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28 شوال  الثالثاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  والثالثين  الثامنة  الجلسة  محضر 
 ................................................................. 14372386ه ) 02 غشت 2016م(.

ج قللاألعمةل: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية، 26 سؤاال )2 آنيان(:

الوظيفة العمومية؛ .•
العالقات مع البرملان؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•
محضر الجلسة التاسعة والثالثين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 27 شوال 

14372411ه ) 2 غشت 2016م(..................................................................... 

ج قللاألعمةل: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 55.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 املتعلق  .•

بمدونة املحاكم املالية؛

مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد؛ .•
مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال  .•

الرياضة؛
مشروع قانون 02.13 يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية في  .•

قراءة ثانية له؛
محضر الجلسة األربعين بعد الثالثمائة ليوم األربعاء 29 شوال 1437ه )3 

 ....................................................................................... 2436غشت 2016م(.

ج قللاألعمةل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق 
بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء )قراءة ثانية(.

29 شوال  ليوم األربعاء  الثالثمائة  الحادية واألربعين بعد  الجلسة  محضر 
14372437ه ) 3 غشت 2016م(..................................................................... 

ج قللاألعمةل: جلسة عمومية مخصصة لتقديم التقرير املتعلق بتقييم 
السياسات العمومية الخاصة بالتنمية القروية.

شوال   29 األربعاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  واألربعين  الثانية  الجلسة  محضر 
14372459ه ) 3 غشت 2016م(..................................................................... 

السنة  من   )2016 أبريل  )دورة  الربيعية  الدورة  اختتام  األعمةل:  ج قلل
التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة )2016-2011(.
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نحضرلااجلسللا ثةنمللقا ثالثينلبذ لا ثالثمةئل

ا تةريخ: الثالثاء 28 شوال 1437ه ) 02 غشت 2016م(.

ا رئةسل: السيد املصطفى الغزوي النائب الثامن لرئيس مجلس 
النواب رئيس الجلسة.

ا توقي5: ساعتان وسبعة دقائق، ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الزوال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعمةل:  ج قلل
الحكومية التالية، 26 سؤاال )2 آنيان(:

الوظيفة العمومية؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

ا سي لاملصطفىلا غزقيلرئيسلااجلسل:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال1ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين،

افتتحت الجلسة.

ا سةد1لا وزراء،

ا سي لا وزير،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفهية وعلك طبقا للفصل 100 
من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر ويتضمن 

جدول األعمال اليوم 26 سؤاال شفهيا، موزعة على قطاعات مختلفة.

في البداية، نستمع إلى املراسالت التي توصلت بها الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة أمينة الجلسة بعرضها عليكم، تفضلوا السيدة أمينة املجلس.

ا مةئبللا سي 1لصبةحلبوشةملأنيمللاملجلس:

شكرالا سي لا رئيس،

توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق 
األمر ب:

 62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   55.16 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

22.16 يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة عات  - مشروع قانون رقم 
التي  واملعدات  والترفيهية  االصطناعية  والشهب  املدني  اإلستعمال 

تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

- مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املادة 89 من القانون التنظيمي 
رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين، تقدم به السيدات والسادة 
النواب: نور الدين مضيان، موالي حمدي ولد الرشيد، عبد القادر 
الكيحل، بوعمروثغوان، عبد هللا البقالي، كريم غالب، ياسمينة بادو، 
كنزة الغالي، نعيمة رباع، منية غالم، عادل بن حمزة، جواد حمدون، 

عمر السنتي�ضي عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

- مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املادة 88 من القانون التنظيمي 
27.11 املتعلق بمجلس النواب تقدم به السيدات والسادة النواب: نور 
الدين مضيان، موالي حمدي ولد الرشيد، عبد القادر الكيحل، بوعمر 
تغوان، عبد هللا البقالي، كريم غالب، ياسمينة بادو، كنزة الغالي، نعيمة 
رباع، منية غالم، عادل بن حمزة، جواد حمدون، عمر السنتيسيعن 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

- مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 03.12 املتعلق 
بالهيئات البين-مهنية للفالحة والصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير 
 )2012 يوليوز   17(1433 27 شعبان  بتاريخ   1.12.14 رقم  الشريف 

تقدم به السيد النائب سعيد باعزيز وباقي أعضاء الفريق االشتراكي.

 16/1011 بالقرار رقم  املجلس  الدستوري، توصل  املجلس  ومن 
الذي صرح املجلس بمقتضاه شغور املقعد الذي كانت تشغله السيدة 
زينب قيوح املنتخبة عضوا بمجلس النواب خالل اإلقتراع الذي أجري 
في 25 نونبر 2011 في نطاق الجزء األول من من الئحة الترشيح برسم 
الدائرة اإلنتخابية الوطنية، مع دعوة املرشحة التي يرد إسمها مباشرة 
في هذا الجزء من الالئحة املذكورة بعد آخر منتخبة فيها لشغل املقعد 
الشاغر، وعلك طبقا ملقتضيات املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس النواب.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 15سؤاال شفويا و39 سؤاال 
كتابيا و75 جوابا عن األسئلة الكتابية. واألسئلة الكتابية املتبقاة دون 

جواب تصل إلى 8485 سؤال، وشكرا السيد الرئيس.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرالا سي 1لاألنيمل،

بداية، أخبر السيدات والسادة، على أنه ستخصص جلسة تشريعية 
للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وعلك مباشرة 
بعد حصة األسئلة هاته. وغدا إن شاء هللا، بدء من الساعة العاشرة 
لتقديم  تخصص  عمومية  جلسة  النواب  مجلس  سيعقد  صباحا، 
التقرير املتعلق بتقييم السياسات العمومية الخاصة بالتنمية القروية، 
السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  الختتام  عمومية  جلسة  تليها 

التشريعية 2016-2015.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا، 
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ونستهلها بالقطاع املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، بسؤال 
حول تشغيل املعطلين من حاملي الشهادات العليا للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 
أحد واضعي السؤال مشكورا. أحد واضعي السؤال عن الفريق، إعن، 

نمر للسؤال املوالي في انتظار حضورالسيد النائب.

سؤال متعلق بتسهيل الوصول إلى املعلومة املوجودة في حوزة اإلدارة 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين،  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ا مةئبللا سي 1لربيذللاطمين�شي:

بسملهللالا رحمنلا رحيم.

السيد الوزير، نص الدستور في فصله 27 على حق املواطن في 
السيد  نسائلكم  اإلدارة،  حوزة  في  املوجودة  املعلومة  على  الحصول 
الوزير، عن اإلجراءات التي اتخذتموها في إطار تسهيل املعلومة لكي 

تصل إلى املواطن الذي يبحث عنها، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي 1لا مةئبللاملحترنل،

في هاع  أن  أعكر فقط،  السؤال،  النائبة على هاع  السيدة  أشكر 
إلى  الولوج  في  الحق  حول  قانون  مشروع  أعدت  الحكومة  السياق، 
املعلومة، سعيا منها لتنزيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وتفعيال 
وتجسيدا  الدولية،  واملعاهدات  باملواثيق  املغرب  لاللتزامات  كذلك 
كذلك ألهداف ومرامي البرنامج الحكومي، وتم إعداد هذا البرنامج في 
إطار تشاركي، نظرا ألهمية املوضوع الذي يستأثر بإهتمام الرأي العام 

الوطني والدولي، وارتكز على بعض املبادئ العامة األساسية:

- أوال: كشف الحد األق�ضى من املعلومات؛

- ثانيا: مبدأ النشر اإلستباقي للمعلومات؛

-ثالثا: استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة؛

- رابعا: مجانية الحصول على املعلومات؛

- خامسا: مسطرة سهلة وواضحة ومبسطة للحصول على املعلومات 
وكذلك ضمانات قانونية لطالب املعلومات؛

- وسابعا: اللجوء أو إحداث لجنة الحق في الوصول إلى املعلومات 
التي سيتم إحداثها.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لآنمللنةءلا ذيمين:

شكرا السيد الوزير، بخصوص هاع القانون ديال الحق في الحصول 
على املعلومة، احنا تذاكرنا معكم مطوال داخل لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، صادقنا عليه في مجلس النواب هو اآلن في مجلس 

املستشارين، نتمنى أن يحظى أيضا باملصادقة.

السيد الوزير، هاع النقاش كله اليوم اللي مثار في املغرب حول الحق 
في الحصول على املعلومة، خاصنا نخرجوا عند املواطن املغربي ونقول 
له مماعا نخ�ضى؟ احنا دابا مناش خايفين؟ إعا كنا نحن في دولة الحق 

والقانون، عطيوا للناس املعلومة التي يطلبونها.

راه السيد الوزير، الفساد، الفساد وأقول ال ينتعش وما كيلقاش 
في مكانه إال حينما يتم التكتم على املعلومة. ها نتما كتشوفوا اآلن، ملي 
كتخرج املعلومة في أي شكل كما كانت للناس، الناس كيعرفوا يتملكوا 
فعال سلطة القرار ديالهم، ويمارسوا الرقابة التي يجب أن تمارس على 

كل مسؤول في أي وضعية كانت.

بحق  دستوريا  املغاربة  يطالب  حينما  اللحظة،  هذه  في  اليوم، 
ربط  وال  الشفافية  مبدأ  ال  أن  نعلم  ألننا  املعلومة،  على  الحصول 

املسؤولية باملحاسبة ما يمكنشيتم إال إعا عطيتوا للناس املعلومة.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن نمر للسؤال حول تفضلي السيدة الرئيسة.

األصة لل فريقل رئيسلل حةزب،ل نيلود1ل ا سي 1ل ا مةئبلل
قاملذةصر1:

شكرا السيد الوزير، نحن طبعا مع الشفافية ومع سهولة الحصول 
على املعلومة، وكنا نتمنى أن تقبل التعديالت التي تقدمنا بها حينما 
كان النقاش حول القانون املتعلق بالحصول على املعلومة. لألسف، 
الحكومة عملت على تمرير القانون بمساهمة األغلبية التي صادقت 
على القانون بالشكل الذي يترك للحكومة حرية التحكم في املعلومة، لو 
كانت التعديالت التي تقدمت بها املعارضة والتي كانت متجهة نحو تيسير 
الحصول على املعلومة من طرف املواطنين واتجاه املواطنين لكان األمر 

أسهل.

لألسف، الحكومة لم تختر هذا اإلختيار واختارت التضييق والتشدد، 
وساهمت معها األغلبية في هذا املوضوع. وعملت األغلبية على أن يتم 
تمرير هذا القانون بالطريقة الذي تتحكم فيه الحكومة في املعلومة. 
اليوم نسمع خطابين، الخطاب �ضيء واملمارسة �ضيء آخر، وأتمنى أن 

يأتي يوم نسمع فيه نفس الخطاب بدون تناقض...
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ا سي لرئيسلااجلسل:

انتهى الوقت السيدة الرئيسة، رد السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

ا سي لا رئيس،

ا سي 1لا مةئبللاملحترنل،

للحكومة،  نشّرع  وال  للبالد،  نشّرع  للمغرب،  نشّرع  أننا  أؤكد 
غادي  اللي  ولكن  هللا،  شاء  إن  تنتهي  غادي  وقتها  عندها  الحكومة 
يبقى كملك للمغاربة جميعا، هو هذا الحق في الوصول إلى املعلومة. 
إنجاح هذا  إمكانية  واقعية، من  املشروع من  مع هذا  تعاملنا  نحن 
املشروع باش نوصلولوا للهدف ديالو، ما بغيناش نشرعو بطريقة غير 
وننضابطوا  نفذوه  علينا  يصعاب  وغادي  مطلقة،  بطريقة  متوازنة، 
للمضامينديالو ونلتازمو مع املواثيق ديالو. ولكن، يجب أن نفخر جميعا 
أننا لنا اليوم مشروع قانون، هو اليوم في استكمال الدراسة ديالو في 
مجلس املستشارين، لنا اليوم قانون إن شاء هللا بعد املصادقة عليه، 
سييسرالولوج إلى املعلومة وسنحسنه ونجوده مع الظروف، ونالئمه مع 

التقدم ديال املغرب إن شاء هللا، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسلل:

من  املعطلين  تشغيل  املوالي حول  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العليا  الشهادات  حاملي 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ا مةئبلا سي لنحم لجمةللبوزي يلتيةلي:

شكرالا سي لا رئيسلاملحترم،

ا صال1لقا سالملعلىلأشرفلامل لوقةتلقاملرسلين،

كما جاء في التصريح الحكومي، التزام الدولة والحكومة بتشغيل أكبر 
عدد من املعطلين وخاصة أصحاب الشواهد العليا، إلى أي حد أو إلى أي 

مدى التزمت الحكومة بهاد املبدأ؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي لا مةئبلاملحترم،

أود أن أشير أن السياق اللي تم فيه طرح هاد السؤال أصبح اليوم 
متجاوزا، هاد السؤال تطرح في 2013 واليوم أصبح مبدأ املباراة في 
التوظيف هو املبدأ األسا�ضي والرسمي والقانوني للولوج إلى الوظائف 
الشهادات.  على  بناء  املباشر  التوظيف  تجاوزنا  وبالتالي  العمومية، 
وأؤكد، أنه منذ 2012 حتى اليوم، تم تنظيم 4800 مباراة، وتم على 
تكافؤ  إطار من  في  ولكن  ألف موظف،   91 يقارب  ما  توظيف  إثرها 
الفرص، وديمقراطية الولوج إلى الوظائف العمومية، وشكرا السيد 

النائب املحترم.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لجمةللبوزي يلتيةلي:

السيد الوزير املحترم، أنا كنعرفك عكي جدا وكتجاوب على األسئلة 
مباشرة، ولكن هاد املرة واقيال تجنبتيني بلعاني. مدى تجاوب الحكومة 
في توظيف هذه الشريحة الواسعة من أبناء هاد الشعب، فإن النسب 
ديال التوظيف نسب ضعيفة جدا. وأقول، أنه بين 2014 و2015 ال 
أقارن بفترة 2007 و2011، أنه كان الزيادة في عدد املعطلين بنسبة 10 
املائة، غير في سنة واحدة وهذا اإلحصائيات ديال املندوبية السامية 

لإلحصاء.

النقطة الثانية، هو أنه كاين واحد النزيف كبير في اإلدارة املغربية، 
وعهاب عدد كبير من الناس الذين يحالون على التقاعد ال يتم حتى 

تعويضهم، هذا جانب.

ثانيا، كنعرفوا أن الحكومة كانت عندها تصريحات إجتماعية مهمة 
جدا، ولكن مع األسف ما تجاوباتش معاها، وهاع ال�ضي كيعرض البلد 
ملجموعة ديال القالقل، راه الجانب اإلجتماعي يجب أن يكون حاضرا، 

هذا الجانب األول.

ماسة  حاجة  حاجة  هذا  تكون  أن  يجب  أنه  هو  الثاني  الجانب 
كنقضيوعلى  أنه  إضافة  املغربية،  لإلدارة  العادية  السيرورة  لضمان 
البطالة وكنقضيو على هاع اآلفة الخطيرة وكنشجعو اإلقتصاد املغربي 

وكنشجعو اإلستقرار السيا�ضي واالجتماعي.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلوا السيد النائب عن الفريق الحركي.

ا مةئبلا سي لعةدللا سبةعي:

وظائف  يعني  توفير  في  الخاص  القطاع  ديال  الدور  يعلم  الكل 
ومناصب شغل تكميال للوظيفة العمومية، خذينا هاع التعقيب اإلضافي 
السيد الوزير، باش نثيرو نقطة اللي ثرناها األسبوع املا�ضي بخصوص 
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املحطة الحرارية ديال أسفي، ثرناها أمام وزير ديال التشغيل، من باب 
اإللحاح وليس من باب التكرار نثير هاع النقطة، ألن هناك يعني مشاريع 
ضخمة باإلقليم، هناك مباريات تتم في خفاء وبطرق ملتوية، ونلتمس 
منكم السيد الوزير باش يعني، في إطار االلتقائية وفي إطار الحكومة، 
املحطة  ديال  كتدوز  كيفاش  املباريات  هاع  في  تحقيق  تفتحو  باش 
كانت وقفة  الوزير،  السيد  اللي فات  ديال آسفي. األسبوع  الحرارية 
احتجاجيه ديال رئيس الجماعة واملكتب املسير وكذلك عدد كبير من 
املستشارين الجماعيين واملواطنين في سابقة من نوعها أمام الباب ديال 

هاع املحطة الحرارية...

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب عن الفريق االشتراكي.

ا مةئبلا سي لسذي لبذزيز:

شكرالا سي لا وزير،

أظن أن إشكالية البطالة اليوم، بعدما كانت الحكومة التزمت على 
أساس تخفيض ديالها ل 8 في املائة، اليوم ارتفعت بواحد الوتيرة خطيرة 
تجاوزت 10 في املائة، وهذا كافي في األنظمة الديمقراطية أنها تستقل 
من أجلها الحكومة. فحكومتنا اليوم ما خذاتش �ضي إجراءات جريئة 
واضحة باش أنها تق�ضي على هاع املشكلة، ال على مستوى التشغيل 
الذاتي وال على مستوى إنعاش املقاوالت، فحنا اليوم كنسجلو إفالس 
العشرات من املقاوالت وتسريح العديد من العمال، وأضف إلى علك 
اعتمادكم امللف فيما يتعلق بالتكوين ديال املجازين واللي أمامهم واحد 
املصير مجهول، العشرات منهم يتساءلون عن املصير ديالهم، بل أكثر 
من علك، أنكم لم تكلفو نفسكم حتى عناء استقبال املعطلين، فجيتو 
لوجدة وعطيتو وعد ملجموعة من الجمعيات املؤطرة لفئة املعطلين 
على أساس أنكم تعقدو معهم لقاء مباشرة بعد اإلنتهاء من النشاط اللي 

جيتو على أساسو، لكن بمجرد انتهاء النشاط غاب الوزير عن..

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن رد السيد الوزيرعلى التعقيب.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

غير بغيت كجواب للسيد النائب، هناك تساؤل واش حول طريقة 
التوظيف أو حول نسبة التوظيف؟ راه طريقة التوظيف وضحناها، 
نسبة التوظيف هاعي مرتبطة بجوج ديال الحوايج على األقل، أوال 

باإلمكانيات ديال البالد واالحتياجات ديال اإلدارة، وهاعو بجوج هما اللي 
تيقدرو يعني إمكانيات التوظيف.أما يعني مناصب الشغل بصفة عامة، 
فهي مرتبطة باإلمكانيات اإلقتصادية واإلجتماعية والدورات املختلفة، 

وكذلك يعني هناك أبعاد أخرى داخلية وخارجية.

بالنسبة لوجدة، فعال بالعكس، استقبلت هاعوك اإلخوان وعاكرت 
معهم، ولكن عاكرت معهم خارج القاعة ديال االجتماع، ماكانش أنا 
عندي علم أنهم معتصمين خارج القاعة، وخرجت ومشيت عندهم، 
أنا اللي مشيت عندهم شخصيا وتكلمت معهم وسمعت لهم، واتفقت 
معهم باش غادي نستقبلهم في الرباط ما�ضي تم في وجدة، وأنا كنتسنا 
فيهم وغادي نهاتفهم ويجيو عندي والحوار املفتوح، ونتمناو على هللا 

نتوافقو على ما كل هو ممكن إن شاء هللا، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، السؤال املوالي عن ارتفاع وتيرة الرشوة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لحسنلشبهي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، ال زال املغرب مصنفا ضمن الدول األكثر 
أنواعها  بمختلف  الرشوة  آفة  فيها  بما  الفساد،  ملظاهر  استفحاال 
جعلت  الذي  الوقت  في  والسياسية،  واإلدارية  واملالية  اإلقتصادية 
الحكومة من مسألة تخليق الحياة العامة أولوية لربح رهان التنمية، 
فما هي أسباب هذا اإلنتشار الواسع لهذه اآلفة الخطيرة؟ وما هي التدابير 

املتخذة لتخليق الحياة العامة ومحاربة جميع أشكال الفساد؟

ا سي لرئيسلااجلسل:

الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

أنا متافق مع السيد النائب املحترم، آفة الرشوة آفة خطيرة واملغرب 
كيتوسط دول العالم فيما يخص املقياس العالمي آلفة الفساد وليس 
في مؤخرة الترتيب، ولكن هذا الترتيب ال يشرف املغرب، املغرب يستحق 
السابقة، قامت  الحالية والحكومات  الحكومة  ترتيبا أحسن. ولهذا، 
بعدة مبادرات للتخفيف أو للحد من هذه اآلفة، وأعكر فقط على أنه 

تم:

إعداد ميثاق إصالح منظومة العدالة؛ .•
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حماية الشهود والضحايا والخبراء واملبلغين؛ .•

إحداث أقسام خاصة بالجرائم املالية؛ .•

ضمان حقوق الولوج إلى الوظائف واملناصب العمومية؛ .•

محاربة التغيب غير املشروع؛ .•

مراجعة منظومة الصفقات؛ تفعيل وتقوية دور املفتشيات  .•
العامة؛

تبسيط املساطر اإلدارية إلى آخره. .•

ولكن هذه املجهودات كلها لم تأت بالنتائج املرجوة، ألنها تفتقد إلى 

اإللتقائية وإلى التتبع وإلى اإلمكانية وإلى آليات القياس، ولهذا عمدنا 

على إعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، وستأتي الفرصة في 

السؤال املوالي لتوضيح مضامين هذا البرنامج الوطني الهام وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لحسنلشبهي:

شكرالا سي لا وزير،

السيد الوزير، عندما نتكلم عن الرشوة فإننا نعني كذلك اإلمتيازات 

التي يستفيد منها املحظوظون في قطاعات النقل والصيد بأعالي البحار 

واألرا�ضي الفالحية وكذلك األرا�ضي املخصصة للسكن؛ امللك البحري؛ 

الصفقات العمومية؛ اإلستثناءات في مجال العقار؛ تفويت األرا�ضي 

الدولة  خدام  كلهم  فاملغاربة  الدولة«  »خدام  املحظوظين  لبعض 

الناخبين  أصوات  بيع  يعتبر  أال  هللا-الوطن-امللك  واحد  وشعارهم 

يتعلق  األمر  مادام  رشوة  أخطر  منهم،  الكبار  خاصة  بها،  والتالعب 

بالتزييف وتزوير التمثيل الديمقراطي.

كذلك السيد الوزير، هناك ضعفاء تيتعرضو لالبتزاز، وعلى سبيل 

املثال الفالحة اآلن كاين صفوف ديال 400-500 ديال الناس تنتظر 

باش  الرشوة  وتيعطيو  الجفاف،  آفة  هذاك  على  ديالها  التعويض 

وبعض  درهم،   700-600-500 ديال  زهيد  الشيك  واحد  يعطيوهم 

للسنة  التأمين   assurance يديروا  باش  عليهم  تيتفرض  الخطرات 

الفالحية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

هناك  هل  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

تعقيبات إضافية؟ انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات 

إضافية في هذا السؤال؟ رد السيد الوزير في بعض الثواني.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

الخطاب  في  جاء  املوضوع  هذا  املحترم،  النائب  للسيد  أقول  أنا 
السامي املولوي لعيد العرش، فقال جاللة امللك نصره هللا »محاربة 
الفساد هي قضية الدولة واملجتمع«ليست قضية قوانين ليس قضية 

حكومة، قضية نقابات، قضية أحزاب.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الجودة  ميثاق  حول  سؤال  الوزير،  السيد  السيد  الوقت  انتهى 
في اإلدارات العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ا مةئبلا سي لنحم لخيري:

بلورة ميثاق  إلى  العمومية  الوزير، تسعى بعض اإلدارات  السيد 
للجودة يهدف إلى الرفع من املردودية، وتحسين جودة الخدمات، لذا 

نسائلكم السيد الوزير ما مآل هذه الخطوة املهمة، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

ا سي لا رئيسلاملحترم،

 الخدمات العمومية عات جودة يعتبر مسؤولية من مسؤولية اإلدارة 
واملرافق العمومية، وفي هذا السياق تم إعداد مشروع ميثاق املرافق 
العمومية تنزيال لضامين الفصل 157 من الدستور، هذا امليثاق اللي 
هو اليوم في طور املصادقة يراعي الجودة باعتبارها محورا إلى جانب 
معايير أخرى، كذلك متضمنة في الفصل 154 من الدستور، ويحدد هذا 
املشروع قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية 
والجماعات الترابية والجهات واألجهزة العمومية، وهذا امليثاق سيتم 

اإلفراج عنه إن شاء هللا في األسابيع املقبلة، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لا صم لاإلدري�شي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، في الواقع ملا طرحنا السؤال كنا نريد إثارة 
انتباهكم، السيد الوزير، وانتباه الحكومة إلى التزام دستوري أسا�ضي 
مرتبط بميثاق املرافق العمومية، واللي حنا اليوم على مشارف نهاية 
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كبيرة ومهمة على  إنجازات  تحققت  بالفعل  اللي  الحكومة  هاد  والية 
مستوى اإلدارة العمومية، لكن نرى بأنه يجب التسريع بإقرار امليثاق.

انتما اليوم، السيد الوزير، تكلمتواعلى املضامين ديالو األساسية، 
والتي نتصور أنها ستحل إشكاال كبيرا، ألن اليوم املواطن املغربي ما زال 
في الكثير من الحاالت كيدخل اإلدارة املغربية أو بعض اإلدارات حتى ال 
نعمم ما كيلقاش بنيات استقبال، يعني التي تراعي مكانة املرتفق، ما 
كيلقاش الجودة ديال الخدمات، ما كيلقاش، ونقولها بالدارجة املغربية 
ما كيتقضالوش الغرض كما ينبغي، املفروض أن اإلدارة العمومية في 
خدمة املرتفق، أن اإلدارة العمومية إدارة مواطنة في خدمة املواطن 

املغربي، ولذلك السيد الوزير ضرورة تسريع.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك، بعض الثواني السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

أنا في انتظار مشروع امليثاق املرافق العمومية، فهناك قطاعات 
حكومية، عهبت إلى بلورة مواثيق قطاعية كقطاع التربية الوطنية، 
قطاع البيئة، قطاع الصحة، وقطاع العدل، ونتمنى إن شاء هللا أن 

نفخر باإلفراج عن ميثاق املرافق العمومية الشامل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

التدابير املتخذة إلعادة  شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن 
الثقة للمواطن في عالقاته باإلدارة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ا مةئبلا سي لرشي لا ذب ي:

ا سي لا رئيس،

التدابير  السيد الوزير، نسائلكم في فريق األصالة املعاصرة عن 
التي اتخذتها الحكومة إلعادة الثقة بين املواطن في عالقته مع اإلدارة 

العمومية، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيسلاملحترم،

العمومية  املرافق  وكافة  العمومية  اإلدارة  أن  أؤكد على  أن  أريد 
ملزمة بتقديم خدمات ميسرة ومبسطة للمواطنين، بل مؤطرة ومسهلة 

ومواكبة النشغاالت املواطنين، وهذا ما يتم العمل عليه.

وفي هاع اإلطار، تم إعداد عدة مشاريع أعكر منها فقط وهو مشروع 
تجويد أساليب وآليات الستقبال وسيتم تعميمه بعد تنقيحه وتجويده 
على سائر املصالح واإلدارات العمومية. هناك كذلك مشروع مرسوم 
يهم تدبير الشكايات، وهو كذلك سييسر كذلك الولوج ودراسة التشكي 
الحكومة  بها  انشغاالت تحس  كلها  العمومية،  الخدمات  إلى  والولوج 
وتعمل بها وستيسر إن شاء هللا كما قلت في إطار املراجعة الشاملة 

للنظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

التعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لرشي لا ذب ي:

الكلمات   2 ديالكم خديت واحد  الجواب  أنا من  الوزير،  السيد 
املوظفين ملزومين، تكلمتو على واحد املشروع ودرتو لو التقييم ديالو؟ 
الحكومة هادي هي آخرأ لحظات العمر ديالها ها هي كتعيشهوم من هنا 
ل 7 أكتوبر، إيال عملتي املشروع وما درتيش ليه التقييم، ال فائدة فيه 
والثقة اللي كنتكلم معكم فيها، هي الثقة اللي ما شتغلتوش عليها هاد 
املدة ديال 5 سنوات، وهي اللي كتجعل أن املغاربة اليوم كيتهربو من 
بزاف ديال األمور، منها التصاريح، حتى التصريح باملمتلكات مجموعة 
من املسؤولين ما قدموه �ضي، كن كانو تايقين فاإلدارة ما غيقدموش هاد 
التصريح؟ وكذلك في جبايات املداخيل عندكم في امليزانية غادة وكتهبط 
الناس ما كيصرحو �ضي برقم املعامالت ديالهم واألرباح ديالهم،  ألن 
وحتى هذا راجع للثقة، نهار اللي دخلتو في رجال األعمال وفي الشركات، 
ما بقاوش كيتعاملو مع اإلدارة، كيتهربو ما أمكن. إعن ما اشتغلتوش 

على هاد عامل الثقة.

وكذلك ملي كنمشيو اإلدارة وكنلقاو فيها موظفين أشباح، وفالجهة 
األخرى كنلقاو طوابير ديال الناس كيعاينو الخدمات، خاصة خدمات 
القرب. هاع ال�ضي كتكلموا عليه حتى هو على الثقة؟ ما يمكنش لكم 
عليها،  ما خدمتوش  املدة هادي، ألنكم  فهاع  فهاد  الثقة  تكلمو على 
وتكلموا لنا على مشاريع اللي هي خاوية، اللي حتى اإلعالم ما تكلمش 
عليها، ما تحاوتوش انتما مع مجموعة من املؤسسات حول الطريقة اللي 

خاصكم تشتغلو عليها فهاد املوضوع.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا السيد 
النائب عن فريق العدالة والتنمية.

ا مةئبلا سي لااحسينلااحمصةلي:

كنوهو باملجهودات اللي كتقوم بها الحكومة في إطار تجويد الخدمات 
ديال اإلدارة العمومية، وكنلتمسو منكم السيد الوزير من بين التدابير 
اللي ممكن تعيد الثقة للمواطن، واحد اإلجراء اللي هو التقييم ديالو 
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القضية  فهاد  املستمر،  التوقيت  ديال  القضية  بانش وهو  ما  مازال 
ديال التوقيت املستمر، السيد الوزير، فيه هدر زمني ديال اإلدارة، ألن 
الناس ما كيبداو حتى ل 9 د الصباح ومن بعد 12 كيمشيو لديورهم 

يتغداو م كيرجعو حتى ل 3.

الثقة  تعيدو  باش  الوزير  السيد  فبغينا  كبير،  هذر  فكاين  إعن 
للمواطن في اإلدارة، هو هاد التوقيت املستمر يتعاد فيه النظر وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ إعن رد السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

ا سي لا رئيس،

يستمر  أن  ويجب  ومتواصل،  مستمر  ورش  هو  اإلدارة  إصالح 
ويتواصل، ما�ضي كنديرو اليوم مشروع أو قانون وكنديرو التقييم ديالو 
غدا، البد من صيرورة والبد من التتبع والبد من التقييم، وكل �ضي نسبي 

السيد النائب املحترم.

يعني عدة مالحظات  املستمر فعال فعال هناك  للتوقيت  بالنسبة 
وعدة إكراهات تم التعبير عنها من عند مختلف يعني سواء اإلدارات أو 
بعض املواطنين، نحن على مشارف نهاية دراسة تقييم هذا املشروع، 
املردودية  مستوى  يعني  في  يكون  لكي  التدابير  اتخاع  على  وسنعمل 
والنتائج املتوخاة، بالطبع احنا خذينا التوقيت املستمر باش نتوافقوا 
مع واحد املجموعة ديال الدول ديال محيط البحر األبيض املتوسط، 

واللي عندنا معها يعني معامالت اقتصادية، ولكن...

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي، سؤال متعلق 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفساد  بمكافحة 
الحركي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضلوا السيد الرئيس

ا مةئبلا سي لنحم لاألعرجلرئيسلا فريقلااحركي:

شكرالا سي لا رئيس،

اإلستراتيجية  حول  الوزير،  السيد  يسائلكم،  الحركي  الفريق 
الحكومية ملكافحة الفساد، هاد اإلستراتيجية بالضرورة على مستوى 
تنزيل مقتضيات الدستور، نعلم جميعا على أن الدستور جاء بالعديد 
من املقتضيات املتعلقة بمكافحة الفساد خصوصا املواد 36 إلى غيرها 
من املواد، كذلك على مستوى الترسانة القانونية وكذلك على مستوى 
حول  نسائلكم  وبالتالي  العامة.  املفتشيات  ودور  الرقابة  مؤسسات 
اآلليات  القانونية وعلى مستوى  الترسانة  اإلستراتيجية على مستوى 

وكذلك على مستوى املؤسسات؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

فوعيا بخطورة هذه اآلفة، فقد بذلت الحكومة مجهودات كبيرة 
همت مجاالت مؤسساتية وتشريعية، ولكن تكللت بإعداد اإلستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد، هذا املشروع له رؤية تروم الحد من الفساد 

في أفق 2025 لها هدفين اثنين:

- أوال: تعزيز ثقة املواطنين في املؤسسات؛ وتعزيز ثقة املجتمع الدولي 
في املغرب.

الدستور واملواثيق  امللكية ومضامين  التوجيهات  4 مرجعيات  لها 
الزجر،  الوقاية،  الحكامة،  ركائز   5 لها  الحكومي،  والبرنامج  الدولية 
التواصل والتوعية والتكوين ولها يعني تقييم في كل مرحلة ولها أساليب 
ضمان  وضمان  والتنزيل  التتبع  كذلك  آليات  لها  واملتابعة،  القياس 
اإلستراتيجية  تكاليف هذه  املسؤوليات وحددت  وتحديد  العتمادات 
في مليار و800 مليون درهم، ستخصص أساسا للتكوين واقتناء آليات 

املراقبة والتتبع، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

ا مةئبلا سي لنحم لاألعرجلرئيسلا فريقلااحركي:

شكرالا سي لا رئيس،

الفريق الحركي يسجل بإيجابية الدور الذي تقومون به على مستوى 
إستراتيجية مكافحة الفساد، ولكن نعتقد أن هاع الورش هو ورش 
تنزيل عدد  العديد من  في  زيادة خصوصا  وبالتالي البد من  مستمر، 
الفصل   ،36 الفصل  الدستور خصوصا  في  الواردة  املقتضيات  من 
36، السيد الوزير، يتحدث عن املنافسة الحرة، املنافسة الشريفة، 
يتحدث عن تنازع املصالح ويتحدث كذلك على املعاقبة على الشطط في 
إستعمال النفوع إلى غير علك، ونعتقد جميعا على أنه البد لهذا الورش 
أن يستمر خصوصا وأن هاع الورش كما قلنا جميعا بأنه ورش ديال 

الدولة وديال املجتمع ككل، وشكرا السيد الرئيس.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ السيد الوزير 
العدالة  فريق  طرف  من  تعقيب  الوزير  السيد  بالتي  �ضي  عندكم 

والتنمية، فليتفضل تفضلوا السيد النائب.
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ا مةئبلا سي لعب لا كريملا ممةقي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير، الحكومة دارت مجهودات يعني مشكورة في القضية 
ديال محاربة الفساد ولكن كاين واحد امليدان اللي باقي خصوا يعني 
اللي  اإلستثمارات  في  اإلستثناءات  ديال  القضية  هو  كثيرة  خدمة 
تيعطيوها بعض الوالة، ألن هاع القضية السيد الوزير، خاص تربط 
بكما ينص على علك يعني باملحاسبة، ألن ما�ضي معقول أن يعني بعض 
الوالة تيستغلوا النفوع ديالهم باش يديرو واحد املجموعة ديال املسائل 
اللي تتنافى مع روح الدستور وتتنافى مع روح املساواة وتتنافى مع روح 

الديمقراطية، وشكرا السيد الوزير.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟، إعا رد 
السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

هللا  شاء  إن  ونتمنى  االنشغاالت،  هذه  لكافة  تعرض  املشروع 

جميع  ومساهمة  انصهار  يعني  العام،  الوطني  املشروع  هذا  إلنجاح 

مكونات املجتمع املغربي، كما قلت أحزاب، ونقابات، ومجتمع مدني، 

ومؤسسات مختلفة ألن آفة الفساد آفة مجتمعية يجب أن نتصدى لها 

جميعا، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تقلد  في  الفرص  تكافؤ  ضمان  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والوظائف  املناصب 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد الرئيس.

ا مةئبلا سي لعب لا لطيفلقهبي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير، تسنى نقرا هاد السؤال، مدى تضامن تكافؤ الفرص 

ما  أنا  تجاوبني  الوزير  السيد  وكنتمنى  والوظائف،  املناصب  تقلد  في 

تجاوبش السيد الرئيس، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

أعكر  النائب املحترم،  السيد  الرئيس املحترم، جوابا على  السيد 
في البداية أن بالدنا أصبحت تتوفر على منظومة قانونية منسجمة، 
ومتجانسه فيما يخص ولوج مختلف املناصب العمومية سواء تعلق 
وولوج  املسؤولية  مناصب  تقلد  أو  العليا  املناصب  في  بالتعيين  األمر 
 12.02 التنظيمي  القانون  العمومية، وعلك من خالل أوال  الوظائف 
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا، وكذلك املرسوم املتعلق في كيفية 

تعيين رؤساء األقسام، ورؤساء املصالح.

بأداء  االرتقاء  إلى  الحكومة  سعي  إطار  في  املنظومة  هذه  وتأتي 
اإلدارة العمومية، ومعالجة االختالالت التي تعرفها، ودمقرطة الولوج 
إلى مناصب املسؤولية، وكذلك يعني تعميم تكافؤ الفرص بين جميع 
املغاربة، وبهذا جعلنا حد بين ما كان معموال به سابقا، بالطبع بعد 
املمارسة وتطبيق هذه املراسيم أو هذه أو هذا القانون يعني اليوم حان 
الوقت لتقييمه ومعالجته، وتحسينه، وتجويده ليصبح يعني متوازنا، 

وكذلك ملبيا لألهداف التي وضع من أجلها، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لا لطيفلقهبي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير، أنا كنت قلت بعد سنتين من إدارتكم لهاد املرفق 

هذا، كنت كنتظر أنكم غادي نجيبو لنا واحد التقييم حول التجربة التي 

تخوضونها في هذا املجال، ولكن اسمحوا لي، السيد الوزير، تكررونه ما 

قلتموه منذ سنتين بنفس السؤال وبصيغة أخرى، إيال اسمحتي، السيد 

الرئيس، راه حتى را�ضي ما كنسمعوش إيوال غير دير املطرقة عندك باش 

يسكت.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لا لطيفلقهبي:

ال غير حتى يسكتو السيد الرئيس، ونتكلم.

ا سي لرئيسلااجلسل:

راهم  النائب.  السيد  تفضلوا  تفضلوا،  النائب،  السيد  تفضلوا 

ساكتين.
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ا مةئبلا سي لعب لا لطيفلقهبي:

قلت السيد الوزير تتقولي االنسجام في النظام القانوني، 37 نظام 
قانوني عندك في مجال الوظيفة العمومية، كل شريحة كدير إضراب 
كنسويو لها وضعيتها وتجي شريحة أخرى حتى وصلتو ل 37 نظام قانوني، 
كل نفس النظام ديال الوظيفة العمومية في عام 2011 املرأة كانت 
عندها 26 % من الوظائف العمومية، اآلن في 2015 كاين فقط 20 %، 
نزلتو ب6 % ، وهذه اللي هذاك مفهوم املساواة ورغبة في إدماج املرأة 
كلو انتهى، وانخفضتوب 6 % من القيمة ديالها، مثال نعطيكم واحد 
النموعج في مجال التعليم اللي كيدير 50 % من الوظائف العمومية 
حوالي 300 ألف موظف، كل موظف يختلف على اآلخر في وضعيتو 
القانونية في طبعتو واملركز ديالو القانوني، نعطيكم أنه في اآلن في العالم 
املغرب هو حتى الحمد هلل الدرجة األولى في الغياب في درجة الغياب في 
مجال التعليم وفي التعليم العالي وفي مجال الصحة، هاعي هي وضعية 
الوظيفة العمومية، أكثر من هكذا الحظنا بأنه اآلن في التعيين ديال 
الوظائف العمومية واحد املجموعة كتكون فيها إما خلفيات حزبية أما 

تتكون فيها خلفيات تدخل فيها واحد.

ا سي لرئيسلااجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ السادة النواب أرجوكم شوية ديال الصمت هللا يخليكم، هل 

هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إعن الرد السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

أنا ما عرفتش السيد النائب عالش مقلق يقول ما دازش وصافي 
الرئيس  السيد  ترشيحات  كانو  إيال  داعي، ال،  بالشوية ال  ونجاوبوه، 
في  ديالها  الدراسة  تم �ضي  ما  يعني  باقة  النائب  السيد  الجواب على 
مجلس الحكومة، ربما تابعة للمساطر ديالها فقط، أما فيما يخص 

التقييم ديال هاع املشروع.

ا سي لرئيسلااجلسل:

انتهى الوقت، سؤال عن مصير التعديل الشامل للنظام األسا�ضي 
العام للوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب السيد.

ا مةئبلا سي لعب لااحليملعالقي:

ا سي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، حنا في فريق العدالة والتنمية كنسائلكم 
العام  األسا�ضي  للنظام  الشامل  التعديل  مصير  على  الوزير  السيد 

الوظيفة العمومية اللي الحكومة بذلت فيه مجهود من حيث اإلعداد؟ 
ولهذا كنتسائلو على املآل ديالو واحنا في نهاية الوالية ديال البرملان، 

شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الجواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل لم نتمكن من حد اآلن من عرض 
العام  األسا�ضي  للنظام  الشاملة  للمراجعة  املجسد  القانون  مشروع 
للوظيفة العمومية على مسطرة املصادقة، وهو ورش اليوم قد تم أو تم 
اإلنتهاء من إعداده وهو اليوم في يعني في اللمسات أو في مستوى اللمسات 
للوظيفة  األعلى  املجلس  على  املشروع  هذا  عرض  وسيتم  األخيرة، 
العمومية، اللي غادي تقريبا يكون في شتنبر ولكن ربما ماغاديش يكون 
الوقت كافي أننا نعرضوه على مسطرة املصادقة، ولكن أقول بما أن هذا 
املشروع يعني تم االنتهاء منه وتم باشراك عدة مكونات، يعني اقتصادية 
وإجتماعية يعني يجسد ملواكبة املقتضيات الدستورية ويعني يجسد 
و  باملسؤولية،  املحاسبة  وربط  واملساواة  اإلستحقاق  مبادئ  كذلك 
كذلك ألنه يجيب على هذا التفاوت الكائن اآلن بين مكونات الهيئات 

املختلفة للوظيفة العمومية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لا سليمةني:

شكرالا سي لا وزير،

ال شك أن الحكومة قامت بمجهود قيم إلعداد تعديل شامل للنظام 
العمل، رغم  تهنأ عليه ويقدرهاع  العمومية  للوظيفة  العام  األسا�ضي 
وقامت بعمل تشاركي مهم جدا، رغم أن هاع املقاربة التشاركية يمكن 
يكون، ربما في بعض الحاالت زائدة عن الحد وعن اللزوم، البد السيد 
الوزير، نوهوا بأنكم درتو عمل مهم جدا، ديال تعديل شامل إسوة بباقي 
النصوص كثيرة حاولت الحكومة أن تعدل ظهائر، لكن نتأسف اليوم، 
أن هذا التعديل الشامل وهاع املجهود املهم، لم يصل إلى مداه الذي 
نرجوه، يبدوا اليوم من خالل املعطيات أنه لن يصادق عليه في البرملان، 
نتأسف على هذا السيد الوزير، وطبعا خاص املجلس األعلى للوظيفة 
العمل  هذا  ديالنا،  األمل  لكن  املوضوع،  في  كلمتوا  يقول  العمومية 
الذي قمتم به السيد الوزير في الحكومة، إن شاء هللا لن يضيع وسوف 

يستفاد منه إن شاء هللا الحقا، وشكرا السيد الوزير.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إعن نمر للسؤال 
املوالي حول املراسالت اإلدارية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلحم قن:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير هاع السؤال وضعناه أكثر من مرة في كل والية أكثر من 
مرة وفي كل دورة أكثر من مرة، وما زال ما وجدناش �ضي جواب شافي 
وكافي فيما يخص صهر الحكومة على تفعيل مواد الدستور، وخصوصا 
تفعيل اللغة العربية واألمازيغية في املراسالت اإلدارية، فماعا ستقومون 

به السيد الوزير، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد النائب املحترم، فعال كما جاء في تدخل السيد النائب، ال 

أنكر أن بعض اإلدارات تشكل أقلية، ال زالت تستعمل اللغة األجنبية، 

ال سيما الفرنسية في بعض املجاالت التقنية، وفي مراسلتها مع بعض 

الجهات األجنبية، مع العلم أن الحكومة قد أصدرت منشورين، واحد 

في 98 وواحد في 2008 بهذا الخصوص، من أجل الحث على إستعمال 

اللغة العربية في تحرير املراسالت والوثائق واملذكرات اإلدارية.

السيد النائب املحترم، حنا اليوم أمام دستور، خصص مقتضيات 

هامة ملوضوع اللغات، حيث جعل من اللغة العربية واألمازيغية لغتين 
رسميتين للبالد، وأحدث مجلسا وطنيا للغات والثقافة املغربية، وأحال 

الرسمي  الطابع  تفعيل  األول،  يخص  التنظيميين،  القانونين  هذين 

سير  وكيفية  وتركيبة  صالحيات  تحديد  يخص  والثاني،  لألمازيغية 

املجلس الوطني للغات، نأمل أن تعالج إشكالية إستعمال اللغة العربية 

باإلدارات العمومية، من خالل هذين القانونين التنظيميين، ألن لحد 

العمومية  اإلدارات  يلزمين  الذين  هما  فقط  منشورين  هناك  اآلن 

بإستعمال اللغة العربية، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلحم قن:

السيد الوزير، اسمحوا لي نقولك أنه بعض املسؤولين الحكوميين 
تيهينوا املغاربة، وتيهينوا املنتخبين على الخصوص، ألن في الوقت اللي 
طلبنا بالرفع ديال املستوى الدرا�ضي ديال املنتخبين، الحكومة جات 
وزولت حتى الشهادة اإلبتدائية، ونصيفط لهم مراسالت بلغة أجنبية، 
ونصيفط لهم الصفقات بلغة أجنبية، ويوقعوا عليهم، وتصيفطوهم 
للمحاكم بناء على واحد الحاجة اللي ما عرفينش يقراوها، وهادوا ناس 
واحد اللوبي اللي موجود في اإلدارة املغربية واللي باألسف، يريت كن 
كانت فرنسويتوا صحيحة، أنه بعض الناس في اإلدارة املغربية لغتهم 
الفرنسية فاشلة وكلها ركاكة، وكلها أخطاء وتيبداو يفتلوا العضالت 
كيبداو  اإلجتماعات  وفي بعض  املوظفين،  الناس، وعلى  ديالهم على 
يتكلموا غير اللغة العربية، وتيهينوا الناس اللي جالسين قبالتهم، هاد 
ال�ضيء اللي شنوا غتدير فيه الحكومة، أما القوانين راه عندنا، بغيناكم 
تاخذوا بيد من حديد، وتقولوا للموظفين ديالكم ممنوع الكالم داخل 
اإلدارة بلغة غير اللغة العربية واألمازيغية، ممنوع الكتابة من غير اللغة 

العربية واللغة األمازيغية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إعن نمر للسؤال 
املغربي  للمواطن  خدمة  املغربية  اإلدارة  بأداء  اإلرتقاء  حول  املوالي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار 

فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لحمةدلآي5لبةهة:

تقييم  نسائلكم عن  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا، شكرا 
الحكومة للتدابير املتخذة فيما يخص اإلصالح اإلداري وآثاره اإليجابية 

على مصالح املواطنين؟

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

ا سي لا رئيسلاملحترم،

السيد النائب، في ظل التحول الديمقراطي، واإلنفتاح السيا�ضي، 
واستكمال بناء الصرح املؤسساتي، ال زم على اإلدارة التابع هاد التطور 
ومتبقاش خارجة هاع السياق، هاع السياق ديال اإلنفتاح وديال التحول، 
وديال النمو، وعلى هذا األساس وضع وزارة الوظيفة العمومية، برنامج 
عمل منذ ثالث سنين تضمن ثالث محاور، أو ثالثة محاور، املحور األول، 
تثمين الرأسمال البشري، واملحور الثاني، تحسين العالقة بين اإلدارة 
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واملواطن، واملحور الثالث الحكامة والتنظيم، كل هذا مواكبة لتطلعات 
املجتمع املغربي، ففيما يخص املحور األول، تم اعتماد التعاقد، تم 
اعتماد تشجيع حركية املوظفين، تم اعتماد منظومة التكوين والتكوين 
املستمر، وكذلك فتح ورش املراجعة الشاملة للنظام األسا�ضي العام 
للوظيفة العمومية، فيما يخص تحسين عالقة اإلدارة باملواطن، كما 
قلت بعد قليل أو قبل قليل، تم هناك فتح ورش تحسين اإلستقبال، 
يهم الترشيد والتوجيه ومعالجة الشكايات، وتبسيط املساطر اإلدارية، 
فيما يخص الحكامة والتنظيم تم اعتماد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفساد، وكذلك إعداد مشروع قانون الولوج إلى املعلومة، كلها آليات 
نأمل منها أن ترقى باإلدارة املغربية و بالخدمات امليسرة من طرف اإلدارة 

املغربية للمرتفقين، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لحمةدلآي5لبةهة:

في  الحكومة  به  تقوم  بما  ننوه  حقيقة  في  الوزير،  السيد  شكرا 
هذا املجال، إال أنه السيد الوزير البد باش نعتارفوا بأنه ما زال واحد 
العدد ديال التعقيدات في املساطر اإلدارية، وغياب السرعة في معالجة 
امللفات، تم الوثائق اإلدارية املطلوبة، راه املواطن السيد الوزير منين 
تيجي لإلدارة، راه كل نهار تتطلب منوا وثيقة، املواطن املسكين العادي 
راه تيتلف منين تيجي لإلدارة ديالنا، ثم السيد الوزير اإلشكالية ديال 
التوقيت املستمر، راه هي مشكل، واش كاين �ضي تقييم، بغيناكم واش 
كاين �ضي تقييم بالنسبة للوزارة وال للحكومة، لهاد التوقيت املستمر، 
دابا راه ال املواطن فرحان، ال املوظف فرحان، ما عرفنا دابا شكون 
اللي مستافد من هاع التوقيت املستمر، راه املواطن اللي متواجد في 
العالم القروي وفي املناطق النائية، راه منين تيجي تيق�ضي �ضي غرض في 
اإلدارة ديالوا راه تيبقى تالف، تم القضية ديال اإلضافة ديال الساعة 
حتى هي راه خلقت لنا مشكل في اإلدارة ديالنا و في التعامل ديال املواطن 
العادي، مع هاع الساعة بالنسبة لإلدارات ديالنا، تم افتقار العديد 
من املدن ملجموعة من اإلدارة العمومية، اللي التوقف عليها الحياة 
اليومية ديال املواطن، راه واحد العدد ديال األقاليم، اللي محدثة منذ 
عدد ديال السنوات، راه باقي مافيهاش استكمال ديال اإلدارات، راه هاد 
ال�ضي تيخلق مشكل راه املواطن خاصوا إيال جا لواحد اإلقليم وال واحد 
املكان، يق�ضي جميع املسائل ديالوا في اإلدارة، تم اإلشكال املشكل اللي 
هدرتوا عليه السيد الوزير ديال األمازيغية، حنا تنطالبوا باألمازيغية 
وحنا ما زال كنعيشوا املشكل ديال اللغات األجنبية في اإلدارة ديالنا، 
تم اإلشكالية ديال املوارد البشرية، اللي أوال القلة ديالها، تم إعادة 
اإلنتشار ديالها ، تم التحفيزات، راه ال يعقل بأنه إيال ما كاينش تحفيزات 

للموظفين، راه ما يمكنش اإلدارة ديالنا نرتاقيو بها.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد أحمد العجيلي:

مافيهش  املحدثة  األقاليم  من  اليوسفية  إقليم  الوزير،  السيد 
تمثيليات وزارية، كالتسجيل وكاملحافظة وكرخص السياقة، وكمديرية 
الفالحة، الفالحين على الخصوص كيعانيوا من هاع النقص باقيين 
بعض  ألن   assurance من  اإلستفادة  من  وكيعانيو  ألسفي  كيتنقلوا 
الخبراء كانوا غير نزهاء، في اإلحصاء سبق لينا راسلنا الوزارة املعنية بهاع 
الشكل هذا، ولكن ما جاوبوش هاع الفالحا الفالحا راه باقين تيعانيو 
وكنتمناو إن شاء هللا باش حتى هما يستافدو هاعوك الفالحا األخرين 

حتى هما يستافدو إن شاء هللا، وشكرا السيد الوزير.

ا سي لرئيسلااجلسل:

السيد  بالتي  الوزير،  السيد  رد  الوزير،  السيد  الجواب  شكرا، 
التقدم  فريق  طرف  من  تعقيب  كاين  الوزير،  السيد  الرئيس، 

الديمقراطي.

ا مةئبلا سي لعمرلا زعيم:

شكرالا سي لا وزير،

بالنظر إلى ضرورة مالءمة النظام األسا�ضي للوظيفة العمومية مع 
التطورات واملستجدات التي تعرفها اإلدارة املغربية العمومية، والتركيز 
األسا�ضي  النظام  يبقى  للوطن،  العليا  للمصلحة  تحديثها خدمة  على 
الحالي نظام عتيق وجامد وال يرقى إلى التدبير الجيد واألمثل للموارد 
البشرية،  للموارد  املنظم  القانوني  اإلطار  لذا يجب إصالح  البشرية، 

والعمل على إيجاد الحلول الالزمة لتدبير املوارد البشرية، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إعن رد السيد الوزير.

ا سي لنحم لنب يعلا وزيرلاملمت بل  ىلرئيسلااحكونل،ل
املكلفلبة وظيفيللا ذمونيللقتح يثلاإلدرا1:

شكرالا سي لا رئيس،

فعال كما قلت قبل قليل النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، 
املعمول به اليوم والذي يرجع إلى سنة 1958،رغم التعديالت وقعت 
عليه 14 تعديل فلم يصبح متجانسا وكرس الفئوية كما جاء في تدخل 
السيد النائب املحترم، وهذا هو السبب اللي جعلنا أننا يعني نعاودو 
املراجعة ديالو، ولكن واحنا خايذين بعين اإلعتبار لهاع اإلنشغاالت 
هاعي، بالنسبة للتوقيت املستمر فعال أصبح اليوم متجاوز خصوصا 
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في بعض املناطق، إعا كان مقبوال في مناطق يعني في مدن كبرى ألن 
تيصعاب التنقل وتيصعاب يعني ألن كثرة االزدحام ديال التنقل، فيمكن 
أن أن يكون أقل مردودية في مناطق أخرى، وعلى هاع ال�ضي عالش احنا 
كنحاولو باش نعاودو النظر فيه إن شاء هللا، فبالنسبة لغياب املصالح 
والقطاعات  الداخلية  وزارة  أن  فأظن  املناطق  بعض  في  اإلقليمية 
األخرى خايذة بعين اإلعتبار هاع اإلحتياجات، وسيتم التعامل مع هذا 

األمر بشكل تدريجي، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
البرملان واملجتمع املدني، واملالحظ أن هناك  إلى قطاع العالقات مع 
3 أسئلة لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بحرائق الغابات واألشجار 
املثمرة، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحها دفعة 
واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير املحترم. السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني األحرار، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب، السيد 

الرئيس تفضلو سيدي.

ا مةئبلا سي لأحم لا عجيلي:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات الحكومية ملكافحة حرائق 
الغابات ببالدنا؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير، أه بالتي ال بالتي السيد الوزير، السؤال الثاني 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  هو 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ا مةئبلا سي لنحم لأبولا فراج:

ال زالت الحرائق تحصد العديد من الغابات واألشجار املثمرة في 
حدتها  تزداد  التي  الظاهرة  هذه  ملواجهة  محددة  إستراتيجية  غياب 
في فصل الصيف سواء عن على مستوى الوقاية منها أو على مستوى 
إطفائها بالسرعة املطلوبة، مما تصبح معه الخسائر فادحة، كما حصل 
بالنسبة للحريق الذي أصاب أشجار النخيل بتمنارت، وفي كل مكان، 
أدى إلى إتالف أكثر من ألف الشجرة ومحاصيلها ليجد السكان أنفسهم 
في وضعية صعبة، لذا نتساءل عن األسباب الحقيقية لهذه الحرائق؟ 
الظاهرة؟ وهل هناك إستراتيجية  في مواجهة هذه  العجز  وملاعا هذا 
محددة ملواجهتها؟ وما هي التدابير املتخذة ملكافحتها؟ وما هي اإلجراءات 
املتخذة لتعويض السكان املتضررين عن الحرائق التي أصابتهم؟ شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير، تفضلوا، الصوت.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

شكرالا سي لا رئيس،

أشكر السادة النواب املحترمين على طرحهم لهاع السؤال، اللي هو 
في الحقيقة كيتذكر بهاع املناسبة ديال الصيف، واللي كيالمس واحد 
املوضوع مهم، في الحقيقة كتعاني منو الغطاء الغابوي ديالنا، واللي 
هي  العلمية  الناحية  من  فهي  األسباب  على  تساءلتو  الحال  بطبيعة 
الهيكلي،  بالجفاف  مرتبطة  عام،  بشكل  املناخية  بالظروف  مرتبطة 
بضعف أو انقطاع التساقطات املطرية لفترات طويلة، وخصوصا في 
الفترة ديال ماي أو أكتوبر، ال�ضيء اللي كيجعل الغابات معرضة ملخاطر 
الحرائق، وهاع األمر استدعى باش تكون واحد اإلستراتيجية على املستوى 
املندوبية ديال املياه والغابات، وكذلك اعتماد مخططات للتدخل على 
مستويات متعددة، هذه املخططات أفضت إلى نتيجة إجماليا على أن 
املتضررة  الغابوية  امليدانية، فاملساحات  املعطيات  هناك من خالل 
كاين واحد النوع ديال التقلص ديال املساحات املتضررة من الحرائق 
خالل املوسم 2015، حيث عرفت نسبة التقلص بنسبة %73 مقارنة 
مع معدل ديال 10 سنوات املاضية، في املناطق املعرضة لهذه اآلفة 
خصوصا باملناطق الشمالية للمملكة، حيث تم تسجيل 425 حريق، 
تضرر من جرائها 991 هكتار أي بمعدل 2,3 هكتار لكل حريق علما أن 
%65 من هذه املساحة التي اجتاحتها النيران مكونة فقط من أعشاب 

ثانوية.

السيد الرئيس، هاع املخططات هي مبنية على مراحل من التدخل، 
فيها متدخلين يتعاونون على احتواء هذه الحرائق، سواء على مستوى 
مصالح ديال املندوبية أو على مستوى الدرك امللكي، الوقاية املدنية، 
مساعدة.  وقوات  الجوية،  امللكية  القوات  امللكية،  املسلحة  القوات 

بطبيعة الحال في إطار التكامل املوجود بين هاته املؤسسات.

وبناء على هذه اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة هذه الظاهرة، يمكن 
أن نؤكد على دور املندوبية في توفير التجهيزات األساسية خصوصا من 
خالل توفير الدوريات وتكثيف دوريات املراقبة، شبكة من 265 راجل 
مجال للمراقبة أو من خالل الصيانة ديال املسالك الغابوية أو اإلقتناء 
ديال السيارات ديال التدخل السريع 96 وحدة على الصعيد الوطني، 
وهذا كيخضع لواحد البرنامج سنوي كذلك، ديال التوعية والتحسيس 

ديال الساكنة املحلية وديال املرتادين ديال الغابة.

فيما يخص مكافحة الحريق، أثمرت التدخالت عبر 4 سنوات يعني 
عبر 4 مستويات التي سبق عكرها كتتم أوال من خالل تعبئة فرق التدخل 
التصحر،  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  ديال  السريع 
بعد علك كاين املساهمة ديال الوقاية املدنية واالستعانة عند الحاجة 
 Torbotoroch بالقوات املساعدة والقوات املسلحة امللكية وطائرات
التابعة للدرك امللكي والطائرات من نوع بومبارديي واملجهزة خصيصا، 
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نظام  برنامج  هناك  بأن  الحرائق،  ملكافحة  طائرات مجهزة خصيصا 
معلوماتي استباقي من خالل التوقع ديال مخاطر الحرائق يعتمد على 
خرائط تحدد املجاالت الغابوية األكثر تعرضا ملخاطر الحرائق يتم ضبط 
وتحيينه بتعاون مع مديرية األرصاد الجوية الوطنية، مكن هذا البرنامج 

من التدبير األنجع لهذا املوضوع.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، في إطار التعقيبات اإلضافية 
للكاميرون  الوطنية  الجمعية  عن  برملاني  وفد  ظهرانينا  بين  يوجد 
والذي يقوم بزيارة لبلدنا في إطار تقوية العالقات بين اململكة املغربية 
وجمهورية الكاميرون، بإسمكم جميعا أجدد الترحيب بهم ونتمنى لهم 

مقاما طيبا.

السادة النواب شوية ديال الصمت، هللا يجازيكم بخير، إعن تعقيب 
الوطني  التجمع  النواب املحترمين من فريق  ألحد السيدات والسادة 

األحرار، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لأحم لا عجيلي:

تلعب الغابات دورا رياديا فعاال في التوازنات البيئية واإليكولوجية 
إال أنها تتعرض بين الفينة واألخرى لحرئق بفعل فاعل مع مطلع قدوم 
كل فصل صيف حين تشتد الحرارة وهبوب رياح حارة، مما يخلف 
أضرارا فادحة وتبعات وخسائر مادية جسيمة، وإع ننوه بالدور الفعال 
الذي تباشره املصالح املختصة خاصة السلطات اإلقليمية واملندوبية 
والقوات  امللكية  املسلحة  والقوات  امللكي  والدرك  للمياه  السامية 

املساعدة خالل التدخالت اإلستعجالية رغم صعوبة التضاريس.

السيد الوزير، نلتمس توفير كل اإلمكانيات املادية واللوجيستيكية 
لحماية ثرواتنا الغابوية، وأود التذكير التأكيد على العناية بغابة العروك 
بإقليم اليوسفية التي تعاني إهماال وتهميشا ما أحوج الساكنة لتأهيلها 
واتخاعها فضاء إيكولوجيا لساكنة إقليم اليوسفية، ونذكركم بغابات 

الصويرة حاحا، وشكرا السيد الوزير.

ا سي لرئيسلااجلسل:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

الرئيس.

ا مةئبلا سي لنورلا  ينلنضيةنلرئيسلا فريقلاالستواللي:

السيد الوزير، املندوبية السامية للمياه والغابات ما كتوفر ال على 
مخطط لرصد وإطفاء الحرائق في أكثر من مكان، وثانيا حتى مسألة 
الولوج أو الوصول إلى الحرائق أن مجموعة من الجبال اللي كتشتعل 
فيها ما فيهاش املسالك، غير مؤخرا عن طريق املناداة من طرف السكان 

شب حريق بإقليم الحسيمة 4 أيام، الوقاية املدنية ما عندهمش فين 
يوصلو، منين يدوزو ديك من أجل اإلطفاء، اعتمدت وسائل تقليدية 
بدائية الشطابة والتراب، اعتمدوا الشيوخ واملقدمين الساكنة، فين 
الطائرات؟ فين املروحيات، فين كذا؟ هذا كالم راه ما كاين �ضي حاجة 
من هاع ال�ضي وحتى طفاوها السكان، 4 ايام والغابة كتاكل في اإلرث 

الغابوي لألسف أنه ماكاينش...

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، شكرا تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد، تفضلوا السيد 

النائب، تعقيب ألحد السيدات، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لا ذرقي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، إلى جانب حرائق الغابات السيد الوزير هناك 
حرائق لبعض املنشآت العمومية كاألسواق واملحالت التجارية في بعض 
املدن، نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة هذه الحرائق وعن التدابيرا 

ملتخذة في شأنها؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الجواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

شكرالا سي لا رئيس،

هو  اللي  السؤال  لهاع  طرحه  على  املحترم،  النائب  السيد  أشكر 
كيتاول موضوع آخر من الحرائق هذه املرة ليس الغابات، وإنما بعض 
املرافق االجتماعية واألسواق املحالت التجارية، سولتو السيد النائب 
املحترم على املعطيات الحاصلة خالل شهرين ديال يونيو يوليوز ديال 
هاع السنة د 2011 فالتسجيالت العدد اإلجمالي ديال الحرائق ديال 
2800 حريق، املحالت التجارية اللي كانت موضوع حرائق هي 50 محل 
دور الصفيح اللي كانت موضوع حرائق هي 9 ديال األحياء املعنية، و 
بخصوص اإلجراءات التي تساءلتم عليها السيد النائب املحترم من أجل 
تفادي وقوع الحرائق، أحيطكم علما أن مصالح الوقاية املدنية الدور 

ديالها يتمثل في:

- مباشرة الدراسة التقنية الخاصة بشروط السالمة والوقاية من 
الحريق في مراحل طور تسليم رخص البناء؛

عند  الدراسات  بهذه  الخاصة  التوصيات  تطبيق  مدى  مراقبة   -
مرحلة انتهاء أشغال البناء وتسليم البناية،
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- زيارة البداية عند مرحلة تسليم رخصة االستغالل التجاري؛

قيام مصالح الوقاية املدنية باملراقبة املبرمجة كلما استدعيت لذلك 
من أجل علك بطرف السلطات املحلية، باإلضافة إلى أن الوقاية املدنية 
تقوم بزيارة البنيات واملحالت عات الطابع التجاري من طرف ضمن 

اللجان املختلطة الخاصة بالوقاية من املخاطر ومكافحة الحرائق.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنورلا  ينلا بركةني:

شكرالا سي لا رئيس،

املا�ضي حدث حريق، وقع حريق  الوزير املحترم، األسبوع  السيد 
في غابة جبل كوروكو في مدينة الناظور، وهاد الحريق أتى على حوالي 
استمرت  النيران  إخماد  عملية  واألعشاب،  األشجار  من  هكتار   352
ملدة يومين، ولكن املالحظ أنه الطائرات لم تتدخل إال بعد مرور 12 
ساعة مما صعب من مهمة فرق اإلطفاء التي بذلت جهودا كبيرة رغم 
قلة إمكانياتها، لذا نطلب منكم السيد الوزير بالتدخل العاجل إلعادة 
تشجير غابة كوروكو املحروقة، كما نطلب منكم تعزيز وسائل املراقبة 
وآثارها  بخطرالحرائق  واسعة  حمالت  وإطالق  السريع،  والتدخل 
غابات  إحراق  جريمة  في  تحقيق  فتح  أيضا  منكم  ونطلب  السلبية، 
املضيق في بوزغالل إلقامة تجزئات سرية، ثم السيد الوزير البد من 
وضع استراتيجية ملكافحة الحرائق بدءا بتوفير فرق املكافحة التي تسهر 
على تنظيم الغابات على مدار السنة إلزالة األعشاب الجافة، ومسببات 

الحريق وإعداد مصادر املياه للتدخل العاجل فور اندالعه، و شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟، 
إعن رد السيد الوزير على التعقيبات، إعا نمر للسؤال املوالي، سؤال عن 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشاركية  الديمقراطية  ميثاق 
من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللزاكي:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، تحدث التقرير التركيبي للحوار الوطني حول 
الحياة  تنظيم  إطار  في  مقترحة  قانونية  أرضية  عن  املدني  املجتمع 
الجمعوية ومن بين ما تعتمد عليه هذه األرضية اقتراح ميثاق وطني 
سيزاوج  امليثاق  هذا  أن  إلى  التقرير  ويشير  التشاركية،  للديمقراطية 
بين امليثاق األخالقي والسيا�ضي بمنظور دستوري، وبإقرار بما هو دولي 
ومتعارف عليه لذلك نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن مآل هذا 

امليثاق، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

أشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال، هذا موضوع أسا�ضي في 
هاع املرحلة اللي كنعيشها في بالدنا بعد الدستور الجديد اللي جا كيأكد 
على الديمقراطية املواطنة والديمقراطية التشاركية، وكما أشرتم هاع 
امليثاق الوطني للديمقراطية التشاركية كان نتيجة ديال حوار كان من 
بين مخرجاته هذه الوثيقة األساسية واللي أكدت على4 مبادئ أساسية:

املؤطرة  املؤسساتية  القانون  وإجراءات  القواعد  تدعيم  أوال:   -
للديمقراطية التشاركية.

التشاركية  الديمقراطية  بين  للترابط  التكاملي  الطابع  تكريس   -
والديمقراطية التمثيلية.

- وتفعيل الديناميكية التشريعية واملؤسساتي والتنظيمية املرتبطة 
بهذا املجال.

- وأخيرا تملك قيم الديمقراطية التشاركية والتعددية وحرية الرأي 
والحكامة.

تعاقدية  الحقيقة  في  الطبيعة  هو  دياله  الطبيعة  امليثاق  هذا 
أخالقية أكثر منه قواعد قانونية، لكن في إطار التشريع ووضع اإلطار 
القانون تم اإلسترشاد باملخرجات دياله فيما يخص عدد من النصوص 
على رأسها مدونة الحياة الجمعية اللي شرتوا ليها واللي تمت إحالتها على 
األمانة العامة للحكومة باش تراجع املنظومة ديال الحياة الجماعية 
بشك عام، وكذلك على املستوى التدبيري من خالل االشتغال حاليا 
كتسهل  اللي  الخط  على  املواطنة  املشاركة  ديال  البوابة  واحد  على 
إستعمال اآلليات ديال تدخل املواطن أو املجتمع املدني في اعتماد القرار 
العمومي، السياسة العمومية، تقييمها، تتبع التنفيذ ديالها، واللي هو 

في طور اإلنجاز.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد السادة تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لا لطيفلابنليذووب:

مما ال شك فيه أنه واحد من األشياء املهمة التي يمكن نعتبرها 
املجتمع  ورش  على  وقوفها  الحكومة  لهذه  التاريخية  اإلنجازات  من 
املدني وتأطيره من خالل الحوار الوطني حول املجتمع املدني وأدواره 
الدستورية، والذي انتهى بمخرجات غاية في األهمية أقف عند مدونة 
الحياة الجمعوية التي أحيلت على األمانة العامة للحكومة والتي ننتظر 
ق�ضى  الدستوري  املجلس  وأن  األوقات خصوصا  أسرع  في  خروجها 
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والعرائض  بامللتمسات  املتعلقين  التنظيميين  القانونين  بمطابقة 
للحياة  نوعية  دفعة  ستكون  أنه  على  نقدر  فإننا  وبالتالي  للدستور، 
الجمعوية بخروج هذه املدونة، املوضوع ديال التشاركية موضوع مهم 
جدا ومقتضاه ال يعني باألساس التشارك في املسؤولية، ولكن نقدر على 

أنه واحد من األشياء..

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن ال أحد، نمر للسؤال املوالي سؤال عن معايير توزيع ميزانية املندوبية 
للسيدات  اململكة،  جهات  مختلف  على  والغابات  للمياه  السامية 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لأحم لص قي:

املياه  لقطاع  املرصودة  امليزانيات  تتفاوت  املحترم،  الوزير  السيد 
والغابات حسب الجهات، نسائلكم بخصوص املعايير املعتمدة في هذا 
التوزيع؟ كما نسائلكم عن سبل إقرار العدالة املجالية في توزيعها؟ 

وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

شكرالا سي لا مةئبلاملحترم،

أوال في كل سنة كيتم عرض مشروع امليزانية الفرعية ديال املندوبية 
السامية للمياه والغابات ويمكن نقول بأن اإلعداد ديالها يتم وفق واحد 

املنظور كيستحضر الجوانب التالية:

- أوال: الجوانب الحمائية ديال املوارد وخصوصا الغابوية

- وكذلك الجوانب التنموية والجوانب اإلجتماعية، وكيحاول يوفق 
بين ضرورات معينة، أوال املحافظة على الثروات الغابوية وهذا أمر 
أسا�ضي وثانيا سد الحاجيات األساسية للسكان اللي كيكونوا مجاورين 

للغابة.

شرتوا من البعد الجهوي، السيد النائب املحترم، وأؤكد لكم على أنه 
املندوبية تحرص على أن البرامج والتدخالت الغابوية السنوية أن تأخذ 
بعين اإلعتبار األولويات املحددة، وتنجز طبقا لتوجهات املناهج املعتمدة 
بحيث تجسد اإلستراتيجية الوطنية املعتمدة من لدن املندوبية، التي 
هي  باململكة  الغابوية  والجهات  الغابوية،  الجهات  أساسا  عملها  يهم 
مقسمة ل 12 جهة، ولكن ليست بالضرورة التقسيم اإلداري، إنما 
واليخضع  البيئية  النظم  تماسك  الغابوية،  الجهات  التقسيم  يراعي 

بالضرورة للتقطيع اإلداري، ولكن هذه للتقسيمات اإليكولوجية على 
أساس نظم بيئية محددة، بطبيعة الحال املخطط العشري كيضمن 
عدد من البرامج اللي كتهم مختلف الجهات الغابوية نظرا الرتباط هذه 
الجهة بعضها البعض، بعض املشاريع تكون بين جهوية على حساب 
املجال البيئي املعني باألمر، وعلى كل حال في كل سنة يتم عرض مشروع 

هذه امليزانية اللمناقشة في املجلسين، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لرشي لسليمةني:

شكرالا سي لا رئيس،

شكرا السيد الوزير، على الجهود املبذولة من خاللكم في املندوبية 
السامية، حنا اليوم كنتيرو االنتباه ألنه واحد املجموعة ديال الغابات، 
وباملناسبة اليوم نفتخر وبأنه الغابة ديال األرز في املغرب، اليوم اختيرت 
كمحمية دولية والذي نرجوه هو أنه نكونو في املستوى ديال الحدث 
ونحميوها بالظروف الضرورية في هاد املوضوع. اإلشكاليات الحقيقية 
اللي عندنا هو فعال العدالة املجالية. غابة فحال ديال تدغين اللي ما 
بقى منها غير األثر ديالها، فيه ساكنة مهمة، فيها واحد املجال حيوي 
بالنسبة لصنهاجة بصفة عامة، والذي أرجوه هو أنه تعطى لها واحد 
العناية خاصة والساكنة ديالها بالخصوص باش يحسو براسهم أنه هاع 
العناية بهاع الغابة، هي عناية بهم وباألجيال املقبلة عندهم. ملي تنهضرو 
على الجهة ديال األرز وديال األطلس املتوسط، تنقولو هادي ناحية اللي 
هي املنبع ديال مختلف األنهارالكبرى ديال املغرب، والذي أرجوه هو أن 
تعطى لهاالعناية الضرورية باش تتطور ملا فيه مصلحة ديال السكان 

والعدالة املجالية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن نمر للسؤال املوالي حول اإلنشغال املستمر بتدهور أوضاع السجون 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

ا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سةد1لا موابلاملحترنين،

نسائلكم السيد الوزير ويشغل بالنا ما يقع حاليا وما يقع داخل 
السجون املغربية بشكل عام، شكرا من التوترات ومن االحتجاجات. 

عالش هاد ال�ضي؟ عالش واقع؟
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ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

د  ثالثة  على  كتشتغل  العامة  املندوبية  املحترم،  النائب  السيد 
األهداف أساسية، العمل على أنسنة ظروف اإلعتقال، تيهئ ظروف 
تأهيل املعتقلين إلعادة اإلدماج ديالهم، وكذلك الوقاية للحفاظ على 

صحة وسالمة النزالء.

فيما يخص ما ورد في السؤال ديالكم اللي كان كيركز على الحالة 
ديال اإلنتحار، فيمكن نعطيكم بعض املعطيات اللي هو بطبيعة الحال، 
ظاهرة أوال معطى مرتبط باألساس بتراكم عومل نفسية وعقلية، أنه 
من التقرير ديال منظمة الصحة العاملية أشار إلى أن العدد ديال حاالت 
االنتحار بين سنتي 2000 و2012 بلغ ما مجموعه 1628 بمعدل 135 

حالة في السنة.

أما معدل اإلنتحار داخل السجون بالنسبة لنفس الفترة، فال يتجاوز 
6 انتحارات في السنة وهذا الرقم يبقى، يعني مقبول بالرغم من وجود 
عامل الضغط النف�ضي املالزم للفضاء السجنى، اللي بطبيعة الحال من 

شأنه أن يساعد أو يساهم في ارتفاع حاالت االنتحار.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم، باإلضافة لهاد الحاالت 
ديال االنتحار، ثارت مؤخرا في سجن عكاشة، مسألة ديال الفو�ضى أولى 
التمرد داخل السجون كحالة فريدة وكحالة جديدة، هذا كيحيلنا على 
الضعف في التواصل الكبير ديال اإلدارة ديال السجون، أو الحكومة 
اإلشاعات  ديال  بزاف  العام، ألن سمعنا  الرأي  تنوير  في  عام  بشكل 
وسمعنا بزاف ديال الخلط لدى املواطنين. في هاع اإلطار إيال سمحتوا 
السيد الوزير، كيبان بأن هاد القطاع ما عرفش واحد التطور كبير على 
مستويات عدة خاصة على مستوى التشريع، ألنه منذ سنة 1997 ما 

كانش تعديل للقانون املتعلق بالسجون اللهم داك املتعلق باملوظفين.

أيضا على مستوى املردودية ديال هاع املؤسسات، في الوقت اللي 
كنا كنتاظروا أن املؤسسات السجنية تكون مكان ديال التهذيب وإعادة 

التأهيل فهي اليوم كتنتج..

ا سي لرئيسلااجلسل:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا السيد النائب 
عن فريق العدالة والتنمية، تفضل.

ا مةئبلا سي لعب لااحليملعالقي:

ا سي لا رئيس،

ديال  الوضعية  اآلن على  الحديث  كان  إيال  الوزير، طبعا  السيد 
السامية  املندوبية  ديال  وانتباه  ديالكم،  االنتباه  فنلفتو  السجناء، 
رغم  لألسف  اللي  وزان،  بمدينة  املحلي  السجن  ديال  بالوضعية 
املجهودات اللي كتقام على مستوى اإلدارة ديال املؤسسة، فالبناية 
كتعود للحقبة ديال االستعمار أو ما كتليقش بالوضع ال ديال السجناء، 
وال الوضعية ديال حقوق اإلنسان، ولهذا كنلتمسو باش يتبنى سجن 

جديد في اإلقليم ديال وزان، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، هل هناك، تفضل عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
شوية ديال السادة النواب، شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير.

ا مةئبلا سي لعب لا وةدرلا كيحل:

ا سي لا رئيس،

السيد الوزير، ما عشناه في األسبوع الفارط هو غير طبيعي وغير 
عادي، هو يسائل السياسة العمومية في مجال السجون باعتبار أن 
مراكز اإلصالح والتهديب كسجون مخصصة لصغار السجناء أقل من 
20 سنة، مع األسف ليس هناك أي برنامج تأهيلي يراعي الخصوصية 
ديال هاع الفئة، ديال صغار السجناء باعتبار أنه املوظفين اللي تيمشيو 

لهاع املؤسسات، تيعتبروه تدحرج في الدرجة.

البرامج املعدة لهاع الفئة ال توازي الشحونات والطاقات اللي عند 
هاع الفئة، وبالتالي مراكز اإلصالح والتهذيب رغم القلة ديالها، ما تتأديش 
األدوار ديالها، جميع النسب ديال العون هي ناتجة على صغار السجناء، 
جميع اإلشكاالت املوجودة اليوم في الشارع ناتجة عن خريجي املؤسسات 
السجنية اللي تيخرجو من املؤسسة السجنية ما�ضي مؤهلين بل أكثر 
استعدادا الرتكاب األفعال الجرمية، وبالتالي تيخصنا هاع املوضوع ما 

نمروش عليه مرور الكرام، تيخصنا ندقو ناقوس الخطر، ونعتبرو بأنه 

املقاربة األمنية عاجزة على تأهيل السجناء. املقاربة التقليدية عاجزة 

جميع  فيها  مشاركة  أو  مندمجة  مقاربة  خاص  السجناء  تأهيل  على 

مكونات املجتمع، وتنفتح املؤسسات السجنية على املجتمع باش يمكن 

هاع الفئة ترتقي أو تأهل ويمكن ليها تكون صالحة باش تعاود تندمج 

داخل املجتمع.

أما جميع العمليات اللي كاينة اآلن، تتبين بأنه ما قدرناشاي نجحو 

فهاع العملية ديال إعادة اإلدماج، وهاع العملية تيخص تراجع كذلك 

ديال السجون الخاصة بالصغار، ألنها ما كتأديش األدوار ديالها، تيمكن 

تكون أحياء متمكن ومتحكم فيها داخل السجون األخرى.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

السيدة  تفضلوا  تعقيبات؟  من  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
النائبة عن الفريق الدستوري.

ا مةئبللا سي 1لفوزيللا بيض:

ا سي لا رئيس،

السجنية ال  الساكنة  أمام  اللي ألننا  ربما  املحترم،  الوزير  السيد 
تصوت في االنتخابات لم تهتم بهاهاته الحكومة. بدون برامج ستظل 
السجون املغربية قنبلة موقوتة، وما وقع في سجن عكاشة يعتبر بالنسبة 
لإلكتظاظ املوجود نسبة %80، جعل من هاع السجن محضنه لتفريخ 
اإلجرام. الحكومة طالل خمس سنوات، خصصت في ميزانيتها في قانون 
املالية بالنسبة مليزانية السجون ميزانية هزيلة جدا، ال تكفي بتنزيل كل 

برامج اإلصالح.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات، إعن 
رد السيد الوزير على التعقيب.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

أشكر السيدة والسادة النواب أوال، ال معنى لربط هذا املوضوع 
والنقاش  عليها  التصويت  كيتم  امليزانية  ثم  اإلنتخابات،  بالقضية 
ديالها في البرملان، ثانيا أتفق مع السيد النائب املحترم على أنه مراكز 
اإلصالح والتهذيب بالنسبة لألحداث ينبغي فعال هاع العناية بهاع الفئة 
ديال األحداث ومقاربة تأخذ بعين اإلعتبار الخصوصيات اإلجتماعية 
على  ثم  املستوى،  على  إدماجية  بمقاربة  الفئة  هاع  ديال  والنفسية 
مستوى األمور املرتبطة بدور املندوبية العامة هو كيكون العمل على 
التشاركية  باملقاربة  البد  أو  السجنية،  اإلدارة  ديال  الورش  تحديث 
ديال ألن هناك القطاع السجني فيه عدد من املتدخلين ما يمكنش 
تحقق األهداف الكاملة ديال مقاربة بطبيعة الحال هناك املندوبية، 
هناك مؤسسة محمد السادس إلدماج لعدد من السجناء، كاين عدد 
من املتدخلين من أجل تحقيق هاع األهداف املرجوة باش فعال تكون 
الظروف ديال اإلعتقال تكون أنسنة، هادوك النزالء، ولكن في نفس 
الوقت تكون الوقاية والحماية ديال هؤالء النزالء من األموراللي مع كامل 
األسف كتعرفها عدد من السجون بالنسبة للمواد اللي كتكون ممنوعة 
وغيرها اللي كتحتاج لضبط وتفتيش ومراقبة فخاص هاد التوازن بين 

األنسنة، ولكن حماية وتطبيق القانون.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تزايد استنزاف الغابات 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل 
أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لاملالحي:

الفريق اإلشتراكي عن  في  الرئيس املحترم، نسائلكم  شكرا السيد 
تزايد إستنزاف الغابات في في بالدنا؟ شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

السيد النائب املحترم فعال، هناك ظاهرة من طبيعة الحال من 
خالل اإلستغالل املفرط اللي كيقول للثروات الغابوية ديالنا، اللي نؤكد 
ليكم على أن املندوبية عندها كيما كتعرفوا واحد البرنامج عشري، 
2005-2014 واللي عرف إنجاز عدد من املشاريع املندمجة على املستوى 
املجالي، سواء فيما يخص املحافظة على املياه والتربة، محاربة زحف 
الرمال، تجهيز وتأمين امللك الغابوي، فك العزلة عن الساكنة املجاورة 

للغابات، وعلى كل حال اللي كانت كتقوم املندوبية بأدوارها.

في املقابل كاين خاصنا نقولوها، يعني واحد العدد من العصابات 
املنظمة تستهدف هاع اإلرث الغابوي، يمكن نعطيكم بعض املعطيات 
على مستوى مثال جهة مكناس تافياللت، ما بين سنتي 2015 و 2014 
تأسيس 23 جمعية رعوية معترف بها قانونيا، هذا في الشق ديال إشراك 
املجتمع املدني كذلك في الوقاية وفي التحسيس على املستوى يعني الدور 
ديالوا، والدعم اللي كيتلقاه إجمالي ما يناهز 19 مليون ديال الدرهم 

كتعويض عن حق الرعي، همت مساحات مغروسة تقدر ب 18 ألف..

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لاملالحي:

شكرا السيد الوزير، فعال الغابة هي الرئة، هي الرئة التي نتنفس 
تالحكومة  الجميع  ديال  مسؤولية  الوزيرهاعي  السيد  والغابة  منها، 
وتاملجتمع املدني، ولكن الحكومة خاصها تاخذ واحد املجموعة ديال 
املبادرات اللي يمكن نستاقيو منها واحد مجموعة الدروس والعبر في هاع 
الشأن هذا، هناك السيد الوزير واحد املجموعة ديال اإلشكالية، هناك 
مشكل ديال الحرائق، هناك مشكل ديال السطو على الغابة، هناك 
واللي  ديالهم  التنقية  متيتم�ضي  اللي  الكهربائية  املمرات  ديال  مشكل 
كتخلق واحد املجموعة تاملشاكل العويصة اللي كتنعكست سلبيا على 

هاع الغابة.
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تكون  أن  الحكومة على  إكراهات يجب على  الوزير هناك  السيد 
لها مخطط إستراتيجي لحماية هذا املنتوج، ألن هاع املنتوج هو الثروة 
الكبيرة اللي كنتمتعوا بها حنا في بالدنا، وحنا مقبلين على كوب 22، 
واملكانة ديال املغرب فهاع املضمارهذا، ولهذا فيجب على الحكومة أن 
تراعى واحد املجموعة ديال الشروط البيئية الحترام هذه املظاهر اللي 

هي في الحقيقة حنا الغابة هو واحد املتنفس ديالنا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا  شكرا السيد 
السؤال؟ إعن نمر للسؤال املوالي عن تطوير العالقة مع املجتمع املدني، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لسذي لبذزيز:

السيد الوزير، تصرفات إعتمادات مهمة على الحوار الوطني، وحول 
املجتمع املدني، وتصدرات مجموعة توصيات، ماعا عملت الحكومة من 

أجل تنفيذ هذه التوصيات؟ وشنو املنجز وشنو املتبقي؟

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

شكرا السيد النائب املحترم فعال هذا املوضوع ديال املجتمع املدني 
كنعيشوا واحد املرحلة ديال التحول أساسية، اللجان املنطلق ديالها هو 
الدستور الدستور بفصوله و باعتماد على أدوار جديدة للمجتمع املدني، 
كشريك حقيقي للتنمية، وللدولة فيما يخص تنفيذ البرامج، بطبيعة 
الحال جاء البرنامج الحكومي عزز ما ورد في الوثيقة الدستورية، وكانت 
مخرجات أساسية، يمكن نقول على املستوى التشريع أوال، تم الحمد 
هلل تقديم مناقشة واعتماد القوانين املرتبطة بالعرائض وامللتمسات 
وهي اآلن تم التصريح بمطابقتها ألحكام الدستور، هذا على املستوى 
الوطني، فيما يخص الديمقراطية التشاركية، على املستوى املحلي، على 
مستوى الجهات والعماالت واألقاليم، كاينة تم كذلك اعتماد اآلليات 
املرتبطة بهذا املوضوع، تم اقتراح مشروع قانون إطار فيما يخص آليات 
التشاور، وغدا كاينة املراسيم التطبيقية املرتبطة على مستوى مجلس 
الحكومي املبرمجة فيما يخص املوضوع ديال العرائض على املستوى 

املحلي، فإعن هي آليات مهمة، وعلى مستوى.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لسذي لبذزيز:

السيد الوزير، حنا سألناكم على التوصيات ديال الحوار الوطني 
حول املجتمع املدني، ونحن نعي بأن التنزيل ديال الدستور في هذا الشق، 
هو تنزيل فارغ من محتواه الحقيقي اللي أراده الشعب املغربي من خالل 
تصويته على دستور فاتح يوليوز 2011، فاليوم السيد الوزير في أرض 
العراقيل واللي أسباب  الواقع املجتمع املدني اليزال يعاني مجموعة 
لوال البرنامج تاملبادرة الوطنية للنمية البشرية اللي جعل مجموعة من 
الهيئات تتململ، لكلنا نقولوا اليوم بأنه دون املستوى إطالقا، فإلى حد 
اليوم، ما زال ما عارفينش شنو هما اإلعتمادات اللي كاينة تدور في فلك 

ديال املجتمع املدني على املستوى الوطني.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن نمر للسؤال املوالي عن حماية الغطاء الغابوي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لهللالاإلدري�شيلا بوزي ي:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سةد1لا وزراء،

ا سي 1لقا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

كشف برنامج األمم املتحدة لإلنماء في تقرير نشر مؤخرا بمناسبة 
اليوم العالمي للغابات، أن الغطاء الغابوي باملغرب عرف تراجعا خالل 
العشر سنوات األخيرة، مما أدى إلى زيادة مخاطر انهيار التربة، وتهديد 
عيش السكان بسبب الضبط الديموغرافي واإلقتصادي على الغابات، 
لذا نسائلكم عن التدابير املتخذة والتي ستتخذونها، ستتخذها الحكومة 
مستقبال من أجل التثمين والرفع من جودة القطاع الغابوي، وتجديده 

وتوسيع املناطق املزروعة بشراكة مع السكان؟ وشكرا السيد الرئيس.

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

أشكرا السيد النائب املحترم، بطبيعة الحال هو هاد املوضوع كما 
تمت اإلشارة إليه ال يمكن إال بمقاربة تشاركيه مع السكان ومع املجتمع 
املدني ومع مختلف املتدخلين، لكن أدقق على أن التقلص مساحات 
الغطاء الغابوي بمنطقة الريف كما ورد في سؤالكم، هو هاع الرقم ديال 
25 %، لم يرد في التقرير الذي أشرتم إليه، وال يرتكز عليه، وإنما يمكن 
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نأكد لكم بالعكس على أن النظم الغابوية بمنطقة الريف كتمتد على 
مساحة 500 ألف هكتار، تتموقع جلها بمناطق جبلية، وتتكون أساسا 
والصنوبريات  األخضر  والبلوط  الفليني  والبلوط  األرز  أصناف  من 
تاونات  بإقليم  بين 8%  ما  الغابوي  الغطاء  نسبة  وتتراوح  والعرعار، 

و%39 بإقليم شفشاون تعد أعلى نسبة على املستوى الوطني.

بالريف متميزة  الغابوية  النظم  في  النائب املحترم،  السيد  كذلك 
بقدرتها على التحمل وتواجه إكراهات أبرزها ظاهرة التعشيب ألجل 
زراعة نبتة الكيف، وكذلك قطع الخشب والتدفئة وحريق الغابات 
املرتبطة بقابلية نوعية أشجار املنطقة لإلشتعال، حيث كانت املساحات 
سنة  قبل  فيما  السنة  في  هكتار   2100 بحوالي  تقدر  منها  املتضررة 
2014، وأضحت اآلن ال تتجاوز 2150 هكتار في السنة كمعدل خالل 
10 سنوات األخيرة، أي بنسبة ال تتجاوز 2.3 % من مجموع املساحة 

الغابوية للريف، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لهللالاإلدري�شيلا بوزي ي:

السيد الوزير، نثمن جوابكم وهاعي مناسبة لنطالب الحكومة بأن 
تبذل جهودها من أجل تخليف األشجار في مجموعة من مناطق بالدنا، 
خصوصا تلك التي تعرف اجتثاثا مكثفا لألشجار، والتي تسير بوتيرة 
ضعيفة باملقارنة مع مستوى االجتثاث، راه التخليف، السيد الوزير، 

التخليف راه ما كاينش تخليف تيديرو املياه والغابات.

أضرت  التي  الدودة  حشرات  بمعالجة  نطالبكم  السياق  وفي 
باألشجار، وأتت على هكتارات كثيرة من غابات مثال بمنطقة تمضيت 

بإقليم تاونات، وهي املشكلة التي لم تتم معالجتها لحد اآلن.

السيد الوزير، هناك مشكل خطير آخر تعرفه جماعة تمضيت وطهر 
السوق بإقليم تاونات، التي أنجزت فيها مشروع تنمية الريف ضيروا، 
هاع املشروع اللي دار 1960 الذي يهم الحد من انجراف التربة، إال أن 
إدارة املياه والغابات قامت بتحديد أمالك السكان لصالح الدولة، راه 
دارت التحديد، السيد الوزير، وهو ما أثر كثيرا بمصالح حوالي 1800 
من الساكنة وحال دون استمرار أنشطتهم عات الصبغة الغابوية عليها، 
يشوف  حتى  التحديد  هاد  يتوقف  باش  كنطالبوكم  الوزير،  السيد 
املشكل مع الساكنة، الساكنة ديال تمضيت، والساكنة ديال املرنيسة، 
راه الناس في حالة متضررة بغيناكم، السيد الوزير، هاد ال�ضي هاد 

التحديد يتوقف حتى تحلو املشكل مع الساكنة، شكرا السيد الوزير.

ا سي لرئيسلااجلسل:

السيد النائب، رد هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال، إعن 
رد السيد الوزير املحترم.

بة ذالقةتلنعل ا سي لعب لا ذزيزلا ذمةري،لا وزيرلاملكلفل
ا برملةنلقاملجتمعلامل ني:

هو السيد النائب املحترم تكلمتواعلى التشجير وتخليف الغابات، 
نأكد ليكم في البرنامج العشري ديال 2014/2005 تم تسجيل التخليف 
ما يفوق 360 ألف هكتار بأصناف طبيعية متنوعة، أشرتم للتقرير ديال 
الفاو نقول ليكم بأنه نؤكد بأن تزايد الغطاء الغابوي بالنسبة للمغرب 
بنسبة %2 خالل 2010/2000 في هاد الوقت اللي كيتناقص بناقص 
نقطة بمعنى آخر في املجمل كأننا الزيادة ديال %3 ثالثة دالنقط مقارنة 

مع ما قبل 2000، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

حسن  على  الوزير  السيد  ونشكركم  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
مساهمتكم في هاته الجلسة، وننتقل إلى قطاع املكلف باملغاربة املقيمين 
أفراد  مللف  الحكومة  مقاربة  بسؤال حول  الهجرة،  وشؤون  بالخارج 
الجالية املغربية العائدين إلى أرض الوطن إثر األزمة االقتصادية العاملية 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلو السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لسذ قن:

بسملهللالا رحمنلا رحيم.

ا سي لا رئيس،

ا سي انلا وزيران،

اإلخو1لقاألخواتلا مواب،

العالم  دول  من  العديد  تعرفها  التي  االقتصادية  األزمة  ظل  في 

وخاصة األوروبية منها تشير املعطيات األولية عن تزايد أعداد العائدين 

من أفراد الجالية املغربية إلى أرض الوطن، حيث أن وتيرةعودة هؤالء 

ارتفعت خالل السنة املاضية، وبداية هاع السنة حيث أن العديد منهم 

يعانون من أوضاع اجتماعية ومادية صعبة باإلضافة إلى صعوبة إعادة 

إدماج أبنائهم في املدارس التعليمية الوطنية، وتجاهل الجهات املختصة 

بملفاتهم املطلبية الرامية إلى االستعانة بخبراتهم وتجاربهم التي راكموها 

طيلة سنوات الهجرة، من أجل املساهمة في الرفع من وتيرة النسيج 

االقتصادي الوطني في شتى املجاالت سواء الفالحية منها أو الصناعية 

أو التجارية، وعليه نسائلكم السيد الوزير عن املقاربة التي ستتخذونها 

في التعاطي مع ملف أفراد جاليتنا العائدين إلى أحضان وطنهم األم؟ 

وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير.
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ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

شكرالا سي لا رئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال اللي في الحقيقة راه 
تطرح في 2002، ولكن كيما كان الحال الظروف ديال 2002 البعض منها 
ما زالت قائمة، أنا عندي فقط واحد املالحظة السيد النائب املحترم 
ربما قبل ما نجاوبكم، أنه كتقولو هناك عدد من املعطيات األولية التي 
تتكلم عن تزايد العدد العائدين من أفراد الجالية املغربية إلى أرض 
الوطن، ال يكل صدق بحتث على هاد املعطيات ما لقيتهاش، إعا كانت 
عندكم معطيات في هاع ال�ضي أنا نتمنى أنكم تغنيونا، ألن كاين الكالم 
ولكن معطيات حقيقية في هي؟ آش من وثيقة؟ آش من إصدار؟ آش 
من مؤسسة كتصدرها؟ ولكن رغم علك السيد النائب املحترم، فهاد 
املجال هذا عندنا واحد املقاربة، مقاربة بالنسبة للمغاربة اللي كيجيوا 
من بؤر التوتر وتتعرفوا ليبيا، سوريا، اليمن، فيما قبل كوت ديفوار، 
وكاين املغاربة اللي كيجيو بسبب األزمات اإلقتصادية اللي عرفتها عدد 

من الدول.

املقاربة ديالنا بطبيعة الحال خالتنا أننا نشتغلو على واحد املرسوم، 
املرسوم اللي كيتعلق بالعودة، بالتفريق ما بين اللي غادي يجيو اضطراريا 
بسبب التوتر والحروب إلى غير علك وبين هادوك اللي غادي يجيو بسبب 
األزمة االقتصادية، هاع املرسوم كيحدد املسؤوليات، كيحدد اآلليات، 
شكون القطاعات؟ كيفاش خاصها تتعامل مباشرة من بعد ما نقيمو 
أن الوضع يتطلب باش نرجعو املغاربة في وضعية اضطرارية، فيه ما 
يتعلق بالتعليم، ألن هادو ملي كيجيو خصهم يقيدووالدهم في املدرسة، 
خاصهم كذلك إما في املدرسة االبتدائيه أو الجامعة، خاص كذلك 
برامج الدعم املدر�ضي لوليداتهم باش يمكن لهم ينجحو في املدرسة، 
خدت الجانب الصحي وهنا التسهيالت اللي خاصها تدار، ما يتعلق 

بالخدمات اإلدارية، ما يتعلق بالجانب ديال السكن..

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنحم لسذ قن:

ما  كثير،  راه  ديالنا  داملهاجرين  العودة  أنها  فعال  الوزير،  السيد 
يمكنش نكروها، واملشكل الكبير اللي كيعيشوه مساكن هاد العائدين 
هو مشكل التمدرس بحيث أن األبناء ديالهم كيكونو يدرسو اإلسبانية 
بتبعو  والدهم  باش  األماكن  كيوجدو�ضي  ما  الفرنسية،  الغالب  وفي 

الدراسة ديالهم، إعن حنا اللي كنطلبو من الحكومة...

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية 
في هذا السؤال؟ إعن نمر للسؤال املوالي حول حماية ... فريق العدالة، 

تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لحمز1لا كمتةقي:

شكرالا سي لا رئيس،

عن حماية ممتلكات الجالية بالخارج، نسائلكم السيد الوزير؟

ا سي لرئيسلااجلسل:

رد السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

السؤال  فهذا   ،2012 ديال  هاداألسئلة  واقيلة  لي  كيظهر  كذلك 
2012، ولكن كيفما كان الحال حتى هو عندو  الرئيس ديال  السيد 

الراهنية ديالو، في هاد املجال هذا، كيف كتعرفو أن حماية...

ا سي لرئيسلااجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، سؤال حول حماية ممتلكات الجالية 
املغربية بالخارج للسيدات والسادة النواب املحترمين..، السؤال املوالي 
حول..، عاود السيد..، تعقيب إضافي لفريق العدالة والتنمية، سؤال؟ 

دارو التعقيب...وعندو السؤال..، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لااحسنلبون يطل:

وأهم  الكناري  بجزر  جاليتنا  نسائلكم عن  املحترم  الوزير  السيد 

مطلب لديها السيد الوزير هو إعادة فتح الخط البحري الرابط بين 

الجزر ومن العيون، طبعا ما غاديش نتكلمو عن ما يحققه من نتائج 

اقتصادية وسياحية، قمت بزيارة الشركة ليس لديها مستعدة من الغد 

أن تفتح إن شاء هللا مثال تفتح الخط، ولكن تنتظر فقط الترخيص من 

السلطات األمنية، إضافة طبعا السيد الوزير، تسائلكم عن زيارتكم 

لهذه الجالية؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

رد السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لا صم لحيكرل)نوطللنظةم(:

شكرالا سي لا رئيس،

أعتقد بأنه وصلنا في إطار البرمجة، للسؤال ديال فريق العدالة 

والتنمية املتعلق بحماية ممتلكات الجالية بالخارج.

ا سي لرئيسلااجلسل:

بغينا ندوزوا ليه، قالك ال عندوا تعقيب إضافي، شغانقولو لو ال.
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ا مةئبلا سي لعب لا صم لحيكرل)نوطللنظةم(:

ال ال عفوا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

إوا هاد ال�ضيء اللي قال قال تعقيب إضافي، اما راه قلنا نرجعوا 
للسؤال املوالي لحماية ممتلكات الجالية املغربية بالخارج السيد النائب 

طلب تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب تفضلوا.

ا مةئبلا سي لعب لا صم لحيكرل)نوطللنظةم(:

أنا غير باش نرفعوا هاد اإللتباس، املتدخل األخير السيد النائب اللي 
دخل في األخير، هو فعال عندو تعقيب إضافي، هاع السؤال اللي قبل، 
لذلك ولكن غير نتوما في اإلحتساب ديال الوقت، احتسبتوا كما لو أنه 
قد طرح سؤاال، فإعن هو خاصوا يحتاسب ليه الوقت من التعقيبات 

اإلضافية، عاد باش ندوزوا للسؤال املتعلق بحماية ممتلكات الجالية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير على التعقيبات، السؤال حول 
العائدة ألرض الوطن،  الجالية املغربية  مقاربة الحكومة مللف أفراد 

التعقيب راه دار.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

حول  السؤال  تطرح  املقيمين،  املغاربة  ديال  املمتلكات  حول 
املمتلكات، دابا واش نجاوب حول املمتلكات السؤال اللي تطرح السيد 

النائب املحترم حول املمتلكات؟

ا سي لرئيسلااجلسل:

حول املمتلكات.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

أن  كلكم،  تتعرفوا  كيف  الرئيس،  السيد  للممتلكات  بالنسبة 
حماية ممتلكات جميع املغاربة مكفولة بموجب الدستور، الذي نص 
في سالمة شخصه وأقربائه وحماية  21على حق كل فرد،  في فصله 
ممتلكاته وأن امللكية حق يضمنه القانون، والفصل 35 من الدستور، 
بالنسبة للقضية ديال السطو على ممتلكات املغاربة املقيمين بالخارج، 
وهي كتجينا شكايات من اختصاص القضاء، من اختصاص القضاء، 
اللي تنديروا حنا مع وزارة العدل، بطبيعة الحال أن تسرع الوثيرة ديال 
اختصاص  من  أخرى،  مرة  كولوا  ال�ضي  هاع  وبالتالي  ديالهم،  العمل 

القضاء.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لااحسنلبون يطل:

شكرا السيد الوزير على هاع على هاع الجواب، نحن نتكلم السيد 

في  كيساهموا  واللي  املغتربين،  املغاربة  ديال  داملليون   5 على  الوزير 

اإلقتصاد الوطني بتحويالتهم التي تفوق 6 تاملليار ديال الدوالر سنويا، 

هاع الجالية تعاني بالرغم من املجهودات اللي تعمالت لصالحهم وعلى 

سبيل املثال يعني عملية مرحبا، اللي اعطات األكل ديالها فعال ولكن 

املمتلكات ديال الجالية ديالنا كتعرض للنهب والسرقة، وهذا عندوا 

انعكاس مباشر على تعزيز اإلرتباط بالبلد والحفاظ على الهوية في األداء 

ديالوا والو اآلن يفكرون ألف مرة قبل أن يستثمرو في بلدهم، أوحتى 

يبنوا لهم بيتا بهذا بهذا الوطن، ال يمكنني أن ان�ضى في هذا السياق، 

الجالية ديالنا التي تم يعني ترحيلها من الجارة الجزائر والتي تم استصدار 

ممتلكات..

ا سي لرئيسلااجلسل:

انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إعن رد 

السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

..منك وأقوى من الصوت اللي تترفع اآلن، أننا حنا مقتنعين بأن 

املغاربة ديال الخارج اإلسهامات ديالهم كبيرة بزاف، وال كانت عندك �ضي 

اقتراحات ملموسة في هاع امليدان، فمرحبا به، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا للسيد الوزير، إعن نمر للسؤال املوالي عن دور الحكومة في 

التصدي للحمالت العنصرية املوجهة ضد جاليتنا في املهجر للسيدات 

فليتفضل  الدستوري،  اإلتحاد  املحترمين من فريق  النواب  والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ا مةئبلا سي لاا ليفيلاق ادر1:

شكرالا سي لا رئيس،

السيد الوزير، تتعرض جاليتنا باملهجر لحمالت مغرضة تصدر عن 

في  الطرد ومضايقات وتمييز  إلى  السياسية من دعوة  الهيئات  بعض 

املرافق العامة والخاصة، خاصة في هولندا مثال هل اتخذت الحكومة 

إجراءات عملية للتخفيف عن جاليتنا في بلدان إقامتهم؟ وشكرا.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

ا سي لا رئيسلاملحترم،

نفس املالحظة بأنه السؤال تطرح هذه سنوات، ولكن كيما كان 
الحال هاع ال�ضيء عند الراهنية، ديالو، بطبيعة الحال هاع املوضوع 
هذا اآلن قفز لسلم األولويات، ولى هو أولوية األولويات في اإلهتمام 
واالنشغال ديالنا كاملين، اللي أسا�ضي في هاع املوضوع كذلك، نكونوا 
واعيين بأن هناك وضع جديد لدى الدول الغربية، هذا الوضع الجديد 
اللي كاين اآلن شنو تيطبعو؟ تيطبعو صعود اليمين املتطرف، كتطبعوا 
اللي  ال�ضي  هاد  تطبعو كذلك  اإلقتصادية،  األزمة  ديال  اإلنعكاسات 
خلقاتو العمليات اإلرهابية، في فرنسا بلجيكا املانيا إلى غير علك، هناك 
وضع جديد، هناك خوف وتخوف، هناك ما يسمى باإلسالموفوبيا، 
وهاد ال�ضي كلو بطبيعة الحال رمى بالظالل ديالو على الجالية ديالنا، 
تنقولو في هذا املجال يجب اعتماد مقاربة شمولية فيها تدخل بطبيعة 
الحال ديال الدولة ألن هاع ال�ضي تيهمهم هما أوال بالنسبة لالنسجام 
والتوازن ديال املجتمعات ديالهم، تيهمنا حنا كذلك ألن عندنا أفراد 
الجالية ديالنا تمة وبالتالي هاع العمل هذا خاصو يتدار برزانة وبحكمة 
وبعمق هاع ال�ضي تنشتاغلوا عليه، هاع ال�ضي اللي خالنا أننا نظمو لقاء 
خاص في 27 ماي حول العيش املشترك، واللي خالنا كذلك أننا نبرمجو 
عدد من اللقاءات، اللي خالنا تشتغلو مع املجتمع املدني، اللي خالنا 
كنشتغلو مع كذلك املثقفين املؤثرين في الرأي وسائل اإلعالم هناك أوال 
باش كذلك أنه صوت الرزانة، صوت الحكمة يغلب على الصوت اللي 

تيغذي الكراهية والنبذ، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لاا ليفيلاق ادر1:

شكرا السيد الوزير، نحن كذلك يمكن لنا ننكرو املجهود اللي قمتمو 
به طبعا في هاع الفترة هاعي خاصة في مجال تسهيل العبور وتبسيط 
املساطر في نقط املرور مراكز استقبال وتواصلكم املستمر مع الجالية 
باملهجر، ولكننا حينا هاع السؤال لسبب آخر، باش نوضح لك األمر 
السيد الوزير، مؤخرا صدرت بعض الدراسات أنجزت في دول أجنبية، 
التوظيف والتشغيل  في  الدراسات كتقول على أن هناك تمييز  وهاع 
بالنسبة لألبناء ديال الجالية ديالنا وعدم تكافؤ الفرص، رغم التساوي 
في الشواهد والدبلومات واملستويات، فعلي وجاك لهما نفس املستوى 
نفس النقط، نفس الدبلومات، وجاك يقبل ملفه وعلي يرفض ملفه، 

وبالتالي إيال هاع الدراسات تبثو السيد الوزير بعد االطالع ديالكم عليها 
أن عندها واحد النوع من الجدية واملصداقية، فالزم أنكم تدخلوا لدى 
هاع البلدان باش ما يربطوش عروبتنا وإسالمنا باإلرهاب اللي كيشوفوه 
في باقي البقع ديال العالم، املغاربة الحمد هلل منزهين ومرفعين على هاع 
السلوكات املشينة واملرعبة وخاصكم تذكرو هاد الدول السيد الوزير 
على أن اآلباء واألجداد ديال هاعوك الطلبة هما اللي خرجوا هاع البلدان 
من األزمة، ملي كانوا مرابطين في الضيعات، وفي الحقول وفي املعامل 
وفي املناجم هما اللي كانوا كيشتغلوا ديك األشغال الشاقة واملتعبة 
في ظروف إنسانية وإجتماعية صعبة، باش هاع البلدان اليوم كتنعم 
باالزدهار والتقدم ومن العيب والعار أن نجازي وهاع العمال فناو حياتهم 
في خدمة هاع البلدان هاعي أن يكون واحد التمييز بينهم وبين أبناء 
البلدان األصلية، بالتالي كنطلبو منكم السيد الوزير التدخل وإعطاء 
ديال هاع  التتبع  والقنصليات من أجل  السفارات  في  ديالكم  األوامر 

القضايا هاعي واتخاع ما ترونه أو ما يكون ملزما.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
هذا السؤال؟ إعن رد السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

السيد النائب املحترم حنا هاع األمر ال يعالج باألوامر وال �ضي حاجة 
يعالج  بعمق،  يعالج  ولكن  أحد،  األوامر ألي  نعطيو  باش  ما�ضي حنا 
بتحريك  كذلك  يعالج  بإقناع،  يعالج  بالتواصل،  يعالج  بالتحسيس، 
الضمائر الحية، ألن فهاع املجتمعات فعال كاين اللي تيشوف جاك وعلي 
يعطي لجاك، ولكن هناك كذلك اللي تتقول منهم اللهم أن هذا منكر 

وبالتالي علي بحالو بحال جاك، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، إعن سؤال عن إدماج العائدين من بالد املهجر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

ا مةئبلا سي لعب لاا ة قلا ورقطي:

شكرالا سي لا رئيس،

بوضع  التصريح  تم   2014 ميزانية  تقديم  خالل  الوزير،  السيد 
إجراءات وتدابير من أجل مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج العائدين 

الوطن األم، وفي هذا اإلطار يسائلكم الفريق اإلشتراكي شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

جواب السيد الوزير.



عدد.27–11.عو القعدة.1437  )15.غشت.2016( الجريدة الرسمية للبرملان1158  

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

شكرالا سي لا رئيس،

أعتقد الجواب ديالي اللي قلت قبيال على السؤال ديال اإلخوان في 
الفريق الحركي را هو نفس الجواب ألنه نفس السؤال، وبالتالي كيف 
قلت لكم هناك مرسوم اللي اآلن تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة 
اللي موجود في األمانة العامة للحكومة، وهناك خلية كذلك على صعيد 
الوزارة في انتظار ما يخرج املرسوم، هناك تنسيق كبير جدا مع مختلف 
املؤسسات والوزارات املعنية بهذا األمر وبالتالي هاع املجال هذا فيه 
2 دالحوايج في اللي تيعودو اضطراريا ألهم تيخرجوا من بؤر التوتر، 

وهناك اللي كيعودو كذلك اضطراريا ولكن ألسباب اقتصادية، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لعب لاا ة قلا ورقطي:

شكرا السيد الوزير، غير وضعنا هذا السؤال ألن تنشوفوا املعاناة 
ديال أبناء الجالية العائدين من الخارج خاصة األطفال منهم بالنسبة 
للتمدرس رغم التسجيل ديالهم في املدرسة العمومية، ولكن ما كاينش 
الدعم ديالهم من أجل التكيف مع الوضع الجديد، كذلك بالنسبة 
القلب،  أمراض  عندهم  ناس  كلوي،  قصور  عندهم  ناس  الصحة 
ولكن  مستعجل،  ديالكم  الطرف  يعني  الهيموفيليا،  عندهم  ناس 
بالنسبة  كذلك  ديالنا،  العمومية  املستشفيات  وتيستقبلوهمش  ما 
للجمارك كاين مشكل حقيقي السيد الوزير ألن شركة أجنبية تاخذ 

صفقة تيسمح لها بالتعشير املؤقت، ولكن مغربي..

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إعن رد السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

نأكد لك السيد النائب املحترم بأن هاد ال�ضي تنعيشوه منذ مدة 
وعندنا التراكم وعندنا التجارب، هناك اجتهاد حقيقي بالنسبة للمغاربة 
اللي جاو باش يتقيدو في املدرسة، وما�ضي غير يتقيدو يكون هناك دعم، 
ديال  املسائل  بالنسبة  النف�ضي،  الدعم  على  تيتكلم  البرنامج  هناك 
الراميد  املغاربة من  الصحة هناك عمل استعجالية باش يتستافدو 
باش يمكن لهم يولجوا للخدمات الصحية، هناك اشتغال خاص إيال 
كانوا حاالت اللي ربما تايعانيو من هاع القضية حنا مستعدين نعالجوها 

مجموعين، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول مدى نجاعة السياسة املتبعة في 
مجال الهجرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 

النائب.

ا مةئبلا سي لأحم لا تهةني:

اتبعناها  التي  السياسة  بنجاعة  كيتعلق  سؤالنا  الوزير،  السيد 
في مجال يعني الهجرة بجنوب الصحراء، كنعرفو أن تعليمات ملكية 
سامية تم انتهاج سياسة مقاربة شاملة وإنسانية وأعطت الثمار ديالها، 
وكنعتزو بهاع ال�ضي على املستوى اإلفريقي، حيث 28دولة إفريقية يعني 
اعترافا بمجهودات املغرب مختلف املجاالت، دعمت امللتمس املغربي 
لطرد الجمهورية الصحراوية من االتحاد اإلفريقي، فسؤالنا هو هاع 
السياسة اإلنسانية اللي متبعة أشنا هي املستجدات ديالها فهاع املرحلة 

الحاسمة وفي منعطف القضية الوطنية؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرقلا وزيرلاملكلفلبةاجة يللاملويمللبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

شكرالا سي لا رئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على السؤال املهم جدا، اللي أعطاني 
الفرصة في الحقيقة باش نذكر مرة أخرى بأن الرؤية امللكية بأن ما 
قامت به بالدنا في خصوص السياسة الجديدة للهجرة، أرجعت اآلمال 
لعشرات اآلالف ديال املهاجرين ديال جنوب الصحراء، هاع السياسة 
اللي دارتها بالدنا في ظرف 3 سنوات الحمد هلل، درنا برنامج ديال اإلدماج، 
بما فيه مهن التكوين املنهي، تمدرس األطفال أكثر من 7500 طفل اآلن 
في املدارس املغربية تيقراو، إضافة إلى برنامج الدعم املدر�ضي، إضافة 
إلى كل ما يتعلق بالجانب الصحي، اآلن كلهم تيستافدو ببطاقة الراميد، 
بالدنا دارت واحد املجهود مالي استثنائي، كل ما يتعلق بالجانب القانوني 
املساعدة القانونية، ما يتعلق بالترسانة القانونية وفهاع مجلس النواب 
املحترم صادقتو على أول قانون فهاع السياسة الجديدة للهجرة اللي 
هو اإلتجار بالبشر، إضافة كل ما تنقومو بالدعم اإلنساني، وتنعطيكم 
موعد السيد النائب املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين يوم 
9 شتنبر الذكرى الثالثة النطالق السياسة الجديدة للهجرة اللي اعطى 
إنطالقتها جاللة امللك هللا ينصرو، باش نديرو تقييم واضح شفاف 

ومسؤول ونشوفو الخريطة بالنسبة للمستقبل، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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ا مةئبلا سي لأحم لا تهةني:

السيد الوزير أنا طلبت لكم املستجدات، ما�ضي بالتذكير، بمعنى 
آخر األشياء اللي تمت في هذا املجال، وفعال كاين هاع األمل اللي حييتوه 
في هاع الفئة من ال صوت لها في هاع املجال، بغيناكم أيضا هاع األمال 
تحافظوعليه أيضا حتى على املغاربة اللي موجودين في الجزائر، واللي 
صدر مرسوم وزير الداخلية كيمنع تشغيل هاع اليد العاملة املغربية 
املواثيق  تماما مع  له، ألنه كيتناقض  تمييزي ال مبرر  الشكل  بواحد 

الدولية لحقوق اإلنسان.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ إعن نمر للسؤال املوالي، سؤال 
آني عن ارتفاع حمالت العنصرية تجاه املغاربة املقيمين بالخارج بعد 
للسيدات  األوروبية  الدول  بعض  شهدتها  التي  اإلجرامية  األحداث 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

ا مةئبلا سي لحمز1لا كمتةقي:

السيد الوزير املحترم، قد يبدو هذا السؤال مكررا، ولكن األحدات 
التي فرضته لها راهنيتها، يتصل األمر بأحداث األخيرة اإلرهابية التي 
عرفتها بعض الدول األوروبية، وما نجم عن علك من موجة كراهية 
وعنصرية تدعوني أن أطرح السؤال: ما هي التدابير العملية االستعجالية 
املقيمين  ملغاربنا  حماية  بها  ستقومون  التي  الضرورية  واإلجراءات 

بالخارج؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

السيد النائب املحترم بأن هاع السؤال قد طرح في مناسبات سابقة، 
وطرح في هاع الجلسة كذلك، والجواب هو الجواب، بطبيعة الحال 
هناك ظروف، هناك تغييرات، هناك بطبيعة الحال الجالية املغربية 
ما�ضي فقط الجالية املغربية التي تعاني، احنا اخترنا واحد مقاربة اللي 
تتوخى ما هو املدى القريب، وكاين املدى املتوسط اللي تنعتبر أن املسألة 
األساسية واملحورية هو املوقع ديال الجالية ديالنا، هو اللي غادي يحدد 
كذلك التصرفات ديال اآلخر، إضافة بطبيعة الحال هناك استغالل 
لظروف آخرها العمليات اإلرهابية، اللي خالت دائما يعني هناك واحد 

التنامي ديال هاع الرمي باملسؤولية على الجاليات األجنبية.

أعتقد أن الدور ديالنا هو إيقاظ الضمائر، هو دائما العمل على 
التواصل، على ولكن اللي أسا�ضي ما نكونوش دائما في موقع دفاعي، 

موقع اللي تيقول أنا راني مظلوم، املوقع هو اللي نخليو الجالية ديالنا، 
مساهمة فاعلة إيجابية في بناء هاع املجتمعات، ألن هاع املسألة تهدد 
هذه املجتمعات بنفسها، وبالتالي حتى املثقفين وحتى يعني املسؤولين في 

هاع الدول حتى هما واعيين بخطورة هاع الخطاب هذا، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنزهللا وفي:

شكرالا سي لا رئيس،

بحكم  أوال  املوضوع  هاع  إثارة  نعيد  نثير،  املحترم،  الوزير  السيد 
مهامنا النيابية وبحكم الدور الدستوري بمقت�ضى الدستوري الفصل 
16 من الدستور الذي يق�ضي بحماية حقوق املغاربة القاطنين بالخارج 
واجبا للدولة، اليوم السيد الوزير املحترم، وهاعي مسؤولية جماعية 
أن ينتقل خطاب الكراهية إلى الفعل، ينتقل إلى اعتداءات قذف وسب 
ثم ينتقل إلى مستوى أخطر هو التداعيات على املستوى القانوني، التي 
تحجم الحقوق وتنتزع الحقوق التي كانت تراكم ندافع عنه جميعا، 
اليوم السيد الوزير، إعا كنا نسأل ونسأل بروح وطنية جميعا، مسألة 
ال تستعلى تدابير استعجالية لوضع استثنائي، نتساءل عن إعا كنا دعينا 
إلى خلية يقظة دائمة باألجهزة القنصلية، كنا دعونا كذلك إلى استثمار 

اللجن املشتركة بين الدول، دول اإلستقبال.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال؟ 

شكرا السيدة النائب، السيد الوزير الرد.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

املوضوع  هذا  تثيرين  قد  املحترمة،  النائبة  السيدة  الحقيقة  في 

بوطنية وأنا كذلك أجبتك بوطنية. بطبيعة الحال ما يهم جاليتنا يهمنا 

كلنا، وكلنا تنشوفو هاع الخطابات، مثال غير الحمالت اإلنتخابية اللي 

كاينة في العديد من الدول الغربية، كيفاش هاع املوضوع ديال الهجرة؟ 

شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال آني عن اعتماد البوابة 

اإللكترونية »فينكوم« لفائدة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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ا مةئبلا سي لنورلا  ينلاألزقق:

ا سي لا رئيس،

ا سةد1لا وزراء،

ا سي اتلقا سةد1لا مواب،

فيهم  مليون،   5 تقريبا  بالخارج  القاطنين  املغاربة  الوزير،  السيد 
تبارك هللا اللي دار مقاولة، فيهم تبارك هللا اللي دار السياسة، وكاين 
على  ولكن حافظو  اإلقامة  البلد  ديال  اللي خداو جنسية  املهاجرين 
الجنسية املغربية، وبالتالي متشبثين بوطنيتهم، متشبثين ببالدهم ولكن 
عندهم واحد اإلشكال ديال التواصل مع بلد اإلقامة، سيدنا هللا ينصرو 
أعطاهم واحد اليوم تاملهاجر كيجيو العمال وكيديرو لهم واحد اللقاء 
في العماالت، وكيبسطولهم شوية املساطر، ولكن كتعرف أنه املهاجرين 
كيجيو واحد العطلة تيخصهم اللي ياخذ رخصة اللي يبني دويرتو، اللي 
يستثمر، وبالتالي خاص واحد التواصل بين وزاراتكم وبين هاع الجالية، 

فنسائلكم أشنو دارت الوزارة في هاع الباب؟ وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

السيد النائب املحترم، القناعة راسخة بأن من املسائل األساسية 
التواصل، خاصنا نتالقاوهم، بعض املرات  الجالية ديالنا هو  اتجاه 
تتجادب أطراف  لي،  تلقاني تسنط  ليك ما تعطيني والو، غي  تيقول 
الحديث معاي، هاع ال�ضي تنديروه بمختلف يعني الطرق املتاحة، هناك 
التواصل املباشر، لقاءات مباشرة مع املغاربة ديالنا، وهناك التواصل 
عن طريق التكنولوجيات الحديثة كذلك، اللي تنستعملوها واللي فيها 
زيارات مهمة جدا، نعطيك مثال فقط بالنسبة يعني لعدد ديال الزيارات 
اللي تيجيو، غير في هاع املدة األخيرة، أكثر من 217 ألف مغربي اللي دخل 
le site ديالنا emr.gov.ma ، عندنا كذلك ما يتعلق بالكفاءات، بالتالي 
مسألة التواصلية تتمكنا من حل عدد من املشاكل ألنهم يطالعو على 
املساطر قبل ما يجي للمغرب، ها اشنو خاصو يدير بالنسبة لإلستثمار، 
أش خاصو يدير بواحد الثقة معينة، إضافة إلى علك قلت كيبغي يأخذ 
واحد الرخصة وال يبني دويرتو 2015 كانت دورية على جميع املؤسسات، 
باش يتفتح شباك وحيد للمغاربة املقيمين بالخارج، إعن هناك مجهود 
كبير اللي تيدار للمغاربة بالخارج، كافي ما كفيش نتذاكرو فيه، ولكن 
اإلرادة صادقه واملجهود قوي، والهامش ديال يعني نزيدو نرتقيو ديال 

بهاع ال�ضي راه موجود، شكر.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنورلا  ينلاألزقق:

غي  أودي  ليك  تيقولو  املهاجرين  ديال  األغلبية  أن  على  صحيح 
ألنهم  كافيش  ما  ولكن  األزرق،  الفضاء  في  تيتواصلو  معنا،  تواصلو 
خاصهم، سمعنا بهاع البوابة اإللكترونية »فينكوم«، كاين »فينكوم« 
موقع اإللكتروني اللي كيعطي يعني les adresses ايال بغيتي �ضي يعني في 
املوقع تسول على فين بغيتي تم�ضي، ولكن كاين موقع ديال الوزارة اللي 
هو »فينكوم«، بغيناكم تنورو هاع الجالية وتواصلوا معهم، ما�ضي غير 
تديروا فقط، بل وتقييموا النتائج ديالو، عطيتيني أرقام كنشكروكم، 
وفنتمناوا على أن هاع املوقع يزيد يعطي نتائج ويسهل ويبسط األمور 

على املواطنين ديالنا في املهجر، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
رد السيد الوزير إن كان رد.

ا سي لأنيسلبيرق،لا وزيرلاملكلفلبةملغةربللاملويمينلبةا ةرجل
قشؤقنلا هجر1:

شكرا للسيد النائب املحترم، وتدار لو تقييم، ولى site واحد آخر 
سميتو »مغرب كوم« اللي كذلك توسع أكثر 200.000 اللي تيمشيوا لو، 
داك le site ديال املغاربة درنا فيه 200 سؤال، املسائل اللي تيسولوا 
عليها: الديوانة؛ املحافظة العقارية؛ العدل، إلى غير علك، وهو تفاعلي، 
ما كرهناش نوصلوا لواحد الطريقة أننا نتواصلوا مع 5 مليون مغاربة 
كل فرد فرد، غادي نوصلوا بهاع الطريقة شاء هللا، ولكن مقتنع معك 
الخارج،  في  ديالنا  املغاربة  كيطلبوا  اللي  وهو  أسا�ضي  التواصل  بأنه 

وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  ونشكركم  الوزير  السيد  شكرا 
الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 
قليل.  بعد  تشريعية  جلسة  إلى  وسننتقل  ااجلسل.  رفذ5ل األعمال، 

شكرا للجميع السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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نحضرلااجلسللا تةسذللقا ثالثينلبذ لا ثالثمةئل

ا تةريخ: الثالثاء 27 شوال 1437ه ) 2 غشت 2016م(.

ا رئةسل: السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

ا توقي5: ساعتان واثنى عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة 
بعد الزوال والدقيقة العاشرة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعمةل:  ج قلل
التالية:

مشروع قانون رقم 55.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99  .•
املتعلق بمدونة املحاكم املالية؛

مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد؛ .•

مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات  .•
في مجال الرياضة؛

االمتحانات  في  الغش  بزجر  يتعلق   02.13 قانون  مشروع  .•
املدرسية في قراءة ثانية له؛

ا سي لنحم ليتيملرئيسلااجلسل:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال1ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين،

ا سةد1لا وزراءلاملحترنون،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 

مشاريع القوانين التالية:

 62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   55.16 رقم  قانون  - مشروع 

املتعلق بمدونة املحاكم املالية؛

- مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد؛

- مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في 

مجال الرياضة؛

- مشروع قانون 02.13 يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية 

في قراءة ثانية له؛

ننتقل اآلن إلى املشروع قانون رقم 55.16 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

والكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

املمت بل  ىلقزيرل ا وزيرل ا سي لإدريسلاألزنيلاإلدري�شي،ل
االقتصةدلقاملة يللاملكلفلبةمليزانيل:

شكرالا سي لا رئيس،

بسملهللالا رحمنلا رحيم.لااحم لهلللربلا ذةملينلقا صال1ل
قا سالملعلىلأشرفلاملرسلين،

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر مقتضيات مشروع قانون 
62.99 املتعلق  القانون رقم  55.16 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم  رقم 

بمدونة املحاكم املالية.

مدونة  مقتضيات  مالءمة  أجل  من  هذا  القانون  مشروع  ويأتي 
املحاكم املالية مع الباب العاشر من دستور 2011، الذي أوكل من حيث 
االختصاصات مجموعة من اإلختصاصات التي كانت موكولة للمحاكم 
املالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات األحزاب 
السياسية، وتمويل الحمالت االنتخابية والتصريح اإلجباري باملمتلكات.

إعن هذه اإلختصاصات أصبحت مدسترة في الباب العاشر املتعلق 
باملجلس األعلى للحسابات، وبذلك وجب تضمينها في مدونة املحاكم 
املالية، كما تضمن هذا املشروع مجموعة من املقتضيات التي تق�ضي 
باملساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية واملسؤولية، خاصة ما 
التقارير  كرسه الدستور من مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، ونشر 

الخاصة واملقررات القضائية للمجلس األعلى للحسابات.

وعلى صعيد آخر، تم تضمين هذا املشروع القانون مجموعة من 
املقتضيات، تق�ضي بما أوكلته املادة 31 من القانون التنظيمي لقانون 

املالية رقم 130.13 للمجلس األعلى للحسابات.

إعن السيد الرئيس، هذه بإيجاز مقتضيات مشروع القانون رقم 
املحاكم  بمدونة  املتعلق   62.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   55.16

املالية، واسمحوا لي السيد الرئيس املحترم.

في األخير، أنا أشكر لجنة املالية بمجلس النواب..، املراقبة العام 
عفوا، أعتذر، لجنة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب رئيسا ومقررة 
وأعضاء وعضوات من األغلبية ومن املعارضة على تفهمهم لهذا النص، 

شكرا لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، الكلمة للسيدة أو للسيد مقرر لجنة مراقبة املالية العامة 
لتقديم تقرير اللجنة وزع التقرير؟ شكرا.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض عنوان املشاريع املشروع كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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املادة 1 وتتضمن عددا من املواد سنعرضها للتصويت تباعا، أعرض 
املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الكلمة  االشتراكي،  الفريق  لدن  تعديالن من  بشأنها  3 ورد  املادة 
التعديلين، فليتفضل أحدهما مشكورا، الفريق  ألحد مقدمي هذين 

االشتراكي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

شكرالا سي لا رئيس،

ال يفوتنا في الفريق االشتراكي أن نعبر عن أسفنا لكون هاد مشروع 
القانون يأتي على بعيد ساعات من اختتام هذه الدورة، لذلك حاولنا 
ملكتب  أحيل  هذا  القانون  مشروع  املوضوع،  في  تعديالت  نقدم  أن 
مجلس النواب وبعده إلى اللجنة بتاريخ 26 يوليوز بعد علك تمت برمجة 

املناقشة، واملناقشة العامة، والتفصيلية، والتعديالت، إلى آخره.

نعتبر أن هاع املقاربة غير مقبولة بالنسبة لقوانين مؤسسة، الحكومة 
تتقدم بمشروع قانون من أجل املالءمة مع املقتضيات الدستورية بعد 
5 سنوات من العمل، وبعد 5 سنوات من تبني خطاب مضمونه حاجة 

املغرب إلى إصالح الدولة عبر تخليق تدبير املالية العامة.

ال نفهم مع األسف الحكومة البارحة وحتى اليوم غير قادرة على تدرير 
ضعف املقتضيات الجديدة التي كان يفترض أن يتم مالءمتها مع زمن 
أو فكرة أو طرح ما بعد 5 سنوات من العجز عن مراقبة املالية العامة، 
وأمالك الدولة، لذلك حاولنا قدر املستطاع في إطار توافق داخل مكتب 
اللجنة، وقبلت الحكومة أن نعرض اليوم في الجلسات العامة تعديالت 
أو عبرت هي دابا مطالبة أن تعبرعن قبولها لعرض ومناقشة تعديالت 

الفريق االشتراكي رغم أنها لم يتم عرضها باللجنة.

بالنسبة للمادة 3 وهي اللي كتحدد مضمون اشتغال املجلس األعلى 
للحسابات رأينا أن مهمة املجلس األعلى اللحسابات حسب منطوق 
الوثيقة الدستورية في 147 ليس تقييم السياسات العمومية، وكان 
هذا موضوع نقاش البارح، وطلبنا من الحكومة أن تأخذ بعين االعتبار 
املستجد الدستوري املتعلق باختصاصات املجلس األعلى للحسابات، 
ألن هذا املشروع القانون يتعلق بمالءمة الفصل 148 من الباب 10 
من الدستور ديال 2011 املتعلق باملجلس األعلى للحسابات يقول أن 
إضافة لعمل املجلس األعلى للحسابات من أجل تدعيم وحماية مبادئ 
وقيم الحكامة إلى آخره على األقل في تعامله مع البرملان ويجيب عن 
األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في التشريع، واملراقبة، 

والتقييم املتعلقة باملالية العامة، وليس بالسياسات العمومية.

تعديلنا كان يهدف فهو يهدف إلى حذف اختصاصيين أو تعويضهما 
في إطار املالءمة مع مضمون الدستور اقترحنا أن نحذف مراقبة تسيير 
وتعويضها  العمومية،  واملشاريع  البرامج  وتقييم  العمومية  األجهزة 
بتقييم فعالية األداء املالي للحكومة وللمؤسسات العمومية وللجماعات 

الترابية.

والتعديل الثاني الذي أوردناه في نفس املادة هو مرتبط بمقت�ضى 
مهم يدخل في إطار عقلنة عمل املجلس، ولكن حينما قارنا السيد الوزير 
كيكون  التوصيات  تنفيذ  تتبع  توصيات  تصدر  كلها  أخرى  بمجالس 
متضمن ليس في القانون املنظم، ولكن في النظام الداخلي لهذه املجالس 
الشأن في هذا شأن مجلس املنافسة، املجلس لإلقتصادي اإلجتماعي، 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بمعنى أنه نقول بحذف املقت�ضى أو 
املنصوص عليه في املادة 3 واملتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر 
عنها املهمات الرقابية، واعتبرنا على أن هذه مهمة، ولكن خاصها يكون 
بالصتها النظام الداخلي املنظم للعمل ديال املجلس األعلى للحسابات، 

شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

املمت بل  ىلقزيرل ا وزيرل ا سي لإدريسلاألزنيلاإلدري�شي،ل
االقتصةدلقاملة يللاملكلفلبةمليزانيل:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي 1لا مةئبللاملحترنل،

باقتراح حذف مراقبة حذف اإلختصاص ديال  يتعلق  أوال: فيما 
مراقبة تسيير األجهزة العمومية وتقييم البرامج واملشاريع العمومية، 
أوضح أن هذا اإلختصاص ليس جديدا بالنسبة للمحاكم املالية، هذا 
اإلختصاص هو اليوم موجود في إطار مدونة املحاكم املالية القانون رقم 
62.99 بطبيعة الحال مع اختالف أن هذا اإلختصاص يتم بطلب من من 
الحكومة، اليوم هاع اإلختصاص في إطار أن الفصل 147 من الدستور 
جاء متطورا جدا بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات، يعتبر املجلس هو 
الهيأة العليا ملراقبة املالية العمومية، ملي تنقولو املالية العمومية هذه 

املالية العمومية إنما تبرمج من أجل إنجاز برامجها ومشاريع عمومية.

األعلى  للمجلس  تعطي   147 الفصل  من  الثانية  الفقرة  ثانيا: 
الجيدة  الحكامة  وقيم  مبادئ  وحماية  تدعيم  مهمة  للحسابات 
والشفافية واملحاسبة، ويدخل ضمن هذا اإلختصاص مهمة مراقبة 

تسيير األجهزة العمومية وتقييم البرامج واملشاريع العمومية.

إعن هذا أسا�ضي باعتبار أن هذا اإلختصاص هو اليوم موجود، 
وجاء الفصل 147 للدستور متقدما جدا ليؤطر هذا اإلختصاص.

فيما يتعلق باإلختصاص التنصيص في القانون وليس في النظام 
بنظام  وليست  بقانون  مؤطرة  املالية  املحاكم  أن  باعتبار  الداخلي، 
داخلي، مهمة تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عليها املهمات الرقابية، 
املجلس يقوم بمراقبة املالية العمومية، ويصدر بهذا الخصوص هناك 
جزاءات تدخل ضمن الجزاءات واملقررات القضائية، وهناك صنف 
آخر من العمل يدخل ضمن التوصيات، هاته التوصيات انطالقا من 
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مهمة تدعيم وحماية مبادئ الحكامة الجيدة، فالبد للمجلس أن يقوم 
بتتبعها وتتبع تنزيلها، لذلك نص القانون على تتبع تنفيذ التوصيات 
التي تسفر عنها املهمات الرقابية، و لهذه اإلعتبارات فهذا التعديل غير 

مقبول.

ا سي لرئيسلااجلسل:

ألحد  كلمة  �ضي  كاين  ما  التعديل،  لهذا  املعارضين  لحد  الكلمة 
التوقيت  حال  كل  على  الصوت  النائبة،  السيدة  تفضلي  املؤيدين 
املخصص لعرض التعديالت واألجوبة محدد على الكرونو اللي عندي، 

طلق الصوت للسيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

شكرا، السيد الوزير هاع املجلس الذي نشتغل فيه هو منظم بقانون 
ويشتغل بنظام داخلي راه ما�ضي تنافي هذا وضعين مختلفينن في التراتبية 
في القانون احنا اللي كنتكلمو عليه هو فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات راه 
اإلشكال اللي تتعيشو هاع املؤسسات عات الطابع اللي عندها استقاللية 
واللي لحد اليوم هاع االستقاللية ما واضحاش، عشنا في هاع املرحلة 
تورم مؤسساتي، عشنا توجه يجعل من التوصيات والرؤى التي تقدمها 
مجموعة من املؤسسات على أهميتها تأخذ سلطة معينة، لذلك راه 

غادي يكون مفيد أننا نرجعو لنفس اإلطار املعياري.

املؤسسات األخرى كلها اللي عندها تقريبا نفس املرتبة الدستورية 
والقانونية ديال هاع املجلس كلها تعتمد مسألة تنفيذ التوصيات في 
إطار أنظمتها الداخلية وليس في القانون، ألنه بهاع الجملة اللي كاين هنا 
يعطى طابع اإللزامية ضمنيا على التوجيهات أو توصيات املجلس األعلى 
للحسابات والحال على أنه هذا يضيق على السلطة السياسية اللي هي 
مسؤولة على التوجهات واللي هي يمكن محاسبتها، و كنرجو للنقاش 
املعينة، ولكم  والسلطة  املنتخبة  السياسية  السلطة  بين  ما  القديم 

واسع النظر السيد الوزير والحكومة خاعت التجربة في هذا املوضوع.

نرى على أنه باش يتدار في القانون ما�ضي في النظام الداخلي تتبع 
تنفيذ التوصيات كتعطيها قيمة أو كتعطيها مضمون صفة اإللزامية 
في اتجاه اآلخرين راه خاصنا نتهو لها، املجالس األخرى كلها اللي عندها 
نفس االهتمام أو نفس االنشغال أو نفس القيمة الدستورية تنص على 
تنفيذ التوصيات وتتبعها في أنظمتها الداخلية وليس في القوانين التي 

يصادق عليها البرملان، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون شحال؟ حسبي شحال أستاعة.

املوافقون: 20.

املعارضون:63.

املمتنعون:8.

أعرض التعديل 2 للتصويت: عرضتي التعديل 2 السيدة النائبة؟

املوافقون: 20.

املعارضون: 63.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها، راه انا سولتك حيت 
أنا قلت لك عرضيهم ب2 تفضلي السيدة النائبة، طيب.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

نظام جديد  بتفعيل  يتعلق  هو  الوزير  السيد   2 التعديل  شكرا، 
ملساعدة املجلس األعلى للحسابات.

ا سي لرئيسلااجلسل:

عفوا هما تعديالن وردا في املادة 3 من مشروع القانون ما كاينش 
مادة أخرى.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

ال في املادة 1 من مشروع القانون.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تفضلي  تفضلي  طيب  مست  التي  القانون  مشروع  من   3 املادة 
السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

مشروع  من  األولى  املادة  في  هما  الرئيس  السيد  التعديالت  هاد 
القانون وهاد املادة األولى من مشروع القانون فيها مجموعة من املواد 
فيهم املادة 2 صوتنا عليها وفيهم املادة 3 اللي دابا ناقشناها وفيها املادة 

اللي غادي نعرض فيها التعديل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

تفضلي السيدة النائبة عر�ضي التعديل الثاني غير تفضلي.

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

شنو بغا السيد الرئيس.

ا سي لرئيسلااجلسل:

قلت لك عر�ضي التعديل الثاني تفضلي.
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ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

التعديل  عليا،  طرحتي  اللي  األسئلة  على  كنجاوبك  غير  أنا  واخا 
في املادة األولى ولكن في مشروع ديال مدونة املحاكم سميتو  الثاني 
املادة 92هي في إطار تفعيل املضمون الجديد للمساعدة ديال املجلس 
األعلى للحسابات للمؤسسسة البرملانية، هاع املساعدة الجديدة ليست 
جديدة كما تعرفون، حنا درنا تجربة في لجنة مراقبة املالية العامة في 
إطار إدراج طالبات االستشارة اللي يرسلها مجلس النواب املجلس األعلى 
للحسابات وفعال جات هاع املادة في التعديل الذي قدمته الحكومة 
املناسبة لكن نرى على أنها عطاتها معطتهاش طابع الوجوب، جيتو وقلتو 
السيد الوزير أنه في هذا اإلطار اليوم يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه 
السنوي، بطلب من أحد مجل�ضي البرملان مهاما لتقييم، حنا نقترح في 
الداخلي  النظام  أيضا مع  في مالءمة  نكونوا  باش  اإلشتراكي،  الفريق 
ملجلس النواب، بتأسيس وإحداته للجنة مراقبة املالية العامة، أن يتم 
اإللزامية،  يلي، كتعطيها طابع  نقترحها فيما  تغييرهذا يمكن بصيغة 
ونتخلى عن األولوية اللي دافعنا عليها البارح، و بالتالي نقول في هذا 
مجل�ضي  أحد  من  بطلب  السنوي  برنامجه  في  املجلس  يدرج  اإلطار، 

البرملان مهاما لتقييم وتنفيذ املشاريع، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير تفضل.

املمت بل  ىلقزيرل ا وزيرل ا سي لإدريسلاألزنيلاإلدري�شي،ل
االقتصةدلقاملة يللاملكلفلبةمليزانيل:

شكرالا سي لا رئيس،

األمر يتعلق بكون الدستور نص على أن املجلس يقدم مساعدته 

للبرملان في مجاالت متعلقة باملالية العمومية، وفي إطار التطبيق ديال هاع 

الفصل باإلضافة لهاد املساعدة، جا الفصل املادة 92، تتقول وفي هذا 

اإلطار يمكن للمجلس، املجلس الألعلى للحسابات أن يدرج في برنامجه 

السنوي بطلب من أحد مجل�ضي البرملان مهام لتقييم تنفيذ املشاريع 

ملراقبته  الخاضعة  األجهزة  أحد  تدبير  ملراقبة  أو  العمومية،  والبرامج 

يمكن أن يدرج في برنامجه السنوي، عندنا املساعدة للبرملان، وعندنا 

البرنامج السنوي الذي يعده املجلس، املجلس األعلى للحسابات هاعي 
مؤسسة مستقلة بحكم الدستور، الفصل 147 في فقرته األولى تيقول 

اإلستقاللية ديال هاع املؤسسة يضمنها الدستور، فكيف ملؤسسة أن 

تلزم مؤسسة دستورية مستقلة بأن تدرج في برنامجها السنوي مهام، 

ولذلك جاء هذا النص مطابقا للدستور من حيث اإلستقاللية وفي 

نفس الوقت يحترم ما جاء من مساعدة للبرملان من طرف املجلس ولهذه 

اإلعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لادريسلصوليلع قي:

بسملهللالا رحمنلا رحيم.

املحترمة،  النائبة  السيدة  به  تقدمت  اللي  التعديل  أتفهم  أنا  هو 
واللي البارحة في اللجنة يعني أعطيناه من الوقت ما يكفي للمناقشة، 
ولكن ال بأس تبعا لنوير املجلس املوقر بطبيعة هذا التعديل وبعض هاد 
اإلشكاالت الواقعية في تنزيله، انطالقا اليوم من التجربة اللي عشناها 
داخل لجنة مراقبة املالية العامة، اليوم أن نفرض، كما قال السيد 
الوزيرعلى املجلس األعلى للحسابات في إطار البرنامج السنوي ديالوا 
ديال املراقبة، البرنامج السنوي ديال لجنة مراقبة املالية العامة، وهذا 
الذي وقع بالنسبة ملجلس النواب في سنة 2015، هذا يدخلنا في املسطرة 
اللي تيشتاغل به، أو تيشتاغل بها اليوم املجلس األعلى للحسابات، واللي 
تتطلب واحد الوقت سيؤثر ال محالة وكما قلنا علك ب�ضيء تفصيلي 
البارحة، عن املردودية وعلى اإلنتاجية وعلى العمل ديال لجنة مراقبة 
املالية العامة، هذا ال يعني أن لجنة مراقبة املالية العامة عندها فقط 

البرنامج السنوي للمراقبة.

اليوم املادة 56 من النظام الداخلي ملجلس النواب، تتعطي للجنة 
مراقبة املالية العامة إضافة إلى دراسة البرنامج السنوي ديالها، دراسة 
وفق  للحسابات،  األعلى  املجلس  يعدها  التي  املوضوعاتية  التقارير 
مقتضيات الفصل 148 من الدستور، واليوم اإلخوة واألخوات النواب 
التجربة اللي عشناها في لجنة مراقبة املالية العامة غنعطيوها لكم 
بشكل مختصراألسئلة واإلستشارات ديالنا املتعلقة بالبرنامج السنوي 
للمراقبة ديال 2015 أعدت في 3 فبراير 2015، 3 فبراير 2015 كان البرنامج 
السنوي جاهزا فيه 4 داملواضيع، صندوق التجهيز الجماعي، صندوق 
والصندوق  اإلجتماعي،  التماسك  دعم  صندوق  القروية،  التنمية 
الخاص بالطرق، أرسلت هاع املواضيع أرسلت األسئلة واإلستشارات 
للمجلس األعلى للحسابات، ليقدم األجوبة دياله والتقارير دياله، أول 
تقرير بعد3 فبراير2015 توصلنا به في 20 يونيو 2016 يعني بعد مرور 16 
أشهر، ثاني تقرير توصلنا به البارحة 1 غشت 2016 يعني هاع البرنامج 
السنوي داملراقبة د 2015 اللي كان خصنا نزلوه في 2015، ما غنبداوا 
التنزيل دياله حتى ليونيو 2016 بعد مرور16 أشهر واللي حكم علينا 
وهذا  النواب،  مجلس  ديال  الداخلي  النظام  مقتضيات  تنزيل  بعدم 
كان نقاش طويل داخل مكتب اللجنة، أن البرنامج السنوي د 2016 ما 
درناهش ألن طبيعي، أنت ما زال ما توصلتي بولو تقرير واحد، وعاد تفكر 
في إعداد برنامج سنوي د2016 سيكون هذا، أعتذر للكلمة من العبث. 
إعن فبالتالي هذا املقت�ضى عنده وجاهة دياله، أنا أقدر السيدة النائبة 
اللي الحمد هلل واكبت عمل هاع اللجنة منذ تأسيسها، لكن في التنزيل 
دياله في الواقعية دياله، في التجربة املريرة أقول التي عشناها داخل هذه 
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اللجنة مع تقديرنا للمجلس األعلى للحسابات، هذه مؤسسة دستورية 
قامت بعملها، قامت بأدوارها، لكن عندها مسطرة معقدة، مسطرة 
طويلة ، البارحة، السيد الكاتب العام ديال املجلس األعلى للحسابات، 
تيقول أقل مدة إلنجاز واحد التقرير هي واحد 7 أشهر حتى ل 8 أشهر، 
إعن عمليا ما يمكنش نبقاوا في قاعة اإلنتظار ننتظر، إعن اإللزامية 
هنا غاتطرح إشكال واقعي، وأعتقد الصيغة باش جابت الحكومة هاع 
املقت�ضى صيغة واقعية تنطلق من تجربة اليوم لجنة مراقبة املالية 

العامة داخل هاع املؤسسة املحترمة، شكرا السيد الرئيس.

ا سي لرئيسلااجلسل:

هللا يجازيكم بخير، السادة النواب والسيدات النائبات، إيال كان 
ممكن ال أنا ما زال أنا جايك، أستاعة أستاعة بالتي بالتي أنا كنتكلم، أنا 
كنسير، أستاعة هللا ير�ضي عليك، هللا يجازيك بالخير واش تجي هنا، إيال 
بغيتي تجي هنا ننزل ما�ضي مشكل فهمتي، هللا يجازيكم بالخير أنا أتوجه 
اإلمكان،  قدر  موجزين  نكونوا  نحاولوا  التدخالت  في  النواب  للسادة 
ما�ضي كل واحد غايدير عرض داللجنة، راحنا اتفقنا على هاع ال�ضي 
ودوزنا واحد التجربة، وبقينا هنا حتى ل 12 وال الوحدة دالليل فلهذا ما 
نعاودوش التجربة فلهذا يعني ألتمس وأطمع في تفهمكم، الكلمة ألحد 

املؤيدين

ا مةئبللا سي 1لحسمةءلأبولزي :

شكرالا سي لا رئيس،

أن أستعير من السيد رئيس لجنة مراقبة املالية العامة كل الدفعات، 
وباألولوية  تدرج  غادي  اللي  النهار  راه  تماما،  العكس  عن  لنتحدث 
املواضيع التي اختارتها السلطة الشعبية املنبثقة عن صناديق اإلقتراع، 
ألن هي اللي كتمثل األمة ما�ضي األمة املعينة، ما غاديش يبقى يتعطل لك 
من 2 فبراير إلى اليوم، ألنك ستمارس سلطة كاملة في فرض التوجهات 
التي أرادتها السلطة السياسية هنا والتي تبحث في املواضيع اللي كتهم 
تدبيرها  في  مستقلة  التي  املؤسسات  على  كتفرضها  واللي  املواطنين، 

وليس مستقلة في توجهاتها.

هذه مؤسسات داخل هذا البلد تخضع للسلطة املنتخبة تخضع 
راه شفنا  احنا  لها،  تتطرق  أن  التي يجب  باملواضيع  يتعلق  لها فيما 
املجلس األعلى للحسابات، اختار أن يقيم السياسات العمومية، وهاع 
ال�ضي ما عندوش، وهو هيئة أعلى هيئة ملراقبة املالية وتنفيذها، وهي 
اللي كتشكل عمق اإلشكال اللي كيعيشو املغرب ألنه منذ أول برملاناته 
إلى اليوم، يراقب بشكل عرضاني تقييم السياسات العمومية، ولكن إلى 
حد اليوم عطناش التصور على السلوك اإلنفاقي للدولة، اللي هو مدخل 
من مداخل إصالحها، لو استطعنا أن نؤكد على أنه إضافة إلى التعديل 
اللي جابو الفريق اإلشتراكي أننا ندرج وباألولوية ما غاديش تسنى السيد 
الرئيس سنة أو شهرين، ألن غيكون املوضوع ديال اللي عبر عليه مجلس 

النواب أولوية عند املجلس األعلى للحسابات، واحنا عشناها أو شفنا 
حتى بين قوسين مضمون والفرق ما بين التقرير الذي أوريد لنا مع 
احترامنا للمجهود، وهاع ال�ضي خاصنا نعبرو عليه جميعا، ألنه كانت 
قناعة حصلت داخل اللجنة، أنه التقرير واملواضيع واإلستشارات التي 
طلبت من البرملان، ال أقول لم تولى أهمية ولكن جات التقارير متوسطة 
بالنسبة لقيمة وجودة التقارير اللي كيعطيها املجلس األعلى للحسابات.

بمعنى أنه ما يطلبه ممثلو الشعب، واللي هو ارتباط بقضايا كبيرة 
يمكن أن تكون مداخل للتغيير، ما كتكونش عندها األولوية، إعن أنا 
أؤكيد ما قاله السيد الرئيس من دفعات، ولكن في توجه أنها يجب أن 
تدرج وباألولوية، ألنه هاع االختيارات اللي كيدير أشنا هي االستقاللية؟ 
غادي نعاودو نطرحو سؤال ما هي استقاللية هاع املؤسسة هذه؟ أنها 
تشتغل باستقاللية ولكن في آخر املطاف هي تخدم املشروع الوطني، 
اللي كيعبر عليه هاع املجلس، كيفاش احنا أدرجنا منذ سنة 2015 واحنا 
باغينا نعرفو صندوق التماسك اإلجتماعي، كيف دبر ألن الحكومة ما 
كتجاوبش عليه، عالش تعطل سنة كاملة؟ لو كان أدرج باألولوية، لكان 
موضوعنا اليوم في محاسبة حصيلة الحكومة، لذلك كل ما قاله السيد 
الرئيس صحيح، لكن في اتجاه أنه يجب أن تدرج طلبات ممثلي األمة 
قبل طلبات ما يفكر فيه مجموعة من القضاة املحترمون داخل هذه 

املؤسسة وغيرها.

مضمون املساعدة ما يمكنلوش يتطور، وغادي يبقى فقط سطحي 
التعديل  بهذا  العامة مرتبطة  املالية  أقول حياة لجنة مراقبة  لذلك 
وبهذه املادة، غادي تبقى هاعيك اللجنة بدون عمل بين قوسين مع 
أنها عندها أشغال أخرى، عندها 2 طلبات ديال الفريق اإلشتراكي إلى 
اليوم، الحكومة رفضت أنها املجتمع وزارة العالقات مع البرملان رفضت 
أنها تجاوب هكذاك، يمكن هذا هو املوضوع اللي خاصو يتطرح اليوم، 
وطلب آخر تأجل وبالتالي أقول راه إيال ما اعتمدنا تعديل يتبنى رغبة 
املجلس في أن يحدث ويؤسس لجنة تراقب املالية العامة، أعتقد أنه 
خاصو يدار تغيير وتلغى مع األسف هذه اللجنة التي كان يفترض أن تقدم 

مستجدا ملراقبة..

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 20

املعارضون :63

املمتنعون : 8

أعرض املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون : ال أنا في املادة 3 ما�ضي املادة 1.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.
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املوافقون: املادة 3 ديال املشروع، أنا هاع ال�ضي اللي عندي،.

املوافقون :63

املعارضون: معارضون، أنا عند ي، أنا عندي املديرية ديال التشريع 
هيئت املناقشة كما تمت داخل اللجنة.

إعن أعرض املادة 3 للتصويت:

املوافقون: 63.

املعارضون: 20.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 63

املعارضون: 20؛

املمتنعون:8؛

أعرض املادة 113 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، ال أنا عندي 
سوف، أنا عندي عمل هيأته املديرية ديال التشريع اللي كانت معكم في 
اللجنة، تفضل السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير، تفضل السيد 

الوزير.

املمت بل  ىلرئيسل ا وزيرل اإلدري�شيل األزنيل إدريسل ا سي ل
ااحكونللاملكلفلبةمليزانيل:

ا سي لا رئيسلاملحترم،

إيال سمحتي غير واحد التوضيح باش، املادة 1 من مشروع القانون 
جاءت لتنسخ وتعويض مجموعة من املواد وهي التي تفضلتم السيد 
الرئيس املحترم بتقديمها، قدمتم املادة 2، املادة 3 كان فيها تعديل هو 
التعديل ديال بعض االختصاصات ناقشنا هو صوتنا عليها، من بعد 
منها املادة 3 غادي تجي املادة 92 هي اللي كنا فيها دابا، هي اللي ناقشنا 
فيها التعديل صوتنا على التعديل وبعد علك صوتنا على املادة، إعن هاع 

املادة ثنين تسعين ثم بعد علك نمر للمادة 113-117 إلى آخره.

ا سي لرئيسلااجلسل:

إعن حنا في املادة 113: اإلجماع؛

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 158 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70؛

املعارضون: 20؛

املمتنعون:1؛

املادة 2 وتتضمن عنوان الفصل الرابع وعددا من املواد سنعرضها 
للتصويت تباعا، أعرض عنوان الفصل الرابع للتصويت كما صادقت 

عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 101 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 114 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 116 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 165 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

إعن  للتصويت،  وسنعرضها  املكررة   95 املادة  وتتضمن   3 املادة 
املادة 95 املكررة التصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 4 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 70؛

املعارضون: 9؛

املمتنعون:11؛

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 55.16 يغير ويتمم 
القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

وننتقل اآلن إلى مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، 
الكلمة للسيد الوزير لقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

القانون رقم  املوقر بمشروع  أمام مجلسكم  أتقدم  لي أن  يطيب 
109.12 بمثابة مدونة التعاضد، الذي يتوخى منه بالخصوص، تحسين 
الحكامة في القطاع التعاضدي وإعادة النظر في آليات تدبير وتسيير 
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التعاضديات، وتدعيم وتعزيز مراقبتها إداريا وتقنيا وماليا، باإلضافة 
إلى الرقي بمستوى خدمات التعاضديات إلى تطلعات ورغبات جميع 
التضامن  ملبادئ  وتطبيقا  تفعيال  وعلك  حقوقهم،  وعوي  املنخرطين 

والتآزر بين مختلف الفئات املجتمعية وبين األجيال.

ويعتبر القطاع التعاضدي أحد الركائز األساسية، ملنظومة التغطية 
الصحية األساسية أوالتكميلية، ال�ضيء الذي يتطلب إعطاءه عناية 
خاصة، من أجل عصرنته وتطويره، وإصالح كافة اإلختالالت التي ميزت 
املالئمة  الصيغ  إيجاد  والعمل على  لسنوات عديدة،  وتدبيره  تسييره 
ملواكبته ومصاحبته لتمكينه من لعب دور طالئعي في منظومة التغطية 

الصحية لبالدنا.

األدوار  وتحديد  وتسييرالتعاضديات،  التدبير  آليات  ضبط  ولعل 
املنوطة واملسؤوليات بين األجهزة املنتخبة، وإدارة التعاضديات وتقوية 
دور سلطات الوصاية في مجال املراقبة والتتبع، وفرض العقوبات في 
دينامية وحركية جديدة لدى جميع  املخالفة، ملن شأنه خلق  حالة 
مكونات القطاع التعاضدي، من أجل بلوغ األهداف املرسومة املتمثلة 
في تحديث وعصرنة تدبير شؤون التعاضديات، واحترام أجهزتها املقررة 

واملسيرة للمستجدات التشريعية املدرجة في مشروع القانون.

إن املجهودات املبذولة أو التي ستبذل من طرف الحكومة، لتمكين 
مكونات القطاع التعاضدي من إطار تشريعي جديد يتما�ضى مع مبادئ 
الحكامة الجيدة، ومع التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية والتطورات، 
التي عرفتها منظومة التغطية الصحية األساسية عن املرض، يتعين 
أن تصاحبها إرادة سياسية قوية بالكف من كافة املتدخلين والفاعلين 
لرفع التحديات املطروحة حاليا، سواء تلك املرتبطة بتعميم التغطية 
ومعالجة  التكميلية  الصحية  التغطية  وتطوير  األساسية،  الصحية 
جميع االشكاليات املرتبطة بضمان حق الولوج إلى الخدمات الصحية 

والعالج.

إطار  في  يندرج  القانون  هاد  مشروع  بأن  بالتذكير  لي  واسمحوا 
للحكومة،  التشريعي  واملخطط  الحكومي،  البرنامج  مضامين  تفعيل 
2012-2016 حيث سبق ملجلس الحكومة أن صادق  برسم سنوات 
باإلجماع  املستشارين  مجلس  وكذا   ،2012 شتنبر   13 بتاريخ  عليه 
لي  اسمحوا   ،2015 يوليوز   7 بتاريخ  العامة  الجلسة  انعقاد  خالل 
كذلك التذكير بمقتضيات الفصل 31 من الدستور، التي فرضت على 
الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، العمل على تعبئة 
جميع الوسائل املتاحة لتيسيراستفادة املواطنين واملواطنات على قدم 
املساواة، من الحق في العالج والعناية الصحية، والحماية اإلجتماعية، 

والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من طرف الدولة.

وفي هذا الصدد نذكر بالرسالة امللكية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، املوجهة إلى املشاركين في املناظرة األولى حول الصحة املنظمة 
في تاريخ في فاتح يوليوز 2013، والتي أكدت على ضرورة مابين مزدوجتين 

إيجاد اإليجابات الناجعة، لإلشكاالت املتعلقة بتفعيل الحق الدستوري 
في العالج والعناية والتغطية الصحية واألمن الصحي، واعتماد حكامة 
وبالوضعية  والعقلية،  النفسية  بالصحة  والنهوض  جيدة،  صحية 
الصحية لألشخاص عوي اإلحتياجات الخاصة واملسنين، وإستكشاف 
أمثل للسبل لتوفير التمويالت الضرورية وطنيا ودوليا وتطوير النظام 
التعاضدي والحد من الفوارق املجالية من أجل الولوج العادل للعالج.

وتماشيا مع هذه السياسة فقد أدلت بعض املؤسسات الدستورية 
بآراء وتوصيات كان من الضروري أخذها بعين اإلعتبار.

قبل أن أختتم كلمتي هاته، أخبركم بأن وزارة التشغيل والشؤون 
الجديد  التشريع  مقتضيات  تنزيل  على  االجتماعية، ستعمل جاهدة 
املواكبة  على  ترتكز  ومقاربة  منهجية  وفق  التعاضديات  املنظم 
واملصاحبة، وإيجاد الحلول الناجعة للصعوبات واإلشكاليات املمكن 

أن تطرحها مستقبال، وشكرا على حسن استماعكم.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد مقرر اللجنة، مقررة اللجنة وزع التقرير؟ وننتقل 
إلى املناقشة والكلمة ألحد ممثلي فرق األغلبية، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ا مةئبلا سي لنصطفىلاإلبراهيمي:

بسملهللالا رحمنلا رحيملا صال1لقا سالملعلىلسي نةلنحم ل
قعلىلآ ه،

ا سي لا رئيس،

ا سي انلا وزيرانلاملحترنةن،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم األغلبية ملناقشة مشروع القانون 
109.12 املتعلق بمدونة التعاضد، وقد أحيل هاع املشروع قانون من 

الغرفة الثانية على مجلس النواب.

املجلس  رأي  على  اعتمادا  التعديالت  من  مجموعة  عرف  وقد 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، وإع ننوه باملقتضيات الجديدة لهاع 
املشروع قانون الذي أصبح يتيح مجموعة من الوسائل لسلطتي الوصاية 
للتدخل، خاصة إلرجاع الحكامة إلى هذه املنظومة وإلى التعاضديات، 
التي كانت موضوع مجموعة من التقارير للفساد واالختالسات وتبديد 
عاجزة  الحكومة  كانت  والتي  التعاضديات،  من  في مجموعة  األموال 
عن التدخل، نظرا أن النص اللي هو نص ديال 1963 لم يكن يتيح 
لها هاته الوسائل، اآلن أصبح بإمكانها التدخل بفضل هاع املشروع، 
ولكن إع ننوه بهاته املقتضيات الجديدة، إال أننا فوجئنا بتعديل أجري 
في الغرفة الثانية اعتمادا على رأي املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، 
والذي غير املادة 2 واملادة 132 التي كانت سابقا هي املادة 144، والتي 
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الغرفة  على  الحكومة  أحالته  الذي  األصلي  النص  موجب  من  كان 
الثانية وهو أنه التعاضديات املهمة األساسية التي أناطها بها القانون 
وهي تغطية املخاطر بمعنى التأمين الصحي، وأعطيت لها مجموعة من 
االختصاصات في املادة 2، منها أن تعنى بدور ااملسنين وكذلك األطفال 
واحد املجموعة من األمور التي هي في الحقيقة أمور إجتماعية ولكن 
استثنى منها الخدمات الصحية ،إنشاء مؤسسات الخدمات التشخيص 
والعالج وتوريد األدوية واملستلزمات الطبية وكذلك الترويض الطبي، 
و كذلك la kinésithérapie التروويض الطبي، إال أن هاع هاع النص 
االقتصادي  املجلس  رأي  طلب  بعد  الثانية  الغرفة  على  ورد  الذي 
واالجتماعي أصبحا ال يستثني بإمكانية أو إمكانية التعاضديات فتح أو 
إنشاء املؤسسات الصحية املذكورة، ونحن قد قطعنا في رأي املجلس 

االقتصادي واالجتماعي لسببين اثنين:

- األول: أن الذي سهر على كتابة هذا الرأي لديهم تضارب املصالح، 
تضارب  يعلنوا  أن  واألجدر  األولى  وكان  التعاضديات  رؤساء  ومنهم 

املصالح وينسحبو حتى ال يكون هذا الرأي منحازا؛

-الطعن الثاني: وهو ارتأى املجلس أن تحذف املادة 44 التي تتحدث 
عن حاالت تنافي بين املؤمن والذي يعطي العالجات اعتمادا على دراسة 
مقارنة لجموعة من التشريعات وأوردوا التشريع البلجيكي والتشريع 
التون�ضي والتشريع الفرن�ضي، وفي التشريع الفرن�ضي التعاضدية يمكن 
بأمور اجتماعية وفيها  أو  بالخدمات الصحية  أو  بالتأمين  تتكلف  أن 

أرقام 1،2،3،4،5

وفي األخير، في التشريع الفرن�ضي، في املادة 1/111 جات واحد الفقرة 
تقول أن الذي يقوم باملهمة 2 ليس من حقه ليس من حقه أن يقوم 
باملهمة رقم 5 والذي يقوم باملهمة رقم 1 ليس بإمكانه أن يقوم باملهمة 
رقم 6 بمعنى يعلن عن تضارب املصالح ومنها أن التعاضدية في فرنسا 
يجب أن تختار إما أن تتكلف بالتأمين الصحي أو تتكلف بالعالجات 
االقتصادي  املجلس  أورده  الذي  الرأي  في  الفقرة  هذه  فحذفت 

واالجتماعي.

هذه مؤسسة دستورية واعتمادا عليها تم تغيير جوهري وجذري في 
هاع القانون أو مشروع القانون الذي اعتمد عليه الغرفة الثانية ونحن 
نقول بأنه ال يليق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن يحذف 
فقرة تغير املعنى جذريا، وبالتالي هذا هو الطعن الثاني ولم نأخذ برأي 

املجلس االقتصادي واالجتماعي.

ا سي لا رئيس،

ا سي اتلقا سةد1لا مواب،

هذا املوقف عبر عنه مجموعة من أعضاء الحكومة وهذا مكتوب 
وموثق وأصبح عموميا.

السيد وزير الصحة، يقول بأن هذا االستثناء الذي تحدث عنه في 

املادة 2 بأن الذي يقوم باملسائل االجتماعية ال يمكنه إحداث وحدات 
صحية يقول بأن هذا االستثناء وزارة الصحة هي الذي وضعته وملا 
أجري التعديل لم يوخذ برأي وزارة الصحة مما يتعارض مع املادة 44 
من القانون 65.00 يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة 
من أنظمة التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الجمع بين تدبير نظام 
من هذه األنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص 
مما  الصحة  الوزير  السيد  يقول  الفقرة  آخر  وفي  آخره،  إلى  والعالج 
سيخلقوا فو�ضى واستياء وتذمرا في أوساط املهنيين و سيشكل نقطة 
سلبية وسوداء على مستوى املنظومة الصحية التي نحن بصدد اتخاع 
جميع اإلجراءات القانونية إلصاحها خاصة بحيث سيحول إحداث تلك 
املؤسسات دون الضبط الصحيح للعرض الصحي على مستوى املناطق 

التي تحدث بها.

هاع التعديل إعا أقريناه فيجب أن نغير جميع التشريعات التي لها 
عالقة باملنظومة الصحية املغربية، باإلضافة إلى هاع املادة 44 التي هو 
مبدأ عالمي ليس مغربي وهو حالة تنافي بين التأمين وإعطاء الخدمات، 
يجب أن نغير القانون الذي صوتنا عليه هنا ملمارسة مهنة الطب أو 
مزاولة مهنة الطب خاصة املادة 60 وهنا في املادة 60 يتم التدليس، ألن 
مجموعة من بعض املسؤولين عن التعاضديات يقول كيف سمحتم 
بفتح رأس املال الطبي هما بالقول كيقولوا ألصحاب الشكارة، في الوقت 
اللي حنايا هاع املادة 60 ونحن هيئات ال نهدف إلى الربح تمنعوننا، نقولوا 
بكل بساطة: صحاب الشكارة ما عندهومش حالة التنافي، أنتم تمارسون 
التأمين الصحي، لديكم حالة تنافي، وفي املادة 60، نفس ال�ضيء املوجود 

في املادة 44 يمنع عليهم أيضا أن يحدثوا هاته املؤسسات.

ولهذا نحن رفضنا التعديلين على املادة 2 واملادة 138 وأرجعناها إلى 
النص األصلي، وكنا حاولنا باش يكون واحد التوافق داخل اللجنة على 
أساس أننا قدمنا للحكومة سنسحب جميع التعديالت على أن يعود 
النص ألصله، بعض الفرق مابغاتش، الفريق االستقاللي وفرق األغلبية 
مشات في هاع التوجه والذي حصل في التصويت أننا أرجعنا النص إلى 
أصله واعتمدنا بعض التعديالت التي أتى بها مجلس املستشارين، شكرا 

لكم.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد ممثلي فرق األغلبية، معارضة عفوا، ال املعارضة يمكن 
غتقلب داك �ضي وقايلة، أنا غير داوي أنا غير نتكلم.

ا مةئبلا سي لعةدللات يكيطو:

بسملهللالا رحمنلا رحيم.

ا سي لا رئيس،

ا سي ينلا وزيرين،
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ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

اإلستقاللي  الفريق  رأي  إلبداء  الكلمة  أتناول  أن  اليوم  يسعدني 
بمدونة  املتعلق   12.109 رقم  قانون  مشروع  في  والتعادلية  للوحدة 
التعاضد، أحد أهم املشاريع القانونية التي عرفت تجاعبا ونقاشا عميقا 
من طرف مختلف املتدخلين واملهتمين بالشأن الصحي ببالدنا خالل هذه 

الوالية التشريعية، والذي يق�ضي بمراجعة دور التعاضديات باملغرب.

ا سي لا رئيس،

بداية، البد من التذكير بأن هذا مشروع قانون يندرج ضمن مجموعة 
من اإلصالحات التي يعرفها التأمين الصحي ببالدنا والذي يقوم أساسا 
على تحسين املستوى الصحي باعتباره مكونا أساس لسياسة التنمية 
اإلجتماعية وأولوية مجتمعية لضمان مشاركة املواطنين والقطاعات 

الخاصة في التنمية.

وهذه األولوية تشكل موضوع توافق وطني يتما�ضى مع املتغيرات 
التي  اإلجتماعية،  العدالة  لتحقيق  فعالة  أداة  باعتبارها  الدولية 
أصبحت مطلبا رئيسيا في الظروف الصعبة التي تمر بها الدول، هذا 
املشروع الذي يعتبر نتاج الحكومة السابقة التي وضعت أرضيته سنة 
2008، وتمت املصادقة عليه باملجلس الحكومي سنة 2010 وعلك بعد 
إطالق سلسلة من املشاورات املكثفة مع الجهات املعنية، يعرض على 
البرملان بعد مرور ست سنوات ملناقشة مقتضياته في نسخته الجديدة 

كما أحيل من مجلس املستشارين.

ا سي لا رئيس،

يبدو أن الضغط الذي مارسته اللوبيات باستعمالها كل األساليب 
والسياسيين  اإلجتماعيين  الفرقاء  من  مجموع  إلقناع  واملغالطات 
في فضاءات أخرى أعطى أكله حيث تم تغيير املسار الطبيعي واملهام 
الرئيسية املنوطة للتعاضديات كالتغطية الصحية التكميلية، والتعاقد 
وغيرها إلى توسيع أدوارها بتمكينها من اإلسهام في النشاط والسياسة 
بمثابة مدونة   00.65 للدولة، خالفا ملقتضيات قانون رقم  الصحية 
التغطية الصحية األساسية، عفوا، وهذا ما كان سيؤدي في اعتقادنا 
إلى شلل خطير في النظام التعاضدي ككل، وهو نفس الضغط الذي 
نعيشه اليوم كنواب أمة والذي تجاوز حدود فتح سقف الخدمات 
على  فقط  واإلبقاء  القضائية  املتابعة  بإلغاء  املطالبة  إلى  الصحية، 
44 التي تتضارب مع  املتابعة اإلدارية، واملطالبة أيضا بحذف املادة 
املصالح الشخصية للمؤمن، لكننا نقف اليوم وبكل اعتزاز، للتذكير أو 
لتذكير هؤالء بأن مصلحة الوطن تعلو فوق كل �ضيء، السيد الرئيس 
والسيد الوزير املحترم، إن هذا املشروع قانون يتضمن مقتضيات عامة 
تتعلق بتفاصيل التعاضد من حيث التعريف والتأسيس وحتى تحديد 
أجهزة القرار واملهام املنوطة بها ونطاق أنشطتها واملقتضيات املتعلقة 
بالتسيير اإلداري إلى آخره من مقتضيات أخرى أراد بها املشرع تحديد 
القطاعات، القطاع وجعل الدور املنوط به يتالءم ويتناسب مع قواعد 

التسيير، وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمنخرطين وقد كانت لنا 
فرصة قراءتها بكثير من التدقيق ودراستها بكيفية متأنية داخل لجنة 
القطاعات اإلجتماعية، التي خصصت حيزا زمنيا مهما بحجم أهمية 
املنخرطين  من  مجموعة  على  املباشر  االجتماعي  ووقعه  املشروع، 

واملنخرطات.

ا سي لا رئيس،

إن األهداف املتوخاة والتي يسعى إليها املشروع قانون بمثابة مدونة 
التعاضد، تتجلى خاصة في تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين 
قواعد  إرساء  مع  وتدبيرها  إحداثها  مشروط  وتقنيين  األخطار  بعض 
ومجال  األجهزة  مختلف  بين  واملسؤوليات  األدوار  لتحديد  الحكامة، 
تدخل اإلدارة في مراقبة التعاضديات واقتراح التدابير، تدابير وقائية 
وتقويمية، كلها أهداف كانت محطة تتبع كل املهنيين من التعاضديات 
وأطباء ومهتمين بالشأن الصحي والتعاضدي، دفع الفريق اإلستقاللي 
بالنسبة لكل املشاريع عات الحمولة والطابع  بدوره وكما هو الشأن 
اإلجتماعي، إلى فتح سلسلة من اللقاءات واملشاورات الواسعة من أجل 
تبني واتخاع قرار حاسم حول الصيغة التي أحيل بها املشروع من مجلس 
بعض  بين  إجماع  محط  كانت  تعديالت  وضع  وبالتالي  املستشارين، 
مكونات املعارضة واألغلبية، والتي تق�ضي بإرجاع املشروع قانون إلى 

نسخته األولى خاصة، الفصل بين تقديم الخدمة الصحية والتأمين.

أقف هنا، السيد الرئيس، العتبار أسا�ضي هو أنه هناك بعض الفرق 
من املعارضة تريد أن تدلي برأيها في هذا املوضوع، وسأسلمكم كلمة 

الفريق اإلستقاللي كاملة، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

إعن السيد النائب ما تكلمتيش بإسم املعارضة ياك؟ بإسم الفريق 
اإلستقاللي، هل هناك من مداخلة بإسم فرق املعارضة؟ ما كاينش؟ 

تفضل السيد النائب في خمس دقائق.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سي لا وزيرلاملحترم،

ا سي اتلا مةئبةت،لا سةد1لا موابلاملحترنين،

فيما يخص هاع املوضوع يتبين بأنه موضوع أخذ أبعادا فيها بزاف 
هاع  في  معينة  أطراف  ديال  تجادب  ديال  بزاف  وفيها  الجدل،  ديال 
القطاع اللي هو قطاع الصحة أو قطاع تقديم الخدمات اإلجتماعية 
النقط  واإلسعاف شكل عام، وكيبان أن كل طرف بغى يربح بعض 
على الطرف اآلخر، بينما الهدف األسا�ضي ديال التعاضد بشكل عام 
وقوانين التعاضد ومؤسسات التعاضد بشكل عام، هو تقديم الخدمة 
اإلجتماعية وتقريبها في ظروف جيدة خاصة مع النقص والعجز اللي 

كنعرفوه في املجال الصحي.
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أوال البد أن ألفت اإلنتباه بأننا في اللجنة لم نناقش املقترح ديال 
الحكومة، ما�ضي هو اللي ناقشنا بل ناقشنا املقترح كما جاء من مجلس 

املستشارين.

ثانيا بغيت نبين واحد املسألة، أنه املسالة ديال املادة 2 اللي كانت 
مثار نقاش ومثار جدال إعالمي ومزايدات، كنثمنو بأن ال أغلبية وال 
معارضة عهبت في الطريق اللي اقترحو الفريق اإلشتراكي اللي هو أننا 
نستلهمو من املشروع ديال مجلس املستشارين، وهو اللي بشكل عام 
ارتاحو ليه جميع الفاعلين في املجال، كانوا تعاضديات أوال كانوا أيضا 

صيادلة وأطباء.

فمن وجهة نظرنا لوتم تبني هاد املادة 2 بالصيغة ديالها األصلية، 
بروح  غنمسو  هي  اللي  خطيرة،  اإلشكالية  واحد  أمام  غنكونو  لكنا 
املنافسة في املجال ديال الترويج ديال األدوية، وغنمسو بمبدأ دستوري 
اللي هو املنافسة وغنمسو بالقدرة الشرائية ديال أزيد من 1200 صيدلي 

وصيدلية، وأزيد من 5000 أسرة كتعيش من هذا القطاع.

هاع  كنواكبوا  وحنا  عشنا  أنه  املسألة  بواحد  ننوه  بغيت  أيضا 
القانون عشنا واحد الحمالت إعالمية تضليلية ..

ا سي لرئيسلااجلسل:

السادة النواب استمعوا للسيد النائب عفاك..

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

..حمالت إعالمية تغليطية شرسة اللي لألسف كان الدور ديالها هو 
التشويش على إخراج هاد القانون وعلى أنه نبينىو على أنه هناك أطراف 
ال تريد أن يخرج هاع القانون إلى حيز الوجود إال في صيغته التي جاءت 
هادوا  الناس  بهاد  حريا  فكان  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  للمجلس  به 
اللي كانوا كيحاولو يشوشو ويروجو هاد املغالطات أنهم يقبلو بقواعد 
الديمقراطية ويقبلو بالنتائج الديمقراطية اللي أفرزتها نتائج انتخابات 
املجالس الوطنية للصيادلة إلى ما علك، وأيضا املجالس الجهوية، بدل 
أننا نحطو واحد القانون مصيري وقانون كيعرف واحد الحساسية أنه 

يحطو فواحد املجال ديال املزايدات.

أخيرا كنشكرو جميع األطراف التي ساهمت بنية صادقة من أجل 
إخراج هاد القانون، وكنشكرو وزارة التشغيل، وكنشكرو الصيادلة 
ديالها  الروح  على  التعاضدية  كنشكرو  أيضا،  ساهمو  اللي  واألطباء 
اللي  بأن درنا  املنبر  الواسعة، وحنا كفرق املعارضة كنقولو من هذا 
علينا فيما يخص هاد القانون وأننا استطعنا نخرجوه في الحد األدنى 
اللي  التعديالت راه غتجي من بعد  ديالو، كانت عندنا مجموعة من 
في  الفساد  محاصرة  ديال  التعاضديات،  إدارة  ديال  الجوهر  كتمس 
التعاضديات، ديال التعيين املدراء في هاع التعاضديات، ديال املحاسبة 
ديال املسيرين في هاد التعاضديات، إال أنه اصطدمنا برأي األغلبية اللي 
كان رأي متصلب في عدة مقترحات كنا جينا بها في التعديالت 22 التي 

قدمناها وأيضا حتى التعديالت األخرى التي قدمتها فرق أخرى.

أخيرا، أشكر السيد الوزير املحترم على مجهوده والسيد الرئيس على 
منحنا الكلمة، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، إعن نمر اآلن إلى عملية التصويت: أعرض املادة 1 للتصويت 
كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع.

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: شحال شحال أأستاعة 61

املعارضون: االتحاد اإلشتراكي مع املادة 1 مع املادة 2 اإلخوان ديال 
إعن  االشتراكي،  االتحاد  ديال  التصويت   2 املادة  االشتراكي  االتحاد 

شحال اإلخوان ديال األصالة واملعاصرة امتناع

إعن املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون شحال اإلخوان ديال األصالة واملعاصرة ممتنعيين ثمانية

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 7 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 

ألحد مقدمي هذا التعديل رقم 1 تفضل.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

شكرالا سي لا رئيس،

التعديل في املادة 7 هو إضافة 60 يوما إلرجاع املصاريف الطبية 

األجل  يخص  فيما  التحمل  على  للحصول  ساعة  و48  للمنخرطين 

األق�ضى الذي ال يجب تجاوزه.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

شكرا، كان التعديل رفضنا في اللجنة وبالتالي نفس املوقف.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيديين تفضلي 
السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

هاد التعديل هذا عملناه من أجل خدمة مصلحة املنخرطين فقط 
باش نحددوا وباش نقلصوا عيك املدة، ألن كاين حاالت إجتماعية اللي 
هي بديك الفترة اللي كتطول، باش يردوا لهم األموال اللي صرفوا على 

العالجات، كتخلق مشاكل مادية بالنسبة لألسر.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 8

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

املادة 7 ورد بشأنها كذلك تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي الكلمة 
ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

شكرالا سي لا رئيس،

بالنسبة للتعديل الوارد في املادة 7 نحن نقترح في التعديل األجل 
األق�ضى إلرجاع املصاريف الطبية للمنخرطين.

ثانيا : مدة آداء اإلشتراكات السابقة لتخويل الحق في اإلستفادة من 
الخدمات.

في  ثالثا: شروط وكيفية تحمل أي خدمة أخرى منصوص عليها 
باملعونات  املتعلقة  تلك  وخصوصا  للتعاضدية،  األسا�ضي  النظام 
الطبي واملنح واإلجراءات والخدمات املقدمة  واملساعدات واإلسعاف 
في الوحدات اإلجتماعية والصحية، ال يمكن للنظام الداخلي فرض 
منح  يمكنه  وال  الشرفيين  واألعضاء  للمنخرطين  إضافية  التزامات 

امتيازات للمنخرطين، غير تلك املنصوص عليها في النظام األسا�ضي.

التعليل الذين نقدمه للسيد الوزير، بالنسبة الشتراط الحصول 
على التحمل في 48 ساعة، فهذا األمر، ال يعني التعاضديات بل إن 

التحمالت يعطيها الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط االجتماعي.

ثانيا، إن التحمل ال يدخل في إطار تغطية تكميلية التي يتحملها 
وتضمنها التعاضديات، بل ضمن التغطية اإلجبارية التي تدخل في صميم 
املكلف  اإلجتماعي  اإلحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  صالحيات 
قانونا بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض بموجب املادة 

73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، 
وقد نصت املادة 15 من القانون املذكور على أنه تتم تغطية مصاريف 
الخدمات الطبية حسب نوع وطبيعة كل خدمة، إما عن طريق التحمل 
املباشر من لدن الهيئة املكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي 

على املرض.

بل على  التعاضديات،  التنصيص هنا على  يتم  لم  أنه  واملالحظ 
 cnops الهيئة املكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض
أو الصندوق الوطني ملنظمات الضمان اإلجتماعي cnss هذا من جهة، 
من جهة أخرى فأن املادة 16 من نفس القانون نصت صراحة على أنه 
تحدد بنص تنظيمي اآلجال القسوى من أجل حصول املؤمنين على 
التحمل، وهنا يطرح السؤال فأي من القوانين سنطبق، هل مقت�ضى 
املادة 7 من مشروع القانون أم مقت�ضى املادتين 15 و16 من القانون 
رقم 65.00 صحيح أن املادة 21 من املرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 
11 من جمادى اآلخرة 1426املوافق ل 18 يونيو 2005 بتطبيق القانون 
رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، حددت مدة 
الجواب على طلب التحمل في 48 ساعة، لكنها كانت تلزم بهذا األجل 
 cnops الهيئة املكلفة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض
فإنه  وبناء على ما سلف  منها،  املتألف  الثمانية  التعاضديات  وليس 
من املتعين عدم أدراج أي تحديد ملدة التحمل على اعتبار أنها موضوع 

نصوص قانونية وتنظيمية أخرى كما أسلفنا؛

بالنسبة القتراحات في الفقرة األخيرة أنه حذف الفقرة األخيرة من 
هذه املادة التي تنص على وجوب أن يخضع جميع املنخرطين واألعضاء 
األسا�ضي  للنظام  كخضوعهم  الداخلي  النظام  ملقتضيات  السرفيين 
يعتبر تحصيل حاصل، فالجميع يخضع للنظامين على حد سواء وبالتالي 
فحذف هذه الفقرة أو إبقاؤها ال يقدم وال يؤخر، ومن هذا املنطلق فإنه 
يتعين منع املندوب في أن يوكل مندوب، ال هادي راه مادة أخرى، اسمح 

لي، صافي ال يقدم وال يؤخر.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يويل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

تمت مناقشة املوضوع بما فيه الكفاية في اللجنة وقدمنا األدلة 
لرفض التعديل وبالتالي نتمسك بنفس املوقف.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، أعرض هذا 
التعديل للتصويت:

املوافقون:11؛
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املعارضون: 70؛

املمتنعون: 8؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت اللجنة:

املوافقون: 70؛

املعارضون: 8؛

املمتنعون: 11؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 9 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

شكرالا سي لا رئيس،

في املادة 9 في الفقرة الثانية عندنا واحد اإلضافة، هي يجب أن 
يبلغ إلى علم منخرطي التعاضدية كل تغيير على النظام األسا�ضي أو 
على النظام الداخلي لهذه التعاضدية، إضافة » بكل وسائل التبليغ 

القانونية«، وهذا نقترح هاد اإلضافة بغاية ضمان حقوق املنخرطين.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الوزير  السيد  التعديل غير مقبول...  إعن  الوزير،  السيد  الكلمة 
خاص تكلم باش يتسجل في املحضر.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

هذا نفس اإلقتراح املقدم أو التعديل املقترح، يعني تعجيزي تقريبا 
وفيه صعوبة، لذلك رفضناه.

ا سي لرئيسلااجلسل:

املؤيدين؟  ألحد  الكلمة  التعديل؟  لهذا  املعارضين  ألحد  الكلمة 
السيدة النائبة، تفضلي.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

السيد الوزير، واش كيسمي تعجيزي، الطريقة أن تصيفط رسالة 
مضمونة واش هذا تعجيزي، في اللجنة إعا كنا غادي نتكلمو هنا في 
 email كاين  قلتي  اللجنة  في  اللجنة،  في  النظر  على  العامة  الجلسة 
راه  التحايل  وطرق  كيتعاملو.  كلهم  الناس  ما�ضي  وهذا   SMS وكاين 
كثيرة، ويمكن غير يغلط ما بين مزدوجتين في l’adresse email ديالو ما 
غاديش توصل لو، هذا كاين بزاف د الوسائل د التحايل، عالش حنا 
ما نضمنوش الحقوق ديال املنخرطين برسالة مضمونة فقط. هادي 
ما�ضي تعجيزية، عالش تعجيزي؟ رسالة مضمونة تعجيزية؟ ما فهمتش.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 8

املعارضون: 70

املمتنعون: 11.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املعاصرة،  األصالة  فريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   10 املادة 
تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

املادة 10 فيها تعديل: في حالة عدم إرجاعها إلى املنخرطين املعنيين 
يمكن له تقديم دعوة، كنغيرو بدل يمكن لهم نعملو ألحد املنخرطين 

تقديم دعوة.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

هاد التعديل ما مقبولش.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ السيدة 
النائبة، تفضلي.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

إعا كنا اقترحنا هذا التعديل ألن هاد الصيغة هادي يمكن لهم، 
يمكن يطيح املنخرطين يسقطو في واحد املشكل، هو أن رفع دعوة إال 
إعا كانوا املنخرطين كلهم مجموعين. ولكن إعا بدلناها بأحد املنخرطين 
أي كل منخرط، أي منخرط عندو حق في رفع الدعوة، هذا ضمان 

لحقوقهم.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 8

املعارضون: 70

املمتنعون: 11.
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أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

واملعاصرة،  األصالة  لدن فريق  تعديل من  بشأنها  23 ورد  املادة 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

نسحب هذا التعديل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

إعن سحب التعديل، املادة نفس املادة ورد بشأنها تعديل من لدن 
الفريق اشتراكي.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

شكرالا سي لا رئيس،

بالنسبة للمادة 23، الفقرة الثالثة، نقترح ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن يوكل املندوب مندوبا آخر من اجل تمثيله في أشغال الجمع 
العام، طبعا التعليمل كما يقترح تطعيم هذه املادة من الفقرة األخيرة 
تنص على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه املادة، ال يمكن 
بأي حال من األحوال أن يوكل املندوب مندوبا آخر من أجل تمثيله في 

أشغال الجمع العام وعلك لالعتباريين التاليين:

بالتالي  و  بصفة شخصية،  املندوب  انتخبوا  إنما  املنخرطيين  إن 
يرجع  أن  وطبيعي  املنخرطين،  اختيار  في  حاضرا  فاإلعتبارالشخ�ضي 
املندوب إلى املنخرطين الذين انتدبوه من أجل الحصول على موافقتهم 
على تمثيلهم من قبل مندوب آخر وهو ما ال يمكن تحققه ألن استدعاء 
املندوب  على  يصعب  خاصة،  شروطا  يقت�ضي  املنخرطين  واجتماع 

توفيرها، ثم إن عدم منع أن يوكل املندوب مندوبا آخر يفتح الباب 
واسعا أمام التالعب بأصوات املنخرطين، وخصوصا من ال ضمير لهم 
بحيث يقوم بتوكيل مندوب آخر وإن كان ال يمثل فعال آمال وطموحات 
املنخرطين الذين صوتوا عليه أول األمر، ومن هذا املنطلق، فإنه يتعين 
منع املندوب في أن يوكل مندوبا آخر من أجل حضور أشغال الجمع 
العام، هذا األخير الذي ليس مفروضا فيه أن يحمل توجه املنخرطين 
التوجه،  في نفس  املندوب األول الشتراكه معهم  انتخبوا على  الذين 

شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

ا سي لا رئيس،

القضية ديال التوكيالت مقننة في القانون ومواد عديدة، وبالتالي 
ميمكنش نتناقدوا مع مواد أخرى، فنرفض التعديل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين؟ أعرض  للتعديل؟  املعارضين  الكلمة ألحد 
هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

األصالة واملعاصرة ممتانعين.

أعرض املادة 23 للتصويت: اإلجماع.

ألحد  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   24 املادة 
مقدمي التعديل، تفضلي أ السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 24 من الفقرة األخيرة، وال يمكن للمندوب أي يتلقى 
بهذه الصفة أي مقابل مباشر أو غير مباشر كيفما كان شكله، إال أنه 
يمكنه أن يعوض عن مصاريف التنقل واإلقامة، بمناسبة مشاركته 
في اجتماعات الجموع العامة واللقاءات الجهوية والوطنية والدورات 
تحقيق  في  والفاعل  األنسب  التمثيل  من  طبعا  والتعليل  التكوينية، 
وتقريب  الجهوية  لتفعيل  املنخرطين  من  واملطلوب  املرجوا  األهداف 
الخدمات من املنخرطين من أجل تكوين املندوب في مجال التعاضد، 

شكرا.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

رفض التعديل في إطار عقلنة النفقات.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي هاد التعديل؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ .

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 26 ورد بشأنها تعديل من لدن، نتوما دايرين امتناع، آش من 
مادة هادي، املادة 24 إعن التعديل:

املوافقون:11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

عفوا املادة 24 ما فيهاش إجماع طيب املادة 24.

املوافقون: 70.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:19.

أعيد املادة 24:

املوافقون: 70.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:19.

املادة 25 كما قلت اإلجماع.

املادة 26 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل املادة 26 الفريق االشتراكي.

ا سي 1لا مةئبللا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 26 الفقرتين 2 و3 يقدم املجلس اإلداري للجمع العام 

العادي القوائم التركيبية السنوية والتقرير السنوي، عالوة على علك 
يعرض مراقب الحسابات تقريرا عن املهام التي أنجزها ومستنتجاته 
يقوم الجمع العام العادي بانتخاب أعضاء املجلس اإلداري فاالقتراع 

السري، طبعا ألن املجلس اإلداري هو املسؤول أمام الجمع العام.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

شكرا، قدمنا ما يكفي من اإليضاحات في اللجنة، لعدم قبول هاع 
التعديل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، إعن 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون:11.

املعارضون:70.

املمتنعون:8.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت اللجنة: 

اإلجماع وال نفس التصويت امتناع إعن:

املوافقون: 70.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:19.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 28 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 120 الفقرتين 2 و3 إعا لم يتوفر النصاب املشار إليه 
في املادتين 27 أو31 من هذا القانون في الجمع العام املنعقد بدعوى 
أولى يمكن أن يدعى لجمع عام ثان خالل 30 يوما ابتداء من تاريخ 
عقد الجمع العام األول هذه القاعدة تشكل قواعد نصاب األغلبية 

املنصوص عليها كما يتم إجراءها في جميع القوانين الجاري بها العمل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.
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قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

رفض التعديل.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهذا التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، أعرض 
هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الفريق االشتراكي،  تعديل من لذن  29 ورد بشأنها  املادة  أعرض 
الكلمة ألحد، السيدة النائبة، تفضلي، املادة 29.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

نعم، يقوم املجلس اإلداري بدعوة الجمع العام العادي لالنعقاد، 
يجب على رئيس املجلس اإلداري القيام بهذه الدعوة إعا تم طلبها كتابة 
ثلثي  أو  األقل  على  للتعاضدية  الشرفيين  واألعضاء  املنخرطين  ثلث 
مناديب املنخرطين واألعضاء الشرفيين على األقل أو أغلبية أعضاء 
املجلس اإلداري، في حالة اإلستعجال إعا لم يتم دعوة الجمع العام في 
من طرف املجلس اإلداري يمكن أن توجه الدعوة النعقاد الجمع العام 
من طرف رئيس املجلس اإلداري وإعا لم تتم الدعوة إلى الجمع العام 
عن في األجل املنصوص عليها أعاله، تقوم السلطة الحكومية املكلفة 

بالتشغيل بتحديد أجل أقصاه 6 أشهر النعقاد الجمع العام؛

بالنسبة للتعليل، نذكر السيد الوزير، فقد عرفت بدورها تغييرا 
يرمي إلى ضبط األجل الذي يحق فيها ملراقب الحسابات دعوة الجمع 
العام لالنعقاد وهو 20 يوما، وكان حريا حذف هذه اإلمكانية ملراقبي 
الحسابات، ألن ال تستقيم مع طبيعة التعاضدية التي ال يمكن اعتبارها 
بهذه  الخاصة  املقتضيات  تطبيق  يتم  حتى  املساهمة  بشركة  شبيهة 
األخيرة عليها، وهل مراقب الحسابات مؤهل لذلك؟ وهل يمتلك إمكانية 
للقيام بذلك بالشكل الذي ينص عليه القانون؟ ثم أليس من ضوابط 
عمل مراقب الحسابات عدم التدخل في تسيير الهيئة املراقبة؟ ولربما 
كان من األمثل اإلعتراف ألي منخرط بإخبار اإلدارة بواقعة عدم احترام 
أجل عقد الجمع العام، لتمارس سلطتها في هذا املجال، وما يسري على 
هذه يسري أيضا على الفقرة التي تليها أي الفقرة األخيرة، لذلك فاألمثل 

حذف هاتين الفقرتين، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

تعديل مرفوض.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللا بةهي:

لقد عللنا الطلب والسيد الوزير واكب معنا املناقشة.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون: 70

املمتنعون: 8

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   30 املادة 
للسيدة النائبة، تم سحب التعديل ياك، تعديل املادة 30 تم سحبه؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  أعرضها   33 املادة  أعرض 
اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  لذن  تعديل من  بشأنها  ورد   42 املادة 
للفريق االشتراكي، سحب ياك؟ سحب املادة، التعديل الخاص باملادة 

42 من الفريق اإلشتراكي.
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أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الفريق االشتراكي، تفضلي  50 ورد بشأنها تعديل من لدن  املادة 
السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 50 يتكون املجلس اإلداري من 12 عضوا على األقل 
ومن 33 عضوا على األكثر حسب حجم التعاضدية، طبعا ألن عدد 

منخرطي التعاضدية يعرف تفاوتا كبيرا، الباقي في املادة ال يتغير.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة السيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

احنا رفضنا التعديل احنا قلنا 24 على األكثر كافي.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين، السيدة النائبة.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون: 70

املمتنعون: 8

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   53 املادة 
ألحد مقدمي التعديل السيدة النائبة، السيدة النائبة املادة 53 الفريق 

االشتراكي املادة 53.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 53 ينتخب املجلس اإلداري من بين أعضائه رئيسا 
يحلون محله حسب  والذي   8 يتجاوز عددهم  أال  له شريطة  ونوابا 
التراتبية في مهامه إعا عاقه عائق، الرئيس هو اآلمر بالصرف ويمثل 
التعاضدية في عالقتها مع األغيار وأمام املحاكم، يكلف الرئيس بدعوة 
أن  اإلداري  املجلس  على  يجب  أشغاله،  وبغدارة  لالنعقاد،  املجلس 
يجتمع على األقل أربع مرات في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى علك 
طبقا للشروط املنصوص عليها في النظام األسا�ضي للبت في حسابات 
املقبلة،  السنة  عمل  وبرنامج  ميزانية  وحصر  األخيرة،  املالية  السنة 
واملخطط اإلستراتيجي ومناصب الشغل التي يعتزم إحداثها، كما يمكن 
لرئيس املجلس اإلداري تكوين لجان الفرعية من بين أعضاء املجلس 
اإلداري للنظر في موضوعات محددة يتكلف بها املجلس اإلداري ويعين 
رئيس املجلس اإلداري مقررا ونائبا له في كل اجتماع للمجلس اإلداري 

من أجل صياغة وإعداد املحضر.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

التعديل مرفوض.

ا سي لرئيسلااجلسل:

السيدة  تفضلي  املؤيدين،  ألحد  الكلمة  املعارضين،  ألحد  الكلمة 
النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

طبعا بالنسبة لهاد التعليل هذا املقترح وتأييده، تغييرات طفيفة 
همت هذه املادة ولعل أهمها أن على املجلس في واحد من االجتماعين 
الواحد الواجب عليه عقدهما أن يقوم بحصر ميزانية وبرنامج عمل 
السنة املقبلة وال ضرر في علك، غير أنه يقترح تطيعم هذا التعديل املهم 
بفكرة مفادها أن املجلس في هذا اإلجتماع يتعين عليه أيضا رسم ووضع 
مناصب  وكذا  املقبلة،  السنة  يهم  للتعاضدية  اإلستراتيجي  املخطط 
الشغل التي تعتزم هذه األخيرة إحداثها وعلك لجعل تسيير التعاضدية 
تحقيقها،  املراد  األهداف  قائم على رسم وتحديد  تسييرا مؤسساتيا 
والعمل على تحقيقها وهو ما يسمح للجموع العامة بأن تحاسب املجلس 
اإلداري وعمل اإلدارة على ضوء ما تحقق من إنجازات وما لم يتحقق، 
ولإلشارة فإنه يتعين ضرورة تمكين املجلس اإلداري من إمكانية تكوين 
املجلس  يحددها  معينة  موضوعات  في  بالنظر  وتكلفها  فرعية  لجان 
املناحي  مختلف  تدبير  في  مأموريته  تسهيل  أجل  من  وعلك  اإلداري، 
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اليومي  االطالع  اإلداري  للمجلس  يمكن  فال  للتعاضدية،  املتشعبة 
بموضوعات خاصة تهم مجاالت خاصة تقت�ضي متابعة يومية وآنية، 
خصوصا وأن املجلس يمكن أن ينعقد فقط مرة في السنة أو كلما دعت 
الضرورة إلى علك، ويقترح من أجل فتح هذه اإلمكانية للمجلس اإلداري، 
تطعييم هذه املادة من املشروع بفقرة أخيرة تنص على أنه، كما يمكن 
املجلس اإلداري تكوين لجان فرعية عند الضرورة للظر في موضوعات 
أيضا، رفع عدد  اقتراح  تم  اإلداري، كما  املجلس  بها  يكلفها  محددة 
نواب رئيس املجلس اإلداري من 1 إلى8 ضمانا لحسن سير التعاضدية، 
فالرئيس قد يكون في مهمة أو مريضا أو يعوقه عائق، ونفس ال�ضيء 
بالنسبة لنائبه، فما العمل في هذه الحالة؟ لذلك فإنه يقترح رفع عدد 
النواب لتالفي أي حالة ال يمكن فيها للمجلس اإلداري عقد اجتماعاته 

وتبعا لذلك تصبح صيغة املادة 53 من املشروع كالتالي:

ينتخب املجلس اإلداري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس الذي 
يحل محله في مهامه، إعا عاق الرئيس عائق، يكلف الرئيس بدعوى 

املجلس لإلنعقاد وإدارة أشغاله، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   56 املادة 
للسيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 56 يجب تضمين مداوالت أشغال املجلس اإلداري 
في محاضر مؤشر عليها من طرف املقرر، وتتم املصادقة عليها من طرف 
رئيس املجلس اإلداري على صحة محاضر املداوالت، أو مستخرجاتها، 
طبعا التعليل وضع إلزام جديد يكمن في ضرورة توقيع محاضر أشغال 
املجلس اإلداري من طرف جميع أعضاء مجلس املشاركين في االجتماع، 
وهو ما ال يمكن تحقيقه ألنه سيؤدي إلى صعوبة التطبيق، إعن هذا في 

باب الحكامة.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

التعديل مرفوض.

ا سي لرئيسلااجلسل:

التعديل مرفوض، الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

واملعاصرة،  األصالة  لدن فريق  تعديل من  بشأنها  61 ورد  املادة 

تفضلي السيدة النائبة.

ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

في فريق األصالة واملعاصرة لدينا تعديل في املادة 61 وهي إضافة 

املجلس  التالية؛ ويتعين على مديرالتعاضدية تطبيق قرارات  الفقرة 

اإلداري وكذا تنزيل برنامج العمل، الذي يحدده هذا املجلس، واملخطط 

اإلستراتيجي، علك طبقا ألحكام هذا القانون.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

هاد املقتضيات كتكون في إطار عقدة العمل ما بين املدير واملجلس 

اإلداري وبالتالي نحن نرفض.

ا سي لرئيسلااجلسل:

املؤيدين،  ألحد  الكلمة  التعديل،  لهذا  املعارضين  ألحد  الكلمة   

السيدة النائبة.
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ا مةئبللا سي 1لنبيلللبمذمر:

السيد الوزير قبل ما يكون ما يصدر قانون أوال، حنا هنا كنضمنوا 
فصل السلط، فصل االختصاصات اللي فصلوه، حنا كنعرفوا باللي 
هاع امليدان فيه القيل والقال بزاف، فيه التداخل بزاف فيه كاين اللي 
كيتملص من املسؤولية وكيردها لآلخر، هنا فقط غير باش نلزموا كل 
واحد باإلختصاصات دياله وباش يكون فصل السلط، وباش تفاديا أننا 

يبقاوا بيناتهم املسؤوليات.

ا سي لرئيسلااجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت.

نعم، طيب طيب إعن هو نفس املادة 61 يبدو أنه نفس التعديل 
الفريق االشتراكي تقدموا التعديل ديالكم، نفس التعديل 61 تفضل 

نعم

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 61 يدير الشؤون اإلدارية والتقنية واملالية مدير 
للتعاضدية، تحت إشراف ومراقبة املجلس اإلداري، يتعين على مدير 
التعاضدية تطبيق قرارات املجلس اإلداري وكذا تنزيل برنامج العمل 
الذي يحدده هذا املجلس، واملخطط اإلستراتيجي، علك طبقا ألحكام 

هذا القانون.

ومهما  جوهريا  تغييرا  عرفت  املادة  نعتمده  الذي  التعليل  طبعا 
طال هذه املادة، حيث تم كما أسلفنا تكريس أسلوب الحكامة القائم 
على وجود مجلس إداري، ومدير التعاضدية، وبالتالي تم التخلي نهائيا 
املغربية  التعاضديات  لتنسيقية  الجماعية، وسبق  عن فكرة اإلدارة 
الجماعية  اإلدارة  استبدال  واقترحت  الطرح،  هذا  على  شددت  أن 

للتعاضدية بمدير التعاضدية.

وال شك أن موقف، مجلس املستشارين، من هذه املسألة الذي 
في  يطابق طرحها ويقوي وضعية هذه األخيرة من أجل امل�ضي قدما 
تكريس هذا النموعج في تدبير التعاضدية بدل النموعج املستوحى من 
قانون شركات املساهمة القائمة على غاية غير تلك التي تحدث من 

أجلها التعاضدية.

كما يقترح إضافة فقرة ثانية إلى هذه املادة تنص صراحة على أن 
وكذا  اإلداري،  املجلس  قرارات  تطبيق  على  يعمل  التعاضدية  مدير 
تنزيل برنامج العمل الذي يحدده هذا املجلس، وعلك طبقا ألحكام هذا 
القانون، وعلك بغية رفع اللبس وكذا التداخل الذي قد يفترض بين 

صالحيات املجلس اإلداري وصالحيات املدير، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

موقف السيد الوزير، نفس املوقف، نفس التعديل، طيب الكلمة 

ألحد املعارضين لهاد التعديل، هل من مؤيدي لهذا التعديل؟

إعن أعرض هذا التعديل للتصويت، هو نفس التعديل الذي جاء به 
فريق األصالة املعاصرة إعن:

املوافقون: 19

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت  أعرضها   62 املادة  أعرض 
اإلجماع.

املادة 63 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 63 يمكن للمجلس اإلداري عزل مدير التعاضدية 
بقرار معلل، الباقي ال يحذف.

والتعليل نقل صالحيات عزل مدير التعاضدية من الجمع العام 
إلى املجلس إداري بناء على اقتراح من الجمع العام وليس العكس كما 
في الصيغة األصلية، وهذا أمر جيد ألن من له سلطة التعيين هو من 
ينبغي أن تكون لها سلطة العزل، وملا كان املجلس اإلداري هو من يعين 
املدير وفق لصيغة املشروع األصلية أو تلك التي صادق عليها مجلس 
املستشارين، فهو لن ينبغي له أن يعزله أما أن يعين املجلس اإلداري، 
ويعزل الجمع، فهو أمر ال يستقيم وإن كان يبقى من حق الجمع العام أن 

يو�ضي بعزل املدير، لكن املجلس اإلداري سيد نفسه في القرار.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

التعديل غير مقبول.

ا سي لرئيسلااجلسل:

ألحد  الكلمة  املعارضين،  ألحد  الكلمة  مقبول،  غير  التعديل  إعن 
املؤيدين، السيدة النائبة التأييد ديال التعديل

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون:70.

املمتنعون: 8.
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أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 64 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 64 في حالة شغور منصب مدير عين وجوبا على 
املجلس اإلداري تعيين مدير جديد داخل أجل ال يتعدى 6 أشهر، تعليل 
تم وضع أجل لتعويض منصب املديرالشاغر من طرف املجلس اإلداري 
وهو 6 أشهر ألن املسطرة املتعلقة بإيجاد وتعيين مدير جديد متمتعة 

باملواصفات املطلوبة ليست باألمر اليسير، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير التعديل مرفوض إعا.

قا  ؤقنل ا ت غيلل قزيرل ا ص يوي،ل ا سالمل عب ل ا سي ل
االجتمةعيل:

مرفوض كنعتبرو شهرين كافية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين السيدة 
النائبة.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون:70.

املمتنعون:8.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 65 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، الكلمة للسيدة 
النائبة.

ا مةئبللا سي 1لا سذ يللبةهي:

بالنسبة للمادة 65 يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف أجر 
املديركما يتعين توجيه نسخة منه إلى السلطتين الحكوميتين املكلفتين 

بالتشغيل واملالية.

التبرير طبعا هو كما تم تحيين هذه املادة على ضوء التغييرات التي 
همت نظام التدبير التعاضدية، من خالل استعمال عبارة مدير بدل 
عبارة كل عضو من أعضاء إدارة جماعية مع إضافة التزام على املجلس 
السلطتين  إلى  املدير  تعيين  عقد  من  نسخة  يوجه  أن  وهو  اإلداري، 
الحكوميتين املكلفتين بالتشغيل واملالية، وهذا شرط جديد تمخضت 

عنه مناقشات السادة املستشارين بغية تكريس الشفافية بخصوص 
هذه املسألة، نتمنى أن تقبل الوزارة الشفافية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة السيد الوزير، التعديل مرفوض. الكلمة ألحد املعارضين، 
الكلمة ألحد املؤيدين.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون:70.

املمتنعون: 8.

املادة 65 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 69 كما صادقت اللجنة لتصويت: اإلجماع.

املادة 70 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 71 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 72 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 73 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 74 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 75 أعرض للتصويت: اإلجماع.

املادة 76 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 77 أعرض للتصويت: اإلجماع.

املادة 78 أعرض للتصويت: اإلجماع.

املادة 79 أعرض للتصويت: اإلجماع.

املادة 80 أعرض للتصويت: اإلجماع.

الكلمة  االشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   81 املادة 
للسيدة النائبة أو أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

شكرالا سي لا رئيس،

املادة 81 نعرض التعديل التالي: يعتبر باطال كل عمل خاضع لترخيص 
مسبق للسلطتين الحكوميتين املكلفتين بالتشغيل واملالية عندما يتم 
إنجازه في غياب هذا الترخيص، بصرف النظر عن أي مقت�ضى مخالف 
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يمنع تسجيل أو تحفيظ أي ملك عقاري باسم أي تعاضدية في غياب 
الترخيص املشار إليه في املادتين 81 و82 أعاله.

ويعتبر مقبوال كل طلب الترخيص ظل دون رد بعد مرور60 يوما 
تعليل  اإلدارة  اإلدارة ويجب على  تسلمه من طرف  تاريخ  ابتداء من 

رفضها، نعلل هاع التعديل املقترح بما يلي:

تدقيق عبارة اإلدارة بحيث تتعلق بالسلطتين الحكوميتين املكلفتين 
بالتشغيل واملالية؛

تدقيق الصياغة مع إضافة حالة التحفيظ إلى التسجيل؛

فاملنع املنصوص عليه في املادة في صيغاغتها األصلية كان يهم فقط 
تسجيل العقار، أما اآلن فقد أصبح يهم حتى التحفيظ أيضا، وهذا 
الذي  العقار  يهم  فالتحفيظ  كالتحفيظ،  ليس  التسجيل  طبيعي ألن 
يدخل للمحافظة ألول مرة، أما التسجيل فيهم فهو مختلف العمليات 

التي تنصب على هاع العقار بعد أن يكون محافظا.

إعن فهذا التعديل شدد من حاالت املنع، إن اقتراح إضافة الفقرة 
الثانية إلى هذه املادة يهدف إلى تيسير سبل عمل التعاضديات، وعدم 
عرقلة سياساتها ومخططاتها املستقبلية بدعوى عدم وجود ترخيص، 
فاألصل أن اإلدارة من واجبها تعديل أي قرار إداري صادر عنها، لكن 
ما الذي يلزمها بأن تجيب ال بالرفض أو باإليجاب في غياب التنصيص 
على مقت�ضى مماثل؟ وما مصير طلب التعاضدية في حالة عدم تقديم 
جواب عن طلبها لترخيص معين؟ فحتى لوتم رفض طلب الترخيص 
بقرار معلل يبين أسباب الرفض، أمكن للتعاضدية تعديل طلبها لتجاوز 
أسباب رفض طلبها األول، أما في حالة العكس فاألمثل أن يعتبر عدم 
جواب اإلدارة على طلب ممثال بمثابة موافقة، ويجوز بناء على علك 
للتعاضدية أن تباشر موضوع طلب الترخيص كما لو أنها حصلت على 

هاع الترخيص فعال.

ا سي لرئيسلااجلسل:

ألحد  الكلمة  مرفوض،  التعديل  إعن  الوزير،  للسيد  الكلمة 
املعارضين؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ السيد النائب، أعرض هذا التعديل 

للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون: 70

املمتنعون: 8

أعرض املادة 81 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 83 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 86 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 90 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 98 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 99 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 101 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 102 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 103 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 106 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 108 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 110 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 112 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 113 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 114 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 115 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 116 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 119 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 120 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 121 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 122 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 123 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 124 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 125 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 126 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 128 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 129 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 130 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 131 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 132 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 133 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 134 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 135 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 136 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 137 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 138 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 139 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 140 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 141 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 142 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 143 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 143 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، الكلمة 

ألحد السادة النواب، املادة 143.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

بالنسبة للمادة 143 نقترح ما يلي:

التعاضديات،  هذه  بتسيير  الخاصة  للشروط  مراعاة  أنه  غير 
فيما  باستثناءات  الترخيص  املختصة  الحكومية  للسلطات  يمكن 
ديالنا  التعليل  القانون،  هذا  ألحكام  والديمقراطية  الحكامة  يخص 
هو حتى نمكن جميع املنخرطين من اإلستفادة من الخدمات الصحية 

واإلجتماعية، كيفما كانت الفئة التي ينتمون إليها.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، التعديل مرفوض، الكلمة ألحد املعارضين، 
الكلمة ألحد املؤيدين، �ضي مؤيد، غتؤيد التعديل ديالك السيد النائب؟

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

الحكامة، الحكامة، الحكامة الجيدة.

ا سي لرئيسلااجلسل:

آ السيد النائب غتؤيد التعديل ديالك؟ تفضل تفضل خذ الكلمة.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

نؤيد التعديل بطبيعة الحال، ما يمكنش.

ا سي لرئيسلااجلسل:

طيب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11.

املعارضون: 70.

املمتنعون: 8.

أعرض املادة 143 للتصويت: اإلجماع.

املادة 144 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق اإلشتراكي، الكلمة 
ألحد مقدمي هذا التعديل.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

تتولى  إجتماعية  وحدات  وتدبير  إحداث  للتعاضديات  يمكن 
حماية الطفولة واألسرة واألشخاص املحتاجين ملساعدة الغير أو عوي 
اإلحتياجات الخاصة عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص 
أوالعالج أو اإلستشفاء أو مؤسسات توريد األدوية واملعدات واآلالت 
وأجهزة الترويض الطبي أو وحدة عات طابع تجاري أو تستهدف الربح 
أو تدخل في إطار مهنة منظمة أو يقننها تشريع خاص، عالوة على التقيد 
بأحكام هاع القانون، يجب أن يتم اقتناء وبناء وتيهئ هاته الوحدات 

اإلجتماعية وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة السيد الوزير، يبدوا أن التعديل مرفوض، طيب الكلمة 
ألحد املعارضين، تفضل أ السيد النائب.

ا مةئبلا سي لنصطفىلاالبراهيمي:

املادة 144 تتحدث عن اتحاد التعاضديات والتعديل الذي قام به 
الفريق املحترم يتحدث عن التعاضدية هذا جا في واحد املجموعة من 
املقتضيات السابقةن ولهذا يعني ما عندوش معنى يكون هنا املادة 144 

تتحدث عن اتحاد أنتم تحدثتم عن التعاضدية.

ا سي لرئيسلااجلسل:

الكلمة ألحد تؤيد التعديل، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لجوادلفرجي:

إعا كان ما تؤكد عليه األغلبية هو التعادضية فنحن سنسحب هاد 
التعديل، إعا تعلق بالتعاضديات فنحن نتشبث به.

ا سي لرئيسلااجلسل:

طيب إعا سحبتو التعديل وال خليتوه مسحوب وال غير مسحوب، 
سحب التعديل.

إعن أعرض املادة 144 للتصويت: اإلجماع.

املادة 145 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 146 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 147 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 148 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 149 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 150 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 151 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 152 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 153 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 154 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 155 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 156 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 157 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 158 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 159 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 160 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 161 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 162 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 163 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 164 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 165 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 166 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 167 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 168 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 170 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 171 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 172 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 173 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 174 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 175 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 176 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 177 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 178 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 179 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 180 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 181 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

املادة 182 أعرضها للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، إعن:

املوافقون:70.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:19.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون املتعلق بمشروع قانون 
رقم مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، شكرا للسيد 

الوزير على مساهمته وللسادة النواب.

تعاطي  بمكافحة  يتعلق   97.12 رقم  قانون  مشروع  إلى  وننتقل 
لتقديم مشروع  الوزير  للسيد  الكلمة  الرياضة،  في مجال  املنشطات 

القانون، تفضل السيد الوزير.
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ا سي لنحم لا سكوري،لقزيرلا  بةبلقا ريةضل:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

يدخل مشروع القانون رقم 97.12 املتعلق بمكافحة املنشطات في 
مجال الرياضة ضمن اإلجراءات التي تستهدف ضمان ممارسة رياضية 

شريفة وحماية صحة الرياضيين...

ا سي لرئيسلااجلسل:

السادة النواب، سمعو للسيد الوزير عفاكم.

ا سي لنحم لا سكوري،لقزيرلا  بةبلقا ريةضل:

... وحماية صحة الرياضيين وكذلك تنفيذ إلتزامات املغرب في هذا 
الدولي خاصة  الريا�ضي  في املحفل  املجال والحفاظ على مصداقيته 
الذي  ديجانيروا،  ريو  ل  األوملبية  األلعاب  افتتاح  أبواب  على  ونحن 

يشارك فيها املغرب ب 49 ريا�ضي ورياضية ضمن 13 نوع ريا�ضي.

وفي هذا اإلطار، فأن الحكومة تبدل مجهودات كبيرة في مجال تنمية 
الرياضة التي أضحت حقا دستوريا بكونها رافعة للتنمية اإلجتماعية 
اآلخر  على  واإلنفتاح  كالتسامح  نبيلة  قيم  من  تحمله  ملا  والبشرية، 

والتضامن والتربية على املواطنة.

لذا وجب النهوض بها بالوسائل املالئمة وتطويرها وتعزيز منظومة 
الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية والتدبير الناجع لكل الجوانب 

الخاصة بها بما في علك مناهضة تعاطي املنشطات.

وتجدر اإلشارة إلى أن ضرورة معالجة ظاهرة املنشطات كانت قد 
وردت في الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة 
الوطنية للرياضة بالصخيرات في أكتوبر 2008 والتي اعتبرت هذه اآلفة 
ظاهرة غريبة على التقاليد والثقافة املغربية، ويجب التصدي لها بقوة 

وحزم.

كما أن املغرب صادق على اإلتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في 
مجال الرياضة والتي تم اعتمادها من طرف املؤتمر العام ملنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونيسكو« املوقعة بباريس في 19 

أكتوبر 2005.

وصادق أيضا على املدونة العاملية ملكافحة املنشطات ومن أجل 
في  والجهوي  والقاري  الدولي  املستوى  على  الحاصل  التطور  مواكبة 
مجال محاربة املنشطات، تم اعتمادهذا املشروع الذي يهدف الوقاية 
على  والحفاظ  ومكافحتها  الرياضة  مجال  في  املنشطات  تعاطي  من 
صحة الرياضيين، وحضر املمارسات التي تخل بعدم احترام أخالقيات 

الرياضة وقيمها النبيلة.

ويتكون مشروع هذا القانون من 57 مادة مقسمة إلى ستة أبواب، 

تشمل إلى جانب األحكام العامة الجوانب املتعلقة بالتدابير املتعلقة 
تعاطي  بحضر  املتعلقة  األحكام  املنشطات،  تعاطي  من  بالوقاية 
املنشطات ومراقبة تعاطي املنشطات. كما ينص املشروع على أحداث 
الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات التي تتكون من ثالثة أجهزة: الرئيس 
الذي يعين بمرسوم ويتمتع بسلطات صالحيات الضرورة إلدارة الوكالة، 
مجلس اإلدارة الذي يتألف من مجموعة من األعضاء من عوي الكفاءة 
في املجالين القضائي والقانوني، وفي مجال علم الصيدلة وعلم السموم 
وطب الرياضة والطب البيطري، وكذا أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة، 
ثم املجلس التأديبي الذي يختص باستثناء أي محكمة رياضية أخرى 

بالنظر في األفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات.

وهناك أيضا مقتضيات مرتبطة بمعاينة املخالفات، وكذا العقوبات 
التأديبية والجنائية، باإلضافة إلى تنظيم مالية الوكالة ومراقبتها وكذا 

وضعية املستخدمين وكيفية توظيفهم والتعاقد معهم.

تلكملا سي لا رئيس،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

 12.97 رقم  القانون  مشروع  نص  في  وردت  التي  املقتضيات 
بالشكر  أتقدم  أن  املناسبة  بهذه  وأود  املنشطات،  بمكافحة  املتعلق 
الجزيل للسيدات والسادة النواب املحترمين، أعضاء لجنة القطاعات 
اإلجتماعية بمجلسكم املوقر لتفاعلهم اإليجابي ومصادقتهم باإلجماع 
بلدنا  املغربية وملصداقية  للرياضة  بالنسبة  الهام  املشروع  على هذا 

وصحة رياضيينا، شكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت: اإلجماع؛
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أعرض املادة 13 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع؛

يتعلق   97.12 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة.

في  الغش  بزجر  يتعلق   2.13 رقم  قانون  مشروع  إلى  وننتقل 
االمتحانات املدرسية في قراءة ثانية له، الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون، فيلتفضل مشكورا.

ا تربيلل قزيرل املمت بل  ىل ا وزيرل برجةقي،ل خة  ل ا سي ل
ا وطميللقا تكوينلاملنهي:

شكرالا سي لا رئيس،

إعن يتعلق مشروع قانون بزجر الغش في االمتحانات املدرسية، وقد 
سبق أن تم التصويت عليه في الغرفة األولى بإجماع، وكذلك في الغرفة 
الثانية، ولكن في القراءة الثانية تم إدخال بعض التعديالت البسيطة، 
وخصوصا في املادة 1 واملادة 3 املادة 6 لتجويد هذا القانون وتحسين 
بعض االصطالحات وكذلك لتوفير ضمانات أكثر لبعض األشخاص في 
اإلتهامات التي قد توجه لهم. وهذا القانون كما سبق أن أشير إلى علك 
هو قانون يهدف إلى ترسيخ املبادئ الدستورية وخصوصا مبدأ تكافؤ 
الفرص، ثم هو قانون قد أدرج في املخطط التشريعي للحكومة 2012-

الغش  مفهوم  تعريف  تم  القانون  مشروع  القانون،  هذا  في   ،2016
بشكل أكثر تحديد وتحديدا وكذلك يساير ما استجد من أمور.

ويهدف هذا القانون إلى محاربة بعض الظواهر املشينة التي تحيط 
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باإلمتحانات املدرسية، وخصوصا بعض الظواهر التي كانت غير مدرجة 

في النصوص القانونية السابقة خصوصا ظهير زجر الغش لسنة 1958 

بحيث تم إدراج الجرائم التي تتم في إطار الشبكات والتي تكون لها أهداف 

إما تجارية أو اقتصادية أو إجرامية، ثم تم إدراج بعض املقتضيات التي 

تمكن اإلدارة من التوفر على سند مصادرة بعض األدوات واألشياء التي 

استعملت في ارتكاب الغش في هذه االمتحانات مصادرة هذه األدوات 

لفائدة الدولة، كذلك كوسيلة إلثبات هذه الجريمة، وشكرا.

ا سي لرئيسلااجلسل:

شكرا، وزع التقرير إعن ونمر، الغش في االمتحانات، هداك تيجي 

�ضي قانون آخر في الوالية الجاية إن شاء هللا.

نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 2.13 يتعلق بزجر 

الغش في االمتحانات املدرسية في قراءة ثانية له، شكرا للجميع، رفذ5ل

ااجلسل.
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نحضرلااجلسللاألربذينلبذ لا ثالثمةئل

ا تةريخ: األربعاء 29 شوال 1437ه )3 غشت 2016م(.

ا رئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

ا توقي5: ثالثة دقائق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والدقيقة 

الخامسة واألربعين.

ج قللاألعمةل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 66.12 

يتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء )قراءة ثانية(.

ا سي لراشي لا طة بيلا ذلمي،لرئيسلنجلسلا مواب:

ا سةد1لا وزراءلاملحترنون،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

نعتذر عن هذا التأخير، ألنه في آخر لحظة تم عقد جلسة للجنة 

الداخلية للمصادقة على مشروع قانون في قراءة ثانية، وإيال اسمحتو 

ماكانش عندنا في البرنامج هاع الصباح جلسة تشريعية ولكن فيه مادة 

واحدة باش يخرج النص في قراءة ثانية، فسنخصص هذه الجلسة 

يتعلق   66.12 رقم  قانون  على مشروع  والتصويت  للمصادقة  األولى 

بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء في قراءة ثانية كما 

أحيل مجلس املستشارين.

السيد الوزير، في ثوان تفضل لتقديم مشروع القانون.

ا سي لادريسلنرقنلقزيرلا تذميرلقإع ادلا ترابلا وطني:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

هذا نص يهم املراقبة ديال البناء كان سبق للمجلس ديالكم املوقر 

التصويت  ووقع  املستشارين  ملجلس  وم�ضى  باإلجماع،  عليه  صادق 

عليه البارحة مع إضافة بعض املالءمات، هذه املالءمات تهم فقط 

ينا 
ّ
التسميات على الخصوص، إما كنا كنتكلمو على جماعة املحلية ول

اآلن تنتكلمو على الترابية، وكنا كنديرو جماعة حضرية وجماعة قروية 

ينا كنتكلمو على جماعة، هاعو هما التغييرات اللي كانت، شكرا 
ّ
اآلن ول

السيد الرئيس.

ا سي لا رئيس:

شكرا، إعن املسألة ديال املالءمة، ديال تعويض الجماعات املحلية 

بالجماعات الترابية، إيال اسمحتو أعرض املادة األولى.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 54.2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املتعلق   25.90 رقم  القانون  وتتمم  تغير  أحكام  الثاني:  الباب 

املادة  العقارات،  العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم  بالتجزئات 

الخامسة.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 63.6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت في قراءة ثانية له، كما 

صادقت عليها اللجنة وكما أحيل مجلس املستشارين: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة 

وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء في قراءته ثانية، شكرا السيد 
الوزير، رفذ5لااجلسل ديال التشريع.
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نحضرلااجلسللااحةديللقاألربذينلبذ لا ثالثمةئل

ا تةريخ: األربعاء 29 شوال 1437ه ) 3 غشت 2016م(.

ا رئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  وأربعة  ساعتان  ا توقي5: 
العاشرة صباحا والدقيقة الثامنة واألربعين.

ج قللاألعمةل: جلسة عمومية مخصصة لتقديم التقرير املتعلق 
بتقييم السياسات العمومية الخاصة بالتنمية القروية.

ا سي لراشي لا طة بيلا ذلمي،لرئيسلنجلسلا مواب:

نفتتح جلسة لتقييم السياسات العمومية.

بسملهللالا رحمنلا رحيملقا صال1لقا سالملعلىلخةتملاألنبيةءل
قاملرسلين،

ا سةد1لا وزراء،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

نعقد هذه الجلسة في إطار تفعيل مقت�ضى دستوري يدخل في صميم 
اختصاصات مجلس النواب، ويقع في صلب اإلصالحات التي تضمنها 
الدستور الجديد، ويتعلق األمر بتقييم السياسات العمومية من طرف 
مجلس النواب، وإعا سمحتم غادي نعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة 
املوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بالتنمية القروية 
لتقديم األشغال ديال اللجنة، ثم املقرر ال�ضي خالد السبيع لتقديم 

التقرير حول التقييم الذي قام به تفضل السيد الرئيس.

ا مةئبلا سي لجمةللاملسذودي:

شكرالا سي لا رئيس،

أشرفل علىل قا سالمل قا صال1ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سةد1لا وزراءلاملحترنون،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

يشرفني أن أقدم ملخصا عن تقرير املجموعة املوضوعاتية، املكلفة 
التنمية  حول  العمومية  السياسات  بتقييم  املتعلق  التقرير  بإعداد 
األهمية  إلى  التقرير  إلى محاور  التطرق  قبل  أشير  أن  القروية، والبد 
الخاصة التي حظيت بها مختلف مراحل اإلعداد بدعم مباشر وفعلي 
وإشراف شامل للسيد رئيس مجلس النواب ومكتب املجلس، الذين 
أحاطوا هذه املمارسة الجديدة ملجلسنا املوقر، بكافة ضمانات النجاح 

مستشعرين ما تتطلبه من جهد في البحث واإلملام الدقيق واملوضوعي 
بهذا اإلختصاص الجديد، ونحن في مرحلة تأسيسية هامة من حياتنا 
البرملانية، وفي مواجهة تحديات ترهن عملنا في مجال التقييم سواء 
التي تالحقت  باألجواء  التنويه كذلك  أو مستقبال، والبد من  حاضرا 
خاللها اجتماعات املجموعة املوضوعاتية التي بفضل رئيسها ومكتبها 
وعضواتها وأعضائها، استطاعت أن تربح هذا الرهان وتساهم في وضع 
اللبنات األولى، بفضل جدية منهجها ورصانة أسلوبها الذي مكن من 
الوصول إلى منتوج يحق لنا أن نفتخر به، يضع هذه التجربة الناشئة 
في الطريق الصحيح بالنسبة للتجارب التي ستأخذ هذا العمل خالل 
الوالية التشريعية القادمة، والشكر موصول كذلك للطاقم اإلداري 
ملديرية التشريع والرقابة البرملانية، الذين لم يدخروا جهدا في العمل مع 

هاته اللجنة املوضوعاتية.

بها  قامت  دؤوب  لعمل  كنتاج  املحاور  الثنائي  التقرير  هذا  ويأتي 
املجموعة املوضوعاتية، حيث شمل اإلطار املرجعي للتقييم وتطبيقه 
على البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي PERG، واإلطار املرجعي 
باملاء  القروي  العالم  لتزويد  الوطني  البرنامج  على  وتطبيقه  لتقييم 

.PAGER Programmeالصالح للشرب

والبد من اإلشارة إلى الدعم الغني واملتواصل الذي قدمته الحكومة 
في شخص رئيسها والقطاعات الوزارية املكلفة بالتجهيز والنقل والطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة، والبد كذلك من اإلشارة في معرض هذا التقرير 
إلى األهمية الخاصة التي أولتها املجموعة للخطب امللكية السامية في 
يعد  حيث  العمومية،  السياسات  وتقييم  التنمية  مفهوم  يخص  ما 
هاجس تقييم السياسات العمومية إحدى األوراش التي ما فتئ جاللة 
امللك حفظه هللا محمد السادس نصره هللا يدعو إلى التذكير بأهميتها، 
باعتبارها تؤطر وتحدد التساؤل عن الجدوى من أية سياسة عمومية 
بالنسبة لإلنسان، ومن هنا يقول جاللة امللك نصره هللا )فإنه من حقنا 
جميعا أن نتساءل، هل ما نراه من منجزات ومن مظاهر التقدم قد أثر 
املواطن  املغاربة؟ وهل  املطلوب واملباشر على ظروف عيش  بالشكل 
املغربي كيفما كان مستواه املادي واإلجتماعي وأينما كان في القرية أو 
املدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل هذه االوراش 
واإلصالحات؟ إننا بطرح هذه التساؤالت، إنما نبحث دائما عن الفعالية 
مختلف  من  املغاربة  جميع  ليستفيد  السبل  أفضل  وعن  والنجاعة 

املنجزات على حد سواء(، انتهى كالم صاحب الجاللة نصره هللا.

تقييم السياسات العمومية دور البرملان واإلطار الدستوري.

يكت�ضي تقييم السياسات العمومية أهمية خاصة باعتباره وظيفة 
 2011 فدستور  املغربي،  للبرملان  الدستورية  الوظائف  من  أساسية 
البرملانية  املؤسسة  لدور  األساسية  واملحاور  العامة،  األحكام  تضمن 
بصفتها تمارس السلطة التشريعية، فهو يصوت على القوانين ويراقب 

عمل الحكومة ويختص بمناقشة وتقييم السياسات العمومية.
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ولقد كان موضوع مناقشة وتقييم السياسات العمومية في صلب 
تهيئة  على  جهة  من  حرص  والذي  النواب،  مجلس  مكتب  اهتمام 
البنيات الضرورية، واملساطر واإلجراءات الالزمة لقيام املجلس بوظيفة 
لضبط  األساسية  التوجهات  صياغة  على  ثانية  جهة  ومن  التقييم، 
وتحديد مجاالت مناقشة وتقييم السياسات العمومية، وتمييزها عن 
مختلف اآلليات األخرى، وخاصة عات الطبيعة الرقابية بشكل خاص 
وهو  العامة.  بالسياسة  واملتعلقة  الحكومة  لرئيس  املوجهة  األسئلة 
التقييم  وعمليات  العمومية،  السياسات  مفاهيم  تدقيق  يتطلب  ما 
وتمييزها عن املجاالت املشابهة، إضافة إلى مناقشة دور البرملان املغربي 
على هذا املستوى، ويأتي في هذا السياق حرص مكتب مجلس النواب 
على إعداد وثيقة متكاملة، تتضمن اإلطار املرجعي واملفاهمي ملناقشة 
وتقييم السياسات العمومية، وكذا ضبط اآلليات التقنية، والدليل 
املرجعي للتقييم البرملاني للسياسات العمومية منطلقا في علك من تطور 
الديمقراطية البرملانية باملغرب ومستفيدا من مختلف التجارب الدولية 
الرائدة في هذا املجال، وهو ما أفاد به السيد رئيس مجلس النواب في 

كلمته االفتتاحية التي تتضمن تفصيال لإلطار املرجعي.

العمل  مجموعة  تشكيل  تم  فقد  القروية،  التنمية  موضوع  وفي 
املوضوعاتية طبقا ملقتضيات املادة 213 من النظام الداخلي، وبناء على 
مجموعة من االقتراحات الواردة من رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، 
وبعد مداولة مكتب املجلس، تم التوافق حول موضوع التنمية القروية 
كمجال للتقييم املرتبط بالسياسات العمومية، وتضم مجموعة العمل 
املوضوعاتية 15 عضوا بناء على التمثيل النسبي للفرق واملجموعات 

النيابية، والبد أن أعكر في هذا اإلطار باألعضاء:

النواب جمال مسعودي،  السادة  والتنمية:  العدالة  فريق  عن   -
إدريس عدوي الصقلي والسيدة النائبة عزيزة القندو�ضي.

- عن حزب االستقالل: السيد خالد السبيع، األخت السيدة النائبة 
فتيحة البقالي.

- عن التجمع الوطني لألحرار: السيد النائب محمد حدادي، والسيد 
النائب محمد السملي.

- عن حزب األصالة واملعاصرة: السيد رحو الهيلع، السيد النائب 
كمال عبد الفتاح.

- عن االتحاد االشتراكي: السيد الشرقاوي الزنايدي، والسيد املختار 
الراشدي.

- عن الحركة الشعبية: السيدة النائبة فاطمة الكيحل.

- عن االتحاد الدستوري: السيد النائب الخليفي قدادرة.

-عن التقدم الديمقراطي: السيد النائب إدريس الرضواني.

-وعن مجموعة تحالف الوسط: السيد النائب عبد العالي الهاللي.

وعلى هذا األساس فقد شرعت مجموعة العمل املوضوعاتية في 
أشغالها نهاية شهر أكتوبر 2015، وضّمنت برنامج عملها عدة أنشطة، 
وعقدت ما يزيد عن عشرين اجتماعا، حيث تم خالل االجتماع األول 
إعداد  بين  تلت  التي  االجتماعات  وتوزعت  املجموعة،  تكوين مكتب 
منهجية العمل، واملصادقة عليها، وتنظيم جلسات استماع للقطاعات 

الوزارية املعنية، شملت:

- وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

- ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛

- واملكتب الوطني للماء والكهرباء.

منهجية العمل:

العمل  منهجية  تدراس  على  املوضوعاتية  املجموعة  انكبت 
مستحضرة النماعج املقارنة واإلفادة منها في أول تجربة يخوضها مجلس 
النواب في إطار تقييم السياسات العمومية املتعلقة بالتنمية القروية، 
العمل املوضوعاتية«  وفي هذا الصدد حرصت املجموعة »مجموعة 
على استيعاب اإلطار املنهجي لعملية تقييم السياسات العمومية، وعلك 

أخذا بعين اإلعتبار الفارق املوجود بين املراقبة واإلفتحاص والتقييم.

كما نظمت مجموعة العمل في إطار اإلملام بمكونات البرنامج املندمج 
لكهربة العالم القروي، والبرنامج الوطني لتزويده باملاء الصالح للشرب 
تقنية  عروضا  الوزارية  القطاعات  خاللها  قدمت  استماع،  جلسات 
معززة باألرقام وباملعطيات املتعلقة بمسار كل برنامج على حدة. مما 
مكن أعضاء املجموعة من اإلطالع على سيرورة البرنامجين وتطورهما 
زمنيا وجغرافيا، وقد تلت هذه العروض مناقشات مستفيضة، من 
طرف السيدات والسادة أعضاء مجموعة العمل املوضوعاتية شملت 

باألساس املحاور التالية:

- كهربة العالم القروي؛

- تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب أو األنشطة املعدنية 
بالعالم القروي،

-فك العزلة عن العالم القروي؛

- تحديد اإلطار القانوني للبرامج؛

- رصد األهداف املسطرة من البرامج؛

- الكشف عن اإلختالالت واإلكراهات التي عرفتها البرامج؛

- دراسة أثر البرامج على الساكنة.

وفي هذا اإلطار، وفي إطار اإلنفتاح على تجارب مقارنة واإلستفادة 
منها، تم تنظيم زيارات ميدانية لبرملانات أجنبية بكل من فرنسا واململكة 
املتحدة، باإلضافة إلى حضور أيام دراسية نظمها مجلس النواب والتي 
عرفت حضورا متميزا لخبراء من اإلتحاد األوروبي وبريطانيا وفرنسا 

وكندا.
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تحديد مجال التقييم وإشكالية حصر مجال التنمية القروية:

وقفت املجموعة »مجموعة العمل املوضوعاتية »على العديد من 
اإلشكالياتفي تناول موضوع التقييم املتعلق بالتنمية القروية، وتأتي 
في مقدمة اإلشكاليات، وجود وثيقة تشتمل على كل البرامج املرتبطة 
بالتنمية القروية التي تستجيب ملواصفات سياسية مواصفات سياسة 
عمومية، فعلى الرغم من الجهود املبذولة في إعداد البرامج واملخططات 
اإلستراتيجية، ظلت معظم البرامج منعزلة وقطاعية في معظمها يغيب 
عنها الطابع اإللتقائي الذي يحدد اإلطار املنهجي لكل سياسة عمومية، 
وقد حددت املجموعة املوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية ثالث 

مجاالت كبرى للتنمية القروية:

املجال األول وهو مجال يتعلق بالبنية التحتية ويشمل فك العزلة 
وبرنامج تعميم التزود باملاء الصالح للشرب والبرنامج الشمولي للكهربة 

القروية.

املجال الثاني وهو مجال التنمية البشرية ويشمل التعليم والصحة 
واملرافق العمومية.

ثالثا مجال يشمل األنشطة اإلقتصادية من فالحة وتجارة وباقي 
األنشطة املختلفة املدرة للدخل.

وفي إطار مناقشة منهجية العمل، قدمت املجموعة ثالث أسئلة 
مت معايير لكل سؤال، بهدف الوقوف على النجاحات  ّدِ

ُ
تقييمية، وق

والصعوبات التي واجهتها، ويتعلق األمرب:

إطار  في  العملية  الخيارات  كانت  مدى  أي  إلى  األول:  -السؤال 
البرنامجين مالئمة بالنسبة لألهداف العامة؟

-السؤال الثاني: هل ساهم كل من البرنامجين في تحسين الظروف 
املعيشية للساكنة القروية وفي تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية؟

مع  البرنامجين  أهداف  تتالءم  مدى  أي  إلى  الثالث:  -السؤال 
اإلشكاليات الراهنة، إلنتاج وتوزيع وإستعمال الكهرباء واملاء الصالح 

للشرب بالعالم القروي؟

وقد تم اإلتفاق داخل املجموعة بتنسيق مع مكتب املجلس على 
اإلقتصار في مرحلة أولى خالل السنة التشريعية الحالية على مناقشة 
وتقييم برنامج التزود بالكهرباء واملاء الصالح للشرب، على أن يواصل 
املجلس املقبل إعداد تقييم للبرامج األخرى في نطاق تدرجي يساعد في 
النهاية على تقييم شامل ملكونات السياسة العمومية املرتبطة بالتنمية 

القروية.

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سةد1لا وزراءلاملحترنون،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

الجزء  الحال  بطبيعة  التقرير،  هذا  من  األول  الجزء  قبل ختام 

الثاني سيتلوه السيد النائب، ال�ضي خالد سبيع، كمقرر لهذه اللجنة 
املوضوعاتية، واملتعلق باإلطار العام لتقرير مجموعة العمل املوضوعاتية 
حول تقييم السياسات العمومية واملتعلق بالتنمية القروية، أود أن 
أجدد الشكر للسيد رئيس مجلس النواب والسيدة والسادة الوزراء، 
والسيدات  النيابية،  واملجموعات  البرملانية،  الفرق  رؤساء  والسادة 
والسادة أعضاء مجموعة العمل على املجهودات التي بذلوها إلنجاح 
هاته املهمة، وفي هذا السياق كما عكرت سيقدم السيد النائب ال�ضي 
خالد سبيع مقرر الجزء الثاني من هذا التقرير. وشكرا والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا سي لا رئيس:

املوضوعاتية.  اللجنة  السيد رئيس  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الكلمة للسيد النائب خالد السبيع مقرر اللجنة لتقديم عرض حول 

البرنامجين املذكورين.

ا مةئبلا سي لخة  لا سبيعلنوررلا لجمل:

بسملهللالا رحمنلا رحيم.

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سي انلا وزيرانلاملحترنةن،

ا سي اتلا مةئبةت،لا سةد1لا موابلاملحترنين،

كما سبقت اإلشارة فقد شمل التقييم تقييم برنامجين للتجهيز 
بشبكة الكهرباء واملاء الصالح للشرب، ويتعلق األمر:

.PERG أوال بالبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي -

الصالح  باملاء  القروي  العالم  لتزويد  الوطني  البرنامج  ثانيا  ثم   -
.Le PAGER للشرب

من  البد  التقييميين،  التقريرين  إعطاء خالصة  إلى  التطرق  قبل 
قصد  املوضوعاتية  املجموعة  اعتمدته  الذي  املرجعي  اإلطار  عرض 
على  املوضوعاتية  املجموعة  عملت  لقد  أشغالها.  محتوى  تحديد 
تنمية  على  البرنامجين  هذين  إطار  في  التدخالت  مختلف  آثار  تقدير 
آليات  واقتراح  الحكومة  إلى  توصيات  تقديم  وإلى  القروية،  املناطق 
إلدخال تحسينات قابلة للتطبيق. ولهذه الغاية، اقتصرت املجموعة 
املوضوعاتية على طرح ثالث أسئلة تقييمية وحددت معايير لكل سؤال 
البرنامجين  تنفيذ  اعترضت  التي  والصعوبات  النجاحات  تقدير  بغية 

املذكورين، وتتعلق األسئلة باملواضيع التالية:

- أوال: اإلنسجام الداخلي للبرنامجين من خالل طرح السؤال التالي: 
البرنامجين مالئمة  في  العملية املعتمدة  إلى أي مدى كانت اختيارات 

للهدف العام؟

- ثانيا: الجدوى اإلقتصادية واإلجتماعية للبرنامجين من خالل طرح 
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السؤال التالي: ما هي أنواع املجاالت الترابية التي ساهم فيها البرنامجين 
بشكل أكبر في تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية القروية؟

- ثالثا: نجاعة األهداف من خالل طرح السؤال التالي: إلى أي مدى 
كانت أهداف البرنامجين مالئمة لإلشكاليات الراهنة املطروحة املتعلقة 

بكهربة املناطق القروية وتزويدها باملاء؟

وقد أسفر كل سؤال من هذه األسئلة على خالصات وتوصيات تم 
َنْت في تقريرين  تعزيزها بتحليل مختلف املعاينات النوعية والكمية ُضّمِ
مفصلين يتضمنان كل اإلشكاليات املطروحة، وسيقتصر التقرير الذي 
أتشرف بتالوته على تقديم الخالصات والتوصيات وبعض اإلقتراحات 

العملية.

في ما يخص البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، لقد رصد 
التقرير التقييمي املراحل التي عرفها انطالق البرنامج وكذا األهداف التي 
تم تسطيرها بغاية تعميم تجهيز العالم القروي بالشبكة الكهربائية، 
من  واملستفيدين  الحكامة  وآليات  الفاعلين  منظومة  رصد  كما 
البرنامج ومعايير األحقية باإلستفادة من البرنامج، كما تطرقت اللجنة 
املوضوعاتية إلى مختلف جوانب البرنامج بالشكل الذي يسمح برصد 
التطور التاريخي للبرنامج، ورصد األهداف املسطرة، وتحديد الفاعلين 
تحديد  وكذلك  اإلنجاز،  كيفية  وانتقاد  الحكامة،  آليات  ،وتحديد 
التركيبة املالية للبرنامج، والوقع املاكرو اقتصادي لهذا البرنامج، نطاقه 

الجغرافي، حصيلته.

وفي ما يخص األسئلة التقييمية، التي عكفت املجموعة املوضوعاتية 
على اإلجابة عليها طبقا لإلطار املرجعي، فقد كانت كالتالي:

في ما يخص السؤال األول املتعلق باإلنسجام الداخلي للبرنامج، 
وقصد اإلجابة على هذا السؤال، فقد تم التركيز على تحليل الخيارات 

العملياتية التالية:

أوال: نماعج تخطيط مختلف مراحل البرنامج؛

ثانيا: الخيارات التقنية اإلقتصادية املنجزة؛

ثالثا: خيارات التمويل؛

رابعا: املساطر واملقاربات اإلدارية؛

خامسا: آليات الحكامة.

وبخصوص هذه الخيارات قدمت املجموعة املوضوعاتية خالصتين:

الخيارات  ملختلف  إيجابي  تأثير  إحداث  تسجيل  تم  لقد  األولى: 
مختلف  خالل  من  الشمولي،  القروية  الكهربة  برنامج  في  املعتمدة 
الخيارات املرتبطة بالتمويل التشاركي والحكامة املحلية، وكذلك اعتماد 
مقاربة التكلفة األقل في التخطيط، مما مكن من تسريع مسلسل كهربة 
القرى. لكن الخالصة الثانية كانت املقاربة القائمة والتي اعتمدت على 
عتبة األهلية من اإلستفادة لها أثر في ما يخص تأخير اإلستفادة إن لم 

نقل استبعاد استفادة بعض املناطق التي ال تستجيب للمعايير املحددة 
في إطار هذا البرنامج.

تم  فقد  للبرنامج،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للجدوى  وبالنسبة 
استحضار القطاعات اآلتية: إنشاء األنشطة التجارية والحرفية، أثر 
البرنامج على إطالق األنشطة الفالحية، أثر البرنامج على األنشطة املدرة 
للدخل، أثر البرنامج على تحسين خدمات القرب، على تحسين ظروف 
الحياة املدرسية، على تحسين إدماج سوسيو ثقافي، وكذلك على الرفع 

من جاعبية املناطق التي تم تزويدها بالكهرباء.

ثالثة  املوضوعاتية  املجموعة  الخيارات، قدمت  وبخصوص هذه 
خالصات:

األولى: في ما يتعلق بتقديم، في ما يتعلق بأثر هذه الخيارات على 
املجال الترابي، فلم يتسنى للجنة تقديم إجابات لعدم توفر املعلومات 
والدراسات املتعلقة بهذا الجانب. كانت للبرنامج آثار إيجابية على تنمية 
األنشطة املدرة للدخل، وخدمات القرب اإلجتماعية واإلدارية وكذا على 
اإلندماج السوسيو ثقافي، ثم الخالصة األخيرة التي يمكن تلخيصها في 
ضرورة التمييز بين أثر الكهربة القروية حسب ما إعا كانت املنطقة تتوفر 
على التجهيزات األساسية أو تلك التي ال تنعدم فيها هذه التجهيزات، 

وكذلك حسب مستوى ثرواتها ومواردها املختلفة.

قدمت  السياق،  لتطور  بالنظر  األهداف  نجاعة  يخص  ما  وفي 
املجموعة املوضوعاتية خالصتين: األولى لم يعد خيار تعميم الكهربة 
هدف وحيد للبرنامج مالئما لإلشكاليات الراهنة للكهربة القروية التي 
املوارد  ضعف  الخدمة،  استمرارية  قبيل  من  أكثر  نوعية  أصبحت 
األصول القروية املعوزة، والتي تتطلب التفكير في تبنية مالية مالئمة 

لهذه األسر املعوزة.

لم تأخذ أهداف البرنامج بعين اإلعتبار الرهانات الجديدة لالنتقال 
الطاقي باملغرب بما فيه الكفاية، وتجاوبا مع مجموع الخالصات، قدمت 
بالتوصيات  اعتبارها  يمكن  توصيات  املوضوعاتية خمس  املجموعة 
وتتمحور  لتفعيلها،  عملية  اقتراحات  قدمت  كما  االستراتيجية، 
البرنامج  هذا  تدبير  في  الجيدة  املمارسة  على  بالخصوص  التوصيات 

العمومي، وهي كالتالي:

مع  القروية،  الكهربة  إلشكاليات  شاملة  مقاربة  اعتماد  أوال: 
النمو  رهانات  واستحضار  املكهربة  الغير  املناطق  إحصاء  استكمال 

الديموغرافي والحركية الديموغرافية.

القطاعات  وباقي  الشركاء  باقي  مع  مندمجة  مقاربة  اعتماد  ثانيا: 
الوزارية واملؤسسات املعنية.

ثالثا: تحسين ولوج األسر املعوزة إلى الكهرباء، مع تركيبات مالية 
تتالءم مع حاجيات األسر املعوزة.

رابعا: بلورة ونهج سياسة أكثر إرادية بخصوص اإلنتقال الطاقي.
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عملية  بأهداف  القروية  للكهربة  املقبلة  املراحل  تعزيز  خامسا: 
ومؤشرات لألداء الجيد.

وفي ما يخص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح 
للشرب، فقد رصد التقرير التقييمي املراحل التي عرفها انطالق هذا 
البرنامج الشمولي، وكذا األهداف التي تم تسطيرها لغاية تزويد العالم 
وآليات  الفاعلين  منظومة  رصد  كما  للشرب،  الصالح  باملاء  القروي 
الحكامة واملستفيدين من البرنامج، ومعايير األحقية باالستفادة، وقدم 
التقرير كذلك الحصيلة التركيبية إلنجازات برنامج تزويد العالم القروي 
باملاء الصالح للشرب، ووقف عند نسبة التزود ومعدل اشتراك خالل 

العقدين األخيرين.

وفي ما يخص األسئلة التقييمية، السؤال األول املرتبط باالنسجام 
الداخلي للبرنامج، بخصوص هذا السؤال يمكن تقديم خالصتين:

األولي  التخطيط  في  املطبقة  املعايير  تكن  لم  األولى:  الخالصة   -
متالءمة مع هدف تعميم التزويد، بالنظر إلى عدم األخذ بعين االعتبار 
مختلف االختالالت التي عرفها البرنامج في تخطيطه األولي، والتي أدت في 
ما بعد إلى إدراج مكون جديد في البرنامج قوامه إعادة التأهيل أو تأهيل 

مختلف منظومات تزويد الساكنة بماء الشرب؛

- ثانيا: عززت الترتيبات املالية املختلفة تنفيذ البرنامج، وسرعت من 
وتيرته.

اإلقتصادية  بالجدوى  املرتبط  الثاني  السؤال  يخص  ما  في 
البرنامج  آثار هذا  تم مقاربتها من خالل  والتي  للبرنامج،  واإلجتماعية 
على تحسين ظروف النظافة الصحية، والوضع الصحي، والتمدرس، 
هذه  بخصوص  للدخل،  املذرة  واألنشطة  العمل،  مناصب  وتحسين 

الخيارات قدمت املجموعة خالصتين:

الصالح للشرب  املاء  إلى  الولوج  - الخالصة األولى: ساهم تعميم 
بشكل عام في تحسين ظروف النظافة، والوضع الصحي، وجودة حياة 

الساكنة القروية؛

-الخالصة الثانية: أدى البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء 
الصالح للشرب إلى ارتفاع مستوى املياه العادمة املطروحة في الطبيعة، 

والتي قد تشكل مصدر من مصادر اإلضرار بالبيئة.

في ما يخص السؤال الثالث املرتبط بنجاعة األهداف، بخصوص 
هذه الخيارات، قدمت املجموعة املوضوعاتية أربع خالصات:

- الخالصة األولى: لم يعد تعميم الولوج إلى املاء الصالح للشرب عبر 
السقايات الجماعية كهدف وحيد للبرنامج مالئما لإلشكاليات الراهنة 
الربط  على  التوفر  في  يطمح  معظمها  أصبح  التي  القروية  للساكنة 

الفردي؛

- ال يأخذ سعر بيع املاء املطبق على مستوى النافورات والسقايات 
الجماعية، القدرة الشرائية للساكنة القروية بعين االعتبار، وبالتالي 

يساهم في الحد من مستوى استهالك املاء؛

للشرب  الصالح  املاء  توفر  استمرارية  تعتبر  الثالثة:  الخالصة   -
بسبب  غير مضمونة،  العمومية  والسقايات  النافورات  على مستوى 
الصالح  باملاء  التزويد  تجهيزات  مستوى  على  املسجلة  االختالالت 

للشرب؛

- الخالصة الرابعة: ال تراعي أهداف البرنامج الوطني لتزويد العالم 
باملاء الصالح للشرب بما يكفي إشكالية التطهير، والصرف  القروي 

الصحي، والرهانات املرتبطة بحماية البيئة.

وتجاوبا مع هذه الخالصات املتعلقة بالبرنامج الوطني لتزويد العالم 
القروي باملاء الصالح للشرب، قدمت املجموعة املوضوعاتية خمس 
توصيات نعتبرها استراتيجية، كما قدمت اقتراحات عملية من أجل 

تفيعلها ويتعلق األمر:

- بالتوصية األولى: إدراج االستدامة والجودة كركيزتين أساسيتين 
للبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، في إطار 
عملية التزويد مع عدم إغفال الصيانة، وتأهيل مختلف منظومات 

تزويد املاء؛

ثانيا: تعزيز تحسين معدالت االستهالك عبر تشجيع اإليصاالت   -
الفردية من خالل تركيبة مالية مالئمة؛

األولوية  عات  األهداف  في  البيئة  وحماية  التطهير  إدراج  ثالثا:   -

للبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب؛

- رابعا: تعزيز التآزر والتناغم بين الفاعلين في البرنامج الوطني لتزويد 
العالم القروي باملاء الصالح للشرب، عبر تعزيز العمل املشترك، الوزاري 

منظومتي  في  الجهات  خاصة  الترابية  الجماعات  وإشراك  املشترك، 

الحكامة والتمويل؛

- أخيرا وضع أهداف عملية واضحة ومؤشرات أداء مفصلة للمراحل 

املتبقية من البرنامج.

وفي األخير، أود أن أشير إلى أن مختلف الخالصات واإلستنتاجات 

التي توصلت إليها املجموعة املوضوعاتية، بقدر ما تشكل عمال تقييميا 

أوليا مكن من اختبار اإلطار املرجعي للتقييم، هي نتيجة عمل وتحليل 

تم تلخيص مختلف مراحله ومختلف مكوناته في إطار التقارير املفصلة 

فإنها إلى جانب التوصيات التي نقترحها، تجعل مجلس النواب يساهم 

اإلصالحات  وضع  من  الحكومة  تمكن  جديدة  تصورات  صياغة  في 

الالزمة وامللحة لخدمة املناطق القروية بشكل عام والتنمية القروية 

وأعضاء  النواب،  مجلس  رئيس  للسيد  الشكر  أجدد  خاص،  بشكل 

املكتب والسيدات والسادة رؤساء الفرق، والسيدات والسادة أعضاء 

املجموعة املوضوعاتية، واألطر اإلدارية، ومختلف املتعاونين مع اللجنة 

املوضوعاتية والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ا سي لا رئيس:

الكلمة لفريق  املناقشة،  النائب املحترم، أفتح باب  شكرا السيد 
العدالة والتنمية، ال�ضي صقلي عدوي، تفضل تفضل.

ا مةئبلا سي لصوليلع قي:

راه احنا تنتكلمو العربية من غير العربية ال، لغة البالد..

ا سي لا رئيس:

ياهلل السيد النائب، السيد النائب راه ما كاينش الوقت.

ا مةئبلا سي لصوليلع قي:

بسملهللالا رحمنلا رحيم،لقا صال1لقا سالملعلىلرسو ه.

ا سي لا رئيسلاملحترم،

ا سي لا رئيس:

في حدود 15 دقيقة لكل متدخل.

ا مةئبلا سي لا صوليلع قيلبةسملفريقلا ذ ا للقا تمميل:

ا سي انلا وزيرانلاملحترنةن،

اإلخو1لقاألخواتلا موابلاملحترنين،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
الجلسة السنوية املخصصة ملناقشة السياسات العمومية والتقييم 
ديالها، طبعا وفق مقتضيات الفصل 101 من الدستور، كذلك الباب 
السابع ديال النظام الداخلي ملجلس النواب، وأساسا املواد 217 حتى 

ل 211.

ا سي لا رئيس،

أكيد هذه محطة مهمة، ندشنها لألسف الشديد ألول مرة بعد دستور 
 
َّ
2011، هي جلسة سنوية كان ممكن اليوم أن نعقد الجلسة الرابعة وال
الجلسة الخامسة، لكن أكيد لم يكن سهل، وهذا شهادة من الداخل 
كعضو لهذه اللجنة املوضوعاتية، لم يكن سهال أن نصل إليها لوال تظافر 
الجهود والتعاون ديال جميع وتجاوز كل العقبات أقول، واإلكراهات 
التي وجدناها في طريقنا ونحن نعد لهذا التقرير، راه كان موضوع آخر، 
أصبح موضوع ثاني، املهم سأقف عند هذا ب�ضيء من التفصيل. طبعا 
هاع التقييم الذي نحن بصدده اليوم، كما ورد في النظام الداخلي، هو 
يجري من خالل إجراء أبحاث وتحاليل، أبحاث وتحاليل ودراسات، إما 
 املؤسسات إحدى 

َّ
يعدها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ْوال

 مكتب دراسات إلى أربعة 
َّ
هيئات الحكامة واملؤسسات الدستورية، ْوال

األهداف رئيسية، وحولها غيدور املداخلة ديالي:

أوال- التعرف على نتائج هاع السياسات العمومية؛

ثانيا -القياس ديال التأثير ديالها، وهاعي مقتضيات النظام الداخلي 
على الفئات املعنية وعلى املجتمع، وهذا هو كما يقال مربط الفرس، 
ألن قناعتنا وأكيد قناعتكم السيد الوزير، أن مصداقية السياسات 
العمومية تتحدد بما ينجم عليها من أثر إيجابي مباشر على الحياة ديال 
املواطن واملواطنة، وهذا ما أشار إليه الخطاب امللكي األخير، بغينا هاع 
السياسة العمومية أي أثر على املواطن املغربي وعلى املواطنة املغربية، 
القروية،  التنمية  يهم موضوع  أساسا، مهما  القرية  في  الساكن  على 
وكذلك الهدف ديالها مدى تحقيق ديال األهداف املتوقعة من هاع 
السياسة العمومية؟ والهدف الرابع هو تحديد العوامل التي أدت إلى 

بلوغ هاته النتائج.

على  املوضوعاتية  اللجنة  أعضاء  وننهئ  الرئيس،  السيد  نهنئكم 
السابقة على  للتقييم، وهذه  املرجعي  سهرها على إعداد هذا اإلطار 
مستوى البرملانات على املستوى الدولي، نصفق لها وتيبقى هاع الوثيقة 
مرجع إن شاء هللا ملن سيأتي بعدنا في هاع املؤسسة، اختيار املوضوع 
ديال التنمية القروية أكيد لم يكن سهل، كان واحد املخاض عسير 
أعطى هذا املوضوع اللي هو التنمية القروية، وتنعتاقدو هذا كان اختيارا 
موفقا يدخل في إطار إحدى األهداف الكبرى اللي اليوم بالدنا ماشية 
فيها ديال تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية، ال نريد السيد الوزير 
أو السيدان الوزيران مغرب يسير بسرعتين، ال نريد مغرب نافع ومغرب 
غير نافع، ال نريد مغرب القروية ومغرب املدينة، ينبغي أن نحطم هذه 
الثنائية ،ونحن الحمد هلل اليوم سائرون في هذا اإلتجاه، أعتقد وهنا 
أفتح واحد القوس اليوم ما خصص للتنمية القروية واملناطق الجبلية 
خير دليل وجواب على هذا التساؤل وعلى هذا الهاجس وعلى كسر هذه 
الثنائية أكثر من 50 مليار درهم تهم 12 مليون مواطن و24 ألف دوار من 

2016 طبعا ل 2021.

قناعتنا ونحن نختار هذا املوضوع، أنه ال تنمية في املغرب بدون 
تنمية قروية، وال تنمية قروية كما يقال بدون تنمية فالحية، التنمية 
التنمية  فالحي؛  نمو  أجل  من  عمومية  السياسة  واحد  هي  القروية 
القروية هي سياسة عمومية لتدبير املوارد الطبيعية؛ التنمية القروية 
القروي؛  الفقر  ومحاربة  القروي  الشغل  لدعم  هي سياسة عمومية 
التنمية القروية هي سياسة عمومية من أجل تنويع األنشطة القروية 
حتى ال يبقى القروي مقتاصر فقط على الفالحة وتنعرفو جميعا اليوم 

الدخول ْد القروي، الدخل ْد القروي: %80 يأتي من القطاع الفالحي.

التنمية القروية هي سياسة عمومية لتجهيز العالم القروي، وهذا 
هو اليوم اللي غيهم املوضوع ديالنا في هاع الجلسة السنوية؛ التنمية 
القروية هي سياسة عمومية تستهدف استفادة الساكنة من الخدمات 
اإلجتماعية، لهذا لم يكن سهال أن نجزئ هاع السياسة العمومية ديال 
التنمية القروية باعتبارها قطاع أفقي يهم قطاعات متعددة ومجاالت 
متعددة، فبالتالي االختيار كان منصبا على 2 ركائز تنعتاقدو اليوم مهمين 
الكهربة  هو  القروية  بالتنمية  املرتبطة  العمومية  السياسة  إطار  في 
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العالم القروي، والبرنامج الوطني املندمج ديال املاء  الشمولية ديال 
الصالح للشرب.

بالنسبة للبرنامج األول وهنا سأقف عند تقييم هاع البرنامج في شكل 
سريع، بناء طبعا على الخالصات املهمة التي أتى بها التقرير املوضوعاتي 
السيد  برنامج  هذا  القروية  للكهربة  بالنسبة  املوضوع،  بهذا  املتعلق 
الوزير، ابتدأ سنة 1995، كانت نسبة الربط آنذاك ال تتجاوز 20%، 
هي مقارنة وهاعي معطيات جاءت في التقرير في عاك الوقت %70 في 
تونس، %80 في الجزائر، %84 في مصر. اآلن بعد عشرين سنة وصلنا 
إلى %99,36، هذه نتيجة إيجابية والحمد هلل اللي حققتموها ولكن 
حققتها أيضا الحكومات السابقة، وهذا جهد كبير تبذل في هاع املجال 
اللي كلفت خزينة الدولة تقريبا واحد 22 مليار درهم، يعني أكثر من مليار 
درهم سنويا بواحد الوتيرة ديال 100.000 بيت سنوي، في كل سنة من 

1000 حتى 4000 قرية كل سنة.

لكن اسمحوا لي تم تسجيل واحد النسبة صحيح ديال تفاوتات 
ضعيفة بين جهة وأخرى، وهنا اإلختالف يعني أقل جهة كانت الشرق في 
حدود واحد %97، والجهات الجنوبية الحمد هلل اللي وصلت إلى 99,99% 
من هذا البرنامج ديال التغطية ديال الكهربة القروية. لكن التفاوتات 
على صعيد األقاليم هي التي كانت أكثر بروز، وهنا ناخذو بعض النماعج 
ديال إقليم خنيفرة مثال اللي الكهربة القروية وصلت إلى حدود 81%، 
وهاعي كانت أقل نسبة مقارنة مما هو وطني، مع التأكيد وهذا أيضا ورد 
في الخالصات التي هي جزء كبير منها في التقرير املوضوعاتي، أن الكهربة 
بالطاقة الشمسية اليوم أصبحت تمثل واحد املكون مركزي، فالحمد 
هلل استطعات هذه الحكومة والحكومات السابقة أن تصل إلى تركيب 
أكثر من 60 ألف لوحة شمسية، واللي همت واحد 7000 دوار وهاعي 
نتيجة جد إيجابية، طبعا اليوم في نهاية سنة 2015 لم يبق حسب 
األرقام التي نتوفر عليها إال 168 ألف بيت بدون اشتراك، تقريبا 1.3 
مليون مواطن. وهنا السيد الوزير، ال بد من بذل جهد أكبر والحكومة 
القادمة أن تبذل جهدا أكبر باش كل مواطن مغربي ينبغي أن يصل له 

الكهرباء، ألن املسؤولية ديالنا هي مسؤولية كبيرة في هذا املجال.

عند  أقف  لن  سريع،  بشكل  البرنامج،  هاع  ديال  لآلثار  بالنسبة 
مجموعة من اآلثار اللي هي مهمة، ال على مستوى إحداث عدد مناصب 
الشغل، ال على مستوى فك العزلة على بعض املناطق، ال على مستوى 
تحسين ظروف الحياة املدرسية، ال على مستوى تنويع األنشطة التجارية 
والتطوير ديالها، ال على مستوى تنمية األنشطة الفالحية، لكن نسجل 
هنا بعض العراقيل التي تعوق كهربة العالم القروي، أساسا التأخر في 
البرملانيين  النواب  الترابية، واإلخوان  توقيع الشراكات مع الجماعات 
املرتبطة  اإلشكاالت  ويعرفون  جماعيون  مستشارون  منهم  مجموعة 
بتسديد هاع املساهمات املتعلقة بالجماعات في ما يخص هاع البرنامج.

للشرب  الصالح  للماء  الوطني  البرنامج  الثاني،  للبرنامج  بالنسبة 
هذا باختصار شديد برنامج اللي انطلق في 1995، كانت نسبة التزود 

آنداك في حدود واحد %14، حدد الوصول إلى %80 في 2010، وحدد 
التعميم ابتداء من سنة 2001. اليوم حصيلة اإلنجازات يمكنا نقولو 
حصيلة جد إيجابية، وصلنا واحد النسبة ديال التزود الوطني في حدود 
%95، ونسبة الربط الفردي في حدود %40، اليوم في 2015، 3.5 مليون 
مواطن غير مستفيد من الولوج أقول بشكل منتظم، هذه بعض النتائج 
لينا نعتقدو جد مهمة، في ما يخص هاع السياسة ديال  اللي يمكن 
التنمية القروية، اآلثار ْد هاع البرنامج أكيد جد مهمة، ال على مستوى 
تحسين الظروف الصحية، ال على مستوى تحسين التمدرس، ال على 
مستوى املساهمة في تخفيض الهجرة القروية، ال على مستوى خلق 
مناصب الشغل، لكن هناك تفاوتات دائما كما أشرنا بالنسبة للبرنامج 
األول، تفاوتات على مستوى جهوية، وهنا على مستوى البرنامج الوطني 
ديال املاء الصالح للشرب هاع التفاوتات هي أكبر من الكهربة الشمولية، 
ما بين %82 حتى ل %99، منين تنهبطو على مستوى األقاليم التفاوتات 
تكبر، طبعا اليوم %28 من الساكنة املستفيدة ما تتوفرش على خدمة 
 ،40% واحد  حدود  في  تيبقى  الفردي  الربط  معدل  مستدامة،  غير 
إعن طبعا ال زالت هناك جهود ينبغي أن تبذل لكي كل مواطن وهذا 
حق دستوري كما يؤكد على علك الدستور ديال 2011. طبعا هناك 
مجموعة من اإلكراهات والعراقيل املرتبطة أساسا بمشكل نزع امللكية 
املرتبطة في التأخر في دفع املساهمات ديال الجماعة الترابية، وهذا هو 
البرنامج األول، وكذلك في صعوبة تحصيل مساهمة  ما ينطبق على 
السكان املستفيدين، واللي اليوم وصلت إلى حدود 600 مليون درهم، 
األسا�ضي  واملشكل  الساكنة  هاع  ديال  اإلجتماعي  الجانب  مراعاة  مع 
اليوم، ولهذا مطروح أكيد في البرامج القادمة ديال مشكل تطهير السائل 
بالعالم القروي الذي طبعا لم يأخذ بعين اإلعتبار، أو لم يؤخذ بعين 

اإلعتبار في هاع البرنامج ديال املاء الصالح للشرب.

التقرير  بها  أتى  اللي  الرئيس، طبعا الخالصات  في األخير، السيد 
جد  توصيات  تتبقى  اإلستراتيجية  أساسا  والتوصيات  املوضوعاتي، 
مهمة، مقترحات عملية كبيرة، 14 بالنسبة ل PERG و12 بالنسبة ل
PAGER، صحيح لم يكن من املمكن إجراء واحد املسح ميداني لدى 
للماء  الوطني  املكتب  الداخلية،  مستوى  على  ال  املعنيين  الفاعلين 
والكهرباء، املستفيدون، الجمعيات، لكن اليوم ال بد من اعتماد واحد 
الصالح  واملاء  القروية  الكهربة  إلشكاليات  مندمجة  شاملة  املقاربة 
بخصوص  إرادية  أكثر  سياسة  ديال  النهج  واحد  وبلورت  للشرب، 
اإلنتقال الطاقي، نعتقد هذا ورش جد مهم، أكيد الحكومة القادمة 
ينبغي أن تشتغل عليه، ألن تنعتاقدو اليوم ال املاء، ال الكهرباء هذه 
اليوم الحقوق األساسية التي كل املغاربة ينبغي أن يستفيدو منها شكرا 

السيد الرئيس، وشكرا للجميع.

ا سي لا رئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية األخت فتيحة البقالي.
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ا مةئبللا سي 1لفتيحللا بوةليلبةسملا فريقلاالستواللي:

بسملهللالا رحمنلا رحيملقصلىلهللالقسلملعلىلخةتملاألنبيةءل
قاملرسلين،

ا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

في الحقيقة سعداء جدا أن هذه هي أول والية تشريعية سيتم فيها 
تقييم السياسات العمومية، وهي واحد االختصاص جديد الذي أضيف 
إلى االختصاصات هاته املؤسسة التشريعية إلى جانب التشريع ومراقبة 

الحكومة والدبلوماسية الخارجية.

يسعدني  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  فإعن، 
أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة التقرير املتعلق بتقييم السياسات 
العمومية الخاصة بالتنمية القروية، وأعتبر في البداية أن مهمة تقييم 
السياسات العمومية، التي جاء بها اإلصالح الدستوري لسنة 2011، 
اإلختصاص  هذا  إلى  يستند صراحة  الذي  منه   70 الفصل  وخاصة 
يسنده إلى البرملان، تعد موضوعا جديدا يكت�ضي أهمية بالغة إلعطاء 
البرملان سلطة التقييم إلى جانب املراقبة والتشريع، على غرار ما هو 
معمول به في العديد من الدول التي جعلت من الحكامة الجيدة أساس 

التدبير العقالني للشأن العام.

وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أنه كان من املفروض أن يكون 
هذا املوضوع أحد األولويات التي ينطلق من بها مجلس النواب، خالل 
الوالية التشريعية الحالية في ورش اإلصالح، مادام األمر يتعلق بتدبير 
الشأن العام في شموليته، سواء من حيث رصد األهداف املتوخاة من 
أية سياسة عمومية، وكذا اآلليات املرصودة لتنفيذها والغالف املالي 
املوجه إليها، ومدى نجاعة هاته اآلليات، والنتائج املحصل عليها باملقارنة 
مع اآلليات املرصودة ماليا وغيرها، خاصة وأن الحكومة لجأت فيها إلى 
وضع استراتيجيات وطنية في مختلف القطاعات الحكومية، بما في علك 
االستعجالي  واملخطط  أليوتيس،  األخضر، ومخطط  املغرب  مخطط 
إلصالح التعليم، ومخطط لتقوية املنظومة الصحية والتنمية القروية، 
وغيرها من املخططات التي من املفروض أن تكون ليس محطة مراقبة 
وتتبع فقط، بل ينبغي أن تكون محطة تقييم حقيقي ملدى نجاعة هاته 
السياسات العمومية، حتى نقف على األهداف التي تحققت، ونعالج 
االختالالت التي عرفتها هذه املخططات، مادام األمر يتعلق بصرف املال 
العام، األمر الذي جعل مجلس النواب يلجأ إلى إحداث لجنة موضوعية 
لتقييم السياسات العمومية املتعلقة بالتنمية القروية في آخر الوالية 
التشريعية، ونسجل أن يعني لوال نعرف أن املخطط التشريعي كان قويا 
جدا، وكان البد من أجل تفعيل كل املقتضيات التنظيمية والقوانين 
ومشاريع القوانين في والية من أجل تفعيل الدستور واملالءمة معه، 

ومع علك كان اجتهاد مجلس النواب وبرعاية من الرئيس ومن أعضاء 
اللجنة والسيد رئيس اللجنة، التي كانت اجتماعات مرطونية وصلت إلى 
20 اجتماع، والتي كانت في أوقات يعني تستمر في، يعني أوقات وساعات 
طويلة جدا، فهذا ساعدنا على أن في هذا الوقت الوجيز أن نناقش هذا 

التقرير في نهاية الجلسة اختتاما للوالية التشريعية بأكملها.

وأما في ما يخص موضوع تقييم السياسات العمومية، على مستوى 
التنمية القروية فيمكن القول أن الفريق االستقاللي اقترح املوضوع 
ديال التنمية القروية إيمانا منه بأهمية تنمية العالم القروي في مختلف 
املجاالت والرفع من مستوى معيشة وساكنته، وهنا أفتح قوسين كان 
النقاش ساخنا بين التوجهات، كانت اختيارات مختلفة هناك من كان 
يريد أن تكون تقييم السياسات العمومية في القطاع الفالحي وأثره، أثر 
املخطط األخضر على الفالحين وعلى األثر على العالم القروي، ولكن 
وقع في األخير التوافق حول اختيار املاء الشروب والكهرباء ألنهما مادتين 
العيش  وتمكينها من  عنها  العزلة  العامة، وفك  الحياة  في  أساسيتين 
الكريم من خالل وضع برامج تنموية هادفة تستهدف الفئات معينة بهاته 
التنمية. حتى ال تظل التنمية القروية مجرد شعار وفضاء الستنزاف املال 
العام. لكن أشغال اللجنة اقتصرت لألسف على موضوعين أساسيين 
كما أشرنا سابقا، الكهرباء واملاء الصالح للشرب، رغم أهميتهما في مجال 
التنمية القروية مع العلم أن التنمية القروية ال يمكن أن تتحقق بهذين 
القطاعين فقط، بل نعتبر في الفريق اإلستقاللي، أن التنمية القروية 
هي كل ال يتجزأ، تنطلق من تحسين وضعية اإلنسان بالعالم القروي، 
والرفع من الخدمات اإلجتماعية بالبادية سواء في ما يتعلق بتحسين 
الخدمات الصحية أو التعليم أو التجهيز أو البنيات التحتية وتجهيزها 
القناطر،  تشييد  أو  الطرقية  املسالك  إحداث  أو  الضرورية  باملرافق 
والسيما القناطر الصغرى، كنعرفو بأن في العالم القروي هناك حوادث 
سير كثيرة جدا اللي كتوقع للتالميذ بسبب غياب هاته املمرات وغيرها 
من متطلبات الحياة الكريمة ألبناء البادية، األمر الذي يصبح معه هذا 

التقرير، يعني ما زال يفتقد إلى مادتين أساسيتين في الحياة العامة.

ونشير في هذا السياق، أن صندوق التنمية القروية دوره كبير في 
التنمية من حيث املبالغ املرصودة وصرفها. ومن هذا املنبر فإن الفريق 
االستقاللي يطالب بتفعيل هذا الصندوق، صندوق التنمية القروية، 
ألن عندو جوج ديال املسائل األساسية: أوال نعرف أن اإلشكال الحقيقي 
باملاء والكهرباء، هي أن ما تبقى هي  العالم القروي  في مسألة تزويد 
الُدور اللي فيها تشثت، فإعن التكلفة ستكون عالية. ومن أجل أن هاع 
الشركاء كاين خلل بأن مثال كاين جماعات قروية فقيرة جدا، بل أنها 
منعدمة املوارد. فكيف يمكنها أن يعني نوفر لها إيصال هاتين املادتين 
األساسيتين الكهرباء واملاء؟ فإعن الحل موجود في امليزانية ديال الدولة، 
أنها هاع الصندوق والجهات التي لها موارد أن تساعد الجهات التي ليس 
لها موارد. إعن مساندة الجهات والتضامن بين الجهات أساسية، كما 
أن الهدف الثاني من صندوق التنمية القروية، هو التأهيل اإلجتماعي 
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وغياب تحقيق، وفي غياب تحقيق هذين الهدفين نعتقد أن التنمية 
القروية ستبقى قاصرة في مفهومها وفي تحقيقها.

كما نالحظ أن العديد من التجمعات السكنية ال زالت محرومة 
من الكهرباء، نظرا لتشثت تواجد هذه الساكنة وعدم تمكنها من هذه 
املادة األساسية، مما يتطلب بذل املزيد من الجهود من أجل ربط هذه 
التجمعات بالشبكة الكهربائية. وهنا، في هذا اإلطار، احنا عالش أشرنا 
باش خاص يكون توفير الدعم ديال يعني األموال اللي كترصد ديال 

صندوق التنمية القروية.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

وعلى الرغم من الجهود املبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد 
العالم القروي باملاء الصالح للشرب، وربطه بشبكات الكهرباء. فإن 
تقييم سياسات البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح 
للشرب PAGER وبرنامج الكهربة القروية الشمولي PERG ، فتدفعنا في 

الفريق اإلستقاللي إلى طرح التساؤالت التالية:

إلى أي مدى يمكن اعتبار االختيارات املعتمدة في إطار برنامج  .-
العالم  لتزويد  املندمج  والبرنامج   PERG الشمولي  القروية  الكهربة 
املسطرة،  لألهداف  مالئمة   PAGER للشرب  الصالح  باملاء  القروي 

األهداف العامة املسطرة؟

ما هي أنواع املجاالت الترابية التي ساهم فيها برنامج الكهربة  .-
باملاء  القروي  العالم  لتزويد  املندمج  والبرنامج  الشمولي  القروية 
الصالح للشرب بشكل أوسع في تنمية مجموعة من األنشطة السوسيو 

اقتصادية بالعالم القروي؟

هل استطاع برنامج الكهربة القروية الشمولي PERG في حل  .-
بإنتاج  يتعلق  ما  خاصة  القروي،  العالم  لكهربة  الراهنة  اإلشكاالت 

الطاقة وتوزيعها واستعمالها؟

باملاء  القروي  العالم  لتزويد  املندمج  البرنامج  استطاع  هل  .-
الصالح للشرب من تزويد ساكنة العالم القروي وخاصة الجماعات 

البعيدة من حاجياتها من املاء الصالح للشرب وتعميمه؟

هل تم تيسير حصول املواطنات واملواطنين على قدم املساواة  .-
لتلبية حاجياتهم األساسية، طبقا  بيئة سليمة  في  املاء والعيش  على 

ألحكام الفصل 31 من الدستور؟

هل تمت مراعاة حاجيات السكان في املناطق الجبلية من املاء  .-
وفق املقاربة التنموية تروم اإلستدامة؟

-. إلى أي حد يساهم البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي 
باملاء الصالح للشرب في تدبير املاء وامللك العمومي املائي بصفة عامة 

وفق قواعد الحكامة الجيدة؟

وهل يساهم هذا البرنامج املندمج في تفعيل سياسة التدبير  .-

املندمج التشاركي والالمركزي للماء، مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة 
املجاليين؟

هل تم األخذ بعين اإلعتبار التأقلم مع التغيرات املناخية، في  .-
تخطيط وتدبير املياه على كل املستويات؟

إلى غير علك من املالحظات التي تتطلب بذل املزيد من الجهود لتجاوز 
مجموعة من االختالالت واإلستجابة بقدر كبير ملتطلبات ساكنة العالم 

القروي من هاتين املادتين األساسيتين.

هذه اإلخوان واألخوات هاع املجموعة من األسئلة عالش طرحناها؟ 
هناك رصد  ليس  يعني  أصبحت  الحكومية  القطاعات  طرحناها ألن 
املكتب  وأن  اإلشكاالت،  هاته  حل  أجل  من  امليزانية  داخل  أموال 
الوطني للماء والكهرباء هو أصبحت هاته املسؤولية عنده يعني بشكل 
كبير. فإعن أعتقد هذا خال واحد اآلثار ألن الجماعات املنعدمة املوارد 
أصبحت يعني البرنامج توقف، فإعن احنا كنطالبو باش يكون التعميم، 
وهاع التعميم يجب أن يكون فيه مجهود، ما يمكنش يقوم به باملكتب 
الوطني للماء والكهرباء بمفرده، والبد من أن صندوق التنمية القروية 
أن يكون واحد الدعم من أجل مساعدة الجماعات القروية، ألنه ال 
يعقل في القرن 21 مازال املواطنين يعني يفتقدون ملادة املاء والكهرباء، 
علما أن املؤسسات التي كان يكال لها حفر اآلبار والنقط املائية، اآلن 
أصبحت متوقفة، كيفما كنعرفو وزارة التجهيز كانت تتقوم بهاع يعني 
املهمة، ولكن بعدما وال املكتب ديال L›hydraulique مكلف بها، اآلن ما 
عندو صفر درهم في امليزانية، فإعن هاته عراقيل يجب حلها وحل كل 

اإلشكاالت اللي فيها خلل في هذا املوضوع.

إن هذه األسئلة وغيرها تطرح إشكاليات حقيقية تتجلى في غياب 
استراتيجية واضحة، وبرنامج محدد إلستغالل عقالني للماء، بما فيها 
األمطار في غياب السدود الكبرى منها واملتوسطة والصغيرة، في الوقت 
الذي ال زالت الساكنة تلجأ إلى الطرق التقليدية الستغالل هذه املادة، 
كما أن التقرير لم يتناول بالدراسة والتحليل قضية الجفاف الذي أخذ 

بعدا هيكليا وكيفية التعامل مع هذا الواقع.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

إن هذا التقرير يغيب عنه البعد التقييمي يعني املدقق للسياسة 
الحكومية في هذين القطاعين معا، بحيث ال نجد ما يدلنا على أن املبالغ 
املالية املرصودة، قد حققت بالفعل النتائج املتوخاة منها، ولكن هنا حتى 
نكون يعني منصفين، فيعني البرامج التي طبقت كانت فيها مراعاة أخذ 
البرامج األقل تكلفة، بما يضمن النجاعة في تمويل املشاريع املرتبطة 
بهذين القطاعين الحيويين، باإلضافة إلى غياب املرتكزات األساسية 
والدعامة الرئيسية، لتقييم السياسات العمومية من تحديد املسؤولين 
الحقيقي  الوزن  إعطاء  إلى  القطاعين  بهذين  املرتبطين  املشاريع  عن 
للجدوى. ومع كل هذا، فإننا نعتبر في الفريق اإلستقاللي، أن هذا التقرير 
يشكل خطوة إيجابية لرسم الطريق ملجلس النواب للممارسة، ممارسة 
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التنزيل  يضمن  بما  العمومية  السياسات  تقييم  في  الدستوري  حقه 
مدلولها  الجيدة  الحكامة  وإعطاء  املجال،  هذا  في  للدستور  السليم 
الحقيقي، وجعل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة أساس للتدبير الجيد 
للشأن العام، وال يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى السيد رئيس الحكومة، 
وإلى السادة الوزراء كلهم الذين قدموا في جلسات اإلستماع يعني الوثائق 
املهمة، وإلى كل األطر باملكتبين، املكتب الوطني للماء والكهرباء الذي كان 
في استقبال مستمر لنا حينما كانو طلبو الوثائق وكيف تمت البرامج، 
ودخلنا يعني فتعطانا األمل أن فعال الحق في الوصول إلى املعلومة ممكن 
في بلدنا بعدما ما كانت هذه املسألة شبه مستحيلة، نتوجه بالشكر 
إلى السيد رئيس مجلس النواب، الذي وفر جميع اآلليات والوسائل، 
ويعني الطاقم املرافق ملديرية التشريع وكل األطر الذين رافقونا في هذا 
املوضوع الذي يعتبر، هذا التقرير ديال السياسات العمومية في مجال 
الخطوات  تكون  أن  فنتمنى  للبرملان،  أول جنين  هو  القروية  التنمية 
القادمة في مواضيع أخرى أكثر دقة وأكثر تعميقا ألثر هاته السياسات 
العمومية على املواطنين واملواطنات املغاربة، الذين يستحقون منا كل 

تقدير واشتغال، شكرا.

ا سي لا رئيس:

الوطني  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
لألحرار.

ا مةئبلا سي لعب لهللالقكةك،لبةسملفريقلا تجمعلا وطنيل
 ألحرار:

بسملهللالا رحمنلا رحيم،لااحم لهلللربلا ذةملينلقا صال1ل
قا سالملعلىلأشرفلاملرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين.لا سي ل

ا رئيسلاملحترم،

ا سي لا وزيرلاملحترم،

إخوانيلا مواب،

أخواتيلا مةئبةتلاملحترنين،

سالملهللالعليكملجميذة،

سعيد جدا أنا أتناول الكلمة باسم فريقي التجمع الوطني لألحرار، 
في موضوع عي أهمية موضوع ُحقَّ لنا أن نعتز به، ُحقَّ لنا أن نعتبره 
مسك الختام، كيف ال واملجلس املوقر اليوم يستجيب للوظيفة الثالثة 

لتقييم السياسات العمومية وفق املادة 70 من الدستور.

تهنئة خاصة للسيد رئيس مجلس النواب، ومكتب املجلس، والفرق 
َعْمٍري أن ما يوجهنا إلى 

َ
النيابية، ورئيس وأعضاء اللجنة املوضوعاتية، ول

الوفاء لهذا التقييم هو الرسائل امللكية السامية، ولعل والخطب امللكية 
السامية، ولعل خطاب العرش األخير لجاللة امللك محمد السادس أعز 
هللا أمره، واسمحوا لي أن أستلهم ما أشار إليه حفظه هللا، »وهو ما 

يقت�ضي العمل الجادة للرفع من تنافسية اإلقتصاد الوطني والتقييم 
املوضوعي، والتقييم املوضوعي للسياسات العمومية والتحيين املستمر 
لإلستراتيجيات القطاعية واإلجتماعية« انتهى كالم جاللته حفظه هللا، 
أركز على كلمتين اثنتين »املوضوعي« و«التحيين املستمر« حسنا فعلت 
اللجنة املوضوعاتية، ألنها فتحت مجاال ملؤسستنا لنقاش عمومي في 
موضوع التنمية القروية. موضوع التنمية القروية، موضوع فضفاض. 
التنمية القروية بدأت رضيعا ثم أمست طفال، ثم توقف هذا الطفل 
على رجليه بفضل ما أنجزته الحكومات متعاقبة. اليوم نتناول قطاعين 
استراتيجيين، لهما عالقة وثيقة بحياة املواطني، إال أن أولهما أقر وإياكم 
أنه ال حياة بدونه، لذلكم أعتبر أن العمل املنجز من طرف اللجنة عمل 
للقطاعين  عمومية  سياسة  لتقييم  فريدة  لتجربة  موضوعي،  متميز 
نتذكر  املواطنين.  حياة  على  إيجابي  وقع  ولهما  إليهما،  أشرت  الذين 
وأياكم أنه في بداية التسعينيات كنا نعتمد على سياسة امللتمسات. وكنا 
نقول آنذاك كيف يمكن لهذه امللتمسات أن يستجاب لها وإمكانيات 
الجماعة القروية آنذاكم ضعيفة؟ ثم في أواسط التسعينيات، عندما 
تم التأسيس لبرنامج الكهربة القروي الشامل، انتقلنا رويدا من عهد 

امللتمسات إلى عهد الشراكات، توثيق الشراكات.

وبفضل هذه الشراكات استطعنا اليوم عن طريق تلكم االتفاقيات 
أن ندرك نسبة كبيرة جدا، أصبحت نموعجية يقت�ضى بها من طرف 

دول صديقة وشقيقة.

إن أعنتم لي السيد الرئيس املحترم، الهدف من هذا التقييم، أن 
نصون هذه املقترحات من أجل الدفع بسياسة جديدة للكهربة القروية، 
 PERG وتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب من خالل البرنامجين
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هاع املجهود الجبار إن بمقارنة بسيطة %38 في أواخر التسعينيات، 
واليوم في 2015 أوشكنا أن نغلق 100%.

ولذلكم على الحكومة أن تبذل قصارى جهودها وإن كانت التكلفة 
غالية لربط ما تبقى حتى تكون هناك عدالة كهربائية بين كل ساكنة 
للماء الصالح للشرب والذي  بالنسبة  القروي، وكذلكم األمر  العالم 
انعكس إيجابا على الحياة اليومية لساكنة العالم القروي. ولكن مادمنا 
نتحدث عن املاء الصالح للشرب، ال يمكن أن نن�ضى أن هناك ارتباط 
تبرمج  تعاني ألن  ما  تعاني  الجماعات  وأغلب  الصحي  بالصرف  وثيقا 

ضمن البرنامج الوطني للصرف الصحي بطبيعة الحال.

هاع التقييم بطبيعة الحال اعتبره موضوعيا، وقد حقق أهدافه 
النبيلة ويتعين اليوم السيد الوزير املحترم، أن نحمي هذه املكتسبات 
املحققة من خالل تقوية سبل صيانتها، اليوم ُحقَّ لنا أن نفتخر، هناك 
كهرباء، ولكن يعرف هذا امليدان انقطاعات متكررة، البد أن تبذلو 
أنتم والالحقون إن شاء هللا، على أساس استبدال  الجهود  قصارى 
العديد من الشبكات، لتواكب تحديات القرن الواحد والعشرين بين 
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في عز فصل الصيف  تبدو هذه االنقطاعات خاصة  الحين والحين، 
ثم يعاني املواطنون ما يعانون من ضعف من اإلستجابة من طرف 
ونعتز،  الكفأة  البشرية  املوارد  من  و  وُّ

َ
ق

ُ
ت أن  البد  كذلك  الديمومة، 

نعتز بهذه املوارد ونعتز بالدور الفعال الذي يؤديه املكتب الوطني في 
الصالح  املاء  مستوى  على  أو  الكهربة  مستوى  على  القطاعين سواء 
للشرب، كذلك وال بد أن ننوه بكل الشركاء مع القطاعات الحكومية 
خاصة وزارة الداخلية من خالل املديرية العامة للجماعات املحلية 
التي تواكب الجماعات الترابية، ثم بعد علك أن نغير املقاربات باإلنتقال 
من إستراتيجية التعميم إلى مقاربة تهدف ضمان استمرارية الخدمات 
وضمان جودتها وفق حكامة متعارف عليها. نروم من هذه الحكامة أن 
تبلغ مقاربة الصيانة أعلى تجلياتها بما يتطلب علكم من توفير وسائل 
ْفأة قادرة على رصد اإلختالالت وتتبع 

ُ
ك تقنية حديثة وموارد بشرية 

االنقطاعات وتفادي اإلنزالقات. ولتكامل هذه السياسات العمومية، 
بما  والتتبع واملراقبة  التوجه  في  للحكومة  الحضور املستمر  البد من 
يكفل جودة الخدمات في هذين القطاعين الحيويين، وتخفيف األعباء 
على املستهلكين قدر االستطاعة وفق ما تفرضه خدمات املرفق العام، 
نظرا لكون التكلفة تبقى مرتفعة مما يؤثر كثيرا على القدرة الشرائية 
للمواطنين خاصة في بعض املناطق بالعالم القروي بسبب توالي فترات 
الجفاف أحيانا، واستمرار البطالة في كثير منها في بعض األحيان، ثم 
الهشاشة وهي عوامل جميعها تحد أو تدفع املواطنين من عدم الوفاء 

باإللتزامات املوقعين عليها.

أخيرا كتوصية، نتمنى أن تستكمل الحكومة ما تبقى من األوراش، 
وال يسعني إال أن أنوه بهذه املبادرة وأعتز بما تم إنجازه، وأعتز بطبيعة 
الحال بما تحقق في بالدنا، وأعتز كثيرا وأنوه بالسادة النواب املحترمين، 
بالسيدات النائبات املحترمات، والسادة النواب املحترمين على ما بدلوه 
من مجهود طيلة هذه الفترة، وأسأل هللا لي ولكم التوفيق وأستئذنكم 

إن أطلت.

ا سي لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

ا مةئبلا سي لنحم لأبودرار:

بسملهللالا رحمنلا رحيم،لقا صال1لقا سالملعلىلرسوللهللال
قآ هلقصحبه.

ا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سي ات،لا سةد1لا موابلاملحترنون،

بتقييم  الخاص  املوضوعتية  اللجنة  تقرير  مناقشة  بداية  في 
السياسات العمومية حول التنمية القروية، والذي حصرته اللجنة في 

تقييم برنامج الكهربة القروية والبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي 
باملاء الصالح للشرب، البد أن نسجل مالحظة نعتبرها أساسية وموجهة 
لنقاشنا لهذا املوضوع وهي: إن دستور 2011 مكن البرملان من آلية 
رقابية جديدة ومهمة تساعد املشرع من تتبع مدى نجاعة السياسات 
العمومية من عدمها، علما بأن بالدنا ال تتوفر على تجربة في هذا املجال 
تطبيق  وتيسير  الطريق  إنارة  في  اإلسهام  تراكمات من شأنها  وال على 

وتنفيذ هذا املقت�ضى الجديد.

السياسات  تستحضر  أن  بضرورة  منا  ووعيا  املنطلق،  هذا  ومن 
العمومية األهداف والنتائج املتوخاة منها، سبق لفريقنا أن توجه بكتاب 
إلى رئاسة مجلس النواب مباشرة بعد استكمال هياكله وممارسة مهامه 
2011، طالبنا من  لسنة  التشريعية  اإلنتخابات  إثر  الدستورية على 
خالله بضرورة تفعيل وأجرأة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
فغايتنا  العمومية،  السياسات  بتقييم  املرتبطة  الدستور  من   101
كانت هي التفكير بشكل جدي وعملي وفي الوقت املناسب منذ بداية 
الوالية التشريعية في وضع األسس املرجعية واإلطار العام وامليكانيزمات 
الضرورية التي يجب ضبطها و نهجها ألجرأة هذا املقت�ضى الذي اعتبرناه 
ثورة في املجال الرقابي، لكن عوض تفهم مغزى هاع الطرح، والتوجه 
رأسا إلى العمل من أجل إيجاد اآللية املناسبة والفعالة، اعتبر البعض 
آنذاك أن األمر ينطوي على مزايدات سياسية، والحال أن التقرير الذي 
نناقشه اليوم أقر بالعديد من الصعوبات التي اعترضت عمل أعضاء 
اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، والتي كنا نطمح أن تكون دليال مرجعيا 
وإن كنا ال نبخس بطبيعة الحال عمل اللجنة، بل بالعكس نتوجه إليهم 
بالشكر والتقدير على العمل الذي قاموا به، إزاء موضوع شائك ومعقد.

لقد تأخرنا في تطبيق هذا املقت�ضى، ولم نترك للجنة املوضوعاتية 
لتقييم السياسات العمومية متسعا من الوقت للقيام بعملها، وفق 
املعايير الدولية املعمول بها في هذا املجال، وبالتالي فإن جهدها األكبر 
تركز على رصد مراحل وكيفية تدبير املرحلة، وكذا رصد الصعوبات التي 
اعترضت تنفيذ هذين البرنامجين وهذا �ضيء طبيعي ألن التقرير أكد على 
أن مفهوم البرامج العمومية لم يكن معروفا بشكل كبير عند انطالق 
العالم  لتزويد  الوطني  والبرنامج  الشمولي  القروية  الكهربة  برنامج 
القروي باملاء الصالح للشرب، باإلضافة إلى غياب البيانات الدقيقة 

املتعلقة باملوضوع سواء لدى اإلدارات الوطنية أو املحلية.

ا سي لا رئيس،

لقد وقف التقرير عند تباين ضعيف بين الجهات في ما يخص نسبة 
الكهربة وإن كانت بعض الجهات أكثر ضعفا، فإنه في عات الوقت، 
سجل تباينا واضحا على مستوى األقاليم والعماالت، األمر الذي يتطلب 
تغيير املقاربة من خالل استهداف املناطق الغير املؤهلة لإلستفادة من 
هاع البرنامج، واستكمال إحصاء املناطق الغير املشمولة بشبكة الربط 
الكهربائي، ولن يتأتى علك في نظرنا إال بمعالجة إشكالية الصعوبات 
التخطيط  ربط  في  أساسا  واملتمثلة  البرنامج  تطبيق  اعترضت  التي 
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باإلمكانيات املالية الضرورية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة من شأنها 
توضيح الرؤية واضحة لتنفيذ البرنامج، إضافة إلى تأهيل الجماعات 
هذا  إنجاح  في  واملسؤول  الواعي  االنخراط  وماليا،  تقنيا  املحلية 
الورش، ناهيك عن معالجة إشكالية تعقد املساطر املحلية والوطنية 
وتأهيل جميع املتدخلين في العملية، إن كسب رهان تحسين ظروف 
العيش للمواطنين ال يتطلب فقط مضاعفة تدخالت البرنامج، وإنما 
الحرص على ربط األهداف بالنتائج، فقد يكون توسيع شبكة الربط 
عامال أساسيا في إثقال كاهل املواطن بأعباء مالية جديدة، ما لم يكن 
هذا التوسع يندرج في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين اإلعتبار جميع 
العناصر املحددة واملكونة للتنمية الشمولية من طرق، صحة، تعليم، 

وخلق أنشطة مذره للدخل إلى آخره.

هذين  بخصوص  التقرير  إليها  خلص  التي  اإلستنتاجات  فجل 
البرنامجين تتضمن دالالت واضحة بخصوص صعوبة التنفيذ لعدة 
عوامل، وبالتالي غياب الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي واآلثار اإليجابية، 
والحال أن املتوخى من هذه القاعدة الرقابية هو الوقوف على مدى 
مساهمة السياسات العمومية في الناتج الداخلي الخام وفي التنمية 
الشمولية، لذلك كان يتعين العمل على حصر وجمع املعطيات والبيانات 
مع تنويع مصادرها بالنسبة للفترة السياسية التي أصبحت فيها هذه 
العمومية  السياسات  تقييم  بغاية  املفعول  سارية  الرقابية  اآللية 
املتصلة بمجال الكهربة القروية، وتزويد العالم القروي باملاء الصالح 
للشرب، ملعرفة مدى نجاعة وفعالية هذه السياسات، ألن العبرة ليست 
في توسيع التغطية على أهميتها، وإنما في مدى وقعها وأثرها اإليجابي 
واإلقليمية.  والجهوية  املحلية  التنمية  وعلى  الوطني  اإلقتصاد  على 
وعلى، كذلك مستوى التنمية البشرية ألنه لم يعد ممكنا تخصيص 
مبالغ مالية ضخمة لفائدة هذه السياسات العمومية دون اإلستفادة 

من نتائجها بشكل مندمج ودائم ومهيكل للبنية املجتمعية.

ا سي لا رئيس،

ال شك أن الجميع أغلبية ومعارضة على وعي تام بأهمية هذه اآللية 
في تطوير أداء السياسات العمومية، والرقي بمستوى الحكامة الجيدة 
ا جميعا  وتفعيل ربط املسؤولية باملحاسبة، األمر الذي كان يستوجب ِمنَّ
العمل منذ بداية الوالية سواء بالنسبة للبرملان أو الحكومة على تدعيم 
اإلطار القانوني والتنظيمي لهذه اآللية الدستورية، من خالل توفير آليات 
العمل والتنسيق ورصد اإلمكانيات البشرية والتقنية الضرورية للقيام 
بهذه املهمة على الوجه األكمل، من رصد وتتبع دائمين باعتبارهما بوابة 
تقييم اإلجراءات املتخذة كيفما كان حجمها ونوعها. وأملنا في املستقبل 
القريب أن تتدارك الحكومة املقبلة، الحكومات املقبلة حالة البطء 
التي ميزت هذه الحكومة في مجال الكهربة القروية واملاء الصالح للشرب 
الوقت  الحكومة  انتظرت  حيث  عام،  بشكل  القروي  العالم  وتنمية 
امليت من هذه الوالية لتعلن عن دعم لصندوق التنمية القروية دون 
أن تواكب علك برؤية واضحة حول األجندة الزمنية واملجالية لتنفيذ 

مخصصات الصندوق.

ا سي ات،لا سةد1لاملحترنين،

حقيقة واحنا تناقشو هاع املوضوع أي تقييم السياسات العمومية 
في مجالي الكهربة واملاء، من بين األمور املستعملة في هاع التقييم كاين 
البيانات، وكاين الوثائق إال أن أهم �ضيء هي الزيارات امليدانية، ألن 
ونلمسو مدى  ونعاينوها  األمور  نوقفو على حقيقة  أن  تخلينا  غادي 
التأثير ديالها اإليجابي على الساكنة في شتى املجاالت وخاصة الجانب 
ْبِغيِت نعطيكم واحد املثال، نعطيكم  اإلقتصادي واإلجتماعي، وإيال 
مثال اإلقليم اللي تنتمي ليه إقليم سيدي إفني، بال شك كلكم كتعرفو 
سيدي افني، خاصة تتعرفو مير اللفت وسيدي افني، لكن كاين جماعات 
َزى تانكارفى، أملو، سبت 

ْ
ُيوغ

ُ
أخرى تنظن أن األغلبية ما تيعرفوهاش، ت

أوبلعيد،  هللا  عبد  سيدي  رخاص،  ايت  احساين،  سيدي  الناكور، 
والعديد والعديد من الجماعات. أكبر مثال إيال بغينا نديرو التقييم 
ديال السياسات هو خاصنا نزورو هاع الجماعات، في هاع الجماعات أنا 
ِديْش نحس بالحرج منين نقول لكم، حاليا الناس راه باقي تتخرج، 

َ
ما غ

ا غير  مَّ
َ
ا ما عندناش الشوارع، كاين ت مَّ

َ
ما بغيتش نقول لكم الشارع ألن ت

الرك احنا تنقولو ليها الرك، تيحتجو املاء مازال ما وصلهومش، وهنا 
ا باش تعرفو  َتمَّ

ْ
غادي نقول ليكم النسبة ديال الربط شحال؟ %0 جيو ل

ث وال حرج، الناس تتخرج تحتج، ومنين  هاع النسبة هاعي، الكهربة حّدِ
تتهضر على املسؤولين تيقول ليك ال آسيدي حكا هاعوك الناس ساكنين 
اإلرادة  غياب  ديالهم،  الدنب  ما�ضي  هذا  الجبل،  فوق  دواور  ف�ضي 
ديال الحكومة في إيجاد حلول، فإيال كنا تنلقاو حلول، املشاريع تكلف 
املاليير، فعالش ما نلقاوها لهاع الدواور اللي غادي يكلف بضع ماليين، 
كاين حلول أخرى في إطار الطاقة املتجددة، ممكن عاوتاني في ما يخص 
املاء كاين نقط املائية les forages، ولكن ما هو واضح هو أنه احنا ما�ضي 
بغينا هاع الناس يسكنو في البادية، تايبان لي بأن �ضي وحدين بغاوهم 
يسكنو في البداوة، بغاوهم ما يبقاو مايدخلوش للحضر، هللا أعلم أشنو 
السبب، على كل حال، احنا متفائلين، أملنا في غد أفضل، وفي ظل 

حكومة جديدة إن شاء هللا. والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا سي لا رئيس:

السيد  اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب املحترم.

تقرير  كاين  الرئيس،  السيد  آ  الرئيس،  السيد  آ  الرئيس،  السيد 
ديال السياسات العمومية هو اللي كننطالقو منو في النقاش، تقييم 
السياسة العمومية ما�ضي مراقبة العمل الحكومي، ِخيْت خاصنا ناخذو 
مسافة من رقابة العمل الحكومي واإللتزام بموضوع باش إيال بغينا 
لذاك ال�ضيء اللي الطلب اللي عملتو في األول، باش يكون سليم، حتى 
في املداخلة خاصها تكون سليمة، باش كيكون اإلنسجام كلو، ألنه كاين 
محضر، كاين هاع التقريرين اللي اشتاغلو فيه، ال ال ماخصناش نرتاكبو 
اإلنطالقة تأخرنا ولكن ماخصناش نديرو انطالقة خاطئة، باش نبنيو 
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�ضي حاجة بحال اللي جا في خطاب جاللة امللك واللي رصدنا حوالي 35 
مرة، جاللة امللك يتحدث في خطابات ورسائل عن تقييم السياسات 
العمومية، بمواصفات يجب احترامها، ملا نديروا جلسات ديال األسئلة، 
ديك الساعة نديرو مداخالت، هنا كناخدو مسافة أغلبية ومعارضة، 
اجبنا  اللي  هي  أسئلة  وتوضعات  اللجنة،  داخل  اتفاق  في  كان  وهذا 
األجوبة على ديك األسئلة بالذات، اإلضافات اللي عملتي، مادخالش في 
األسئلة اللي طرحات، من بعد يكملو السادة، اسمح لي السيد النائب، 
اسمحلي تفاعلت، هذا أشعلني، بووانو، تفضل أدخل أ بووانو سوق 

راسك، تفضل السيد النائب.

ا مةئبلا سي لاحسنلبمواري،لبةسملا فريقلاالشتراكي:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

إننا في الفريق اإلشتراكي ملجلس النواب، ونحن ننخرط في عملية 
تقييم السياسات العمومية املنصوص عليها دستوريا، كمهام موكولة 
ملؤسسات البرملان، نستحضر ونقدر اإلكراهات التي واكبت عمل اللجنة 
املوضوعاتية، على اعتبار أنها بصدد التأسيس ملمارسة برملانية جديدة 
ببالدنا، كما نحيي كافة أعضاء هذه اللجنة واألطر املساعدة لهم ملا بذلوه 
القروية الشمولي،  من مجهود في إعداد عمل تقييم برنامج الكهربة 
والبرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، كبداية 
لتقييم السياسات العمومية املنجزة في مجال التنمية القروية. هذه 
التنمية التي أصبح حقا من حقوق اإلنسان، بموجب الجيل الثالث 
من الحقوق، املتمثل في الحق في التنمية، الذي أضحى موضوع إعالن 
عالمي معروف بإعالن الحق في التنمية، والذي تم اعتماده من طرف 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، بتاريخ 4 دجنبر 86. هذا اإلعالن الذي 
يعتبر أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة 
تستهدف التحسين املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم 
على أساس مشاركتهم النشيطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع 
العادل والفوائد الناجمة عنها، وحيث أن رفاهية السكان تتم عبر تيسير 
العيش الكريم،  ولوجهم ملختلف الخدمات، وكذلك تحسين ظروف 
وتمكينهم من التمتع بما يوفره التطور التكنولوجي من أسباب الراحة 
تفرضها  التي  القساوة  من  اإلنسان  وتحرير  اإلنتاج،  وسائل  وتطوير 
الحاجة إلى تطوير، إلى تطويع الطبيعة بغرض تلبية حاجياته اليومية، 
نعتبر في الفريق اإلشتراكي أن تزويد سكان العالم القروي باملاء الصالح 
للشرب وبالكهرباء، حقا لهؤالء السكان أفرادا وجماعات، يتعين على 
الدولة بكل مكوناتها أن تبذل كافة الجهود لتمكين هؤالء السكان من 

التمتع بهذا الحق.

إن الحكومات وهي تبرمج PERG أو PAGER، فإنها ال تقوم بذلك ألجل 
اإلستجابة لحاجيات ومتطلبات بل نرى في الفريق اإلشتراكي أن علك 

يجب أن تحكمه بالدرجة األولى نظرة حقوقية، على اعتبار أن الحكومة 
وكافة مؤسساتها العمومية، وعلى رأسها املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، ملزمون بتعبئة كل الوسائل لإلستجابة لحق املواطنين 

في املاء الشروب والكهرباء.

كما أن حرمانهم من هذا الحق ال يمكن أن يكون موضوع أي تبرير، 
إضافة إلى أن ولوج املواطنين، كل املواطنين دون تمييز، إلى هذا الحق 
يتعين أن يكون ميسرا، سواء من ناحية التكلفة وال من ناحية املساطر 
اإلدارية التي تضعها اإلدارة لتمكين سكان اإلستفادة من هذا الحق، 
والبرنامج  الشمولي،  القروية  الكهربة  برنامج  تقييم  فعملية  وعليه 
املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب يجب أن ينصب 
بالدرجة األولى على مدى تحقيق هذين البرنامجين بهدف تمكين سكان 
إسوة  الكهربة  في  والحق  الشروب  املاء  في  الحق  من  القروي  العالم 

بسكان املدن.

لهذه اإلعتبارات كلها، نطرح في الفريق اإلشتراكي السؤال املنهجي 
التالي: هل املقاربة املعتمدة في تقييم البرنامجين املذكورين من طرف 
اللجنة املوضوعاتية تستهدف تقييم مدى وفاء الدولة املغربية بالتزامها 
وبواجبها بتمكين املواطنات واملواطنين في العالم القروي من الحق في 

املاء والتطهير والكهرباء؟

إن تحليل األسئلة التقييمية الثالث التي وضعتها اللجنة املوضوعاتية 
لتقييم البرنامجين تفي في نظرنا بالغرض، مادامت تستهدف الكشف 
عن مدى تحقيق أهداف البرنامجين وكذا مدى مساهمة البرنامجين 
في تحسين الظروف املعيشية للساكنة القروية باإلضافة إلى الكشف 
عن مدى قدرة البرنامجين على التأقلم مع االشكاليات الراهنة لضمان 
استمرارية تمتع املواطنين بهذا الحق، وبالتالي فإن الخالصات التي خرج 
بها تقرير اللجنة بالنسبة للبرنامجين، وكذا التوصيات املنبثقة عنه، 
يمكن أن تعتمد كمرجع لتقييم البرنامجين على الرغم من النواقص 
املسجلة بخصوص طريقة اشتغال اللجنة خاصة في ما يتعلق بعدم 

إنجاز مسح ميداني للبرنامجين.

إننا في الفريق اإلشتراكي، من خالل املبادرات التي قمنا بها خالل 
الوالية الحالية، نتقاطع مع العديد من الخالصات واإلستنتاجات التي 
توصلت إليها اللجنة املوضوعاتية، وعلك بفضل تتبعنا امليداني لحال 
التزود باملاء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي من خالل طرح 
519 سؤاال كتابيا، عالجنا من خاللها مختلف القضايا واإلختالالت 
املرتبطة بحق سكان القرى في الولوج إلى هاتين املادتين األساسيتين 

بالكمية والجودة املطلوبتين.

كما أن الفريق اإلشتراكي بادر خالل نفس الفترة إلى تقديم خمس 
لجنة  أو  واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  النعقاد  طلبات 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة لدعوة الوزراء 
القضايا  مختلف  بدراسة  املعنيين  العمومية  املؤسسات  ورؤساء 
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املتعلقة باملاء والتطهير والكهرباء بالعالم القروي، سواء في ما يتعلق 
والكهرباء  املاء  تسعيرة  وكذا  الخدمات  تحسين  أو  التغطية  بنسبة 

بالعالم القروي.

الصالح  باملاء  القروي  العالم  لتزويد  املندمج  البرنامج  كان  فإعا 
للشرب قد حقق نسبة ولوج تقدر ب %90 سنة 2010، بعدما ما كانت 
ال تتعدى %14 عند بداية البرنامج سنة 95، وقد ساهم في تحقيق هذه 
النتيجة املواكبة التي حظي بها هذا البرنامج من طرف حكومة التناوب 
2001، وتكليف املكتب  في  البرنامج  لهذا  التي أعطىت دفعة جديدة 
الوطني للكهرباء الصالح للشرب بتولي اإلنجاز لصالح الجماعات بعد ما 
كانت مهمة تنفيذ التمويل من اإلدارة العامة للمياه، غير أن ما نسجله 
بعد 2010 إلى غاية 2015، أن الحكومة الحالية لم تهتم بهذا القطاع من 
حيث بلوغ %100 من التغطية إع لم تصل مع نهاية 2015 إلى %95، وفي 
نفس الوقت نسجل تراجع على مستوى تجهيزات توزيع املاء بالنسبة ل 
%28 من السكان الذين شملتهم التغطية أي حوالي 3 ماليين نسمة ال 
تتزود بشكل منتظم باملاء الصالح للشرب بسبب اختالالت في الشبكة، 
أضف إلى علك غياب املواكبة على مستوى تطهير السائل على املستوى 
القروي، مما أثر سلبا على جودة املحيط وسالمة البيئة، فما نسجله 
هو إقدام الحكومة الحالية على ضرب الحق في املاء من خالل الرفع من 
تسعيرته من جهة والرفع من الرسوم والضرائب املطبقة عليه وخاصة 
الضريبة على القيمة املضافة، وهذا ما يشكل مسا بالحق في املاء الذي 
يجب حسب منطوق العهود الدولية والفصل 31 من الدستور املغربي 
أن تضمن الدولة للمواطنين الحصول عليه بتكلفة ميسرة سواء على 

مستوى تسعيرة اإلستهالك أو على مستوى تكاليف الربط.

اللجنة  إليه  خلصت  ما  نسجل  إع  اإلشتراكي،  الفريق  في  إننا 
املوضوعاتية من خالصات بخصوص تحقيق البرنامج املندمج لتزويد 
العالم القروي باملاء الصالح للشرب ألهدافه املعلنة 95، وعند مراجعة 
2002 واملتمثلة ببلوغ 60 في املائة بحلول 2010، فإننا نسجل في الوقت 
نفسه ما عرفه هذا القطاع من تراجعات بين 2010 و2015 انعكست 
سلبا كما قلنا على الحق في املاء والتطهير، نتيجة عدم اإلسراع في صيانة 
وتأهيل وتقوية شبكات التوزيع الالزمتين، وكذا بالرفع من تكلفة املاء. 
بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي الذي حددت أهدافه عند 
اإلنطالقة في 1995، اإلنتقال من نسبة كهربة ال تتعدى %18 ألجل بلوغ 
%80 من التغطية بحلول 2010 أي بمعدل كهربة ألف قرية سنويا، غير 
أن الدفعة القوية والنوعية التي أعطتها حكومة التناوب األولى والثانية 
في 1999 ثم في 2002 و2005، مكنت من اإلنتقال إلى السرعة القصوى 
لكهربة 1500 قرية سنويا ثم 2000 قرية سنويا، و4000 قرية سنويا، 
مما سمح بتجاوز نسبة التغطية إلى 92 في املائة عند نهاية 2007 أي 
تحقيق أكثر مما كان محددا عند االنطالق وبفارق ثالث سنوات قبل 
حلول املوعد املحدد، مما انعكس إيجابا على تحسين ظروف عيش 
الساكنة القروية، غير أنه وإلى حدود نهاية 2015 بقي أكثر من مليون 

و300 ىألف مواطن بدون كهرباء داخل بيوتهم في العالم القروي، كما 
أن ما يناهز 160 ألف كانون وبعض األنشطة بقيت بدون اشتراك رغم 

توفر البنيات التحتية الكهربائية.

إننا نعتبر في الفريق اإلشتراكي أن برنامج الكهربة القروية، افتقد في 
اآلونة األخيرة، في الخمس سنوات األخيرة، لروح املبادرة والحيوية التي 
كانت وراء إعطاء الدفعات القوية لبرنامج الكهربة القروية الشمولي ما 
بين 1999 و2005، مما جعل حوالي مليونان ونصف من ساكنة العالم 
بالدرجة  مادية  وعلك ألسباب   2015 نهاية  مع  كهرباء  بدون  القروي 
األولى، واملتمثلة في ارتفاع تكلفة الربط بالنسبة ألكثر من 160 ألف 
بتغطية  يسمح  ال  اإلجتماعي  وضعها  لكن  بالكهرباء  موصولة  كانون 
ا بالحكومة أن تجد الصيغ املالئمة لتجاوز  تكاليف الربط، فكان َحِريًّ
هذه العقبة التي تحول دون تمتع شريحة واسعة من الحق في الكهرباء، 
تشمل  بإيجاد صيغة خامسة حتى  مطالبة كذلك  الحكومة  أن  كما 
الكهرباء ل 31 ألف كانون املتبقية واملوجودة في القرى األكثر عزلة والتي 

تقطنها الساكنة األكثر هشاشة.

غير أن ما ميز اهتمام الحكومة ما بعد 2010 هو البحث عن التوازنات 
املالية على حساب املواطنين، من أجل تمكين املكتب الوطني للكهرباء 
من موارد مالية هي هذه املوارد التي يمكن توفيرها دون الحاجة إلى املس 
بالقدرة الشرائية للمواطنين لو أن الحكومة ومؤسساتها العمومية أدت 
ما بذمتها لفائدة املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كما 
نسجل في تدبير الخدمات ارتفاع حاالت انقطاع متكررة، وتراجع في عدد 

املوظفين واألعوان العاملين في هذا القطاع.

مؤسسة  األولى  بالدرجة  مست  األسف  مع  التي  التراجعات  هذه 
عمومية استراتيجية والتي هي املكتب الوطني للكهرباء، والتي تستهدف 
واملوارد  اإلمكانيات  وتقليص  الغير  إلى  وتفويتها  اختصاصاته  تقليص 
الالزمة لتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية، وعلك من خالل النقص 
املتزايد للموارد البشرية العاملة باملكتب الوطني، وهو ما انعكس سلبا 
على جودة الخدمات املقدمة للمشاركين بالعالم القروي. فإعا أضافنا 
املكتب  أدوار  تقزيم  من  الحالية  الحكومة  به  قامت  ما  سبق  ما  إلى 
الوطني للكهرباء ونقل مجموعة اختصاصاته إلى هيئة أخرى، فإن هذه 
املؤسسة استراتيجية والتي تشرف على توزيع الكهرباء بالعالم القروي 
محكوم عليها بالتراجع، تراجع ستكون ساكنة العالم القروي هي من 
سيؤدي تكاليفه من خالل حرمانها من التزود املنتظم واملستمر ملادة 

الكهرباء، وبالجودة املطلوبة انسجاما مع ما يقتضيه الحق في الكهربة.

بشكل  النواب،  بمجلس  اإلشتراكي  الفريق  في  نسجل  وختاما، 
إيجابي، املجهود الذي قامت به اللجنة املوضوعاتية لتقييم السياسات 
البرنامج تقييم  بخصوص  تقريرها  إلنجاز  بذلته  والذي  العمومية، 
PAGER وPERG، كما نشاطرها كل الخالصات والتوصيات التي نبني 
عليها، وعلى ما سبق للفريق اإلشتراكي أن قام به من مبادرات في إطار 
دوره الرقابي خالل تتبع ملف تزويد املاء والكهرباء بالعالم القروي، 
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موقفنا الثابت واملتمثل في ما يلي:

باملاء والتطهير والكهرباء حقا من حقوق  التزود  أوال اعتبار  .-
والدستورية  الدولية  إلتزاماتها  بحكم  الدولة  على  يتوجب  اإلنسان، 

توفيره لكافة املواطنين واملواطنات عبر ربوع اململكة؛

واملبذولة من طرف حكومة  اإليجابية  باملجهودات  تذكيرنا،  .-
التناوب خاصة بعد 1999، والتي تمثلت في إضافة دينامية وحيوية 
مكنتها من تسريع وتيرة تعميم املاء الشروب والكهرباء بالعالم القروي 

وتحقيق األهداف املحددة قبل 2010؛

تسجيلنا لتقاعس الحكومة الحالية وضعف مبادراتها ألجل  .-
تعبئة املوارد الالزمة لتميكن الساكنة املتبقية من التمتع باملاء والتطهير 

والكهرباء؛

وأخيرا عدم ارتياحنا ملساعي الحكومة إلى تقويض ما حققه  .-
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من مكتسبات ومنجزات، 
إضعافهاعن  عوض  تقويتها  يتعين  استراتيجية  مؤسسة  منه  جعلت 

طريق سحب اإلختصاصات وتقليص املوارد البشرية واملالية.

البشرية  باملوارد  العناية  ضرورة  إلى  املقبلة  للحكومات  دعوتنا 
ودعمها  اإلنجازات  هذه  تحقيق  وراء  كانت  التي  الوطنية  والكفاءات 
وتعبئة  اإلهتمام  من  مزيد  إلى  كذلك  دعوتنا  الوسائل،  من  بمزيد 
القروي، نظرا  بالعالم  للشرب  الصالح  املاء  ما يخص  في  اإلمكانيات 
للتراجعات املسجلة بفعل ضعف املوارد املبرمجة للصيانة والتأهيل 
إلى دمقرطة اإلستفادة من  وتقوية وتوسيع الشبكة. وأخيرا، دعوتنا 
موارد الطاقات املتجددة، من خالل فتح الشبكة الكهربائية عات الجهد 
القروية  الكهربة  تكون  والقرى، حتى  البوادي  أمام سكان  املنخفض 

مصدرا للدخل إلى جانب كونها مصدرا للطاقة وشكرا.

ا سي لا رئيسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي.

ا مةئبللا سي 1لفةطمللا كحيللبةسملا فريقلااحركيل:

لبسملهللالقااحم لهلل،

الحمد هلل اليوم آ السيد الرئيس، أوال، املجلس املوقر بقى كينزل 
التشريع  النواب  ومجلس  للبرملان  أعطى  اللي   ،2011 ديال  الدستور 
التقييم  وهاع  العمومية.  السياسات  وتقييم  الحكومة  ومراقبة 
البادية  اللي  األجواء  واحد  في  كنديروها  اليوم  العمومية  السياسات 
املغربية يمكن ليها تفتخر ببناتها وأوالدها، اللي اليوم وصلو بالسياسات 
العمومية باش يديرو التقييم ديالها، مدى واحد الحقبة من الزمن، 
واللجنة املوضوعاتية اللي كنتشرف أنا باش نمثل فيها الفريق الحركي، 
البادية  على  وتدافع  تناضل  باش  تأسست  الشعبية  الحركة  واللي 
والعالم القروي، كنحسو بواحد الفخر، بواحد االعتزاز فهاع املحطة 

بالذات، واللجنة املوضوعاتية ارتأت باش تدير هاع جوج ديال املحاور 
املاء والكهرباء، وإيال كانت �ضي حاجة اللي كنعتبروها خدمات أساسية 
في العالم القروي واللي خالت الساكنة ديالو يبقاو في الحال اللي هو 
عليه هي فك العزلة أوال، ألن كنعتابرو بأن املسالك ما كنهضروش على 
الطرق املعبدة هي شرايين التنمية، وهاع الطرق هي اللي سهالت املمرات 
باش طلعو األعمدة ديال الضو والسلوكة وعاك ال�ضي كلو ألعالي الجبال، 
واليوم هاع الكائن اللي قدامكم كنمثل مناطق قروية، تخرجت طبيبة 
واحفظت على المبة ديال الغاز، ولكن اليوم الجماعة اللي كنشرف 

بتسييرها تعممات فيها الكهرباء.

إعن، هاع السياسة غادة إن شاء هللا في التقدم، واليوم تخرجو 
أطباء ومهندسين اللي ساهرين على هاع البرنامج السيد الوزير، ساهرين 
على تفعيل، يمكن لنا نفتاخرو بالسياسات العمومية ديالنا، صحيح 
كاينة تعثرات وكاينة بطء في اإلنجازات لعوامل شتى ومتعددة، ولكن 
اليوم غادين وكنقلصو العدد ديال الفتيات َوْدألمهات اللي كيمشيو 
يسقيو املاء على الظهر ديال البهيمة، عممنا سبيالت تقريبا، اليوم كاينة 
إشكالية في الربط الفردي السيد الوزير، الربط الفردي كيحتاج أول 
�ضي تكلفة، ثانيا املوارد املائية راه احنا غادين بهاع ال�ضي ديال الجفاف 
ْدرة ديال املياه، وبالتالي التنقيب على املياه اإلضافية باش نعممو الربط 

ُ
ن

الفردي اللي هو في حد عاته مرهون بفرص الشغل اللي خصها تتوفر في 
العالم القروي، واألنشطة املدرة للدخل، ألن مزيان درنا سبيالت ودزنا 
للربط الفردي في املاء، والناس وال عندهم املاء الصالح للشرب وبالتالي 
تحسنات الوضعية ديال العيش ديالهم والو كيشرب املاء نقي، والو هاعيك 
األمراض ديال اإلسهال تقلصات، هذا هو الوقع ديال هاع السياسات 
العمومية اإليجابي، ولكن خاصنا نزيدو نجتهدو باش يكون التشغيل هو 
األساس باش نزيدو نستمرو فهاع ال�ضي، ألن في حد عاتو التمويل ديال 
املشروع، هو تمويل مشترك، املواطن كيساهم الدولة كتساهم، املكتب 
كيساهم، وبالتالي هاع املقاربة التشاركية هي اللي خالتنا ربما نجحو فهاع 
األمور كلها، القضية ديال الكهرباء والبرنامج الشمولي كان فيها واحد 
الجانب في البرمجة ديالها ديال الصيانة، السيد الوزير، الصيانة كان 
خاصها تم�ضي، وكذلك البادية عندها خصوصية ما كاينش تصميم 
التهيئة، وبالتالي املواطن البدوي كيسكن فين عندو األرض، كيم�ضي يبني 
فين عندو العقار ديالو، وبالتالي عندنا إشكال في توسيع الشبكة، هاع 
توسيع الشبكة خاصها تدخل في البرمجة ألن كاينة امتداد في الزمان، 
واملغاربة تبارك هللا كيتزوجو واليوم ولينا غادين العائالت كيتفكو كل 
واحد كيبغي يكون مستقل في البيت ديالو، األعمدة اللي دارت كاينة فيها 
األعمدة ديال اإلسمنت واألعمدة الخشبية، األعمدة الخشبية كتآكل 
مع املدة خاصكم تفكروا كيفاش تبقى االستمرارية ديال هاع الكهربة 
الشمولية، ألن بانجراف التربة بالتآكل ديال األعمدة ديال العود كاينة 
إشكاليات، كاينة إشكاليات وبالتالي خاص املقاربة في األول ديال البرنامج 
تكون مقاربة مندمجة وشمولية وتمتد في الزمان، تمتد في الزمان، إعن 
هاع املحورين اللي اخترتهم اللجنة املوضوعاتية للتقييم كنظن يمكنا 
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اللي  التعثرات  إيجابي، عرف بعض  التقييم والوقع كان  نفتخرو ألن 
يمكن الحكومة تنكب على يعني إليجاد الحلول، ولكن هاع الجانبين 
الحكومة  ديال  العمومية  السياسات  تقييم  غير  مكيناش  اإلثنين، 
بوحدها ألن كاينة تمويل دولي، كاينة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
كاينة املجتمع املدني، وبالتالي كاينة واحد املقاربة تشاركية من األول، 
خاص كيفاش في التقييم ديال السياسات العمومية، يكونو فيها لداخل 
كل خانة بوحدها، السياسة العمومية اللي دارت الحكومة، السياسة 
اللي دخل فيها املجتمع املدني، والسياسة العامة اللي دخل فيها املجتمع 
الدولي، إعن السيد الرئيس، بغيت نهنيكم باسم الفريق الحركي على 
َناش املحاور 

ْ
ْمل

ْ
هاع اإلنجاز ديال إحداث هاع اللجنة املوضوعاتية، َمك

ألن كيف قالو اإلخوان العالم القروي منين كنهضرو عليه كنهضرو على 
الفالحة، ألن الفالحة هي أساس التنمية في العالم القروي، ولكن هذا 
احنا نعيش مرحلة تأسيسية، مرحلة تنزيل الدستور وبالتالي يمكن لنا 
أن نفخر بهذه املحطة، ولو كيفما جا في الكالم ديالكم السيد الرئيس، 
بدينا شوية معطلين، ولكن من األحسن نبداو معطلين ونمشيو واثقين 
من أنفسنا بخطى ثابتة، كنتمنى املجلس املقبل والسيدات والسادة 
النواب اللي غادي يرجعو إن شاء هللا لهاع القبة باش يستمرو فهاع 
النفس هذا، ألن الدور ديال تقييم السياسات العمومية هو اللي غير 
اْوش عايشين هاع التفاوتات بين الجهات، 

َ
يرد األمور إلى نصابها، وَمْنْبق

وال التفاوتات داخل الجهات، وتولي البادية املغربية هي املستقبل ديال 
الساكنة الحضرية، ما تبقاش ديك الهجرة بالعكس نقلبو الهجرة، تولي 
 

َ
الهجرة نحو البادية، ألن البادية فيها مؤهالت طبيعية الحمد هلل، ْوال

أهلوها، غادي نكونو إن شاء هللا أحسن من البلدان 
ْ
اجتهدنا باش نزيدوا ن

اللي زارت اللجنة املوضوعاتية ال في فرنسا وال في إنجلترا، واملغرب يمكن 
له يفتخر بمؤهالته الطبيعية والبشرية، حظ سعيد اللي غيترشحو في 7 

أكتوبر، أنا أقول لكم إلى 8 أكتوبر إن شاء هللا، السالم عليكم.

ا سي لا رئيسل:

املحترمة،  النائبة  السيدة  املحترمة، شكرا  النائبة  السيدة  شكرا 
الكلمة للفريق الدستوري، اإلتحاد الدستوري.

االتحةدل فريقل بةسمل ق ادر1،ل اا ليفيل ا سي ل ا مةئبل
ا  ستوري:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال1ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين،

ا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

إطار  في  الدستوري،  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة التقريرين املتعلقين بالبرنامجين PAGER و PERG، وقبل علك 

ال بد أن نشير إلى أن التطرق إلى موضوع السياسات العمومية بصفة 
عامة ولتنمية العالم القروي بصفة خاصة، يحتاج منا إلى وقفة تأمل 
ضرورية قصد إعادة بناء سياسة عمومية حقيقية ومندمجة، تروم 
النهوض بأوضاع العالم القروي، صحيح لقد كانت هناك عدة مبادرات 
منها البرنامجين PAGER و PERG موضوع التقييم، لكن هذه املبادرات 
لم ترق إلى سياسة عمومية متقاطعة ومتداخلة في إطار منظور شمولي 
في  انخفاض  نتائج اإلحصاء األخير عن  أبانت  مندمج ومتطور، ولقد 
ساكنة العالم القروي، وارتفاع حركية التمدن وهذا يبرز بوضوح، يبرز 
بوضوح أن العالم القروي لم يعد يغري باإلستقرار فيه، عكس ما يحدث 
في العالم املتقدم من هجرة مضادة، بنظرة عابرة على قرانا ومداشرنا 
وساكنتنا في الجبل نعاين إهماال على مستوى البنيات األساسية، على 
صادفت  كلما  اإلهمال  صورة  تتعمق  اإلجتماعية،  املرافق  مستوى 
سنوات الجفاف في غياب شروط تنمية اقتصادية وإجتماعية، مما 
يساهم في إفراغ معظمها من السكان عن طريق الهجرة إلى املدن ولم 
يبق إال العاملون أو املعالون بطريقة تضامنية من طرف أقربائهم أو 
بعرق جبينهم، هذه هي الحقيقة أننا نعاين انخفاضا في مستوى التنمية 
البشرية بالعالم القروي مقارنة مع الوسط الحضري، رغم أنه يشكل 
جزء مهما من التراب الوطني وتقطن به نسبة مهمة من ساكنة املغرب، 
كما أنه يزخر بمؤهالت مهمة في إطار التنوع الذي يطبعه في الثروات وفي 
املجاالت الطبيعية والثقافية، فإن واقع الحال يكشف عن مجموعة 
من اإلختالالت واإلكراهات تتجلى بالخصوص في : الهشاشة والعزلة؛ 
ضعف التجهيزات والخدمات األساسية؛ وقلة مرافق القرب الضرورية 

للعيش الكريم.

تقييم  إلى  الدعوة  جاءت  العمومية،  السياسات  تقييم  إطار  وفي 
السياسات العمومية لتنمية العالم القروي، وقد أختير هذا املجال 
وأحدثت لجنة موضوعاتية لهذا الغرض وفر لها املجلس إمكانيات من 
أجل إنجاح هذه التجربة بمؤسستنا، وباملناسبة نشيد بالدور الفعال 
اللجنة  لهذه  ودعم  مصاحبة  من  النواب  مجلس  رئيس  لعبه  الذي 
بغية تحقيق اللبنة األولى لتقييم السياسات العمومية والتي تعتبر من 
اختصاص البرملان وبنص دستوري، كما نشيد برئيسها وأعضائها واألطر 
التي رافقتها، ورغم أنه التمرين األول ورغم أهمية املوضوع وتشعبه 
واختيار برنامجين قادمين PAGER وPERG واإلكراه الزمني، فالنتائج 
أظهرت الصعوبات واإلكراها ت التي تعرضت لتنفيذ هاعين البرنامجين، 
حيث نسجل على أرض الواقع تعثر التزويد باملاء الصالح للشرب وعدم 
ربط التكثالت السكنية القروية بالكهرباء في هوامش املدن واملناطق 
الجبلية مما يؤثر سلبا على تنميتها وتحسين ظروف العيش فيها، وأنا 
غادي نرجع لألرقام التي جاءت في التقريرين وغادي نقول للسيد الوزير 
أن رقم %99,36 اللي كتكلمو عليه، وكتقولو أنه زودنا العالم القروي 
بهذا الرقم هذا، راه إيال تكلمتو فقط على البقعة الجغرافية التي حددت 
يوم وضع البرنامج يمكن هذا الرقم أن يقارب الصواب، وإعا تكلمتم 
بصفة عامة عن املغرب فال مجال للمقارنة فهذا رقم بعيد تماما عن 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.27–11.عو القعدة.1437  )15.غشت.2016(  115

الحقيقة، ال زالت هناك مساكن لم تزود باملاء الصالح للشرب، باقي 
الناس كيسقيو من اآلبار، باقي الناس كيسقيو من األودية، باقي الناس 
كيسقيو من العيون، باقي الناس اللي ما عندهومش املاء ما لقاوش منين 
يجيبوه أصال، كذلك بالنسبة للكهرباء، فذلك رغم منين تنقول بأنه 
قريب شيئا ما من الحقيقة، ولكن ال زالت هناك عدد كبير من الكوانين 
لم تربط بالكهرباء، خير دليل السيد الوزير الدائرة اللي كنمثلها أنا 
وإياكم راه ما زال فيها الناس ما عندهومش املاء الصالح للشرب، ومازال 
فيها مساكن ما عندهومش كهرباء، وعيب البحيرة تفتاشها، لذلك أقول 
أن هذا طبعا أثر سلبا على تنمية وتحسين ظروف العيش فيها وفي عدد 

من الدواوير والتكتالت السكنية.

إن سكان العالم القروي، السيد الرئيس، يئسوا من الخطابات 
وأصبحوا يتطلعون إلى الفعل، ولذلك فنحن نطالب بتكثيف التدخالت 
في إطار من الشفافية والنجاعة في األداء والسرعة في اإلنجاز ومرافقة 
علك بالتخفيف من أعباء املساطر اإلدارية، وخلق حالة من التعبئة 
لدى اإلدارات املعنية بهذا القطاع إلنجاح البرامج املسطرة لتنمية العالم 
القروي، وإع نثمن انطالقة البرملان في لعب دور آخر خوله له الدستور 
واملتعلق بتقييم السياسات العمومية، فإننا نؤكد على ضرورة إعداد 
سياسة عامة تجعل العالم القروي بمنأى عن التحوالت املناخية وعلك 
باالنتقال من منظور يجعل العالم القروي لصيقا بالتنمية الزراعية 
كعنصر حيوي إلى منظور إدماجي يستحضر تدخل مختلف القطاعات 
وفق رؤية تنموية موسعة وشاملة، وهذا املنظور الذي لم يتحقق بعد. 
وإن كان األمل معقودا على املبادرة امللكية الرامية إلى تخصيص زهاء 55 
مليار درهم على مدى سبع سنوات، لتحسين مؤشرات العيش باملغرب 
واعتبرناها  املبادرة  هذه  ثمنا  نحن  مندمج،  منظور  إطار  في  العميق، 
بداية مؤسسة لسياسة عمومية في هذا املجال. وإعا كنا نطالب بوضع 
سياسة عامة للنهوض بالعالم القروي، فإننا في نفس اآلن نعتبر أن علك 
يظل رهينا بالتقاء مختلف اإلردات ومختلف املتدخلين اآلخرين في هذا 

املجال، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا سي لا رئيس:

شكرالا سي لا مةئبلاملحترم.

إعا سمحتم قبل أن أعطي للسيد الوزير الكلمة، ال بد من التركيز 
على بعض القضايا عات األهمية الكبرى. فعال مجلس النواب لم يقم 
بعملية التقييم منذ السنة األولى، وتأخرنا إلى آخر دورة تشريعية، أنا 
كنتفق. لكن كذلك في نفس الوقت، إيال اسمحتيو السيد النائب، في 
نفس الوقت كذلك ما بغيناش نعملو عملية ديال التقييم بالشكل الذي 
يفقد الوظيفة كل أبعادها الدستورية. قمنا بواحد العملية واللجنة 
والسيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة مشكورين، وأعضاء املكتب. قمنا 
َجِميْع 

ْ
بواحد العملية احترافية، professionnelle ْوَجاْت في املداخالت ت

السيدات والسادة أعضاء املجلس مشكورين.

على مستوى هاع الوظيفة ديال التقييم، كان عندنا إشكاالت على 
مستوى الدستور. من يقوم بعملية التقييم وأية عملية تقييم؟ هناك 
التقييم الذي تقوم به الحكومة، ويخص نتائج السياسة العمومية. 
والتقييم الذي تقوم به املؤسسات الحكامة، ويهم قضايا معينة، يعني 
مثال املجلس األعلى للحسابات يهم الجانب املالي، الكلفة ديال السياسة 
السياسة  اآلثار  بتقييم  يقوم  البرملان  أو  النواب  ومجلس  العمومية، 
فيه  سألنا  واللي  التفسير  لهاع  نوصلو  باش  املواطن،  على  العمومية 
مختصين إلى غير علك، لم يكن بالسهولة بما كان. الهدف من التقييم 
هو أخذ مسافة كمؤسسة ما فيهاش أغلبية ومعارضة من السياسة 
العمومية أو كنعطيو رأينا بكل موضوعية وهذا كان ما جاء في خطابات، 
في خطب ورسائل جاللة امللك منذ 99، أو عندنا مسجلين وكاينين في 
التقرير اللي غادي يصدر ديال اإلطار املرجعي ديال تقييم السياسات 
العمومية، من طبيعة الحال اللي اشتغلنا عليه جميع، خصوصا املكتب 
واللجنة واللي غادي يتم النشر ديالو واللي طبقوه على هاع التقريرين. 
ِذيَنا املوضوع ديال السياسة العمومية للتنمية القروية. موضوع 

ْ
ملا خ

شائك، موضوع مكون من مجموعة من السياسات العمومية والبرامج 
القطاعية. كانت صعوبة باش يمكن لينا هذا ألنه أوال نبدا أوال املغرب 
ال نتوفر على سياسة عمومية مجمعة في وثيقة واحدة تسهل العملية 
ديال املؤشرات. باش نجمعهم دابا ملي كتشوفو التقرير، جمعنا جميع 
العناصر املكونة للسياسة العمومية، العنصر األول كاين: واحد ملاعا 
هذا اإلختيار؟ وهنا ما ننساوش في عز التقويم الهيكلي والنتائج السلبية 
اإلجتماعية ف 95، كان للمغرب شجاعة في اتخاع قرار لتزويد العالم 
املداخلة  في  وجات  القروية  والكهرباء  للشرب  الصالح  باملاء  القروي 
السيد النائب، اللي مقارنة مع دول أخرى اللي كانت سابقانا يعني بكثير، 
خذينا هاع القرار، خذاها املغرب ولكن هاع ال�ضي ما كاينش ما�ضي ف�ضي 
وثيقة، جا فهاع الوثيقة األولى انطالق البرنامج، ثانيا أهداف البرنامج، 
حددنا هذيك األهداف جمعناها ما كانتش موجودة اللجنة مشكورة، 
األهداف ألن  ديال  والتطور  األهداف ووضعوهم  عاودو جمعو دوك 
كل مرة مرة كانت كيكون واحد التحيين، من بعد من هم الفاعلون؟ 
واملعادن  الطاقة  وزارة  هم  الفاعلون  مشكل.  فيهم  عندنا  الفاعلون 
بصفتها مسؤولة على الطاقة واملاء ووزارة الداخلية، بصفتها مسؤولة 
بتوزيع  تقوم  املحلية كذلك  الجماعات  املحلية، ألن  الجماعات  على 
املاء والكهرباء. وقع لنا واحد اإلشكال في الرقم ديال %99، ولقينا بأن 
اللي كيدبرو املكتب الوطني ألن الوزارة ديال  الترابي  الفضاء املجال 
بتنفيذ  كلفت مؤسسة عمومية  أو  تفويض  واملعادن عطات  الطاقة 
هذه السياسة. وبقا واحد الجانب اللي هو فيه قروي ولكن ما تابعش 
ل L›ONEP، تابع للجماعات املحلية، إما كيدخلو فيه الوكاالت، وكاالت 
الفضاء  والكهرباء، وهاع  املاء  توزيع  أو شركات  والكهرباء  املاء  توزيع 
اللي هو عندو طابع قروي، لكن التدبير ديال توزيع املاء والكهرباء تابع 
للجماعة اللي عندها وكالة َمَتْبْع�ِضي L›ONEP، وهنا لقينا مثال عدم 
الفوق باش هذاك املواطن ما  الوزارتين على املستوى  بين  التنسيق 
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يمشي�ضي ضحية ديال هاع عدم التنسيق. هاعي خالصة كبيرة اللي 
كتجي في هاع التقرير. إعن هاعو الفاعلون والحكامة، الحكامة ماعندنا 
ما نقولو فيها ألنه كتم�ضي كتناقش على مستوى نعم؟ الكلمة للسيد 

الرئيس.

ا مةئبلا سي لعب لهللالاإلدري�شيلا بوزي ي:

غير تنسجل بأسف أنكم خبرتو بأنكم قبل ما تعطيو الكلمة للسيد 
الوزير ،كتقدمو بهاع التوضيحات. ومنكم أنتما َصْدَرات ما انتظرتهاش، 
ألن فريق محترم هاع املجلس فيه 8 الفرق نيابية ما�ضي 7. فريقنا ما زال 

ما تناولش الكلمة، شكرا.

ا سي لا رئيس:

لي السيد الرئيس، تفضل تفضل السيد الرئيس اسمح  آ اسمح 
لي، وهللا هيال اسمح لي الساعة هلل، اسمح لي السيد الرئيس، ال ال ال 
ومالكم...ما نبهنيش أنا نسيت، أعتذر السيد الرئيس، اسمح لي السيد 

الرئيس، تفضل.

فريقل بةسمل ا بوزي يل اإلدري�شيل هللال عب ل ا سي ل ا مةئبل
ا تو ملا  يموراطي:

شكرالا سي لا رئيس،

ا سي لا وزير،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في هذه 
الجلسة العمومية الهامة، التي يتحتضنها مجلسنا املوقر بمناسبة تنفيذ 
مضمون دستوري حظي من خالله البرملان بوظيفة تقييم السياسات 
العمومية كتقعيد دستوري من خالل الفصل 70 من دستور 2011، 
كاختصاص أصيل وبارز. وكأحد أهم املستجدات الوظيفية إلى جانب 
للقيام  آليات  من  وتمكينهم  ودبلوماسية.  ورقابية  تشريعية  وظائف 
بهذه الوظيفة وأجرأتها على مستوى النظام الداخلي وعلى مستوى باقي 
القصور على  بالرغم من تسجيل بعض  التنظيمية،  القوانين  بعض 
هذا املستوى. ومن دون شك يدور هذا اإلختصاص الوظيفي الجديد 
للبرملان، أسباب نزول وخلفيات ارتبطت بالنقائص التي عرفتها اآلليات 
الرقابية، وبالتالي كان لزاما في ظل العهد الدستوري الجديد وما يتضمنه 
من حموالت سياسية واقتصادية واجتماعية قوية، وبناء أدوات رقابية 
مهمة في سبيل إرساء املنظومات املتكاملة للحكامة الجيدة. كان لزاما 
الترفع والدفع نحو إحداث مقت�ضى دستوري خاص بتقييم  أن يتم 
في  تتم ممارسته بشكل محتسم  كانت  بعدما  العمومية،  السياسات 
التجارب السابقة، كما أن هذا املقت�ضى الدستوري الجديد، والذي 
أصبح موضوع نقاش عمومي مفتوح، يرتبط أساسا بتطور حاصل على 
مستوى تدبير املالية العمومية، حيث تم االنتقال من منطق التدبير 

الكالسيكي الذي ينصب على كيفية مراقبة صرف املالية العمومية، إلى 
منطق صرفها واآلثار املترتبة عن علك، ومدى فعاليتها ونجاعتها.

ا سي لا رئيس،

بين  املوجود  التقرير  موضوع  اليوم  هي  التي  القروية  التنمية  إن 
الفاعلين  بأهمية خاصة لدى مختلف  تزال تحظى  كانت وال  أيدينا، 
السياسيين، وعبر جميع الحكومات املتعاقبة منذ االستقالل إلى اليوم، 
واملتزايدة  امللحة  والحاجيات  تتالئم  خاصة  تنموية  ببرامج  وإفراضها 
بعض  في  أدت  التي  املتراكمة  والنقائص  السلبية،  الترسبات  بفعل 
األحيان إلى تعطيل جزء كبير من هذه التنمية، في مناطق بعينها، إال أننا 
وبكل موضوعية، وشأننا في علك شأن من لم يجعل من قضية التنمية 
وِف البادية بحقها، 

ُ
القروية، قضية للمزايدة السياسية، نسجل أننا لم ن

وبهذه املناسبة، وللموضوعية واإلنصاف كذلك، وفي سياق املجهودات 
املبذولة، وارتباطا بموضوع التنمية القروية، البد أن نسجل النجاح 
الهام الذي يحققه مخطط املغرب األخضر الذي يحتاج إلى عملية إعادة 
توجيه جدية تضع املسألة اإلجتماعية في قلب اهتماماته، أجل لهذا 
املشروع مكتسبات وأهداف إرادية حددت له في مجال الناتج الداخلي 
الخام الفالحي، واإلستثمار وخلق فرص الشغل، لكن يتضح في نظر 
فريق التقدم الديمقراطي، أنه ال يمكن بناء استراتيجية وطنية للتنمية 
الفالحية اعتمادا على إنجازات بضعة آالف من من املزارع حوالي 3000 
تشتغل على التصدير وعلى تجميع املزارعين الصغار، ولهذه اإلعتبارات 

فإننا نقترح في الفريق ما يلي :

في  األخضر  املغرب  ملشروع  الرئي�ضي  الهدف  تحديد  أوال  .-
يستوجب  ما  وهذا  الغذائي،  األمن  الساكنة وضمان  تلبية حاجيات 
بالخصوص سن سياسات لتأهيل قطاع الحبوب وإعادة هيكلة وتثمين 

قطاع تربية املوا�ضي؛

العالم  في  شغل  مناصب  وخلق  املزارعين  مداخيل  تطوير  -ثانيا 
القروي، وهذا يستوجب إعادة التوازن للجهود واإلستثمارات ما بين 
مخصصة  عالية  بإنتاجية  مربحة  زراعات  وتطوير  األولى  الدعامة 
على  باإلعتماد  الصغيرة  الزراعة  تطوير  الثانية  والدعامة  للتصدير، 
اهتمامات  تتطلب  التي  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  مقومات 

خاصة؛

- ثالثا ضمان أسعار مربحة لصغار املزارعين، وعدم تركهم في أي 
حال من األحوال رهينة لقواعد اإلستثمار الخاص، وبشكل عام يجب 
الصغار  املزارعين  بين  املتكافئة  الغير  العالقات  وتصحيح  مواجهة 
والعمال الزراعيين من جهة، والرأسماليين الكبار من جهة أخرى، ال 

سيما أثناء مسلسالت الضم أو التجميع.

ا سي لا رئيسلاملحترم،

إن وضعية سكان العالم القروي واملناطق الجبلية على الخصوص، 
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ورغم قسوة الظروف، فإنها ال تنفي ما حققته البرامج واملخططات 
القطاعية في مجاالت حيوية وأساسية، كتعبيد الطرق وانتشار شبكة 
وتدعيم  الكهربائية،  للشبكات  أوسع  وتوزيع  للشرب،  الصالح  املاء 
مؤهالت سياحية، وتشجيع الصناعة التقليدية والصيد البحري، عالوة 
على اإلهتمام املتزايد بالطاقات املتجددة. وبالتركيز على برنامج تزويد 
العالم القروي باملاء الصالح للشرب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة 
والبرنامج الوطني للطرق القروية، فإننا نسجل بإيجابية ما حققه املغرب 
في هذه املجاالت، مما جعل املناطق التي حظيت بهذه املنجزات تعرف 
نهضة تنموية أساسية، إع تعتبر مجاالت الكهربة القروية والتزويد باملاء 
الصالح للشرب وتعبيد الطرق من أهم شريان التنمية على الصعيد 
االقتصادية  التنمية  في  القروي  العالم  مساهمة  وبالتالي  الوطني، 
مائوية  نسب  من  تحقق  ما  وبالرغم  الوطنية،  والبيئية  واإلجتماعية 
مشرفة جدا، سواء على مستوى تزويد العالم القروي باملاء الصالح 

للشرب أو على

أو على مستوى برنامج تعميم الكهربة القروية، فكان باإلمكان أن 
االقتصادية  للمؤهالت  بالنظر  اليوم  األمر عليه  أكثر مما هو  يتحقق 
واملوارد املادية املتوفرة للمغرب، وإعا ما تم استثمارها بالشكل املطلوب 

وتوجيهها وفق رؤية مندمجة ملختلف القطاعات.

ضمن  يكون  أن  يجب  القروي  العالم  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
إطار  في  وعلك  العمومية،  السياسات  مختلف  في  الكبيرة  األولويات 
تحقيق نمو متوازن يعالج اإلختالالت املجالية واإلجتماعية من خالل 
إستراتيجية تنموية للنهوض بالعالم القروي، أساسها العمل على إزالة 
الحواجز العقارية أمام االستثمار في املجال الفالحي، كون الفالحة تأتي 
بقائمة االهتمامات باعتبارها األساس الذي تقوم عليه حياة سكان 
القرى والبوادي، وبالتالي يتعين تدعيم التأطير التقني للفالحين، تحسين 
مستوى اإلنتاجية وظروف العمل، كاإلرشاد الفالحي والبحث العلمي مع 
تشجيع إحداث التعاونيات على أساس مبادئ الديمقراطية التشاركية، 
عالوة على االهتمام بالوضعية املادية والصحية للموارد البشرية التي 
تعمل في القطاع الفالحي من خالل إقامة ربط تدريجي لألجر األدنى 
وكذا  والخدماتي،  الصناعي  القطاع  في  األدنى  باألجر  زراعيا  للعمال 
إقامة نظام للتأمين لفائدة الفالحين الصغار املتضررين من الكوارث 

الطبيعية ومن حالة الجفاف.

وفي هذا السياق، ال بد من مراجعة برنامج املخطط األخضر في 
اتجاه تخويل إمكانيات إضافية لصالح الفالحة التضامنية ووضع األمن 
الغذائي كهدف عي أولوية، مع التركيز أكثر على إحداث نشاطات غير 
فالحية والتقليص من العجز اإلجتماعي في العالم القروي، في ما يتعلق 
ووسائل  والثقافة  واملواصالت  والصحة  والتكوين  القروي  بالعالم 
تعالى  هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  الرئيس،  السيد  وشكرا  الترفيه، 

وبركاته.

ا سي لا رئيس:

الفريق  املحترم،  للفريق  النائب، وأعتذر مرة أخرى  السيد  شكرا 
أعتذر.

 95 قلت، املغرب خذا قرار 
ّ
غير باش نكّملو مع السيد الوزير إعن ال

في عز األزمة ديال املجموعة ما كاينش، إعن هذا ما�ضي هو اإلشكال 
الحقيقي، اإلشكال الحقيقي هو وقع تطور في تدبير هاع القطاعين، اللي 
مهم أنا وجهة النظر ديالي الشخصية، أنه أول مرة كنتوفرو على وثيقة 
مشكورة اللجنة، اللي وضعت بحسب املواصفات سياسة عمومية أو 
التمويل  العناصر  ديالو وأهم  العناصر  برنامج عمومي، بكل مكونات 

ديال املشروعين.

في ما يتعلق باملاء أو بالكهربة القروية السيد الوزير، كاين موارد 
املكتب الخاصة، املخصصات السنوية من ميزانية الدولة، واالقتراض 
عدد  أكبر  أن  وأعتقد  والهبات،  املانحة  الجهات  من  عليه  املحصل 
هو االقتراضات، هذا ما يفسر كذلك باش نعطيو إجابات، ما يفسر 
املديونية التي نتحدث عنها، خاصنا نعرفو املصير ديالها، لهذا كنبغيو 
أجوبة على هاع التمويل، واللجنة ديال مراقبة املالية العامة طلبت من 
املجلس األعلى للحسابات باش يعطي واحد التقرير حول املكتب الوطني 
للماء الصالح الشرب، هذا باش يمكن ليهم يعرفو التمويل، املصير ديال 
ثانيا هاعي عشرين سنة  فين مشات،  املؤسسة  ديال هاع  املديونية 
والبرنامج منطلق، إجماع بأن مجموعة من املواطنين ما توصلهومش 
الضوء، شحال غادي نتسناو من سنة أخرى ؟ واش غناخدو نديرو 
جميع  باش  املسافة  ونقربو  قرار  غناحذو  واش  التقييم،  ْهَنا  قرار، 
املواطنين يستفادو من هنا خمس سنوات، من هنا سنتين ونحبسو هاع 
البرنامج؟ باش ندوزو لحاجة أخرى، أو غادي نبقاو كنشتغلو حتى كتوفر 

اإلمكانيات باش يمكن لينا نزودو هاع الكوانين بالكهرباء.

في ما يتعلق باملاء الصالح للشرب كذلك نفس املؤسسة التي تحصل 
جميع  فيها  كيساهمو  اللي  وطنية  ضريبة  هناك  لكن  قروض،  على 
اء في املغرب، باللي كيخلصو واحد الجزء اللي كيم�ضي 

َ ْ
املستهلكين ْدمل

لهاع التمويل البرنامج ديال املاء الصالح للشرب، حسب إحصائيات 
ما وصلناش باقين معطلين، واش خصنا نزيدو في هاع الضريبة، واش 
خصنا نزيدو اعتمادات من امليزانية، واش نجيو نديرو خيار في القانون 
املالي املقبل، أو نقولو أودي يجب أن ننهي هاعين املوضوعين ونخصو 
اإلعتمادات كلها، هذه هي القرارات والتوصيات اللي كيمكن ملجلس 
النواب يدلي بها بها للحكومة، والحكومة تأخذها بعين اإلعتبار خيار أو 
لصندوق التنمية القروية أو املهم، احنا كنقولو أنا شخصيا واإلخوان 
كيتفقو معاي، املسافات خصنا نقربوها ما يمكن لينا�ضي نزيدو أكثر 
من عشرين سنة، خصنا نحصروها في سنتين maximum، املعايير، 
البداية  في  النوع  واحد  فيها  كان  فيها  املعايير  وهاع  معايير  توضعات 
كنفهموها، كنمشيو للحاجة السهلة، لكن واحد الوقت وال فيها تمييز 
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بين املواطن اللي عندو ظروف العيش أو املكان الجغرافي سهل باش 
كيوصلو املاء والضوء، أو املواطن الذي يقطن في مناطق نائية اللي كاينة 
الصعوبة، وهذاك خليناه ألن الكلفة ديال اإلنجاز مرتفعة أجلناها، إلى 
متى؟ إلى متى؟ وهذا فيه كذلك جواب للسيد النائب من سيدي إفني 
احنا  عام،  بشكل  كنقولوها  احنا  أخرى،  ْوْحَدة  بطريقة  احنا  ولكن 
أن  الوزير  السيد  شخصيا  أعتقد  العمومية.  السياسة  مع  كنتكلمو 
ما قامت به اللجنة هو عمل جيد جدا، يستجيب للمواصفات ديال 
سياسة عمومية تم إعادة تركيبها، مواصفات ديال التقييم املوضوعي 
فيه خالصات ونتائج جد مهمة، أو على هاع اإلطار هذا انطلقنا من 
القروية  التنمية  البداية ما كملتش قبيلة  في  القروية وقلت  التنمية 

معقدة تتكون من مجموعة، درنا وزعناه إلى ثالث محاور رئيسية:

املاء  فيه  اللي  التحتية  البنية  أو  األساسية  البنية  محور  .-
والضوء، املاء والضوء، املاء والكهرباء وفك العزلة باش نعطيو، وفك 

العزلة في البرامج، نعطي سميت البرامج، فك العزلة؛

والتعليم  بالصحة  مرتبط  اإلنسان،  هو  اللي  الثاني  الجزء  .-
واملرفق العمومي والجماعة والقيادة، املرفق العمومي من مستوصف، 
من مدرسة، من ملعب الكرة، من السوق من كذا إلى..، املرفق العمومي 

ُموِلْيُتو؛
ُ

في ش

ثم ثالثة اللي هي األنشطة املذرة للدخل في شموليتها من فالحة  .-
من تجارة من صناعة، من صناعة تقليدية إلى غير علك.

في ظرف سنة غادي  كلو  ال�ضي  هاع  نعملو  إيال جينا  أودي  وقلنا 
نديرو �ضي حاجة ما�ضي هي هاعيك، وقع االختيار في املكتب ومع اإلخوان 
والرئيس اللجنة، أو اإلخوان أعضاء اللجنة، وفي نقاش أو قلنا أودي هذا 
خاصو يكون واحد العمل ديال التراكمي بدء ب بدينا بهاع جوج الحوايج 
ألنهم هاع جوج ديال، هما اللي لقينا فيهم املعطيات متوفرة، بكل صدق 
بدينا بهم، إعن عملنا التمرين، هاع التمرين اللي عملناه ما�ضي بسيط 
ما�ضي سهل تعمل هاع التمرين، كنحترمو فيه املواصفات مع املؤسسة 
اللي كتوفر على معطيات، تجميع املعطيات بالنسبة للباقي فيه صعوبات 
كبيرة جدا، واللي خاصو يكون عليها االشتغال على املدى البعيد وكتيهئ 
تقييم  العامة.  للجلسة  الساعة كتجي  ديك  واللي جهزت  كتنطلق  أو 
السياسات العمومية الحكومة مطالبة بتقييم السياسات العمومية 
في ما يتعلق بالتدبير والفعالية وحسن النجاعة إلى غير علك، وهي غير 
ملزمة بتقاسمها مع الرأي العام، املجلس األعلى كذلك، مجلس النواب 
أو البرملان ملزم سنويا دستوريا بعقد جلسة لتقديم حصيلة تقييم 

السياسة العمومية.

السياسة العمومية والسياسة العامة كان فيها نقاش كبير جدا، 
ووصلنا إلى ما وصلنا إليه أن السياسة العامة غير خاضعة للتقييم غير 
خاضعة للقياس، لكنها خاضعة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، 
تقييم السياسات العمومية ملزمة للبرملان لكن ال تلزم رئيس الحكومة 

بالحضور بقدر ما تلزم الوزير املعنى بالقطاع، هاعو بعض التفسيرات 
اللي وصلنا لها اللي غاديا تساعدنا مستقبال، واللي هي جات في اإلطار 
اشتغلنا  واللي  تفهمو  اللي  اللجنة  أعضاء  اإلخوان  كنشكر  املرجعي، 
جميع وراجعنا وكنصححو هذا، وصلنا ما وصلنا إليه غادي يخرج هذا 
للرأي العام واألساتذة واألكاديميين، عملناه بشراكة كذلك مع الجمعية 
املغربية للتقييم، عملنا جلسة عمل مع الحكومة في ما يتعلق اإلطار 
املرجعي اللي كتهيئو الحكومة باش يكون واحد النوع ديال التكامل ما 
يكونش تقاطع وال تناقض بغض النظر عن املواقع ديالنا، ألنه كنشوفو 
املغرب واملستوى اللي وصل لو املغرب، عملنا اجتماع كذلك مع أساتذة 

جامعيين من الخارج ومن الداخل وهاع ال�ضي اللي وصلنا لو.

قد نصيب ولنا أجر واحد، وقد نخطئ وليس لنا أجر باملرة، لكن 
هناك عمل جبار قامو به السيدات والسادة أعضاء اللجنة مشكورين 
على هاع العمل، وفي انسجام تام واألخوات واإلخوان أعضاء املكتب، 

شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزير.

قا صمةعلل ا تجةر1ل قزيرل اعمةر1ل ا وةدرل عب ل ا سي ل
قا تكمو وجيةتلااح يثل:

شكرالا سي لا رئيس،

 السيد الرئيس، إعا أصبتم لكم أجرين، إعا أخطئتم لكم أجر واحد.

ا سي لا رئيس:

السياسة والو واخا تصيب ما عندكش أجر.

قا تجةر1ل ا صمةعلل قزيرل اعمةر1ل ا وةدرل عب ل ا سي ل
قا تكمو وجيةتلااح يثل:

نوالنةل علىل قا سالمل قا صال1ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بسمل
رسوللهللالقعلىلآ هلقصحبه،

ا سي لا رئيس،

ا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنين،

ا سي لا رئيس،

أوال أنا شخصيا يسعدني أن أكون ربما أول عضو في الحكومة مشارك 
ولكن  النواب،  ملجلس  بالنسبة  تاريخية  التاريخية،  املحطة  هذه  في 
تاريخية بالنسبة لبالدنا، والتي تعنى بتقييم السياسات العمومية، وهذا 
بطبيعة الحال جا وفق مقتضيات الدستور، وهو ورش بالغ األهمية، 
وأنا السيد الرئيس، نحن نثمن عاليا ما قامت به اللجنة املوضوعاتية، 
 لكم التقرير، ألن اشتغلنا عليه في 

ْ
ْنِصيْفط

َ
وقبل نهاية هاع اليوم غ

الثة الصباح، لكن أنا أريد أن أعود 
ْ
ث
ْ
الوزارةواملكتب الوطني البارح حتى ل

إلى بعض املالحظات املنهجية بين يدي التقرير ألنه ما تفضلتم به السيد 
الرئيس وما تفضلت به الفرق مشكورة، يثير عدد من املالحظات، قلت 
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هذا ورش بالغ األهمية ملاعا؟ ألنه ألول مرة واحنا م�ضى علينا زمن يعني 
إلى أن يتم تقييم السياسات العمومية بشكل  البرملان كنا نسعى  في 
موضوعي، ألنه السياسات العمومية ترتبط بأهداف، قد تكون هذه 
الواقع تحول دونه مجموعة من  في  تنزيلها  ولكن  األهداف مسطرة، 
اإلكراهات، كاين اإلكراهات التمويلية وهذا عندها سياق، لكن كاين 
اإلكراهات السوسيو اقتصادية، وهاع اإلكراهات السوسيو اقتصادية 
هي إكراهات كبيرة جدا وتحتاج إلى مالءمة هذه السياسات العمومية 

مع هاد اإلكراهات ديال التنزيل.

ولكن بغيت هنا نشير، السيد الرئيس، أن الحكومة تعاملت بكل 
كاين كذلك من  التقييم ومن خالل حضور وزراء،  إيجابية مع هاع 
خالل التفاعل ديالنا في إمداد هذه اللجان بما نتوفر عليه من مواد، 
هاع املوضوع اللي اختارتو هاع اللجنة املوضوعاتية، دعوني أقول دارت 
مثال  تم�ضي  املوضوعاتية  اللجنة  ممكن  كان  ألنه  الصعب،  االختيار 
االستراتيجية الطاقية، اللي تبلورات في السياق اللي اململكة املغربية 
كانت بدات تتبلور استراتيجيات قطاعية، واللي غيكون بطبيعة الحال 
التقييم ديالها خاضع لواحد العدد من املؤشرات، ما عهبتم إليه السيد 
الرئيس، هو أنكم مشيتو لبرامج اللي انطلقت في أواسط التسعينيات 

PERGسواء بالنسبة ل

 PAGER، وآنذاك يجب أن نقول لم يكن لبلدي آنذاك أي معرفة 
َّ
وال

هذه  فبالتالي  العمومية،  السياسات  ديال  املقتضيات  بهاع  دربة  أو 
برامج جات ألن كانت واحد الحاجة ملحة، وتدارت هاع البرامج لكن 
الذي يحسب وهاع ال�ضي خاصنا نشيدو به، الذي يحسب للحكومات 
املتعاقبة أنها استمرت في هذه البرامج، رغم اإلكراهات استمرت في هاع 
البرامج، وعاود على بدئ السيد الرئيس، أنا بغيت نقول واحد الكالم، 
وفيه على كل حال واحد الرد على بعض املداخالت التي نحت جانبا 
ت بطبيعة الحال في سياقة أخرى، ما�ضي التقرير هو 

َ
ال

ْ
عن التقرير َوْدخ

محلها، أنا هاع املوضوع أعيشه بجوانحه، أنا كنت في البرملان، ودافعت 
عن هذه البرامج ولست في الحكومة، وليست هذه الحكومة من أطلقت 
هذه البرامج يجب أن نفتخر في بلدنا أننا استطعنا نمشيو من %18 في 
الكهربة القروية إلى أكثر من %99، وهذا اإلفتخار به ال يعني بطبيعة 
الحال أنه كاين واحد املجموعة ديال األمور يجب أن تعالج، لكن احنا 
أمام واحد البرامج التي يصح أن نقول فيها أنها عابرة للحكومات، راه 
مني تنتكلمو على أكثر من 20 سنة في الحد األدنى راه تنتكلمو على خمسة 
الحكومات، وحافظت هذه الحكومات على واحد الوتيرة، وال يصح ال 
عقال وال منطقا، أن تكون بعض املداخالت تجتزئ من التقرير لحظات 
تعتبرها لحظات مشعة وتنسبها إليها، وتقول أن ما كان من كذا من أمور 
ناقصة تنسبه إلى الحكومة الحالية، غير ما بغيتش ندخل في التفاصيل 
حتى ديال األرقام لألسف الشديد اللي جاءت في بعض املداخالت التي 
كانت خارج السياق، ومنها القضية ديال الحديث وهذا ما عندو حتى 
معنى وما عندو حتى سياق في العمل الذي قمتم به، والحديث عن تقزيم 

صالحيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

يا عجبا من يتحدث على هذا التقزيم! احنا تنتكلمو على مجموعة 
القوانين املكتب  اللي صادقتو عليها، وهاع مجموعة ديال  دالقوانين 
الوطني هو مؤسسة عمومية مملوكة للدولة املغربية، والشركة دمازين 
والقضية  املغربية،  للدولة  مملوكة  الخاص  القطاع  في  شركة  هي 
كلها تجميع لصالحيات في إطار واحد النظرة جديدة باش نمشيو في 
أفق 2030: %52، وأستغرب للذين لم ينتبهوا أن الذي أنيطت بهذه 
السياسة منذ أواسط التسعينيات هو املكتب الوطني للماء والكهرباء 
الصالح للشرب الذي أنقذته هذه الحكومة، ألن لو كان ما نقدناهش 
احنا كان غادي يم�ضي للحيط ما كان ال غايدير ال ضوء ال كهرباء، ما 
الرئيس،  السيد  ال�ضي،  هاع  تنقول  أنا  املشاريع،  هاع  غيكمل  كانش 
ما�ضي ردا على بعض املداخالت، أنا تنقولو ألنه هاع ال�ضي اللي تكلمتي 
عليه السيد الرئيس، السياق ديال تقييم السياسات العمومية يجب 
عموم  أن  هو  الجوهرية  األسباب  ألحد  موضوعيا  سياقا  يكون  أن 
السياسات العمومية ستكون عابرة للحكومات، وفي عيك الوقت آشنو 
ة، هاع الطريف مزيان 

َ
ْرَبل غانديرو؟ نبقاو هازين ونديرو بحال هذيك الدَّ

حيث أنا فيه، هاع الطريف ما�ضي مزيان حيث ما�ضي أنا فيه، هذه كلها 
مجموعة من األمور يشد بعضها بعضا وتضافرت فيها الجهود، ووصلنا 
فيها ما وصلنا إليه، وأعتقد أننا على مستوى األرقام ما كاينش ال يتناطح 
عجزا في األرقام التي نقدمها، تيمكن لينا نختلفو في الجودة وأنا متفق، 
وغانقول عالش ألنه هاع البرامج، السيد الرئيس، السادة النواب، جاءت 
في غياب أي برنامج أو بوادر سياسة عمومية للمملكة املغربية ملعالجة 
إشكالية تشتت املساكن في العالم القروي، وهاع ال�ضي خاصنا نشيرو 
لو، ألنه عندما نحتج بتجربة دول أخرى، دول أخرى عالجات اإلشكال 
ديال الشتات، يعني تتعالج إشكال الشتات تتعالج اإلشكال دالخدمات 
كلها، بمائها وكهربائها وتطهيرها واملدرسية منها و و و..، ألن خصنا نقولو 
للمواطنين، واحنا كنا صرحاء راه منين تيولي عندك واحد الكانون باش 
تدخل ليه املاء أو الضوء خاصك 600 ألف درهم أو يفوق علك، ويقول 
بعض املتدخلين ما تيهمش التمويالت خاصنا ضروري ندخلو كذا وكذا 
ْه ولكن باش غانديرو داك ال�ضي، ألنه التقييم السياسات العمومية  إيَّ
هو التقييم املوضوعي الذي ينأى عن بعض املواقف السياسية التي قد 
تكون متشنجة وعن بعض الفهومات التي ما تتقتضيهاش هاع التقييم، 
احنا تنقولو اململكة املغربية ما قدراش تعالج إشكالية الشتات، وهذا 
واقع ألسباب ثقافية وسوسيو اقتصادية، املواطن املغربي في البادية 
متمسك باألرض ديالو باغي يسكن فيها، وتيقول ليك أودي أنا ساكن 
فيها ولكن جيب لي املاء وجيب لي الضوء وجيب لي املدرسة إلى غير علك، 
وهذا في الحقيقة ملا انطلقت هاع البرامج في أواسط التسعينيات، هاع 
املوضوع ما كاينش، ولغاية اآلن ليست لدينا سياسة عمومية لنعالج هذه 
اإلشكاالت، لكن رغم علك التصور اللي عند الحكومة وبطبيعة الحال 
هو تصور ديال الدولة املغربية، هو أنه ما لم نستطع ربط هذه املساكن 
بالشبكة الكهربائية ألن هذا هو املطلب ديال الساكنة في الحقيقة، حيث 
املغاربة تيحسو بشوية دالحيف إال جيتي قلتي ليه غاندير ليك األلواح 
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الشمسية تيحس بحال إال هو ما�ضي بحال هذاك اللي ربطتيه بالشبكة 
الكهربائية، تنتكلم بطبيعة الحال على الشبكة ديال الجهد املنخفض، 
ولكن اإلكراهات اللي كاينة تفرض علينا أنه اآلن طورنا هاع القضية 
داأللواح الشمسية، وأصبحت من الناحية التكنولوجية ومن الناحية 
التقنية، تعطي خدمة معقولة لهؤالء املساكن الذين يصعب ربطهم 
بالشبكة الكهربائية، كذلك هناك بعض اإلكراهات اللي هي موضوعية، 
اْر ليها باعتبار أن السياسة العمومية يجب 

َ
صحيح السيد الرئيس ش

أن تكون منسجمة بين مختلف املتدخلين، ولكن ال يصح أننا نتكلموا 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  على  الجانب  واحد  في  فقط 
للشرب والحال أنه طرف من األطراف، واألطراف األخرى إعا لم تؤدي 
ما بذمتها من إلتزامات، وإعا لم تعالج إشكاليتها التي في بعض الحاالت 
تكون إشكالية سياسية مرتبطة بطبيعة الجماعة، بطبيعة الرئيس، 
بطبيعة املكتب املسير إلى غير علك، بالطبع غايوقع هاع ال�ضي اللي تيقولو 
السادة النواب والسادة املستشارين في الغرفة الثانية، أن هناك بعض 
الكوانين ال يصلها الكهرباء، فبالتالي السيد الرئيس اللي هو معول عليه 
في السنوات املقبلة، وأنتم أشرتم إلى هاع القضية ديال التحديد ديال 
الزمن، احنا منين تنتكلمو على الرقم اآلن اللي هو %99,20، ما تبقى 
وسبق لي أن صرحت بذلك وعلى كل حال ما�ضي غير عبد القادر اعمارة 
حتى الذي سيأتي هو أصبحنا في واحد املرحلة صعبة جدا هو أن عموم 
ما تبقى ربطه لن يكون سهال، إعن خاصو واحد اإلجتهاد آخر، اجتهاد 

كبير جدا اللي خاصو يستحضر هاع اإلكراهات التمويلية واإلكراهات.

في ما يتعلق بطبيعة الحال، القضية ديال املاء الصالح للشرب، 
الستينيات  أواسط  من  بالدنا  فيها  مشات  اللي  العمومية  السياسة 
املاء،  توفير  على  ركزات  اللي  السدود  ديال  سياسة  عندنا  كانت  ألن 
وهذا يحسب للحسن الثاني امللك الحسن الثاني هللا يرحمه، يحسب 
للحكومات التي جات، لكن بطبيعة الحال التدبير، تدبير هاع التزويد 
هذا في األول كان في اإلتجاه ديال أنه الدواوير تتوفر على مصدر من 
وقالو  النائبة  السيدة  قالت  كما  الحال  بطبيعة  اآلن  املاء،  مصادر 
السادة النواب هناك تطور آخر في اتجاه أن يكون اإليصال الفردي، 
واإليصال الفردي ضرورة يجب أن يرتبط بالتطهير، وهاع ال�ضي عندنا 
فيه برنامج، لكن بطبيعة الحال هذه أمور اآلن أصبحت واضحة، وفي 
السنوات املقبلة بطبيعة الحال جميع الدواوير التي يمكن ربطها ربطا 
فرديا ستصل، كاين هناك مسألة أردت أن أشير إليها هو أنه ما كاينش في 

الحقيقة تفريق ما بين املواطنين في هاع املجال، ألنه احنا منين تنتكلمو 

 la triple phase على الكهرباء، راه في هاع السنوات األخيرة كنا تنديرو

حتى بالنسبة للعالم القروي، ما�ضي تنديروه في املدينة وما تنديروهش 

في القرية، ألن تنعرفو بأن هاع ال�ضي مرتبط بواحد املجموعة ديال 

هو  الرئيس،  السيد  حاجة  آخر  ولصالحه،  الساكنة  لصالح  األمور 

 la بأن  وقلنا  الرئيس،  السيد  اجتماع حضرتيه  أول  أمناء  كنا  احنا 

quantification يعني تقدير اإليجابيات ديال هاع ال�ضي ديال الكهرباء 

 la Bird واملاء الشروب، قلنا أننا على أبواب أن نطلق دراسة بشراكة مع

اللي أعطاتنا واحد الهيبة، واللي غادي تسمح لينا باش نعطيو مؤشرات 

حقيقية على هاع اإليجابيات، احنا متأكدين بأن هاع ال�ضي كان عندو 

أثار على الصحة الساكنة، على التمدرس ديالها على األمور على األنشطة 

املذرة للدخل، ولكن تقييمها يجب أن يكون من خالل دراسة ونحن اآلن 

في طور إنجازها، وستغني هاع العمل اللي دارتو اللجنة املوضوعاتية، 

إعن باش نلخص السيد الرئيس، احنا غادي نمدوكم بالتفاصيل كاين 

بعض األمور ما بغيتش نرجع ليها بحال هاع القضية ديال الرقم ديال 

مليون و300 الساكن ما�ضي صحيح، ما�ضي صحيح البتة ألن بنيتو على 

5.5 ديال املواطنين فكل كانون، والحال أن 2014 اللي دارتو املندوبية 

السامية للتخطيط تيتكلم على 4.5 هذه من جملة املالحظات، ولكن 

احنا سنمدكم بهذا بكل تفصيل حتى يضمن في التقرير ويكون بطبيعة 

الحال هذا العمل عمل إن شاء هللا سيكون له ما بعده، شكرا السيد 

الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين.

ا سي لا رئيسل:

تقييم  في  أول تجربة  نكون قد قدمنا  بهذا  الوزير،  السيد  شكرا 

السياسات العمومية، ال زال املسار طويال، شكرا األخوات واإلخوان 

على هذا التفاعل.

وإعا سمحتم نمر، دبا ما كاين�ضي التعقيب على الحكومة، هو في 

ديال  أسلوب  ما�ضي  التقرير، هذا  في  نتكلمو  كول�ضي  حقيقة خاصنا 
رقابي، كندير هذا ونرد عليه، كول�ضي خاصنا ناقشو التقرير، نحتكم إلى 

املرجعية اللي هي التقرير، إما عندنا الثقة في هاعي اللجنة وعملت واحد 
العمل وإما ما عندناش فيها الثقة، إعن ما نديروش هاع التقرير ونديرو 

حاجة أخرى... إعا سمحتم نمر إلى الجلسة االختتامية.
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نحضرلااجلسللا ثةنيللقاألربذينلبذ لا ثالثمةئل

)ااجلسللاا تةنيلل  قر1لأبريللغ 15(

ا تةريخ: األربعاء 29 شوال 1437ه ) 3 غشت 2016م(.

ا رئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ا توقي5: تسعة وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة زواال 
والدقيقة الثالثة والعشرين.

 )2016 أبريل  )دورة  الربيعية  الدورة  اختتام  األعمةل  ج قلل
التاسعة  التشريعية  الوالية  من  الخامسة  التشريعية  السنة  من 

.)2016-2011(

ا سي لراشي لا طة بيلا ذلميلرئيسلنجلسلا مواب،لرئيسل
ااجلسل:

بسملهللالا رحمنلا رحيملقا صال1لقا سالملعلىلخةتملاألنبيةءل
قاملرسلين.

ا سي انلا وزيرانلاملحترنةن،

حضراتلا سي اتلقا سةد1لا موابلاملحترنون،

يسرني أن نلتقي في هذه الجلسة التي نخصصها الختتام آخر دورة 
عادية ضمن هذه الوالية التشريعية، الستحضار ما تم إنجازه خالل 
الخمس سنوات املاضية من العمل النيابي الجاد واملسؤول واملنتظم 
واملؤسس أيضا ملرحلة جديدة من تاريخ املغرب املعاصر، وأساسا في 
بعده املرتبط بالعمل البرملاني، وهو ما لم يكن ليتحقق لوال االنخراط 
الجماعي للسيدات والسادة النواب وروحهم الوطنية العالية وعزمهم 
على بذل مزيد من الجهد واالجتهاد واملثابرة النجاح هذه الوالية التي قال 
عنها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا في افتتاح سنتها التشريعية 

الثانية إنها »والية تشريعية مؤسسة ورائدة«.

وتقت�ضي اللحظة أيضا، وقد وصلنا الى املحطة األخيرة من هذه 
الذي  والسيا�ضي  التاريخي  السياق  نستحضر  أن  التشريعية،  الوالية 
أطر هذه الوالية، إنها والية كما تعلمون جاءت مباشرة بعد إقرار بالدنا 
 
ً
لدستور جديد صودق عليه من طرف الشعب املغربي وكان تجسيدا

إلرادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وتطلعات الشعب املغربي، 
مما مكن من الولوج إلى عهد جديد من اإلصالحات السياسية والبناء 
املؤسساتي وحماية الخيار الديمقراطي وتعميقه كأحد ثوابت النظام 
الدستوري للمملكة. وقد مكنت هذه املراجعة الدستورية من تعزيز 
موقع البرملان، وتقوية سلطاته الدستورية، والوظائف املنوطة بها إسوة 

بالديمقراطيات الرائدة على الصعيد الدولي.

وال شك أن هذه الثورة الهادئة التي أبدع املغرب واملغاربة في صنعها 

قد جسدت مرة أخرى متانة مسارنا السيا�ضي والتنموي، وعكست نضج 
الشعب املغربي وحكمة قيادته وتبصرها في خلق دينامية جديدة في 
الدولة واملجتمع، مع الحرص على تفعليها في إطار من التدرج والعقالنية 
البنية  وتطورات  والدولية،  الوطنية  السياقات  مختلف  واستيعاب 

املجتمعية ببالدنا.

ونحن نستحضر هذا املسار البرملاني خالل هذه الفترة التي تزامنت 
مع الذكرى الخمسين إلحداث أول برملان منتخب سنة 1963، حيث 
حرص املجلس على تخليد هذا الحدث التاريخي املهم من خالل تنظيم 
تظاهرة برملانية كبرى حظيت بالرعاية السامية لجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، وكذا تالوة رسالة مولوية كريمة في إشارة كانت لها 

داللتها الرمزية القوية.

وقد أتاح لنا تخليد هذه الذكرى الوقوف على ما تم إنجازه طيلة 
الخمسين سنة املاضية من عمر البرملان، وتثمين التراكمات التاريخية 
والسياسية والديمقراطية، وفي نفس الوقت بلورة خارطة طريق لتطوير 
وتأهيل العمل البرملاني طبقا للمعايير الدولية املعتمدة في هذا املجال، 
من  بكثير  تتبعها  يتم  التي  اإلصالحية  األوراش  من  العديد  وتدشين 

التقدير واالهتمام من طرف أصدقائنا وشركائنا الدوليين.

لقد كنا واعين منذ بداية هذه الوالية التشريعية بالسقف العالي 
للدستور وأحكامه، وكذا مختلف الرهانات والتحديات التي تنتظرنا 
حتى نكون في مستوى تطلعات جاللة امللك، وانتظارات الشعب املغربي، 
إال أنه بفضل الجهد الجماعي لكافة السيدات والسادة النواب، وبما 
تحلوا به من روح وطنية ومسؤولية سياسية وتفان في خدمة املصلحة 
الوطنية العليا وتغليب ثقافة الحوار واإلنصات لآلخر، استطعنا تحقيق 
حصيلة ايجابية مشرفة للمجلس ساهمت في تكريس النموعج املغربي في 
الديمقراطية التمثيلية والتحديث السيا�ضي وبناء املؤسسات املواطنة.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

مسؤولية  حزم  بكل  التشريعية  الوالية  هذه  خالل  تحملنا  لقد 
بناء ممارسات برملانية، وتقاليد ديمقراطية جديدة وعلك استنادا الى 
الدستور وانتظارات األمة وقائدها جاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، حيث عملنا على إرساء دعائم واضحة لحكامة برملانية جيدة قصد 
الدستور،  التي نص عليها  القانونية واملؤسساتية  تفعيل املقتضيات 
وكذا تعزيز دور املجلس في أدائه النيابي، ثم تطوير املؤسسة النيابية 
والرفع من فعاليتها، فضال عن التأهيل املادي والتقني لفضاءات عمل 
وما  النواب،  والسادة  السيدات  عدد  ارتفاع  بعد  والسيما  املجلس 

يستلزم علك من عمل ملواكبة هذا املستجدات.

وال شك أن هذه األوراش الطموحة قد تطلبت عددا من األدوات 
القانونية والفكرية والعملية لتفعيلها. وفي هذا الصدد بلور املجلس 
خطة لتطوير وتأهيل مجلس النواب، خطة استراتيجية لتطوير وتأهيل 
مجلس النواب واإلرتقاء به تنظيما ومؤسساتيا إلى مستوى اختصاصاته 
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الواسعة املنصوص عليها في الدستور، تلك الخطة التي اعتبرها جاللة 
امللك في خطابه السامي في الذكرى الخمسينية إلحداث البرملان على أنها: 
»تشكل مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه املؤسسة بما ينطوي 
عليه من تحفيز ألعضائها وجميع مكوناتها في اتجاه املزيد من املبادرة 

واالبتكار«. انتهى خطاب جاللة امللك.

وفي إطار تفعيل هذه الخطة، عملنا على مراجعة النظام الداخلي 
للمجلس، وحرصنا على أال تكون هذه املراجعة عات أبعاد تقنية محضة 
تتوخى فقط املالءمة الشكلية ملقتضيات الدستور وأحكامه، بل سعينا 
إلى أن تكون وثيقة مرجعية حقيقية لتأهيل املؤسسة وتكريس حكامتها 
فعالية  يؤمن  البرملاني،  لنظامنا  جديدة  قواعد  وتأسيس  البرملانية، 
الوطني،  السيا�ضي  النظام  داخل  إشعاعها  ويعزز  النيابية  املؤسسة 

ويرسخ مكانتها في محيطها الدولي والجهوي.

كما عمل املجلس ضمن النظام الداخلي الجديد على بلورة مدونة 
لألخالقيات البرملانية عات بعد قانوني، وعلك استجابة للخطاب امللكي 

السامي في افتتاح السنة التشريعية الثانية من هذه الوالية.

وبنفس الروح اإلصالحية شرع املجلس في فتح هذا الورش مجددا 
حرصا منا على مزيد من تطوير املؤسسة وتأهيل وظيفتها الدستورية 
القانونية  في علك مختلف اإلشكاليات  النيابي، مستحضرين  وأدائها 
والعملية التي عرفتها التجربة واملمارسة البرملانية خالل هذه الوالية، 

واملمارسات الجيدة على املستوى الدولي.

بوظائفه  بالرقي  فقط  يرتبط  ال  البرملان  تأهيل  بأن  منا  واقتناعا 
الدستورية، بل أيضا بتطوير بنياته التنظيمية والتقنية واملؤسساتية 
وجعلها مواكبة لروح العصر ومنخرطة في تحوالته السريعة، عملنا خالل 
هذه الوالية على إحداث تحول نوعي في استعمال تكنولوجيا االعالم 
 طموحا للبرملان اإللكتروني يتضمن عدة 

ً
والتواصل، وأطلقنا مشروعا

تدابير وإجراءات مكنتنا اليوم من جعله نموعجا متطورا على املستوى 
الجهوي يحظى بتقدير واعتراف من لدن عدد من األصدقاء البرملانيين 
األجانب، مما حدا ببعض الدول الصديقة إلى التطلع لالستفادة من 
تجربتنا ومختلف منجزاتها. وضمن هذه الرؤية املتقدمة، قام املجلس 
واإلدارة  والرقابة  التشريع  في مجال  أنظمة معلوماتية حديثة  بوضع 

لعمل املجلس.

قبيل  الهيكلية من  األوراش  إنجاز عدد من  أيضا، على  وحرصنا 
إحداث مركز للبيانات طبقا للمعايير الدولية، وإنجاز نظام لالستنساخ 
األوتوماتيكي ملحاضر الجلسات العمومية واجتماعات اللجان النيابية، 
-اآلن راه حنا كنتكلمو وهاد ال�ضي كيتكتب، االستنساخ األوتوماتيكي، 
نظام  وإنجاز  الدولية،  للمعايير  طبقا  ياخدو-  املحضر  بغى  اللي  دابا 
واجتماعات  العمومية  الجلسات  ملحاضر  األوتوماتيكي  لالستنساخ 
اللجان النيابية، وألول مرة في املغرب يتم إنجاز نظام مماثل وبكفاءات 
مغربية، يمكن من الحصول على محضر الجلسة العمومية ومحاضر 

اجتماعات اللجان في وقت وجيز، وقد شرعنا في تفعيله خالل هذه 
الدورة التشريعية املنتهية.

ومن أجل تأمين النظام املعلوماتي للمجلس، تم إجراء الدراسات 
الضرورية لتقييم املخاطر املرتبطة بأمن املعلومات ومعالجتها، واتخاع 

اإلجراءات املناسبة للحد من تأمينها.

وفي نفس السياق، حرصنا على إحداث بوابة إلكترونية جديدة 
للمجلس توفر خدمات أكثر تفاعلية مع مختلف الفعاليات الوطنية 
واملجتمعية، وهو ما يعزز من مكانة املؤسسة النيابية، ويرسخ اشعاعها.

واستنادا للمقتضيات الدستورية بشأن الجريدة الرسمية للبرملان، 
للمداوالت  اإللكترونية  الرسمية  الجريدة  إطالق  الوالية  عرفت هذه 
العامة في صيغتها اإللكترونية على البوابة الرئيسية ملجلس النواب، 
 أكثر ومما يوفر املعلومة البرملانية للسيدات 

ً
مما جعل املجلس منفتحا

والسادة األعضاء ومراكز البحث والجمهور والنا�ضئ منه على الخصوص.

وفيما يخص تثمين عاكرة املؤسسة والحفاظ على املوروث التاريخي 
للمجلس، تم تجميع ورقمنة الرصيد الوثائقي للمجلس، وتهيئة مقر 
جديد لألرشيف، واعتماد نظام لتدبيره، وتوفير مختلف وسائل وآليات 
التنظيم واملعالجة وفق املعايير املعمول بها دوليا، مما من شأنه أن 
يشكل أداة أساسية لعمل السيدات والسادة النواب والفرق واللجان 

النيابية واملصالح اإلدارية وجميع الباحثين.

ومن جهة أخرى، تمت فهرسة جزء مهم من فيديوهات الجلسات 
العمومية قصد توفير قاعدة املعطيات السمعية البصرية لتدخالت 
السيدات والسادة النواب بالجلسات على مستوى الشبكة الداخلية 
أو  النائب  الفيديوهات حسب  تلك  عن  البحث  وإمكانية  للمجلس، 

املوضوع أو مفاتيح أخرى.راه وصلنا حتى ل 97 دابا.

وفي نفس السياق، تم وضع نظام إلكتروني لتدبير الوثائق بمجلس 
كل  بتخزين  املرقمن،  األرشيف  تخزين  إلى  باإلضافة  يسمح  النواب، 
الوثائق املتداولة في املجلس والحصول عليها بسرعة، بما فيها املراسالت، 

والتقارير، والنصوص التشريعية.

الحالية  التشريعية  الوالية  عرفت  املنجزات،  هذه  الى  واستنادا 
تنسيقا وثيقا مع مجلس املستشارين فيما يخص األنظمة املعلوماتية، 
إع ألول مرة تم إطالق البوابة اإللكترونية املوحدة بين مجلس النواب 
املعلوماتية  البنيات  جعل  على  عملنا  كما  املستشارين،  ومجلس 
والتطبيقات والبرامج املعلوماتية التي تم إنجازها باملجلس مجاال مشتركا 

ملجل�ضي البرملان.

وتكريسا لهذه التراكمات، وبهدف مواصلة تأهيل األداء النيابي ودعم 
قدرات املؤسسة، عملنا خالل هذه الوالية التشريعية على استثمار 
وبعض  وشقيقة  صديقة  دول  برملانات  من  بعدد  الثنائية  عالقاتنا 
املؤسسات الدولية، وأطلقنا ثالثة مشاريع كبرى في إطار التعاون التقني 
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الدولي بما في علك مشروع التوأمة املؤسساتية بين املجلس والجمعية 
الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني املمول من االتحاد األوربي 
من أجل تقوية املؤهالت والقدرات امليدانية في مجال التشريع واملراقبة 
البرملانية والدبلوماسية املوازية واإلدارة البرملانية. وسيرا على نفس النهج 
سبق ملجلس النواب خالل هذه الوالية أن قام بالتوقيع على اتفاقيات 
تعاون مع بعض املنظمات الدولية، وخصوصا مجموعة البنك الدولي، 
ومشروع التعاون مع مؤسسة westminster Foundation ، ومشروع 
 
ً
ثالث ممول من صندوق التحول للشرق األوسط وشمال إفريقيا، علما
بأن القرار األول واألخير ملخططات العمل ومضمونها والخبرات املطلوبة 

يضعها وينفذها مجلس النواب.

واملسؤول  الجاد  البرملاني  العمل  أن  الثابت  إيماننا  من  وانطالقا 
يستلزم توفير الشروط املادية الالزمة ألداء السيدات والسادة النواب 
للمهام املنوطة بهم، تم خالل الوالية الحالية إطالق ورش كبير لتأهيل 
وفقا  تجهيزاتها  وعصرنة  املجلس  مرافق  وتجديد  العمل،  فضاءات 

للمعايير املعمول بها على املستوى الدولي.

واحتراما لكل شروط الصفقات العمومية، اللي بغى يفهم يفهم. 
أتوجه بهذا الخصوص  لي حضرات السيدات والسادة أن  واسمحوا 
ببالغ الشكر واالمتنان إلى جميع أعضاء مكتب املجلس، سواء الحالي أو 
السابق، ومن خاللهم كافة السيدات والسادة النواب على املجهودات 
املشتركة قصد اإلشراف والسهر على هذه األوراش البنيوية. والشكر 
وامللموس،  الفعلي  انخراطها  على  املجلس  إلدارة  كذلك  موصول 
ومواكبتها الدائمة واملنتظمة لهذه املشاريع املهيكلة في مختلف مراحل 

إنجازها، وعلك ما يستحق كل التقدير والتشجيع.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

البداية خصوصية هذه الوالية، كما استشعرنا  لقد أدركنا منذ 
املسؤولية الكبرى امللقاة على عاتقنا بالنظر إلى جدول األعمال الغني 
واملتنوع ملؤسستنا النيابية، حيث ظل تفعيل الدستور ضمن أولويات 
املجلس، حتى نكون عند حسن ظن جاللة امللك نصره هللا وعند حسن 
لالختصاصات  الفعلي  التجسيد  مستوى  على  املغربي  الشعب  ظن 
الجديدة للمجلس، أو إقرار القوانين التنظيمية، واملساهمة في وضع 
مرتكزات املؤسسات الدستورية الجديدة، وقبل أسابيع قليلة كان لدينا 
تمرين ديمقراطي مهم إع قام املجلس في خطوٍة أولى من نوعها في الحياة 
البرملانية املغربية بانتخاب أعضاء املحكمة الدستورية، مساهمة في 

إرساء املؤسسات الدستورية الوطنية.

الفترة  هذه  طيلة  املبذولة  باملجهودات  نعتز  السياق،  نفس  وفي 
لدراسة ومناقشة عدد من القوانين التنظيمية، ال شك وأنكم تدركون 

قيمتها النوعية وإسهامها في إستكمال البناء الدستوري.

وضمن هذه املسار املخصص لتفعيل الدستور، كان املجلس أيضا 
على موعد مهم ملناقشة عدد من القوانين املرتبطة بعدد من املؤسسات 

الوطنية املنصوص على إحداثها في الدستور.

وإلى جانب هذا الورش الكبير، عرف املجلس طيلة هذه الوالية 
نشاطا تشريعيا وعمال متواصال لكافة السيدات والسادة النواب، سواء 
داخل اللجان النيابية أو على مستوى الجلسات، إع تمت املصادقة 
 21 تنظيمي،  18 مشروع قانون  بينها  362 مشروع قانون، من  على 
مقترح قانون. املجموع 383 قانون صادق عليه مجلس النواب في هذه 
الفترة، هذه الوالية مقابل 224 قانون في الفترة ما بين 2007-2002، 
156 مشروع قانون، 16 مقترح قانون، 172 قانون 2011-2007، 383 

قانون في هذه الوالية التشريعية.

ملا كنقول في األول انخراط الجميع، إعن هذا االنخراط هذه هي 
الحصيلة ديالو بغض النظر عن املواقع لكل فريق فريق، وبهذه املناسبة 
كنتقدم بالشكر للجميع، الفرق النيابية والسيدات والسادة النواب 

اللي في مرات عديدة يتنازلون عن املساطر من أجل املصلحة العليا.

إن هذه الحصيلة تبقى في تقديرنا إيجابية جدا ليس فقط بالنظر 
إلى العدد اإلجمالي للقوانين املصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية 
الحياة  في  املقبلة  للمرحلة  التأسي�ضي  القوانين وأهميتها ودورها  هذه 

السياسية والدستورية لبلدنا.

وفي هذا اإلطار، أود التنويه عاليا بالعمل القيم الذي بذلته كافة 
باألعمال  النهوض  في  التشريعية  الوالية  هذه  طيلة  النيابية  اللجن 
املوكولة إليها، وأساسا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص التشريعية، 
وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد االجتماعات املنعقدة، بل 
أيضا عدد وقيمة التعديالت التي تقدم بها السيدات والسادة النواب 
الرقي  في  رمزيته  وله  مهم  معطى  وهو  تعديال،   8500 تجاوزت  والتي 
باملمارسة النيابية وتجويدها، وتكريس دور املجلس كفاعل أسا�ضي في 

املشهد السيا�ضي والدستوري الوطني.

أما على صعيد املراقبة البرملانية، فقد شهدت مؤسستنا النيابية 
املراجعة  مع  بارتباط  وعلك  متواصلة،  دينامية  الوالية  هذه  خالل 
الدستورية األخيرة التي وفرت لنا أفقا واسعا ملراقبة العمل الحكومي، 
ومكنتنا من عدد من الوسائل واآلليات املهمة واملتنوعة الكفيلة بضمان 
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ قيم الشفافية 

واملساءلة وربط املسؤولية باملحاسبة.

بانتظام الجلسات الشهرية  باعتزاز أن املجلس عقد  وقد سجلنا 
املخصصة ألجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة السيدات والسادة النواب 
في مجال السياسة العامة، التي شكلت لحظة لتأصيل الحوار والنقاش 
الجدي والبناء، رغم ما شهدته هذه الجلسات بين الفينة واألخرى من 
حدة أو سجال في بعض املناقشات، وهي ظاهرة عادية صحية تنم عن 

حيوية ودينامية في تبادل االفكار واملقترحات.

وفيما يخص األسئلة الشفوية، تم تسجيل تطور في عدد األسئلة 
قبل  من  وتتبعها  الجلسات  جاعبية  في  ملحوظ  وتحسن  املطروحة، 
تم  التي  واإلجراءات  التدابير  بفضل  وعلك  واملواطنين،  املواطنات 
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اتخاعها على مستوى عقلنة الغالف الزمني لجلسات األسئلة، وتنظيم 
تناول الكلمة.

وفي هذا اإلطار، أجابت الحكومة على 3433 سؤاال شفويا ضمنها 
.double 556 سؤاال آنيا، بحيث عدد التعديالت يفوق بكثير األسئلة

سؤال   26925 توجيه  تم  فقد  الكتابية،  األسئلة  بخصوص  أما 
السيد  18184 سؤاال كتابيا والباقي خصو  كتابي، تمت اإلجابة على 
الذمة، خاصكم  في  هادي  أكتوبر،  هنا ل6  من  لنا  يصيفطو  الوزير 

تجاوبونا على األسئلة ديالنا.

تفعيل  على  الفترة  هذه  خالل  عملنا  الدينامية،  لهذه  وترسيخا 
املقت�ضى الرقابي الدستوري املتعلق بتقديم الحصيلة املرحلية لعمل 
والنقاش حول  التفاعل  املجال ملزيد من  أتاح  الذي  األمر  الحكومة، 

قضايا الشأن العام وانشغاالت مختلف الهيئات الوطنية واملجتمعية.

التشريعية، عقد  الوالية  التي عرفتها هذه  القوية  اللحظات  ومن 
البرملان الجلسة السنوية ألول مرة لتقييم السياسة العمومية وعلك 
بعد استيفاء كافة الشروط املنهجية والفكرية والقانونية واإلجرائية 
للتنمية  موضوعه  والذي خصصنا  الورش،  هذا  إلنجاح  واملسطرية 
القروية ببالدنا. ولنا أن نفخر بكون مجلس النواب هو البرملان الوحيد 
على املستوى الدولي الذي يتوفر على إطار مرجعي لتقييم السياسات 

العمومية.

وما من شك أن هذا التمرين الديمقراطي التأسي�ضي، وهذه اآللية 
البرملانية الرائدة ستكون سندا حقيقيا إلثراء رصيد املؤسسة النيابية، 
كما سيعمق املكاسب املتميزة التي عرفتها املؤسسة البرملانية طيلة هذه 
الفترة بما يقوي حضورها وتفاعلها وتأثيرها في املشهد السيا�ضي الوطني، 

وامتداداتها املجتمعية.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

بين  التعاون  توطيد  بأهمية  البداية  منذ  قناعة  لدينا  كانت  لقد 
املؤسسات، وهي الرؤية التي مكنتنا من خلق دينامية في التنسيق مع 
مجلس املستشارين، إع أحدثنا لهذه الغاية لجنة مشتركة تضم ممثلين 

عن كل مجلس.

مع  العالقات  بمستوى  اعتزازنا  الخصوص  بهذا  سجلنا  كما 
املؤسسات الدستورية وخصوصا املجلس األعلى للحسابات، واملجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، واللذين سبق لهما أن قدما أمام مجلسنا 

تقريريهما السنوي حول أعمالهما.

وانطالقا من إيماننا أن املجهودات التي نقوم بها في رحاب املجلس 
تكون  أن  لها  وينبغي  العمومي،  الفضاء  الى  بها  نرتقي  أن  الى  تحتاج 
منفتحة ومتفاعلة ولها امتداداتها الوطنية وأبعادها املجتمعية، نظمنا 
فعاليات  بمشاركة  العلمية  والندوات  الدراسية  األيام  من  مجموعة 

املجتمع املدني.

كما كان حدث نقل جلسات املجلس عن طريق لغة اإلشارة فرصة 
واملواطنين،  املواطنات  أكثر على شريحة واسعة من  لالنفتاح  نوعية 

وإشراكهم في تتبع العمل البرملاني ببالدنا.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

كبير،  ياهتمام  الوالية  هذه  خالل  الديبلوماسية  حظيت  لقد 
وحرصنا على تعزيز حضورها وأدائها وفعاليتها، كدبلوماسية مبادرة 
السامية  امللكية  التوجيهات  من  وأفقها  أهدافها  تستمد  استباقية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا التي يعبر عنها جاللته 
في مختلف املناسبات، وخصوصا عند افتتاح أعمال البرملان كل سنة، 
بكل  الدولية  الساحة  التي تشهدها  التغيرات  كما تستوعب مختلف 
تناقضاتها واختالالتها، وأيضا بنقط قوتها ومختلف الفرص التي تتيحها 

للفاعلين فيها.

وقد تشرفنا برئاسة عدد من املنظمات البرملانية الدولية الوازنة على 
الصعيدين اإلفريقي واألورومتوسطي، عربونا من شركائنا وأصدقائنا 
على الثقة في بالدنا ومؤسساتها، وتقديرا ملكانتها ودورها الدولي وتجربتها 
بموازاة  الناجح، كما عملنا  التنموي  الواعدة ومسارها  الديمقراطية 
مع علك على الحفاظ على عالقاتنا املتميزة واالستراتيجية مع شركائنا 
البرملانيين، وخصوصا في املنتديات واملحافل البرملانية الجهوية والقارية، 
وحرصنا على الدفاع عن املصالح العليا لبالدنا، وفي مقدمتها قضية 

وحدتنا الترابية.

كما عملنا على عقد دورات منتظمة للمنتديات البرملانية املشتركة 
مع كل من اسبانيا وفرنسا، واللجنة البرملانية الـمشتركة مع الجمعية 
الوطنية للكبيك، فضال عن التوقيع على اتفاقيات التعاون البرملاني مع 

عدد من املجالس الشقيقة والصديقة.

وحرصنا باإلضافة إلى علك على تنويع عالقاتنا الثنائية مع مختلف 
باعتزاز  فإننا نسجل  البرملانية. وفي هذا اإلطار،  املناطق والفضاءات 
وأساسا  الفضاءات  تلك  في  حققناها  التي  الديبلوماسية  املنجزات 
التوقيع على اتفاقية انضمام املغرب كعضو مالحظ دائم لدى برملان 
أمريكا الوسطى، وكذا انضمام املغرب كعضو مالحظ في منتدى رؤساء 
ورئيسات املؤسسة التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي، كما وقعنا 
قبل أسابيع قليلة ماضية على اتفاقية تعاون وصداقة يتم بموجبها 
ومجلس  االنديز  دول  برملان  بين  دائمة  بصفة  مشتركة  لجنة  إنشاء 

النواب.

الوالية  هذه  امتداد  علضى  لنا  كانت  اإلفريقي  ببعدنا  وارتباطا 
مختلف  في  متواصل  وحضور  مكثفة  برملانية  أنشطة  التشريعية 
البرملاني  لالتحاد  رئاستنا  استثمار  اإلفريقية، وعملنا على  الفضاءات 
والروحية،  والجغرافية  التاريخية  روابطنا  تمتين  أجل  من  االفريقي 
وتعبئة الطاقات اإلفريقية والخبرة والسابقة من أجل رفع التحديات 
أخرى  جهة  ومن  لشعوبها،  واعد  مستقبل  وبناء  القارة  تعرفها  التي 
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حرصنا على تعزيز مكانة مؤسستنا في الفضاء األورومتوسطي، خاصة 

من خالل رئاستنا للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط.

وقد ظل الخيط الناظم في هذا األداء الديبلوما�ضي املشع ملؤسستنا 

النيابية وللسيدات والسادة النواب، هو االنتصار للقيم الكونية، قيم 

والتعايش  والحرية  والسلم  والتضامن  واملساواة  والتسامح  الحوار 

والدفاع عن مبادئ العدالة واملشروعية، وهي املبادئ التي ظلت دائما 

مرجعا لنا في الدود عن قضايانا العربية واإلسالمية وفي طليعتها القضية 

املستقلة  دولته  إقامة  في  الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية، 

األصيلة  الكونية  القيم  كما ظلت هذه  الشريف،  القدس  وعاصمتها 

أيضا ركيزتنا في التعبير عن مواقفنا تجاه عدد من التحديات واملخاطر، 

وخصوصا التصدي لظاهرة اإلرهاب، واإلعالن عن تضامننا املطلق مع 

كافة الشعوب التي عانت من ويالت الهجمات اإلرهابية الدنيئة التي 

تتنافى مع املبادئ اإلسالمية السمحة، ومثله اإلنسانية العليا.

وظلت قضية وحدتنا الترابية الدولية في مقدمة مهامنا، إع سعينا 

النزاع  إلى توضيح خلفيات هذا  الترابية  ثابت بعدالة وحدتنا  بإيمان 

وأبعاده وتداعياته وانعكاساته املحتملة على كل املنطقة، كما عملنا 
على شرح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بالدنا كمقترح واقعي 

وعي مصداقية من أجل إنهاء هذا الصراع املفتعل.

املتميز  الديبلوما�ضي  الحضور  جوانب  بعض  نستعرض  ونحن 
ملؤسستنا خالل هذه الوالية، أود أن أشيد مرة أخرى باملجهود الجماعي 
لكافة السيدات والسادة النواب في مختلف الشعب الوطنية واللجان 
املشتركة على ما قام به الجميع من أجل الدفاع عن مصالح بالدنا 
الوطنية  لقضيتنا  التأييد  وحشد  الترابية  وحدتنا  خصوم  ومواجهة 
األولى، علك املجهود الذي يرسخ اليوم بكيفية واضحة املكانة املقتدرة 
ملؤسستنا على صعيد مختلف فضاءات التعاون البرملاني دوليا وجهويا، 
وما أصبحت تحظى به من تقدير واحترام بفضل جدية ومثابرة نوابنا 

ونائباتنا.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

عمل  نتيجة  هي  اليوم،  بها  نعتز  التي  املشرفة  الحصيلة  هذه  إن 
جماعي ساهم فيه كافة السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة، 
وهي مناسبة أخرى للتنويه بأداء كافة أجهزة املجلس من مكتب ورؤساء 
ورؤساء فرق ومجموعات ورئيسات ورؤساء اللجان النيابية ومجموعات 
العمل املوضوعاتية، والشكر موصول إلى السيدات والسادة الوزراء 
وفي مقدمتهم السيد رئيس الحكومة، وأخص من بينهم السيد الوزير 

املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

وال شك أن هذا العمل ما كان ليتحقق على النحو املطلوب لوال 
 رهن إشارة قرار أجهزة 

ً
جهود اإلدارة البرملانية كذلك التي كانت دوما

املجلس ومنفذة له.

كما أود أن أتوجه بنفس املناسبة بتحية تقدير واعتبار وامتنان 

إلى كل املصالح الساهرة على أمن املجلس من قوات مسلحة ملكية 

ومصالح أمنية ووقاية مدنية.

والشكر موصول كذلك إلى وسائل اإلعالم بأنواعها على مواكبتها 

وتتبعها ألنشطة املجلس طيلة هذه الفترة. القشابة ديالنا واسعة، واخا 

هذا القشابة ديالنا واسعة غير ديرو األخبار صحيحة، وانتقدونا، لكن 

األخبار الكاعبة سامحكم هللا ما غندير تكذيب ما غندعيكم، السيدات 

والسادة النواب راه كيعرفوا كيفاش األمور ديالنا كتدور بالشفافية 

املطلق داخل املجلس، واللي بغى يغلب الطالبي يم�ضي للدائرة.

البناء الديمقراطي واملؤس�ضي شأنه في علك شأن كافة  في مجال 

ميادين البناء واإلصالح ليست هناك محطة نهائية أو نموعج مكتمل، 

بل األمر يتعلق بسيرورة من التراكم واالجتهاد والعطاء املتواصل، وإعا 

تنفيذ  استكمال  من  الجميع  وتعبئة  انخراط  بفضل  تمكنا  قد  كنا 

جدول أعمال هذه الوالية، فإننا على يقين من أن املجلس سيواصل 

خالل الوالية التشريعية املقبلة مسار اإلنتاج واإلصالح والتأهيل بهدف 

خدمة  ببالدنا  الديمقراطية  املمارسة  وتقوية  املكتسبات،  تحصين 

للمصالح العليا للمملكة تحت القيادة الحكيمة مللكنا املصلح املجدد 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

حضراتلا سي اتلقا سةد1،

علينا أن نقدر قيمة ونعمة االستقرار الذي تتميز به بالدنا تحت 

ترسخ مؤسساتنا  أهمية  ونقدر  السادس،  امللك محمد  قيادة جاللة 

وبنائنا الديمقراطي الذي توجد امللكية في صلبه كركيزة ولحمة للتماسك 

إنها مسؤوليتنا األخالقية  املغرب،  في  املؤسساتي  والبنيان  االجتماعي 

إلى  واإلحتكام  الوطني  املشروع  تملك  في  ونخب  كأحزاب  والسياسية 

بالحق  و  باالختالف  واإلعتراف  واملؤسساتية  الديمقراطية  األساليب 

فيه، علينا أن نتذكر أن مواقع األشخاص واألحزاب تتغير، ولكن يبقى 

الوطن ومؤسساته توابثه التي ينبغي التشبث بها والدفاع عنها هذا ما 

حاولنا القيام به من موقعنا ونأمل في أننا كنا عند الثقة التي حظينا بها 

وفي مستوى تطلعات وآمال صاحب الجاللة الذي يرعى هذا االنبثاق 

املغربي والنموعج الديمقراطي واإلنمائي املتميز، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

األخت صباح  املجلس  أمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  إعا سمحتم 

بوشام لتالوة البرقية املرفوعة إلى السدة العالية باهلل، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة.
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ا سي 1لصبةحلبوشةملأنيمللاملجلس:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال1ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقآ هلقصحبهلأجمذين.

نواليلصةحبلااجال ل،

لأداملهللالتذةلىلعليكملا ذزلقا تمكين،

يتشرف خديم األعتاب الشريفة رئيس مجلس النواب، أصالة عن 
نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس النواب، بالتعبير لجاللتكم عن 
أسمى آيات الوالء والوفاء واالمتنان وأن يرفع إلى مقامكم العالي باهلل 
برقية اإلخالص هذه بمناسبة آخر دورة عادية من الوالية التشريعية 
التاسعة 2011-2016، آمال أن تجدكم يا موالي وأنتم ترفلون في العز 

وتتمتعون بموفور الصحة والعافية.

نواليلصةحبلااجال ل،

إن مجلس النواب وهو يختتم أشغال هذه الدورة ليحيط العلم 
السامي لجاللتكم، بكون هذه الدورة توجت برنامجا مكثفا متواصال 
الجدي  الجاد  املنتظم  النيابي  العمل  من  سنوات  خمس  استمر 
واملسؤول واملثمر، تجسيدا ملا عبرتم عنه يا موالي حين اعتبرتم هذه 
الوالية والية مؤسسة ورائدة في سياق إصالحي جريء انخرطت فيه 
كافة  من  والتزام  وبانخراط  الرشيدة،  بقيادتكم  السعيدة  مملكتكم 
املكونات املجتمعية والقوى الوطنية الحية، فقد كان ورش اإلصالح 
الدستوري في سنة 2011 منطلقا ملرحلة تأسيسية جديدة على طريق 
النظام  أركان  كأحد  الديمقراطي  خيارنا  وحماية  املؤسساتي،  البناء 

الدستوري والسيا�ضي للمملكة.

وكان للبرملان املوقع الدستوري القوي كمؤسسة تشريعية تفخر 
بها مملكتكم إسوة بالديمقراطيات الرائدة والعريقة في العالم، وقد 
تمكنا بفضل حكمة قيادتكم والتوجيهات السامية لجاللتكم، وإدراكا 
الخبرات  ونضج  والتنموي،  والدستوري  السيا�ضي  مسارنا  ملتطلبات 
املؤسسية ملجلس النواب، أن نحقق الكثير في هذه الوالية التشريعية، 
وأجهزة  ومكونات  والنائبات  النواب  كافة  طرف  من  جماعي  بإسهام 
املجلس، وأن نجعل مجلس النواب يضطلع بما هو موكول إليه دستوريا 
في مجال التمثيل والتشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية، و 
كذلك في مجال الدبلوماسية البرملانية، وأن نم�ضي بعيدا وعميقا في 
إنجاز معظم ما سطرناه في خطة تأهيل عمل مجلس النواب، وتوفير 

األدوات والرافعات الضرورية لعمل أعضاء املجلس، مما شكل نقلة 

نوعية فيما يخص تحديث العمل البرملاني.

لقد حرصنا يا موالي في كل ما قمنا به على التشبث بما يقتضيه 

واجب الحفاظ على ثوابت األمة، وخياراتها الوطنية وخدمة الصالح 

العام، وتعزيز وصيانة الوحدة الترابية واإلنخراط في القضايا اإلنسانية 

العادلة، واالنتصار لقيم السلم واألمن واالستقرار والحرية والعدالة 

والتنمية املستدامة.

وإننا يا موالي لواعون في مجلس النواب بأن علينا أن نواصل املزيد 

من الجهد، مستحضرين نموعجنا الوطني املتأصل واملتفرد الذي ما 

فتئت جاللتكم تقود املبادرات تلو األخرى من

أجل تعزيزه وتطويره بمزيد من اإلصالحات التي تقوت وتسارعت 

وترسخت منذ اعتالئكم العرش.

إن أعضاء مجلس النواب يا موالي، إع يعبرون عن والئهم للعرش 

العلوي املجيد ليجددون تعبئتهم وتجندهم وراء جاللتكم في كل ما 

تخططونه من أجل عزة وتقدم مملكتكم السعيدة.

في  وأعانكم  الوفي  لشعبكم  موالي حصنا حصينا  يا  أبقاكم هللا 

في ولي  تحقيق أمانيكم وبلوغ مراميكم ونجاح مساعيكم، وحفظكم 

عهدكم صاحب السمو امللكي األمير الجليل موالي الحسن، وشقيقته 

األميرة الجليلة اللة خديجة، وشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب 

إنه  الكريمة،  أسرتكم  أفراد  األمير موالي رشيد وسائر  امللكي  السمو 

سميع مجيب وباإلجابة قدير، والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته 

تعالى وبركاته.

حررلبة ربةطلفيليوملاألربذةءل19لشواللذ 1 

املوافقللل لغ 5لغ 15.

خ يملاألعتةبلا  ريفل

راشي لا طة بيلا ذلمي،لرئيسلنجلسلا مواب.

ا سي لرئيس:

شكرالرفذ5لااجلسل إلى 7 أكتوبر.
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