصيات، ما فيها باس يعني ما غيمكناش 
آش نقراو التقرير بال ما نقراو التوصيات اللي درناها، وغادي نقول لكم 

بسرعة.

إذا توصيات لجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع مجموعة 
صندوق اإلدياع والتدبير:

القانوني  اإلطار  صياغة  إعادة  الحكامة:  يخص  فيما  أوال،   -
واملؤسساتي لصندوق اإليداع والتدبير من أجل تحيينه ومالءمته مع 

املمارسات الفضلى لحكامة الشركات وهاد التوصية قبلتها الحكومة؛

- ثانيا: تعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر للمجموعة 
بأكملها من قبل صندوق اإليداع والتدبير، أيضا قبلتها الحكومة؛

- إحداث مجلس إدارة الصندوق وتعزيز مجالس إدارة املؤسسات 
التابعة للصندوق من متصرفين من خارج مصالحه وقد قبلتها أيضا 

الحكومة؛

- ضمان تمثيلية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق 
وقد  والتدبير،  اإليداع  لصندوق  التقنية  األجهزة  في  الوطني  التوفير 

تحفظت الحكومة على هذه التوصية وهي التوصية رقم أربعة؛

- إعادة النظر في مكونات وعدد وصالحيات ومدة انتداب أعضاء 
والتوجيه  التقرير  في  بمهامها  الضطالع  يؤهلها  بما  الحراسة  لجنة 
تم  للصندوق  القانوني واملؤسساتي  في أفق صياغة اإلطار  واملراقبة، 

قبولها من طرف الحكومة؛

- إخضاع مختلف مستويات مناصب املسؤولية ملسطرة التباري 
املعمول بها في التعيين في املناصب العليا وقد قبلتها أيضا الحكومة؛

- وضع أجندة زمنية لتفعيل مختلف التوصيات الصادرة بمناسبة 
مهام املراقبة التي قامت بها الهيئات ذات االختصاص، وأيضا تم قبولها 

من طرف الحكومة؛

ثانيا، االستراتيجية والقيادة :

- التركيز على املهام األساسية لصندوق اإليداع والتدبير املتمحورة 
حول حفظ ورعاية وتدبير االدخارالذي يعهد إليه، وقد تم قبول هذه 

التوصية من طرف الحكومة؛

ذات  االستراتيجية  االقتصادية  القطاعات  تطوير  في  املساهمة   -
القيمة املضافة، تم قبولها أيضا؛

الدولة  لفائدة  واالستشارة  الخبرة  وتقديم  تطوير  في  املساهمة   -
والجهات والجماعات الترابية األخرى، تم قبولها أيضا؛

املستوى  على  املالية  واملساهمات  لالستثمارات  أهمية  إعطاء   -
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االفريقي تماشيا مع توجهات الدولة مع يقظة فعالة لطبيعة املخاطر، 
تم أيضا قبولها من طرف الحكومة؛

- تأطير االختيارات االستراتيجية بخطة تشغيل قابلة للتنفيذ وفق 
جدول زمني محدد وكذا من خالل آليات التقييم والرصد، تم قبولها 

من طرف الحكومة؛

- تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية واملمتلكات، 
أيضا تم قبولها من طرف الحكومة؛

الكفيلة  واملناسبة  املالية  والهندسة  القانونية  الصيغ  إعمال   -
بحسن أجرأة املشاريع التي انخرط فيها الصندوق كفاعل مباشر، تم 

قبولها؛

- إنشاء الشركات الفرعية واالستثمارات في األسهم، أيضا تم قبولها 
من طرف الحكومة؛

- تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية واالستثمارات وفق 
املقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛

- تدارك العجز املسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض 
املساهمات؛

على  املشرفة  املختصة  الحكومية  السلطة  قبل  من  التأكيد   -
الصندوق من مدى احترام هذا األخير لإللتزامات واألهداف؛

- تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة اإلستثمارات 
املباشرة، من حيث تركيزها على املخاطر التي تحدق بها، وذلك حسب 

القطاعات واإلستثمارات؛

الفرعية واملساهمات من أجل  - مراجعة كيفية قيادة الشركات 
تنظيم فعال لتفادي تداخل اإلختصاصات؛

- وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتخصيص النتائج من قبل 
الشركات واملساهمات ومراجعة وضعية الشركات الفرعية التي ال تقوم 

بذلك؛

خامسا، القيادة املالية لإلستثمارات فيها 3 ديال التوصيات:

- التتبع الدائم للعالقة بين رؤوس األموال الذاتية واملخاطر املرتقبة؛

- اتخاذ التدابير املناسبة إلعادة التوازن بين حصص مختلف فئات 
األصول؛

البيانات  من  والتأكد  والتوقع  الفرضيات  جودة  على  -الحرص 
الخاصة باحتساب رأسمال وتبليغ الهيئات التقريرية بذلك، وقد تم 

قبول كل هذه التوصيات من طرف الحكومة.

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير، شكرا السيدات والسادة 
النواب املحترمون.

فلسيد فل6ئيس :

الخاصة  العامة  املناقشة  إلى  اآلن  ننتقل  املقررة،  السيدة  شكرا 
بالتقرير بطبيعة الحال بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس إدريس الصقلي 
العدوي بإسم فريق العدالة والتنمية. ال�سي مضيان هذا تدبير داخلي 

وهذا تيأكد املوقع الخاص اللي عند ال�سي الصقلي.

فلنائ4 فلسيد إدريس فلصقلي عدوي:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم فلصالة وفلسالم على رسوله وآله 
وصحبه،

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيد فلوزي6 فملحتبم،

فإلخوة وفألخوفت فلنوفب فملحتبمين،

في البداية، عالقة بهاد املالحظة، اسمحوا لي إخواني وأخواتي في 
فريق العدالة والتنمية، أن آخذ بعض الدقائق من الوقت املخصص 
لفريقنا املحترم ألتكلم بقبعة رئيس لجنة مراقبة املالية العامة بمجلس 
النواب، طبعا لكي ال تفوتني الفرصة، بكل صدق، ألحيي وأشكر كل 
في  ساهموا  اللجنة،  هذه  أعمال  في  ساهموا  الذين  اللجنة  أعضاء 
حيويتها، ساهموا في نشاطها وبالخصوص أخص بالذكر أعضاء مكتب 
اللجنة الذين أبانوا عن انسجام كبير وتفان في العمل، وكذلك إدارة 
في هذا املنجز، فتحية لكل هؤالء.  التي ساهمت بشكل كبير  اللجنة 
أيضا تحية للسيد الوزير اللي الحمد هلل والسيد الرئيس املدير العام 
ديال مجموعة CDG لتجاوبه السريع واإليجابي على األقل على مستوى 

أعمال لجنة مراقبة املالية العامة.

ما حققناه في هذه اللجنة هو واحد محطة ديال فخر واعتزاز بإنتمائنا 
لهاد املؤسسة البرملانية، ما حققناه هو واحد الثمرة لواحد التوافق 
على منهجية العمل، أقول على منهجية العمل وفق مقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس النواب، ال نزاحم أعمال اللجن األخرى وال ندخل في 
اختصاصاتهم باش األمور تكون واضحة. تحية أيضا للمجلس األعلى 
للحسابات الذي تعتبرتقاريره مرجعا لنا في مراقبة العمل الحكومي وفي 
مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي وفي مراقبة املالية العامة، ألن القناعة 
اللي أكدناها في التقرير إصالح الدولة يمر عبر إصالح املالية العامة وعبر 
مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي، ذاك الدرهم أين ذهب؟ واش حقق داك 

الثالثي دالنجاعة املالية؟

وكما أقول دائما، في عالقة مع املجلس األعلى للحسابات، لجنة 
هو  ماؤها  الحوتة،  داك  السمكة  داك  بحال  العامة  املالية  مراقبة 
املجلس األعلى للحسابات الذي يجيب عن األسئلة واإلستشارات التي 
نتقدم بها، ويقدم املساعدة للبرملان، وخصوصا لجنة مراقبة املالية 

العامة وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور.



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان7984  

عالقة باملوضوع ديال التقرير ديال اليوم الذي يأتي في إطار البرنامج 
السنوي للمراقبة، والذي يضم 5 مواضع من بينها CDG و INDH مازلنا 
ننتظر تقريبا أكثر من سنتين؛ التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات 
Anapec فس ال�سيء؛ مؤسسة التعاون الوطني توصلنا به هادي 10 
أيام؛ البرنامج الوطني ديال »مدن بدون صفيح« نشتغل عليه، لكن 
كاين اليوم إشكال حقيقي في عالقة هاد البرنامج مع وزارة الداخلية، 
لألسف الشديد، تتنصل عن مسؤوليتها في هذا البرنامج، وتجيبنا كتابة 
أن هذا البرنامج ال يدخل في إختصاصها فقط تقدم املساعدة لوزارة 
التعمير، إذا ما يمكنش هاد املوضوع أن يدرج في تقرير، أقولها وأتحمل 
املسؤوليتي فيها وهاد�سي قلناه في اللجنة وفي مكتب اللجنة بدون حضور 

وزارة الداخلية.

البد أن أذكر بما قامت به اللجنة على مستوى التقارير املوضوعاتي 
 CDG املتعلق باملؤسسات واملقاوالت العمومية اللي عندوا عالقة وخا
داخل في إطار البرنامج السنوي للمراقبة، في إطار اإلختصاص األول ديال 
للمؤسسات  التقريراملوضوعاتي  لكن  العامة،  املالية  مراقبة  مجلس 
واملقاوالت العمومية داخل في اإلختصاص الثاني املتعلق بالتقارير التي 

يعدها املجلس األعلى للحسابات في إطار برنامجه السنوي للمراقبة.

الحمد هلل 16 للمؤسسة عمومية جائت للبرملان، وسأعرضها كاملة:

الخطوط امللكية املغربية؛ .-

الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك؛ .-

املكتب الوطني للماء والكهرباء؛ .-

املكتب الوطني للسكك الحديدية؛ .-

مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط؛ .-

القرض الفالحي؛ .-

املكتب الوطني للمطارات؛ .-

العمران؛ .-

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛ .-

الطرق السيارة باملغرب؛ .-

املكتب الوطني املغربي للسياحة؛ .-

املكتب املغربي للملكية الصناعية؛ .-

الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛ .-

صورياد القناة الثانية؛ .-

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؛ .-

16 ملؤسسة عمومية، أمام هاد اإلنجازات اللي الحمد هلل هو عمل 
جماعي كما أشرت، هناك إشكاليات السيد الرئيس والسيد الوزير. 

اثنان: األول هو الزمن السيا�سي والبرملاني مختلف تماما عن زمن املجلس 
األعلى للحسابات، وهذا طبيعي نظرا لطبيعة املواضيع الذي نقترحها. 
أقول، أقل مدة زمنية لكي يعد املجلس األعلى للحسابات تقريره حول 
هو  ضمن  كان  ألنه  إستثناء   CDG تقريبا،  سنة  هو  نطلبه  موضوع 
كان موضوع ديالنا د البرنامج السنوي للمراقبة، وكان موضوع ديال 
للمراقبة. ورغم  السنوي  إطارالبرنامج  في  للحسابات،  األعلى  املجلس 
ذلك، األسئلة أرسلت في 26 يونيو 2018ـ التقرير توصلنا به في 5 فبراير 
2019ـ يعني 8 أشهر ونحن ننتظر. نعطيكم برنامجين: صندوق دعم 
التماسك اإلجتماعي اللي دوزناه، تطلب من مجلس األعلى للحسابات 
33 شهر إلعداده، يعني لجنة مراقبة املالية العامة تنتظر 33 شهر باش 
تبدا التقرير ديال صندوق دعم التماسك اإلجتماعي. البرنامج الوطني 
املجلس  من  تطلب  سلفا،  عليه  تكلمت  اللي  بدون صفيح«  ل«مدن 
األعلى للحسابات إلعداده 23 شهر، إذا هذا يحد من مردودية ونشاط 
القادمة  الوالية  في  البرملان  أن  نتمنى  مستقبلي  ورش  وهذا  اللجنة، 
يشتغل عليه باش يعطي فعالية أكثر، في العالقة اليوم اللي كاينة ما 
بين املجلس األعلى للحسابات، واللي الحمد هلل كنفتخرو بها، وهاته 

املؤسسة املحترمة.

اإلشكال الثاني مرتبط بهاد التقرير هذا، تقرير CDG تنشكر السيد 
الوزير على التجاوب ديالو أكيد على مستوى اللجنة، أعدته وصادقت 
عليه اللجنة في يوليوز 2019، أرسل ملكتب املجلس في نفس الشهر، 
وانتظرنا وانتظرنا ونفذ صبرنا رغم رسائلنا التذكيرية، هذا التأخير غدا 
اليوم احنا 09 فبراير 2021، يعني انتظرنا 16 شهر لكي يعرض هذا 
التقرير في الجلسة العامة. فلو كان مصير هاد املؤسسات 16 اللي تكلمت 
عليها يعني راه خصنا 16 سنة عاد يمكن لنا ندوزو هاد 16 مؤسسة 
املجلس  ديال  املوضوعاتي  التقرير  إطار  في  عمومية، واخا هي تدخل 

األعلى للحسابات.

إذن أملنا من موقعي اليوم كرئيس، وباسم أعضاء مكتب اللجنة 
الديمقراطية  يكلف  الذي  أخرى  مرة  األمر  هذا  يتكرر  أال  واللجنة، 
التمثيلية ديالنا واألداء البرملاني، وهذا يقع أيضا في مهام أخرى يقوم 
الصفقات  ديال  االستطالعية  املهمة  نماذج:  زوج  نعطي  البرملان.  بها 
التفاوضية املرتبطة بجائحة كوفيد، اإلخوان أعضاء هاد املهمة أرسلوا 
وكذلك  املالية  وزير  السيد  لكم  أكثر من شهر  هادي  طلب معطيات 
وزارة الصحة ومازالوا ينتظرون، ونفس ال�سيء بالنسبة للتقرير ديال 
الحكامة ديال مراكز تحاقن الدم، التقرير قدم، الوزير لألسف الشديد 
ديال الصحة لم يستجب بعد، وهذا وقع لنا معه، حنا الوكالة الوطنية 
املؤسسات  ضمن  كانت  أكثر  أو  السنة  هذه  خالل  الصحي  للتأمين 
العشرين، لحد الساعة السيد وزير الصحة لألسف الشديد لم يتجاوب 

مع هذا الطلب.

عالقة ب CDG، أكيد اليوم نحن أمام واحد املؤسسة مالية عمومية 
كنفتخرو بها داخل بالدنا، ذات طابع إستراتيجي، يمكن لنا نقولو منين 
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اإلقتصاد  تاريخ  نقرأ  كأننا  ديالها،  واملحطات  ديالها  التاريخ  تنقراو 
املغربي، تمثل واحد الرهانات سوسيو-اقتصادية مهمة، يعتبر املغرب، 
وهاد ال�سي كنفتخرو به، من الدول األوائل اللي تيعتمد على مثل هاته 
املؤسسات، أحد املستثمرين األوائل في البالد بعد املكتب الوطني للماء 
والكهرباء و OCP وواحد الفاعل نشيط في تعبئة االدخار والتوجيه ديالو 

نحو تمويل اإلقتصاد الوطني.

كما أشارت السيدة املقررة، يعني تنشكرو الحكومة والسيد الوزير 
بالخصوص على التجاوب ديالها مع ذاك 23 توصية، 22 تفاعلت معها 
بشكل إيجابي وتوصية أخرى تحفظت عليها. اليوم السيد الوزير، بغينا 
نعرفو، لعل هذا التأخير كان فيه خير، بعد 19 أشهر من هذا التقرير، 
هاد التوصيات أين وصلت؟ حنا تّبعنا ما يجري على مستوى التوصيات، 
يمكن لي نقول لكم التوصية األولى والثانية املرتبطة باإلطار القانوني 
واملؤسساتي مع إحداث مجلس إدارة ديال الصندوق، لألسف الشديد، 
هاد التوصيتان مهمتان ولكن إلى حدود اليوم لم يفّعال، بغينا نعرفو 
األسباب الحقيقية لهاد التأخير. في نفس اإلتجاه، التوصية الثالثة: 
خارج  للمتصرفين  للصندوق  التابعة  املؤسسة  إدارة  مجالس  تعزيز 
مصالحه، وال سيما أنكم التزمتم بتعميمه في أفق 2020، حسب علمنا 
إلى حدود هاد الساعة التي أتكلم فيها، مازال لم يتم تعيين أي متصرف 
مستقل ال داخل CDG، ال داخل الشركات التابعة. نفس املصير بالنسبة 
للتوصية الرابعة، وإن كانت وقع فيها واحد الجهد، لكن بغينا اليوم 
تعطيونا التفاصيل أين وصلت املتعلقة بإخضاع مناصب املسؤولية 
ملسطرة التباري املعمول بها في تعيين املناصب العليا. وهنا نعطيكم على 
سبيل املثال، حسب املعلومات التي نتوفر عليها، فالتعيين املديري ديال 
الشركات التابعة CDG مازالت ال تحترم بعد مساطر التباري، إلى آخر 

التوصيات.

فهاذ  القناعات  بعض  الوزير  السيد  مع  أتقاسم  هنا  األخير،  في 
بودي  وكان  أساسية،  وأعتقدها  بقيت  التي  دقائق   5  

ّ
وال الدقائق   6

املسؤولية  يسعف.  ال  الوقت  ولكن  أخرى  التوصيات  لبعض  نم�سي 
السياسية السيد الوزير، وهاذي ناقشناها معك طويال داخل اللجنة، 
عندها  هاذي  كبيرة،  هاذي مؤسسة  التدخالت،  كل  في  موجودة  هي 
بعد إستراتيجي، هاذي ذراع ديال الدولة نفتخر بها. اليوم ال يمكن أن 
نحدث، نعطيك على سبيل املثال ال طنجة-ميد ال رونو ال ميتزيد، دون 
أن تكون الدولة هي صاحبة القرار، وهاذ املسؤولية هي التي تتطلب 
نوعا من الترشيد وطبعا نوعا من الوضوح. اإلشكالية ديال التفاوتات 
املجالية واإلجتماعية ال يمكن أن يغض الطرف عنها الصندوق ديال 
 إلى األنشطة املدرة للربح أو إعادة الهيكلة أو التموقع 

ّ
CDG، لينتقل إال

أو االنسحاب بهاذ السهولة، باعتبار أن الودائع وهذا معقول، ليست 
ودائع ديال العموم هي ودائع خاصة نتفّهم، وهذا معقول كما أشرت، 
لكن ينبغي ل CDG أن تبقى حاضرة في هاذ ال�سي ديال املنفعة العامة، 
واللي ركزنا عليها كثيرا. الصندوق هو مؤسسة الدولة ينبغي أن تكون 

في خدمة الوطن، في خدمة الفاعلين اإلقتصاديين، في خدمة املواطنين 
واملوديعين واملتقاعدين وهذه مسؤوليات كبرى، لكن ينبغي اإلستمرار 

في املواكبة ولعب واحد الدور مساهم ومواكب للتنمية.

دناها لكم، ال تنمية 
ّ
محور التنمية املجالية، جد مهم، قناعتنا وأك

في املغرب بدون تنمية مجالية وال تنمية مجالية بدون جهوية متقدمة، 
ينبغي ل CDG أن تبقى حاضرة بقوة في هاذ املجال، في استحضار توازن 
ووضوح املعايير، باش نضمنو واحد العدالة مجالية وبناء واحد التعاقد 
ناجح مع الجهات والجماعات الترابية األخرى. واليوم ما أنجز، النموذج 
اليوم ديال التعاقد مع جهة فاس-مكناس أعتقد من النماذج الناجحة 
في إطار التعاقد ديال عقد البرنامج بين الدولة والجهة، واللي الحمد 
هلل CDG حاضرة، يعني كصاحب مشروع منتدب وكخبير في مثل هاذ 

املشاريع اللي عندها قيمة مالية كبيرة.

في مجال التواصل، أريد أن أؤكد عليه، الصندوق هو صندوق ديال 
لهذا البد من  للمغاربة،  تعود  واستثماراته  املغاربة،  بودائع  املغاربة، 
التواصل مع املغاربة. وهنا، أدعو CDG والفريق اللي الحمد هلل تنحييوه 
ندوات صحفية  بعقد  التواصل،  هاذ  من  يكثر  باش  املنبر،  هاذ  من 
املغاربة  يسمعون  ألنهم  الصندوق،  بهاذ  للتعريف  أكثر  أو  سنة  كل 
أنه يتصّرف في ماليير الدراهم ويواجه إشكاليات في بعض املشاريع، 
متتبعا  أصبح  اليوم  فاملغربي  تدخالته،  القليل عن   

ّ
إال يعلم  لكن ال 

ملا يجري في الشأن العام املحلي. في الدول التي تقدمت، هي تقّدمت 
بفضل االهتمام ديال املواطنين ديالها بالشأن املحلي والعام، باش ما 
نبقاوش فذاك الصيغات املنّمطة اللي مديورة على CDG »مملكة بالس 
نزّولوه  ال�سي خصنا  هاذ  اليوم  بيتري«،  »ساحة  إمبراطورية  بيتري« 
بالتواصل وباألعمال اللي اليوم تنجزها هاته املؤسسة املحترمة. لكن 
أهم التحديات اليوم التي يواجهها الصندوق، في ضرورة التوفيق بين 
كونه مؤسسة عمومية وفاعل رئي�سي في خدمة اإلقتصاد الوطني وفي 
اإلستثمار في املشاريع املهيكلة طبعا التي ال يمكن للقطاع الخاص أن 
يلجها نظرا للحجم ديالها والخصوصيات ديال األثر اإلقتصادي واملالي 

ديالها، طبعا الذي ال يمكن إال قياسه إال على املدى الطويل.

 CDG وأخيرا، أعتقد أمر أسا�سي ينبغي أن نشير إليه، هو تقوية
الثقة  عرضكم.  في  الوزير  السيد  أكدتموه  وهذا  ثالث،  ثقة  كطرف 
اليوم أساسية في بالدنا، الثقة في املنتخب، الثقة في السياسة، الثقة 
في البرملان، الثقة في الحكومة، الثقة فهاد املؤسسة الكبيرة ديال الدولة 
وضابط،ة في كل اإلصالحات واإلستثمارات ال بد أن يكون لنا جميعا نوع 
من اليقظة، وأيضا CDG لكي تكون هناك مالءمة بين النموذج التنموي 

لهذا الصندوق وبين الرهانات والتحديات التي تفرضها هذه التحوالت.

أكيد في األخير أن إستراتيجية 2018-2022 مهمة، لكن يجب أن 
تواكب بالتتبع والتنفيذ واملراقبة واستحضار جميع األبعاد التي أشرنا 
إليها ديال التنمية املجالية ديال املنفعة العامة ديال الثقة أوال، الثقة 
السيد  لكم  واملجالية. شكرا  اإلجتماعية  والعدالة  ثالثا  الثقة  ثانيا، 

الرئيس، شكرا لكم السيد الوزير.
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فلسيد فل6ئيس:

اآلن  الكلمة  إدريس.  ال�سي  شكرا  الرئيس،  السيد  شكرا  شكرا، 
للسيدة النائبة فاطمة الطو�سي بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلطو�سي:

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار مناقشة 
تقرير لجنة مراقبة املالية العامة من أجل القيام بدور حول مجموعة 
صندوق اإليداع والتدبير. وإذ نشيد اليوم بالجهود املتواصلة وبالعمل 
املهم والجاد الذي تقوم به لجنة مراقبة املالية العامة من أجل القيام 
بدورها املحوري واألسا�سي في مراقبة إنفاق املال العام وتقييم نجاعته 
بوضعية صندوق  املتعلق  الهام  التقرير  هذا  اليوم  نناقش  ونتائجه، 
اإليداع والتدبير للوقوف على الحصيلة من حيث نقط القوة ونقط 
الضعف، ومن حيث اإليجابيات والسلبيات، وكذا تقييم أداء املؤسسة، 
بكل تجرد وموضوعية، بما يمليه علينا موقعنا في املعارضة من التزام 
ومسؤولية من أجل التنزيل املبدأ الدستوري القا�سي بربط املسؤولية 

باملحاسبة، وأيضا بهدف االهتداء إلى سبل التطوير واإلصالح.

فلسيد فل6ئيس،

لقد دعا جاللة امللك -حفظه هللا- في الخطابين الساميين بمناسبة 
2020 وأمام البرملان بمناسبة افتتاح  29 يوليوز  عيد العرش بتاريخ 
توجيهات  هاته، وكذا من خالل  التشريعية  السنة  األولى من  الدورة 
جاللته في املجلس الوزاري املنعقد في 14 أكتوبر 2020، إلى إطالق ورش 
إصالح عميق للقطاع العام ومعالجة اإلختالالت الهيكلية التي تعاني 

منها املؤسسات واملقاوالت العمومية.

وإننا نعتبر بحق، أن هذه الدعوة امللكية للحكومة والبرملان على 
السواء قد وضعت األصبع على الجرح، ونعتبرها بحق كذلك فرصة 
بناء  لتنطلق من قاعدة متينة وصلبة إلعادة  لبالدنا  سانحة وثمينة 
باملؤسسات  يتعلق  فيما  واملراقبة  والتدبير  للحكامة  جديد  نموذج 
واملقاوالت العمومية. وهنا نؤكد من جديد عن قناعتنا بضرورة إحداث 
قطيعة حقيقية مع املمارسات القديمة، وأن يتم التأسيس الحقيقي 
واملقاوالت  املؤسسات  تدبير  في  تامة  وشفافية  كاملة  جيدة  لحكامة 

العمومية.

فلسيد فل6ئيس،

واملالي  اإلقتصادي  السياق  عرفه  الذي  العميق  التحول  رغم 
أنشطته،  وتنويع  وتوسيع  إحداثه،  منذ  والتدبير  اإليداع  لصندوق 
وتطوره من مؤسسة حماية وتأمين وتدبير االدخار والودائع إلى فاعل 

اقتصادي، بصفته الجديدة املتمثلة في الخبرة واملشاركة في التمويل 
واملساهمة في االستثمار، غير أن منظومته القانونية لم يطلها أي تغيير 
أو مراجعة، وهذا أمر نعتبره في فريق األصالة واملعاصرة غير منطقي 
وكان من املفروض أن تعمل الجهات املعنية على مالءمة اإلطار القانوني 
للمؤسسة مع التحوالت التي طرأت على املهام الجديدة للصندوق بما 

يجعله مواكبا للتنمية والحكامة الجيدة.

لقد أبان التشخيص الذي خلص إليه املجلس األعلى للحسابات، 
وكذلك تقرير لجنة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب الذي نناقشه 
اليوم، أنه بالرغم من املساهمات املختلفة والبناءة لصندوق اإليداع 
والتدبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أنه ظل يعاني من عدة 
نقائص، نذكر من بينها التخطيط االستراتيجي، استثمار املوارد وكذا 

منظومة الحكامة.

إن الوضعية املالية لصندوق اإليداع والتدبير عرفت تراجعات كبيرة 
وانخفاضات هائلة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الناتج الصافي 
الذي تراجع من 1.47 مليار درهم سنة 2010 إلى 0.08 مليار درهم سنة 
2017 أو على مستوى مردودية أصول الصندوق التي تراجعت بدورها 

من %12 سنة 2010 إلى%0.6 سنة 2017.

إن هذه الوضعية أثرت بشكل ملحوظ على أداء هذه املؤسسة، 
وانضاف إلى ذلك ما يلي:

- أوال: عدم مواكبة األهداف املحددة في املخططات األستراتيجية 
السابقة بالتقييم والتقويم؛

- ثانيا: ضعف آليات التتبع والتدقيق؛

القيادة  تقارير  مضمون  على  املالية  املؤشرات  هيمنة  ثالثا:   -

االستراتيجية؛

على  الحراسة  لجنة  قبل  من  للمصادقة  آليات  غياب  رابعا:   -

الخيارات االستراتيجية؛

- خامسا: غياب النجاعة لدى هيئات تتبع أنشطة الصندوق بغاية 

الرفع من مردودية االستثمارات في مختلف القطاعات.

لذلك، نرى في فريق األصالة واملعاصرة ضرورة إعادة هيكلة أجهزة 

الصندوق، انسجاما مع تعدد وتنوع تدخالته، وانسجاما أيضا مع أهمية 

املؤسسات واملقاوالت العمومية في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ببالدنا. ونأمل، في املستقبل القريب، أن تتمكن هذه املؤسسة من إعمال 

وتنزيل التدابير االستراتيجية الجديدة املزمع تطبيقها للفترة املمتدة ما 

بين 2018 و2022 على الوجه األمثل، وأن تواكب ذلك بتقييم دقيق 

لألهداف واملخططات وأن تعمل أيضا على االستفادة من التوصيات 

واالنتقادات التي وجهت إليها من طرف املؤسسات الدستورية املكلفة 

باملراقبة وتدقيق الحسابات.
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فلسيد فل6ئيس،

مجال  في  والتدبير  اإليداع  صندوق  تبناها  التي  االختيارات  إن 
االستثمار، ساهمت في إبراز وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة 
االستثمار لصالح األسهم والقروض والسلفات، والتي تتسم بمستوى 
أعلى من املخاطر يتجاوز ذلك املرتبط باالستثمارات األخرى. كما أدت 
هذه العمليات إلى االستهالك املتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن 
لها صندوق اإليداع  يتعرض  التي  للمخاطر  تعمل على تغطية دائمة 
والتدبير، عكس السياسة املنتهجة من طرف لحظة تأسيسه واألهداف 

التي سطرت له آنذاك.

لقد مكن تحليل وسائل العمل والسياسة املنتهجة لتوظيف املوارد 
من قبل الصندوق، من إبراز هوة فارقة بينه وبين إحداث الشركات 
الفرعية، وكذا عملية تأطير الجوانب املتعلقة باالستثمار. ففيما يتعلق 
باإلطار القانوني واملؤسساتي املحدث للشركات الفرعية، كما جاء في 
تقرير املجلس األعلى للحسابات، يتبين أنه لم يحدد بجالء املعطيات 
األساسية من حيث خطة التمويل وأهمية املشاريع والشكل املناسب 
لها، إضافة إلى غياب التناسق والتناغم في ما بين املؤسسة األم والفروع 
املحدثة التابعة لها، وكذا عدم تقديم الدعم التقني والبشري الالزمين 

والهيكلة املناسبة للشركات الفرعية، هذا من جهة.

من جهة أخرى، من حيث الضبابية في تحديد أولويات النشاط 
الرئي�سي لهذه الفروع، فضال عن الخلط الحاصل بين الرؤية بين ما هو 

عام وما هو تناف�سي بالنسبة ألنشطة الفروع.

إن أول ما يستلزم التأطير والتحصين هو حماية أموال املساهمين 
الصندوق  استثمارات  تمويل  في  أساسية  تعتبر  التي  واملدخرين، 
ومخططاته، من كل اإلكراهات والتحديات والعوائق التي تحول دون 

بلوغ األهداف املتوخاة منها، وذلك من قبيل:

أوال، القيام بدراسة تقنية دقيقة للتدابير واإلجراءات الواجب  .•
اتخاذها ملواجهة مخاطر اإلستثمارات املعتمدة، في عالقتها بعائداتها، 
تجنبا إلنهاك مالية الصندوق دون جدوى وضمانا إلستمرارية الصندوق 

في املساهمة الفعالة والناجعة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية؛

الفرعية  الشركات  جميع  تأهيل  على  العمل  ضرورة  ثانيا،  .•
لإلستفادة على قدم املساواة من املساهمات املالية املباشرة، شريطة 
إعادة النظر في أدوارها من حيث الهيكلة والتنظيم، وأيضا من حيث 
األهداف اإلستراتيجية املسطرة، تفاديا لهيمنة الشركات املنظمة على 
كافة اإلستثمارات، ألننا في حاجة ماسة إلى انخراط جميع الوحدات 
في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل. فإذا كانت األرباح الناتجة عن 
عدم  عرفت  قد  الخارجي  املستوى  على  املوظفة  املالية  املساهمات 
اإلنتظام في األداء وضعف املردودية، فإن ذلك راجع إلى قصور الرؤية 
في تحديد األهداف والغايات من ولوج السوق الدولية وعدم التسلح بما 
يكفي من آليات املواكبة والتوقع السليم لعائدات وفوائد األموال التي 

تم استثمارها دوليا.

فلسيد فل6ئيس،

إن اإلستثمارات املعتمدة من طرف أي مؤسسة بغض النظر عن 
غير  ستكون  نتائجها  فإن  خاصة،  أو  عمومية  كانت  سواء  طبيعتها، 
مضمونة إذا لم تكن األهداف املسطرة مقترنة ببنية إدارية وأجهزة 
عن  الصادرة  واآلراء  اإلقتراحات  أهمية  استيعاب  على  قادرة  مسيرة 
األجهزة املكلفة بذلك، سواء كانت استشارية أو مؤثرة، ودراستها بما 
يكفي من الجدية واملسؤولية ما دامت أنها تسعى إلى خدمة املؤسسة. 
هذا باإلضافة إلى توسيع صالحيات بعض األجهزة التي تتحمل مسؤولية 
كبرى، مع الحرص على مراجعة ومالءمة هذه األجهزة مع مستجدات 
وتغيرات املهام الجديدة باعتماد املمارسات الفضلى. في مجال الحكامة 
الدروس والعبر من مالحظات  الجيدة، فعلى صندوق أن يستخلص 
املالية  مراقبة  لجنة  توصيات  وكذا  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير 

العامة.

أما فيما يتعلق بمنظومة الرقابة الداخلية، نسجل عدم شمولية 
لتغطي  والتدقيق  العامة  املفتشية  جهاز  بها  يقوم  التي  التدخالت 
الفرعية  الشركات  املهام  هذه  تشمل  ال  حيث  املجموع،  مهن  كافة 
طرف  من  قبل  من  انذارت  موضوع  كانت  صعوبات  من  تعاني  التي 
مدققي الحسابات القانونيين، خاصة فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة 
باستمرارية اإلستغالل. كما لم تشمل عمليات التدقيق املنجزة بعض 
الجوانب واإلشكاليات املطروحة أمام املجموعة، خاصة الشق املتعلق 
الفرعية وطرق قيادتها وإستعمال  الشراكة  بتشخيص إستراتيجيات 
القروض والتسبيقات املمنوحة ومنظومة الرقابة الداخلية واملعطيات 

املتعلقة باإلدارة وتدبير املخاطر وحكامة الشركات الفرعية.

منظومة  غياب  نسجل  فإننا  املخاطر،  بتدبير  يتعلق  فيما  أما 
تدبير املخاطر على مستوى املجموعة برمتها، حيث يفتقد الصندوق 
إلستراتيجية خاصة باملخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها، على مستوى 
الرصد  من خالل  البنكي،  للقانون  الخاضعة  غير  الفرعية  الشركات 
املستمر للمخاطر واألنشطة على كافة مرافق املجموعة. كما نسجل غياب 
تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع املخاطر التي تواجهها املجموعة، 
والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات املراقبة ومسؤوليات مختلف 
املتدخلين، حيث تفتقد مجموعة صندوق اإليداع والتدبير لتقييم عام 
للخسائر الناجمة على مستوى مختلف بنيات املجموعة وقصور على 
مستوى تدبير املخاطر املرتبطة باألسواق املالية ال سيما عدم تحيين 
دليل املساطر وغياب مساطر محددة لتقييم الوضعيات داخل السوق.

فلسيد فل6ئيس،

وجب التنويه في األخير، بأهمية التوصيات الواردة في تقرير املجلس 
األعلى للحسابات املتعلقة بصندوق اإليداع والتدبير، وكذا توصيات 
لجنة مراقبة املالية العامة الواردة بهذا الخصوص. وفي ذات الوقت، 
نؤكد من جديد على ضرورة تفعيل وتنزيل هذه التوصيات من طرف 
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الحكومة لتطوير عمل هذه املؤسسة اإلستراتيجية كفاعل ومواكبل 
األساسية  املهمة  على  التركيز  يجب  كما  ببالدنا.  التنموية  للتحديات 
لصندوق اإليداع والتدبير، والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية 
القطاعات  بعض  مراجعة  وكذا  إليها،  به  يعهد  الذي  اإلدخار  وتدبير 
لتدخل الصندوق املكلفة ملاليته وغير املنتجة للثروة ولفرص الشغل، 
وحاجيات  يتناسب  بما  مردودية  األكثر  املجاالت  في  جهوده  وتركيز 
وأولويات اإلستثمار الوطني، إضافة إلى توسيع نشاط صندوق اإليداع 
وتتبع  مواكبة  من خالل  الترابية،  الجماعات  على  باإلنفتاح  والتدبير 
املشاريع وتقديم الخبرة التي راكمها الصندوق في هذا املجال، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا شكرا جزيال السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب الحرفي 
عبد الرحمان بإسم فريق التجمع الدستوري.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان فلح6في:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة تقرير 
لجنة مراقبة املالية العامة حول مجموعة صندوق اإليداع والتدبير، 
بعد  للحسابات  األعلى  املجلس  أعده  الذي  التقرير  على  بناء  وذلك 
إنجاز مهمته الرقابية حول صندوق اإليداع والتدبير، تقييما للجوانب 
املؤسساتية والحكامة واإلستراتيجية والتعبئة واستثمار املوارد وإحداث 

فروع هذه املؤسسة العريقة.

بداية، البد من التنويه بالعمل الجاد وبالتقارير النوعية التي تقدمها 
لجنة مراقبة املالية العامة، حديثة النشأة، وذات القيمة املضافة الجيدة 
التي تتبع صرف وتوظيف املال العام وتقييم نتائجه وفق منهجية فعالة 
وآداء متميز، معزز بدور البرملان في الرقابة والتقييم املتعلق باملال العام. 
وندعو من هذا املنبر، تعميق هذا الدور ودعم لجنة مراقبة املال العام 
بالوسائل الالزمة لتوسيع مجاالت الرقابة والتقييم التي تمارسها، وذلك 
بتزويدها بالوسائل البشرية والكفاءات واللوجستيكية حتى تتمكن من 
تحقيق أهدافها وأدوارها الدستورية بفعالية. نفس التنويه واإلعتراف 
نتوجه به إلى املجلس األعلى للحسابات، رئاسة ومسؤولين وقضاة، على 
مساعدتهم القيمة للبرملان وعلى جودة التقارير املوضوعاتية والدورية 
التي ينتجها بانتظام، تقارير مشفوعة بالتوصيات واملالحظات الوجيهة 
الهادفة إلى الرفع من مستوى مردودية ونجاعة املال العام واإلصالح 
املؤسساتي والتدبير الهادئ واملتزن ملختلف األجهزة العمومية التي تقع 

عليها مراقبة املجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات.

مما ال شك فيه، أن الجلسة التي يعقدها مجلسنا املوقر واملخصصة 
ملناقشة التقرير الذي بين أيدينا حول مؤسسة صندوق اإليداع والتدبير 
هي جلسة من األهمية، تعود هذه األهمية إلى التقرير الوازن الذي قدمه 
املجلس حول جوانب مهمة لهذه املؤسسة العريقة والضخمة واملتخمة 
بالفروع واملدخالت اإلستراتيجية التي آلت إليها، حيث تتمحور مكونات 
وهي  إستراتيجية  أنشطة  ثالث  حول   2017 سنة  غاية  إلى  محفظته 

كالتالي: اإلدخار واالحتياط؛ البنك واملالية والتأمين؛ التنمية الترابية.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يتبين لنا من خالل التقرير التشخي�سي الذي قدمه املجلس األعلى 
من مالحظات  تضمنه  وما  العمالقة،  املؤسسة  هذه  للحسابات عن 
وإفادات للمدير العام للصندوق، بأن هذه املؤسسة تضخمت وتطورت 
بشكل جعلها تتجاوز النطاق القانوني املحدث لها، ال فيما يخص تدخلها 
متخصصة  ومؤسسات  أخرى  قطاعات  بين  ما  التنافسية  مجال  في 
وللقطاع الخاص، وال فيما يخص إحداث الفروع واملساهمات، حيث 
أصبح الصندوق يمارس أنشطته املتنوعة عبر 165 من األذرع التي هي 
عبارة عن شركات تابعة ومساهمات مالية في مجاالت مختلفة، تتعلق 
بالبنك والتأمين واملالية والتنمية الترابية والتهيئة الحضارية والسياحة 

والسكن اإلقتصادي واإلجتماعي.

وقد تركزت املهمة الرقابية للمجلس حول محاور رئيسية التالية:

الحكامة اإلستراتيجية؛ .•

استثمارات املوارد؛ .•

إحداث الشركات الفرعية والتوصيات. .•

فلسيد فل6ئيس،

إن صندوق اإليداع والتدبير املحدث سنة 1959، قام ويقوم بدور 
اإلدخار،  موارد  وتدبير  وحفظ  استيداع  في  إستراتيجي  وموقع  ريادي 
يحتل  كما  اإلجتماعي.  واإلحتياط  التقاعد  أنظمة  تسيير  مع  باملوازاة 
موقعا رياديا بصفته من أهم املستثمرين املؤسساتيين على الصعيد 
الوطني إلى جانب املكتب الشريف للفوسفاط واملكتب الوطني للماء 
والكهرباء، كما تميز بتدبير عملية اإلدخار ومواكبة إنجاز األوراش الكبرى 

لبالدنا ومساهمة القيام في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

واعتبارا لحجم هذا الدور وحجم األموال التي يوظفها الصندوق 
واإلشعاع  بها،  يقوم  التي  واإلقتصادية  املالية  األنشطة  مختلف  في 
حجم  فإن  نشاطه،  يغطي  الذي  واإلجتماعي  واملالي  اإلقتصادي 
مسؤوليته وتقييم نتائج تدبيره لجزء مهم من املحفظة العامة للدولة 
يتناسب وهذه املسؤولية والحجم املتشعب لنشاطه على مدى 6 عقود 

كاملة من الوجود املركزي.
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ولهذه اإلعتبارات، كان حجم األسئلة وتنوعها التي طرحها السيدات 
املناقشة  من  خال  بمكان،  األهمية  من  املحترمين  النواب  والسادة 
األعلى  املجلس  قدمه  الذي  للتقرير  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  في 
للحسابات، وتفاعلهم مع مضامين هذا التقرير وخالصاته وتوصياته، 
وما تفرع عن هذه املناقشة من تقييم لألدوار ونتائج تدخالت وأنشطة 
مجموعة صندوق اإليداع والتدبير، الوديع القانوني ألصول الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي وصندوق التوفير الوطني وودائع وقيم أخرى 

ذات طابع إلزامي واختياري.

فلسيد فل6ئيس،

تتزامن مناقشتنا لهذا التقرير مع النقاش الدائر حول أولوية إصالح 
قطاع املؤسسات واملقاوالت العامة، وإعادة النظر في هذا القطاع كورش 
إصالحي ألجهزة الدولة، مكمل ملسلسل اإلصالحات التي انخرطت فيها 
وقضائية  سياسية  إصالحات  من   ،2011 دستور  بعد صدور  بالدنا 
وترابية وإدارية اقتصادية ومالية وصحية. لم يعد مقبوال تواجد هياكل 
ومؤسسات بتكاليف وتحمالت غير منتجة و بدون قيمة مضافة، ال 
إقتصادية وال مالية وال إجتماعية، بعيدة كل البعد عن منطق الحكامة 
الجيدة ومنطق املسؤولية واملحاسبة والشفافية وحماية املال العام 

وحسن تدبيره.

املؤسسات  لقطاع  وتطهير  جذرية  مراجعة  إلى  فريقنا  في  وندعو 
العام، وترشيد  املال  العامة وفق نزيف هذر  واملقاوالت واملساهمات 
توظيف املوارد العمومية وتقييم مردوديتها ونتائجها املالية واإلجتماعية 
املؤسسات  ومساهمات  فروع  إحداث  عملية  وترشيد  واإلقتصادية، 

واملقاوالت العامة، وتقييد هذه العملية بالترخيص املسبق.

وندعو أيضا إلى تفعيل مختلف التوصيات والخالصات التي يقدمها 
املجلس األعلى للحسابات إلصالح هذا القطاع، وكذا تلك التوصيات 
وتقييمية  رقابية  مناسبات  في  البرملانية  اللجن  الصادرة عن مختلف 
هذه  مع  املتواجبة  الحكومية  بالتعهدات  أيضا  واإللتزام  متواترة، 

التوصيات واملالحظات، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا جزيال السيد النائب. الكلمة اآلن للسيد النائب الحسن حداد 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلنائ4 فلسيد لحسن حدفد:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين،

يشرفني السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب 
والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  املحترمين، 
حول  العمومية  املالية  مراقبة  لجنة  أعدته  الذي  التقرير  ملناقشة 

إستراتيجية  مؤسسة  باعتباره  والتدبير،  اإليداع  صندوق  مجموعة 
كتشكل واحد الرصيد الوطني للبالد، كذلك معلمة اقتصادية ثمينة 
اللي بلغات مجموع ديال املمتلكات ديالها 234 مليار درهم. هو صندوق 
اإلدخار،  قبيل  يعني من  في مجاالت مختلفة  ديالو  أنشطة  كيمارس 
ترحيل  الحضارية،  التهيئة  الترابية،  التنمية  اإلجتماعي،  اإلحتياط 
الخدمات واملناطق الصناعية والسياحية والفندقية، وكذلك في ميدان 
من  وغيرها  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  وتأهيل  واملالية  البنوك 

املجاالت ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدة فلسادة فلنوفب فملحتبمين،

اللجنة  أعضاء  لو  وصلوا  اللي  التوافق  بإيجابية  نسجلوا  خصنا 
الصادرة عن هاد  التوصيات  ديالهم بخصوص  اإلنتماءات  بمختلف 
اللجنة، واللي كتشكل في نظر الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
خارطة طريق بالنسبة ألي استراتيجية لعمل الصندوق، ألنه أعضاء 
والنواقص  واملخاطر  اإلختالالت  مجموعة  على  وقفوا  اللجنة  ديال 
البنيوية على مستوى املمارسة والتدبير والحكامة والثغرات القانونية، 
وكلها هادي كتحول دون إجراء اإلصالحات الكبرى الالزمة باش أنه هاد 
املطروحة على  التحديات  يواكب متطلبات  لو  يمكن  الصندوق هذا 

مختلف األصعدة والواجهات.

نحيل في هاد اإلطار إلى اإلختالالت العميقة التي توقف عندها مليا 
تقرير املجلس األعلى للحسابات الصادر سنة 2019، واللي قّيم العمل 
2017. نعم،  إلى حدود سنة  ديال الصندوق على مختلف السنوات 
الصندوق قدم خدمات جليلة لإلقتصاد الوطني، وهذا ذراع إستراتيجي 
نفتخر به ونفتخر بالعمل الذي قام به ويقوم به وسيقوم به كذلك 
مستقبال، هذا أمر يجب التسطير عليه، ولكن الصندوق كيعاني من 
غياب حكامة جيدة، وراه قالوها اإلخوان املتدخلين قبل مني، خصوصا 
أن املراقبة ديالو تتبقى محتشمة ودون املستوى ديال الدور الذي يقوم 
به، بل إن آلية اتخاذ القرار داخل الصندوق ال تتم في إطار الشفافية 
واملراقبة الالزمة والعمل الفّعال للهيئات الداخلية والخارجية، كاينة 
الهيئات ولكن ما كتقومش بالعمل ديالها ألنه هي اللي مفترض فيها أنها 
توقف عندو  راه  اإلستراتيجية، وهذا  للقرارات  الالزم  التوازن  تعطي 

تقرير املجلس األعلى للحسابات.

تنامات  وكتزيد،  غادية  راه  الصندوق  كيواجها  اللي  املخاطر  إذا 
واتخاذ اإلحتياطات  لها  كانش هناك جرد  املاضية، وما  السنوات  في 
الصندوق  أداء  على  وقعها  للتقليل من  والالزمة  الكاملة  واإلحترازات 
وحفاظه على األمانة املوكولة له، بحكم أنه يوظف ودائع املتقاعدين 
واملتعاقدين واملّدخرين، ما كايناش آلية ديال الحكامة اللي باملوجب 
ديالها يمكن تمثيل أصحاب الودائع في مجلس اإلدارة، تكون لو من 
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تمويل  في  مدخراته  تستعمل  من  مصالح  على  يحافظ  أنه  السلطة 
استثمارات الصندوق، لحد اآلن وراه شار له السيد الرئيس، ما كاينش 
يعني ما عندوش مجلس ديال اإلدارة اللي يمكن أنه يكون ممثلة فيه 

يعني من لهم مصلحة بالنسبة للصندوق.

ومعقدة،  متراكمة  متعددة،  راه  الصندوق  ديال  املخاطر  إذا 
في تدبير محكم وبعد نظر، وخص أدوات  وكتستوجب واحد الجرأة 
حديثة في تدبير اتخاذ القرار اإلستراتيجي داخل الصندوق. من ضمن 
في قطاعات دون غيرها فحال  كاين اإلستثمارات  املخاطر مثال،  هاد 
مثال املحطات السياحية والفنادق واملناطق الصناعية، كاينة خسائر 
تلوى الخسائر دون أن تتخذ إجراءات من أجل الحد من نزيف والحد 
من مخاطر اإلعتماد على قطاعات دون غيرها. كاينة بعض القطاعات 
املربحة واللي كانت تدر أرباح مهمة مثل العقار عرف تدهورا كبيرا، 3 
داملليار الدرهم ل 600 مليون ديال الدرهم وخسائر خطيرة، وال يبدوا أن 
صندوق يتوفرعلى رؤية لتدبير هذا التراجع والتقليل من املخاطر ديالو. 
والتدبير اإلستراتيجي ديال صندوق اإليداع والتدبير جعله ينمو بشكل 
غير طبيعي، راه وصالت الشركات اللي كتدور في الفلك ديالو، إما عندوا 
فيها األغلبية وال عندو فيها األقلية ديال األسهم، 143 شركة، والكثير 
من هذه الشركات تبقى ذات مردودية محتشمة إن لم نقل منعدمة. إذا 
تم الحفاظ على بعض الشركات على مدى سنين ما كانش اتخاذ ديال 
القرار ديال الحذف ديالها وال البيع ديالها، تم الحفاظ على املمتلكات 
ديال الصندوق رغم أن البعض منها شبه مقفل وال تيشتغل بالخسارة، 
والبعض منها أصابه التلف واالهتراء، الكثير من الفنادق فهاد اإلطار 
هذا دون أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير املمتلكات وبيع ما يمكن 

بيعه والحد من النزيف.

الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  االستقاللي،  الفريق  في  نحن 
أجمع  التي  التوصيات  نثمن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
عليها أعضاء اللجنة، لتشكل بذلك مدخال أساسيا للقيام بإصالحات 
جوهرية يقتضيها تطوير هاد املؤسسة، والتحسين ديال األداء ديالها 
والتطوير ديال التدبير ديالها، وإصالح أعطاب حكامتها وتدبير املخاطر 

التي تواجهها، وتمكينها من مواجهة التحديات التي تقتضيها املرحلة.

إذا ندعو الحكومة باش تاخذ التدابير املواكبة والكفيلة، يعني يكون 
تنزيل محكم لهاد التوصيات، ما خصهاش هاد التوصيات تبقى مجرد 
توصيات وال متمنيات وال حبر على ورق، خصنا اإلطار القانوني املطلوب 
إلعادة يعني النظر في املقتضيات ديال العمل ديال الصندوق، خاص 
االستشرافية  الرؤية  بخصوص  املعتمدة  اإلستراتيجية  مستوى  على 
لعمل املؤسسة وعلى مستوى املمارسة واألنشطة التي تقوم بها هاد 
املؤسسة اإلستراتيجية املهمة. الهم ديالنا الوحيد هو أنه تكون النجاعة 
والفعالية والحكامة والجدوى واآلثار اإليجابية، بأبعادها اإلقتصادية 
كل  في  ديالو  الحقيقي  املدلول  التنموي  للبعد  ونعطيو  واإلجتماعية، 
املشاريع والبرامج التي يخطط لها الصندوق، سواء فيما يخص يعني 

الحضور ديالو القوي في اإلستثمارات العمومية ذات املردودية والطويلة 
األمد. الهدف األسمى والحقيقي لعمل الصندوق هو تنمية مدخرات 
وودائع املتقاعدين واملتعاقدين واملدخرين دون جلب مخاطر من قبيل 

ما يحصل اآلن.

فلسيد فل6ئيس،

وقف التقرير على مجموعة من اإلختالالت التي يعرفها تدبير عمل 
الصندوق، في غياب مراقبة ناجعة أو تتبع أو مواكبة، في ظل ضعف 
الحكامة وآليات عقالنية لتدبير اتخاذ القرار. من ضمن هاد اإلختالالت 
مثال عدم قيامه بأي تقييم لنتائج وآثار املشاريع والبرامج التي يعتمدها، 
لهذا كاينة يعني مشاكل كبيرة، كاين تراجع في األداء ديال الصندوق. إذا 
البد من إصالح شامل ودقيق وإستراتيجي لهذا الصندوق باش يمكن ليه 
أنه ينخرط تلقائيا في اإلصالح الشمولي، التقوية ديال الحضور ديال 
الصندوق والقدرة ديالو التنافسية والتمكين ديالو من مواكبة متطلبات 
املرحلة، سواء على مستوى الحكامة كما قلت أو اإلستراتيجية أو توجيه 

ما دام األمر  والقيادة، ضروري وملح  والتدبير والتسيير  اإلستثمارات 

يتعلق بأموال وودائع نصبت الدولة نفسها ضامنا ومؤتمنا لديمومتها 

ونموها واستدامة توازناتها.

فلسيد فل6ئيس،

ال تفوتنا هذه املناسبة دون إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة إعادة 

النظر في التعامل مع املؤسسات واملقاوالت العمومية، خصوصا من 

حجم صندوق اإليداع والتدبير، خص البد أننا نضمنو االنخراط ديالها 

في السياسات العمومية، بأبعادها التنموية، وتساهم مساهمة فعالة 

في التنمية وما تبقاش هاد املؤسسات منعزلة ومنغلقة على نفسها، 

في غياب أي مراقبة ومصاحبة لطبيعة تدبير مخططاتها وبرامجها. وفي 

غياب أي تدبير عصري، خصنا العصرنة، هذا يعني ورش كبير جدا راه 

السيد الوزير تكلم عليه في مناسبات عدة، خصنا البد آلليات فعالة 

للتدبير الناجح للمدخرات.

بالفعل رافعة أساسية  إذا باش يشكل صندوق اإليداع والتدبير 

ديال  للحجم  بالنظر  بالدنا،  في  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
اإلستثمارات اللي يمكن لو يديرها والقدرة ديالو التنافسية على املستوى 

الوطني وعلى املستوى الدولي، خص البد من الحكومة تحمل املسؤولية 

ديالها باش يكون هناك إصالح شمولي وشامل وعميق للصندوق باش 

نحسنو األداء ديالو ونحدثو اآلليات ديال املراقبة وديال العصرنة وديال 

الحكامة ديالو.

نحن كلنا أمل أن يستعيد الصندوق دوره كرافعة لإلستثمار املنتج 

والعباد،  البالد  ازدهار  في  واملساهمة  الفعالة  اإلقتصادية  والتنمية 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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فلسيد فل6ئيس:

الرحمان  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
العمري بإسم الفريق الحركي.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان فلعم6ي:

فمل6سلين  أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حمن  هللا  بسم 
وعلى آله وصحبه أ معين،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للمساهمة في هذا 
النقاش الهام، الذي يسلط الضوء اليوم على الدراع اإلقتصادي واملالي 
األسا�سي لبالدنا، ويتعلق األمر بصندوق اإليداع والتدبير الذي يختزل 

بالفعل التاريخ اإلقتصادي واملالي املجسد لخيارات الدولة وتوجهاتها.

وفي البداية، أتقدم بإسم فريقي بالشكر والثناء للمجلس األعلى 
للحسابات وللجنة مراقبة املالية العامة على تقريريهما النوعيين، هذان 
التقريران اللذان يعتبران تنزيال فعليا ملبدأين أساسين، تبينت نجاعتهما 
الحصول  في  بالحق  األمر  ويتعلق   ،2011 دستور  بعد  ووجاهتهما 
أخرى.  باملحاسبة من جهة  املسؤولية  وربط  املعلومة من جهة  على 
ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن مثل هذا العمل املهم هودليل على أن 
املؤسسات الدستورية املغربية تشتغل كما أريد لها، ونعتّز كون املغرب 
بلد املؤسسات املتفاعلة مع هموم وتطلعات املواطنين تحت الرعاية 

السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

فلسيد فل6ئيس،

هذا  أكمل  وقد  التقرير  هذا  نناقش  أننا  الصدف  جميل  من 
الصندوق 62 سنة بالتمام والكمال على إحداثه أي منذ 10 فبراير 
التاريخ، ساهم  هذا  في  إحداثه  فمنذ  ظهير شريف.  بمقت�سى   1959
هذا الصندوق في مواكبة اإلقتصاد الوطني عبر اختيارات إستراتيجية 
تتالءم مع الرهانات اإلقتصادية الكبرى للبالد، فهو يعمل بإيعاز من 
الدولة لفائدتها ومصلحتها مجسدا لخياراتها وبرامجها ورهاناتها في إطار 

التوجهات العامة التي يرعاها عاهل البالد.

فلسيد فل6ئيس،

عالوة على املالحظات والتوصيات الهامة التي تضمنها تقرير املجلس 
األعلى للحسابات، وكذا تقرير لجنة مراقبة املالية العامة التي تجاوبت 
إيجابا مع مجملها كل من الوزارة الوصية واملديرية املعنية، فإننا نود 
بأن ندلي على ضوئها في الفريق الحركي ببعض املالحظات واملقترحات 

التالية:

التي  واملتنوعة  والكبيرة  املهمة  االستثمارات  بأن  نالحظ  أوال: 

الكبرى  الحواضر  على  أساسا  انصبت  املؤسسة  هذه  عليها  أقدمت 
واملدن الساحلية. نعم، وهذا خيار ال نجادل في أهميته، ولكن نطالب 
نموا،  األقل  الجهات  إلى  االهتمامات  نفس  تولي  بأن  املؤسسة  هذه 
وكذا الجماعات الفقيرة ومناطق الهامش في القرى والجبال واملراكز 
الصغيرة. فعالقة بمهام صندوق التي ال تروم بالضرورة تحقيق الربحية 
واملردودية، بل تحقيق املنفعة العامة، وال سيما في املناطق املهمشة التي 
ال يمكن أن يصلها االستثمار الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة اقتحام 
الفضاء القروي والجبلي الذي يحتاج إلى كل �سيء تقريبا، فهو يحتاج إلى 
البنيات واملرافق والخدمات األساسية كما يحتاج إلى دينامية بإمكانها 
وموارده  الطبيعية  إمكانياته  تثمين  على  عالوة  الشغل،  فرص  خلق 

األولية واستقطاب استثمارات.

من هذا املنطلق السيد الرئيس، فإن الجماعات الترابية التي ال 
تتوفر على موارد في حاجة إلى مواكبه هذا الصندوق، وذلك في ظل 
فالصندوق  القروية،  التنمية  وإمكانية صندوق  إمكانياتها  محدودية 
مدعو في تقديرنا إلى عقد شراكات وإبرام تعاقدات مع الجهات، وأيضا 
األساسية  والبنيات  والتمويل  االستثمار  خالل  من  الجماعات،  مع 
وتقديم الخبرة التي راكمها الصندوق كمتعاقد وخبير، فهذه املؤسسة 
بإمكانها املساهمة بفعالية في تقليص التفاوتات املجالية واإلجتماعية، 
ع بأن يكون الرهان في صلب الخطة الجارية و املقبلة.

ّ
وبالتالي فإننا نتطل

توجه  أي  له  ليس  الصندوق  بأن  نسجل  الرئيس،  السيد  ثانيا: 
تناف�سي، فهو يستثمر في املجاالت ذات املردودية البعيدة، والتي ال يمكن 
للقطاع الخاص أن يلجها، ولكن الصندوق بإمكانه أن يساهم في ميثاق 
قطاع خاص قوي، مدخله املركزي دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 
كما أن الصندوق مدعو إلى تعزيز االستثمار في البنيات التحتية األساسية 
لخلق بيئة جاذبية لإلستثمار الوطني واألجنبي، بشكل عادل ومتوازن مع 

مختلف مناطق اململكة.

باملناسبة، نتساءل السيد الرئيس، عن مدى تقاطع اختصاصات 
السادس  محمد  »مؤسسة  اختصاصات صندوق  مع  املؤسسة  هذه 
لالستثمار« الذي أحدث بأمر ملكي سامي وصوت عليه مجلسنا املوقر. 
ونعتقد بأن التنسيق والشراكة بين املؤسستين لن يكون إال للجميع 
لصالح البالد، ال سيما أن اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية التي خلفتها 

جائحة كورونا، وكذا في أفق النموذج التنموي املرتقب.

فلسيد فل6ئيس،

القيام بدور كبير على مستوى  بإمكانها  بأن املؤسسة  ثالثا: نعتبر 
التنمية وخلق فرص الشغل، وبالتالي فالبد من التنويع املجالي لتدخالت 
فرص  وخلق  والتسويق  التصدير  في  تساهم  التي  القطاعات  ودعم 
والسياحة  املتجددة  والطاقة  الرقمي  واالقتصاد  كالصناعة  الشغل، 
القروية والصناعة التقليدية اللي تبقى نسبة بلدنا فيها أقل باملقارنة 
مع الدول الصاعدة رغم ما حققه املخطط األخضر من وفرة غذائية 

تتطلب التثمين والتمويل والتسويق.
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رابعا: السيد الرئيس، إن التراكم الذي حققه الصندوق يمكن أن 
يجعل منه طرفا فاعال في رهان تقوية العنصر البشري على مستوى 
التعليم والصحة، كما يمكنه أن يساهم في حل إشكالية التقاعد بالنظر 
للخبرة التي يتوفر عليها في إدارة العديد من الصناديق. على مستوى 
آخر، نؤكد بأن الصندوق يمكنه أيضا أن يلعب دورا مركزيا بالنسبة 

إلشكاالت السكن وال سيما سكن الطبقة املتوسطة.

فلسيد فل6ئيس،

في الختام، نؤكد بأن إعادة النظر في حكامة هذه املؤسسة تعتبر 
مسألة أساسية ومستعجلة على ضوء التوصيات املشار إليها آنفا لكي 
يستمر الصندوق في آداء وظيفته التنموية واالقتصادية واالجتماعية 

والسالم عليكم .

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب حميد نوغو بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

فلنائ4 فلسيد حميد نوغو:

أزول االون،

خويا نسيس منس،

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

شرف لي أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب 
في مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع مجموعة 
صندوق اإليداع والتدبير. في بداية هذه املداخلة، أود اإلشادة بالعمل 
املنجز من طرف املؤسسة التشريعية، من خالل لجنة مراقبة املالية 
العامة في مراقبتها للسياسات العمومية وألداء املؤسسات واملقاوالت 
العمومية ألدوارها، من زاوية اإلقتصاد والنجاعة والفعالية. كما أود 
التنويه بالعمل الذي قام به املجلس األعلى للحسابات بمناسبة مهامه 
الرقابية للصندوق وعلى تقريره املهم الذي تناول فيه تقييم الجوانب 

املؤسساتية والهيكلة والحكامة واإلستراتيجية وتعبئة وإستثمار املوارد.

كما نسجل بكل إيجابية تجاوب القطاع الو�سي ومسؤولي وأطر 
واملعطيات  الشروحات  مختلف  وعلى  اللجنة،  طلبات  مع  املجموعة 
تقارير وعروض شكلت مرتكزات للسيدات  بها.  التي تقدموا  الرقمية 
العمل  تؤطر  التي  األساسية  بالقضايا  اإلحاطة  في  النواب،  والسادة 
على  كثب  عن  الوقوف  في  ساهمت  كما  للمجموعة.  اإلستراتيجي 
تحديات صندوق اإليداع والتدبير، سواء على املستوى الداخلي أو في 
عالقته بمحيطه اإلقتصادي والتجاري دائم التحول. عمل مهم يعكس 

كذلك وجها من أوجه التكامل والتفاعل بين املؤسسات، وجب دعمه 
واإلستثمار فيه ملا له من بصمة أكيدة في تطوير املمارسة الديمقراطية 

والبناء املؤسساتي لدولة الحق وسمو القانون الذي ننشده ملغربنا.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

اإليداع  صندوق  مجموعة  بخصوص  اللجنة  تقرير  مناقشة  إن 
والتدبير، تكت�سي طابعا خاصا بالنظر إلى اإلعتبارات الثالث التالية:

أوال، حجم املؤسسة وقيمتها املالية وعدد فروعها ومجاالت تدخلها 
واألدوار اإلجتماعية واإلقتصادية التي تقوم بها، وكذا التراجع امللحوظ 
ملساهمتها املالية في امليزانية العامة للدولة، وما فرضته من أسئلة حارقة 
حول حكامة الصندوق ونجاعته وشفافيته ومستوى أداءه بشكل عام 

كأحد األقطاب املهمة للمحفظة العمومية.

ثانيا، السياق الدقيق الذي تمر منه بالدنا بفعل الجائحة وما واكبها 
من حالة طوارئ وإجراءات الحجر الصحي وتداعياتهما على املستويات 
الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية، والتي أبانت عن جوانب 
ضعف كبيرة في بنيتنا اإلقتصادية واإلجتماعية، كما أعادت للواجهة 
األساسية  واألدوار  العمومية  السياسات  في  أولوياتنا  حول  النقاش 

للقطب العمومي بكل روافده.

ثالثا، بلورة وعي جماعي بضرورة تقييم العالقات املالية بين الدولة 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية وعقلنة تدبيرها وإصالحها على أسس 
جديدة تعطي مدلوال عمليا إلرساء قواعد مثالية الدولة في التدبير، في 

ظل ارتفاع مضطرد للنفقات مقابل تراجع املوارد للميزانية العامة.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

اإليداع  صندوق  بمجموعة  الخاص  اإلصالح  لورش  كمقدمة 
واملقاوالت  للمؤسسات  التنموية  للبرامج  رافعة  باعتبارها  والتدبير، 
العمومية، وبالنظر للحيز الزمني املخصص لهذه املداخلة، فإننا نؤكد في 

الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب على النقط التالية:

أوال، ضرورة تحيين اإلطار القانوني املنظم لسير املجموعة وتحقيق 
اإلنسجام بين مختلف النظم األساسية للفروع التابعة لها، وذلك في 

أفق هيكلة جديدة تتما�سى ومهام املجموعة األساسية؛

أفضل  ترشيد  وعلى  املجموعة  مديونية  اتجاه  أكبر  يقظة  ثانيا، 
لتكاليف اإلستغالل وعلى تأطير البرامج اإلستثمارية لصندوق اإليداع 
والتدبير، وفق منظور اقتصادي جديد يهدف إلى تركيز اإلستثمارات 
تنزيل  مع  واجتماعيا،  اقتصاديا  املضافة  القيمة  ذات  املجاالت  في 
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املهن  في  إستراتيجية اإلحترازية ملراجعة حصص مساهمة الصندوق 
واملشاريع عالية املخاطر وطنيا ودوليا والخروج من محفظة األصول 

الغير إستراتيجية؛

ثالثا، مواصلة اإلصالحات الرامية إلى تحسين الحكامة والشفافية 
بين  الالزمين  والتنسيق  التكامل  إحداث  عبر  باملجموعة،  املتعلقة 
مختلف األجهزة في اتخاذ القرارات ذات التأثير املباشر على اإلختيارات 
اإلستراتيجية للصندوق وعلى توازنته املالية، مع تعزيز مختلف األجهزة 
التداولية ملتصرفين مستقلين طبقا للمقتضيات القانون رقم 20.19 

املعدل واملتمم للقانون 17.95 املتعلق بشركات املساهمة؛

رابعا، إصالح نظام املراقبة املالية للمجموعة وفق منظور متكامل 
يحدد املسؤولية املتدخلين ويعزز املهام الرقابية لللجان املختصة في 
تتبع وتوجيه أنشطة الفروع التابعة ملجموعة صندوق اإليداع والتدبير؛

خامسا، إعادة النظر في مكونات وعدد وصالحيات ومدة إنتداب 
أعضاء األجهزة التداولية للصندوق، وتأسيس التعيينات على أسس 
تعاقدية في تحقيق األهداف والنتائج، مع مراعاة عدم تضارب املصالح 

في ممارسة املتصرفين واملسؤولين ملهامهم؛

سادسا، وضع أجندة زمنية محددة إلعمال التوصيات 22 للمؤسسة 
التشريعية التي صادقت عليها الحكومة في إجتماعات 9 يوليوز 2019.

إننا في الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب، لواعون بما تفرضه اللحظة 
املفصلية التي تمر منها بالدنا، من حتمية مبادرات سياسية رافعة للفكر 
وللفعل، لتقوم مؤسستنا بأدوارها األساسية في حماية بالدنا والنهوض 
بإقتصادها، لذا نعتبر أن مجموعة صندوق اإليداع والتدبير في قلب 
الدينامية اإلقتصادية واإلجتماعية التي ينشدها املغرب، ال�سيء الذي 
يستوجب من هذه املؤسسة انخراطا متجددا في الحكامة وفي النجاعة 
وفي املردودية وقدر املسؤولية املنوط بها في الدفع بعجلة اإلقتصاد 

الوطني، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب جمال بنشقرون 
كريمي. اه عفوا، السيدة الرئيسة عائشة البلق، مرحبا بك السيدة 

الرئيسة.

فلنيابية  فملجموعة  رئيسة  لبلق،  عائشة  فلسيدة  فلنائبة 
للتقدم وفالشتبفكية:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد وزي6 فالقتصاد وفملالية وإصالح فإلدفرة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

ونحن نعقد هذه الجلسة املخصصة ملناقشة تقرير لجنة مراقبة 

باسم  بداية  أود  العامة بخصوص صندوق اإليداع والتدبير،  املالية 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أن نقف على الدور الكبير الذي 
يقوم به املجلس األعلى للحسابات في تقديم املساعدة والخبرة للبرملان، 
املالية  تدبير  منظومة  تفكيك  حوال  ينجزها  التي  التقارير  من خالل 
العمومية، ومدى انعكاسها على ربح رهان النجاعة والحكامة في تدبير 

اإلنفاق العمومي، وكذا على مستوى تقييم السياسات العمومية.

يقوم  الذي  الكبير  املجهود  على  أيضا  فيها  نقف  مناسبة،  وهي 
إدراج عدد من  في  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  وأعضاء  به عضوات 
املؤسسات واملقاوالت العمومية ضمن أجندة عملها الرقابي املكفول 
املؤسسات  هاته  ملجلسنا،  الداخلي  والنظام  الدستور  بمقت�سى 
واملقاوالت العمومية التي كانت من ضمن الطابوهات التي تبقى خارج 
أي رقابة أو أي تقييم ومن ضمنها صندوق اإليداع والتدبير الذي أحدث 
سنة 1959 كذرع مالي واقتصادي للدولة كان الهدف منه استكمال 
السيا�سي  االستقالل  بعد  واالقتصادية  املالية  والسيادة  االستقالل 
لبالدنا. وقد لعب أدوار كبيرة في االختيارات االستراتيجية واالستثمارية 

التي قامت بها الدولة ويجب أن يظل كذلك.

إال أننا بقدر ما نعتبر بأن لصندوق اإليداع والتدبير وظيفة املنفعة 
والتنمية  االقتصاد  لفائدة  االستثمار  خالل  من  العامة،  واملصلحة 
الوطنية، بقدر ما له مسؤولية أخالقية في حماية وتأمين مواد االدخار 

والودائع التي تتطلب رعاية خاصة وتحقيق رهان املردودية.

فلسيد فلوزي6،

بالفعل، أهمية صندوق تكمن في كونه يظل مواكبا ملشاريع الدولة 
من  عددا  سجل  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  أن  إال  املهيكلة، 
املالحظات والتوصيات، تنصب أساسا على حكامة هذا الصندوق الذي 
بقي رهينا لنفس املقاربة منذ إحداثه سنة 1959. فعالوة على تضخم 
الفروع، هناك ضعف مردودية بعض املشاريع، وغياب إطار قانوني 
وكذلك  املراقباتية،  واألجهزة  للهياكل  وتعطيل  مواكب،  ومؤسساتي 
نقائص بخصوص السياسة االستثمارية، وإن كنا نتفهم قرار الدولة 
في عالقتها بالصندوق الذي يقوم بمهمة التنفيذ وغيرها من املالحظات 

والتوصيات والتي تفاعلتم معها إيجابا السيد الوزير.

فلسيد فلوزي6،

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية تقدمنا بمجموعة من 
الصندوق،  هذا  تدبير  بشأن  واالقتراحات  واالستفسارات  املالحظات 
وعبرنا عنها خالل اجتماعات لجنة مراقبة املالية العامة بإعادة النظر 
في طبيعة املشاريع التي يشرف عليها هذا الصندوق، وعلى كلفتها املالية 
وآثارها على استثماراته وعلى املنفعة العامة، وكيفية تدبير الصندوق 
لألموال املودعة لديه والرفع من منسوب الحكامة في املشاريع التابعة 
له، من خالل تقوية آليات الرقابة وبتفعيل لجنة الحراسة أمام التمركز 
الحالي لكل القرارات بيد املدير العام، وكذا الحرص على مدى مواكبة 
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وتأهيل خدمات الصندوق للتنمية املجالية وللورش الجهوي، عالوة 
على إجراء تقييم شمولي لتحديد نوعية االستثمارات والشركات التابعة 
للصندوق ووضعيتها املالية، وإعادة النظر في الهيكلة اإلدارية والتنظيمية 
للصندوق، وفي الرواتب واألجور وغيرها، واعتماد النصوص القانونية 
الجاري بها العمل في التوظيفات وإسناد املسؤوليات ثم إحداث آلية 
مؤسساتية محاسباتية للوقوف على ماهية اإلفالس لصناديق الحماية 
االجتماعية واملدبرة من قبل الصندوق ومعالجة اإلختالالت املرصودة 

وترتيب الجزاءات الالزمة في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة.

السيد الوزير، إننا في التقدم واإلشتراكية نؤكد على ضرورة تعزيز 
في  اإلستثمار  نحو  والتوجه  بالحكامة،  املتعلقة  الفضلى  املمارسات 
القطاعات اإلستراتيجية املساهمة في النموذج التنموي لبالدنا. وبالرغم 
التي  التوصيات  الحكومة اإليجابي مع عدد من  تفاعل  من تسجيلنا 
صادقت عليها لجنة مراقبة املالية، فإننا في املقابل نسجل تأخر تنفيذ 
هذه التوصيات وعدم انخراط الحكومة بالشكل الالزم والفوري حتى 
ال تتحول هاته النقائص املسجلة على الصندوق إلى تكريس الصورة 
السلبية، لألسف، لهاته املؤسسة العمومية اإلستراتيجية الوطنية لدى 
الرأي العام، وضعف الحكامة في تسييرها. فقد بات ورش إصالح ضمن 
أولويات الحكومة في مجال نجاعة املؤسسات واملقاوالت العمومية التي 
تراهن عليها بالدنا كثيرا في التنمية، على اعتبار أن الدستور أكد على 
بجميع  العمومية  للخدمات  املقدمة  املؤسسات  كل  إخضاع  ضرورة 
مستوياتها إلى معايير الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة، والسالم 

عليكم.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد قدر اإلمكان 
على كل املالحظات التي استمعنا إليها جميعا، لكم الكلمة السيد الوزير.

وإصالح  وفملالية  فالقتصاد  وزي6  بنشعبون  محمد  فلسيد 
فإلدفرة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

مختلف  سادت  التي  التفاعلية  باملقاربة  أنوه  أن  بداية  أود 
اإلجتماعات واللقاءات التي تم عقدها، في إطار لجنة املراقبة املالية 
العامة حول هذا املوضوع، وكذا بالتفاعل اإليجابي للسيدات والسادة 
الصندوق  لهذا  الكبير  اهتمامهم  عن  ينم  والذي  املحترمين،  النواب 
العمومية  العمومية بصفة عامة ومالية املؤسسات  املالية  وبمراقبة 
الوطنية بصفة خاصة. ويشكل هذا اإلهتمام لبنة أساسية في إطار 

إرساء مبادئ الحكامة الجيدة لهذه املؤسسات.

وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أهمية التوصيات التي تمت 
بلورتها في هذا التقرير، والتي ستساهم ال محالة في تطوير آليات عمل 

هذه املؤسسة اإلستراتيجية.

وكما ال يخفى عليكم، فيعتبر صندوق اإليداع والتدبير مؤسسة ذات 
منفعة عامة، تلعب دورا هاما بصفتها طرفا ثالثا موثوقا به في مجاالت 
اإلستثمارات  نحو  وتوجيهه  اإلّدخار  وتأمين  بتعبئة  املتعلقة  تدخلها 
في  ومأمنة  محددة  بسياسة  املشرع  أناطها  الغرض  ولهذا  املهيكلة، 
مجال توظيف الودائع املوكلة إليها، ال�سيء الذي خول لها تعبئة موارد 
مالية هامة مكنتها من املساهمة الفعالة في تطوير اإلقتصاد الوطني. 
ولقد لعبت هذه املؤسسة اإلستراتيجية دورا محوريا كمستثمر على 
املدى البعيد في مشاريع البنية التحتية وكداعم للسياسات القطاعية 
العمومية، حيث ساهمت في التقدم الذي أحرزته بالدنا في مختلف 
والتهيئة  والعقارات  والسياحة  كالصناعة  اإلقتصادية،  القطاعات 

املجالية، وذلك باملوازاة مع توسيع محفظتها اإلستثمارية.

ضرورة  في  الصندوق،  هذا  يواجهها  التي  التحديات  أهم  وتكمن 
وبين  املودعة،  لألموال  املالية  املردودية  عن  البحث  بين  التوفيق 
خاصياته كمؤسسة عمومية وفاعل رئي�سي في خدمة اإلقتصاد الوطني 
يستثمر في املشاريع املهيكلة التي ال يستطيع القطاع الخاص أن يتدخل 
فيها نظرا لحجمها وخصوصية أثرها املالي واإلقتصادي، والذي ال يمكن 

قياسه إال على املدى الطويل.

وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق اإليداع والتدبير أصبح يتمتع بمكانة 
متميزة بين املؤسسات التي تزاول نشاط تدبير االدخار املؤسساتي، وذلك 

بحكم الخبرة التي اكتسبها في ميدان اإلستثمار وتدبير املشاريع الكبرى.

وفي هذا الصدد، واكب الصندوق عدة دول إفريقية تطمح إلنشاء 
مؤسسات مماثلة لصندوق اإليداع والتدبير، وذلك لتفعيل مخططاتها 

التنموية وتدعيم قدراتها االستثمارية.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

إن التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة املالية العامة يعتبر محطة 
هامة ورافعة أساسية لتطوير حكامة صندوق اإليداع والتدبير، فقد 
خلص هذا التقرير إلى إصدار 23 توصية تتوزع على خمسة محاور وهي:

الحكامة؛ .•

اإلستراتيجية والقيادة؛ .•

إنشاء الشركات الفرعية واالستثمارات؛ .•

إدارة املساهمات املباشرة؛ .•

القيادة املالية لإلستثمارات؛ .•

فيما يتعلق باملحور األول والذي يهم والحكامة، فقد اقترحت اللجنة 
املوقرة سبع توصيات ال داعي لتالوتها، وقد تمت املصادقة على كل 
هذه التوصيات باستثناء التوصية املتعلقة بضمان تمثيلية الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي وصندوق التوفير الوطني في األجهزة التقريرية 
لصندوق االيداع والتدبير، والتي سحبتها اللجنة بسبب تحفظ الحكومة 
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عليها، وذلك ألن األموال املودعة من طرف الصندوقين لدى صندوق 
الذي  الصندوق،  يتجزأ من حصيلة  والتدبير تشكل جزء ال  اإليداع 
يتحمل كل املخاطر املترتبة عن تدبيرها، ولذا فإن تمثيلية الصندوقين 
في األجهزة التقريرية يمكن اعتبارها، لو كان استثمار الودائع يتم في إطار 
املرتبطة  املخاطر  املودعون  يتحمل  بموجبه  والذي  املفوض،  التدبير 

بتلك اإلستثمارات.

ويندرج تنزيل هذه التوصيات، في سياق خطتنا إلعادة هيكلة قطاع 
السامية  امللكية  للتعليمات  تفعيال  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات 
العرش  عيد  هللا-بمناسبة  -نصره  امللك  جاللة  خطابه  في  املتضمنة 
السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة  جاللته  وخطاب  املجيد 
التشريعية الحالية، والتي وضعت أسس نموذج جديد لحكامة وتدبير 
مراقبة املؤسسات واملقاوالت العمومية، وإطالق إصالح عميق للقطاع 
العام، ومعالجة اإلختالالت الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية 

قصد الرفع من فعاليتها اإلقتصادية واإلجتماعية.

وترمي هذه التحوالت املهيكلة إلى إحداث تغيير جذري في التدبير 
الحالي لهذه املؤسسات، بغية تعزيز حكامتها وتبني املمارسات األمثل 
في التدبير واملراقبة، وبالتالي تعزيز أداءها بما يؤهلها لإلنخراط بشكل 
أفضل في مسار نمو قوي، واملساهمة الفعالة في التنمية املندمجة، في 
سياق وطني ودولي يتسم بتحوالت اقتصادية ومالية وتكنولوجية مهمة.

أبرز  وأحد  عمومية  مؤسسة  والتدبير  اإليداع  صندوق  وباعتبار 
ملشروع  النهائية  الصيغة  بصدد وضع  فإننا  اإلقتصاديين،  الفاعلين 
قانون يهدف باألساس إلى تحيين اإلطار القانوني واملؤسساتي الحالي وإلى 
تحديث األحكام املتعلقة بإستراتيجيته وحكامته ومراقبته وفقا من جهة 
للمعايير الدولية املعتمدة في مؤسسات أجنبية مماثلة، ومن جهة أخرى 
للدور املحوري الذي تلعبه هذه املؤسسة في تعبئة اإلدخار واإلستثمار 

الطويل األمد، واملواكب والداعم للسياسات العمومية.

ورغم أنه لم يطرأ أي تغيير على الظهير املحدث لصندوق اإليداع 
والتدبير، إال أن اإلطار املؤسساتي والقانوني لهذه املؤسسة عرف عدة 
تطورات في السنوات األخيرة، نذكر منها على الخصوص اعتبار صندوق 
اإليداع والتدبير كمؤسسة إئتمان، في إطار القانون البنكي الصادر سنة 
وتقسيم  املالءة  قواعد  على  لصندوق  بالنسبة  ينص  والذي   ،2006
املخاطر ووضع نظام للرقابة الداخلية وآلية إدارة املخاطر على أساس 
موطد وفردي. ومنذ ذلك الحين، والصندوق يخضع، كما هو الحال 
بالنسبة لفروعه البنكية، لرقابة بنك املغرب. كما تخضع حساباته، وفي 
إطار هذا القانون البنكي وبشكل دوري، ملراقبة مراجع الحسابات والتي 

تشمل الحسابات اإلجتماعية وكذا الحسابات املوطدة.

سوق  في  أنشطتها  ترتكز  التي  املجموعة  فروع  إخضاع  ثانيا، 
الرساميل، وفي قطاع التأمين للمراقبة ولإلجراءات التنظيمية الصادرة 
على التوالي عن الهيئة املغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات 

واإلحتياط اإلجتماعي.

ثالثا، تدعيم نظام حكامة مجموعة الصندوق اإليداع والتدبير، 
من خالل إنشاء لجنة التدقيق واملخاطر التي أحدثت سنة 2005 ولجنة 
املجموعة.  لحكامة  جديد  ميثاق  واعتماد  واإلستراتيجية  اإلستثمار 
كما سهر الصندوق على تعزيز مجالس إدارة املؤسسات التابعة له، 
إلى متصرفين  املتصرفين من خارج مصالحه، وسيتم تعميم اللجوء 

مستقلين بمختلف لجان ومجالس املجموعة.

وبخصوص وضع أجندة زمنية لتفعيل مختلف التوصيات الصادرة 
باملناسبة مهام املراقبة التي تقوم بها الهيئات ذات اإلختصاص، تتم 
الناتجة عن تقارير املجلس األعلى  متابعة تنفيذ جميع خطة العمل 
للحسابات وبنك املغرب، ومدقق الحسابات من طرف املفتشية العامة 
تقارير  الشأن  هذا  في  وترفع  والتدبير،  اإليداع  لصندوق  والتدقيق 

منتظمة إلى هذه الهيئات وكذلك إلى هيئات الحكامة واإلدارة.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فقد  والقيادة،  باإلستراتيجية  املتعلق  الثاني  املحور  بخصوص 
التوصيات،  اعتماد كل هذه  تم  7 توصيات  املوقرة  اللجنة  اقترحت 
اإلستراتيجية  الخطة  إطار  في  تدريجيا  بتنزيلها  الصندوق  التزم  كما 
2018-2022، والتي تهدف إلى تبني رؤية متكاملة ومنسجمة على املدى 
املتوسط والبعيد فيما يخص نظام حكامته ومجاالت تدخه وموارده 
إلى  الجديدة  اإلستراتيجية  هذه  وتسعى  اإلستثمارية.  وبرامجه  املالية 
إعطاء األولوية ألساليب تدخل أكثر تكيفا، كخبير ومشارك في التمويل 
لفترة  املباشرالذي اعتمدته املجموعة  الفاعل  ومستثمر، بدل منهج 
طويلة. وستمكن هذه األنماط الجديدة من إعادة تركيز الصندوق على 
مهامه األساسية التي يكون فيها تدخل الصندوق ذا قيمة مضافة وطابع 
مهيكل، وكذلك من اكتساب القدرة على التدخل مع إدارة مخاطر أكثر 

فاعلية.

والتدبير، من خالل هذه اإلستراتيجية،  اإليداع  ويطمح صندوق 
إلى خلق تموقعات جديدة، كفيلة باإلستجابة للتحديات الرئيسية في 
والسيما  لإلقتصاد،  واملهيكل  املنتج  واإلستثمار  اإلدخار  تعبئة  مجال 
اإليداع  صندوق  تمكن  إيجابية  دينامية  تعرف  التي  القطاعات  في 
والتدبير من املساهمة في الرفع من نسبة النمو اإلقتصادي من خالل 
هذا  تحديد  وسيتم  الشغل.  فرص  وخلق  االمتياز  عوامله  تحسين 
التموقع وأساليب التدخل ضمن اإلصالح الشامل للقطاع العام، في 
إطار اإلستراتيجية الوطنية لإلقالع اإلقتصادي، في إطار من اإللتقائية 
واإلنسجام والتكامل بين جل املتدخلين، لضمان الرفع من املردودية 
ونجاعة اإلستثمار. كما يحرص الصندوق في إطار إستراتيجيته على 
وضع خبرته املتراكمة في مختلف املجاالت رهن إشارة الجماعات املحلية، 
والسيما الجهات، وذلك من خالل تقديم عرض شامل ومندمج في مجال 
الهندسة والتركيبة املالية واإلنجاز والترويج التجاري وإدارة املشاريع، 

وكذا مواكبة السلطات الترابية في تعزيز قدراتها الذاتية.
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وتطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
-حفظه هللا- والتي تضع التعاون اإلفريقي في مستوى األولويات الوطنية 
وضمن رؤية بعيدة األمد، يقوم صندوق اإليداع والتدبير بتطوير شراكات 
خاصة مع الدول اإلفريقية وفق مقاربة مبنية على بعدين اثنين: التعاون 

اإلقتصادي والتقني من جهة والدعم املؤسساتي من جهة أخرى.

وتماشيا مع إستراتيجيته العامة، يأخذ هذا الصندوق بعين اإلعتبار 
فرص تطوير أعماله في األسواق اإلفريقية، مع مراعاة ملقاييس املردودية 
أنشطة  تطوير  على  باملجموعة  اإلستثمار  فرع  يعمل  كما  واملخاطر. 

املقاوالت املغربية على الصعيد اإلفريقي.

الفرعية  الشركات  بإنشاء  املتعلق  الثالث  املحور  وبخصوص 
اللجنة املوقرة ثالثة توصيات.  اقترحت  واإلستثمارات باألسهم، فقد 
تجميع  في  تدريجي  بشكل  الصندوق  شرع  التوصيات،  لهذه  وتفعيال 
بعض  هيكلة  إعادة  ستتم  كما  والفروع،  الشركات  بعض  وإدماج 
الشركات التابعة. وقد تم تسريع وتيرة عمليات تبسيط الهياكل من خالل 
التجميع أو اإلدماج أو التصفية خالل العامين الفارطين، وستستمر 
لتشمل قطاع التنمية املجالية والقطاع الصحي في السنتين القادمتين.

الصندوق  سيسهر  مستقبال،  جديدة  فروع  إنشاء  يخص  وفيما 
على اإلحترام والتطبيق األمثل ملقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
كما يلتزم الصندوق بتعزيز التعاون مع السلطة الحكومية املختصة 
عن طريق إرسال تقارير عن مراقبة اإللتزامات وتحقيق األهداف التي 

صدرت على أساسها املوافقة من أجل إحداث الشركات واملساهمات.

وبخصوص املحور الرابع الذي يتعلق بإدارة املساهمات املباشرة، 
فقد اقترحت اللجنة ثالثة توصيات وقد تم اعتماد هذه التوصيات، 
وسيتم تفعيلها من خالل تأطير محفظة اإلستثمار املباشر، من خالل 
اعتماد نظام إحترازي جديد يتمثل هدفه الرئي�سي في ضمان مالءمة 
أنشطة  عن  الناجمة  املخاطر  مع  والتدبير  اإليداع  صندوق  رأسمال 

الترقب الخاصة باملجموعة والتي تتحملها هذه االستثمارات املباشرة.

ثانيا، توزيع مجاالت تدخل املجموعة على ثالث فروع أساسية تم 
إحداثها بغرض ترسيخ مبدأ الحكامة على أساس االختصاص وتوزيع 
من  املجالية  التنمية  قطاع  ب:أوال،  أساسا  هنا  األمر  ويتعلق  املهام. 
خالل CDG développement، القطاع السياحي من خالل »مدايف« 
وقطاع اإلستثمار الخاص بمجاالت اإلستثمار، ثم هناك وضع سياسة 
عامة لتوزيع األرباح على أساس اإلنجازات السنوية للشركات التابعة 
التي  املردودية  وأهداف  التنظيمية  والقيود  التمويلية  واحتياجاتها 
تحددها هيئة اإلدارة. كما سيتم إطالق عملية تفويت األصول بالنسبة 

الحصيلة  توازن  بإعادة  يسمح  بما  هيكليا  تعرف عجزا  التي  للفروع 
وتحقيق مكاسب رأسمال، وكذا توزيع األرباح وتوفير السيولة.

املالية  بالقيادة  واملتعلق  واألخير  الخامس  املحور  يهم  وفيما 
لإلستثمارات، فقد اقترحت اللجنة املوقرة 3 توصيات، وقد تم قبول كل 
هذه التوصيات. كما التزمت الحكومة بالتنزيل الكلي ملضمونها، وذلك 
من خالل تفعيل نظام إحترازي جديد خاص باملؤسسة والذي سبقت 
اإلشارة إليه. وقد تم وضع هذا النظام بموافقة البنك املركزي سنة 
2019، ويهدف إلى الحفاظ على مستوى املالءة اإلحترازية للصندوق على 
أمد خمس سنوات، وذلك في إطار تبني املعايير الدولية املعمول بها في 

مجال تدبير املخاطر، ويتضمن هذا النظام 3 محاور أساسية:

أوال: تحديد األموال الذاتية االحترازية التي تمثل الرأسمال الفعلي 
للمجموعة، والتي تمكن من تغطية املخاطر املرتقبة؛

ثانيا: األخذ بعين اإلعتبار للمخاطر االستثمارية املتعلقة باملشاريع 
إلى  باإلضافة  للمجموعة، وذلك  التابعة  الشركات  املنجزة من طرف 
واملخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمانية  كاملخاطر  االعتيادية  املخاطر 

العملية؛

وأخيرا وضع تعريف جديد للمالءة االحترازية الذي يتم من خالله 
قياس قدرة هذا الصندوق على تغطية املخاطر، وذلك في أفق 5 سنوات.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

 أن أتوجه مجددا بعبارات الشكر لكم على 
ّ
ال يسعني في األخير إال

اهتمامكم بهذا الصندوق، باعتباره أحد أبرز الفاعلين اإلقتصاديين 
في اململكة. وأجّدد اإلشادة بالتوصيات العملية التي تمت بلورتها بهذا 
الخصوص والتي من شأنها املساهمة في النهوض بالدور املنوط بهذه 

املؤسسة اإلستراتيجية والرفع من نجاعتها وفعاليتها.

كما ال تفوتني الفرصة هنا دون أن أؤكد لكم على انخراط الحكومة 
النظر  وجهات  مختلف  مع  للتجاوب  التشاركية،  املقاربة  اعتماد  في 
واآلراء، وعزمنا على مواصلة وتكثيف الحوار حول كافة املواضيع التي 
في  ومساهمتها  العمومية  املؤسسات  ودور  الحكامة  تعزيز  شأنها  من 

اإلقالع اإلقتصادي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن تعاونكم. شكرا للسيد وزير 
الدولة، شكرا للسيدات والسادة النواب، راعت فلجلسة.
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محض6 فلجلسة فلسابعة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: األربعاء 27 جمادى اآلخر 1442ه )10 فبراير 2021(.

فل6ئاسة: الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب .

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وأربعة  ساعة  فلتوقيت: 
العاشرة صباحا والدقيقة السادسة والعشرين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  فألعمال:   دول 
التالية:

مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني. )قراءة  .•
ثانية(

التسويق  مكتب  بحل  يق�سي   06.20 رقم  قانون  مشروع  .•
والتصدير وبتصفيته.

مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.  .•
)قراءة ثانية(

مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة املوانئ. .•

مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09  .•
القا�سي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف.

مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف. .•

64.20 يق�سي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 )15سبتمبر 2020( 
بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات 
الصندوق،  لدى  املؤمنين  األجراء  املستقلين واألشخاص غير  العمال 

املتضررين من تداعيات تف�سي جائحة فيروس كورونا كوفيد19-.

مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة  .•
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  االجتماعية  األعمال 

وسياسة املدينة.

فلسيد فلحبي4 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  فلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

فلسيدة وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

متعلقة  األولى  تشريعيتين:  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
بالدراسة والتصويت على مشاريع القوانين والثانية متعلقة بالدراسة 

والتصويت على مقترح قانون يتعلق باإللتزامات والعقود.

الجلسة األولى إذا سمحتم تتضمن مجموعة من مشاريع القوانين:

15.18 يتعلق بالتمويل  املشروع األول: مشروع قانون رقم  .•
التعاوني؛

املشروع الثاني: مشروع قانون رقم 06.20 يق�سي بحل مكتب  .•
التسويق والتصدير وبتصفيته؛

املشروع الثالث: مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث  .•
الناجم عن السفن في )قراءة ثانية(؛

بشرطة  يتعلق   71.18 رقم  قانون  مشروع  الرابع:  املشروع  .•
املوانئ. إجماع كذلك؛

املشروع الخامس: مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث  .•
وتنظيم مؤسسة األعمال اإلجتماعية للسكنى وسياسة املدينة، كذلك 

تمت املصادقة عليه باإلجماع؛

يق�سي   64.20 رقم  قانون  مشروع  السادس:  املشروع  .•
باملصادقة على املرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض 
صدق  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين 

عليه كذلك باإلجماع؛

بتغيير  55.20 خاص  رقم  قانون  السابع: مشروع  املشروع  .•
الوطنية  املؤسسة  بإحداث  القا�سي   01.09 رقم  القانون  وتتميم 

للمتاحف؛

املشروع الثامن: مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف. .•

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

فلسيدة وفلسادة فلوزرفء،

بعد ذلك، سنمر إلى الجلسة الثانية مع تقديم من أجل املصادقة 
على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من الفصل 2.1 من 
القانون املنظم لإللتزامات والعقود، كما وقع تعديلها بموجب القانون 
رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات اإللكترونية الصادر 

بتاريخ 30نونبر2007.

الوزير  الذي سيقدمه السيد  العرض  إلى  باإلستماع  إذن ننطلق 
يتعلق بمشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني في قراءة 

ثانية، لكم الكلمة السيد الوزير.

وإصالح  وفملالية  وزي6فالقتصاد  بنشعبون  محمد  فلسيد 
فالدفرة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني أن أتقدم أمامكم اليوم بمشروع القانون 15.18 املتعلق 
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بالتمويل التعاوني في قراءة ثانية، والذي يندرج ضمن املجهودات الرامية 
إلى تعبئة وتطوير مصادر تمويل جديدة لفائدة الشباب حاملي املشاريع 
والشركات الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، وبهذه املناسبة أود أن 
أتقدم بجزيل الشكر للسيدات والسادة أعضاء لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية بمجلس النواب على العناية التي تم إيالؤها لهذا املشروع، 
وكذا إسهامهم القيم في تجويد مضمون وصياغة النص ودعم الشروط 

حسن تنفيذه.

وبخصوص التعديالت على مشروع القانون املذكور في إطار القراءة 
الثانية، فتهم املواد 2، 41 و66، ويتجلى موضوعها في تدقيق الصياغة 
مع  املشروع  تعريف  ملالءمة   2 املادة  من  الثالثة  للعارضة  بالنسبة 
تعريف حامل املشروع، ثم تصحيح خطأ مادي في املادة 41، وتدقيق 
الصياغة بالنسبة للعارضة الثانية من املادة 66، وذلك للتنصيص على 
أن العقوبات الواردة في هاته املادة تهم عمليات التمويل التعاوني كما 

هي منظمة بهذا القانون، تلكم

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

التعديالت املقترحة على مشروع القانون 15.18 املتعلق بالتمويل 
التعاوني والذي يكت�سي أهمية كبرى، من خالل فتح آفاق جديدة لتطوير 
منظومة التمويل ببالدنا ومواكبة التطورات الدولية في املجال الرقمي، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الوزير، وبطبيعة الحال باسمكم جميعا أشكر السيدة 
ميمونة  النائبة  السيدة  اإلقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  مقررة 

أفتاتي، شكرا لك جزيل الشكر على ما تقدمت به وما اطلعنا عليه.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءة ثانية كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

8ف.5ف  تعلق  رقم  قانون  مش6وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتمويل فلتعاوني في ق6فءة ثانية له.

نمر اآلن السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب إلى 
والتصدير  التسويق  مكتب  بحل  يق�سي   06.20 رقم  قانون  مشروع 
وبتصفيته. الكلمة للسيد الوزير نيابة عن السيد وزير التجارة والصناعة 

واإلقتصاد الرقمي.

وفل6ياضة  وفلشباب  فلثقااة  وزي6  ا6دوس  عثمان  فلسيد 
نيابة عن فلسيد موالي حفيظ فلعلمي وزي6 فلتجارة وفلصناعة 

وفإلقتصاد فالخض6 وفل6قمي فل6قمي:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسالم عليكم،

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني أن أقدم أمام هذا املجلس املوقر مشروع قانون 06.20 
القا�سي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، الذي يأتي تنفيذا 
للتعليمات امللكية السامية التي دعا من خاللها جاللة امللك نصره هللا، 
في خطاب العرش لسنة 2020 إلى اإلسراع بإطالق إصالح عميق للقطاع 
العام ومعالجة اإلختالالت الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، 
قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل واإلنسجام في مهامها، والرفع من 

فعاليتها اإلقتصادية واإلجتماعية.

كما يأتي مشروع هذا القانون تفعيال ملنشور السيد رئيس الحكومة 
بشأن إعداد مشروع قانون املالية لسنة 2021 والذي أكد فيه إلتزام 
عميق  إصالح  بتسريع  السامية  امللكية  للتوجيهات  تطبيقا  الحكومة 
واملقاوالت  للمؤسسات  الهيكلية  اإلختالالت  العام، ومعالجة  للقطاع 
العمومية من خالل دعوة الوزارات للتعجيل باقتراحات في املؤسسات 
يحقق  يعد وجودها  لم  التي  فروعها  بعض  أو  العمومية،  واملقاوالت 

الغاية املرجوة.
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واإلقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة  شرعت  الصدد،  هذا  وفي 
األخضر والرقمي في حل مكتب التسويق والتصدير بعدما تبين من خالل 

املؤشرات املحاسبية واملالية أنه:

أوال: لم يعد يحدث أية قيمة مضافة؛

ثانيا : ينتج أقل من استهالكه املتوسط؛

وثالثا: لم يعد قابال لالستمرار.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

التسويق  مكتب  وتصفية  حل  لتفعيل  األساسية  اإلجراءات  إن 
والتصدير تنقسم إلى مرحلتين: املرحلة األولى بدأت قبل املصادقة على 
مشروع القانون وبالضبط منذ شهر شتنبر 2016 من خالل نقل أنشطة 
تموين القوات املسلحة امللكية إلى إدارة الدفاع الوطني؛ ثانيا نشاط 
تموين األقاليم الصحراوية الجنوبية إلى املكتب الوطني املنهي للحبوب 
طرف  من  املبرمجة  اإلستثمار  مشاريع  جميع  وقف  ثالثا  والقطاني؛ 

املكتب والتي كانت بلغت 18.5 مليون ديال الدرهم.

املرحلة الثانية الحل القانوني للمكتب وتصفية أصوله وخصومه 
بعد املصادقة على مشروع قانون 06.20.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

تتجلى أهم املقتضيات الواردة في هذا املشروع فيما يلي:

-اإلبقاء على الشخصية اإلعتبارية للمكتب إلى حين إتمام تصفيته؛

-نقل املساهمات التي يملكها املكتب إلى الدولة باملجان؛

- نقل املمتلكات املنقولة وغير املنقولة التي يملكها املكتب إلى الدولة 
بدون عوض؛

- نقل الديون املستحقة للمكتب إلى الدولة؛

- نقل ملفات املنازعات املتعلقة باملكتب إلى الدولة؛

- نقل األرشيف وجميع الوثائق التي يحوزها املكتب إلى الدولة؛

- إحالل الدولة محل املكتب في جميع حقوقه وإلتزاماته؛

- سريان نفاد الصفقات والعقود واالتفاقيات وفق القواعد التي 
أبرمت بناء عليها إلى حين إتمامها وإنهائها؛

مؤسسة  إلى  القانون  بقوة  املكتب  ومتعاقدي  مستخدمي  نقل   -
عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي وإدماجهم فيها؛

- وأخيرا الحفاظ على الحقوق اإلجتماعية ملكتسبات مستخدمي 
ومتعاقدي املكتب.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع هذا القانون، وأغتنم 
هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء وأطر لجنة القطاعات 
هذا  مشروع  مع  اإليجابي  تجاوبهم  املوقرعلى  بمجلسكم  اإلنتاجية 
القانون، راجيا أن ينال تقديركم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

للسيدة  تشكراتنا  جميعا  بإسمكم  كذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
بوفراشن،  حياة  النائبة  السيدة  اإلنتاجية،  القطاعات  لجنة  مقررة 
شكرا جزيال على كل ما استطعت القيام به في إطار املناقشة وكذلك 

تقديم التقرير.

نمر اآلن السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، إلى 
عملية التصويت،:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 3 للتصويت، نفس النتيجة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 4 للتصويت، نفس العدد:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 7 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 9 للتصويت، نفس العدد:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

صادق مجلس النواب على مش6وع قانون رقم 66.16  ق�سي بحل 
مكت4 فلتسويق وفلتصد 6 وبتصفيته.

يتعلق   69.18 رقم  قانون  مشروع  املوالي،  املشروع  إلى  اآلن  نمر 
بالتلوث الناجم عن السفن في قراءة ثانية، لكم الكلمة السيد الوزير.

فلسيد عبد فلقادر فعمارة وزي6 فلتجهيز وفلنقل وفللو ستيك 
وفملاء :

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسادة فلوزرفء،

فلسادة وفلسيدفت أعضاء مجلس فلنوفب،

مشروع القانون 69.18 املتعلق بالتلوث الناجم عن السفن سبق 
ملجلسكم املوقر أن صوت عليه باإلجماع في 21 دجنبر 2020، وبعد 
إحالته على مجلس املستشارين تم التصويت عليه بتاريخ 26 يناير2021 
باإلجماع بعد إدخال بعض التعديالت، ونقدمه أمام مجلسكم املوقر 
بعد قراءة ثانية بعد أن صوتت عليه اللجنة املوقرة باإلجماع، شكرا 

السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس :

البنيات  لجنة  مقرر  للسيد  كذلك  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة السيد النائب حسن الفالحي على 
كل املجهودات التي بذلها من أجل صياغة التقرير النهائي املتعلق بهاذ 
املوضوع. نمر اآلن،السيدة والسادة الوزراء،السيدات والسادة النواب، 

إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 5 نفس العدد:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون :ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 6

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد:

كما  للتصويت  الثاني  الباب  من  الخامس  الفرع  عنوان  أعرض 
صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: نفس العدد اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،
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املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

املادة 37 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

املعارضون: ال أحد،

املمتنعون: ال أحد،

8ف.69  تعلق  رقم  قانون  مش6وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتلوث فلنا م عن فلسفن في ق6فءة ثانية له.

نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى مشروع قانون رقم 71.18 
يتعلق بشرطة املوانئ، الكلمة للسيد الوزير.

فلسيد عبد فلقادر فعمارة وزي6 فلتجهيز وفلنقل وفللو ستيك 
وفملاء :

شك6ف فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة أعضاء مجلس فلنوفب،

يطيب لي أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر بمشروع القانون 71.18 

املتعلق بشرطة املوانئ، حيث أن و ضع ترسانة من النصوص التشريعية 
والتنظيمية القادرة على اإلستجابة للنمو املتزايد للموانئ واإلكراهات 
املرتبطة بتدبيرها يعّد من بين األهداف املتوخاة من اإلصالح املينائي، 
الذي انطلق منذ بضع سنوات في بالدنا؟، و في هذا السياق يفرض 
تقادم بعض النصوص وكذا ضعفها املعياري ضرورة مراجعتها لغاية 
مالءمتها مع الواقع، ويوجد على رأس هذه النصوص الظهير ديال 28 
أبريل 1961 املتعلق بشرطة املوانئ البحرية، الذي م�سى على إقراره 58 
سنة والذي تعتريه مجموعة من الثغرات ونقط ضعف معيارية، يمكن 

تلخيصها كالتالي:

-عدم معالجة الجوانب املرتبطة بالشرطة املينائية سواءمن زاوية 
التدبير األنجع للموانئ أو من زاوية األمن والسالمة والبيئة.

السفن  بإشكالية  املرتبطة  للجوانب  كافي  بشكل  معالجته  -عدم 
الجانحة واألخرى املهملة أو املحجوزة بامليناء؛

وحساسيته  أهميته  رغم  املجاالت  من  ملجموعة  معالجته  -عدم 
بالنسبة لإلستغالل املينائي؛

-تضّمنه لغرامات ال ينتج عنها أي ردع أو زجر للمخالفين وذلك راجع 
إلى هزالة مبالغها؛

وكذا عدم مسايرته للتطورات التي عرفها قطاع الشرطة املينائية في 
مختلف دول العالم؛

-جل مقتضياته ال تتما�سى والعديد من اإلتفاقيات الدولية ذات 
العالقة والتي صادقت عليها اململكة املغربية نظير اإلتفاقية الدولية 

.)SOLAS( لسالمة األرواح في البحار

وكذا املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية )ISPS(، مما 
يجعل لزام القيام بمراجعة شاملة تهدف أساسا في إلى مالءمة هاد 
التشريع مع ما تضمنته تلك اإلتفاقيات تطبيقا ملا نصت عليه الوثيقة 

الدستورية سنة 2011.

ويشرفني أن أذكركم أن هاد مشروع القانون مر من عدة مراحل 
استغرقت حوالي 8 سنوات وكانت فيها نقاشات مطولة مع مختلف 
القطاعات الوزارية، خاصة مع قطاع الصيد البحري، أفضت إلى توافق 
املشروع  هذا  النواب،  مجلس  على  وأحيل  الحكومة  بمجلس  عرض 
القانون السيد الرئيس املعروض على أنظار املجلس املوقر يتكون من 

15 بابا تناولت مختلف جوانب شرطة املوانئ.

وخصص لعدد من املقتضيات أساسها:

أوال: التعاريف ونطاق التطبيق؛

اختصاصات  تحديد  عبر  املوانئ  شرطة  الثاني  الباب  تناول  ثم 
بهدف  املفوضة لكم، وذلك  بها وتراتبيتهم والسلط  املكلفين  األعوان 
توضيح الوضع القانوني واإلداري ألعوان شرطة املوانئ الذي يمكن من 

ممارسة مهامه في أحسن الظروف.



عدد.124–04.رجب.1442  )16.فبراير.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8661  

السفن  حركات  تنظم  مقتضيات  على  اشتمل  الثالث  والباب 
واملنشآت العائمة ودخوها ووقوفها وخروجها من املوانئ، كما أف�سى 
هاد الباب اعتماد مبدأ التصريح اإللكتروني على منصة تبادل املعلومات 

واملعطيات اإللكترونية من قبل أمناء السفن التي ترسوا بامليناء.

الرابع تخصيص مكانة خاصة للبضائع الخطرة، عبر  الباب  وفي 
هذه  وعبور  وتخزين  ومناولة  التصريح  كيفيات وشروط  على  التركيز 
البضائع، وذلك بهدف الحد من املخاطر والحفاظ على السالمة والبيئة 

داخل امليناء.

وتهدف أحكام الباب الخامس املتعلق بالتشوير البحري إلى حماية 
األدوات املساعدة على املالحة املنائية.

أما الباب السادسة فتناول الجانب املتعلق باألمن املنائي عبر إدخال 
 )SOLAS( بعض مقتضيات عدد من الفصول واإلتفاقيات الدولية ديال

.)ISPS( واإلتفاقية ديال

ويحدد الباب السابع أحكام هادفة إلى حماية املنشآت والبنيات 
الفوقية والبنيات التحتية املينائية.

البحري  والوسط  املحافظة  لتدابير  الثاني  الباب  خصص  فيما 
وحماية البيئة امليناء.

الوقاية  على  املينائية  للسالمة  املخصص  التاسع  الباب  ويركز 
املوانئ، وتحدد  يمكنها املس بسالمة  التدخل ضد كل كارثة  وتنظيم 
أحكام الفصل 10 الشروط والكيفيات املتعلقة بامليناء وترميم وتدمير 

السفن في املوانئ.

فيما خصصت األبواب 11-12 و13 من هذا املشروع ملعالجة كل 
الجوانب املرتبطة بإشكالية تحريف املنشآت البحرية للميناء، وغرقها 

وكذلك تلك السفن الغير املجهزة أو املتخلى عنها أو املحجوزة في امليناء.

أما الباب 14 فيهدف إلى وضع مسطرة محددة للمعاينة وضبط 
املخالفات واملعاقبة عليها.

ويخصص الباب 15 للمقتضيات ختاميا أهمها تحديد تاريخ نفاذ 
القانون بعد مرور 3 أشهر من نشره، وذلك لغاية التعريف بمقتضياته 
لذا مختلف متدخلين، واتخاذ كل اإلجراءات التقنية واإلدارية الرامية 
لحسن تنزيله، فهو كما تفضلتم السيد الرئيس مشروع قانون مهم جدا 

وأنا شاكر اللجنة أن صوتت عليه باإلجماع، شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الوزير، وبإسمكم كذلك البد من تقدير كل الشكر 
للسيد مقرر لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، السيد 

النائب حسن الحارس. نمر اآلن إلى عملية التصويت:

وأعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 3 : نفس النتيجة، اإلجماع

املادة 4 : نفس النتيجة، اإلجماع

املادة 5 : اإلجماع

املادة 6 : اإلجماع

املادة 7 : اإلجماع

املادة 8 : اإلجماع

املادة 9 : اإلجماع

املادة 10 : اإلجماع

املادة 11 : اإلجماع

املادة 12 : اإلجماع

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

املادة 13 : اإلجماع

املادة 14 : اإلجماع

املادة 15 : اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 16 : اإلجماع

املادة 17: اإلجماع

املادة 18 : اإلجماع

املادة 19: اإلجماع.

املادة 20 : اإلجماع.

املادة 21 : اإلجماع.

املادة 22 : اإلجماع.
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املادة 23 : اإلجماع.

املادة 24: اإلجماع.

املادة 25 : اإلجماع.

املادة 26 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 27 : اإلجماع.

املادة 28: اإلجماع.

املادة 29: اإلجماع.

املادة 30: اإلجماع.

املادة 31: اإلجماع.

املادة 32: اإلجماع.

املادة 33: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 35: اإلجماع.

املادة 36: اإلجماع.

املادة 37: اإلجماع.

املادة 38: اإلجماع.

املادة 39: اإلجماع.

املادة 40: اإلجماع.

املادة 41: اإلجماع.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع.

املادة 44: اإلجماع.

املادة 45: اإلجماع.

املادة 46: اإلجماع.

املادة 47: اإلجماع.

املادة 48: اإلجماع.

املادة 49: اإلجماع.

املادة 50: اإلجماع.

املادة 51: اإلجماع.

املادة 52: اإلجماع.

املادة 53: اإلجماع.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 55 للتصويت:

املوافقون اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 56: اإلجماع.

املادة 57: اإلجماع.

املادة 58: اإلجماع.

املادة 59: اإلجماع.

املادة 60 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 61 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 62: اإلجماع.

املادة 63: اإلجماع.

املادة 64 : اإلجماع.

املادة 65: اإلجماع.

املادة 66 : اإلجماع.
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املادة 67 : اإلجماع.

املادة 68: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون اإلجماع.

املعارضون ال أحد.

املمتنعون ال أحد.

املادة 70: اإلجماع.

املادة 71 : اإلجماع.

املادة 72: اإلجماع.

املادة 73: اإلجماع.

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 75: اإلجماع.

املادة 76: اإلجماع.

املادة 77: اإلجماع.

املادة 78: اإلجماع.

املادة 79 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 80 :اإلجماع.

املادة 81 :اإلجماع.

املادة 82 :اإلجماع.

املادة 83 :اإلجماع.

املادة 84 :اإلجماع.

املادة 85 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 86 :اإلجماع.

املادة 87 :اإلجماع.

املادة 88:اإلجماع.

املادة 89 :اإلجماع.

أعرض املادة 90 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 91 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 92 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 93 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 94 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 95 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 97 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 98 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 99 كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 100 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 101 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 102 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 103 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 104 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 105 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 106 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 107 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 108 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 109 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 110 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 111 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 112 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 113 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 114 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 115 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 116 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 117 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 118 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 119 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 120 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة 121 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 122 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 123 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 124 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 125 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 126 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 127 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 128 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 129 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 130 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 131 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 132 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 133 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 134 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 135 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 136 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 137 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 138 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

8ف.ف7  تعلق  رقم  قانون  مش6وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بش6طة فملوفنئ.
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شكرا السيد الوزير وبدون شك أن البحر في حاجة إلى شرطة متميزة. 
نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 

القا�سي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف، الكلمة للسيد الوزير.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

والتصويت  للدراسة  املوقر  مجلسكم  أمام  أعرض  أن  يشرفني 
مشروعي القانونين، أولهما مشروع قانون 55.20 بتغيير وتتميم القانون 
01.09 القا�سي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف. هذا املشروع 
الذي يأتي بعد مرور سنوات على صدور هذا القانون كنظن 9 سنين 
وذلك في 05 ماي 2011 ، حيث تم بموجبه نقل مهام إدارة املتاحف 
وتدبير شؤونها واملحافظة عليها إلى املؤسسة املذكورة، وبعد املمارسة 
الفعلية ملهام واختصاصات املؤسسة، برزت ضرورة مراجعة بعض 
أحكام هذا القانون املذكورأعاله، وال سيما أحكام املواد 2 3- 9- و11 
اإلستراتيجية  املؤسسة  هذه  على  الفعالية  من  املزيد  إضفاء  بهدف 
وتمكينها من آليات تعزيز اإلشعاع الثقافي ببالدنا حتى تتمكن من القيام 
املقترح  التعديل  يشمل  وجه، هكذا  أحسن  على  لها  املوكولة  باملهام 
تتميم املادة 2 من القانون الحالي، والتي تنص على أن املؤسسة الوطنية 
للمتاحف تقوم بمهام إدارة املتاحف وتدبير شؤونها واملحافظة عليها 
لفائدة الدولة، يقترح هذا املشروع إدراج إمكانية املساهمة في إحداث 
متاحف جديدة لحسابها في مختلف مجاالت التراث املتحفي، وكذلك 
التراث الثقافي املادي والالمادي، كما يتمم مشروع القانون املادة 3 
لع به املؤسسة الوطنية للمتاحف 

ّ
وذلك بإضفاء بعض املهام التي ستط

نذكر منها:

تحت  باملتاحف  املتواجدة  التحف  وصيانة  بترميم  القيام  أوال- 
مسؤوليتها واملحافظة عليها؛

ثانيا- إمكانية نقل تلك التحف من متحف إلى آخر؛

ثالثا- العمل على استرجاع القطع املتحفية أو اللقى األثرية التي 
تصدر أحكام قضائية بمصادرتها أو حجزها طبقا للتشريع الجاري به 

العمل؛

رابعا- القيام بجميع اإلجراءات واملسائل الالزمة من أجل استرجاع 
القطع املتحفية املهربة أو املسروقة أو املعارة أو املبيعة سواء في داخل 

أو خارج الوطن؛

خامسا- ممارسة حق الشفعة بإسم الدولة من أجل اقتناء التحف 
واللقى األثرية النادرة املعروضة للبيع عن طريق املزاد العلني أو بأية 

طريقة؛

9 فإن في هذا املشروع فإنها تغير وتتمم تقليص عدد  املادة  أما 

أعضاء مجلس التوجيه والتتبع اللي كانت فيه 10 األعضاء غادي تولي 
فيه ستة أعضاء ضمانا للنجاعة ديال الخدمة ديال هاد املؤسسة، 
ويخول املشروع للمؤسسة في املادة 11 مهمة القيام بمنح عالمة »التميز 
الشروط  لبعض  املستوفية  املتحفية  للمؤسسات  املغرب«  متحف 
التقنية واللوجيستيكية والبشرية واملالية وسحبها منها ايال ما بقاتش 
الدور  واحد  عندها  غتكون  العالمة  وهاد  الشروط،  لهاد  كتستوفي 
مهم في التشجيع ديال التنمية املحلية، يمكن يكونوا متاحف محلية 
أو جهوية أو وطنية، ايال كانت متاحف محلية وحازت على هاد عالمة 
التميز غادي يكون واحد املشروع تنموي مهم جدا لهاد الجهة، كما 
 19 املادة  بإضفاء  وذلك   01.09 رقم  القانون  أحكام  املشروع  يتمم 
املكررة والتي تنص على مجانية مهام أعضاء اللجنة اللي هي القاعدة، 
لع 

ّ
مع تخويلهم تعويضات عن املأموريات الخاصة أو التنقالت التي تط

اللي خصهم يديروها في الحاجة ديال املؤسسة.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أتشرف أيضا اليوم بتقديم نص ثاني للدراسة والتصويت عليه من 
طرف مجلسكم املوقر، وهو القانون رقم 56.20 للي كيتعلق باملتاحف، 
وهو املشروع الذي يأتي بدوره بعد مرور حوالي 10 سنوات على صدور 
القانون، حيث أضحى الزما بعد مرور هذه السنوات إعداد مشروع 
قانون يهدف إلى إعادة النظر في تنظيم املتاحف من أجل أيضا مالءمة 
هذه املتاحف، سواء منها املتاحف العمومية أو الخاصة، املالءمة ديالها 
واملالءمة ديال املهام وطريقة التسيير ديالها مع املعايير املتعارف عليها 
الضوابط  من  وإخضاعه ملجموعة  امليدان  تنظيم هذه  وكذا  دوليا، 
من أجل توحيد املفاهيم، وذلك من خالل سن قواعد عامة مشتركة 
توفير  إلزامية  على  التنصيص  طريق  عن  املتحف  تسمية  وتحصين 
مجموعة من الشروط املطلوبة لفتح مؤسسة اللي غادي تسمى متحف.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى منح املؤسسة املتحفية املستوفية 
لجميع الشروط التقنية واللوجيستيكية والبشرية عالمة التميز متحف 
املغرب، التي تمنح ذلك املتحف واحد العدد ديال االمتيازات أذكر منها:

أوال: اإلستفادة من التحفيزات الجبائية واألمل ديالنا أن في قانون 
املالية املقبل يتخاذوا بعين االعتبار هاذ التحفيزات الجبائية اللي غتكون 

موجهة للمتاحف؛

على  وتكلمت  السياحية،  واملسارات  املسالك  في  اإلدراج  ثانيا: 
املتاحف اللي عندها واحد طابع محلي اللي غادي تستافد كثير من هاذ 
اإلدراج في املسالك السياحية، وكذا الترتيب في عداد التراث الثقافي 

الوطني واإلنساني.

باختصار  نذكرها  غادي  أبواب   6 القانون  هذا  مشروع  يتضمن 
شديد:
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اعتباره  على  املتحف  ديال  باملفهوم  كيعّرف  اللي  األول:  الباب 
مؤسسة تعرض فيه التحف واملجموعات املتحفية إلى آخره؛

الباب الثاني: اللي كيحدد كيفية إحداث املتاحف الجديدة والتنظيم 
ديالها، سواء كان هاذ املتحف تابع ألشخاص خاضعين للقانون العام أو 

القانون الخاص؛

الوطني  بالسجل  متاحف  تسجيل  مسألة  الثالث  الباب  يحدد 
وتدبيره  مسكه  للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  تتولى  التي  للمتاحف 

وتحيينه؛

تمنحها  التي  املغرب  متحف  التميز  لعالمة  الرابع  الباب  يتطرق 
املؤسسة ملدة معينة؛

الباب الخامس الذي ينص على العقوبات املفروضة على مخالفي 
مقتضيات هذا القانون؛

االنتقالية  األحكام  لبعض  مخصص  فهو  السادس  الباب  أما 
القانونية  املقتضيات  مالءمة  في  معظمها  تصب  التي  والختامية، 
املنصوص عليها في القوانين األخرى مع أحكام مشروع هذا القانون، 
للظهير  الخاصة  املتاحف  استثناء  على  بالخصوص  كذلك  وكينّص 
العسكري  للتاريخ  املغربية  اللجنة  بإحداث   1.99.266 رقم  الشريف 
عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما يتم التنصيص في هذا الباب على 
منح أجل ال يتعدى سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، وكذا النصوص 
هذا  أحكام  مع  القائمة  املتاحف  وضعية  ملطابقة  لتطبيقه  املتخذة 

القانون.

تلكم باختصار شديد مضامين هذا املشروع، أستغل هذه املناسبة 
اللي  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واإلمتنان  بالشكر  للتقدم 
تعاملوا معنا بواحد الكيفية إيجابية جدا في اللجنة وكنشكرهم على 
هاذ التفاعل وهاذ االنخراط، وكنغتنم هاذ الفرصة باش األمل ديالي أن 
يكون التصويت وهاذ واإلقبال على هاذ مشروع القانون كما كان عليه 

الحال في اللجنة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل6ئيس :

شكرا شكرا السيد الوزير، وباسمكم كذلك البّد من تقديم الشكر 
ملقررة لجنة التعليم والثقافة واإلتصال، السيدة النائبة عائشة فرح، 

إذا سمحتم نمر اآلن إلى...، تفضل.

فلنائ4 فلسيد  مال بنشق6ون ك6يمي)نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

كما كان معتاد يعني كان مبرمج أن تكون مناقشة عامة بخصوص 
الرئيس، قد  السيد  اللي هما متميز ين وبالغي األهمية  النصين  هذا 

نتفهم ذلك ألن قبل قليل اجتمعتم مع الرؤساء وتم الرجوع عن ذلك، 
لكن الغريب وأن هذا شأن ثقافي وكي ال يبخس هذا الشأن الثقافي مرة 
أخرى كما قمنا بذلك بحكم الزمن وبحكم ضيق الوقت، أقترح السيد 
 نفهم خطأ بالنسبة للشأن الثقافي هو مهم جدا، وهاذو 

ّ
الرئيس، أال

نصوص مهمة جدا على األقل السيد الرئيس، أنك تطلب من الفرق 
واملجموعة النيابية يسلموك املداخالت مكتوبة، لكي تتضمن في تقرير 

هذه الجلسة، وشكرا لكم .

فلسيد فل6ئيس :

كانت  إيال  النائب.  السيد  اإلقتراح  هاذ  تقديم  شكرا، شكرا على 
فمرحبا  النواب جاهزة  والسادة  والسيدات  السيدة  ديال  التدخالت 
سنعمل بذلك نظرا ألهمية املوضوع، تفضل، تفضل السيد الرئيس، 

تفضل آ ال�سي مصطفى.

فلعدفلة  ا6يق  رئيس  فب6فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ4 
وفلتنمية)نقطة نظام(:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

هو الذي تم اإلتفاق عليه في اإلجتماع ديال الرئيس بالرؤساء أنه 
نظرا للظرفية اللي كاينة اليوم، أنه يجب اختصار هاد الجلسة، ولهذا، 
أما الكلمات فهي موجودة سنسلمها لكم إلكترونيا حتى مع هاد ال�سي 

ديال األوراق باش نديروا أما الكلمات فهي موجودة السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

كل،  على  عندك،  خليها  عندك،  خليها  إيوا  شكرا، شكرا جزيال، 
عرفتي آل�سي بنشقرون آل�سي بنشقرون، ال�سي مصطفى راه طبيب ولهذا 

يجب أن نعمل بتوجيهاته طيب.

مدفخلة ا6يق فلعدفلة وفلتنمية بمناسبة مناقشة قانون 
فملتاحف

وقانون إحدفث فملؤسسة فلوطنية للمتاحف

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا

السيد الرئيس املحترم

السيد الوزير املحترم

السيدات والسادة النواب املحترمين

يشرفني ان اتناول الكلمة، باسم فريق العدالة والتنمية، بمناسبة 
مناقشة مقترح قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 
القا�سي باحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف. وكذلك مناقشة مقترح 

قانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف.
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بها  تقوم  التي  املجهودات  نثمن  والتنمية  العدالة  فريق  في  اننا 
الحكومة، لصون وتثمين املوروث الثقافي الوطني املغربي الغني واملتنوع 

، الذي تزخر به بالدنا وهلل الحمد.

ان االهتمام بالبناء الثقافي لالنسان يعتبر شرطا ضروريا في تثمين 
الثروة البشرية وتعزيز دورها في تحقيق رهان التنمية.

ونؤكد في فريق العدالة والتنمية على أهمية ربط الثقافة ببعدها 
وروافدها  مكوناتها  حماية  وضرورة  اإلسالمية،  ومرجعيتها  الوطني 
مقوماتها  في  االنتظام  إلى  املغربية  الشخصية  وحاجة  املتعددة، 
الثقافي  املشترك  تنمية  في  واملسؤول  الواعي  واالنخراط  الحضارية، 
اإلنساني وااليمان بالتنوع واالنفتاح والتفاعل االيجابي مع التحوالت 

الثقافية والقيمية التي افرزتها العوملة.

السيد الرئيس

العمل على  يأتي من أجل  القانونين،  لهاذين  اليوم  ان مناقشتنا 
ربط املا�سي املجيد بالحاضر واملستقبل، مما يجعل االجيال القادمة 
مرتبطة بما�سي بلدها ، وفي هذا اإلطار نطالب بالتشجيع والتحسيس 
بثقافة املتاحف وذلك باقرار زيارة للمتاحف ، في البرامج املدرسية او 
في األنشطة املوازية من طرف تالمذتنا، على أن يجد في هذه املتاحف 
ذاته وماهو مرتبط بتاريخ بلده ال ان يجد فيه عالم االغتراب، ثقافة زيارة 
املتاحف ستتطلب وقتا ألن أغلب الناس يعتبرون ان املتاحف فقط 

للسياح.

في  الضاربة  واالزقة  الدروب  املفتوحة، سواء  باملتاحف  االهتمام 
التاريخ، للوصول إلى املتاحف املوجودة اليوم كمتحف مراكش ومتحف 
البطحاء بفاس. او سواء املواقع األثرية، كقرية اغود باقليم اليوسفية.

إن أحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وسيلة مؤسساتية مهمة 
عليكم  يحتم  مما  الثقافة،  ميدان  في  العمومية  السياسات  ملواكبة 

السيد الوزير:

اإلسراع بترميم وصيانة التحف واملحافظة عليها. .•

اإلسراع باسترجاع القطع املتحفية األثرية .•

اإلسراع باإلجراءات واملساعي الالزمة من أجل استرجاع القطع  .•
املتحفية املهربة او املسروق اواملبيعة بطريقة قانونية او غير قانونية.

حث ومواكبة املتاحف من أجل الحصول على عالمة التميز .•

اإلسراع بإخراج النصوص التنظيمية. .•

مدفخلة ا6يق فألصالة وفملعاص6ة بخصوص مش6وع قانون 
رقم 55.16 بتغييب وتتميم فلقانون رقم 69.ف6 فلقا�سي بإحدفث 
فملؤسسة فلوطنية للمتاحف ومش6وع قانون رقم 56.16  تعلق 

باملتاحف

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(

نناقش اليوم مشروعي قانونين يؤطران موضوعا يعتبر بالغ األهمية 
بأهمية  الدائم  إليماننا  نظرا  وذلك  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  لنا 
الثقافة وصون التراث الثقافي لبالدنا، وبالدور الهام للمتاحف لكونها 
تعتبر ذاكرة للشعوب، فاملتحف هو ذلك الحارس األمين للهوية الوطنية 
يؤدي  بذلك  وهو  العصور،  عبر  لألمة  واملتعاقبة  املشتركة  وللثقافة 
دور الوسيط الذي ينقل هذا كله إلى األجيال القادمة، فضال عن دور 
التي  األدوار  هذه  العام،  وبالذوق  الفني  بالحس  االرتقاء  في  املتاحف 
ترتبط بارتقاء الوعي الثقافي العام من خالل مختلف مؤسسات التنشئة 

االجتماعية التعليمية والثقافية.

السيد الوزير،

جل الدول تولي أهمية بالغة إلحداث متاحفها الوطنية، ومع أن 
واملادي  والحضاري  الطبيعي  تراثه  مكونات  وتنوع  بغنى  يتميز  املغرب 
والرمزي، فإن عدد املتاحف باملغرب ال يرقى إلى مستوى الغنى والتنوع 
الثقافي به مقارنة بدول عربية وغربية يتجاوز عدد متاحفها اآلالف! دول 
ال يرقى تاريخها وال رصيدها الحضاري والطبيعي إلى مستوى ما تحوزه 
بالدنا ومع ذلك نجدها تقدم من خالل متاحفها صورة تبدو أرقى وأغنى 

من واقعها الفعلي، وربما أرقى مما لديها.

تم  والحضاري حيث  التاريخي  العمق  بهذا  بلدا  أن  يعقل  فكيف 
الكشف فيه عن أقدم إنسان عاقل على وجه األرض بجبل إيغود، وعن 
أقدم جينات بمغارة الحمام بتافوغالت، كيف يعقل أن هذا البلد الذي 

أعاد كتابة تاريخ البشرية ال يتوفر على متحف وطني؟

ماذا يلزمنا لتكون لدينا متاحف تبرز التنوع والغنى الذي يمتلكه 
املغرب؟

لإلجابة عن هذه التساؤالت، ولبلوغ الغايات التي نصبو إليها جميعا، 
يفترض أن يندرج تأطير املتاحف املغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير 
وتاريخه،  ثقافته  مع  املغربي  الشعب  تصالح  مقاربة  الثقافي،  الشأن 
ومأسسة هذه املصالحة بجعل هذا القطاع يعود بالنفع على الجميع، 
فالثقافة ليست ضربا من الترف أو شيئا كماليا، وإنما هي في الدول 
املتقدمة تشكل رافعة اقتصادية، ونقط جذب سياحي، وعامال أساسيا 
في التنمية الشاملة، فمثال فرنسا تساهم الثقافة فيها 7 مرات أكثر من 
صناعة السيارات من مجموع الناتج الداخلي اإلجمالي، وهذا ما كنا 

ننتظر ترجمته في مواد هذين القانونين.

بالنسبة ملشروع قانون 56.20 املتعلق باملتاحف، فأقل ما يمكن أن 
يقال عنه أنه مشروع قانون على بياض، أغلب مواده رهينة بصدور 
نصوص تطبيقية لم يتم تحديد أجل صدورها، كما أنه ال يجيب عن 
اإلشكاالت املطروحة وال يمتلك نفسا تنمويا، إضافة إلى عالمة التميز 
التي ال تميز، إذ اشترطتم ملنحها شروطا هي في األصل شروط إحداث 
يالئم  بشكل  العقوبات  تكييف  يجب  كما  املتاحف.  كل  في  تتوفر 
الخروقات املنصوص عليها في املادة 25 بدل اعتماد التساهل بدعوى 
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تيسير إحداث متاحف خاصة، لكون القاعدة القانونية مجردة وعامة 
وملزمة للجميع بدون استثناء.

أما بالنسبة ملشروع قانون 55.20 املتمم واملغير للقانون رقم 01.09 
فلم يتم تطبيق مقتضياته ليتبين ما يجب تعديله، أو مالءمته لواقع 
الحال، إذ اقتصر عمل املؤسسة طيلة 9 سنوات على تنظيم معارض 
بمئات  جاهزة  املؤسسة  تقتنيها  الخصوص(  على  )فرنسية  أجنبية 
املاليين إضافة إلى معرض املغرب الوسيط، وترميم بعض املتاحف دون 
أي استراتيجية أو خطة عمل تقود هذه املؤسسة، وبموارد بشرية )4 أو 

5 في أحسن األحوال(.

وعن  القانون؟  هذا  تعديل  من  الغرض  عن  نتساءل  فإننا  لذا، 
تقليص عدد األعضاء من 9 إلى 6 بمبرر الحكامة، وهنا نطرح تساؤال: 
أين يتجلى تجسيد الحكامة في مشروع يلغي دور اللجنة املديرية )وهي 
من آليات الحكامة التي ظلت مهمشة، فال اجتماعات دورية وال محاضر 
مقابل  والتتبع،  املراقبة  مجلس  دور  ويهمش  قلتها(  على  الجتماعاتها 

إحكام قبضة الرئيس ومركزة القرارات بيده.

السيد الوزير،

أليس من األولى تفعيل الحكامة وآليات الرقابة املالية، من خالل 
ضبط التعويضات التي تمنح عن املأموريات الخاصة واملنح السنوية 
تتناسب  التي ال  املداخيل املحصلة  دون موجب حق؟ وضبط قيمة 

واألرقام املعلنة؟

يجب تفعيل الحكامة في تدبير املوارد املالية، فاملؤسسة الوطنية 
للمتاحف مؤسسة عمومية، تخضع لوصاية الدولة ورقابتها املالية، 

مما يقت�سي تمكينها من أجهزة حكامة جيدة.

تعديل  عوض  استطالعية  لجنة  عقد  منا  يحتاج  املوضوع  هذا 
القانون.

السيد الوزير،

كل املؤسسات التي أحدثت في دول العالم هي مؤسسات للتنمية 
املتحفية، واملؤسسة الوطنية للمتاحف ال يمكن اعتبارها إدارة تتكفل 

بتدبير شؤون املوظفين أكثر منها مؤسسة تنموية.

لذلك، واعتبارا لكل ما سبق، نصوت في فريق األصالة واملعاصرة 
على املشروعين باالمتناع.

مدفخلة ا6يق فلتجمع فلدستوري

خالل فملناقشة و فلتصويت على مش6وعي قانون ف–رقم 55-16 
بتغييب و تتميم

فلقانون رقم 69-ف6 فلقا�سي بإحدفث فملؤسسة فلوطنية 
للمتاحف

قانون 1 – رقم 16-56  تعلق باملتاحف

» فلجلسة فلعمومية ليوم فألربعاء 6ف اربف 6 ف161 »

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(

السيد الرئيس املحترم ،

السيد الوزير املحترم )الوزراء املحترمين ( ،

السيدات و السادة النواب املحترمين ،

في مناقشة  الدستوري  التجمع  أتدخل باسم فريق  لي أن  يطيب 
العامة  الجلسة  هذه  في  علينا  املعروضين  القانونيين  املشروعين 

للمناقشة و املصادقة. و يتعلق األمر بمشروعين اثنين:

الوطنية  املؤسسة  بإحداث   55-20 رقم  القانون  مشروع  .•
للمتاحف،

•. مشروع القانون رقم 20-56 يتعلق باملتاحف.

هذان املشروعان يترجمان مدى اهتمام املغرب بتراثه الحضاري 
فضاءات  توفير  عبر  ذلك  و  املشتركة  التاريخية  الذاكرة  و  الفني  و 
مالئمة لتجميع و حفظ و صيانة التحف واملجموعات التحفية ، و 
املؤسسة  من  بإشراف  فنية  متاحف  إلنشاء  الخواص  تشجيع  كذا 
الوطنية للمتاحف، حيث يتيح لها مشروع القانون رقم 20-55 آليات 
تعزيز إشعاعها الثقافي و القيام بمهامها بكل فعالية كمعلمة ثقافية 
استراتيجية نشيطة في مجال تدبير و إدارة املتاحف واملحافظة عليها 
لفائدة الدولة و املجتمع علما أنها أبانت عن جهود مقدرة في حسن تدبير 
مجاالت التراث املتحفي وكذا التراث الثقافي الوطني املادي والالمادي 
منذ انطالقها في 05 ماي 2011. و من شأن إخراج هذا النص القانوني 
إلى حيز الوجود بعد املصادقة عليه أن يساهم في تأهيلها أكثر، خصوصا 
في مجال الدبلوماسية الثقافية و الفنية و التعريف بكنوز بلدنا و ثروته 

الفنية و التراثية .

أما مشروع القانون الثاني رقم 20-56 فيأتي بعد مرور 10 سنوات 
للمتاحف  الوطنية  للمؤسسة  املن�سئ   01-09 رقم  القانون  على 
كفضاءات ثقافية للتعبير و نشر قيم الفن والتسامح ، و هي بمثابة مرايا 

عاكسة لغنى وتنوع الحضارة املغربية و تعدد مشاربها .

تسمح  التي  املقتضيات  من  مجموعة  املشروع  هذا  يتضمن  و 
»متحف  التميز  عالمة  أو  صفة  بمنح  للمتاحف  الوطنية  للمؤسسة 
املغرب » لتلك املتاحف املستوفية للشروط التقنية و اللوجيستيكية 
و البشرية لتتمكن من االستفادة من هذه امليزة على مستويات مختلفة 

منها :

1* إمكانية ترتيبها في عداد التراث الثقافي الوطني و اإلنساني

2* االستفادة من التحفيزات الضريبية

3* اإلدراج في املسالك و املسارات السياحية
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هذا باإلضافة إلى تعميم طرق تسيير منظومة املتاحف الوطنية مع 
املعايير املتعارف عليها دوليا. كما يوفر هذا املشروع قانون »للمؤسسة 
الوطنية للمتاحف » مهمة مسلك و تدبير و تحيين سجل وطني للمتاحف 

.

و عموما فإن توفر بالدنا على منظومة وطنية للمتاحف املركزية 
و الجهوية واملحلية تابعة للدولة أو للخواص، يشكل عالمة و مؤشرا 
على مدى اهتمامنا و تثميننا للرأسمال الوطني الثقافي و الفني املادي 
و الالمادي وسيساهم في تعزيز روح االنتماء و ترسيخ القيم املشتركة 
وتجذرها في أعماق تاريخ بلدنا. و سنوفر بهذا اإلنجاز لألجيال الصاعدة و 
القادمة فضاءات توثق و تعرف بتراث األجداد و إنتاجهم الفني والثقافي 
، و تقدم مساهمة األجيال املاضية في بناء الحضارة و التراث االنسانيين 

.

ولهذه االعتبارات، تعاملنا مع هاذين املشروعين خالل مناقشتهما في 
لجنة التعليم والثقافة و االتصال بكل مسؤولية و تقدير وصوتنا عليهما 

بالقبول مثلما سنصوت عليهما في هذه الجلسة باإليجاب .

شكرا على حسن إصغائكم

و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته

تدخل فألخ عبد فملجيد فلفا�سي باسم فلف6يق فالستقاللي في 
مناقشة مش6وع فلقانون رقم 55.16  تعلق بتغييب وتتميم فلقانون 

رقم 69.ف6 فلقا�سي بإحدفث فملؤسسة فلوطنية للمتاحف ومش6وع 
فلقانون رقم 56.16  تعلق باملتاحف

بالجلسة فلعامة 6ف-61-ف161

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(

السيد الرئيس

السيد الوزير، السيدات والسادة النواب املحترمين،

أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق حزب االستقالل بمجلس النواب 
في مناقشة مشروع القانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 
للمتاحف ومشروع  الوطنية  بإحداث املؤسسة  القا�سي   01.09 رقم 

القانون رقم 56.20 يتعلق باملتاحف.

السيد الرئيس،

ال يحتاج األمر للتذكير أن ثقافة كل أمة هي رأسمال قوي إذا ما تم 
تثمين مكوناتها بل إنها مفتاح الدول املتقدمة لتحقيق االنتشار أو التوسع 
الثقافي واالقتصادي والتجاري، )فرنسا وأمريكا مثال( كما لن تفوتنا 
املناسبة لنعيد التأكيد أن الحكومة ال زالت لألسف الشديد تعتبر أن 
الثقافة مجرد قطاع حكومي هام�سي ربما ضرورته تكمن في تأثيث البنية 

الحكومية، وليس البتة، قطاعا استراتيجيا أو منتجا للثروة.

على  والحفاظ  بناء  في  الثقافة  بأهمية  الوعي  منطلق  ومن  لذلك 

غني  حضاري  موروث  من  به  تزخر  بما  املتفردة،  املغربية  االنسية 
ومتعدد الروافد، وباعتبار ان الثقافة كل ال يتجزأ، فإن مناقشة الفريق 
مراحل  كل  وخالل  اليوم،  الدرس  قيد  القانون  ملشروعي  االستقاللي 
انتاج إطار قانوني  التركيز على  التشريعية، تميزت بكثير من  املسطرة 
حديث يمكن من النهوض األمثل باملتاحف الوطنية، الخاصة والعامة، 
باعتبارها  وثانيا  أمتنا،  لتجذروعراقة  واجهة حضارية  باعتبارها  اوال 

مناسبة لتحقيق نقلة تدبيرية لهذا املرفق الحيوي.

وألن املناسبة شرط، فقد حرصنا في الفريق ااالستقاللي على تقديم 
عدد مهم من التعديالت على مشروعي القانون، قوبلت أغلبها لألسف 

الشديد بالرفض من طرف الحكومة.

لذلك نجدد التاكيد أن الحديث عن جيل جديد من املتاحف ال يمكن 
أن سكون بمعزل عن جرد التحف و املجموعات املتحفية التي تتوفر عليها 
املتاحف الوطنية وإعداد سجل خاص بها، وفق رقم تسلسلي الكتروني 
وطني، ال سيما من أجل ترقيمها، وتحديد تاريخ اقتنائها، ومواصفاتها، 
وبيان صنفها، وتوثيق جميع املعلومات واملعطيات املتوفرة بشأنها، النه 
وببساطة، فإن رقمنة التحف الوطنية كان سيمكن من فتحها أمام 
أكبر عدد من الزوار خاصة التالميذ والطلبة والباقيين بطريقة ميسرة 
ومسايرة ملغرب املستقبل ومفهوم املرفق االلكتروني أسوة بعدد من 

كبريات املتاحف العاملية املتطورة.

كما أنه ومن منطلق حرصنا على تطوير البنية املتحفية الوطنية، 
فقد حرصنا على أن تكون عالمة »التميز« التي تمنح للمتاحف فرصة 
لخلق جو من التنافس واالبداع بين املتاحف خدمة للعرض املتحفي 
أحد  تدبيرية على مستوى  نتيجة أخطاء  العالمة  تتأثر هذه  وحتى ال 

املتحف، وحتى ال تفقد هذه العالمة قيمتها االضافية املرجوة.

السيد الرئيس،

إن املتاحف مرآة الحضارة، لذلك تجتهد الدول لجعلهاا في أبهى 
في  الرقمنة  نقلة على مستوى  تحقيق  في  كان طموحنا  وإذا  الصور، 
هذا املجال قد اصطدام برفض حكومي، فإن أملنا كيير في ان تعيد 
ولكل  الحيوي  املرفق  أهمية هذا  التعاطي مع  في  الحكومة حساباتها 
في  فإننا  ذلك  تحقق  انتظار  وفي  عموما،  الوطنية  الثقافة  مكونات 
الفريق االستقاللي نقتنع عن التصويت بااليجاب على مشروعي القانون 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدفخلة فلنائ4 فلسيد عبد فلحكيم فالحمدي

باسم فلف6يق فلح6كي في مناقشة مش6وع قانون رقم 55.16 
بتغييب وتتميم فلقانون رقم 69.ف6 فلقا�سي بإحدفث فملؤسسة 
فلوطنية للمتاحف ومش6وع قانون رقم 56.16  تعلق باملتاحف

بتاريخ فالربعاء 6ف اربف 6 ف161

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(
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باسم هللا الرحمان الرحيم

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروعي 
بمشروع  األمر،  ويتعلق  اليوم،  علينا  املعروضين  الهامين  القانونين 
ومشروع  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة  بإحداث  القا�سي  القانون 

قانون املتعلق باملتاحف.

السيد الرئيس

إن قراءتنا ملضامين هذين املشروعين ولدت لنا القناعة بأننا بصدد 
حكامة متحفية متكاملة وفق تأطير متطور للمتاحف املغربية، أملتها 
ضرورة توثيق الرصيد املتحفي الثابت واملنقول في نطاق اختصاصات 
املؤسسة، والسهر على إغناء املجموعات املتحفية ضمن مقاربة شاملة 

لتدبير الشأن الثقافي.

السيد الرئيس

لهذين  والحضاري  الثقافي  البعد  ذي  اإلصالحي  بالنفس  عالقة 
املشروعين، نود في الفريق الحركي االدالء باملالحظات االتية:

أوال: هناك خصاص ملحوظ في عدد املتاحف باملغرب؛ مقارنة بدول 
عربية ودول غربية ودول أخرى تتجاوز متاحفها اآلالف، وبالتالي نؤكد 
على ضرورة تعزيز عدد املتاحف املوجودة ببالدنا، أخذا بعين االعتبار 
الثقافي  وتنوعها  املتنوعة  وروافدها  بهويتها  الغنية  بالدنا  خصوصية 

والتراثي.

ثانيا: نطالب الحكومة بإعادة النظر في الحالة املزرية التي آلت إليها 
أوضاع بعض املآثر التاريخية جراء ما أصابها من تشويه أو تدمير أو إقبار.

ثالثا: نثير االنتباه إلى تعدد املتدخلين في تدبير الشأن الثقافي مع ما 
يترتب عن ذلك من تشتيت الجهود، والحيلولة دون النهوض بالقطاع، 
األمر الذي يجعل عملية التنسيق وتوحيد الجهود لرد االعتبار للتراث 

املغربي عملية بالغة الصعوبة والتعقيد.

رابعا: بقدر ما نثمن افتتاح متحف بيت الذاكرة بالصويرة، وكذا 
إعالن جاللة امللك حفظه هللا إحداث متحف للتراث اليهودي بفاس، 
بقدر ما نعتبر بأن تعزيز متاحف التراث االمازيغي والصحراوي يشكالن 

حاجة ملحة بالنظر لثراء هذا املوروث الثقافي املادي والالمادي.

السيد الرئيس املحترم

إن املتاحف بصفة عامة تعتبر مرآة حقيقية عاكسة لتاريخ األمم 
وحضارتها وثقافتها. وبدون شك فإن بلدنا املتميز بعراقته الضاربة في 
أعماق التاريخ، الغني بحضارته وتنوعه الهوياتي والثقافي، جدير بأن 

يخلد هذا التاريخ امل�سيء، وخلق آليات كفيلة باستحضار هذا املجد 
الثري، وإطالع األجيال الالحقة عليه، وخلق مختلف عناصر الجذب 
حضارتهم  معالم  على  والشباب  األطفال  يتعرف  لكي  الضرورية، 

وتاريخهم التليد.

وفي هذا اإلطار، فإن الوعي املتحفي، يجب أن ينتشر على نطاق 

واسع بدءا من املؤسسة التعليمية. كما أن الورش الثقافي، يعتبر بدوره 

وثيق الصلة بالورش املتحفي. ومن ثمة، فإننا نطالب بأن تحظى الثقافة 

بنصيب وافر من اهتمام الحكومة، وبصفة خاصة على مستوى امليزانية 
السنوية التي ترصد لها، لكن امليزانية -في تقديرنا-ال تكفي لوحدها بدون 

انخراط جماعي وتشاركي بين مختلف املؤسسات والقطاعات والجهات 

والجماعات وغيرها. وبنفس الحرص، يجدر التأكيد على دور املثقفين 

الذين يؤشر تعددهم وتنوعهم على عظمة هذه األمة، مع التأكيد على 

العالقة القائمة بين الثقافة والفن والتنمية.

السيد الرئيس املحترم

إن األهمية التي نوليها اليوم للمتاحف، يجب أن توازيها أيضا نفس 

األهمية لضروب أخرى من الفن والثقافة املغربية األصيلة، ونعني بذلك 

مثال تشجيع القراءة واالبداع الثقافي والفني وفنون الصناعة التقليدية 

الثقافة والفن  التليدة لتمغربيت. كما أن  القيم  والطبخ وغيرها من 

األمازيغي والحساني والعبري باعتبارها روافد ثقافية مهمة، يتعين أن 

تكون في صلب السياسة الثقافية العامة لبالدنا، من خالل الحفاظ 
دون  والصحراء،  والجبال  والقرى  املدن  في  الغني  املغربي  ثراتنا  على 

إغفال األهمية التي يجب أن يحظى بها املثقفون والفنانون املغاربة.

في األخير–حضرات السيدات والسادة- نؤكد بأن هذين النصين 

سيتيحان لبلدنا التوفر على مؤسسات ثقافية ومتحفية، تعكس بالفعل 

غنى وتنوع حضارة املغرب، وتعمل على نشر قيم الفن والتسامح في إطار 

املعايير املعمول بها دوليا، باإلضافة إلى إضفاء املزيد من الفعالية على 

املؤسسة الوطنية للمتاحف، وتمكينها من آليات تعزيز االشعاع الثقافي 

لبلدنا، ومن ثمة فإن فريقي سيصوت باإليجاب على املشروعين معا. 

والسالم عليكم

مدفخلة فملجموعة فلنيابية للتقدم وفالشتبفكية، في فملناقشة 

فلعامة ملش6وع قانون رقم 55.16  تعلق بتغييب وتتميم فلقانون رقم 

9.ف6 فلقا�سي بإحدفث فملؤسسة فلوطنية للمتاحف

ومش6وع قانون رقم 56.16  تعلق باملتاحف.

*****

فلجلسة فلعامة- فالربعاء 6ف اربف 6 ف161

)مسلمة إلكتبونيا لل6ئاسة(
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السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، في هذه 
املناقشة العامة لكل من مشروع قانون رقم 55.20 املتعلق بتغيير وتتميم 
للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  بإحداث  القا�سي   01.90 رقم  القانون 
ومشروع قانون رقم 56.20 املتعلق باملتاحف، وهما املشروعان اللذان 
يهدفان إلى إحداث آليات ووسائل دعم مجاالت التراث املتحفي، بصفة 
خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام ببالدنا. وتكمن أهميتهما في إرساء 
قواعد جوهرية لجعل املتاحف واألدوار التي تقوم بها، محصنة من 
التلف واالندثار والتالعب بها، وتكريس حماية التاريخ وحفظ الذاكرة 
الجماعية من خالل التحف واملتاحف، والتي يجب أن تصير جزءا من 
ثقافة املواطن املغربي، للتعريف أكثر بتاريخ بالده وحضارته العريقة. 
فاليوم مع األسف تبدو ثقافة املتحف غريبة عن املغاربة، وهناك تقصير 
كبير على هذا املستوى، ولم تعطى له األهمية الالزمة، كما هو الشأن 
لبعض املجاالت األخرى، التي قد تشترك مع ثقافة املتحف في أداء أدوار 
الثقافة املشتركة وفي حفظ الذاكرة الجماعية و ذاكرة األمة، وفي التراث 

االنساني بشكل عام.

الوطنية  املؤسسة  وإلى  املتاحف  إلى  اليوم،  موكول  والرهان 
للمتاحف، من جعل هذه املؤسسات قائمة بذاتها، من حيث تسييرها 
وتدبيرها، ومن حيث توفير مداخيل مالية ذاتية، بل جعلها مؤسسات 
سياحية تدر مداخيل إضافية لخزينة الدولة، كما هو الشأن بالنسبة 

للعديد من التجارب الدولية.

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

معلومات  على  تشتمل  كونها  وبالغة،  متميزة  املتاحف  أهمية  إن 
ووثائق ومخطوطات تاريخية وحضارية، تساعد املواطنات واملواطنين 
والباحثين على فهم تاريخ أمتهم، فهى نوافذ ثقافية تطل على األمس، 
 لثقافة املجتمع، وتضم املعروضات واألشياء الثمينة لحمايتها، 

ً
ومفتاحا

وعرضها، واالطالع عليها، وهى أحد وسائل االتصال، التي تعرض ثقافة 
ظهر املتاحف عالقة الحاضر 

ُ
وتاريخ وآثار وتقاليد حياة الشعوب، وت

، ُيسهم 
ً
 مهما

ً
 علميا

ً
باملا�سي، واملتاحف في العلم الحديث أصبحت مركزا

في نشر وإبراز املعرفة، والعلوم والتعريف بالتراث اإلنساني في جميع 
املجاالت .

السيد الوزير املحترم؛

لقد كان تركيزنا أكبر، أثناء املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية 
ملشروعي القانونين، على أهمية ودور املتاحف في املعرفة وفي التربية 

عملية  في  أساس،  دور  لها  املتاحف  أن  ذلك  الثقافة،  وفي  والتعليم 
أنواعها، فهي مركز  املعرفة والتربية والتعليم والثقافة على اختالف 
ثقافي وعلمي وتربوي وتعليمي يفتح املجال لكل من سعى لزيادة معرفته 
للجميع«  واملعرفة  »الثقافة  بشعار  ينادي  عصر  في  ثقافته،  وتطوير 
فالوثائق املحفوظة في املتحف هي وثائق تاريخية وحضارية ووسائل 
واالجتماعية  التاريخية  الدراسات  مختلفة  في  ومهمة  نادرة  تعليمية 
الباحث،  والثقافية، فهي مصدر ملعلومات مهمة من شأنها أن تفيد 
وتوحي له بأفكار ونظريات جديدة، وتعتبر من املصادر واملراجع والوثائق 

في بحوثه ودراساته.

الثقافي  املوروث  على  الناس  يتعرف   ،
ً
أيضا املتاحف  خالل  ومن 

للشعوب والعادات والتقاليد، إلى جانب دورها في تنمية روح االنتماء 
وبتطوير  معلوماتهم  بزيادة  يشعرون  املتحف  زوار  أن  كما  للوطن، 
 دور في التفاعل بين الثقافة والطبيعة، 

ً
تفكيرهم. وأصبح للمتاحف أيضا

حيث يقوم عدد متزايد منها بتركيز اهتمامه على العلم والعلوم الطبيعية 
والتكنولوجيا .

السيد الوزير املحترم؛

لالرتقاء  مهما  حافزا  يكون  أن  يجب  التشريعي،  املنتوج  هذا  إن 
تصير  وأن  ببالدنا،  للمتاحف  الوطنية  وباملؤسسة  املتاحف  بأدوار 
ثقافة املتحف، ثقافة مترسخة لدى املغاربة، وذلك من خالل توفير 
كل االمكانيات املادية واملعنوية واللوجيستيكية، إلنجاح هذه املهمة 
املعنوية والرمزية للمتحف، واملرتبطة بالوجدان وبالذوق العام أكثر 

منها مهمة مادية.

كما يجب أن تتعدد طبيعة وأنواع املتاحف ببالدنا، من حيث أدائها 
الطبيعي  التاريخ  كمتاحف  وأسلوبها،  أهدافها  حيث  ومن  وطبيعتها، 
مثال أو املتاحف العلمية أو متاحف اآلثار أو متاحف الجيولوجيا أو 
متاحف املنتوجات التقليدية أو متاحف األطفال وغيرها من املتاحف، 
كما هو معمول به في العديد من البلدان، خاصة أن بالدنا تتوفر على 
مؤهالت كبيرة في هذا املجال، فقط يجب استغاللها واالستثمار فيها 
بشكل أفضل، وعيا منا بأهمية املتاحف، كمركزا للحفظ والدراسات 
والتأمل في التراث وفي الثقافة، وكوسائل للتواصل والتبادل الثقافي بين 
الشعوب، عالوة على تدعيم الفهم املشترك والتعاون ونشر السالم بين 
املجتمعات، ومن هنا تتزايد أهمية دورها، وتقاس حضارة وتقدم الدول 

بما تملكه من هذه الصروح الثقافية .

شكرا لكم جميعا.

فلسيد فل6ئيس:

نمر اآلن إذا سمحتم إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 
.55.20

أعرض للتصويت املادة األولى من مشروع القانون برمتها واملتضمنة 
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للمواد 9،3،2 و11 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 55

املعارضون: 29

هذا الحساب ديال ال�سي السالك. املمتنعون: أه عفوا عفوا، دابا هو 
في املعارضة اعتبر كل�سي سيعارض، إذن:

املوافقون: 55

املمتنعون :29

أعرض للتصويت املادة الثانية من مشروع القانون برمتها واملتضمنة 
للمواد 5 و7 و8 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون نفس العدد؟ نفس العدد

املوافقون: 55

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:29

طيب نعاودو الحساب.

املوافقون 72

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:12

 19 للمادة  املتضمنة  القانون  مشروع  من  الثالثة  املادة  أعرض 
مكررة ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

ما دام ما قدمناش املداخالت ديالنا غنقدموا تعديل فهاد املادة ألن 
كنعتبروه يعني نقطة اإلرتكاز للتبرير ديال املوقف ديالنا، بالنسبة لهاد 
املادة فيها املهام ديال أعضاء اللجنة املديرية ومجلس التوجيه والتتبع 
هي مجانية في األصل، فقلتوا أنه يجوز أن تمنح لهم تعويضات عن كل 
مأمورية خاصة و تنقالت كتقتضيها حاجة املؤسسة، احنا في تعديلنا 
السيد الوزيراقترحنا أن هاد التعويضات تحدد بنص تنظيمي، املبرر 
ديالكم لتعديل ديال هاد القانون اللي ما دازش عليه 9 سنين وتفعيل 
جل املقتضيات ديالو يعني ما كانتش حتى األجل ولى واقع املالءمة ديالها 
مع واقع الحال كان التبرير هو مبدأ الحكامة، مبدأ الحكامة في العادات 
فاألولى أن مبدأ الحكامة يتفعل في اآلليات ديال الرقابة املالية، من خالل 
الخاصة  املأموريات  اللي كتمنح على  التعويضات  الضبط ديال هاد 
بالخصوص واملنح السنوية اللي كتمنح بدون موجب حق، والضبط 
ديال القيمة ديال املداخيل املحصلة الي مكتناسبش مع األرقام املعلنة، 
التفعيل ديال الحكامة األصل ديالو هو باألساس في تدبير املوارد املالية 

اللي كيقت�سي التمكين ديال هاد املؤسسة من األجهزة ديال الحكامة 
الجيدة، األصل وال أوال النقطة اللي كان خصنا نركزو عليها وال املوضوع 
األسا�سي اللي كان خصنا نركزو عليه في هاد القانون ما�سي نعدلو هاد 

القانون، وإنما نعقد لجنة استطالعية في هاد األمر هذا.

فلسيد فل6ئيس:

الكلمة لكم السيد الوزير.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاد املالحظة، هذا التعديل غير مقبول 
باعتبار أن هاد املؤسسة عندها الشخصية اإلعتبارية وعندها واحد 
العدد ديال املساطر ديال االفتحاص اللي كتقوم بالدور ديالها، هنا 
خاص املجلس التوجيه ديال التتبع هو اللي غادي يحدد املسطرة باش 
غاتعطى هاد التعويضات، خاصة أن القاعدة هي أن املهام اللي كيقوموا 
بها هاد الناس هي مجانية هذه هي القاعدة، باستثناء بعض املأموريات 
أو التنقالت اللي غادي يتعوضوا عليها، وهنا بما أن هاد اللجنة غادي 
يكونوا فيها شخصيات مغربية ولكن أجنبية أيضا، كيخص شوية ديال 
املرونة باش هاد مجلس التدبير والتوجيه هو اللي يقرر في املسطرة باش 
تكون شوية د سميتو هو اللي غادي يعرف شنا هي القيمة املضافة ديال 
هاد الخدمة اللي تدارت من طرف هاد الشخصيات، وكنظن أن خصنا 
نبقاوا في هاد الفكرة ديال املجانية ديال املهام هي األهم، باش نفهموا 
بأن هاد التعويضات راه ما تتكون غير باستثناء على هاد التدابير وهاد 

سميتهم هاد التنقالت اللي غادي تكون، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 29

املعارضون :55

املمتنعون :ال أحد

شكرا السيدة األمينة.

أعرض للتصويت املادة الثالثة من مشروع القانون برمتها واملتضمنة 
للمادة 19 مكررة كما صادقت عليها:

املوافقون : 55

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :29

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:
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املوافقون : 55

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :29

صادق مجلس النواب على مش6وع قانون رقم 55.16 بتغييب وتتميم 
فلقانون رقم 69.ف6 فلقا�سي بإحدفث فملؤسسة فلوطنية للمتاحف.

 56.20 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
بالنسبة للمادة األولى ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة املعاصرة، 

السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

فلسيد فلوزي6،

هاد املادة كتعطينا التعريف ديال املتحف واألدوار ديال هاد املتحف 
اللي كتشير إلى أن عندنا أعمال ذات قيمة فنية وثقافية تاريخية تندرج 
تحقيق  لإلنسانية،  والالمادي  املادي  الثقافي  التراث  ضمن  بطبيعتها 
أغراض وال أهداف ثقافية وتربوية وترفيهية، واحنا كنضيفوا فالتعديل 
متاحف  كاين  علمية ألن  أهداف  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  ديالنا 

تتحقق هذا الغرض، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

السيد الوزير.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

التعديل غير مقبول بالنظر ألن هاد املتاحف عندها واحد األهداف 
عامة اللي كتشمل املفاهيم الثقافية والتربوية والترفيهية، وهاد التعريف 
اللي جا به القانون راه هو متطابق مع التعاريف الدولية للمتحف، وال 

سيما تعريف املجلس الدولي للمتاحف، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29.

املعارضون: 55.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:55.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 29.

نستمر في دراسة هاد املشروع باملادة 2 وأعرضها للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:55.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 29.

عفوا، املادة املادة 3 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد، 
اإلجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 5: إجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6: اإلجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 7 السيدة النائبة: إجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 8: إجماع.

املادة 9: إجماع.

املادة 10: إجماع.

املادة 11: إجماع.
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جيتي جاهز اليوم أنا أتأسف عن خيبة أملك في التدخل.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:56.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:30.

املادة 13 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 14: إجماع.

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 15 إجماع كذلك.

املوافقون: 57.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 30.

املادة 16 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 17 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املادة 18 : اإلجماع كذلك

املادة 19 :اإلجماع.

املادة 20 :اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:58

املعارضون :ال أحد

املمتنعون:30

املادة 22 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 23: اإلجماع كذلك.

املعارضون ال أحد

املمتنعون ال أحد

املادة 24: اإلجماع.

األصالة  فريق  عن  تعديل  بشأنها  ورد   25 املادة  يخص  فيما 

واملعاصرة، السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

على  املفروضة  العقوبات  فيها  كتقرر  املادة  هاد  الوزير  السيد 
العمليات ديال، عفوا ديال التفويت التحف املجموعات املتحفية دون 

التصريح بذلك، هادي كنعتبروها في فريق األصالة واملعاصرة يمكن 

تكييفها على أساس أنها جنحة ضبطية وبالتالي ما نعطيوش لهاد الجنح 

كلها نفس التكييف، في حين أن التصدير ديال التحف واملجموعات 

املتحفية خارج اململكة دون ترخيص وال اإلستراد ديالها دون املوافقة 

املسبقة للِمؤسسة الوطنية للمتاحف، هادي كنقدروا، احنا عطيناها 

في فريق األصالة واملعاصرة أن يمكن تكييفها كجنحة تأديبية.

وأضفنا تعديال يتعلق بإضافة تزويرالتحف ألن حتى هو كاين، مع 

مراعاة بطبيعة الحال العقوبة األشد في القانون الجنائي اللي منصوص 

عليها في هاد اإلطار هذا.

فلسيد فل6ئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شك6ف فلسيدة فلنائبة،

هذا مهم، مشكل مهم جدا راه تكلمنا عليه في اللجنة، ولكن التعديل 

غير مقبول بحكم أن التزوير معاقب عليه في القوانين الجنائية، وال 

يمكن إلى إلى تكلمنا غير على التزويرغادي نغفلوا واحد العدد دالجنايات 

والجنح األخرى اللي حتى هي راه منصوص عليها في القانون، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

تفضلي، تفضلي.
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فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

غيرفي تبريركم السيد الوزير في اللجنة لتضمين هاد الجنح، نفس 
ما  الناس  وأن  التخفيف  يعني  مبدإ  تراعيو  بغيتوا  أنكم  العقوبات 
تعرفش إلحداث متاحف خاصة إلى غير ذلك، ولكن في املبدأ أن القاعدة 
القانونية مجردة، وأن تكييف ديال الجنح ما كانكيفوهش على حسب 
أن  األساس  وبالتالي  نستقطب،  باش  حساب  على  وال  ديالنا  الهوى 
تكون مراعاة ديال املساطر والتسهيالت تكون في أمور أخرى ضريبية، 
تحفيزات أخرى إلى غير ذلك في عالمة التمييز وغيرها، نشكروكم على 
تفاعل ديالكم الحذف ديال املادة 29 اللي أصال كان الوجود ديالها يعني 
كنشوفوا غير دستوري وغير قانوني في القانون، ولكن املستوى ديال هاد 

الجنح في العقوبة كنعتابروه يعني فيه نوع الحيف وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا،

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

عفوا، عفوا، أنا في دماغي، تقافتي أحيانا تتم�سي إلتجاه معين غير 
صحيح، أنا آسف، املعارضون عفوا، عفوا.

املوافقون: 30

املعارضون: 58

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون:58

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 30

25 تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة يرمي  فيما يخص املادة 
إلى إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 25 مكررة، تفضلي السيدة 

النائبة.

فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

السيد الرئيس، دمجت التعديلين ألنهم في نفس املادة وكيتعلقوا 
بنفس البند داك�سي في التقديم قدمتهم مباشرة وجاوبني السيد الوزير 

جملة واحدة.

فلسيد فل6ئيس:

واخا، السيد الوزير.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

كيما تفضالت السيدة النائبة، راه تكلمنا على هاد النقطة، األساس 
هو اإلنسجام مع القوانين األخرى، املنظومة القانونية ومراعاة ديال 
املبادئ العامة لتحديد العقوبات، وال سيما مبادئ التدرج والتناسب 
بين الزجر والسلوك اإلجرامي، وهنا املرجع هو القانون رقم 22.80 اللي 
كيحدد عقوبات على ممارسات وأعمال إجرامية مماثلة، إذن بقينا في 

هاد التوازن بحال نيت باش يكون إنسجام مع هاد القانون، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا،

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 31

املعارضون: 58

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 27 إجماع كذلك.

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 28 إجماع

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

املادة 29 اإلجماع كذلك؟

تفضل.

فلنائ4 فلسيد  مال بنشق6ون ك6يمي:

الفرق  يعني  بجميع  كنوهو   29 للمادة  بالنسبة  الرئيس  السيد 
والثقافة  التعليم  لجنة  في  حاضرين  كاموا  اللي  النيابة  واملجموعة 
تفاعال  وكنتفاعلو  دستورية،  وغير  قانونية  غير  مادة  ألنها  واالتصال 
إيجابيا مع السيد الوزير اللي أخذ القرار بالحذف ديالها، وبالتالي هي 

مادة محذوفة من النص، وشكرا السيد الرئيس.
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فلسيد فل6ئيس:

السيد الوزير، صحيح املالحظة ديال السيد النائب ؟ طيب، شكرا 
ندوزوها للتصويت؟ طيب.

أعرض املادة 29 للتصويت بالحذف، الحذف ساهل، إذن: اإلجماع.

املادة: 30 إجماع

املادة :31 إجماع

املادة 32 هي في الواقع هي املادة 33 في الصيغة األولى التي أحيلت 
على اللجنة، ورد بشأنها تعديل عن فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 

النائبة.

فلنائبة فلسيدة أمال ع6بوش:

املادة 33 التي أصبحت املادة 32 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 
كنقترحوا في فريق األصالة واملعاصرة أنه أن يدخله بعد نشر النصوص 
التطبيقية بالجريدة الرسمية داخل أجل ال يتعدى 6 أشهر من نشره 
بالجريدة الرسمية، املبرر ديال هاد التعديل ديالنا هو أن عندنا قوانين 
كثيرة أغرقت بالنصوص التطبيقية ودازت عليها عقد من الزمن ولحد 
اآلن ما تفعالتش املواد الراهنة فهاد النصوص التطبيقية، وبالتالي هاد 
القانون أغرق كذلك بالنصوص التطبيقية، عندنا ما يزيد ربما على 8 
ديال النصوص التطبيقية، فاألولى أننا نحددوا التاريخ لهاد صدور عاد 
النصوص باش يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، كنعتابروه لحد اآلن 
بعد املصادقة عليه كنعتبروه في فرق األصالة واملعاصرة أنه قانون على 
بياض ما دام أن النصوص التطبيقية ما حددتوش لها آجال، وقد ال 
تصدر هذه النصوص التطبيقية في اآلجال ديالها خصوصا في املواد اللي 

مرتبطة بها، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

السيد الوزير.

فلسيد عثمان ا6دوس وزي6 فلثقااة وفلشباب وفل6ياضة:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

شك6ف فلسيدة فلنائبة،

هذا كان عندنا نقاش داخل اللجنة وتبين أن كاين 2 داألمور في هاد 
التعديل: األمر األول اللي كيتعلق ب6 أشهر وهذا كان مقبول مع إعادة 
اللي هي السنة  الثاني  اللجنة مع فرق األغلبية، والشق  في  الصياغة 
املنصوص عليها في الفقرة الثانية هذا تعديل غير مقبول، حيث ملي 
كانت عندنا نقاشات ومفاوضات مع املصالح املختصة بالقطاع ديال 
الثقافة، وأيضا الناس للي كيعملوا في املؤسسة الوطنية للمتاحف، 
تبين أن الباحثين املتخصصين ما كاينش مبرر على هاد األجل ديال 

سنة، وهما عندهم دراية على هاد األعمال اللي كيقوموا بها والتقرير 
ديال املدة الالزمة باش تكون شوية املالءمة، وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الوزير.

املوافقون بالنسبة للتعديل:

املوافقون: 31.

املعارضون: 58.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:58

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون 31.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون:58.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون :31.

56.16  تعلق  رقم  قانون  مش6وع  على  النواب  مجلس  صادق 
باملتاحف.

نمر اآلن السيدة الوزيرة، السادة الوزراء إلى مشروع قانون رقم 
64.20 يق�سي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر 
في 26 من محرم 1442 )15سبتمبر 2020( بسن تدابير استثنائية لفائدة 
االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض 
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص 
غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق، املتضررين من تداعيات تف�سي 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد – 19(

لكم الكلمة السيد الوزير.

فلسيد محمد أمك6فز وزي6 فلشغل وفإلدماج فملنهي:

شك6ف فلسيد فل6ئيس،

بسم هللا فل6حمان فل6حيم وفلصالة وفلسالم على رسول هللا 
وآله وصحبه أ معين.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدة وفلسيد فلوزي6،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،
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السيدات  الرئيس،  السيد  جميعا  أشكركم  أن  البداية  في  أود 
والسادة  والسيدات  االجتماعية  القطاعات  لجنة  رئيسة  والسيدة 
أعضاء اللجنة وباقي أعضاء املجلس املوقر على حسن تفاعلكم وعلى 
نحن  الذي   64.20 رقم  القانون  مناقشة مشروع  اجتماعات  برمجة 
للمصادقة على مشروع  قانون  يتعلق بمشروع  األمر  اليوم،  بصدده 
املرسوم رقم 2.20.605 الصادر بتاريخ 2020/9/9 املنشور بالجريدة 
الرسمية بتاريخ 2020/09/19 والذي شكل األساس القانوني إلستمرار 
الدعم املوجه للمشتغلين بالعديد من القطاعات املتضررة التي تأثرت 

بشكل كبير نتيجة جائحة كرورونا كوفيد 19.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

نظرا لحاالت االستعجال الذي فرضتها االظرفية ولضرورة إصدار 
النصوص القانونية املرتبطة بالقرارات والتدابير املتخذة لفائدة األجراء 
الفصل  الستعمال  اللجوء  إلى  الحكومة  اضطرت  فقد  واملقاوالت، 
81 من الدستور الذي يتيح لها إمكانية إصدار مراسيم قوانين خالل 
الفترة الفاصلة بين الدورات باتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال 
املجلسين، على أساس عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان 

خالل دورته العادية املوالية.

وفي هذا اإلطار يأتي مشروع القانون رقم 64.20 الذي بين أيديكم 
والذي يق�سي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 02.20.605 بسن 
تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم والعمال املستقلين 
من  املتضررين  الصندوق  لدى  املؤمنين  األجراء  غير  واألشخاص 
تداعيات تف�سي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، أجدد لكم شكري 

وحسن تعاونكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد الوزير، وكذلك باسمكم البد من تقديم الشكر ملقرر 
لجنة القطاعات االجتماعية، السيد النائب عبد املجيد جوبيج.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: إجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 64.20 -أنا جاي أ 
عائشة،- مش6وع قانون رقم 64.16  ق�سي باملصادقة على فمل6سوم 
بقانون رقم 1.16.665 فلصادر في 16 من مح6م 441ف )5ف شتنرب 
فملنخ6طين  فملشغلين  بعض  لفائدة  فستثنائية  تدفبيب  بسن   )1616
بالصندوق فلوطني للضمان فال تماعي وفلعاملين لديهم فملص6ح بهم 
فملؤمنين  فأل 6فء  غيب  وفألشخاص  فملستقلين  فلعمال  ائات  وبعض 

ايبوس  تف�سي  ائحة  تدفعيات  من  فملتض6رين  فلصندوق  لدى 
كورونا كوايد 9ف.

نمر اآلن وأعتذر للسيدة الوزيرة ألن من ناحية الترتيب كان هناك 
الوزيرة  السيدة  منكم  أطلب  االرتباك،  ديال  التعبير شوية  إذا صح 
تقديم مشروع القانون املتعلق بإحداث الجمعية الخاصة باألعمال 

االجتماعية.

فلسيدة نزهة بوشارب وزي6ة إعدفد فلتبفب فلوطني وفلتعميب 
وفإلسكان وسياسة فملد نة:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين.

فلسيد فل6ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
لوزارة  االجتماعية  األعمال  تنظيم مؤسسة  بإحداث  املتعلق   13.16
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة بعد أن صادق 
عليه مجلس املستشارين باإلجماع بتاريخ 3 فبراير 2021، وصادقت 
والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  باإلجماع  أيضا  عليه 
وسياسة املدينة بمجلس النواب في اجتماعها املنعقد بتاريخ 8 فبراير 
للسيد  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  الفرصة  تفوتني  لم  حيث   ،2021
الرئيس وأعضاء اللجنة املحترمين وأن أنوه بالجدية والروح العالية التي 
يبرهنوا عليها أغلبية ومعارضة وعلى تفاعلهم اإليجابي أثناء مناقشة 

مشروع هذا القانون.

املؤسسة  بإحداث  يتعلق  الذي  القانون  هذا  مشروع  تقديم  إن 
ذات الطابع االجتماعي يأتي في إطار تنزيل التوجيهات امللكية السامية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، الرامية إلى 
العناية واالهتمام بالعنصر البشري باعتباره قاطرة للتنمية، ورافدا 

أساسيا من روافد تحفيز الطاقات املنتجة،

وهو ما تنخرط فيه مؤسستكم املوقرة بمجلسيها، حيث ال تدخر 
أي جهد بالدفع بهذا الجانب للنهوض باألوضاع اإلجتماعية والصحية 
تحرص  التي  اإلرادة  نفس  وهي  العمومية  بالقطاعات  للعاملين 
وبرامجها  وسياستها  خططها  في  تعميمها  على  وتعمل  الحكومة  عليها 
وأنشطتها بمختلف قطاعاتها الوزارية، من خالل تعزيز اإلطار القانوني 
واملؤسساتي وتوفير البنيات الالزمة للرفع من الخدمات اإلجتماعية التي 

تقدم للعاملين باملرافق واملؤسسات العمومية للدولة.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

إن مشروع القانون املعروض على أنظار مجلسكم املوقر هو ثمرة 
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مشاورات داخلية وموسعة مع املصالح التابعة لوزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة والهيئات النقابية وجمعيات 
األعمال اإلجتماعية بالوزارة واملؤسسات التابعة لها واملوضوعة تحت 
وصايتها، وهو أيضا نتاج مشاورات خارجية مع كل من وزارة اإلقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة واألمانة العامة للحكومة.

ويروم هذا املشروع من خالل مقتضياته إلى إرساء قواعد تنظيمية 
عفوا  مراعاة  مع  اإلجتماعية،  األعمال  مؤسسة  تدبير  حسن  تكفل 
شروط الحكامة الجيدة وتمثيلية املوظفين وتقوية الرقابة على املال 
العام، مع السعي إلى تثمين مكتسبات املوظفين وتنميتها عبر مأسسة 
تسعى  التي  األهداف  تحديد  من خالل  سيما  وال  اإلجتماعي،  العمل 
إليها املؤسسة، مع التنصيص على األجهزة املسيرة للمؤسسة وتوضيح 
اختصاصاتها، فضال على تدقيق النظام املالي ووضع املوارد البشرية 

الضرورية ملباشرة مهامها.

حض6فت فلسيدفت وفلسادة،

إن إخراج هذه املؤسسة إلى حيز الوجود سيكون ال محالة له وقع 
إيجابي ومباشر على تحسين والرفع من جودة الخدمات املقدمة إلى كل 
لها  التابعة  العمومية  الوزارة واملؤسسات واملقاوالت  لهذه  املنتسبين 
والخاضعة لوصايتها، من متقاعدين وموظفين وأعوان ومستخدمين 
وأسرهم وذويهم. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. شكرا السيد 

الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب.

فلسيد فل6ئيس:

الشكر  تقديم  باسمكم البد من  الوزيرة، وكذلك  السيدة  شكرا 
وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  مقرر  للسيد 

املدينة، السيد النائب سعيد الزايدي. نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

6ف.3ف  تعلق  رقم  قانون  مش6وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحدفث وتنظيم مؤسسة فألعمال فال تماعية لوزفرة إعدفد فلتبفب 

فلوطني وفلتعميب وفإلسكان وسياسة فملد نة.

والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  الوزيرة،  السيدة  اآلن  ننتقل 
النواب إلى الجلسة الثانية التي سيكون موضوعها مقترح قانون يرمي 
إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2-1 من القانون املنظم لاللتزامات 
والعقود كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل 

اإللكتروني للمعطيات اإللكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007.
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محض6 فلجلسة فلثامنة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 27 جمادى األخيرة 1442 )10 فبراير 2021(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الحادية عشر صباحا  الساعة  من  ابتداء  دقائق  فلتوقيت: ستة 
والدقيقة الخمسين.

 دول فألعمال: جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مقترح 
قانون يرمي على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون 
املنظم لاللتزامات والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 
املتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات االلكترونية الصادر بتاريخ 30 

نوفمبر 2007.

فلسيد فل6ئيس:

والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  الوزيرة،  السيدة  اآلن  ننتقل 
النواب، إلى الجلسة الثانية التي سيكون موضوعها مقتراح قانون يرمي 
على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون املنظم لاللتزامات 
والعقود كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل 

االلكتروني للمعطيات االلكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

الكلمة ألحد واضعي املقترح ال�سي أبليال، تفضل.

فلنائ4 فلسيد عبد فل6حمان أبليال:

بسم هللا فل6حمن فل6حيم.

فلسيد فل6ئيس،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيد ن فلوزي6ين فملحتبمين،

فلسيدفت وفلسادة فلربملانيين فملحتبمين،

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان اجتماعا يوم 20 
وزير  السيد  اللجنة وحضور  رئيس  السيد  رئاسة  تحت   2021 يناير 
العدل، خصص هذا الجتماع للدراسة والتصويت على مقترح القانون 
ال�سي مصطفى  الشناق،  ال�سي خالد  النواب  السادة  به  تقدم  الذي 

بايتاس وعبدو ربه.

وقد تشرفت بتقديم هذا املقترح أمام أعضاء اللجنة بالنيابة عن 
زمالئي، حيث أبرزت أهمية هذا املقترح املنصب على الفقرة الثالثة من 
الفصل الثاني من قانون اإللتزامات والعقود كما وقع تعديله بموجب 
قانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، 
تنص هذه الفقرة على ما يلي: غير أن الوثائق املتعلقة بتطبيق أحكام 
مدونة األسرة واملحررات العرفية املتعلقة بالضمانات الشخصية أو 

العينية ذات الطابع املدني أو التجاري ال تخضع ألحكام هذا القانون 
ماعدا املحررات املتعلقة املنجزة من لدن شخص ألغراض مهنية، نحن 
في هاد املقترح الذي تقدمنا به الحظنا بأن الصياغة الواردة في هذه 
الفقرة تحتاج إلى مراجعة من أجل رفع اللبس والغموض، وهذا اللبس 
متضمن في عبارة ال تخضع ألحكام هذا القانون، واش املقصود هنا هو 

قانون اإللتزامات والعقود أم املقصود هو قانون رقم 53.05؟

طبعا ظهير النص يوحي بأن املقصود بعبارة هذا القانون هو قانون 
اإللتزامات والعقود، مادام أن هذا الفصل 2 وارد في إطار هاد القانون 
اللي هو قانون اإللتزامات والعقو،د ولكن منطقيا، منطقيا نية املشرع 
اللي هو مشرع قانون اإللتزامات والعقود ال يمكن وال يجب أن تتجه 
مطلقا إلى إستثناء أحكام األسرة واألحكام املتعلقة بالضمانات العينية 
أو الشخصية من الخضوع للقاعدة العامة اللي هي األحكام الواردة في 
قانون اإللتزامات والعقود من أهلية ومن ر�سى ومن سبب وإلى غير ذلك، 
بحيث أن املعروف أن جميع التصرفات القانونية تخضع لهاد القانون 

األم اللي هو قانون اإللتزامات والعقود.

القانون،  املقصود بصيغة هذا  بأن  املقترح  في  اعتبرنا  وبالنتيجة 
بصيغة أحكام هذا القانون هو القانون رقم 53.05 والتمسنا بالتالي 
تدقيق الصياغة رفعا لكل لبس، طبعا هذا املقبول هوالجزء األول من 
املقترح، كاين واحد املقترح أيضا تضمن واحد الجزء ثاني يتعلق بمفهوم 
املحررات العرفية الواردة في نفس الفقرة وقلنا بأنه يجب تغييرها أو 
تعديلها حتى تكون منسجمة مع أحكام املادة 4 من الحقوق العينية، 
ولكن النقاش إلى آخره ارتأينا سحب هاد الجزء الثاني وبقينا على الجزء 

األول من املقترح.

في األخير وبعد التفاعل اإليجابي مع املقترح من طرف لجنة العدل 
والتشريع ومن طرف الحكومة ممثلة في السيد وزير العدل، تم التصويت 
باإلجماع على املقترح كما عدلته اللجنة، وباملناسبة وبإسمي وبإسم 
السيدين البرملانيين الذين شاركاني في تقديم هذا املقترح نتقدم بخالص 
الشكر إلى أعضاء اللجنة وإلى رئيس اللجنة وإلى الحكومة وإلى السيد 
وزير العدل على التفاعل اإليجابي، ولكن أيضا على التفاعل السريع مع 

هاد املقترح وشكرا.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا السيد النائب موالي عبد الرحمان إمليال، أعرض للتصويت 
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون املنظم لإللتزامات 

والعقود كما صادقت عليه اللجنة.

املوافقون : إجماع

السيد الرئيس ال�سي العبدي إجماع؟

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.
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صادق مجلس النواب على مقتبح قانون  6مي إلى تعد ل فلفق6ة 

فلثالثة من فلفصل ف.1 من فلقانون فملنظم لإللتزفمات وفلعقود كما 

وقع تعد له بمو 4 فلقانون رقم 53.65 فملتعلق بالتبادل فإللكتبوني 

للمعطيات فإللكتبونية فلصادر بتاريخ 36 نوامرب 1667.

نمر مباشرة السيدات والسادة النواب،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيد ن فلوزي6ين،

إلى الجلسة اإلختتامية ألسباب إجرائية تهم إقامة السيدات والسادة 

النواب. لذلك إذا سمحتم بعدما أنهينا هذه الجلسة املهمة، نمر اآلن 

مباشرة إلى اإلستماع إذا تفضلتم بذلك.
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محض6 فلجلسة فلتاسعة وفلسبعين بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 27 جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

فل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: خمسة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة السادسة والخمسين.

الدورة  الختتام  مخصصة  عمومية  جلسة  فألعمال:   دول 
التشريعية األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية 

العاشرة.

فلسيد فلحبي4 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب رئيس فلجلسة:

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيد ن فلوزي6ين،

فلسيدفت وفلسادة،

هاد  منكم،  لطف  نختتُم..نحيدها...هذا  الدستور،  ألحكام  طبقا 
الكمامة ماشاء هللا، قلت طبقا ألحكام الدستور نختتم اليوم أشغال 
الدورة التشريعية األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية 
التشريعية العاشرة، على مستوى الجلسات العمومية، إذ إن نظامنا 
مفتوحة  الدائمة  النيابية  اللجان  أشغال  تظل  بأن  يق�سي  البرملاني 
على مدار السنة، وتلَك من امِليزات األساسية االيجابية لديمقراطيتنا 

املؤسساتية.

ويأتي اختتام كما في علمنا جميعا اختتام هذه الدورة في سياق وطني 
جد خاص، ليس من سماته فقط الجائحة التي تعاني منها البشرية منذ 
أكثر من سنة، والتي تجثم على مختلف مناحي الحياة، ولكنه يتميز أيضا 
صاحب  بقيادة  بالدنا  تراكمها  ونجاحات  بمكاسب  وأيضا  بأحداث، 
أيما  ملعتزون  جميعا  وإننا  أعزه هللا.  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
اعتزاز بأن يكون مجلس النواب، إلى جانب باقي السلطات واملؤسسات، 
منخرطا في هذه الدينامية الوطنية، متمثال توجيهات وتعليمات جاللة 
امللك، ومنها ما ورد في الخطاب السامي الذي وجهه جاللته إلى األمة 
أحَد  يشكل  والذي  الحاليِة،  التشريعيِة  السنِة  افتتاح  بمناسبة 

مرجعياِت اشتغاِلنا.

من  ذلك  منا  تطلب  ومهما  والتحديات،  السياقات  تكن  ومهما 
في  الترابية كانت، وماتزال، وستظل،  تضحيات، فإن قضية وحدتنا 
طليعة اهتماماتنا وأشغالنا وانشغاالتنا. وقد كان التدخل الحاسم، 
من   2020 نونبر   13 يوم  امللكية  املسلحة  للقوات  والسلمي  الحازم، 

أجل نهاء الوضع الذي خلقته مجموعة إرهابية بقطع الطريق في معبر 
الكركرات في أق�سى الجنوب املغربي، وعرقلة حركة املرور على الطريق 
 في 

ً
الدولي العابر نحَو باقي البلداِن االفريقية، خطوة حاسمة فاصلة

اِرجِة عن القانون.
َ
التعاطي امليداِني مع السلوكاِت الخ

وقد تصرفت القوات املسلحة امللكية، في إطار الشرعية وبطريقة 
املغربي،  املوقف  بشرعيِة  مدعومة  وصرامة،  بحزم  ولكن  سلمية، 
امللك  جاللِة   

َ
ف

ْ
ل
َ
خ ِد  َوحَّ

ُ
امل الوطني  وباملوقف  قوية،  وطنية  وبتعبئة 

ى صاحب 
َ
محمد السادس حفظه هللا. فإلى هذه القوات وقائدها األعل

الجاللة، كل التقدير ووافر االحترام والتبجيل.

وعلى عكس ما توهم خصوم وحدتنا الترابية، فإن املواقف الدولية 
بالدنا  اتخذتها  التي  لإلجراءاِت  مثمنة  جاءت  واإلقليمية،  واإلفريقية 
كونها تتأسس على الشرعية وتتوخى فرض القانون. وعلى النقيض من 
مواقفهم الشاردة، والتي باتت معزولة على املستوى الدولي، جاء موقف 
الواليات املتحدة األمريكية يوم العاشر من دجنبر 2020 الذي أقر رسميا 
بأن األقاليم الجنوبية املغربية املسترجعة هي جزء ال يتجزأ من التراب 
الوطني املغربي، فيما واصلت عدة دول فتح قنصليات لها في حاضرتي 

أقاليم الجنوب املغربي: العيون والداخلة تكريسا للشرعية.

وفي هذا الصدد ال يسعنا، في مجلس النواب، إال أن نقدر عاليا 
 الواليات املتحدة، البلد الصديق والحليف للمغرب، ومواقف 

َ
موقف

أشقائنا وأصدقائنا في مختلف املناطق الجيو-سياسية الذين يدعمون 
الشرعية ويساندون وحدتنا الترابية.

واسمحوا لي، زميالتي زمالئي، السيدة والسيدين الوزيرين في هذه 
مساِر  في  التاريخي  املنعطف  هذا  خلفية  وعلى  الدستورية،  اللحظة 
قضيتنا الوطنية، أن أذكر من يحتاج إلى التذكير، ببعض الثوابت في ما 

فتعل حول وحدتنا الترابية:
ُ
يخص النزاع امل

- أول هذه الثوابت يتمثل في أن األمَر يتعلق بقضية مصيرية؛ فنحن 
لسنا بصدد نزاع على حدود، بل كفاح وطني مشروع من أجل تثبيت 
ومؤسسات  كيانا،  عريقة  ودولة  كأمة  وجودنا  والوجود،  الشرعية 
وحضارة وغنى وتنوعا ثقافيا وإسهاما قاريا ودوليا في بناء عالم مستقر 

تحترم فيه سيادة الدول.

- ثاني الثوابت يتمثل في أن الوهم الذي يزدهر لدى األطراف التي 
تعادينا في حقوقنا التاريخية املشروعة، أصبحت مكشوفة تناقضاته 
قيد التبدد، وأن مشروع االنفصال سائر إلى حتفه النهائي باالندثار 
والزوال، أوال بفضل تشبث أخواتنا وإخواننا سكان األقاليم الجنوبية 
بمغربيتهم ومشاركتهم في تعزيز عمل املؤسسات الوطنية، ومنها مجلس 
الحكامة،  وهيئات  واملنتخبة  الدستورية  املؤسسات  وباقي  النواب، 
وفي تدبير شؤون البالد. ثانيا بفضل اللحمة الوطنية التي تشكلت عبر 
اليوم املشاريع اإلنمائية  الوطن، والتي تعززها  نات  ّوِ

َ
ُمك بين  العصور 

املهيكلة التي تنفذ في األقاليم الجنوبية.
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ومن جهة أخرى، فإنه من العبث الكبير، أن يتصور البعض أن يكون 
املغرب البلد الوحيد، في العالم، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين، من يصار إلى االجتزاء من ترابه الوطني. فعلى عكس 
بعض التحريفات والقراءات التجزيئية واملبتورة للممارسات الدولية، 
فقد أثبتت جميع الحاالت املقارنة أن البلدان التي كانت مستعمرة، 
استعادت أراضيها واستكملت وحدتها الترابية، فيما اصطدمت جميع 
محاوالت االنفصال منذ ما ال يقل عن أربعين عاما، على األقل، بالرفض 

الصارم شعبيا ورسميا ودوليا ملشاريع التفتيت والتجزئة.

- أما ثالث الثوابت، فيتمثل في أن تموقع بالدنا اليوم، ِجيو-سياسيا 
واقتصاديا، وكوَنها ركيزة استقرار إقليمي وقاِري ودوِلي، وقوة اقتصادية 
وسياسية وديمقراطية صاعدة، ودورها في درء مخاطر اإلرهاب وأسباب 
عدِم االستقرار، قد جعل منها شريكا دوليا متميزا، موثوقا به، وال محيد 

عنه في املنطقة األورو-متوسطية والقارة االفريقية والعالم.

تتعزز بمبادرة  الثقة  في أن هذه املصداقية، وهذه  وما من شك 
الحكم الذاتي التي تقدمت بها بالدنا منذ 2007، واعتبرت من طرف 
 
َ
 الصادقة

َ
املجموعة الدولية والقوى النافذة في القرار الدولي املبادرة

 الوحيدة، وأساس الحل املمكن، املستدام والواقعي للنزاع 
َ
والواقعية

املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.

وفي املقابل، تظل األطراف األخرى سجينة املا�سي الجامد، عوض 
ورفع  املستقبل،  صناعة  على  املفتوح  التاريخ  دينامية  في  االنخراط 
التحديات املشتركة الحقيقية. وال غرابة في أن يزدهر لديها هذه األيام 
الوهمية والكذب على  البطوالت  التضليل اإلعالمي واختالق  خطاب 

الرأي العام. وهذا نموذج صارخ آخر للشرود الدبلوما�سي.

فلسيدفت وفلسادة،

فلزميالت وفلزمالء فألعزفء،

 19 كوفيد  جائحة  بالدنا  تواجه  املعمور،  بلدان  باقي  غرار  على 
مجموع  وفي  الثقيلة.  واالجتماعية  االقتصادية  وكلفتها  وتداعياتها 
فصول املعركة ضد الوباء، بما في ذلك الحجر الصحي وما استلزمه من 
واجتماعية وصحية،  واقتصادية  مالية  وتدابير  وسياسات  تشريعات 
 ما بعد الحجر الصحي وما تطلبه ذلك من مستلزمات وحزم 

ُ
ثم مرحلة

التي  للتلقيح  الوطنية  الحملة  إلى  وصوال  للمقاوالت،  ومواكبة  مالية 
أعطى انطالقتها صاحب الجاللة -حفظه هللا- يوم 28 يناير املا�سي، في 
كل هذه الفصول، يجسد التبصر، واالستشراف، وقيمة القيادة، وقوة 
القيادة، قيادة جاللة امللك محمد السادس، املليئة باملعاني اإلنسانية، 
والحزم في حماية املجتمع وحفظ الحقوق، وترسيخ قيم التضامن، 
وحس التوقع، في سياق من أصعب السياقات التي عرفتها البشرية في 
العصر الراهن، قيادة يلتف حولها الشعب املغربي بمختلف مكوناته 

وقطاعاته ومؤسساته.

إلى  واملخاطر  إلى فرص،  األزمة  تحويل  بالدنا من  ذلك  وقد مكن 

احترازات جماعية، والنقص في املوارد إلى مبادرات عملية ناجعة، والعجز 
االجتماعي إلى حركة تضامن، وإرساء ركائز مغرب ما بعد كوفيد في سياق 
التحوالت العاملية التي هو بصدد إحداثها في أنماط االقتصاد، واإلنتاج، 
لتدبير  املقارنة  واملمارسة  النماذج  بينت  وقد  والعالقات.  والخدمات 

الجائحة، نجاعة وفعالية وتميز تعاطي املغرب مع الوباء وتداعياته.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

فلزميالت وفلزمالء فألعزفء،

كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مناسبات سابقة، فإنه من املفترض 
أن يكون لكل دينامية مجتمعية صداها في املؤسسة التشريعية، امللزمة 
بالتفاعل والتجاوب مع حاجيات وانتظارات املجتمع، رقابة وتشريعا 
مع  والتواصل  البرملانية  والدبلوماسية  السياسات  تقييم  مجال  وفي 

الرأي العام واالضطالع باملهام التمثيلية.

اختصاصاته  ممارسة  مجلسنا  واصل  بذلك  عمال  بذلك،  وعمال 
الخاص   

َ
السيا متمثال  ووظائفه،  بمهامه  واالضطالع  الدستورية، 

كذلك  ومستحضرا  واملركزية  الكبرى  الوطنية  القضايا  مع  ومتفاعال 
توجيهات صاحب الجاللة امللك محمد السادس -حفظه هللا- خاصة 
التشريعية 

َ
الواردة منها في الخطاب السامي الذي افتتح به جاللته الدورة

الحالية.

وهكذا، حرص املجلس في املجال الرقابي على أن يكون قريبا ومتفاعال 
املخصصة  األربع  الجلسات  إن جلستين من  إذ  املجتمع،  مع قضايا 
للسياسة العامة التي عقدها املجلس برسم الدورة، خصصتا للقضية 
األقاليم  في  التنموية  باملشاريع  يتعلق  األول  محورين،  في  الوطنية 
الجنوبية املغربية، فيما تمثل الثاني في دور الدبلوماسية الوطنية في 
صون الوحدة الترابية للمملكة، فضال عن عقد جلسة خاصة يوم 13 

نونبر 2020 حول الوضع في منطقة الكركرات.

وقد جسدت املداخالت املقدمة والتنافس الراقي، خالل الجلستين 
ذلك االجماع الوطني الحاصل حول الوحدة الترابية وتعبئة الجميع 
خلف جاللة امللك من أجل ترصيد املكاسب، وحملت رسائل وطنية 
صادقة تعيد تأكيد العزم على دحر أوهام االنفصال ومشاريع زرع عدم 

االستقرار.

األسئلة  جلسات  باقي  في  برمجتها  تمت  التي  األسئلة  وتمحورت 
الرقابية األسبوعية، التي بلغ عددها 13 جلسة، حول قضايا قطاعية 
القطاعات  الجائحة والتدابير املتخذة في عدد من  ارتباط بسياق  في 
االقتصادية  األنشطة  على  للجائحة  الوخيمة  اآلثار  لتجنب  الحيوية 
السلطتين  بين  املشترك  الهاجس  كان  وقد  االجتماعية.  والخدماِت 
إطار  في  املواضيع،  هذه  ومناقِش  برمجة  في  والتنفيذية  التشريعية 

دستوري، هو تمنيع مختلف القطاعات واألنشطة.

املؤسسات  ومديري  ورؤساِء  الحكومة  أعضاء  مساءلة  وشكلت 
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العمومية من جانب اللجان النيابية الدائمة مناسبة لحوار صريح وبناء 
ونقدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تناول تدبير ونتائج وحكامة 
خمسة عشر قطاعا تمخض عنه مخرجات وتوصيات بشأن تجويد 
مراقبة  لجنة  تقرير  بمناقشة  أمس  توجناه  حوار  واألداء،  الخدمات 
املالية العامة حول صندوق اإليداع والتدبير، مؤسسة ال تخفى أهميتها 

االستراتيجية والتاريخية في تحقيق التنمية ببالدنا.

كلفت  التي  االستطالعية  املهام  إنجاز  النيابية  اللجان  وواصلت 
بها والبالغ عددها 17 مهمة رخص لها مكتب املجلس، كما تم تقديم 
ومناقشة تقريرين ملهمتين استطالعيتين حول أوضاع خدمات بعض 
قنصليات اململكة وأوضاع السجون. ويستفاد من جرد أعمال اللجان 
لنجاعة هذه  اعتبارا  الرقابية  األعمال  إلى  أكبر  ميل  تكريس  النيابية 

اآللية الدستورية ومردوديتها على حكامة املرفق العام وأدائه.

وفي باب التشريع، يمكن اعتبار حصيلة أشغالنا نوعية، فعلى الرغم 
من الحيز الزمني الكبير الذي تأخذه عادة مناقشة مشروع قانون املالية 
الجلسات  مستوى  على  اإلجمالي  عددها  بلغ  الذي  عليه  والتصويت 
15 جلسة و56 من الزمن املخصص للتشريع على مستوى اللجان(، 
فقد صادق املجلس على نصوص نوعية أذكر منها على سبيل املثال، 
لالستثمار  السادس  محمد  بإحداث صندوق  يق�سي  قانون  مشروع 
لتمويل  استراتيجية  عمومية  كآلية  بإحداثه  امللك  جاللة  أمر  الذي 
االستثمارات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة 
الدينامية االقتصادية واالستثمارية الوطنية وإحداث صناديق قطاعية 
 
َ
لتمويل االستثمارات. وصادق مجلُسنا أيضا على قوانين تتوخى مسايرة
التطورات التكنولوجية وترسيخ الثقة في املعامالت املالية والتجارية 
كما هو الحال بالنسبة ملشروع القانون املتعلق بخدمات الثقة بشأن 

املعامالت االلكترونية.

االتفاقيات  من  عدد  على  املبدأ  حيث  من  املصادقة  جانب  وإلى 
الدولية التي تعزز عالقات بالدنا مع باقي البلدان، صادقنا على مشاريع 
من  والثقافي  الفكري  ملشهدنا  بالنسبة  قصوى  أهمية  ذات  قوانين 
قبيل مشروع القانون املتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية 
ومشروعي القانونين املتعلقين باملتاحف واملؤسسة الوطنية للمتاحف. 

وبذلك يكون املجلس قد صادق برسم الدورة على 35 مشروع قانون.

املجلس  التشريعية ألعضاء  للمبادرات  وتثمينا  أخرى،  ومن جهة 
للمصادقة على خمسة مقترحات قوانين  خصص مجلسنا جلستين 
ليصل عدد النصوص املصادق عليها برسم الدورة أربعين نصا. ولئن 
كنا نسجل بإيجاب تجاوب الحكومة مع هذه املبادرات، فإننا نتطلع إلى 
مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد 

الكبير من مقترحات القوانين املتراكمة املستعجلة والبالغ عددها 223.

إعطاء  في  امللك  توجيهات جاللة  تنفيذ  في  املجلس  من  وانخراطا 
العمل  مجموعة  أنهت  والتضامنية،  االجتماعية  أبعادها  التنمية 

املوضوعاتية املكلفة باملنظومة الصحية التي شكلها املجلس أعمالها 
ومنظومة  الصحة  قطاع  لحالة  تشخيصا  يتضمن  تقرير  بإعداد 
التغطية الصحية ومخرجات وتوصيات لإلصالح التشريعي واملؤسساتي 

والتنظيمي، وسيعرض هذا التقرير في بداية دورة الربيع إن شاء هللا.

وتجسيدا للربط الجدلي بين قضايانا الوطنية الداخلية وعالقاتنا 
الثنائية  الدبلوماسية  واجهة  في  العمل  مجلسنا  واصل  الخارجية، 
ومتعددة األطراف من خالل احتضان عدد من امللتقيات املوضوعاتية 
واملشاركة في املؤتمرات الدولية التي اهتم عدد منها بدور املشرعين عبر 

العالم في التصدي للجائحة ومختلف انعكاساتها.

مع  أجريناها  التي  العديدة  االتصاالت  كانت  أخرى،  جهة  ومن 
عدد من املؤسسات التشريعية الوطنية واملنظمات البرملانية متعددة 
األطراف مناسبة لتوضيح مواقف بالدنا ومواصلة التعريف بمشروعية 
قضية وحدتنا الترابية. وقد ملسنا في هذا الصدد تقديرا جليا وتفهما 
واسعا لإلجراءات التي اتخذتها بالخصوص لفرض القانون في نقطة 
البيانات  ذلك  عبرت عن  كما  املغربي،  الجنوب  أق�سى  في  الكركرات 

والرسائل الرسمية الصادرة عن كل هذه األطراف.

وقد حرصنا بدورنا في مجلس النواب على تأكيد تضامننا مع البلدان 
الشقيقة خاصة في افريقيا وأمريكا الالتينية في املعركة الجماعية ضد 

الوباء.

واسمحوا لي في هذا السياق أن أؤكد أن مواجهة الوباء، خاصة 
املسؤوليات  مع  تنسجم  ال  نزعات  عن  أبانت  التلقيح  مرحلة  خالل 
املشتركة امللقاة على املجموعة الدولية. إن الضمير العالمي، وواجب 
التضامن اإلنساني، وكل القيم الحقوقية ممتحنة اليوم في هذه املرحلة 
الحاسمة من التصدي للجائحة ولن نر�سى، الزميالت والزمالء، بأن 
يكتب التاريخ أن أغنياء العالم تخلوا عن الجزء األعظم من البشرية في 

لحظات الشدة هاته.

وقد كان جاللة امللك محمد السادس، في هذا األمر، كما في باقي 
بداية  إذ أطلق جاللته منذ  الدولية، توقعيا واستباقيا،  اإلشكاليات 
الجائحة مبادرة لرؤساء الدول االفريقية ملواجهة فيروس كورونا، فيما 
زود املغرب، بأمر من جاللته، بعض البلدان االفريقية بأدوية ومواد 

ملكافحة الجائحة وهي في بداية انتشارها.

بالقضايا  املغرب  التزامات  صميم  في  املبادرات  هذه  وتدخل 
اإلنسانية والعادلة للشعوب وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني 
الذي وجد دائما في املغرب وفي أصعب لحظات كفاحه الوطني السند 
السيا�سي والدبلوما�سي واملادي، إذ يحفظ التاريخ لبالدنا أن قرارات 
حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني اتخذت على أرض اململكة على سبيل 
املثال: تأسيس منظمة املؤتمر اإلسالمي التي انبثقت عنها لجنة القدس 
برئاسة جاللة املغفور له الحسن الثاني طيب هللا ثراه، ثم جاللة امللك 
محمد السادس حفظه هللا، واالعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير 

الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
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وكما أكد ذلك صاحب الجاللة فإن املوقف املغربي في دعم قضية 
الشعب الفلسطيني سيظل ثابتا وأن اململكة ستواصل التزامها املوصول 
والدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا املوقف ال 
يحتمل املزايدة عليه، وأنه مبني على الثبات واملبدإ وعلى التشبث بقيِم 
العدل والسلم والحوار، ودعم هذا الشعب في املحن التي مر منها وما زال 
يمر منها، وفي مفاوضات قيادته الشرعية من أجل قيام دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف ذات املكانة الخاصة لدى ملوك املغرب كما 

لدى الشعب املغربي.

فلزميالت وفلزمالء،

فلسيدة فلوزي6ة،

فلسيد ن فلوزي6ين،

يمكن اعتبار أعمالنا خالل هذه الدورة، حلقة أخرى مثمرة في تعزيز 
مساهمة مجلس النواب في إغناء تشريعنا الوطني، وفي ممارسة الرقابة 
البرملانية املؤسساتية على أساس التعاون والتكامل بين السلط، هدفنا 
املؤسساتي  البناء  وتعزيز  الديمقراطية  املمارسة  ترسيخ  هو  جميعا 
ومواصلة تمثل فكرة اإلصالح الشامل وجعل هذه املؤسسات تحظى 
بثقة املواطنات واملواطنين كي تواصل بالدنا تموقعها كقوة ديموقراطية 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  بقيادة  صاعدة  واقتصادية 

حفظه هللا.

وفي الختام، أؤكد أن هذه الحصيلة ما كانت لتتحقق لوال التعاون 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة 
البرملان  مع  والعالقات  االنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  والسيد 
ومجموع أعضاء الحكومة الذين أتوجه إليهم بالشكر الجزيل والذي 
أخص به أيضا وسائل اإلعالم الوطنية وموظفات وموظفي املجلس على 

تعبئتهم املتواصلة لبلوغ ما نحن بصدد تحقيقه.شكرا لكم جميعها.

فلسيدة أسماء فغاللو أمينة فملجلس:

فململكة فملغ6بية

فلربملان

مجلس فلنوفب

ب6قية م6اوعة إلى صاح4 فلجاللة، فمللك محمد فلسادس، 
نص6ه هللا

بمناسبة اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من 
الوالية التشريعية العاشرة، الثالثاء املوافق 10 فبراير 2021.

أش6ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل6حيم  فل6حمن  هللا  بسم 
فمل6سلين وآله وصحبه أ معين.

موالي صاح4 فلجاللة وفملهابة،

فلسالم عليكم ورحمة هللا وب6كاته،

وبعد، يتشرف رئيس مجلس النواب باألصالة عن نفسه ونيابة عن 
كافة أعضاء مجلس النواب، بأن يرفع إلى املقام العالي باهلل هاته البرقية 
في إثر اختتام أشغال الدورة التشريعية األولى من السنة التشريعية 
يا موالي  لنعبر لكم  التشريعية الحالية، وذلك  الوالية  الخامسة من 
العالية باهلل  الوالء واإلخالص لجاللتكم ولنجدد للسدة  عن صادق 
آيات االمتنان والتعلق، ونحن نضرع إلى هللا عز وجل بأن تجدكم هاته 
البرقية وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية موفقين بإذن هللا في 
سائر األقوال واألفعال، وبالخصوص في العبور بسالم بشعبكم الوفي 
من هاته املرحلة الصحية الوعرة املطبوعة بتداعيات الجائحة، وفي أن 
تكلل جهودكم الكريمة ومبادرتكم الخيرة في هذا اإلطار في النجاح الكبير 

املنشود.

في  الظرفية االستثنائية  نأل جهدا خالل هاته  يا موالي لم  وإننا 
االنخراط الكامل في أفق توجيهاتكم املولوية السامية، وذلك بمجابهة 
وإنما  الضرورية،  االحترازية  بالتدابير  فقط  ال  التداعيات  مختلف 
بمواصلة العمل اليومي في كافة القطاعات والحقول املجتمعية وعدم 
الركون إلى إكراهات الجائحة وضغوطها، ومن تم واصل مجلس النواب 
أشغاله اليومية والنهوض بكامل مهامه والتزاماته ووظائفه الدستورية، 
السياسات  تقييم  أو  الحكومي  العمل  مراقبة  أو  التشريع  في  سواء 
العمومية خالل هاته الدورة، وفي واجهة العمل الدبلوما�سي البرملاني 
وسائر  وأصدقائنا  أشقائنا  مع  التواصل  أشكال  أن معظم  ولو  حتى 
املنظمات البرملانية أصبح يتم عن بعد، لكن املحافل التي كان الحضور 
فيها ضروريا كان املجلس ال يتردد عن الحضور الفعلي واإلسهام بما 
وحدتنا  قضية  مقدمتها  وفي  وشعبنا،  لبالدنا  العليا  املصالح  يخدم 
الترابية بكل ما تمثل في العقل الوطني في الوجدان العام، وفي اإلرادة 

واملبادرة واألداء امللموس.

وإنها ملناسبة سانحة للتوجه إليكم يا موالي بتحيات الشكر والتقدير 
الذي  واملسؤول  الجريء  الحكيم  الوطني  للقرار  واإلكبار  واالمتنان 
اتخذتموه خالل شهر نونبر 2020 قصد فتح الطريق في معبر الكركرات 
بالصحراء املغربية، لقد كان ذلك القرار الذي نفذته قواتنا املسلحة 
امللكية املظفرة الساهرة على ترابنا الوطني وأمنه وحدوده واستقرار 
سكانه سالمته، امتثاال لرؤية وأمر القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية 
رئيس أركان الحرب العامة موالنا صاحب الجاللة حفظه هللا ونصره. 
وتجسيدا لروح الواجب الوطني وفي إطار واضح من املشروعية واحترام 
القوانين الدولية وقرارات وعهود املنتظم الدولي، وكان ذلك الحدث 
مبعث اعتزاز وفخر من كافة أعضاء مجلس النواب وجميع مكونات 
شعبكم الوفي الصادق، بل وحظي باهتمام ودعم وتجاوب وتفهم معظم 
دول العالم، وذلك بالنظر إلى جدية اإلعداد ودقة التنفيذ والحرص 
في التوجيه والتأطير واملبادرة، مما فوت على خصوم وحدتنا الترابية 
إمكانية تنفيذ مخططهم وتحقيق مبتغاهم في العرقلة والتشويش على 
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حقائق الواقع والتاريخ، وليس من قبيل املصادفة أن تحولت مواقف 
الدعم العربي واإلفريقي والدولي من مجرد تعبير عن التفهم واإلشادة 
والتضامن في القول واقتسام الرأي وتبني وجهة نظر بالدنا وشعبنا، إلى 
إقدام غير مسبوق في تفعيل هذا التضامن، وذلك بإقدام عدد متزايد 
من الدول الشقيقة والصديقة على فتح قنصليات لها في الصحراء 
املغربية في كل من مدينتي العيون والداخلة، وذلك تأكيدا ملا عبرتم عنه 

يا موالي من أنه ينبغي أن ننتقل من التدبير إلى التغيير.

وفي السياق ذاته، شكل القرار األمريكي باالعتراف بسيادة املغرب 
باعتبار  وذلك  الدولي،  املوقف  في  بنيوية  تحول  نقطة  على صحرائه 
الصحراء مغربية كمنطلق للوصول إلى حل نهائي عقالني ال يعلو سقفه 

عن حكم ذاتي في إطار السيادة الوطنية املغربية.

وفي السياق ذاته، لم يفتكم يا موالي إعطاء إشارات جريئة كريمة 
تنم عن التزامكم القومي واإلسالمي الدائم بالقضية الفلسطينية وعدم 
التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في استقالله وبناء دولته 
الوطنية املستقلة، وعملتم موالي أمير املؤمنين على صيانة استمرارية 
مدينة القدس ومركزها ومقدساتها فضاء دينيا روحيا ال ينبغي العبث 
به أو بوضعه الشرعي الذي تضمن القوانين واملواثيق الدولية، وذلك 

ما جسد موقفكم الثابت ونظركم السديد بأن القضية الفلسطينية، 

لقضية  تولونه  ما  والحرص  العناية  من  تولونها  وطنية  قضية  تظل 

املغربي األولى قضية وحدتنا الترابية.

حفظكم هللا يا موالي وأقر أعينكم بولي عهدكم صاحب السمو 

امللكي األمير موالي الحسن، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي 

مجيب،  إنه سميع  امللكية،  األسرة  أفراد  وبكافة  رشيد  موالي  األمير 

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

ح6ر بال6باط في 17  مادى فألخيبة 441ف فملوفاق

ل 6ف اربف 6 ف161

خد م فألعتاب فلش6يفة

فلحبي4 فملالكي

شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل6ئيس:

شكرا، راعت فلجلسة.
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