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محض رةلجلعلرةاث نيلروةألربعي1رنعدرةمل ئتي1

ةات ريخ: الجمعة 19 رجب 1436 )08 مايو 2015(.

ةا ئ سل: السيد رابيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ةاتوقيت: ثالث ساعات واثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
التاسعة صشاحا والدقيقة الخامسة عشرة.

جدولرةألعم ل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي 
رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

ةاعيدررةبيدرةاط ابيرةاعلميررئيسرمجلسرةابوةب،ررئيسر
ةلجلعل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاع دةرةاوزرةءرةملحترمو1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

الكلمة للسيد الوزير املحترم لتقديم مشروع القانون التنظيمي، 
فليتفضل مشكورا، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم،رةاعالمرعليكم.

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يطيب لي أن أقدم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون التنظيمي 
رقم 111.14 املتعلق بالجهات، وهو ما يعتبر محطة تاريخية مميزة في 

مسار اإلصالحات املؤسساتية التي تعرفها بالدنا.

الكشير يستمد مرجعيته من  فإن هذا اإلصالح  فكما هو معلوم، 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  التوجهات 
نوعية  كنقلة  متقدمة  جهوية  من  املغرب  تمكين  إلى  والهادفة  هللا، 
ممارسة  تعميق  أساسها  الترابية،  للحكامة  متكاملة  منظومة  نحو 
الديمقراطية املحلية واالهتمام بالتنمية الجهوية املندمجة واملستدامة 
واإلسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة، والرفع من فعالية ونجاعة 
بمناسشة  السامي  خطابه  في  امللك  جاللة  عنه  أعلن  ما  وهو  عملها، 

الذكرى 33 لتخليد املسيرة الخضراء املظفرة، والذي رسم من خالله 
جاللته األهداف الكبرى واملشادئ األساسية لنظام الجهوية املتقدمة، 
حيث ورد في خطاب جاللته في التاريخ املذكور ما يلي: بداية النطق 
امللكي السامي: »قررنا بعون هللا فتح صفحة جديدة في نهج اإلصالحات 
املتواصلة الشاملة التي نقودها بإطالق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة 
تشمل كل مناطق اململكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء املغربية« انتهى 

النطق امللكي السامي.

لهذا  التحضير  إطار  في  الجاللة  أن صاحب  كذلك،  املعلوم  ومن 
اإلصالح نصب بتاريخ -3 يناير2010 اللجنة اإلستشارية للجهوية وحدد 
لها خارطة طريق، وكان على رأس املشادئ التي ركز عليها صاحب الجاللة 
باملناسشة أن يجعل من مشروع الجهوية املتقدمة مشروعا ديمقراطي 
الورش  هذا  من  نتوخى  »إننا  السامي  النطق  بداية  يهدف،  الجوهر 
املؤسس بلوغ أهداف الجهوية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات 
وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معايير عقالنية وواقعية ملنظومة 
جهوية جديدة، ويأتي في املقام الثاني انبثاق مجالس ديمقراطية لها من 
الصالحيات واملوارد ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية املندرجة« 

نهاية النطق امللكي السامي.

ومن خالل الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب املغربي في 
يوليوز 2011، والذي كان بمثابة مسار حافل من التراكمات، فقد تم 
تكريس التنظيم الترابي للملكة كتنظيم ال مركزي يقوم على الجهوية 
املتقدمة، وخصص للجهات والجماعات الترابية األخرى الشاب التاسع 
التنمية  في قضايا  للدولة  مميز  الجهة كشريك  مكان  أبرز  الذي  منه 
االقتصادية واالجتماعية والشيئة، وركز على مشدأ التعاضد بين الجهات 

فيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية األخرى.

كما استمد مشروع هذا القانون التنظيمي كذلك مرجعيته من تقرير 
اللجنة االستشارية للجهوية الذي تم رفعه إلى جاللة امللك نصره هللا، 
حيث تضمن هذا املشروع العديد من املقترحات التي وردت في التقرير 
والتي تؤسس ملرحلة جديدة في منظومة الالمركزية بشالدنا بصفة خاصة 

والتدبير الترابي بصفة عامة.

ةاعيدرةا ئيس،

حض ةترةاع دة،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

تطشيقا ملقتضيات الفصل 146 من الدستور، فإن مشروع هذا 
القانون التنظيمي يعرض للقضايا التالية:

بروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ .-

بروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة ملداوالت املجلس ومقرراته؛ .-

واملواطنين  املواطنات  قشل  من  العرائض  تقديم  بروط   .-
والجمعيات؛
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االختصاصات الذاتية لفائدة الجهة واالختصاصات املشتركة  .-
بينها وبين الدولة واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخيرة؛

-. النظام املالي للجهة ومصدر مواردها املالية؛

التأهيل  صندوق  من  كل  تسيير  وكيفيات  املوارد  طشيعة   .-
االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛

-. بروط وكيفيات تأسيس الجهات ملجموعات ترابية؛

-. أبكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون بين الجهات واآلليات 
الرامية إلى ضمان تكييف التطور التنظيمي الترابي في هذا االتجاه؛

-. قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطشيق مشدأ التدبير الحر 
لشؤون الجهة، وكذا مراقشة تدبير الصناديق والبرامج، وتقييم األعمال 

وإجراءات املحاسشة.

ولشلوغ األهداف املتوخاة من هذا اإلصالح، فإن املشروع املقترح 
انشنى على مجموعة من املشادئ واألهداف نذكر منها:

يسمح  مما  املحلية،  الديمقراطية  مسار  في  طفرة  تحقيق  أوال: 
بمشاركة املواطنين واملجتمع املدني في تدبير الشأن العام املحلي؛

ث ني : تكريس مشدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة الذي يخول 
بكيفية  التداول  اختصاصاتها، سلطة  في حدود  لكل جهة  بمقتضاه 
ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها في سياق احترام مشادئ 

وحدة الدولة والتراب الوطني؛

ث اث : التفعيل التدريجي ملشدأ التفريع بهدف بلوغ النجاعة والفعالية 
في خدمة املواطنين وتحقيق تنمية مندمجة مستدامة، وذلك بالنقل 
التدريجي لالختصاصات من املركز إلى الجهات مع ضمان املوارد املرافقة 
وتوفير بروط النجاعة، بما فيها إدخال تجديدات في الجوانب التدبيرية 

التي تميز الجهات؛

رةنع : سعيا لشلوغ النجاعة والفعالية، عمل مشروع هذا القانون 
التنظيمي على أن تتوفر إدارة الجهة على مديرية عامة للمصالح ومديرية 
لشؤون الرئاسة واملجلس، إضافة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع، 
بينها ومع  كما فتحت أمام الجهات إمكانية إحداث مجموعات فيما 

جماعات ترابية أخرى، وكذا إحداث براكات جهوية للتنمية؛

وصندوق  االجتماعي  التأهيل  صندوق  إحداث  تفعيل  خ مع :ر
التضامن بين الجهات ملواكشة التضامن؛

س دس : إقرار قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطشيق مشدأ التدبير 
الحر لشؤون الجهة.

ةاعيدرةا ئيس،

حض ةترةاعي دةروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

ال يخفى عليكم أن الحكومة نهجت مقاربة تشاركية في إعداد هذا 

املشروع، إذ مشابرة بعد االنتهاء من إعداد املشروع األولي في الفترة 
املمتدة من يناير 2014 إلى 15 يونيو 2014 تم عقد اجتماع مع األحزاب 
السياسية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم فيه تقديم الخطوط 
العريضة لهذا املشروع ووزعت نسخة منه على األحزاب السياسية، 
وبعد ذلك تلت هذا االجتماع مشاورات سياسية مع جميع األحزاب، 
تلقت بعدها وزارة الداخلية خالل الفترة املمتدة من منتصف يوليوز إلى 

نهاية أكتوبر 2014، اقتراحات ومالحظات الهيئات السياسية.

وال يفوتني هنا، اإلبارة بأن كل األحزاب املمثلة داخل البرملان أغلشية 
ومعارضة، تفاعلت مع املشروع األولي وقدمت اقتراحات ومالحظات 
قيمة ساهمت في إغناء هذا املشروع، بحيث تفاعلت معه الحكومة 
بشكل إيجابي من خالل قشول عدد كشير من هذه االقتراحات، وبعد ذلك 
عرضت الحكومة مشروعا ثانيا على األحزاب السياسية نوقش معها من 

خالل اجتماعات تقنية عقدت خالل بهر دجنبر 2014.

وقد قدمت األحزاب السياسية مرة أخرى عدة اقتراحات، سواء 
أثناء االجتماعات التقنية أو كتابة عقب هذه االجتماعات.

وفي هذه املرحلة كذلك، تم قشول العديد من االقتراحات، سواء 
تلك املقدمة من أحزاب األغلشية واملعارضة أو تلك غير املمثلة بمجلس 

النواب.

ةاعيدرةا ئيس،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

سياق  في  يندرج  املوقر  مجلسكم  أمام  املشروع  هذا  تقديم  إن 
في خطاب جاللة  الواردة  السامية  امللكية  للتوجيهات  الفعلي  التنزيل 
امللك بمناسشة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من 
الوالية التشريعية التاسعة، حيث خاطشكم جاللة امللك قائال، بداية 
النطق امللكي السامي : » وال يخفى عليكم أن الوالية التشريعية الحالية 
التنظيمية خاللها  القوانين  تعد والية تأسيسية لوجوب إقرار جميع 
وباعتشارها مكملة للقانون األسمى، فإننا نوصيكم حضرات السيدات 
والسادة البرملانيين بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني ونفس املنهجية 
التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد الدستور خالل بلورة وإقرار هذه 

القوانين التنظيمية« انتهى النطق امللكي السامي.

كما يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار االلتزام الذي 
ورد في التصريح الحكومي بضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي خالل 

الوالية التشريعية.

وفي سياق هذا التقديم، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات 
هذا  إغناء  في  واقتراحاتهم  بآرائهم  ساهموا  الذين  النواب  والسادة 
املشروع خالل النقاش بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 

وسياسة املدينة.
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وال يفوتني أن أتوجه بصفة خاصة بالشكر للسيد رئيس اللجنة 
وأعضاء مكتبها وباقي أعضائها، على تواجدهم املستمر وتدبيرهم املحكم 
للجلسات واملناقشات، مما كان له األثر الكشير في تيسير اعتماد هذا 

املشروع في جو من املسؤولية واالنضشاط.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

منظومة  صرح  في  أساسية  لشنة  يعد  الطموح  املشروع  هذا  إن 
للتوافقات  تكريسا  ومساندة  دعم  إلى  يحتاج  بالدنا،  في  الالمركزية 
الوطنية الكبرى حول قضايانا املجتمعية واملصيرية، وفقنا هللا جميعا 
ملا فيه خير هذا الوطن تحت القيادة الربيدة ملوالنا صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

الداخلية  لجنة  مقررة  للسدة  الكلمة  الوزير،  السيد  بكرا 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة لتقديم تقرير اللجنة في 

املوضوع.

ةادةخليلر لجبلر مق رةر ةافتحر أبور حب 1ر ةاعيدةر ةاب ئشلر
وةلجم ع ترةاترةبيلروةاعكنىروسي سلرةملديبل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاع دةرةاوزرةءرةملحترمو1،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يشرفني أن أعرض على أنظار املجلس املحترم تقرير لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة حول دراستها ملشروع 
قانون تنظيمي رقم 111.14 الذي يتعلق الجهات، وال يفوتني أن أتقدم 
بداية بالشكر العميق للسيد محمد حصاد وزير الداخلية على العرض 
القيم الذي تقدم به أمام أنظار اللجنة، وكذلك السيد الشرقي الضريس 
الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية، والشكر أيضا موصول للسادة الوالة 
والعمال وأطر الوزارة املرافقين الذين واكشوا اجتماعات اللجنة خالل 

دراستها ملشروع القانون التنظيمي.

وبهذا الصدد، خصصت اللجنة مجموعة من االجتماعات لدراسة 
هذا املشروع برئاسة السيد عمر السنتي�سي رئيس اللجنة وذلك منذ 
تاريخ 9 مارس إلى 7 أبريل 2015، حيث تقدم السيد وزير الداخلية أمام 

اللجنة بعرض بسط فيه مجموعة من املحاور حيث تضمن:

املحوررةألول: التذكير بمرجعيات املقاربة التشاركية.

هكذا وقد أفاد السيد الوزير بأن مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
بالجهات، يندرج في إطار تفعيل الدستور وخاصة الفصل 140 منه، 
وكونه قانونا تنظيميا، وطشقا للفصل 86 من الدستور فقد كان من 

الالزم إعداده خالل هذه الفترة التشريعية،

أيضا تطرق السيد الوزير للمرجعيات واملرتكزات الكبرى التي استند 
التوجيهات  خالل  من  التنظيمي  القانون  املشروع  هذا  إعداد  عليها 
السامية امللكية التي جاءت في مجموعة من الخطب، والتي ما فتـئ 
جاللته يحدد في عدد من الخطب ماهية الجهوية املتقدمة واملشادئ 
املؤسسة لها، باعتشارها مشروعا مؤسساتيا وديمقراطيا ونمطا جديدا 

للحكامة الترابية.

ث ني : تفعيل املشادئ املؤطرة التي تضمنها الدستور، وذلك باعتشار 
التنظيم الترابي للملكة تنظيم ال مركزي يقوم على الجهوية املتقدمة من 
خالل الفصل األول من الدستور، هذا باإلضافة إلى تخصيص الدستور 

بابا كامال يحتوي على 12 فصال للجماعات الترابية.

اللجنة  تقرير  في  الواردة  واملقترحات  التوصيات  استحضار  ث اث : 
االستشارية للجهوية.

يتعلق  فيما  للعملية  املمارسة  تجارب  العبر من  استحضار  رةنع : 
بالجهات.

أما في ما يخص املقاربة التشاركية املتشعة في تحضير مشروع القانون 
التنظيمي، فقد أبار السيد الوزير إلى أنه منذ يناير 2014 إلى يونيو 
2014 تم تحضير املسودة األولى ملشروع القانون التنظيمي للجهة، منذ 
يونيو 2014 إلى بتنبر 2014 تم عرض املسودة على األحزاب السياسية 
وعقد لقاءات تشاورية معها، منذ بتنبر 2014 إلى نونبر 2014 تم تجميع 
ودراسة املالحظات والقيام بمراجعة تدريجية للمسودة وتنقيحها، منذ 
نونبر 2014 إلى دجنبر 2014 تم عرض الصيغة الجديدة للمشروع على 
األحزاب السياسية، أيضا خالل يناير 2015 فقد تم إعداد الصيغة 
النهائية ودراسة مشاريع القوانين التنظيمية في مجلس الحكومة، خالل 
يوم 29 يناير 2015 تمت املصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية في 
مجلس الوزراء وخالل 16 فبراير 2015 تمت إحالة مشاريع القوانين 

التنظيمية على مجلس النواب.

أما في ما يخص املحور الثاني والذي يتضمن املضامين األساسية 
للمشروع، قد أكد السيد الوزير بأن مشروع القانون التنظيمي تضمن 

مجموعة من املشادئ األساسية نذكر منها:

التموقع املؤسساتي املتميز للجهة داخل التنظيم املركزي للمملكة 

القائم على الجهوية املتقدمة، مشدأ التدبير الحر، مشدأ التفريع، مشدأ 

مشدأ  مأسسة  الجهة،  على صدارة  التنصيص  مشدأ  والتميز،  التدرج 

التعاون والتضامن بين الجهات، ممارسة السلطة التنظيمية من طرف 
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املشروعية،  الجهة ملراقشة  الجهات، إخضاع قرارات  رؤساء مجالس 

التنصيص على اختصاص القضاء وحده للشت في النزاعات بين سلطة 
منتخب وسلطة املعين.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

نقابا  التنظيمي  القانون  املشروع  لهذا  العامة  املناقشة  بهدت 
حادا، وتشاينا في وجهات النظر بين فرق األغلشية واملعارضة، عكسته 
باملقاربة  املتعلقة  املحاور  من  العديد  التدخالت حول  من  مجموعة 
التشاركية وبمنهجية تحضير القوانين املؤطرة لالستحقاقات املقشلة، 
وموعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية على البرملان، وكذا تنظيم 
مقاربة  وأيضا  وهياكلها،  ولرؤسائها  للجهات  الجديدة  االختصاصات 

النوع، وغيرها من املواضيع العديدة، نلخصها كما يلي:

أوال- املقاربة التشاركية، فيما يخص املقاربة التشاركية، فقد ثمنت 
تدخالت فرق األغلشية منهجية التشاور املوسعة التي فتحتها الحكومة 
ممثلة في وزارة الداخلية مع جميع الفرقاء السياسيين حول مشاريع 
القوانين التنظيمية املتعلقة باالستحقاقات القادمة، وتم توضيح أن 
هذه املنهجية تغيرت في ظل الحكومة الحالية، وأنها استغرقت مدة 
زمنية منذ بهر يونيو 2014، عرفت خاللها مشاريع القوانين التنظيمية 
األغلشية  فرق  جميع  بها  تقدمت  التي  املذكرات  من  انطالقا  تغيرات 

واملعارضة.

بالنسشة لفرق املعارضة فقد أفادت بأن الحكومة غيبت الحوار 
السيا�سي واكتفت فقط باملشاورات التقنية، وأنها عملت على إصدار 
مراسيم قوانين تهم الجدولة الزمنية لالستحقاقات املقشلة، وتحديد 
يوم االقتراع قشل الحسم في النقط العالقة وفي املقترحات املقدمة من 

طرف املعارضة.

كما تم التأكيد أيضا على أنه ال يمكن اعتشار هذه الحكومة هي 
أول من نهج مشدأ التشاور بين الفاعلين، وأعطي املثال في هذا اإلطار 

بالحكومات السابقة.

فقد   111.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  بخصوص  ث ني - 
اعتبرت فرق األغلشية أن تحضير هذا املشروع عرف نقابا مستفيضا 
قشل إحالته على مجلس النواب من خالل، تقرير اللجنة االستشارية 
للجهوية، وكذلك من خالل مذكرات األحزاب السياسية املوجهة لوزارة 
الداخلية، إضافة إلى املذكرات التي قدمتها األحزاب السياسية في إطار 

اللقاء التشاوري مع السيد رئيس الحكومة،

تنزيل  إطار  في  يندرج  املشروع  هذا  بأن  األغلشية  فرق  وأبرزت 
مقتضيات الدستور، ويستمد مرجعيات من خالل الخطب والتوجيهات 
امللكية السامية، مؤكدة في هذا اإلطار على أهمية املشروع من خالل 
وأفادت  كممارسة،  متجاوزا  أصشح   1996 لسنة  الجهة  قانون  كون 
أيضا فرق األغلشية في مجموعة من التدخالت بأن هذا املشروع قانون 

سيشكل ثورة في مجال الالمركزية وقاطرة للتنمية املحلية، ومدخال 
إلصالح هياكل الدولة وللتنظيم الترابي للمملكة.

هذا وقد أكدت فرق املعارضة بأن مشروع هذا القانون التنظيمي 
ال يترجم املنظور الحقيقي للجهوية املتقدمة، وال يتضمن في عدد من 
املقتضيات إعماال فعليا ملشدأ التدبير الحر املنصوص عليه في الفصل 
وكرس  اإلدارية  املراقشة  مجال  في  توسيع  وكونه  الدستور،  من   136

الترابية في الصالحيات لفائدة اإلدارة على حساب رئيس الجهة.

أما فيما يخص محور االستحقاقات املقشلة، فقد أكدت مجموعة 
من التدخالت على أن االستحقاقات القادمة تستمد أهميتها من الدور 
قانون  إعداد  واقترحت  التنمية،  في  الترابية  الجماعات  تلعشه  الذي 
تنظيمي أو مدونة للجماعات الترابية تطشيقا ألحكام الفصل 146 من 

الدستور.

كما أفادت بأن هذه االستحقاقات تهم استكمال الشناء الدستوري 
األخرى  الجماعات  مستوى  وعلى  املستشارين  مجلس  مستوى  على 

وكذلك الغرف املهنية.

املجالس  اختصاصات  يخص  والذي  الرابع  املحور  يخص  فيما 
الجهوية، فقد سجلت مجموعة من التدخالت التطور الحاصل على 
مستوى االختصاصات املوكولة للجهات، والتي أعطت الصدارة للجهة 
فيما يتعلق بتحقيق التنمية وإعداد التصميم الجهوي، مشدين العديد 
الذاتية  االختصاصات  في  النظر  إعادة  ضرورة  حول  املالحظات  من 
على  تنص  والتي   95  ،94  ،7 باملواد  أيضا  اإلبادة  تمت  وتدقيقها، 
اقتراح إسناد  بنقل االختصاصات وتوسيعها، وتم  تتعلق  مقتضيات 

أدوار للجهات فيما يتعلق بمجاالت التربية والتكوين والتعليم العالي.

أثيرت أيضا مالحظات حول تقاطع بعض اختصاصات الجهة مع 
القطاعات الحكومية فيما يتعلق بإنعاش التشغيل، تمت أيضا اإلبادة 
بالتنصيص على النقط املتعلقة بتوسيع حاالت التنافي وعدم الترحال 
ورش  إنجاح  متطلشات  بأن  املحور  هذا  في  كذلك  وأفيد  السيا�سي، 
األنظمة  وتوحيد  اإلداري،  التركيز  لنظام  إصالحا  يستوجب  الجهوية 
وتسيير  لتدبير  والنخب  الكفاءات  وتقديم  للمنتخشين،  السياسية 
الجهات، ومراجعة حاالت التنافي للتفرغ للعمل على مستوى الجهات، 
والتأكيد على ضرورة إصدار املراسيم في غضون السنة األولى، إلعطاء 

قوة للمجالس املنتخشة.

هكذا فقد عقدت بتاريخ 4 ماي 2015 اللجنة اجتماعا خصصته 
للشت في التعديالت والتصويت على مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 

111.14 يتعلق بالجهات، تمت املوافقة عليه بالنتيجة التالية:

ةملوةفقو1:ر 2؛

ةملع رضو1:رالرأحد؛

ةملمتبعو1:ر1 .

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ةاعيدرةا ئيس:

بكرا للسيدة النائشة، أود باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر للسيد 
رئيس اللجنة والسيدة املقررة، واألطر الساهرة على إعداد هذ التقارير 
ديال اللجنة، ألول مرة كيصشح واحد التقرير مكون من 4 أجزاء، حاول 
أن يعكس النقاش داخل اللجنة، وهذا ما نطمح إليه للرفع من مستوى 

التقارير التي تصدرها اللجان، بكرا.

إذا سمحتم أفتح باب املناقشة، الكلمة لفريق العدالة والتنمية في 
حدود 35 دقيقة، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيمروةاصالةروةاعالمرعلىرموالن ررسولر
هللاروعلىرآاهروصحشه.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

نحن اليوم في لحظة تاريخية من حيث إننا نناقش موضوعا مهما، 
وموضوعا مصيريا بالنسشة لشالدنا، موضوع الجهوية املتقدمة والجهوية 
السشعينات،  منذ  السياسية  للهيئات  مطلشا  كانت  والتي  املوسعة، 
العام  الرأي  استقر  لكن  الجهوية،  لهاته  تجارب  بعدة  مررنا  صحيح 
على ضرورة أن تتغير منظومة هاته الجهات، وخاصة بعد 96، وجاءت 
الخطب امللكية لتأكد هذا األمر، وما تشكيل اللجنة االستشارية حول 
الجهوية إال تأكيد لهذا املسار، ثم جاء خطاب 9 مارس والذي نعتبره 
محطة أساسية ليس فقط في إعطاء املعالم الكبرى للدستور، ولكن 
كذلك في إعطاء املعالم األساسية لهاته الجهوية التي سنتشناها، ثم 
جاء بعد ذلك الدستور، اليوم قلت هذا يوم تاريخي، ألنه هذا املوضوع 
يتعلق إعادة بناء هياكل الدولة، يتعلق بتحديث بنيات الدولة، يتعلق 
إليه نحن جميعا  الذي نتوق  الشناء  بناء ديمقراطي، هذا  باستكمال 
املغاربة جميعا  تطلعات  في مستوى  تكون عندنا جهات  أن  كمغاربة 
واملواطنين بمختلف الجهات، هاته األهمية تنشع من أننا قطعنا مسارا 
مهما في إطار الالمركزية، بهذا القانون، بهذا املوضوع، نكون قد انتقلنا 
من مرحلة إلى مرحلة متقدمة في إطار تنزيل الالمركزية، هذا املوضوع 
مهم ألنه يتعلق كذلك بموضوع هو أولى األوليات بالنسشة إلينا وهي 
بأنه  ألقول  مناسشة  وهي  املغربية،  الصحراء  الترابية  وحدتنا  قضية 
صحيح أن املغرب قدم مقترح الحكم الذاتي في 2007، والذي يعني، كل 
الدول وصفته بأنه مقترح ذا مصداقية، وهي مناسشة لكي ننوه بالتقرير 
والقرارات األخيرة التي اتخذت من هيئات دولية وعلى رأسها قرار األمين 
الجنوبية  أقاليمنا  أن  أكدت على  والتي  القرارات األخرى،  ثم  العام، 
تتقدم فيها التنمية بخطى ثابتة، وبأن موضوع حقوق اإلنسان فيه تقدم 
كشير على املستوى الوطني، وال فرق فيه بين ما يقع في صحراءنا وأقاليمنا 

الجنوبية وباقي األقاليم، فيه كذلك هاته التقارير فيها دعوة للمجتمع 
الدولي لكي يتحمل مسؤوليته في دفع الجارة الجزائر لكي تفتح املجال 
إلحصاء يعني مخيمات تندوف، وإحصاء إخواننا بتندوف، ولذلك هذا 
املوضوع يكت�سي أهميته من هذا الجانب، على أنه هو املفتاح نحو هذا 

الحكم الذاتي.

ال نن�سى بأننا اليوم نحن نفخر بأن بلدنا اللي هو املغرب اليوم حنا 
كنتكلمو على االستثناء املغربي، ولكن بالدنا اللي كتنعم والحمد هلل باألمن 
واالستقرار، هذا األمن واالستقرار كانت فيه مساهمات متعددة ألطراف 
كثيرة وفعاليات كثيرة، لكن أهم �سيء فيها هو هذا الشناء الديمقراطي 
الذي نشنيه اليوم، نشنيه بإرادتنا، نشنيه بتوافقنا، نشنيه يعني خطوة 
خطوة، ولشنة لشنة، نشنيه منذ زمان صحيح، لكن اليوم الصرح الكشير 
نستكمله بهاته الجهوية، فما نتلقاه من تهاني حين نخرج إلى الخارج، 
وما يحتله املغرب من مكانة ولعل آخرها هو التقرير الذي صدر مؤخرا 
حول السياحة، وما ربحناه من نقط في كل املؤبرات، والحمد هلل كل 
املؤبرات ال االقتصادية وال االجتماعية وال الديمقراطية وهي األساس، 

هي التي تجعل بلدنا اليوم في هذا املستوى الذي نفتخر به.

تشاركية  منهجية  مسشوقة  غير  بطريقة  الحكومة  فتحت  لقد 
ومنهجية تشاورية مع األحزاب السياسية فيما يتعلق بهذا املوضوع، 
منذ يونيو 2014 والحكومة فتحت هذا الورش عبر منهجية مختلفة عما 
كان يقدم سابقا على األقل منذ 97، الحكومة تقدم مسودات وتطلب 
من األحزاب آرائها، تدخل ما تراه مناسشا، ونتناقش فيما نعني نختلف 
حوله، ثم تقدم مقترحات فمقترحات، ثم يأتينا النص في نهاية املطاف 
كمشروع، ونتدارسه بكل مسؤولية، هاته املشاورات استمرت ونحن 
النفس،  نناقش في لجنة الداخلية، استمرت تلك املشاورات بنفس 
تأسيسية،  مرحلة  في  نحن  بأننا  نعتقد  األغلشية  في  نحن  ألنه  ملاذا؟ 
نحن إلى جانب الحكومة نعتبر بأن هاته املرحلة مرحلة تأسيسية على 
مستوى استكمال الشناء الديمقراطي، وخاصة فيما يتعلق بالجهات، 
لذلك صحيح نحن تقدمنا بتعديالت وسأقف عندها في النقطة ما قشل 
األخيرة حول ما قشلته الحكومة وما لم تقشله، ولكن في إطار التشاور 
والذي استمر حتى داخل هاته اللجنة، نحن من جهتنا كأغلشية نعتقد 
بأنه ضروري في هاته املرحلة التأسيسية، ولذلك عدد من مقترحاتنا ال 
أقول تنازلنا عنها، ولكن يعني تفاهمنا على أال نؤكد عليها في هاته املرحلة 
التأسيسية، وأن ننطلق جميعا من حد أدنى أو حد وسط، ولكن حد 

متوافق حوله، وهذا فيه خدمة لشلدنا.

هذا القانون الذي بين أيدينا فيه عدة مستجدات هامة بالنسشة 
للديمقراطية وبالنسشة لالمركزية، فيكفي أن أقول بأنه جسد التدبير 
الحر، صحيح فيه تنزيل للدستور ليس فقط في الشاب 9 ولكن من 
فصوله األولى، على اعتشار أن التنظيم الترابي هو المركزي بالنسشة لنا 
في املغرب، فهذا القانون جاء ينزل بمستوى متقدم مشدأ التدبير الحر، 
لنا  زالت  لنا مالحظات، ال  نخفيها،  ولنا مالحظات ولن  لنا  تكون  قد 
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مالحظات على هذا القانون في مستوى التدبير الحر في عالقة املجالس 
والرئيس بالسلطة املكلفة بالداخلية، لكن اليوم هناك تطور كشير في 
النص مقارنة باملسودات فيما يتعلق بالتدبير الحر، هذا القانون الذي 
بين أيدينا أعطى دورا هاما ومركزيا للقضاء، إذا كانت �سي حاجة تميز 
هاته القوانين وعلى رأسها القانون ديال الجهات هو دور وموقع القضاء، 
وهذا يمثل ثورة حقيقية في مجال الالمركزية وفي مجال عمل املجالس، 
اليوم ال حق لسلطة تنفيذية أن تكون خصما وحكما، اليوم ال مجال 
وال موقع ألي جهة لكي تعزل الرئيس، ال موقع وال مكان ألي طرف لكي 
يمس بصالحية املجلس، اليوم ال مكان وال موقع ألي جهة كي تتخذ من 
الخالفات التي تكون في املجالس مدخال إليقاف، الكل الخالفات والعزل 
التدبير كلها تحال على القضاء ليتخذ فيها ما يراه  واإلبكاالت ديال 

مناسشا.

وباملوازاة هناك تحدي، هل القضاء اليوم في مستوى هذه التحديات؟ 
هل اليوم نتوفر على قضاء متخصص؟ هل اليوم نتوفر على قضاة 
يعلمون جيدا كيف تعمل املجالس؟ أم سنعيد مرة أخرى ما عشناه منذ 
2004 حين أنشأنا املجالس الجهوية للحسابات، وذهب قضاة املجالس 
الجهوية للحسابات للمجالس، وهم يعني يخططون ويكتشون ما هو 
موجود في الكتب وفي القوانين دون أن يأخذوا بعين االعتشار املمارسات 
واألعراف والتقاليد وبعض املمارسات التي أصشحت بقوة القانون، إلى 
أي حد اليوم سيكون عندنا قضاء متخصص في الجماعات الترابية؟ 
اليوم هذا القانون الذي بين أيدينا أضاف، أعطى اختصاصات مهمة 
بالنسشة للجهات، صحيح اليوم اآلمر بالصرف هو رئيس الجهة، لكن 
اليوم االختصاصات اللي معطية للجهات سواء كاختصاصات ذاتية 
وهي كثيرة ومتعددة وهامة، خاصة في مجال التنمية على مستوى الجهة، 
مستوى  على  التخطيط،  مستوى  على  التراب،  إعداد  مستوى  على 
صدارة الجهة يعني في مشدأ التفريع، هذا املوضوع ديال االختصاصات 
اليوم هناك تقدم كشير مقارنة طشعا وال مجال للمقارنة مع القانون 96 
اللي كانت الجهات على كل حال عندها االختصاصات، لكن ال تختلف 
عن اختصاصات مجالس العماالت والجماعات، حتى في موادها، حتى 
مهمة  اختصاصات  عندنا  اليوم  مصطلحاتها،  في  حتى  صياغتها،  في 
نقدر بأنها في مستوى جد متقدم، هذه االختصاصات صحيح صاحشتها 
اعتمادات مالية مهمة والتي وافقت الحكومة تلشية لتوصيات اللجنة 
التي  الدرهم  ديال  املليار  ديال   10 اليوم  الجهوية،  االستشارية حول 
ستخصص للجهات ستحد على األقل مما كان سابقا في غياب العدالة 
والتوازن الذي كان بين الجهات، إذا أعطينا إحصاء ديال 2012 لألسف 
الشديد، فإذا كانت جهة الرباط وهي عاصمة املغرب يعني تأخذ من 
املال العام من دعم الحكومة ما يقارب 33 مليار ديال الدرهم، تليها الدار 
الشيضاء ب 23 مليار ديال الدرهم، تليها طنجة ب 19 مليار ديال الدرهم، 
تليها جهة مراكش تانسيفت الحوز حوالي 17 مليار ديال الدرهم، فإن 
باقي الجهات ال تتعدى 6 مليار ديال الدرهم من دعم مركزي للدولة 
وللحكومة لهاته الجهات، وهذا بالنسشة إلينا اليوم، سواء فيما يتعلق 

بهاذ 10 مليار ديال الدرهم التي ستخصصها الدولة للجهات أو ما يتعلق 
بالصناديق، سواء صندوق التضامن أو صندوق التأهيل االجتماعي، 

أظن بأنه هذا تطور كشير يجب أن نسجله لصالح هذا القانون.

البد أن نسجل لهذا القانون التطور في مجال الحكامة ليس بجعله 
بابا من أبواب هذا القانون، ولكن في بنوده في حيثياته، اليوم حين نتكلم 
عن الحكامة وأبكر باملناسشة الحكومة ووزارة الداخلية في قشولها يعني 
بعض التعديالت التي أدخلناها فيما يتعلق بتضارب املصالح، سواء مع 
مشاريع الجمعيات والعضو الذي يكون في عدة جمعيات ويعقد براكات 
مع الجماعة الترابية املعنية، أو ما يتعلق بتضارب املصالح واستغالل 
النفوذ واملواقع، ولكن اليوم مفهوم الحكامة بشكله الشامل كما جاء 

في الدستور هو مجسد في عدد من الشنود من هذا القانون.

الرقابة  مستوى  على  تطور  هناك  بأنه  نفتخر  أن  لنا  حق  اليوم 
يتعلق  فيما  الوصية،  السلطة  أقول  وال  الوصاية  أقول  ال  اإلدارية، 
بالسلطة  الجهات  وخاصة  الترابية  والجماعات  املجالس  بعالقة 
الحكومية املكلفة بالداخلية، اليوم األمور واضحة يعني ما يقوم به 
املجلس ومجال تدخل هذه السلطة الحكومية اليوم محدد، اليوم أي 
تجاوز لهذه السلطة كاين القضاء، صحيح بقيت قضية عالقة ونرجو 
من الحكومة أن تنتشه إليها، أرجو من الحكومة أن تنتشه إليها وهي ما 
يتعلق بالخالف حول امليزانية، هذا ما لقينالوش حل، هذا ما لقينالوش 
حل لحد الساعة، ولكن أرجو بالتأويل الديمقراطي اللي خاص تبناه 
الحكومة، اليوم أدنى خالف حول اعتماد امليزانية هي تخضع للتأبير، 
طشعا في التعديل أدخلناها بأنها تخضع لألغلشية النسبية، لكي تجاز 
ويصادق عليها في املجلس، تذهب إلى الوزارة ثم ترجع، تذهب إلى الوالي 
ثم ترجع، وقد ترجع بمالحظات، صحيح نحن وحدنا الوجهة يعني ديال 
وزارة  سلطتين  تكون  أن  عوض  بالتأبير  املكلفة  الحكومية  السلطة 
املالية ووزارة الداخلية، وحدنا الوجهة وزارة الداخلية، ولكن إذا كان 
للسلطة الوصية املكلفة بالداخلية أي رأي آخر مخالف للمجلس هي 
تشعثه من أجل قراءة ثانية، وإذا لم تعتمد هاته النقطة ال تذهب إلى 
القضاء، تعطى لسلطة الوصاية لكي تبت فيها نهائيا باعتماد آخر ميزانية 
وإدخال عليها ما تراه مناسشا كتحيين، أقول أن هذه هي النقطة الوحيدة 
التي بقيت ولنا الثقة في أن تتعامل الحكومة بتأويلها الديمقراطي مع 

هاته النقطة.

ليس فقط  بها، صحيح  نفتخر  والتي  التشاركية  الديمقراطية  ثم 
للمواطن موقع  اليوم  في بعض فصوله، ولكن  بها  أتى  الدستور  ألن 
وكذلك  األعمال،  على جدول  االقتراحات  يعني  بتقديم  يتعلق  ما  في 
عرائض يعني للجمعيات كذلك، أظن بأن هذا تطور مهم جدا، نحن 
أدخلنا عليه بعض التعديالت والتي أتت يعني في جزء منها من األغلشية 
واملعارضة، لكن أنا أقول بأنه ال يجب أن نفرغ الديمقراطية التمثيلية 
وإعطاء  التشاركية  التمثيلية  على  نعتمد  ونحن  محتواها، حذار  من 
املواطن الحق والجمعيات أن هذا الحق ننتقصه من دور املستشار، من 
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دور املنتخب، من دور التمثيلية الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية 
التشاركية لها موقعها، ولكن الديمقراطية التمثيلية هي األصل، فيجب 

أال يكون هناك تمييز على هذا املستوى.

فيما يتعلق بالتعديالت نحن كأغلشية ابتغلنا عبر مراحل، قدمنا 
مذكرة ديال األغلشية والتي تضمنت عددا من القضايا واملسائل التي كنا 
نعتقد والزلنا نعتقد بأنها ضروري ومؤكد أن تدخل في هذا القانون، ففي 
هاته املرحلة أدخلت الحكومة جزءا منها من مطالشنا في املذكرة املشتركة 
لألغلشية، ثم أتت املرحلة الثانية حين قدم القانون مرة أخرى، يعني حين 
قدم أبدينا بعض املالحظات وأخذت بها الحكومة مشكورة في شخص 
السادة وزراء الداخلية، أنا أقول اليوم التعديالت التي تقدمنا بها في 
هاته املرحلة الثالثة هي مهمة بالنسشة إلينا، صحيح ما قدمناش �سي 
حاجة كثيرة من أصل 256 مادة لم نتقدم إال ب 64 تعديل، فقط ب 64 
يعني مادة اللي اقترحناها للتعديل بزاف جاك ال�سي نور الدين، أنا قلت 
هذا ديالنا كاملين، وحنا في مؤسسة تشريعية، وخاصنا نديرو الدور 
ديالنا، فأنا هنا كبرملاني كيخصني ندير الدور ديالي، حنا درنا الدور ديالنا 
وقدمنا 64 تعديل، أعتقد بأنه مستوى تجاوب الحكومة مع التعديالت 
د األغلشية ود املعارضة كان يعني خليني نوصفو باش نقول بأنه كان 
استثنائي، كان استثنائي، مقارنة بالسابق على القوانين التنظيمية التي 
قدمت في أكتوبر 2011 يعني التعديالت التي قشلت ال تتعدى الشكليات، 
ال تتعدى النقط والفواصل، ال تتعدى الحروف، ولذلك اليوم الحكومة 
قشلت قرابة نصف تعديالتنا، قرابة للنصف ديال التعديالت ديالنا 
استثنائي  وهذا  للمعارضة،  بالنسشة  األمر  ونفس  الحكومة،  قشالتها 
ونسجله للحكومة، أهم التعديالت بالنسشة إلينا التي أدخلت سواء من 
طرفنا أو من طرف األغلشية واملعارضة أو من طرف حتى الحكومة ألنها 
حتى هي أتت بتعديالت، واخا النص ديالها ال�سي نور الدين، فأنا أعتقد 

5 أمور كانت تعديالت نوعية أدخلت على هذا القانون:

أوال الشعد الديمقراطي فيما يتعلق بانتخاب الرؤساء، صحيح نحن 
كفرق ديال األغلشية تقدمنا ب 4 بروط لرئاسة هاته املجالس:

أوال فتحنا املجال لكل الوكالء سواء كان مترشحا أو مترشحة، وهذا 
التمييز وهذا اإليضاح ضروري، اقترحنا 4 بروط:

أوال أن يكون هذا الرئيس من 5 األوائل من اللوائح التي حصلت على 
املقاعد الخمس األوائل من مجموع املقاعد املخصصة للجهة، وهذا 
تطور إيجابي، حنا بالنسشة إلينا تقدمنا بهذا التعديل، تقدمنا بتعديل 
املستوى الدرا�سي، صحيح ليس في القوانين املقارنة هذا األمر، لكن 
حنا عندنا إبكال حقيقي، تقدمنا بمستوى ديال اإلجازة وبمستوى 
عالي بالنسشة لتولي هذا املنصب، تقدمنا بضرورة تزكية الحزب للمرشح 
الذي سيتقدم لرئاسة هذه الجهة، واقترحنا ألن على هذا الرئيس لكي 
يتولى هذا املنصب كنعطيوه 2 ديال الواليات فقط، الحكومة على كل 
حال تجاوبت تجاوبا موضوعيا على كل حال وقشلت 2، قشالت اللوائح 
املستوى  أودي  وقالت  الحزب،  من  التزكية  وقشلت  األولى،  الخمس 

الدرا�سي هاذي مسؤولية األحزاب سأرجع إليه فيما بعد، ولم تقشل 
الواليتين ألنه هذا برط حنا كنقولو من هنا ل 2026 هاذ اللي غيولي 
رئيس دبا من هنا 2026 إذا طول هللا في عمره باركا عليه، ولكن الحكومة 
قالت أودي خليو الشاب مفتوح ما يمكنش حنا أن نحد من هذا املسار، 

هذا األمر األول وهو إيجابي؛

التعديل الثاني املهم جدا، هو أننا بعدما تقدمنا بتعديل على القانون 
التنظيمي لعمل الحكومة، قلنا أن النصوص التطشيقية واملراسيم يجب 
أن تصدر في وقت محدد، واتفقنا مع األستاذ عشد هللا باها رحمه هللا 
على 18 بهرا، وذهب في التفاوض مع األمانة العامة للحكومة، ويعني لم 
نستطع أن نمرر هذا املوضوع واألستاذ الشوباني أخذ امللف من جديد، 
ولم نستطع إدخال هذا التعديل، لكن اليوم النصوص عكس 2008 أن 
النصوص التطشيقية ديال 2008 لم تصدر لحد الساعة، نحن أدخلنا 
تعديال مهما يتعلق بأن جميع النصوص، جميع املراسيم والنصوص 
التطشيقية تخرج في فترة زمنية ال تتعدى 30 بهرا، قشل منتصف الوالية 
يكونوا هاذ النصوص التطشيقية كلها خرجت وهذا تعديل مهم، ألن 
القانون في عمقه إذا هاذ النصوص ما خرجاتش فنحن نفرغه من 

محتواه؛

كذلك فيما يتعلق بالنزاهة نحن أدخلنا عدة تعديالت من أجل تعزيز 
النزاهة في عدة مواد، وهذا أمر مهم سواء نحن كأغلشية أو كمعارضة 
وأنا ذكرت بعض  أدخلناه  النزاهة،  وديال  الحكامة  ديال  املنحى  هذا 
األوجه ديالو فيما يتعلق بشعض املستشارين الذين يرأسون جمعيات، 
أو لهم براكات، أو لهم مواقع، أو لهم يعني أساليب أخرى ليثبتوا بها هذا 

النوع من النفوذ، كذلك أعطينا دورا مهما للرئيس؛

اليوم صحيح قلنا بأن الديمقراطية هي التناوب صحيح، وقلنا أودي 
لكن التنمية تساوي االستقرار، ولذلك فيما يتعلق بإقالة الرئيس عند 
منتصف الوالية كان لنا خالف، ولكن اتفقنا في األخير على أنه لنجعل 
منه نوعا ما، نوعا ما مستشعدا وليس مستحيال، الحكومة أتت بأنه 
اتفقنا  التعديل  في  لكن  الثلثان،  ويصوت  بالطلب،  تتقدم  األغلشية 
جميعا على أنه يتم الطلب من الثلثين والتصويت لإلقالة ويعتبر مقاال 
بثالث أرباع، وأنا أعتقد بأن هذا يجمع األمرين معا، يجمع الحفاظ ألنه 
ال يمكن من الناحية الديمقراطية أن ننتخب رئيسا ويصشح ديكتاتوريا 
علينا خالل ست سنوات، ال أحد يقدر أن يحركه من مكانه، فجعلنا 
من هذا التعديل بالنسشة إلينا أعطينا دورا للرئيس، طشعا الدور أكدناه 
كذلك أنه ملي يشكل األغلشية ديالو يولي هو يترأس، كذلك في نفس 
الجلسة ما عطيناش كاع فترة أخرى، واعطيناه الدور ديالو كذلك حين 
يقدم الالئحة ديال النواب ديالو تعطى له األسشقية، يعني ملي يتكافئوا 
ويتساوى بين الالئحة التي تقدمها املعارضة والتي يقدمها الرئيس تعطى 
لجانب الرئيس ألن فيه نوع من االلتزام ألن هذا ولى رئيس، فال بد أن 

تتوفر له يعني مكانة؛
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كذلك خامسا وأخيرا، بالرغم من أن القضاء أخذ مكانة مهمة في 
القانون، نحن قلنا بأنه هذا غير كافي، فأدخلنا تعديالت بإزالة وحذف 
كل ممارسة من بأنها أن يقوم بها الوالي أو السلطة الحكومية من أجل 
الرئيس ولو ملدة معينة، أحذفناها، قلنا  توقيف املجلس أو توقيف 
كول�سي يم�سي للقضاء، وهذا بالنسشة إلينا تعديل مهم جدا، أكتفي بهذا 

القدر فيما يتعلق بالتعديالت التي أدخلناها.

اليوم ما هي متطلشات النجاح ديال هذا املشروع؟ هذا املشروع 
الذي بين أيدينا بهاته الخصائص واملستجدات أول ما يحتاج إليه هي 

املوارد البشرية، املوارد البشرية على ثالث مستويات:

املستوى األول هو هل اليوم هاته الجماعات وهاته الجهات تتوفر 
على موارد بشرية مؤهلة لتنزيل هذه اإلختصاصات، ولتنفيذ املقررات، 
ولتنفيذ هاته املشاريع، وإلرساء هذه التنمية؟ هذا سؤال، أم نحتاج 
الجهات  ملد  مسؤوليتها  تتحمل  والحكومة  مهمة  حركية  تكون  أنه 
بالكفاءات التي تتوفر عليه سواء القطاع العام أو اإلدارة العمومية أو 
من القطاع الخاص؟ اليوم البد ونحن نتكلم على املوارد البشرية، إلى أي 
حد النخب اليوم السياسية مؤهلة لهاته املناصب ولهاته املسؤوليات 
 
ّ
الجسام؟ اليوم كنتكلمو على املستوى الدرا�سي، مزيان نديرو اإلجازة وال

الشكالوريا، ولكن من بعد، واش هل هذا كافي؟ أنا أقول وأنا أتكلم باسم 
حزب العدالة والتنمية إذا كان �سي تنافس يمكن نديروه بيننا كأحزاب، 
البشر وفي  في  ديالنا  املسؤولية  نتحملو  نديروها، هو حنا  مشاراة  �سي 
النوعية د النخب اللي غادي نقدمو لهاته الجهات، سواء على مستوى 
الرئاسات أو على مستوى باقي أعضاء الالئحة وباقي املنتخشين اللي غادي 
نقدموهم، وهذا هو التحدي، التحدي ما�سي نديرو القانون باش، حيث 
هذا، صحيح يمكنا نديروه في القانون، وكاين خالف، وكاين نقاش، ومن 
الناحية السياسية فيه وفيه، حنا كأغلشية عندنا رأي في هاذ املوضوع، 
حنا كعدالة وتنمية عندنا رأي في املوضوع، وقلنا وجشناه في التعديل 
ديالنا، لكن هي في الشداية والنهاية هي مسؤولية األحزاب، هل تطلب من 
القانون باش هو يقل لنا خاصو يكون عندو هاذ الشهادة باش تقدموا؟ 
أم على األحزاب أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار النخب املؤهلة ذات 

املستويات العالية لتولي هاته املناصب، كنظن هذا هو الدور ديالها.

ثانيا: ما يمكناش نتكلمو اليوم على هذه االختصاصات وهذا الدور 
للجهات وهذه النوعية من الجهات في إطار الالمركزية وحنا ما درنا والو في 
الالتركيز، ميثاق الالتركيز اإلداري منذ سنوات تعاقشت حكومات عليه 
ولم يصدر لحد الساعة، ما يمكنش، ال يمكن أن نتقدم برجل واحدة 
برجل الالمركزية، ال بد أن تكون هناك الرجل األخرى وهي الالتركيز، ال 
معنى نهائيا لهاته اإلختصاصات إذا لم تكن مصحوبة بميثاق الالتركيز 
وبتفعيله على هاته املستويات، وأنا كنتكلم على املتطلشات، كنا نتمنى 
وال زلنا أنه في مستوى التقطيع اللي تشنينا، التقطيع ديال 12 جهة اللي 
تشنينا، هذا التقطيع عندنا فيه مالحظات، وبقي في نفسنا �سيء ال بد أن 
نقوله، نحن مع التوافق، ولكن نحن ضد االبتزاز، نحن مع التوافق، 

الناس  به  يشعر  التقطيع  هاذ  بغينا  ولكن  تأسيسية،  مرحلة  وهذه 
فرحانين، يفرحوا به، ما�سي يولي بؤم عليهم يخافوا منه، وأنا ال أتكلم 
فقط على جهة مكناس تافياللت التي أنتمي إليها، أنا أتكلم بصفة عامة، 
فهذا التقطيع اليوم يسائلنا إلى أي حد مع هاذ التقطيع غيكون هاذ 
االختصاصات وغتكون هاذ املهام، وعندنا غنديرو الالتركيز، وغنديرو 
النخب، والتقطيع اللي هو جزء مهم جدا، ألنه التقطيع ما مرتشطتش 
فقط بالخريطة، مرتشط باملصالح فين غنديروها، مرتشط باملندوبيات 
فين غنديروها، مرتشط بالتوازن اللي خاصو يكون خاصة بين األقطاب 
اللي كتمثل بعض الجهات، وما يمكنش اليوم نتكلمو على إضافة إقليم 
إلى جهة معينة ونعطيوه كول�سي عاودتاني، ولذلك هذه من التحديات 
ومتطلشات إنجاح هاته الجهوية التي نتكلم عنها، هذا أمر بالنسشة إلينا 

هام في إطار هاذ التقطيع.

اليوم  كنقدموه  اللي  ال�سي  هاذ  هذا؟  كل  نقدم  ملاذا  وأخيرا، 
عالش كنقدموه؟ وكنا نتنافس في ما بيننا أو نتصارع سواء بالكالم أو 
بالتصريحات أو بغيرها، ألن هاذ ال�سي اللي كناقشوه له عالقة، هل له 
عالقة أم ال باالستحقاقات القادمة؟ أنا أجزم وأقول بأن كل القوانين 
عليها  ندخلو  يمكن  وموجودة،  جاهزة  هي  باالستحقاقات  املتعلقة 
تعديالت كما مر الشارحة في املجلس الحكومي فيما يتعلق بالقانون ديال 
األحزاب السياسية، أو القانون ديال مجلس املستشارين، أو القانون 
59.11، لكن ما يمكنش نربطوه، هذه القوانين سنحتاجها في أمر واحد 
وهو كيفية انتخاب الرئيس، وكيمكن نديروها بمرسوم قانون، ولكن 
حنا اليوم كنتكلمو ألنه ما يمكنش هاذ الربط وهذا الجدل اللي كنتكلمو 
عليه نجعلو منه هو حصان طروادة، هي هاذ ال�سي راه حنا متأخرين، 
أنا كنقول ما متأخرينش، ولكن هذا ما يدفعناش باش هاذ ال�سي ما 
يم�سي في املسار ديالو السريع، ألنه كل ما توضحت الرؤية بمسافة كشيرة 
وبعيدة عن االنتخابات، كل ما كيكون مهم بالنسشة لشلدنا، ولذلك أنا 
كنقول بأنه االستحقاقات القادمة مهمة من حيث نزاهتها وبفافيتها، 
مصداقيتها، ألن هاذيك باش باقيين كنأكدو على أن بالدنا في موقع 
متقدم، هاذيك باش كنجلشو االستثمار، ولذلك اليوم حين نتكلم عن 
التنمية، صحيح يمكن تدير الحكومة اللي بغات، توجد الفلوس اللي 
بغات، ولكن إذا ما كانتش معها تنمية محلية وما كاتنش عندنا مجالس 
عندها مصداقية، وانتخشت بطريقة بفافة ونزيهة، هاذيك التنمية 
وهاذوك الفلوس اللي غادي نعطيو كلهم غيشقاو عليهم عالمة استفهام، 
اليوم انتقلنا من حوالي 80 مليون ديال الدرهم في 76، اليوم نتكلم على 
حوالي 50 مليار ديال الدرهم للجماعات املحلية إذا أخذنا ذاك ال�سي اللي 
كاين في الصندوق ديال الجماعات الحصة على الضريشة على القيمة 
وخذينا  كاملين  كاينين  اللي   les états de report واخذينا  املضافة، 
ديالها  األهمية  ها  االنتخابات  هاته  اليوم  ولذلك  الصناديق،  جميع 
النزاهة هي مسؤولية الجميع، ما�سي غير الحكومة  منين، ومسؤولية 
هي مسؤولية أوال الحكومة صحيح، ولكن مسؤولية النخب، مسؤولية 
األحزاب السياسية في اختيار املرشحين ديالها، وهي مسؤولية املواطن 
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اللي خاصو يقوم بالدور ديالو في حماية هاذ الصرح الديموقراطي، هذه 
االنتخابات لها أهمية إلى أي حد نحن قطعنا أم ال مع هذا التحكم، نحن 
قطعنا أم ال مع ما وقع في 2009، نحن قطعنا أم ال مع اإلفساد املالي؟ 
وهذه هي االنتخابات، ولذلك سأختم كالمي بمتطلب آخر، حنا كنا 
نتمنى أن يكون هناك قانون واحد عوض ثالث، وكنا نتمنى أن التقطيع 
الجهوي يصاحشه انتخابات بلوائح جهوية عوض أن تكون إقليمية، هذا 
األمل الزال عندنا ونحن في الشداية، وهذا ورش كشير وصرح يتوجه نحو 
املستقشل، نقشل بهذا الحد الذي وصلنا إليه، ولتنعم بالدنا إن باء هللا 
بمزيد من االستقرار واألمان في ظل هاته الحكومة، ورعاية جاللة امللك 

حفظه هللا، والسالم عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
األستاذ عشد القادر الكيحل، واخا ما عطاونيش اإلسم ديالك أ ال�سي 

عشد القادر عرفتك انت اللي غادي تتدخل، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1روعلىرآاهروصحشهرأجمعي1.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

سعيد باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن أناقش هذا 
القانون التنظيمي الذي نعتبره نقطة أساسية النطالق جديد في مغرب 
جديد، مغرب املؤسسات ومغرب دولة الحق والقانون ومغرب التشارك 

ومغرب دستور 2011.

إن هاته املداخلة تحكمها مرتكزات انطالقا من املرتكز الدستوري، 
والوثائق املذهشية، واملذكرات التي تقدم بها حزب االستقالل في هذا 
الصدد، إضافة إلى توصيات اللجنة االستشارية حول الجهوية والخطب 
امللكية، والبد أن أذكر في هاته اللحظة األساسية بما عرفه املغرب من 
تحوالت، وأن موضوع الجهوية كان مدخال للتحول الدستوري، ففي 
هذا  أن  على  الجهوية  حول  االستشارية  اللجنة  أقرت  الذي  الوقت 
املوضوع يمكن أن يتم التعاطي معه بقانون، فإن الخطاب امللكي لتاسع 
مارس أقر على أنه هذا املوضوع يجب أن يكون موضوع تحول من خالل 
الوثيقة الدستورية، وهذا أمر يجب أن نستحضره ونحن نناقش اليوم 
الضيقة،  الحسابات  عن  وبعيدا  التقاذف،  عن  بعيدا  القانون  هذا 
وبعيدا عن تغيير الرؤى واألفكار انطالقا من موقفنا من القوانين أو من 

تعاطينا مع هذه القوانين.

إن حزب االستقالل وبمعية املعارضة الوطنية كان واضحا، كانت له 

رؤية وطنية مواطنة، في التعاطي مع هذا القانون، وفي التعاطي مع هذه 
القوانين التنظيمية، ألننا ندرك تماما على أن هاته القوانين التنظيمية 
هي استكمال للورش الدستوري، وهي استكمال للنفس الذي من خالله 
تعاقدنا على الوثيقة الدستورية، وهي استكمال لشناء دولة املؤسسات، 
لذلك لم نكن لننافق في هذا املوضوع، ولم نكن لننافح من أجل أي 
ثابتة، وكانت مذكراتنا واضحة، وكانت  قانون، لذلك كانت مواقفنا 
هذا  في  حاضرا  دائما  الوطن  يكون  أن  في  ورغشتنا  وطنيتنا  وستشقى 

النقاش بعيدا عن املزايدات.

وإذ استمعنا على أن هاته القوانين ال عالقة لها بإجراء االستحقاقات، 
بأننا  القوانين  لهاته  جيدة  ملناقشة  مهلة  نطلب  ونحن  نعتنا  فلماذا 
سنعطل األجندة االنتخابية واالستحقاقات، قلتموها غير ما مرة أن 
أردنا  تنعتوننا عندما  باالنتخابات، وملاذا  لها  القوانين ال عالقة  هذه 
أن نطلب مهلة لنناقش بعمق ودون ارتجال ودون تسرع هذه القوانين 
قلتم أننا ال نريد انتخابات في أوانها، وأن تأخير هذا النقاش فكنا نترك 
هذا النقاش في لحظة غير انتخابية والحكومة لها أن تتقدم بمرسوم 
قانون يرتشط بكيفية انتخاب الرئيس، وكنا سنقشل ذلك دون أن ندخل 
هذا  متن  وعلى حساب  النص  جودة  على حساب  زمني  ماراطون  في 
النص، وكذلك أعتبر أن من املرتكزات األساسية ملناقشة هذا املوضوع 
هو قضية وحدتنا الترابية، هاته القضية التي ربطنا نحن في الفريق 
القوانين برؤية واضحة  للوحدة والتعادلية ملناقشة هذه  االستقاللي 
تستجيب ملتطلشات سكان هاته املناطق وتتجاوب مع الخطاب امللكي 
القائل بتمكين سكان هاته املناطق من حكم ذاتي يجعلهم مشاركين في 

صنع القرار املحلي وداخل هاته املناطق.

لذلك، كل هاته املرتكزات حاضرة ونحن نناقش هاته القوانين، كل 
هاته املرتكزات حاضرة ونحن نتخذ بعض املواقف دون أن نأبه بما يريد 
أن يعطي لهذه املواقف من غايات ومن تبريرات، البد أن نسجل وفي هاته 
اللحظة أن الحكومة تأخرت، لقد تأخرت الحكومة في إعداد القوانين 
التنظيمية، وهناك من يريد أن يحيلنا في هذه اللحظة على مناقشة 
القوانين األربع إبان الحكومة السابقة استعدادا لالنتخابات السابقة 
ألوانها لسنة 2011، نقول أن دستور 2011 اعتمد في فاتح يوليوز 2011 
وأن الحكومة في ظرف بهر أعدت أربعة قوانين تنظيمية من أجل أن 
نصل إلى لحظة انتخابات نوفمبر 2011، واآلن ثالث سنوات والحكومة 
تصريحات  هناك  أن  العلم  مع  التنظيمية،  القوانين  لنا  جابت  ياله 
سابقة لوزير الداخلية األسشق، أن هذه القوانين جاهزة منذ 2012 
وأن الحكومة جاهزة منذ 2012، ولكن اليوم تأتينا القوانين ويطلب منا 
كمؤسسة تشريعية أن نشتغل ليل نهار بعيدا عن امللكات اإلنسانية التي 
تجعل اإلنسان يشتغل في إطار مضشوط لكي يجود النص، نحن لدينا 
مسؤولية تاريخية لن يرحمنا أي من رجال التاريخ وفي املستقشل إذا لم 
نحسن صناعة القانون، ولذلك فعندما ندافع عن جودة النصوص، 
ندافع عن هذه املؤسسة بكل مكوناتها أغلشية ومعارضة، ومنتوج هذه 
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املؤسسة كيفما كان فهو منتوجنا جميعا، وإن كانت الحكومة بريكا في 
إعداد املشاريع فنحن في النهاية مسؤولون عن هاته النصوص. ولذلك، 
فإن هذا التأخر نعتبره في غير محله، ونعتبره في سياق تأخر في العديد 
من القوانين التنظيمية، سواء ما ارتشط بالهوية، سواء مرتشطة كذلك 

باملؤسسات الدستورية.

لهذا، فإننا نسجل على أن الحكومة لم تلتزم حتى بمخططها التشريعي 
في هذا املجال، وهذا ما يجعلنا نطرح هذه القضايا، وال تستغربون إذا 
كان خطاب األغلشية يتحدث أن هناك حد أدنى، فماذا عسانا نحن أن 
نقول في املعارضة، هل األمر يرتشط بأقل من الحد األدنى؟ ولكن نقول 
وبحسنا  الوطني  بحسنا  ترتشط  القانون  لهذا  ومناقشتنا  تفاعلنا  أن 

املساهم في أن نجعل مصلحة الوطن فوق كل االعتشارات الضيقة.

املقاربة التشاركية، املقاربة التشاركية من أراد أن يقول أنها مقاربة 
يرتشط  ال  التعاطي  بطريقة  موجود  القريب  فالتاريخ  مسشوقة،  غير 
بالجانب املتعلق بالقوانين، حتى باملراسيم وباألجندات االنتخابية كان 
يتم فيها التشاور في زمن لم نكن نجمع على أن االنتخابات واالستحقاقات 
نزيهة إلى حد ما، ولكن اليوم هاته املراقشة التشاركية ال يمكن أن تكون 
في التفاصيل، وفي الجزئيات وفي األمور البسيطة، بل املقاربة التشاركية 
كان علينا أن نتفق جميعا عن معالم الجهوية التي نريد، وعن املحاور 
األساسية التي نريد، وآنذاك يمكن تنزيل هاته املحاور في مسودات وفي 
قوانين، أما إذا كانت املنطلقات واملرجعيات املختلفة فيصعب التجاوب 

مع هاته املنطلقات.

األمناء  مع  الحكومة  لرئيس  يتيم  باجتماع  الحوار  انطلق  لقد 
العامين لألحزاب، وبدأ النقاش من املسؤول ومن سوف يحاور، ونحن 
في بكليات ونعيد إنتاج ما عرفناه في املا�سي، إن األمر يرتشط بسالمة 
ووضوح في الرؤية، لذلك فإذا كان األمر كذلك يجب أن نكون أمام 
رأيين، رأي الحكومة وأغلشيتها، ورأي املعارضة، األغلشية لها الحق أن 
تساهم في التشريع، ولها الحق أن تجود وتنتقد بعض النصوص، ولكن 
وأن  رؤية  وأغلشيتها  للحكومة  تكون  أن  يجب  استراتيجية  أمور  هذه 
تكون رؤية أخرى للمعارضة، وأن تكون املقاربة التشاركية بين توجهين 
سياسيين، توجه يتحمل املسؤولية في األغلشية، وتوجه معارض، أما أن 
نكون أمام ثالث مقاربات: مقاربة حكومية، مقاربة األغلشية، ومقاربة 
املعارضة، مقاربتنا باملنطق وباملوضوعية يجب أن تتناقض وأال تكون 
معها مقاربة الحكومة، ومقاربتكم يجب أن تكون باملنطق وبالواجب 
ضمن تلك املقاربة، وأن تساهم في تجويدها إذا كانت بعض األمور 
البسيطة املرتشطة بالفاصلة والنقطة والرجوع إلى السطر، أما نحن 

يجب أن ندخل في الجوهر ألنها مقاربات مختلفة.

ومع ذلك، منذ املسودة األولى التي توصلنا بها كهيئات سياسية، 
بمنطق الوطنية وبمنطق املعقولية وبمنطق املسؤولية، كان البد أن 
نساهم في هذا النقاش حول رؤانا ومقترحاتنا، فتوجهنا باملسودة األولى 
والتي عملنا على أن ننشر هاته املسودة حتى يتم النقاش حفاظا على 

أخالقيات التشاور والتشارك، وسننشر هاته املسودة ونتمنى أن تنشر 
جميع الفاعلين والهيئات السياسية هاته املسودات إسهاما في تمكين 
الشاحثين من األعمال التحضيرية لهذا القانون التنظيمي باعتشاره مكمال 
للوثيقة الدستورية، فكانت املذكرة األولى وكانت مذكرة مشتركة ألحزاب 
املعارضة، ولكن سأقول أن املعارضة الوطنية بشكل غير مسشوق في 
تاريخ املغرب كانت معارضة وطنية مساهمة من أجل أن ندحض كل 
الترهات املرتشطة بقضايا، هناك من يتوهمها في داخله أن املعارضة ال 
تريد أن تكون االستحقاقات في الوقت الذي أرادت له الحكومة، فنقول 
لهم نحن مستعدون غدا واليوم قشل غد لهذه االستحقاقات وفي كل 
لحظة من اللحظات مستعدون ألننا أحزاب خبرنا العمل االنتخابي، وال 
يمكن ألي أن يجعل من هذا األمر مطية لتبرير طريقة ابتغاله وهرولته 

في التعاطي مع هذه القوانين.

انسحشنا كمعارضة من لجنة الداخلية وقلنا أنه ال يمكن وبأي حال 
من األحوال أن نشتغل على قوانين تنظيمية بدفعة واحدة، وبمنطق 
رئيس فريقنا بدفعة الجملة وكأن األمر ال يرتشط بقوانين تنظيمية، 
الحكومة كان لها االختيار وكما قالت األغلشية في خطابها كان لها االختيار 
أن تأتي بكل هاته القوانين في قانون تنظيمي واحد، وهذا ما نفهمه من 
منطوق النص الدستوري، ولكن اختارت أن تجزئ األمر، فلماذا تختار 
أن تجزئ القوانين، وفي نفس اآلن تختار أن تأتي بها دفعة واحدة، في 
غياب رؤية ناظمة عن النصوص التنظيمية املكملة لهذه القوانين، وقلنا 
في الشداية أن التشارك ال يعني إعطاءنا ما بالنص التنظيمي أو القانون 
التنظيمي دون أن نتطلع أو نطلع على ما تفكر فيه الحكومة في النصوص 
التنظيمية، ألنها مكملة ومفسرة لهاته النصوص، فقلنا البد، فانفردت 
الحكومة بإعداد أجندة انتخابية بعيدا عن التشاور مع املعارضة، وما 
نعرف األغلشية، فانفردت الحكومة بوضع جدولة زمنية أولى ولم تتمكن 
في سنة 2012 من الوصول إليها، وانفردت مرة ثانية وانتقدنا عليها من 
موقع األغلشية هذا االنفراد، وانفردت مرة ثانية بوضع جدولة زمنية 
أخرى لالنتخابات، وقلنا هناك مطالب ترتشط بيوم االقتراع وبطريقة 
االقتراع ال تدخل في القانون، ولكنها ضرورة التشارك وإبراك الجميع أن 
تكون لنا رؤية حول هذا األمر، فكان التأويل املغرض لشعض األطراف، 
وهذا التأويل ال يمكن أن نقف عنده، فالحكومة لها أن تشتغل بمنطق 
أسا�سي وواضح ألننا في هذا املوضوع لسنا في موضوع للمزايدة، موضوع 
استكمال الشناء الدستوري واالستحقاقات االنتخابية، موضوع نتعالى 

فيه عن الحساسيات الضيقة.

لذلك، فاملعارضة أعدت 253 تعديال، أكثر من 200 تعديل جوهري، 
وفي إطار اللقاء مع الحكومة، وفي إطار رغشة الحكومة في أن يتم تسريع 
هذا النقاش، نزلنا إلى 97 تعديال، وبعد ذلك نزلنا إلى 57 تعديال، األمر 
الذي لم يكن في أغلشية الحكومة، وانتقدناه على الحكومة، ألننا لسنا 
في منطق املزايدات، ولكن البد اليوم أن نقول على أنه هذا األمر كان في 
النقاش، وألننا كنا جديين، وأننا كنا نريد أن نصل إلى نتائج، وما وقع 
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من تشنجات ومشاداة في لجنة الداخلية إال انعكاس لهاته املمارسة، 
كذلك تعاون املعارضة كان تعاونا استثنائيا مقارنة مع تعامل املعارضة 
السابقة في الحكومة السابقة، مكانش كيسمع، غنعاود، صافي اسمع أ 
ال�سي نور الدين مضيان، تعاون املعارضة في هاته اللحظة كان تعاونا 

استثنائيا غير مسشوق مقارنة مع املعارضة في الحكومة السابقة.

أيه رةاع دةروةاعيدةت،

 البد أن نتحدث عن الجهة التي نريد ومطامحنا في الجهوية، نحن كنا 
نطمح ونأمل إلى جهوية حقيقية، جهوية تستحضر كل املرتكزات التي 
انطلقنا منها انطالقا من خالصة اللجنة األساسية للجنة االستشارية، 
والقيم  واملشادئ  الدستورية،  والقيم  واملشادئ  الوطنية  والقضية 
الدستورية ال يمكن أن تتحول القوانين التنظيمية إلى ألوكة إلعادة 
صياغة أو إلعادة كتابة هذه املشادئ دون الدخول والغوص في تحليل 
هذه املشادئ، وإعطاء مدلول لهاته املشادئ، إن القيم واملشادئ ال يمكن 
أن تكون لها كائنة إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية تترجم هاته القيم، 
وهاته املشادئ، أما أن نعيد في القانون التنظيمي تكرار مشدأ التفريع 
والتدبير الحر وربط املسؤولية باملحاسشة، والصدارة واملساعدة، فإننا 
سنكون في إطار نوع من إعادة إنتاج القاعدة الدستورية أو إعادة صياغة 
القاعدة الدستورية دون الوصول إلى مطامح املشرع الدستوري الذي 
اعتبر القوانين التنظيمية مكملة مفسرة وموضحة للقاعدة الدستورية.

اسمحوا لي إن مشدأ التفريع فيما يتعلق باالختصاصات ال يمكننا 
أن نكون في القوانين التنظيمية نعيد تكرار هناك اختصاصات ذاتية 
ومشتركة ومنقولة، كنا نأمل أن تكون للحكومة جرأة في أن تجتزئ جزءا 
من االختصاصات املركزية لفائدة الجهات، اليوم وقشل غد في هاته 
اللحظة كنا سنكون أمام عرس في تحول، في رغشة اإلدارة والحكومة 
املركزية في أن تتخلص من بعض االختصاصات بمضمونها، وإمكاناتها 
املالية لفائدة الجهات، وتتحول بهذا القانون إلى اختصاصات ذاتية 
كاملة للجهات، مع األسف في هاته اللحظة كان سيكون األمر غير ذلك، 
وكان سيكون خطابنا غير الخطاب ولكن لم نصل في هاته اللحظة، 
والعامل ليس إال عامل الضغط الزمني، ألنه ليس هناك وقت لتربط 
الحكومة بين الالمركزية والالتركيز، ألن الالتركيز اختصاص حكومي 
يدخل في إطار السلطة التنظيمية، فماذا أعدت هذه الحكومة مواكشة 
لهذا النقاش حول الالتركيز، مواكشة للتقطيع الذي أنجزته؟ ما هي 
الحوارات القطاعية الناتجة عن هذا اإلطار في مواكشة عدم التمركز مع 
الالمركزية و عدم التركيز كذلك مع منطق الجهوية؟ فاألمر لم يكن فيه 
أي اجتهاد، وبالتالي فاملنطق يجب أن يكون متكامال، ال يمكن أن نتحدث 
عن مقاربة تجزيئية في العمل الحكومي، البد أن نتحدث عن مقاربة 
دامجة ناظمة للعمل الحكومي في كل املجاالت، مع األسف األمر غير ذلك 
فكنا بصدد الحديث عن املشادرة والتشجيع واملساهمة وما إلى ذلك في 
أعمال الجهات، ولم نكن بصدد نقل اختصاصات مركزية حقيقية في 
االختصاصات املنقولة، ويشقى األمر مفتوحا ألننا عندما سنتعاطى مع 

هذا القانون، سنتعاطى بأنه ليس إال منطلقا ويشقى األمر مفتوحا لكل 
تعديل يجب أن ينطلق فيه النقاش في لحظة غير لحظة االنتخابات، 
وغير لحظة االستحقاقات، وغير لحظة النرفزات واإلبكاالت النفسية 

لشعض املسؤولين.

منطق التدبير الحر، منطق التدبير الحر ليس له إال تفسير واحد، 
كامل  الترابية  والجماعات  املنتخشة  الهيئات  تتحمل  أن  إال  له  ليس 
مسؤولياتها، ارتشاطا بمشدأ دستوري آخر هو ربط املسؤولية باملحاسشة، 
ربط املسؤولية باملحاسشة ال يمكن أن نتحدث فيه عن أي مراقشة إدارية 
قشلية ألعمال املنتخشين، واعتبرنا أن التأويل الذي جاءت به الحكومة 
تأويل غير ديمقراطي الفصل 145 من الدستور، وقلنا وال زلنا نكرر أن 
املراقشة اإلدارية ترتشط بعالقة الرئيس باملرؤوس، ترتشط بعالقة الوالي 
الترابية، وبمندوبي القطاعات الحكومية، ال ترتشط  بمسؤولي اإلدارة 
بعالقة موظف معين بمنتخب له برعية انتخابية تمثيلية، ومع ذلك 
أصرت الحكومة على أن تؤول على أن املراقشة اإلدارية ترتشط بعالقتها 
بالجماعات الترابية، وقلنا للحكومة أن الفقرة املوالية من الفصل 145 
من الدستور تتحدث عن املساعدة وال تتحدث عن املراقشة، فأصرت 
الحكومة على أن يكون األمر كذلك، فقلنا البد أن ننخرط في تجويد 
هذا النص على علله، وعلى إبكاالته، وعلى عدم تجاوبه مع تطلعاتنا 
بمنطق الوطنية الصادقة، وبمنطق الشداية، وما هذه القوانين اليوم 

إال نقطة بداية.

فعملنا على أن نعزز دور الفاعل السيا�سي من خالل التعديالت التي 
تقدمنا بها، وما�سي كل�سي كحل، والبد أن نسجل تجاوب الحكومة هاذو 
هما حنا ما فينا �سي ذاك ال�سي كل �سي نتشدلو هاكا وهاكا، البد أن نسجل 
تجاوب الحكومة مع مجموعة من التعديالت الجوهرية التي قدمناها 
على النص في بنائه، وليس في جوهره، في بنائه وكيفما قدم إلينا وكيفما 
تعاملنا معه، ليس بمنطق قناعاتنا حول النص، ولكن بمنطق نقطة 
الشداية، فكان تعزيز دور الفاعل السيا�سي واألحزاب السياسية انطالقا 
الترابية،  الجماعات  داخل  املسؤوليات  لشغل  التزكية  موضوع  من 
ومنطق االنضشاط الحزبي الذي هو تكميل، ونعتبر أنه هذه بداية في 
هذا  في  فقلنا  التخلي،  بمفهوم  املرتشط  الدستوري  املقت�سى  تكميل 
القانون البد أن نعطي مضمونا ملفهوم التخلي، خصوصا أننا أمام وقائع 
تتعدد فيها الرؤى، فاملشرع البد أن يكون صارما وواضحا، وقلنا كذلك 
البد أن نعزز منطق التنافي في مجموعة من املجاالت مع رئاسة الجهة 
التحكيم  لها صفة  التي  الدستورية  املؤسسات  بعض  في  والعضوية 
في مجاالت متعددة، فال يمكن أن تكون لها اإلزدواجية، فعززنا هذا 
املنطق، وقلنا بدعم مشدأ االستقرار، وإذ كنا نحن نربأ بأن يكون األمر 
كذلك في كل الجماعات، فاعتبرنا أن ننتقل وهذا هو 2 د األنواع ديال 
النقاش، ومن يعتبر أن املنطلق هو القانون 97 املرتشط بالجهات، ومن 
يعتبر املنطلق هو الدستور، فالجهوية التي نحن بصددها اليوم ال عالقة 
لها بالجهوية التي كانت موقوفة التنفيذ منذ الجهوية االقتصادية إلى 

الجهوية اإلدارية.
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كذلك قلنا أنه البد ما نحذف االزدواجية في التأبير، ألننا نتعامل 
مع حكومة موحدة ولها أن تشتغل في إطار التضامن بين مكوناتها، ولكن 
العالقة وإن كانت على مضض قشلنا بتلك املراقشة اإلدارية، فالبد أن 
تكون موحدة وليست مزدوجة بين قطاعين حكوميين املالية والداخلية، 
بها  جاءت  التي  باملقترحات  ليست  الجهة  مالية  تكون  أن  نأمل  وكنا 
الحكومة، كنا نأمل أن تكون أكبر بكثير فتقدمنا بتعديالت، ولكن مع 
األسف لم يتم قشول هاته التعديالت، وكذلك عملنا على تبسيط من 
خالل تعديالتنا بروط تقديم العرائض، وكذلك تعزيز دور القضاء، 
وتعزيز دور مكتب املجلس على اعتشار أن النظام رئا�سي، ولكن في نفس 

الوقت البد أن يكون تشاوري وتشاركي مع أجهزة املكتب.

جميع  في  كذلك  يمكن  ال  املناصفة  إلى  والسعي  املناصفة  ومشدأ 
القوانين أن نعيد تكرار ما كتب في املادة أو في الفصل 19 من الدستور، 
السعي نحو املناصفة، البد من إجراءات املناصفة عن طريق إجراءات 
عملية، فتقدمنا بتعديالت مع األسف لم تقشل جل هذه التعديالت 
حول وجود ضروري لنصف أعضاء املكتب من النساء داخل الجهة، 
ولرئاسة لجنة من اللجان وجوبا للنساء داخل الجهة، ولكن مع األسف 
سيشقى دائما هذا املنطق منطق مشدأ تفعيل أو السعي نحو املناصفة هو 

مصطلح عام نؤثث به القوانين، وهذا أمر غير مقشول.

كذلك املنطق ديال النصوص التنظيمية حنا جينا أنه في أجل ديال 
6 بهور خاص تكون النصوص التنظيمية جاهزة، ولكن مع األسف أن 
الحكومة طلشت 30 بهرا، وحنا تسنينا 4 سنين قلنا ما فيها باس، واخا 
غنشداو معطلين نزيدو عامين ما�سي بحال 3 سنين، دازت الوالية ديال 

املجالس السابقة وما كاينة مراسيم وماكاين والو.

أيته رةاعيدةت،

أيه رةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةرةاوزي ة،

إذن كان عندنا كيفما قلت في االختصاصات الذاتية واملالية واحد 
العدد من التعديالت ما تقشالتش، ولكن حنا املعارضة ارتأينا أن هذه 
القوانين سنتعامل معها بمنطق الوطنية الصادقة، وبمنطق الوطنية 
امللحة واملجدة، وسوف نشقى ملحين على أن هذه القوانين ال ترقى إلى 
طموحاتنا، وإلى تطلعاتنا، وإلى غاياتنا ومطامحنا في جهوية متقدمة، 
ولكن سنعتبرها بداية، لذلك فإن موقفنا من هذه القوانين سوف ال 
تحكمه املضامين بل تحكمه الوطنية، ورغشة املعارضة في إعطاء ملن 
يريد أن يعتبر بأننا نريد مصلحة الوطن، وال نزايد في مصلحة الوطن، 
السياسية  ومرجعياتنا  ودستورنا  ثقافتنا  هو  ذلك  في  مرجعنا  وأن 
الواضحة ال تتغير، ال تتشدل بتشدل املواقع، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

الوطني  التجمع  الكلمة اآلن لفريق  النائب املحترم،  السيد  بكرا 
لألحرار.

ةاب ئبرةاعيدروديعرببعشدرهللاررئيسرف يقرةاتجمعرةاوطنير
األح ةر:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةروةاع دةرةاوزرةءرةملحترمو1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

مداخلتي هذه باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني لألحرار هي تعشير 
عن وجهة نظرنا وتوجه فريقنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي 

رقم 111.14 املتعلق بالجهات.

فقشل أن أتطرق ملناقشة محاور مداخلتي هذه، البد نيابة عن كل 
أعضاء الفريق أن أهنئ الحكومة على املجهودات التي بذلتها، أوال على 
مستوى بلورة هذا املشروع، وثانيا على مستوى تفاعلها اإليجابي مع 
جل املشادرات االقتراحية التي قدمتها مختلف الفرق البرملانية، سعيا 

منها إلى الوصول إلى نص تتقارب فيه جل االقتراحات والتعديالت.

فشخصوص الديمقراطية التشاركية ومساهمة األحزاب السياسية 
واملجتمع املدني في إعداد هذه النصوص، فإننا في فريقنا نثمن مجددا 
متعددة،  مراحل  على  الحكومة  اعتمدتها  التي  التشاركية  املقاربة 
بغية إبراك كل مكونات الطيف السيا�سي واملدني في بالدنا من أجل 
التأسيس ملرحلة جديدة في صيرورة بناء الدولة املغربية الحديثة، مرحلة 
تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية الحية بالشالد، وكذلك بكلت 
املقاربة التشاركية التي تبنتها الحكومة في اعتقادنا، منهجية استراتيجية 
وعقالنية في االبتغال مع كافة األطراف بدون استثناء، أقول بدون 
استثناء، وأيضا سعة الصدر التي أبدتها وتجاوبها اإليجابي فيما يتعلق 
باملشادرات االقتراحية التي قدمتها مختلف األطراف السياسية واملدنية 
املشاركة في هذه الصيرورة حول مضمون مختلف املسودات التي كانت 
أرضية للنقابات األولية، وحتى في املرحلة التشريعية الحالية والتي 
تميزت بمستوى نقاش عال ومسؤول، فشعدما كان الشعض يراهن على 
أن نص املشروع املقترح والذي كما سشق أن أبرنا إليه والذي كان نتاج 
جوالت من التشارك والحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين، كان 
الشعض كما قلت يراهن على أنه سيتم التصويت عليه كما عرض على 

مجلس النواب، أو في صيغة مقاربة.

قد أبانت الحكومة مشكورة خالل هذا النقاش عن تفاعل إيجابي 
مع السيدات والسادة النواب من خالل قشولها بالعديد من التعديالت، 
سواء من فرق األغلشية أو فرق املعارضة من أجل الوصول إلى الجودة 
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املطلوبة في هذا النص، والبأس أن نذكر أنه تقريشا الحكومة قشالت ما 
يقارب من 84 تعديال في إطار إما صيغة تشاركية أغلشية ومعارضة.

أصشحت  فلقد  العمومي،  والنقاش  العام  السياق  وبخصوص 
االستراتيجيات  من  العالم  بلدان  مختلف  في  الجهوية  السياسة 
الرئيسية للنهوض بالتنمية االقتصادية ولإلقالع السوسيو اقتصادي 
بصفة عامة، ذلك أن النخب السياسية واالقتصادية واملدنية الوطنية 
اقتنعت أن التنمية الشاملة ال يمكن تحقيقها إال باملرور عبر التنمية 
الجهوية، بما يعود على الدولة املوحدة من تطور وتقدم وتحديث بامل 

لهياكلها.

وتجدر اإلبارة إلى أن الجهوية بكلت على الدوام إحدى أولويات 
على  وتأسس  الحزب  قام  بل  نشأته،  منذ  لألحرار  الوطني  التجمع 
واالقتصادية  السياسية  للتنمية  رافعة  ترابية  جماعات  بلوغ  هدف 
واالجتماعية والثقافية، وهي مرتكزات ظلت حاضرة في خطاب وبرامج 
وقادر  ملزم  املغرب  بأن  تامة  قناعة  برزت  بحيث  املتجددة،  الحزب 
جملة  السابقة  التجارب  أفرزته  بعدما  متقدمة،  جهوية  إرساء  على 
من الخبرات والكفاءات البشرية تؤهله ملمارسة التدبير الجهوي الحر 

واملسؤول باعتشاره خيارا استراتيجيا للتنمية.

وما فتئ التجمع يصر ويؤكد على اإلسراع بإقامة جهوية متقدمة على 
أساس تصور واضح، وقد أعربنا عن ذلك في جل املناسشات املتاحة، 
وهي جهوية تترسخ في إطار الدولة املوحدة، جهوية ديمقراطية الجوهر 
والديمقراطية  آليتها،  والحرية  جوهرها،  فيها  املغربي  اإلنسان  يمثل 
إطارها، والتنمية الشاملة غايتها، جهوية ذات خصوصية مغربية في بلد 
مستقر، ومحصن بحصن اإلسالم، ومحصن بالنظام امللكي، جهوية 
ترفع العبء عن الدولة في إطار التخلي عن جملة من االختصاصات 
لفائدة الجهة، جهوية لها مؤسسات تداولية وتنفيذية وإدارية تعتمد 
على االنتخاب وعلى املناصفة في كل القطاعات دون استثناء، جهوية لها 
اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة، ومنقولة إليها من هذه األخيرة 
مع إجراء تقييم بمولي للجماعات الترابية األخرى لتجنب االزدواجية 
والتداخل والتنازع في االختصاصات، جهوية لها موارد كافية لتحقيق 
أهدافها، جهوية لها تقطيع ترابي عادل اعتشار ملعايير اقتصادية وطشيعية 
وجغرافية واجتماعية وثقافية، وجهوية لها ما يكفي من اإلمكانيات 

والخصوصيات تجعلها قادرة على اإلنتاج والتنافسية واإلبداع.

ومن الناحية االقتصادية فإن الجهوية املتقدمة ستحيلنا ال محالة 
إلى تحقيق بروط التنمية االقتصادية الشاملة، وإعادة التوازن للنمو 
االقتصادي للجهة، وهذا التوجه سينتج عنه تدريجيا تقليص الفوارق 
واملتوازن  العادل  والتوزيع  املجالية  االختالالت  وتصحيح  الجهوية 

للثروات.

لقد آمن التجمع الوطني لألحرار بمنطق إرساء الالمركزية بموازاة مع 
الالتركيز، كمدخل رئي�سي لتنزيل املشاريع التنموية وضمان انتشارها 

طريق  عن  وذلك  متوازنتين،  ومجالية  بشرية  تنمية  تحقيق  أفق  في 
توفير سشل املشادرة واالستثمار وتسيير الجهات وتعشئة القدرات واملوارد 
البشرية واإلمكانات املالية املحلية والوطنية، على أساس مشدأ التوزيع 

العقالني لهذه اإلمكانيات وحسن تسخيرها لخدمة التنمية الشمولية.

كما ال يمكن الحديث عن سياسة الالمركزية على املستوى الجهوي 
واملحلي عموما، دون اقترانها بسياسة عدم التركيز، فهذه األخيرة برط 

أسا�سي لنجاح أي سياسة المركزية.

النقاش ودراسة هذه املشاريع منذ مسوداتها األولى،  إن صيرورة 
السياسية  األحزاب  كل  صعيد  على  واسعا  عموميا  نقابا  أفرزت 
الجادة، ولدى الرأي العام، وخلق دينامية في املنظومة اإلعالمية على 
مستديرة  وموائد  ومناقشات  صحفية  تحاليل  من  الوطني  الصعيد 
وبرامج إعالمية حول التوجهات الجديدة، كما أن املنتخشين املحليين 
في إطار جمعياتهم على صعيد الجهات أو على صعيد الجماعات املحلية 
األخرى، قاموا كذلك بعمل ممنهج باركت فيه جل الهيئات السياسية 

من معارضة وأغلشية.

وبالنظر إلى التحول النوعي الذي تشهده بالدنا، أصشح من الشديهي 
االقتناع بأن عامل القرب عند تطشيق االستراتيجيات القطاعية يشقى 
الوسيلة األنجع لشلوغ األهداف اإلستراتيجية للتنمية املنشودة، إذ أن 
الجهوية تساعد على ترسيخ الالمركزية، لهذا نتوخى في فريقنا رفقة 
حلفائنا في األغلشية تنفيذ الجهوية املتقدمة في إطار التنمية واالندماج 
والتضامن، وعبر تشني تدابير عملية تتمحور حول نظام للجهوية يأخذ 
بعين االعتشار الخصوصيات الثقافية لكل منطقة، تشني منطق املحلية 
بهدف تعزيز االندماج، والتأثير االجتماعي ملختلف السياسات القطاعية 
عبر إعطاء األولوية للتنمية املستدامة مع دروع وقائية واضحة للشيئة، 
للجهوية  الوتيرة الجديدة  القادرة على استيعاب  التمويل  آليات  تشني 
املتقدمة، وتشجيع التكوين املحلي للنخب والقدرة على العمل جهويا، 
مع تشني قوانين وآليات عمل تتما�سى وحاجيات وحجم كل منطقة داخل 
إطارها الجهوي، وتمكين اإلدارة املحلية من بنيات التحتية وتجهيزات 
عصرية في إطار تحديث بامل ملنظومة الالتركيز، مع مالءمة للوظائف 

اإلدارية مع اآلليات الجديدة الالمركزية والشروط اآلنية للجهوية.

وفي مستجدات املشروع، وإضافة ملا جاء به زميلي في األغلشية، لقد 
ركز املشروع الذي بين أيدينا على مجموعة من املستجدات نلخصها 

فيما يلي:

التي  الجهوية  املجالس  تركيشة  ديمقراطية على مستوى  - جهوية 
ينتخب أعضاؤها عن طريق االقتراع العام املشابر؛

- جهوية ترسخ نمط جديد في انتخاب الرئيس واملكتب املسير أكثر 
ضمان للنجاعة واالستقرار في التسيير؛

األمر  خالل  من  الجهوية  املجالس  لرؤساء  تنفيذية  - صالحيات 
بالصرف، والتنفيذ املشابر لقرارات املجالس؛
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محفز  الالئحة  نظام  اعتماد  مستوى  على  أيضا  النوع  مقاربة   -
لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد املجالس على األقل؛

- اختصاصات موسعة ومفصلة؛

بالنسشة لنقل اإلختصاصات في عالقة  التدرج والتمايز  - اعتماد 
الدولة مع الجهات عمال بمشدأ التفريع ونقل اإلختصاصات من الدولة 
إلى الجهات مع نقل املوارد املطابقة لها، واختصاصات ذاتية للمجالس 
الجهوية  التنمية  برامج  وضع  في  الصدارة  مشدأ  إقرار  مع  الجهوية 
وجهوية  الترابي،  لإلعداد  الجهوي  التصميم  وضع  وفي  املندمجة، 
بحكامة جديدة من خالل تمكين املجلس الجهوي من وكالة لتنفيذ 
وتعزيز  املساعدة،  أبكال  بكل  املجلس  ومد  االستثمارية،  املشاريع 
املراقشة الشعدية عن طريق املجالس الجهوية للحسابات، وعن طريق 
االفتحاصات والتدقيقات الذاتية، وأيضا املراقشة القضائية لشرعية 
املجالس  لرؤساء  الجديدة  الوظائف  وتحديد  واملقررات،  القرارات 

املنتخشين والوالة.

حض ةترةاعيدةتروةاع دة،

تاريخية،  عبر محطات  تحوالت  بشالدنا عرف  الجهوي  النظام  إن 
واملناخ  الدينامية  بتطور  مرتشطة  التحوالت  هذه  بأن  القول  ويمكن 
السيا�سي والتطور الديمقراطي العام بالشالد، والواقع يثبت أن تطوير 
وعلى  الصادقة،  السياسية  اإلرادة  على  يتوقف  الجهوية  املمارسة 
املناخ اإلقتصادي واإلجتماعي املالئم، وعلى توفير اإلمكانيات والوسائل 
ترجمتها على  النص  الجيدة ملضامين هذا  الترجمة  وعلى  الضرورية، 
أرض الواقع، وهذا ما أضفناه إلى املشروع املقدم والتحقيق لغرض 
اعتقادنا  في  وهذا  أفضل،  مستقشل  نحو  للجهة  السليمة  اإلنطالقة 

مسؤولية النخب التي عليها أن تقود هذه التجربة الجديدة.

إن التجربة التي نحن بصدد دراستها وهندسة معاملها، تقت�سي منا 
أن نتشنى منهجية إصالح النظام الترابي الالمركزي بمنطق التدرج، ألنه 
كل التجارب أثشتت رغم األخطاء والثغرات املرحلية املمكنة، أثشتت أن 
وثيرة اإلصالح التدريجي تتوج دائما بتحقيق النجاح وتحقيق األهداف 
املنشودة، وحتما فهذا املسار سيشكل حافزا أكبر للمستقشل في أفق 
احتضان الحكم الذاتي، وهو مسار بدأ منذ 1975 ملا لهذه املحطة من 
داللة تاريخية والرتشاطها بالنصر التاريخي الذي حققته املسيرة الخضراء 
املظفرة، وتوج بميثاق 1976 الذي وضع اللشنة األولى لنظام الالمركزية 

الترابية بشالدنا.

نعم، ساير املغرب إصالح نظام الالمركزية بمنطق التدرج، لنصل 
اليوم إلى تفعيل الجهوية املتقدمة، لذلك فنجاح املغرب في مسلسل 
الجهوية في ظل التحوالت التي يعرفها العالم، يفرض عليه التأكيد على 
النمو االقتصادي املتوازن فيما بين الجهات،  برط أسا�سي أال وهو 
وإبراك املواطنين واملواطنات في تدبير الشأن املحلي، ومسايرة هذه 
النخب  إنتاج  على  بالعمل  السياسية  األحزاب  من طرف  املجهودات 

السياسية القادرة على رفع هذا التحدي التنموي، وهذا سيجسد تعشيرا 
أن  الذي يجب  الديمقراطي  املسؤولية، والنضج  فعليا على مستوى 

تعكسه الهيئة املنتخشة.

لهذا ونظرا ألهمية هذا املشروع، فإننا ندعمه إيمانا منا بأهميته 
استراتيجيا  إطارا  يجعلها  بما  الجهوية،  املنظومة  تحديث  في  الكبرى 
إلنتاج الثروة وترسيخ أسس التنمية الشاملة التي نسعى لها جميعا وراء 
القيادة املتشصرة، لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرةاته مي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيم،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدة1رةاوزي ة1،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةرةاوزي ة،

ةاعيدةترةاب ئش تروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

القانون  أتدخل ملناقشة مشروع  باسم فريق األصالة واملعاصرة 
التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات في الصيغة التي هو معروض 
علينا اآلن في مجلسنا أو في الجلسة العامة ملجلسنا املوقر بعد أن صوتت 

عليه لجنة الداخلية يوم اإلثنين 4 ماي 2015.

بداية يتعين اإلقرار ومن جانبنا أيضا أننا فعال في محطة مفصلية، 
محطة مؤسسة، وبالتالي فهي محطة تاريخية في مسلسل استكمال تنزيل 
الدستور، وكذلك استكمال بناء املؤسسات خاصة املنتخشة، مرحلة 
تاريخية ألن األمر يتعلق بقانون مؤطر للمؤسسة التمثيلية الجهوية، 
وهي تندرج بطشيعة الحال في إطار الهندسة العامة لهذه املؤسسات، 
سواء كانت جهات وبعدها ستكون مجالس عماالت وأقاليم ثم مجالس 

الجماعات املحلية.

أن   ،2011 مارس   9 ليوم  الشهير  خطابه  في  امللك،  جاللة  وقال 
تكريس  في  للشروع  مؤهل  ديمقراطي  تطور  من  حققه  بما  املغرب 
الجهوية دستوريا، لهذا خص الدستور الجهات، وكذلك الجماعات 
الترابية األخرى بشاب كامل مكون من 12 فصال، وكذلك خصها بصنف 
معين من القوانين هي القوانين التنظيمية ارتقاء بها بطشيعة الحال إلى 
املستوى الدستوري، كل هذا سعيا وراء طموح بناء جهوية متقدمة، 
جهوية حقيقية، حقيقية قادرة على إنتاج التنمية والتضامن وتحقيق 

حلم مغرب الجهات.
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بالجهات،  يتعلق  تنظيمي  قانون  أمام  اليوم  نحن  الصدد  وبهذا 
عكس ما كان عليه األمر في السابق وخاصة انطالقا من 1997، فإذا 
كان الدستور فعال عنده هاذ التصور السامي للجهات، بحيث ارتقى 
بالجهة وبالقانون املنظم لها واملؤطر لها إلى مستوى ببيه بالدستور، 
بطشيعة الحال لرفع التحديات، لكسب الرهانات، لتحقيق التطلعات 
التي تالقت حولها اإلرادات، إرادة الشعب، إرادة جاللة امللك، إرادة 

األحزاب، إرادة النقابات، إرادة املجتمع املدني.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةرةاوزي ة،

ةاعيدةترةاب ئش تروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل ونثمن الجو العام للنقاش 
كما  املشروع،  هذا  حول  اللجنة  داخل  ساد  الذي  والهادف  الهادئ 
نسجل ونثمن أيضا التفاعل اإليجابي للسيدين الوزيرين مع املقترحات 
في كثير من الحاالت، وهو ما سمح بتجويد النص املعروض علينا بكال 
ومضمونا أيضا، وإن كنا في املعارضة نطمح إلى أن يكون هناك حوار 
سيا�سي حقيقي، حوار سيا�سي مستمر ملواكشة العملية برمتها، حوار 
سيا�سي خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية الكبرى، فيما يتعلق 
بتدقيق اختصاصات املجالس الجهوية، فيما يتعلق بتربيد الوصايتين 
اإلدارية واملالية عندما تكون هذه الوصاية ضرورية، تقوية دور القضاء 
اإلداري في فض املنازعات، وخاصة في تدبير العالقة مع سلطة الوصاية، 
تعزيز بروط االنسجام داخل األجهزة املسيرة للجهات، تقوية اآلليات 
املجتمع  إسهام  ودمقرطة  توضيح  املجالس،  قرارات  لتنفيذ  اإلدارية 

املدني في تدبير الشأن العام انطالقا من املرجعيات، مرجعتينا.

ةاعيدةرةاوزي ة،

ةاع دةرةاوزرةء،

لقد ابتغلنا كمكون لقطب املعارضة على مشروع الجهات ومشاريع 
الجماعات الترابية األخرى بمنظور بامل ومعمق، بأفق لم يكن ليقل 
عن 1000 تعديل، وهو ما كان سيستدعي وقتا طويال ملناقشتها سواء 
السياسية،  املرحلة  بدقة  منا  وعيا  ولكن  الجلسة،  في  أو  اللجنة  في 
واملنعطف الذي نحن مقشلون عليه، اختصرنا بل وأجلنا وتنازلنا عن 
املطاف  نهاية  في  واقتصرنا  السياسية،  لالعتشارات  التعديالت  مئات 
إلى جانب فرقائنا في املعارضة، على 57 تعديال فقط، هذه التعديالت 

سحشنا منها العديد أيضا أثناء املناقشة، وذلك لالعتشارات التالية:

طشعت  التي  التشاركية  واملقاربة  التوافقية  بالروح  االلتزام  أوال: 
اإلعداد واملصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، أيضا في اعتماد 
هذه الروح وهذه املقاربة في القوانين التنظيمية، سواء تتعلق بالجهات 
أو بشاقي الجماعات الترابية األخرى، وهذا حد أدنى في اعتقادنا، وكذلك 

نظرا للطشيعة املؤسسة والدستورية ملشاريع القوانين التنظيمية، ألن 
في اعتقادنا الرهان األكبر هو مكسب بالدنا وليس مكسب أحزابنا، ألن 
طموحنا هو أن تكون بالدنا أو تصشح بالدنا بمؤسساتها الديمقراطية 
)عالمة تجارية بين قوسين( أي عالمة تستحق التسويق على الصعيدين 

الجهوي والدولي.

ث ني : البرهنة إن كان االمر يحتاج إلى برهنة أو إعطاء دليل إلى أننا في 
حزب األصالة واملعاصرة إلى جانب باقي أحزاب املعارضة لن ولم تكن لنا 
في أي وقت من األوقات نية في تأجيل االستحقاقات االنتخابية القادمة 
الديمقراطي  بالخيار  مؤمنون  ألننا  تعسفا،  الشعض،  لها  يروج  كما 
الديمقراطية،  متطلشات  مع  والكامل  الشامل  بالتطشيع  وملتزمون 
باعتشارها أساس  انتظام االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة،  ومنها 

مشروعية التمثيل الديمقراطي كما يقول دستور اململكة.

لهذا فاملشكلة الحقيقية هي في من لم يلتزم بخطاب العرش ليوم 
30 يوليوز 2012، هذا الخطاب الذي حدد أجل نهاية 2012 إلجراء 
من  التمثيلية  املؤسسات  باستكمال  املتعلقة  انتخابية  استحقاقات 
مجالس محلية وإقليمية وجهوية ومجلس املستشارين وغرف مهنية. 
املشكلة أيضا في من لم يعر أي اهتمام لطلشات فرق املعارضة بالبرملان 
للمناقشة املشكرة للتصورات الخاصة باالستحقاقات االنتخابية التي 

نحن مقشلون عليها.

جاهزين الستحقاقات  دائما  كنا  أننا  الصدد،  هذا  في  نؤكد  إننا 
انتخابية، سواء قررت الحكومة إجراءها في اآلجال القانونية لها وهو 
بهر يونيو أو بعد تأجيل الحكومة لها إلى بهر بتنبر 2015، لكن ورغم 
كل هذا فإننا من حقنا بل ومن واجشنا كمعارضة أن نسجل سواء 
على مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات أو على 

الحكومة في أدائها املالحظات التالية:

ةملالحظلرةألولى: إن فهمنا ملنطوق الفصل 146 من الدستور بشأن 
قانون  يعد  أن  يقت�سي  كان  الترابية،  الجماعات  وباقي  الجهات  تدبير 
واألقاليم  والعماالت  الجهات  مجالس  من  كل  يؤطر  واحد  تنظيمي 
بالدقة، وقد  يتسم  باالنسجام،  يتسم  بالشمول،  يتسم  والجماعات 
القوانين  للمشاريع  العامة  الهندسة  هذا  موقفنا  صوابية  أكدت 
التنظيمية املعروضة علينا، حيث أن ما تم الحسم فيه على مستوى 
مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالجهات انسحب تقريشا أوتوماتيكيا 
على قوانين املجالس األخرى، وال بك أن املجلس الدستوري سيحسم 
في األمر في القريب العاجل ويتضح الصواب من عدم الصواب، وهذا 
الجهوية  حول  التصور  في  نقص  على  يدل  فإنما  �سيء  على  دل  إن 
املتقدمة والشعد االستراتيجي في املقاربة الحكومية لسياستها العامة في 
مجال الجهوية املتقدمة والديمقراطية املحلية والالمركزية، والتنمية 

الجهوية، وكذلك حول الالتمركز؛
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ةملالحظلرةاث اثل: ما زال منسوب الثقة متواضعا في قدرة املجالس 
الجهوية على االطالع بشكل ناجع باألدوار الدستورية والتنموية املنوطة 
بها، وهو ما يلقي بضالله على املسافة التي تفصل بين نمط الجهوية في 
املشروع وبين الجهوية املتقدمة املطلوبة إلنجاح مقترح الحكم الذاتي 
الخاص باألقاليم الجنوبية للمملكة، الذي نثمن عاليا تأكيد مجلس 
األمن الدولي على جديته ومصداقيته وأهليته لضمان العيش الكريم 
للمغاربة بالصحراء، والذي نطالب بالتعجيل بتنزيله على أرض الواقع؛

ةملالحظلرةا ةنعل: إذا كنا كمعارضة اقتصرنا مع حلفائنا في قطب 
املعارضة على 57 تعديال، وسحشنا العديد منها أثناء املناقشة، واستجابت 
الوزارة لشعض منها، ورفضت الشعض اآلخر، أحيانا بمبررات لم تقنعنا 

خاصة فيما يتعلق بالنقط األساسية الجوهرية التالية:

أوال: مسألة املستوى الدرا�سي لرئيس مجلس الجهة، في اعتقادنا 
والقانون  الدستور  تصور  حسب  ضخمة  مؤسسة  أصشحت  الجهة 
التنظيمي، لها اختصاصات كبرى، لها آلة إدارية كبرى، فكيف يمكن 
ملن ليس له مستوى مالئم أن يدبر هذه املؤسسة بهذا الحجم، بهذا 
التعقيد، بهذه الرهانات، فقلنا توفيقا بين الديمقراطية وبين ضرورة 
الخبرة التقنية، اقترحنا فقط مستوى الشاكالوريا كحل وسط لتمكين 
هذه املجالس من رؤساء على األقل تتوفر فيهم الحد األدنى من الشروط 
لتحمل ثقل املحاسشة، كما يتحملون ثقل التدبير والتسيير، لكن مع 
األسف هذا لم يقشل، كذلك انسجاما مع مواقفنا اقترحنا أن تخصص 
باملناصفة،  الدستوري  للخيار  للمرأة تفعيال  على األقل لجنة واحدة 
لكن أيضا لم يقشل هذا االقتراح، كذلك اقترحنا التقليص الطفيف 
للطابع الرئا�سي ملكتب مجلس الجهة عن طريق إبراك النواب في بعض 
القرارات التدبيرية اعتقادا منا بأن الجهاز املسير ال يمكن أن ينحصر 
فقط على الرئيس مهما كانت االعتشارات إلعطائه مكانة متميزة، ألن 
كما يقال »اليد الواحدة ال تصفق«، فكان من الضروري إبراك بنسب 

معينة أعضاء املكتب في التدبير؛

املسألة الثالثة، اقترحنا أيضا إلى جانب حلفائنا في املعارضة أن 
تكون هناك وكالة جهوية تجمع فيها العديد من الوكاالت ذات الطابع 
الجهوي املوجودة حاليا، وخاصة: وكالة تنمية أقاليم الشمال، األقاليم 
الشرقية، الجنوب، الوكاالت الحضرية، املجالس الجهوية للسياحة إلى 
غير ذلك، من أجل تمكين الجهة من أداة للتدبير قوية، فعالة، يمكن 
أن تجسد السياسة التي ستتشعها الجهة ومجلس الجهة في املجال الذي 

يخص هذه الوكاالت، أيضا لم يحظى بالقشول؛

تمكين الجهات من موارد قارة وكافية، واقترحنا رفع النسب الواردة 
في املشروع اعتقادا منا بأن تلك النسب املضمنة في ذلك املشروع لن 
تفي بالغرض، فاقترحنا بطشيعة الحال %10 بالنسشة للضرائب على 
الشركات، 10 بالنسشة للدخل، 15 % من الضريشة على القيمة املضافة 
هذا مستحدث لم يرد في املشروع، نحن طلشنا بإدماجه في املشروع، 
كذلك رفع السقف إلى 25 من الرسم املفروض على عقود التأمين، لكن 

كل هذا بطشيعة الحال لم يحظ بالقشول من طرف الحكومة.

الخالصة أن هذه الجهوية التي خصها الدستور بمكانة خاصة، هذه 
الجهوية التي نحلم بها جميعا كمغرب الغد، مغرب الجهات، جاءت في 
املشروع متقدمة في الشكل، لكن متواضعة في املضمون ال فيما يتعلق 
باالختصاصات، وال فيما يتعلق باآلليات، وال فيما يتعلق باملوارد املالية، 
على  تساعد  لن  مسألة  نعتبره  واملضمون  الشكل  بين  التشاعد  فهذا 

تحقيق األهداف املرجوة.

املسألة الثانية كخالصة، أن مسألة الثقة والنجاعة وكفاية املوارد 
ما زالت مسألة مطروحة، كذلك مسألة تراكم الخصاص التنموي على 
مستوى الجهات والعدالة املجالية بين الجهات ما زالت مطروحة بشكل 
جدي، كما أن هذا التصور حول الجهات لم يتطرق ملسألة نعتبرها 
الالمركزية  مسألة  عالجنا  أننا  أي  الالتمركز،  ميثاق  وهي  جوهرية، 
بتقوية الجهات، لكن فيما يتعلق بالتدابير املواكشة ما زال هناك سكوت 

فيما يتعلق بميثاق الالتمركز.

الخاتمة، إن موقفنا من املشروع لن يكون إال سياسيا، وسيكون 
سياسيا محضا، ال عالقة له بكيفية تعامل الحكومة مع مقترحاتنا، 
وتعلمون أن من كان له طموح تقديم أكثر من 1000 تعديل بالنسشة 
للنصوص الثالثة، وفي النهاية يمكن أن يقتصر على 11 تعديل سيرفع إلى 
الجلسة العامة ويعرض على أنظار مجلسنا املوقر، منطقيا فالتصويت 
سيكون لو لم يكن سياسيا كان سيكون في هاذ االتجاه، ولكن نحن نترك 
املسألة جانشا لفرصة أخرى وسيكون لنا موقف آخر، وبكرا على حسن 

انتشاهكم.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االبتراكي.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرةبش عتو:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةروةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

املشروع  ودراسة  ملناقشة  االبتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول 
القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، وفي الشداية بغيت نشير أوال أن فيما 
يخص املنهجية التشاركية فما �سي هاذي هي أول مرة اللي حكومات اللي 
جات قشل من هاذ الحكومة هاذي نهجت املنهجية التشاركية، وأذكركم 
بما حرص عليه األخ عشد الرحمان اليوسفي كوزير أول في 2002 فيما 
البرملانية  باالنتخابات  املتعلقة   2002 ل  التنظيمية  القوانين  يخص 
حرص على أال تمر القوانين إلى البرملان إال بعد التوافق السيا�سي، وهذا 

ما حصل.
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نحن في حزب االتحاد االبتراكي أوال موقفنا غادي يكون موقف 
سيا�سي نضالي من أجل الديمقراطية انطالقا من مواقفنا التاريخية في 
املؤتمر االستثنائي لديسمبر 1975 اللي كان مقرر أنه غادي نشاركو في 
كل النضاالت من أجل ترسيخ الديمقراطية وهذا ما قمنا به منذ هاته 
السنة، والدليل على ذلك أن في اجتماع اللجنة اإلدارية في بني مالل في 
1976 قال املناضل املرحوم عشد الرحيم بوعشيد على أن الجهوية هي 

مدخل لحل مشاكل أقاليمنا الجنوبية وهذا التاريخ كيشهد عليه.

فيما يخص هاذ القانون التنظيمي 111.14 كان املفروض أن يجي 
قانون تنظيمي واحد كما يدل على ذلك الدستور، والصيغة الفرنسية 
وزارة  جاتنا  كنتفهمو عالش  حنا  ولكن   ،une loi organique تقول 
الداخلية ال أقول الحكومة بقوانين تنظيمية متفرقة، وغادي نشداو 
بسؤال نحن نناقش قانون الجهة، ولكن أين الجهوية املتقدمة؟ وهذا 
كنرجع ملوقف وزارة الداخلية اللي هو موقف مسؤول، بما أن باش 
نخرجو قانون تنظيمي واحد، خاص الحكومة تقوم بإصالحات أولية 
باش يتم إرساء دواليب إصالحات الدولة قشل ما ندوزو للجهة كحلقة 
من حلقات اإلصالحات، ألننا نعتبر في حزب االتحاد االبتراكي أن الجهة 
هي تتويج لإلصالحات وإلطار الجهوية وليس املدخل للجهة، فاللي قال 
كانت  لو  بووانو،  ال�سي  صديقي  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  األخ 
اإلصالحات دارتها الحكومة فيما يخص الالتركيز وتأهيل املجتمع املدني 
ألن غادي يكون فاعل في التدبير الترابي، وكذلك القضاء املتخصص، 
لكان اآلن نقاش داخل اللجنة فيما يخص عدد من القوانين غادي 
يكون سهل وسهل جدا، فلهذا كنفرق ما بين مشروع الحكومة ومشروع 
الداخلية، اآلن نناقش مشروع الداخلية ليس مشروع الحكومة، ألن 
الداخلية من باب املسؤولية ألن هي مسؤولة على التدبير الترابي ما�سي 
على التنمية الترابية، ومسؤولة على الخلل اللي يمكن يوقع في عدد من 
املجالس، فارتأت أنها تضمن أوال االستمرارية في تدبير املرفق العام، 
لها تدار، فإذن  اللي يمكن  تتفادى عدد من االختالالت  أنها  وكذلك 
قامت بمسؤوليتها بالنسشة إلعداد أو تدبير التراب، ولكن ليس التدبير 
للتنمية الترابية. وحنا قلنا في جميع مداخالتنا فيما قشل بغينا نرتقيو 
بالجهة في الجهوية املتقدمة إلى برملان جهوي، والدليل على هذا كنا 
رافضين أن رئيس الجهة يكون اآلمر بالصرف، بغينا نشاركو في جميع 
املناقشات، وكذلك الدراسات من أجل وضع برامج وعلى أساسها من 
بعد إيال نفذ الوالي أو مؤسسة أخرى ما كاين مشكل، ولكن اآلن نحن 
نتذاكر على جماعة محلية مع بعض املقتضيات باش تضشط استمرار 
املرفق العام، وكنا قلنا كذلك في حزب االتحاد االبتراكي على أن كاين 
الترتيب بالنسشة للقوانين التنظيمية يكون بشكل آخر، وهذا راجع إيال 
كان الترتيب على الوضع الحالي أن الحكومة ما كانش عندها تصور 
بامل لإلصالحات، كان لو كان الترتيب يكون معقول تجينا الحكومة 
أوال بميثاق الالتركيز، ثم من بعد بقانون الجهة، ثم من بعد القانون 
التنظيمي للمالية، ونعطيكم الدليل على أن الترتيب ما�سي هو هذا، 
ي وصلنا للجهات ما قدرناش 

ّ
ي كنا كندرسو قانون التنظيمي املالي فمل

ّ
مل

نوضعو يعني بعض املقتضيات إلرساء ماليات جهوية مستقلة، وصلنا 
التأهيل ناقشناه ولكن ما درنا فيه  التأهيل يعني صندوق  لصندوق 
حتى حاجة، اآلن القانون املنظم للجهة كيجينا أن صندوق التأهيل 
ال فيما يخص كيفية التسيير وال األظرفة غادي يجي في القوانين املالية 
السنوية، هذا غير معقول أن مسائل اللي خاصها تكون قارة تجي في 
ي ما 

ّ
قانون مالي سنوي، كانت تكون في القانون التنظيمي للمالية، ثم مل

تطرقناش للمالية الجهوية في القانون املنظم للمالية فكيفاش غادي 
نربطو املسؤولية باملحاسشة اآلن على مستوى الجهات؟ ألن بنو اللي 
غادي يتطلب منا واللي غيطلب منا اآلن من خالل هاذ القانون اللي 
كناقشوه؟ أن املنتخشين غادي يضموا البرامج القطاعية على املستوى 
الوطني، باش يديرو الجهوية، أي مسؤوليتنا اللي غادي نتحاسشو عليها 
هي مسؤولية فيما يخص الضم، انضمو أننا نجمعو املشاريع ونتساءلو 
أوال يقوموا بتشخيص بمولي  املنتخشين  بينما األفيد كان أن  عليها، 
للتراب الجهوي، ثم يعطيو مشاريع مندمجة، أي التركيشة ديال املشاريع 
la combinaison des projets اللي غادي نكونو مسؤولين عليها، ألن 
اآلن التركيشة كيما كتجي من املركز ما�سي هي التركيشة اللي يمكن يقومو 
بها املنتخشين، فلهذا ربط املسؤولية باملحاسشة بهاذ الطريقة باش جانا 

اآلن القانون فما يمكن ليهاش يعني تطشق على مستوى املنتخشين.

سياسيا  املشابر  االقتراع  فنمط  االقتراع،  نمط  يخص  فيما  ثم 
كيقت�سي أن املجال اللي غتوضع فيه البرامج من املرشحين هو املجال اللي 
غتوضع فيه االستراتيجية التنموية، هو املجال اللي غتم فيه املحاسشة 
السياسية، اآلن ما�سي هذا هو اللي اآلن قايم، يمكن وزارة الداخلية 
حارصة على أن تكون تمثيلية ديال األقاليم ال�سيء اللي حنا اآلن صادقنا 
عليه وما كاين حتى إبكال. غادي نشين عالش الحكومة ما قامتش بدورها 
وتشين أن ذاك ال�سي اللي جاءت به وزارة الداخلية حاولت باش تشتغل 
اللي يمكن تحكم  ليها، وانطالقا من املسائل  اللي معطي  الهامش  في 
فيها، ولكن ما مسؤوالش على الالتركيز ديال القطاعات األخرى، فعليها 
في املادة 83 اللي هي من املواد املهمة ما قداتش تدقق االختصاصات، 
الصدارة  تدقق  أنها  تمكناتش  ما  االختصاصات،  تدقق  يمكنش  وما 
وهي تتناقض مع التدبير الحر ديال الجماعات األخرى، فاالختصاصات 
فضفاضة وعامة ولكن باش تفاداتها وزارة الداخلية وغادي نرجعو 
للخالصة فيه، أن يمكن التعاقد غادي يحل املشكل، ألن التعاقد غادي 
يمكن أننا توطن االختصاصات وتدققها وتحدد حتى املسؤوليات، ثم 
املسائل اللي الحكومة ما ناقشاتهاش وما خذاتش فيها مسؤولية هي أوال 
الربط ما بين االختصاصات واالستراتيجيات القطاعية ومخطط إعداد 
التراب، فالقانون كيعطي املسؤولية في مخطط إعداد التراب الجهوي 
للجهة، وكيطلب من الوزارات أنها تشارك في مخطط إعداد التراب، إيوا 
ما العمل إيال الحكومة تبنات االستراتيجيات القطاعية على املستوى 
الوطني، وجاتها توجهات أخرى على مستوى الجهات؟ واش غادي تراجع 
موقفها على املستوى الوطني، أو غادي تشنى يعني ذاك ال�سي اللي غادي 
يجي من الجهات عاد غادي يوقع تناقض؟ وهنا جاي على أن الحكومة 
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ما درساتش وتبنات يعني استراتيجية القطاع اللي متناقضة مع توجهها 
إثر تحضير االنتخابات اللي كانت كترفض االستراتيجيات القطاعية وكنا 
كنتمناو أن كل ديمقراطي ديمقراطي غادي يفضل التدبير الترابي على 
التدبير االستراتيجي، ألن التدبير الترابي مشني على التنسيق، على الحوار 
يعني ديمقراطي أكثر ألن االستراتيجيات القطاعية هي عندها أهداف 
إنتاجوية ما عندها حتى �سي هدف في التنسيق وال الحوار، إذن هذا 
غادي يكون موضوع نقاش فيما بعد وكنظن غادي يطرح مشاكل كثيرة.

ثم عالش الخصاص في عمل الحكومة أعطى لنا تفريع في بكل 
جزئي؟ وهذا اجتهاد ديال الداخلية بكل مهنية أن التفريع وضعاتو ما 
بين املؤسسات املنتخشة من األعلى إلى األسفل، أو الحلول من األسفل 
إلى األعلى، ولكن هذا التفريع إيال كان غير تفريع على مستوى املؤسسات 
املنتخشة، فأين البرامج املندمجة؟ إيال ما كانش غادي يواكشو تفريع من 
القطاعات الوزارية، يهشط من املستوى اإلقليمي للمستوى الجماعي، أو 
من املستوى الوطني للجهة، وهذا كيشين على أن حتى في مفهوم التفريع 
كيما جاء به الدستور فالحكومة ما ابتغالتش وما كانش عندها تصور 
ال في التفريع وال في الحلول، إذن وزارة الداخلية اقتصرت على التفريع 

والحلول ما بين املؤسسات املنتخشة.

ثم بالنسشة ملا جاء به القانون الجديد هو وكالة تنفيذ املشاريع، هذا 
داخل دائما في املهنية ديال الوزارة الداخلية، حاولت أوال باش تضمن 
الحكامة الجيدة، باش تسرع في تنفيذ املشاريع، وهذا اللي وصالت له، 
ولكن كان من األفيد أن هاذ الوكالة تهم جميع املشاريع الترابية بما فيها 
املشاريع القطاعية وغادي ضمن ذاك االلتقائية والتنسيق هذا اللي ما 
جاش به هاذ املشروع هذا. فلهذا يعني الهدف ديال الجهوية اللي هي 
أهداف تنموية اللي ما موجوداش في هاذ القانون هذا، ألن الحكومة 
أقولها مرة ثانية ما حاوالتش تقوم بإصالحات هيكلية باش تعطي جميع 
الضمانات ال مؤسساتية وال قطاعية من أجل إنجاح التنمية يعني ما�سي 
العادلة ولكن املنصفة بيئا بالنسشة لشعض الجهات، وهنا استغربت 
املوقف ديال األخ عشد هللا بووانو ابن بلدتي في أثناء أبغال اللجنة، 
من  هو  التأهيل  أن صندوق  كنظنو  وكنا  الالمركزية،  كناقشو  فكنا 
الوسائل اللي غادي يضمن لنا الالمركزية، ومن األفيد أن هاذ صندوق 
التأهيل خصو يتوضع على املستوى الوطني عند وزارة الداخلية في إطار 
الالمركزية غادي يتعطى ملجالس الجهة ويترأسها، بينما ال�سي عشد هللا 
قال خاص هاذ صندوق التأهيل يشرف عليه في اللجنة التقنية السيد 
الوالي وذيك الالمركزية زاد لنا لها ال�سي عشد هللا الم آخر والت للالمركزية 
ما�سي لالمركزية اللي كنا كنطالشو بها، فلهذا أن ما فهمتش وخاصة أن 
فيما يخص مناقشة بعض الشنود ديال القانون املنظم للعماالت حرص 
كثيرا على أن يكون التأهيل في مستوى األقاليم ومستوى الجهات وما 
بين أي املنتخشين، هذا �سيء اللي كنظن من بعد يمكن لنا ناقشوه فيما 

سيأتي.

ثم في املوارد املالية، املوارد املالية من املواد األساسية في القانون 

املالية،  للموارد  بالنسشة  و188  لالختصاصات  بالنسشة   83 هو  هذا 
ففعال هناك موارد مالية مهمة، ولكن غتجي بتدرج وهذا �سيء معقول 
ألن في السنوات األولى ما يمكنش أن املجالس الجهوية يعني تناقش 
ي 

ّ
يعني هاذيك هذا وتحضر برامج وحتى في تحضير البرنامج املادة 83 فمل

كنقولو الجهة راه هي غادي تحّضر البرنامج التنموي، واش برنامج ترابي 
أو برنامج على مفهوم برامج الجماعة املحلية؟ إيال كان يكون يعني برنامج 
ترابي خاص تكون الالتركيز، وتكون اختصاصات على مستوى الجهة 
بالتنسيق مع مؤسسة الوالي اللي حتى هي خاص توضع فيها إصالح باش 
يمكن لنا نخرجو بمخطط ترابي على مستوى بكل الفاعلين ما�سي غير 
الوزارية  والقطاعات  االقتصاديين  والفاعلين  املنتخشين  املنتخشين، 
هذا،  القانون  هذا  في  كنلقاوش  ما  اللي  �سيء  وهذا  املدني  واملجتمع 
وكنظن أن في املستقشل غادي نلقاو صعوبات في تحضير هاذ القوانين 
وعليها حنا في املناقشة طلشنا بالنسشة للسنة األولى أن وزارة الداخلية 
تواكب املجالس املنتخشة باش تحضر يعني هاذ البرامج ألن إيال بدات 
في أكتوبر املؤسسات املنتخشة املقشلة فكنظن أن البرامج ما يمكن لها 
تكمل إال من بعد سنة وهاذي غادي يكون تعطال بالنسشة للتنمية على 

مستوى الجهة.

بالنسشة إلبراك العنصر النسوي، كنظن هذا حاولنا في التعديل 
أننا نتقدم بيئا ما بما جاء به الدستور فيما يخص السعي إلى املناصفة، 
إال أن النقاش في األخير وفي التعديل املتفق عليه توصلنا كفريق ابتراكي 
ثم كمعارضة على أن على األقل نضمنو على األقل ثلث التمثيل ديال 

األخوات داخل املكاتب ديال الجهات، وهذا �سيء مهم ومهم جدا.

ثم اآلن خاصنا ناقشو كاملين كيفاش يمكن لينا نجحو هاذ املشروع، 
كاين نقص في األداء الحكومي فيما يخص اإلصالحات األولية باش يمكن 
لها تكون جهوية متقدمة، وفي نفس الوقت كاين نقص في الالتركيز، 
املجتمع املدني اللي مأهلو هو فاعل معانا، فكيفاش يمكن لينا نجحو 
هاذ املشروع هذا؟ هناك بروط وفي نفس الوقت هي ميثاق ما بين 
جميع الفاعلين، يجب على كل الفاعلين بما فيها األحزاب السياسية أن 
تبرز نخشا في مستوى هاذ املشروع، نخب عندها كفاءات ونخب اللي هي 
مطلعة على اإلبكالية الجهوية، وفي نفس الوقت مطلعة على اإلبكالية 
ديال التنمية على املستوى الوطني ألن غادي يكون ربط ما بين ما هو 

وطني وما هو جهوي؛

ثانيا على مستوى اإلدارة الترابية، يجب كذلك على الحكومة وعلى 
وزارة الداخلية أن تبرز مسؤولين على اإلدارة الترابية اللي غادي يكونو 
مسؤولين ما�سي غير على التدبير اإلداري الترابي ولكن التدبير التنموي 
كمنسقين ما بين القطاعات وما بين املنتخشين وكذلك مع املجتمع املدني 
وهذا �سيء مهم. إيال كانت هاذي جهة ولكن ما زال ما بديناش الجهوية 
كي غادي ندوزو للجهوية؟ حنا مآمنين داخل الفريق االبتراكي على أنه 
يجب أن نمر بتدرج وتميز ما�سي غير على مستوى الجهة، على مستوى 
املشروع ككل يعني هاذي بداية وما يمكن ليناش نجحو الجهوية في والية 



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان10   

وحدة يمكن لينا نشنيو الجهة املقشلة، كيف؟ يجب أن نفضل التعاقد 
على كل اآلليات ألن التعاقد غادي يمكننا أوال أننا نحددو املسؤولية 
ما�سي  العملي  بالالتركيز  نعملو  الوقت  نفس  وفي  املشاريع،  ونوطنو 

املؤسساتي؛

ثانيا: في إطار التجربة غادي تكون تراكمات وغادي نديرو تقييم 
هاذ  متاع  للتراكمات  تقييم  يديرو  غادي  كلهم  كمنتخشين  للتراكمات 
تجربة التعاقد ما بين املؤسسات الجهوية واملؤسسات الوطنية، وعلى 
أساسها غادي يتم التشريع للمستقشل انطالقا من تجربة وانطالقا من 
العمل املعاش ما بين كل الفاعلين السياسيين وهذا بالنسشة لينا �سيء 

مهم.

ثم املوارد املالية، أنا أظن أن املوارد املالية فعال فيها ما هو اآلن 
التضامن  صندوق  هناك  الوقت  نفس  في  ولكن  للجهات،  مرصود 
وصندوق التأهيل، بغينا صندوق التأهيل ولو اآلن ما تعطاش للمجالس 
أنه يكون هو املكمل لإلنصاف املجالي ما بين الجهات وكذلك الندماج 
املشاريع أو إدماج املشاريع ما بين القطاعات، وهنا خاص يكون بطرق 
بطرق  ولكن  تكنوقراطية،  تقنية  بطرق  يعني  يكون  ما�سي  تحفيزية 
تحفيزية أن الجهات باملجتمع املدني اللي غادي يشارك اللي غادي تكون 
هيئات برامج اللي هي برامج تتهم جميع املجال الترابي الجهوي وفي نفس 
ي غنتعاملو مع القطاعات 

ّ
الوقت تتعامل مع القطاعات الوزارية، ألن مل

تنفيذ املورد  في  أنها تقتصد  الوزارية راه يمكن املجموعات الجهوية 
العمومي، إذن هذا �سيء مهم.

وآخر ما سأقوله، هو اآلن في الجهوية املتقدمة وحنا كناقشو القوانين 
وكإدارة وكحكومة  كأحزاب سياسية  األخرى، خاصنا  املجالس  ديال 
أننا نوصلو ملفهوم املورد العمومي موحد على املستوى املجال الترابي 
الوطني، ألنه ال يعقل أن تكون جماعات داخلة في الرخام 3000 درهم 
وال 4000 درهم وهناك جماعات قروية انطالقا من مشدأ التدبير الحر ما 
عندهاش حتى باش تحفر بير باش يشربو الناس والساكنة، فإذن املورد 
ما غاديش يكون مرتشط غير بمفهوم التدبير الحر ديال املجلس املنتخب، 
خاصو يكون مرتشط باإلنصاف ما بين كل املغاربة أينما وجدوا، وهنا 
الدور اللي يمكن تقوم به وزارة الداخلية والحكومة باش على األقل فيما 
مسائل  تكون  املحلية  الجماعات  ديال  واألولويات  االختيارات  يخص 
معقولة اللي هي في مستوى املغاربة ككل، ولكن في نفس الوقت يحترم 
بيئا ما التدبير الحر إلى ما هو معقول، فعال قانونيا غير ممكن ولكن في 
التنسيق ثم في اإلمكانيات اللي يمكن اآلن الوالي وال العامل باش يدرج 
نقطة في جدول أعمال ويناقش داخل أسميتو هذا ممكن أننا نوصلو 
أن املورد العام يكون مورد لكل املغاربة، وبكرا لكم. إذن أقولها مرة 
ثانية سنصوت بمسؤولية اللي معروفة عند االتحاد االبتراكي اللي هي 
مسؤولية نضالية تاريخية، ومسؤولية ديال املواطنة اللي معروفة عند 
االتحاد االبتراكي كشداية باإليجاب، ولكن على أساس أنه يكون تنسيق 
وبغيت نشير ل�سيء آخر أنه ال بالنسشة للقوانين اللي ناقشت الحكومة 

سابقا، وهنا بغيت نشكر وزارة الداخلية، فأحزاب املعارضة باركت 
ي تتشارك في التحضير فكتمر األمور بسالسة، 

ّ
في تحضيرها وكنظن مل

وبكرا لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، تفضل السيد 
الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةألع جررئيسرةاف يقرةلح كي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

القانون  مناقشة  إطار  في  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول 
التنظيمي املتعلق بالجهات القانون 111.14، لنقول في الشداية أننا أمام 
لحظة تاريخية، أمام لحظة مفصلية ومؤسسة للمكتسشات الواردة في 
دستور 2011، نحن في مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور، املكتسشات 
الواردة في الدستور خصوصا في الشق املتعلق بالتنظيم الترابي للمملكة، 
نحن أمام تنزيل باب األحكام العامة، الفصل األول الذي ينص على 
أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ترابي المركزي يقوم على الجهوية 
املتقدمة، نحن أمام تنزيل مقتضيات الشاب التاسع من الدستور الذي 
جاء بالعديد من املكتسشات خصوصا في تنزيل الالمركزية الترابية، في 
تنزيل مقتضيات الجماعات الترابية بما فيها الجهات، نحن أمام قانون 
مؤسس ملرحلة دستور 2011، والذي نعتبره بأنه قانون ال يهم فقط بال 
الفاعل السيا�سي، ال يهم فقط بال الفاعل الحقوقي، بل يهم الرأي العام 

الوطني، يهم املجتمع املدني بأكمله.

إننا في مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور الذي خصص العديد من 
بمقتضاها  أصشحت  والتي  الترابية،  بالالمركزية  املتعلقة  املكتسشات 
هذه  مراعاة  ويتعين  للمملكة،  االستراتيجية  الخيارات  من  الجهات 
الجهات أثناء تنزيل مختلف املقتضيات املتعلقة بالسياسات العمومية، 
نحن  الجهوي،  العام  الشأن  لتدبير  رؤية جديدة  تأسيس  أمام  نحن 
أمام مرحلة الفعالية في مزاولة املهام االنتدابية، إن مطلب الالمركزية 
الترابية والجهوية نعتقد في الفريق الحركي يهم مجالين أساسيين: يهم 
ثانيا  ويهم  الديمقراطية  باملشروعية  املتعلق  املجال  األولى  بالدرجة 
املجال املتعلق بالفعالية املؤسساتية بالفعالية التدبيرية. فمن األهداف 
األساسية للجهوية والجماعات الترابية دمقرطة القرار الجهوي، نعتقد 
أن األهداف األساسية للجهوية والجماعات الترابية هو دمقرطة القرار 
التشاركية،  بالديمقراطية  التمثيلية  الديمقراطية  وربط  الجهوي، 

وتعزيز مرتكزات الالمركزية الترابية بالشالد.

القانون  هذا  من خالل  بالدنا  التي ستعرفها  الجهوية  أن  نعتقد 
ستشكل في نظرنا رهانا حقيقيا ومن خاللها نتطلع إلى ربط هذه الجهات 
بالشعد الديمقراطي، بالتنمية الجهوية الذي نعتبر أن الجماعات الترابية 
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بما فيها الجهات هي أحد أهم تجلياتها خصوصا في ظل التقرير اإليجابي 
الصادر عن األمم املتحدة، وهو تقرير ننوه به ونسجله بإيجابية خصوصا 

فيما يتعلق باألقاليم الجنوبية للمملكة.

ةاعيدرةا ئيس،

قانون  نناقش  ونحن  التراكمات  من  مجموعة  هناك  أن  ال بك 
الجهوية التي سجلها تدبير الشأن الجهوي بشالدنا منذ 1997، استجاب 
قدر اإلمكان ملجموعة من الحاجيات التنموية والرغشة التي يتقاسمها 
الجميع بشأن الوصول إلى تقريب اآلراء حول مختلف القضايا املطروحة، 
وتقديم نصوص كفيلة بتحقيق ما يتطلع إليه الجميع في جعل النظام 
الجهوي عنصر استقرار سيساعد إلى جانب اآلليات األخرى، وخصوصا 
املقررة في الترسانة القانونية التشريعية املنظمة للشأن املحلي والوطني 
على تحسين، على تربيد حكامة ترابية وترسيخ وتقوية الديمقراطية 

التمثيلية املشنية أساسا على سياسة القرب.

ةاعيدرةا ئيس،

إن انخراط الفريق الحركي بإيجابية على هذا املشروع الذي جاء 
القضائية  بالضمانات  أساسا  يتعلق  فيما  املكتسشات  من  بالعديد 
في تدبير الشأن الجهوي، فيما يتعلق بالحكامة الترابية، فيما يتعلق 
باالختصاصات والصالحيات املرتشطة بالتنمية الجهوية، فيما يتعلق 
بتقديم العرائض وامللتمسات نعتقد أننا من خالل هذا التوجه يعني 
سنعمل مستقشال إضافة إلى هذه اإليجابيات أن هذه املكتسشات ال تلغي 
رغشتنا مستقشال في تنقيح هذا القانون باملزيد من التعديالت، حتى يكون 
التنظيم الجهوي محصن من كل األساليب التي قد تساهم في إضعافه، 
تحظى  باملساهمة،  تحظى  وطنية  محطة  الجهوي  التنظيم  وليكون 
باملشاركة املكثفة من قشل املواطنات واملواطنين، وتجاوز ما سشق من 

ما وسم القوانين السابقة من ثغرات.

إننا نعتقد أن ورش الجهوية يجب أن يشقى مفتوحا على مستوى 
القانونية، وكذلك على مستوى املواكشة واملصاحشة، ونعني  ترسانته 
للقانون  التطشيقية  التنظيمية  النصوص  إصدار  األولى  بالدرجة 
التنظيمي، كذلك على مستوى اإلعالم، إذ ال يمكن التوعية بهذا الصرح 
الحمالت  فترات  على  واالقتصار  فقط،  االنتخابات  خالل  القانوني 
تكون  يتعين أن  بل  في وقت وجيز،  تتم  التي  به،  للتوعية  االنتخابية 
هذه املدة الزمنية وفي هذه املرحلة بالذات فرصة لفتح نقاش عمومي 
توضيحي على املستوى اإلعالمي لتنوير الرأي العام الوطني بهذا الصرح 
القانوني، قصد تقريب املمارسة السياسية من املواطنين واملواطنات، 
في  وإعدادهم للمشاركة واملساهمة حتى تكون االستحقاقات املقشلة 

مستوى انتظارات املواطنين واملواطنات.

ةاعيدرةا ئيس،

تكريس  في  قناعاتنا  انطالقا من  الحزبي  املستوى  عبرنا على  لقد 
الجهوية املتقدمة، وتكريس الالمركزية الترابية باإلسهام بوجهات نظرنا 

حول  الداخلية  لجنة  داخل  التعديالت  إبان  واقتراحاتنا  وتصوراتنا 
بالجهات، ومشروع  القانون املتعلق  هذه املشاريع خصوصا مشروع 
القانون املتعلق بمجالس العماالت واألقاليم، ومشروع القانون املتعلق 
الخيارات  من  الجهات  جعل  في  منا  مساهمة  الترابية،  بالجماعات 
االستراتيجية للمملكة، ومحطة جديدة وتأسيس لرؤية جديدة لتدبير 

الشأن العام الجهوي.

ةاعيدرةا ئيس،

إنه البد من التذكير في هذه املرحلة أن املمارسة االنتخابية املقشلة 
تضع على املحك االختيار الديمقراطي الذي نص عليه الدستور، فهذا 
االختيار ال يمكن أن يعرف طريقه إلى التطشيق واملمارسة فقط من خالل 
مقتضيات وأحكام هذا القانون مفصولة عن سياقها، وبالتالي البد من 
فاعلين ديمقراطيين ونخب مؤهلة وثقافة ديمقراطية يشنى على أساسها 

العمل السيا�سي والتنافسية السياسية.

إننا نقول في الفريق الحركي أن االستحقاقات االنتخابية املقشلة 
ستكون  الجهات  فيها  بما  الترابية،  الجماعات  بمجالس  واملتعلقة 
مفصلية في التاريخ السيا�سي ملغرب ما بعد دستور 2011، فهي ليست 
كسابقتها التي كانت املنافسة فيما بينها تنحصر على تنافسية الحصول 
على أكبر عدد من املقاعد، وإنما هي نعتقد أكبر بكثير، فهي استحقاقات 
يتطلع إليها املواطنون واملواطنات لتحقيق بعض تطلعاتهم الواردة في 
الترابية،  الحكامة  تفعيل  الجهوية،  التنمية  قشيل  2011 من  دستور 
أنها  كما  العامة،  الحياة  أساسا  وتخليق  باملحاسشة،  املسؤولية  ربط 
في  السياسية،  تجلياته  في  الدستور  لتنزيل  حقيقيا  محكا  ستشكل 
التعامل  وجب  لذا  االجتماعية،  تجلياته  في  االقتصادية،  تجلياته 
توافق جميع  املسؤولية من خالل  بروح من  مع هذه االستحقاقات 
األطياف السياسية على إيجاد صيغ توافقية قادرة على إنجاح املسلسل 

الديمقراطي الذي اخترناه لشالدنا.

لذا فالبد من استثمار هذه املناسشة إلعادة النظر في تعديل العديد 
من املقتضيات القانونية الواردة سواء في القانون التنظيمي املتعلق 
القانون  أو   59.11 القانون  الترابية،  الجماعات  أعضاء  بانتخاب 
املقترحات  ظل  في  خصوصا  املستشارين  بمجلس  املتعلق  التنظيمي 
املحكم  للتنظيم  أسس  ووضع  الجديد،  الجهوي  بالتقطيع  املتعلقة 
لالنتخابات املقشلة، باعتشار أن الدستور الجديد جعل من االنتخابات 
الديمقراطي،  التمثيل  مشروعية  أساس  والشفافة  والنزيهة  الحرة 
وأقر لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، والتربيح لالنتخابات، 

والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية.

ديمقراطي  دستور  توفر  إن  الحركي،  الفريق  أعضاء  باسم  نقول 
لكنه  الديمقراطية،  لتحقيق  أسا�سي  برط   2011 دستور  بحجم 
ليس برطا وحيدا، إذ ال بد أن تنضاف إليه بروط أخرى من أهمها، 
تنافسية الفاعلين السياسيين الخالقة في مناخ ديمقراطي سليم قائم 
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بالدرجة األولى على التدافع البرامجي املثمر واملجدي ملصلحة الشالد، 
عوض الترابق الشخ�سي والتنابز اللفظي الذي ال يجدي نفعا بالنسشة 

للمواطنين واملواطنات.

ةاعيدرةا ئيس،

حض ةترةاعيدةتروةاع دة،

نناقشه  الذي  التنظيمي  القانون  الجهوية من خالل مشروع  إن 
التأسيس  منها  الهدف  الحكامة،  أنماط  في  نوعيا  يعتبر تحوال  اليوم، 
لدينامية جديدة لإلصالح املؤسساتي القائم على التكامل بين مختلف 
واإلمكانيات  الصالحيات  في  والتوازن  التناسق  ومراعاة  مكوناته، 
الجهوية، مع تفادي تداخل االختصاصات أو تضاربها، لدى نؤكد ما يلي:

من  إال  تحقيقه  يمكن  ال  الجهوية  لخيار  األمثل  التطشيق  .-
خالل تحقيق حكامة ترابية قائمة على التناسق والتفاعل بين الجهات 

واملراكز؛

التطشيق األمثل لخيار الجهوية ال يمكن حصره في القواعد  .-
القانونية لوحدها، بل يجب األخذ بعين االعتشار املعطى السوسيو-ثقافي 

وفي مسار تطشيق اإلصالحات القانونية.

كما نؤكد أن مداخل إنجاح الجهوية ال يتوقف على اإلطار القانوني، 
وإنما على تأهيل النخب الجهوية بمقاييس الكفاءة وااللتزام.

للجهات  التنظيمي  القانون  مشروع  أن  يعتبر  الحركي  الفريق  إن 
الذي نتدارسه اليوم قصد التصويت عليه مشادرة تشريعية تأسيسية، 
تكت�سي أهمية بالغة بالنظر إلى التحوالت العميقة التي سيحدثها هذا 
املشروع على مستوى تطشيق الالمركزية الترابية بشالدنا، وما سيتيحه 
ذلك من إقرار لحكامة جيدة لهياكل الدولة، ونهج تنمية جهوية حقيقية 
والثقافية  االجتماعية  وللحاجيات  االقتصادية،  للرهانات  تستجيب 
في صياغة  الجهوي  الشعد  للمواطنين، مطالشين بضمان وباستحضار 
مختلف القوانين واملنصوص ذات العالقة، بل يجب كذلك استثمار 
فلسفة هذا املشروع في تحقيق توازن مجالي على مستوى جميع الجهات 
تحظى  حتى  للثروات  العادل  التوزيع  التآزر،  التضامن،  بمقاييس: 
الجهات املهمشة والفقيرة باإلمكانيات الكفيلة باالرتقاء في سلم التنمية 

الجهوية.

نعتقد أن الحكومة الحالية واعية باستحضار هذه املقاربة في تنزيلها 
الجهوي  املفهوم  لترسيخ  بها  ستقوم  التي  والدراسات  القانون،  لهذا 
صرح  تقوية  إلى  األولى  بالدرجة  الهادفة  الحكومية  سياستها  ضمن 
التنظيم الترابي الالمركزي القائم على الجهوية املتقدمة، وبكرا لكم 

السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الدستوري السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرب و0ربلعع لررئيسرةاف يقرةادستور0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

ةاعيدرةاوزي ،

قانون  مشروع  حول  الدستوري  الفريق  باسم  هي  هاته  كلمتي 
تنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات. ألننا اليوم أمام مشروع يشكل 
لشنة متميزة على صعيد تحديث املنظومة الترابية، إلى جانب اإلصالحات 
الكبرى التي دبنها جاللة امللك، منذ اعتالء عرش أسالفه امليامين، 
بدءا باملفهوم الجديد للسلطة منذ 1999 ومرورا باملسلسل اإلصالحي 
املستمر عبر خطاب يناير 2010 الذي كرسه للجهوية، والتي تأسست 
على إثره اللجنة االستشارية للجهوية، حيث ترسخت هذه السنة في 

ذاكرتنا كسنة للجهوية بامتياز.

وتتويجا للتكريس الدستوري واالستفتاء الشعبي املشابر الهادف إلى 
جعل الورش الجهوي رافعة حقيقية للتنمية املجالية، وفضاء للتداول 
الديمقراطي التشاركي والتعاوني، وإذا تحقق كل هذا بفضل النظرة 
االستشاقية والتعاطي اإليجابي مللك الشالد، مع مختلف التحوالت التي 
يشهدها العالم من حولنا، وكذا التطلعات املشروعة للشعب املغربي 
الحكومة  فإن على  املغربي،  للنموذج  التفرد واالستثناء  في حالة من 
أن تعمل جاهدة على تفعيل وتجسيد منظور جهوي متقدم على درب 
الديمقراطية  درب  وعلى  جهة،  من  النافذين  والالتمركز  الالمركزية 
املعمقة والتحديث اإلداري والخدماتي للشالد والحكامة الجيدة من جهة 

أخرى.

ولقد كانت تحدونا رغشة قوية في فريق االتحاد الدستوري بوصفه 
امتدادا لحزب أولى منذ الشداية لخيار الجهوية مكانة متميزة في برامجه 
النصوص  هذه  بتنزيل  الحكومة  تعجل  وأن  السياسية،  وأدبياته 
هادئ،  سيا�سي  نقاش  ليعقبها  الترابي  باإلصالح  املرتشطة  التنظيمية 
ولكن بدل ذلك الحظنا نوعا من االنتظارية في تقديم هذه املشاريع ذات 
النوعية الخاصة والتي كان من املنتظر أن تكون ذات جودة عالية بدل 
أن تكون قوانين ذات نفس تكتيكي قصير األمد وبرؤية ال تنخرط كلية مع 

طموحاتنا ومع مضامين الدستور الجديد.

الدستوري  االتحاد  فريق  في  فإننا  سشق  ما  على  وبناء  ولذلك، 
نتساءل، هل يرقى هذا املشروع إلى ما كنا نتوخاه منه في ظل املكانة التي 
بوأها إياه الدستور الجديد وفي ظل املشادئ التي ضمنها كمشدأ التدبير 
الحر، على اعتشار أن النموذج املقترح هو نموذج ديمقراطي الجوهر؟ 
هل يرقى هذا املشروع إلى أن يجعل من الجهة بريكا حقيقيا للدولة؟ 
هل يتوفر هذا املشروع على عناصر ومقومات إلحداث التنمية الجهوية 
املتوازنة واملنشودة؟ وأخيرا نتساءل هل يستمد هذا املشروع روحه 
من املنظور االستراتيجي للدولة املغربية التي يجعل من الجهات رهانا 
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لكسب التنمية املطلوبة من جهة، وورقة مهمة في التعاطي مع القضايا 
التي يثيرها النزاع املفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من جهة أخرى؟ إننا 
إذ نطرح هذه األسئلة، ال نفعل ذلك بوحي من خلفيات جاهزة بقدر ما 
نسعى إلى فهم املشروع الذي جاء محايدا ولم يأت بعناصر قوية توحي 
بأن تمة تحول حقيقي قد حدث، بل ويغمرنا بعور عارم بأنه لم يكن 

في مستوى اإلنتظارات، وإليكم األسشاب في نظرنا:

املسترجعة  الجنوبية  أقاليمنا  لوضع  املشروع  يستحضر  ال  أوال: 
ونتساءل عن اإلضافات األخرى التي يمكن أن تتمتع بها هذه األقاليم 
على ضوء املخطط الذاتي الذي نعتبره إطارا لحل هذا النزاع املفتعل، 
جنوح  ظل  في  والجمود  االنتظارية  من  األقاليم  هذه  أوضاع  وتحرير 
جارتنا الجزائر إلى إطالة أمد هذا النزاع بما بخدم أهدافها السياسية 

الداخلية الضيقة؛

ث ني : ال يأخذ املشروع بعين االعتشار مشدأ فصل وتوازن السلط في 
الهندسة القانونية التي يقوم على أساسها املشروع، فليس هناك توازن 
بين املنتخشين والسلطة التنفيذية من ممثلي الدولة املركزيين والترابيين، 
ولذلك جاءت املطالشة بإعادة صياغة املشروع في اتجاه إضفاء نوع من 

التوازن بين سلطة املنتخب وسلطة املعين.

السلطة  عالقة  حول  الحكومة  عليه  أقدمت  الذي  التأويل  إن 
ديمقراطي  تأويال غير  اعتقادنا  في  يظل  الترابية،  بالجماعات  املركزية 
وتهمين عليه النزعة التحكمية في التدبير الجماعي الحر النزيه. ال يستقيم 
تمتيع الجهات بحرية تدبيرها، ومقررات مجالسها تظل رهينة التأبير 
على أبسط األمور بدءا بجدول األعمال، ولذلك أخذنا على عاتقنا في 
املعارضة مطلشا بضرورة االنخراط في تقوية مشدأ التدبير الحر تمابيا مع 
جوهر الفقرة الثالثة من الفصل 145 من الدستور، آخذا بعين االعتشار 
أن بكل الدولة يشقى موحدا في ظل ملكية موحدة، وأن الالمركزية التي 

اختارتها بالدنا هي المركزية إدارية وليست سياسية.

مشدأ  احترام  إلى  نسعى  إنما  املالحظات،  هذه  خالل  من  إننا 
الحداثة  لقيم  انتصارا  الجوهر،  بديمقراطية  والعمل  الحر،  التدبير 

والديمقراطية الحقيقية؛

ث اث : يأخذ املشروع بمقاربة خجولة على مستوى االختصاصات، 
باعتشار  للجهات  الذاتية  االختصاصات  تقوية  على  يعمل  أن  فشدل 
صدارتها كجماعة ترابية دامجة لشاقي الجماعات الترابية األخرى، نجد 
املشروع ال يستمد بالشكل الكافي عددا من التوصيات الوجيهة من 
النقاش العام حول الجهوية أو تلك املنبثقة عن اللجنة االستشارية 
حول الجهوية، كما أن املشروع لم يعمل على تحديد واضح ملفهوم نقل 
االختصاصات، والتمييز بين نقل التدبير الحر ونقل الخدمات على غرار 
التجربة الجماعية في املوضوع، كما أن التعاقد كمفهوم وظيفي يجب 
حذفه عند الحديث عن االختصاصات املنقولة على اعتشار أن هذه 
االختصاصات ستصشح ذاتية لحظة نقلها، وال يمكن أن نتعاقد على 

صالحية هي في األصل ذاتية.

وعموما كان بودنا ونحن نناقش هذا املشروع عن بعد زهاء 18 سنة 
من اعتماد نظام الجهات، أن نتساءل في إطار الجهوية املتقدمة، ماذا 
بقي للمركز؟ بدل أن نقول ماذا سيتخلى املركز لفائدة الجهات؟ ما يفيد 
أن الجهوية لدينا ال زالت مترددة، وما ينبئ أيضا أنه لم يقع الحسم بعد 
في جوهرها لتمكينها من التكفل باختصاصات واضحة وبتقوية قدراتها 
في التدخل والتدبير الحر، وجعلها تعتمد األساليب االحترافية وتكرس 

مشادئ وقواعد الحكامة الجيدة؛

رةنع : نسجل بإيجابية اعتماد العلنية في التصويت على الهياكل، 
ومحاربة أبكال الترحال تمابيا مع روح القانون التنظيمي لألحزاب، 
ونأمل في أن تكون املحطة االنتخابية املقشلة مناسشة لتحقيق قفزة 
نوعية على مستوى املمارسة الديمقراطية النزيهة والشفافة والتي تعطي 

أهمية للمشاركة السياسية لدى عموم املواطنين؛

القرار  تقوية  على  املالي  الجانب  في  املشروع  يعمل  لم  خ مع : 
الجهوي، فاملوارد املالية الضامنة الستقاللية الجهة هي الطريق لتنفيذ 
االلتزامات التي تعهدت بها أمام الساكنة من خالل برامج العمل، ومن 
إبرامها وممارسة كافة اختصاصاتها سواء  خالل الشراكات املطلوب 

كانت ذاتية أو مشتركة أو منقولة.

ةاعيدرةا ئيس،

لقد تفاعلنا من موقعنا في املعارضة إيجابا مع هذا النص بالرغم 
مما يشهده املشهد السيا�سي من توتر، بالنظر إلى االنحدار غير املسشوق 
في مستوى الجدل السيا�سي الدائر في بالدنا، وتقدمنا بتعديالت توخينا 
منها تقوية مؤسسة رئاسة املجلس الجهوي، وكذا تقوية دور األحزاب 
لتشمل  املجلس  لرئاسة  بالنسشة  التنافي  وتوسيع حاالت  السياسية، 
بعض هيئات الحكامة، وعقلنة تدبير الزمن السيا�سي، وضمان اإلختيار 
وتحديد  املناصفة،  مشدأ  وأجرأة  التعددية،  واحترام  الديمقراطي، 
اآلجاالت وإخراج النص التنظيمي، وتبسيط املساطر، وتمكين الجهات 

من موارد قارة وغيرها من التعديالت.

هذه  مع  للحكومة  النسبي  التجاوب  املناسشة،  بهذه  ونسجل 
األوراش  خدمة  في  املعارضة  أحزاب  انخراط  مسجلين  التعديالت، 
الوطنية الكبرى، في إطار من املسؤولية الجادة، والوطنية الصادقة، 
َتَهم كما هي عادة الشعض في رميها بالعرقلة أو التماس التأجيل.

ُ
وحتى ال ن

القانون  مشروع  نعتبر  الدستوري  االتحاد  فريق  فإننا  وعموما 
بشكل  لإلسهام  واستراتيجيا،  أساسيا  مدخال  للجهات  التنظيمي 
االستثمار  وفي  للشالد،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  حاسم 
األمثل للمؤهالت واملوارد الذاتية لكل جهة، واستنهاض حجم مختلف 
الفاعلين املحليين واملشاركة في إقامة إنجاز املشاريع الهيكلية الكبرى 
لكل  املنشودة  الشاملة  التنمية  إلى  وصوال  الجهات،  جاذبية  وتقوية 

أجزاء وجهات اململكة، وبكرا لكم السيد الرئيس.
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ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي، السيد 
الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطي:

ةاعيدة1رةاوزي ة1رةملحترم 1،

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

ارتشط  وما  التنظيمي  القانون  في مضامين مشروع  الخوض  قشل 
به من سياقات سياسية، من الضروري والحال أن مشروع الجهوية 
بقضية  املتعلق  املغربي  للمقترح  األساسية  املداخل  أحد  املتقدمة 
وحدتنا الترابية، ال بد أن نتطرق ملستجدات قضية الصحراء املغربية 
على ضوء املقرر األخير الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
والذي جدد على وجه الخصوص تقدير هذه األخيرة الصريح ملقترح 
بالدنا املتعلق بالحكم الذاتي في نطاق السيادة املغربية، إضافة طشعا 
إلى التنويه بجهود املغرب في مجال حقوق اإلنسان، واإلبارات القوية 
األخرى املتعلقة باإللحاح بقوة على ضرورة أن تفسح أو تفسح الجزائر 

املجال لتسجيل سكان مخيمات تندوف.

وإذ نسجل ارتياحنا ملضامين هذا املقرر الهام، فإننا نعتبره انتصارا 
ونتاجا  للمملكة،  الترابية  الوحدة  الدفاع عن  معركة  في  لشالدنا  آخر 
طشيعيا للموقف الوطني الحازم، والتوجه الدبلوما�سي الصارم الذي 
في مناسشات  السادس،  امللك محمد  بقيادة جاللة  عبرت عنه بالدنا 

ومحافل مختلفة خالل الفترة األخيرة.

كما نثمن كون القرار األخير صدر بإجماع أعضاء مجلس األمن مع 
ما لقيه من دعم وترحيب من قشل القوى الفاعلة في املنتظم األممي، 
وخاصة القرارات الداعمة ملوقف بالدنا الصادر عن البرملان األوروبي في 

موضوع إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

وحدتنا  لقضية  النهائي  الربح  أن  على  تأكيدنا  باملناسشة،  ونجدد 
الوطنية  الجبهة  تمثين  خالل  من  أيضا  محال  ال  سيتأتى  الترابية، 
الديمقراطي،  الشناء  مسارات  في  الالزم  التقدم  وتحقيق  الداخلية، 
إلى  التنبيه  ووجب  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  واإلصالحات 
أن كل ذلك يجب أن يحفزنا أكثر على التحلي بمزيد من الحذر واليقظة 

اتجاه مناورات خصوم وحدتنا الترابية، وردود أفعالهم التصعيدية.

نحن اليوم في إطار جلسة عامة للتصويت على القانون التنظيمي 
املتعلق بالجهات، ال يسعنا إال أن نثمن املسلسل التشاوري الذي هم 
مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة منذ حوالي سنة والذي تميز 
تحت  املسلسل  هذا  بوضع  سامية،  ملكية  وبتعليمات  الشداية  منذ 
الداخلية  وزيري  طشعا  بمعية  الحكومة،  لرئيس  السيا�سي  اإلبراف 

والعدل والحريات، ذلك أنه من املهم جدا أن يكون قد تم االستناد إلى 
املقاربة التشاركية في إعداد هذه املشاريع التي تعد بمثابة هندسة ترابية 
جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في الشناء 

املؤسساتي للشالد.

ولم يتشق إذن إال حوالي عام ونصف أمام الحكومة الحالية املنبثقة 
من صناديق االقتراع إلتمام واليتها، والتي ال يمكن ديمقراطيا إنهائها إال 
بنتائج منبثقة من صناديق االقتراع، ونحن في فريق التقدم الديمقراطي 
وفي حزب التقدم واالبتراكية نشدد على أنه ال مجال لتضييع الوقت في 
الصراعات الهامشية والجدل العقيم، بل يتعين استثمار الفترة املتشقية 
ملواصلة العمل الجماعي، وتغليب روح التوافق الوطني، واعتماد املقاربة 
التشاركية من أجل إنجاح األوراش الديمقراطية والتنموية الكبرى، 
وهو ما يعني ربح باألساس رهان إخراج كل القوانين التنظيمية قشل متم 

الوالية التشريعية الحالية.

السياق تطورات املشهد  في إطار  التطورات، دائما  وفيما يخص 
السيا�سي الوطني، نؤكد استمرار فريقنا أو حرص فريقنا وحزب التقدم 
واالبتراكية على تقديم الصورة الالئقة باملمارسة السياسية النبيلة 
والخطاب السيا�سي النبيل والسليم، وعلى عدم السقوط تحت أي مبرر 
في فخ الزج بالسياسية إلى مستوى قد ينفر املواطنين ويفقدهم الثقة في 

الفاعل السيا�سي.

وصلة بهذا املوضوع، نسجل بأسف وبقلق بالغ ما آلت إليه األوضاع 
والعالقات والخطاب السيا�سي والحزبي من تشنج، ينم عن محاوالت 
غير محسوبة في افتعال األزمات بالدنا في غنى عنها وعن آثارها، وندعو إلى 
التحلي بروح االحترام املتشادل وتجنب شخصنة التنافس الديمقراطي 
السيا�سي  بالفاعل  املنوطة  الرئيسية  املهام  املشروع، واالنكشاب على 
متمثلة باألساس في بلورة البرامج واألفكار واملقترحات والدفاع عنها، 

والكفاح اليومي من أجل تنزيلها خدمة للوطن والشعب.

ومن هنا، يأتي إلحاحنا على ضرورة مواصلة اإلصالحات الكبرى، 
ومشابرة امللفات االجتماعية األساسية، موازاة للتحضير الجيد واإلجراء 
الجاد لالستحقاقات االنتخابية املقشلة، التي من الضروري أن تتم في 
دوليا،  عليها  املتعارف  السليمة  الديمقراطية  للقواعد  ووفقا  وقتها، 
صميم  من  يظل  مشدأ  الدستورية  مواعيدها  احترام  لكون  واعتشارا 

مشادئ احترام الديمقراطية.

في هذا اإلطار العام، فإننا في فريق التقدم الديمقراطي وفي حزب 
القادمة  االستحقاقات  غمار  سيخوض  الذي  واالبتراكية  التقدم 
كقوة صاعدة بطموح كشير، واستعدادات قوية نعتبر أن االستحقاقات 
االنتخابية كل االستحقاقات االنتخابية يجب أن تتم في إبانها، أي ال بعد 
أوانها وال في بكل انتخابات سابقة ألوانها، ذلك ألن املغرب يعيش دورة 
ديمقراطية عادية بمؤسسات قائمة ومشتغلة، وفي وضع عام ليس فيه 
ما يدعو إلى افتعال حالة استثنائية، وبالتالي فال منطلق للتعاطي مع 
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املوضوع غير منطلق القاعدة التي ال استثناء لها وهي احترام املواعيد 
االنتخابية كما أسلفت هو من صميم احترام الديمقراطية واملؤسسات 

واملقتضيات الدستورية.

ارتشاطا بهذا املوضوع، نعتبر بأن الظروف مهيأة ومواتية والحاجة 
هذه  املحددة،  األجندة  وفق  االنتخابية  االستحقاقات  إلجراء  ملحة 
الدستوري  الشناء  الستكمال  ملحة  ضرورة  تعتبر  التي  االنتخابات 
الدستور،  في  الواردة  الجديدة  املقتضيات  وفق  واملؤسساتي 
واالستحقاقات القادمة ينشغي أن يساهم جميع األطراف في نجاحها ألنه 

في نجاحها نجاح للمغرب ونجاح لتعزيز املسار الديمقراطي بشالدنا.

يعبر وسيعبر عن  املواقف، حزبنا ظل  بالتعشير عن  يتعلق  ما  أما 
القضايا  لجميع  بالنسشة  الشأن  هو  كما  الخصوص،  بهذا  مواقفه 
املجتمعية سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، سيظل يعبر بأريحية 
وبكل شجاعة ومسؤولية سياسية اقتناعا منا بأهمية النقاش والتداول 
في كل األمور، وبما يتطلب ذلك من اللياقة واالحترام واألدب السيا�سي 
في احترام وتقدير كشيرين لكل الهيئات والتنظيمات واملؤسسات. نؤكد 
كذلك أن ربح رهان احترام اآلجال ومواعيد إجراء االنتخابات يقت�سي 
ضرورة بذل املزيد من الجهد والتعاون بين جميع الفاعلين السياسيين، 
من أجل إخراج القوانين التنظيمية أساسا املرتشطة باالنتخابات املقشلة 

في آجالها القانونية وبالجودة املطلوبة.

املقاربة  ونهج  الوطني  التوافق  روح  تغليب  ألهمية  واستحضارا 
التشاركية التي يتطلبها إعداد القوانين التنظيمية، نسجل بإيجابية أن 
مشروع القانون التنظيمي في الجهات استغرق وقتا مهما من التداول 
والنقاش بين الحكومة ومختلف الهيئات السياسية، والتي قدمت بشأنه 
في  االقتراحات وضمنتها  من  العديد  الحكومة  منها  وأخذت  مذكراتها 
املشروع الذي خضع للمناقشة والتدقيق والتعديل، طشعا قشل إحالته 
على البرملان وال سواء داخل البرملان وداخل لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسية املدينة، سواء من طرف مكونات األغلشية، 
أو من قشل مكونات املعارضة كانت فرصة سانحة أمامنا جميعا لتجويد 

هذا النص.

ال يسعنا إال أن نسجل بإيجابية وارتياح تجاوب الحكومة مع العديد 
من التعديالت التي نعتبرها مهمة ومؤسسة من قشل بروط الترشح 
لرئاسة الجهة أساسا حصرها في رؤساء اللوائح، ربطها بضرورة حصول 
املترشح على تزكية الحزب، وهذا سيساعد في تقوية القرار الحزبي، 
توسيع حالة التنافي بين رئاسة املجلس الجهوي مع مجموعة من املهام 
واملسؤوليات األخرى، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في جلسة واحدة 
أي في نفس الجلسة، ترجيح الالئحة التي يقدمها الرئيس في حالة تساوي 
األصوات، تشكيل فرق ورئيس لها داخل املجلس الجهوي، ذلك سينظم 
طشعا عمل املنتخشين ويسهل عملية التنسيق بين الهيئات السياسية، 
وغيرها من اإلجراءات واملقتضيات التي نعتبرها مهمة ومتقدمة، طشعا 

تطرق إليها السادة الرؤساء قشل قليل.

الدستور  هذا  تضمنها  يحتمل  مقتضيات  هناك  املقابل  في  لكن 
يحتمل أن يكون فيها نقاش دستوري، يحتمل أن تعرف أو تكون محط 
أو محل مالحظات من قشل املجلس الدستوري، كما تعلمون أن مشروع 
القانون التنظيمي سيحال وجوبا على املجلس الدستوري، ربما هناك 
أربعة نقط على األقل: )نقطة مفهوم التخلي، النقطة الثانية املستوى 
الدرا�سي، النقطة الثالثة التصويت العلني، والنقطة الرابعة مخطط 
التنمية(. ما ورد في التعديل املادة 54 من املشروع كون العضو املنتخب 
من املجلس الجهوي يعتبر في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح 
بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد النتماء العضو املنتسب إليه، 
أي أن طرد الحزب للمنتخب يجعل هذا املنتخب في وضع التخلي هو 
إجراء مهم سيساعد على تقوية القرار الحزبي، سيساعد على االلتزام 
الحزبي، سيساعــــد على االنضشــــاط الحزبي، نحن معه ولكن نتمنى أن 
يصادق املجلس الدستوري على هذا املقت�سى ألنه بالفعل سيساهم 

بقوة في تخليق الحياة السياسية.

ما يتعلق باملستوى الدرا�سي، فرق األغلشية تقدمت بتعديل فيما 
 12 عندنا  الجهة،  الرئاسة  مستوى  على  الدرا�سي  باملستوى  يتعلق 
جهة طشعا من غير املنطقي واملنتظر أن يترأس إحدى الجهات فاعل 
والكفاءة من أجل  املؤهالت والشروط  يعني غير متوفر على  سيا�سي 
تدبيرها، ولكن فقط من أجل ضمها للقانون تقدمنا بهذا املقترح، مع 
ما يطرحه دائما من إبكال دستوري، هل هو مطابق للدستور أم غير 
مطابق للدستور؟ خصوصا وأن الدستور ينص على مشدأ املساواة بين 
املواطنات واملواطنين، ومع استحضار طشعا الدور الذي يمكن أن تلعشه 
األحزاب السياسية في منح تزكياتها ملن تريدهم أن يترشحوا لرئاسة 

الجهات؛

إجراء  أيضا  العلني  التصويت  العلني،  التصويت  الثالثة  النقطة 
مهم جدا، طريقة انتخاب الرئيس ستكون بفافة أمام مرأى الجميع، 
األحزاب السياسية تراقب أعضاءها، املواطنات واملواطنون يراقشون 
الدستوري  املجلس  يقر  أن  نتمنى  املجالس،  داخل  ممثليهم  قرارات 
مطابقة  تكون  ال  أن  من  تخوف  هناك  ألن  املادة،  هذه  بدستورية 

ملقتضيات الدستور؛

النقطة الرابعة، وننتظر ال زال لدينا األمل وال زالت لدينا فرصة ألن 
أبواط املصادقة على القانون التنظيمي لم تستكمل بعد، ألن هناك 
واملخططات،  بالبرامج  يتعلق  ما  املستشارين،  بمجلس  أخرى  مرحلة 
ينص   145 املادة  في  الشالد،  دستور  هذا  أخرى.  مرة  تخوف  هناك 
الجماعات  الوالة والعمال رؤساء  العشارة: »يساعد  الدستور بصريح 
الترابية وخاصة رؤساء املجالس الجهوية على تنفيذ املخططات والبرامج 
العتماد  تعديال  اقترحنا  التنموية،  والبرامج  املخططات  التنموية«، 
املخطط، طشعا لم نتمكن من اإلقناع، ولكن نتخوف ألن الدستور 
نتمنى أن ال   ،145 الفصل  في  العشارة على املخططات  ينص بصريح 
تكون هناك مالحظة من قشل املجلس الدستوري، ألن مشروع القانون 
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التنظيمي لم يتضمن ولو مرة واحدة اإلبارة إلى املخطط التنموي، أبار 
فقط إلى البرامج، ولم يشر إلى املخططات.

طشعا كانت لدينا بعض االقتراحات، تمنينا لو أخذ بها أساسا ما 
يتعلق بتحسين تمثيلية النساء، ومرة أخرى مرجعنا هو الدستور في 
املادة 146، تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة طشعا مجموعة من 
األمور وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل املجالس املذكورة، طشعا 
القانون 59.11 أبار إلى نسشة الثلث، قلنا في هذا القانون بأنه يراعى 
السعي نحو تحقيق املناصفة في الترشح لرئاسة اللجن، ولكن مقترح 
تخصيص رئاسة لجنة على األقل، حنا قلنا في القانون كاين 3 لجن على 
األقل، 3 لجن على األقل، الثلث ديال 3 هو لجنة واحدة يعني تخصيص 
غير على األقل في التناسب بما أن املجلس ثلثه من النساء ربما تخصيص 
رئاسة لجنة على األقل فيه واحد النوع ديال االنسجام، وفيه إعمال 
أكثر لهذا املقت�سى الدستوري، تمنينا لو أخذ بهذا االقتراح، ألنه علينا 
أن نثق في نسائنا، النساء أبن وبرهن على أنهن جديرات بالثقة، وبهذه 
املناسشة ومن هذا املنبر أود أن أحيي السيدات النائشات املحترمات على 
في  والناجعة  الدائمة  املكثف ومساهمتهن  املتميز وحضورهن  أدائهن 
الحياة النيابية، في كثير من األحيان تنلقاو املناصفة داخل اجتماعات 
اللجن، رغم أن نسشتهن من مجموع عدد النواب ال تصل إلى املناصفة؛

ثم النقطة الثانية هي ما يتعلق بجدول األعمال، تمنينا أن يكون 
هناك توجه نحو املزيد من التوازن، فيما يتعلق بضشط جدول األعمال 
ومستويات التدخل بين السلطة وبين املجلس، مجلس الجهة أو مكتب 

مجلس الجهة؛

النقطة األخرى هي عدد الواليات، عدد الواليات حينما اقترحناها 
أي ما تجاوزش 2 ديال الواليات متتابعة لرئيس الجهة الهدف منها ما�سي 

بأثر رجعي، هو انطالقو من اآلن القانون التنظيمي لألحزاب السياسية 

لرؤسائها،  الواليات  من  عدد  تحديد  على  السياسية  األحزاب  يجبر 

بهدف ضمان التداول على املسؤوليات، فما املانع في إطار هذا املشدأ، 

مشدأ ضمان التداول على املسؤوليات وإفساح املجال للنخب الجهوية 

النخـــــب الحزبية أن نحدد واليتين علــــــى األكثـــــر لترأسهـــــا؟ ال زالت هاتــــــه 

النقطة نطرحها للمستقشل من أجل التفاعل معها باإليجاب.

الكثيرة  اإليجابية  للمضامين  واستحضارا  املالحظات،  هذه  رغم 

مع  املهم  والتفاعل  الكشير  التشاوري  واملجهود  املتقدمة،  واملتعددة 

التعديالت املقدمة، خاصة التعديالت ذات الطابع الجوهري، هناك 

خالل  باإليجاب  معها  التفاعل  تم  جوهرية  التعديالت  من  العديد 

على  الحكومة  نحيي  أن  البد  املشروع،  قطعها  التي  املراحل  مختلف 

املجهود التي بذلته ومن خالل السيدين الوزيرين املحترمين وأطر وزارة 

الداخلية على الجهد الكشير واالستماتة من أجل إخراج هذا املشروع في 

الحلة املنتظرة، ال بد أيضا أن نحيي الفرق النيابية أغلشية ومعارضة على 

تمكننا من قطع هذا الشوط الهام من أبواط ورش استكمال الشناء 

الديمقراطي واملؤسساتي والدستوري الوطني، وطشعا فريقنا سيصوت 

باملوافقة على مشروع القانون التنظيمي للجهات، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد الرئيس، آخر متدخل عن املجموعة النيابية لتحالف 

الساعة  على  أبغالنا  سنستأنف  سمحتم  إذا  كاينش..  ما  الوسط، 

الثالثة، تقشل األعذار فقط بالنسشة للسيدات والسادة النواب الذين 

هم في مهمة رسمية من البرملان، املتغيشون اآلخرون ترفض أعذارهم 

وستسجل في املحضر، بكرا،ررفعترةلجلعل.
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محض رةلجلعلرةاث اثلروةألربعي1رنعدرةمل ئتي1

ةات ريخ : الجمعة 19 رجب 1436هـ ) 8 ماي 2015 م(.

ةا ئ سل : السيد رابيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

ةاتوقيت : ساعة واحدة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال 
والدقيقة الثانية والعشرين.

جدولرةألعم ل : التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 
يتعلق بالجهات.

ةاعيدررةبيدرةاط ابيرةاعلمي،ررئيسرمجلسرةابوةب:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1،

ةاعيدة1رةاوزي ة1رةملحترم 1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

قانون  مشروع  على  التصويت  قصد  الجلسة  أبغال  نستأنف 
من  أرجو  التصويت،  عملية  في  الشروع  وقشل   ،11.14 رقم  تنظيمي 
أساس  على  التسجيل،  بعملية  القيام  النواب،  والسادة  السيدات 
أنه غادي نسجل األسماء ديال األخوات واإلخوان اللي ما عندهمش 
الشطائق: )ال�سي عمر السنتي�سي، ال�سي عشد القادر الكيحل، ال�سي حميد 
العكرود، ال�سي حسن بوهريز، ال�سي عشد املالك بكاوي، سميرة قاسمي، 
عمر خفيف، عشد الحق بفيق، عادل السشاعي، عشد اللطيف بروحو، 
هما  هاذو  إذن  بركايو(،  ميلود   ، اقدادرة  الخليفي  أبال�سي،  خديجة 

األسماء، ال�سي أحمد العجيلي، حنان أبو الفتح.

إذن على بركة هللا تشدأ عملية التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اإلجماع، لكن خصني العدد، غنقولو العدد ونديرو اإلجماع ألنه 
باش يكون..املقرئ أبو زيد حاضر، خصنا األغلشية املطلقة عاد باش 

تنطلق العملية.

إذا، إيال سمحتم، األخوات واإلخوان،

عدد الحضور: 250.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 13 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

بتأهيل  ينادي  الجميع  ألنه  جوهري  كنعتابروه  التعديل  هاد 
الجماعات الترابية وفي مقدمتها الجهة، وبالتالي فتيخصنا نكونو تنديرو 
واحد التراكم في الشنية التشريعية. إال كان امليثاق الجماعي والتعديالت 
الجماعات،  رئاسة  في  االبتدائية  بالشهادة  جاءت  عليه  أدخلت  التي 
فعمليا اللي دخل بالشهادة في 76 دابا غتكون عنده الدكتوراه، ما�سي 

حتى ل، لذلك عمليا كان مفروض أنه نمشيوا غاديين وتنرتاقيو.

القضائي  والتنازع  الجماعات  اللي عرفتها  لكل اإلبكاالت  فتالفيا 
في مستوى الشهادة االبتدائية، قلنا خصنا نقدمو واحد املستوى اللي 
ما فيه تنازع اللي هو بهادة الشاكالوريا لرئاسة مجلس الجهة. وبالتالي، 
واحنا تنهيئو هاد التعديالت، قلنا هذا التعديل الوحيد اللي مطمأنين 
أنه الجميع سيقشل بهذا التعديل الحكومة، األغلشية، وبالتالي قلنا لهم 
هاد التعديل ما نضيعوش فيه الوقت بزاف راه غايكون محط إجماع. 
ولكن تنتفاجؤوا بأنه الحكومة ما تجاوباتش مع هاد التعديل، ال�سي 
اللي خالنا نتمسكوا به في الجلسة العامة ونرفعوه للجلسة العامة، 
ألنه الجميع يتحدث فعال أن األحزاب مسؤولة على أنها تقدم املرشحين 
ديالها في املستويات املطلوبة، ولكن احنا راه ما�سي بريطانيا احنا مشينا 
نخليوا  بغيناش  ما  وبالتالي  املكتوبة،  والقوانين  املكتوب  للدستور 
األمور ترتشط باألعراف. واحنا ما عندناش ضمانات أن جميع األحزاب 
غتلتازم بهاد العملية، ألن املسألة ال ترتشط بالجانب الحزبي، بل ترتشط 
بتجويد أداء املؤسسات. وبما أننا اخترنا أنظمة رئاسية، فكلنا خصنا 
نختارعو املستويات في جميع االستحقاقات االنتخابية، ولكن كحد أدنى 
وكمدخل للتأهيل هو بهاد الشاكالوريا. لذلك، فتنتمناوا أنه مرة أخرى 
من الحكومة واألغلشية تساند هاد التعديل اللي ما يمكن له إال يخدم 
الديمقراطية املحلية، إال يرتقي باملستوى ديال األداء ديال الرؤساء، 

فعمليا الحد األدنى لرئاسة مجلس جهوي هو بهادة الشاكالوريا.
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ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، الكلمة للحكومة.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هاد املوضوع نوقش بما فيه الكفاية داخل اللجنة، وكما جا في 
ديالها  املسؤولية  تاخذ  خصها  السياسية  األحزاب  ديالكم،  التدخل 
املستوى  فقط  ما�سي  املستوى  في  هم  اللي  الناس  للتربيح  وتقدم 
متشبثين  كنشقاو  إذن،  األخرى.  املستويات  في  كذلك  ولكن  التعليمي 

برفض هاد التعديل وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد. الكلمة ألحد املؤيدين 
لهاد التعديل، السيدة الرئيسة.

ةألص الر ف يقر رئيسر ح زب،ر ميلودةر ةاعيدةر ةاب ئشلر
وةملع ص ة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

رئيس  بغيتو  واش  الحكومة:  على  السؤال  واحد  نطرح  بغيت  أنا 
حقيقي فعلي وال بغيتو رئيس بكلي يولي أمره للوالي ؟ بغيت نذكركم 
بواحد املجموعة ديال رؤساء الجماعات اللي اآلن متابعين قضائيا، 
ما�سي ألنهم عندهم يد في االختالالت، فقط ألن الجهل بالقانون وألن 

األمية هي اللي ورطته.

أنا معكم، على األحزاب  السياسية، حقا  به األحزاب  ما ستقوم 
السياسية أن تضع معايير موضوعية فيها الصدق وفيها األمانة وفيها 
املستوى وفيها املصداقية إلى غير ذلك، ولكن كذلك على الحكومة أن 
تؤطر هذا العمل بما يجب من القوانين. هاذ رئيس الجهة اليوم راه 
مطالب بإعداد ميزانية ضخمة، مطالب بإعداد برامج تنموية، مطالب 
بأن يترأس الوكالة املحدثة وهي جهاز ضخم ومهم جدا، كيفاش يمكن 
نعطيو هاذ املسؤوليات لرئيس أمي؟ إال إذا كنا نريد رئيسا بكليا، غير 
نعمرو به وكاين اللي غادي يق�سي. فأعتقد على أنه إال بغينا نجحو هاذ 
التجرية الجديدة، جهوية، في إطار أو في ظل دستور 2011، علينا أن 
نتعاون جميعا من أجل إعطاء كفاءات لتولي املسؤولية راه الكفاءة 
مطلوبة في الرئيس، في املنتخشين وكذلك في املوارد البشرية اللي غادي 
تكون، ألن بدون موارد بشرية مؤهلة وبدون موارد مالية كافية وقارة لن 

تنجح التجربة، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيسر:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 59

املعارضون : 192

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 192

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 59

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 30 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأب ورو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدة1رةاوزي ة1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

السيدان الوزيران، التعديل اللي جينا به يم�سي في اتجاه تفعيل 
مشدأ املناصفة. كما في علمكم، الدستور أعطى واحد املكانة خاصة 
للسعي نحو املناصفة، التمثيلية د النساء في املجالس املنتخشة وأيضا 
الرئاسة ديال مجموعة من النساء مجموعة من املجالس وأيضا تواجد 
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مجموعة من النساء في قشة البرملان، هاد النساء كلهم أبانوا عن استعداد 
باش يتحملوا املسؤولية. واليوم نحن في صدد جهوية متقدمة، من أجل 
تفعيل هذا املشدأ هذا، كنقترحو باش إحدى اللجن الدائمة الرئاسة 
ديالها ترجع ملؤسسة النساء، احتراما وتقديرا للمجهودات اللي كتقوم 

بها النساء وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

نستمع  النواب،  والسادة  السيدات  من  أرجو  للحكومة،  الكلمة 
لشعضنا الشعض.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

ال أحد يجادل في ضرورة إبراك املرأة في كل �سيء والدستور واضح 
في هذا امليدان، وخصها تقوم بنفس األدوار اللي كتقوم بها النساء ما 
كاين حتى �سي مشكل. إنما في قانون تنظيمي نجيو نديرو إلزامية باش 
تكون لجنة تترأسها امرأة وإال حتى واحدة ما بغات داخل املجلس أبنو 
غنديرو ؟ إذن داك ال�سي عالش كنقولوا هاد ال�سي خصو يتحل داخل 

املجالس. إذن هاد التعديل مرفوض وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد. الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل؟

ةاب ئشلرةاعيدةرفوزيلرةاشيض:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدة1رةاوزي ة1،

كنا نأمل في أن تعبروا عن منحاكم الحداثي والديمقراطي والحضاري 
في أن تدفعوا بالنساء باملزيد من التمكين السيا�سي، لكن يشدو أن هناك 
بون باسع بين مقتضيات الدستور التي ستشقى محنطة جامدة وبين 
املمارسة السياسية. النساء أبن في جميع القطاعات، خاصة في املجال 
السيا�سي، أن لهن كفاءات عالية، وأبن كذلك عن حضورهن داخل 
املجالس املنتخشة. ملاذا كان هذا االقتراح بالنسشة لفرق املعارضة ؟ 
ألننا نريد أن نظهر، أن ندفع بالنساء إلى التمكين، أوال كانت هذه رغشة 
صاحب الجاللة؛ ثانيا ما بقيناش بغينا حنا كنساء نلعشو دور الواجهة 
أننا  سواء  املشتركة،  املجالس  داخل  وال  األحزاب  داخل  والفترينات 
نقوموا بممارسات سياسية فعلية. أما الدور الديكوري السيد الوزير، 
املنتخشة،  املجالس  داخل  إذن،  نهائيا.  نلعشوه  بغينا  بقيناش  ما  هذا 
خاص تكون عندنا أدوار طالئعية ما�سي أدوار الواجهة للداخل وللخارج. 
املزيد من التمكين، واملناصفة يجب أن ال تشقى بعار، ولكن مقت�سى 
في مجال حقوق اإلنسان يجب أن يفعل. والحكومة ديالكم لألسف، 
عبرت عن الرغشة ديالها في التراجع فهاد املجال، ولكن غنشقاو في مسيرتنا 

النضالية، كأحزاب وكنساء وكذلك كجمعيات املجتمع املدني، وانتم 
معنا، ونتمنى أن يترجم هذا السيد الوزير إلى فعل.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيدة النائشة، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 59

املعارضون: 194

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 193

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 60

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.
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أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 60 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، فليتفضل أحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدة1رةاوزي ة1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

املادة 60 تتحدث على استفادة رئيس الجهة املوظف وبقوة القانون 
من وضعية اإللحاق أو الوضع رهن إبارة بناء على طلشه. هناك مجموعة 
من املنطلقات: املنطلق األول يتعلق بشساعة املساحة ديال الجهات، 
اللي ما ممكنش لرئيس أنه يكون يمثلها أحيانا في أنشطة تتزامن في 
أقاليم مختلفة، وكذلك هناك اختصاصات منقولة إلى الجهة واللي 
غتجعل رئيس الجهة مكلف بمهام متعددة تقد تتزامن في أي لحظة. 
كذلك ما يتعلق برئاسته الوكالة واملهام املكلف بها في امليزانية، ومهام 
عديدة تجعل رئيس الجهة يحتاج إلى من يساعده، وهاذ املساعدة أكيد 

أنها لن تتم إال من طرف النواب دالرئيس.

فنحن أمام 12 جهة وليس أمام 1500 جماعة، يعني ما غديش 
يكون واحد املجموعة النواب اللي هما كثار، بل قلة قليلة ألن غادي 
نكونوا غير أمام 12 جماعة ترابية، وبالتالي ارتأينا على أن نقدم تعديلنا 
يرمي إلى إضافة نواب الرئيس من أجل االستفادة من وضعية اإللحاق 

أو الوضع رهن إبارة بناء على طلب منهم وبكرا

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

بكرا. نواب الرئيس عندهم من طشيعة الحال إمكانية طلب رخص 
التغيب من اإلدارات ديالهم، ولكن باش كول�سي يستفد من التفرغ التام 

للمهام داخل املجلس، فهذه غادي تكون صعيشة جدا، لذا كنحتفظو 
بنفس املوقف أي رفض هذا التعديل وبكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي هذا التعديل ؟ 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

السيد الوزير، أظن أننا كما قلنا بأن كاين عدد قليل، مغديش يكون 
عدد كثير ديال النواب اللي غيستافدو من هاذ الوضعية. وكاين أصال 
هاد الظاهرة ممكن نقارنوها بأنها كاين في اإلدارات العمومية املئات 
ديال مالوظفين األبشاح. إذا كنا غادين نقولو بأن نواب الرئيس خصهم 
ديال  الظاهرة  نحاربوا  أننا  األولى  من  فكان  خدمتهم،  يخدمو  يمشو 
املوظفين األبشاح داخل اإلدارات العمومية، هذه هي األولوية األولى. 
أما هاد الناس فهم مكلفون بمهام انتخابية تمثيلية، وبالتالي فمهامهم 
الجهات.  مجالس  داخل  تواجدهم  في  إيجابية  قيمة  عندها  كتكون 
تخيلوا معي لو كان أن الرئيس مثال كان غائب، كان خارج الوطن، وكانو 
النواب ديالو موظفين، من سيقوم مقامه، أولى كل خطرة غادي يم�سي 
نائب الرئيس يجيب رخصة ديال التغيب ؟ من األحسن السيد الوزير، 
أنه غادي يكون في وضع قانوني إما باإللحاق وإما بالوضع رهن اإلبارة 

وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 198

املتنعون : ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 198

املعارضون : ال أحد

املتنعون : 64

املادة 61 ورد بشأنها تعديل من لدن الفرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

هذ التعديل في املادة 61 بطشيعة الحال جاء للمالءمة مع التعديل 
اللي تقدم به السيد النائب في املادة 60، وكنا نأمل أن تتفاعل الحكومة 
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مع هذا التعديل رقم 60، ألن العدد محصور ولو أنه اقترحت الحكومة 
نائشين أو ثالث نواب عن كل جهة ليتفرغوا إلدارة الجهة إلى جانب الرئيس 
.كنا نأمل على أنه غادي تكون في واحد العملية معقلنة وقانونية، حيث 
أن هاد نواب الرئيس، كيف قلتي السيد الوزير، أنهم يتمتعوا بترخيص، 
يتمتعوا بترخيص لحضور الدورات ولحضور اللجان فقط، وليس لهم 

الترخيص إلدارة الشؤون اإلدارية اليومية ديال الجهة.

وبالتالي، أن إذا كانت الحكومة كتحارب املوظفون األبشاح، فحنا 
له  كان غير واحد سمحنا  إذا  قلتهم.  املوظفين األبشاح عن  كنخلقو 
كنائب  ديالو  املهمة  يمارس  للجهة  ويم�سي  ديالو  اإلدارة  من  يتغيب 
رئيس، فهو بالنسشة لإلدارة ديالو يعتبر كذلك موظف بشح، وبالتالي 
كنخرقو القانون رغم أن حنا كنخلقوا القانون. هذاك املوظف كيخلي 
ديالو  باإلدارة  معلقة  املواطنين  ديال  املصالح  وكيخلي  ديالو  اإلدارة 
وكيم�سي للجماعة ألنه مضطر أنه يم�سي للجهة أو مجلس الجهة باش 
يدير الشؤون ديال املواطنين اليومية ديالهم. وبالتالي، إذا كانوا جوج 
عن كل مجلس في 12 جهة، راه ما هما إال 24 موظف في حالة إذا كانوا 
موظفين، حتى إذا ما كانوش موظفين واحد الفئة منهم، هدوك بطشيعة 
الحال يكونوا متطوعين بوقتهم ومالهم معندناش مشكل، راه هو بغى 
ودار السياسة وهو متطوع لذلك. ولكن املوظف ال يعقل أنه متعطاش 
له هذه الرخصة بأنه يتوضع رهن اإلبارة لدى مجلس الجهة. و24 
واحد أي إذا كانوا كلهم موظفين، 24 موظف السيد الوزير أظن أنها 
ال تخلق أي عرقلة لإلدارة العادية ديالهم، هما مغيشين مغيشين. إذا ما 
تغيب�سي يوميا، على األقل غادي يضرب واحد ثالثة أيام وال أربعة أيام 
في األسشوع، وراه اللي كيدير السياسة هو املوظف راه خصوا يم�سي 
ملجلس الجهة، راه معندوش، راه خاصو يم�سي ملجلس الجهة وخاصو 
يكون حاضر في مجلس الجهة وخاصو يكون عندو تواصل مع املواطنين 
في مجلس الجهة، وبالتالي آش بغيتوه يدير ؟ واش يشقى موظف وال 

مايديرش االنتخابات ؟

إذا، كنتمناو أن الحكومة تعيد النظر في هاد املسألة هذه، ولو تبسط 
ما�سي كل�سي كاع النواب، نعطيو ملم أراد منهم واحد الجوج إذا بغاو 

يتفرغوا لهاد العملية وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هذا التعديل هو تابع للتعديل ديال املادة 60، بما أنه رفض، فنفس 
ال�سيء بالنسشة لتعديل املادة 61 وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي هذا التعديل ؟

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

السيد الوزير، نقدروا نتصوروها دابا وكل�سي يمكن يوقع. واحد 
املوظف في اإلدارة دياله، خوى اإلدارة دياله وخال املكتب دياله، خال 
كمستشار  دياله  العمل  يمارس  م�سى  تمة،  دياله  داإلدارة  املصالح 
جهوي. مفروض أنه الوقت اللي كان غايم�سي غايم�سي، ما نكدبوش 
على بعضنا، عارفين الوضع كيفاش هو، إال ما مشاش ما غايديرش 
السياسة. وبالتالي، هاد املوظف وقعات له حادثة، وقع له مشكل داخل 
الجهة، واملدير دياله راه كيكون واحد التسامح، على علم، إذا حتى داك 
املدير كيكذب تيقول لك راه م�سى يق�سي �سي غرض وهو في الجهة 
يمارس مهام أخرى، وبالتالي إال وقع �سي خلل ما وال وقع له �سي حادثة 
وال وقع له �سي حاجة، احنا غانوليو كل�سي القانون كنكذبو وكنشقاو 
نخرقو القانون ونقلشو على كيفاش نخرجوا هاد املشكل هذا، من أجل 
أننا ما قدرناش نديرو في القانون واحد الحاجة تحمي داك املستشار 
يم�سي بأريحية وبكل قوة اللي عطاها له القانون يم�سي يمارس املهام 
دياله داخل الجهة. إذن راه احنا ما زال متشبثين بهاد املسألة هذه ألنها 

ضرورية وما نتخشاوش وراها.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66

املعارضون: 199

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 199

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 66

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.
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أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 81 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 82 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل فليتفضل.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

هاد املادة 82 اللي تتحدث على االختصاصات الذاتية ديال الجهة، هاد 
الجهة اللي املشرع عطاها واحد الصفة ديال الصدارة وعطاها الجهوية 
املتقدمة وعطاها واحد العدد داالختصاصات واالبتغال في مجاالت 
االختصاصات  مجال  ديال  التوسيع  تنطلشوا  احنا  فشاألحرى  كثيرة، 
الذاتية ديالها، خصوصا في أمور ديال وكاالت، اللي تشتغل داخل تراب 
الجماعة وتشتغل خصوصا في الحدود ديال هاد الجماعة، ومن ضمنها 
الوكاالت الحضرية ووكاالت التنمية للشمال والشرق والجنوب وكذلك 
تنطلشو ديال  اللي  للسياحة. ولهذا، فهاد اإلبراف  الجهوية  املجالس 
الجهة على هاد الوكاالت باش يوسع من االختصاص ديال الجهة وباش 
يعطيها واحد القيمة مضافة وباش يخليها تلعب الدور اللي تيتوخاه منه 

الدستور ويتوخاه منه املواطنين وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

كنظن املشروع، فيما يخص املسؤولية ديال الجهات، يعني كثيرة 

ومتعددة، فالظرف ما�سي مالئم باش تزاد لهم صالحيات أخرى. إذن 
هاد التعديل مرفوض وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدربووةنو،ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

باختصار، في إطار التنشيط ديال هاذ الجلسة، الوكاالت الحضرية 
طشقا للقانون ديالها ال عالقة لها بإعداد التراب، هي تساهم في إعداد 
وثائق التعمير واللي املجال ديالها محدد، في غالب األحيان ال يتعدى 
املجال اإلقليمي أو ديال العمالة. احنا تنقولو تدخل في االختصاص 

الذاتي وهي عندها بعد ترابي محدود.

ثانيا بالنسشة للوكاالت، ال الشمال، ال الشرق، ال الجنوب، زعما 
كوننا نديروها من االختصاصات الذاتية يعني خصنا أوال تكون معممة، 
غادي نضيفو ديال الشرق ها احنا ضفناها للشرق، فما يمكنش، في 
متساوون.  كلهم  يكون  التنظيمي، خص  القانون  ديال  التناغم  إطار 
بمعنى خصنا نديرو كل جهة، دبا عندنا 3 خصنا نضيفو 9 باش يكون 
واحد النوع من االنسجام. أما ما يتعلق باملجالس الجهوية للسياحة 
،فهذا قطاع خاص، هذا قطاع خاص، هاذي جمعية، واش هل نضيفو 

جمعية إلى اختصاص ذاتي لجهة ؟ بكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد النائب ال�سي عشد 
القادر الكيحل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

نحن لسنا في إطار التنشيط ولكن في إطار مطلب جوهري وأسا�سي 
في هاذ املادة بالذات، ألنه لو أن الحكومة عدد من األمور تنازلت عليها 
وجات في االختصاصات الذاتية اليوم وقشل املركز، ينقل بعض من 
الجهات، غانقولو فعال حتى إال كان عندنا �سي  لفائدة  اختصاصاته 
موقف ما�سي غير غيكون فيه غير أنه هذه الشداية، غنقولو اليوم كاين 
�سي تحول. وبالتالي، احنا حاولنا ما أمكن، ألن الحكومة ما عندهاش 
الوقت وما مسالياش باش تفكر وتدير لقاء بين القطاعات وتقول بنو 
هي القطاعات التي يجب التنازل عنها لفائدة الجهات حاال. وبالتالي، 
فكرنا فشالصت الحكومة وقلنا ما كاين الش نخليو لها املشاكل، قلنا 

ندعمو هاذ الحكومة ونجيشو تعديالت سهلة وميسرة وقابلة للتطشيق.

الوكاالت الحضرية، احنا ما اقترحناش هذا االقتراح، في الشداية 
كنا كنقترحو وكالة للتنمية الجهوية، تستجمع كل املتدخلين في التنمية 
والوكاالت  الحضرية  والوكاالت  لالستثمار  الجهوي  املركز  الجهوية، 
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القائمة، وبالتالي غتولي العملية معممة. أ بزاف وخصنا وكذا، قلنا ما 
كاين باس، غير هاذ ال�سي اللي قائم.

أوال من الو�سي عن الوكاالت الحضرية ؟ واش الحكومة وال ال ؟ واش 
كاين �سي وكالة حضرية عبر جهوية ؟ إذن بما أنها إقليمية، الجهات هي 
مجموعة من األقاليم، وبالتالي هاذ الوكاالت اللي في األقاليم، من األقرب 
إلى معرفة حقيقة وثائق التعمير واش املنتخب وال واحد الوزير اللي عندو 
مشكل باش يوفق غير في الحضور للمجالس اإلدارية للوكاالت وعالقته 
ال تتجاوز هاذ الحضور ؟ لهذا إال بغينا نعطيو للمنتخشين، واإلبكالية 
الواقعة اليوم بين الوكاالت واملنتخشين والصدارة اللي غاديين نعطيوها 
للجهة، هو أن الجهة تكون عندها هذاك الوصاية على هاذ العمل ديال 
وبالتالي، هاذي  التعمير.  بوثائق  الحضرية ألنها فعال معنية  الوكاالت 
مسألة ما�سي ديال واش كاين االختصاص وال ما كاينش االختصاص ؟ 
واش كاينة اإلرادة وال ما كايناش ؟ واش كاينة اإلرادة ديال املركز يطلق 
�سي بوية، تنكونو تنقولوها قشل ما نوصلو للتدبير، ملي تنوصلو للتدبير 
تيشدا يشان لينا كل�سي معقد، وهاذ ال�سي قلناه في الصشاح في عالقة 
الالتركيز بعملية الجهوية. كذلك الوكاالت ديال التنمية، إذن عمليا ما 
كناش كنهضرو على جهوية عندها الصدارة وكذا، إذن كان مفروض أنه 

الحكومة تتقوم بمجموعة من األدوار.

اليوم، ما داعي إلى أن تشقى الحكومة من الرباط تشرف على وكاالت 
في الشرق وفي الجنوب وفي الشمال ؟ وما املانع إذا أعطينا هذه الوكاالت 
إلى الجهات، ما املانع من تأسيس وكاالت أخرى بمنطوق نفس املادة 

وبنفس االختصاص.

املجالس الجهوية للسياحة هي واحد اإلطار لاللتقائية بين الفاعلين 
في املجال السياحي على املستوى الجهوي، من الو�سي عن هذه املجالس 
الجهوية ؟ من يترأس هذه املجالس الجهوية في مجالسها اإلدارية ؟ 
لذلك، هاذ النقطة بوحدها بالذات كانت تعفينا من كل النقابات في 
هل نريد جهوية حقيقية أم ال، الحكومة تتمسك بكامل االختصاصات 
ألنها خافت يتخلق ليها �سي مشكل، �سي وزير يصشح معطل، ما بقاش 
عندو �سي اختصاص وغنحتاجو إلى تعديل حكومي ألنه بعض القطاعات 
مابقاتش، احنا كنا كنتكلمو على الثقافة، كنا كنتكلمو على عدد من 
القطاعات ولكن قلنا ما كاين باس نخليو هاذ الحكومة تكمل بما لها 
وما عليها، ما كاين الش نعاودو نقصو ليهم �سي ثالثة القطاعات، ولكن 
املنطق راه ما�سي هو واش يشقى وزير وال ما يشقاش وزير، املنطق واش 

بغينا أنه هاذ الجهوية نعطيوها بعد حقيقي وال ال، بكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

بكرا السيد النائب املحترم، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 64

املعارضون : 199

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 199

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 64

أعرض املواد: 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 
94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، كما صادقت 

عليها اللجنة : اإلجماع.

املادة 105 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأب ورو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل املوالي كيجي في إطار تعزيز دور املكتب، إعطاء مزيد من 
القوة لعمل الرئيس واملصداقية لعمل الرئيس، كيجي أيضا في تكريس 
املزيد من االنسجام داخل أجهزة املجلس، وكنقترحو إبراك أعضاء 

املكتب في عمل الرئيس، بكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هاذ الكلمة ديال »يتولى الرئيس بتعاون مع املكتب..« هذا مصطلح 
عام، هاذ التعاون مع املكتب، عرفتي أبنو هو، واش يشوفهم ساعة 
وال نصف ساعة وال يخدم معهم 24/24. ذاك ال�سي عالش تنقولو من 
األحسن تشقى املسؤولية واضحة هي ديال الرئيس، من طشيعة الحال 
خاصو يتشاور مع املكتب وقت ما تمكن من ذلك، إذن كنرفضو هذا 

التعديل وبكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد. الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 65

املعارضون : 199

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون : 199

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 65

أعرض املواد: 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 
 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114

125، 126، 127، كما صادقت عليها اللجنة للتصويت: اإلجماع.

مقدم  املعارضة،  فرق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   128 املادة 
التعديل. السحب ؟ يسحب التعديل.

أعرض املواد: 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 
 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136
 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158
 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169
كما  للتصويت   ،187  ،186  ،185  ،184  ،183  ،182  ،181  ،180

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 188 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، يسحب؟ ال، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

ال هذا فيه الفلوس ما غايتسحبش.

السيد الوزير، بالنسشة لهاد التعديل كاين 2 األهداف عالش جشنا 
هاد التعديل هذا. الهدف األول، أن ديك الحصة التي خصصت، فيما 
يخص حصيلة الضريشة على الشركات وحصيلة الضريشة على الدخل 
وحصيلة الرسم على العقود، كنشوفوها ضعيفة وكنطالشو في التعديل 

برفعها من 5 في املائة إلى 10 في املائة، هذا الجزء األول.

كذلك إضافة الضريشة على القيمة املضافة، ما عرفناش عالش 
الجهات ما غايتسافدوش من الضريشة على القيمة املضافة. ألنه احنا 
كنقتارحو تزاد 15 في املائة من حصة الضريشة على القيمة املضافة، 
هي جماعة ترابية كجميع الجماعات وما يمكنشاي ما تستافدباي من 

الضريشة على القيمة املضافة.

املسألة املهمة كذلك واللي هي جوهرية في هاد التعديل هي كلمة 
»بصفة تدريجية«، وعطيتو واحد األجل ديال أفق 2021 تقدروا توصلوا 
لدعم الجهات بواحد عشرة املليار ديال الدرهم، والتخوف هنا في هاد 
»بصفة تدريجية« عندنا 2 الواليات. بمعنى، أن الوالية األولى نقدرو 
نقولو راه هي تجربة راه غادي ندخلوا لها باش كاين وباش عطى هللا 
واللي موجود، ولكن في الوالية الثانية ما يمكنشاي تكون الجهة تحطت 
ديالها كيفاش خصها تسير وكيفاش  األمور  ديالها وضشطنا  القواعد 
خصها تنمى وما غاديش نديروا لها واحد الغالف مالي معقول اللي يمكن 

يشتاغلو عليه مجلس الجهة في الوالية الثانية.

وبالتالي، ملي تنقولو في أفق 2021 غادي نوصلوا ل 10 مليار ديال 
الدرهم، هذيك »بصفة تدريجية« كنتخوفو ألن كاين واحد املشالغ مالية 
اللي هي »...وتضاف إليها اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة..« ما 
معروفاش الحصة شحال وما معروفاش النسشة املئوية شحال، وبالتالي 
التخوف أن الحكومات، ما كنقولوش هاد الحكومة يمكن تكون حتى 
الحكومة اللي غاتجي من بعد منها، فهي غادة تولي منحصرة في واحد 
التقدير اللي يمكن تقدره هي لنفسها، على أساس أننا في 2021 راه احنا 
غادي نوصلوا ل 10 مليار، نقدروا نخليوها حتى لسنة 2020 عاد نقولوا 
راه احنا اليوم بلغنا ل 10 مليار ديال الدعم. وكنتمناو على أن بهاد رفع 
السقف 10 في املائة ل 25 في املائة، أننا نوصلوا ل 15 مليار سنويا إال 

وفق هللا باش يمكن الجهات تصيب باش تشتغل وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

أوال فيما يخص هاد التعديل، فأقول أن الحكومة عملت مجهود 
خاص لدعم امليزانية ديال الجهات كما جا في التدخل ديالكم. ف 10 
املليار ديال الدرهم ستخصص في أفق 21 وبصفة تدريجية، وكنظن 
أن هاد املشلغ مهم جدا، ألن كما تتعرفو هو تقريشا راه 7 املرات امليزانيات 
الحالية ديال الجهات. وإال جمعتو على 6 سنين، فغتكون عندنا جهات 
تقريشا 35 مليار ديال الدرهم اللي تصرف فيها في املدة ديال االنتداب 
في  ألن  لهيه،  كافية  وزايدة  كافية  وكنظنو  كافية  هادي  إذا  ديالها. 
السنوات األولى بصفة خاصة، في انتظار الدراسات والبرمجة وإنجاز 
هذا، إذا كنظنو على أن في هاد السنوات املقشلة يعني امليزانية كافية، 
وأنا متيقن أنها ما غتصرفش، متيقين نقولها من هنا ألن راه مهمة جدا 

وخصها وقت من طشيعة الحال باش. إذا تعديل مرفوض.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنو،ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

ةاعيدرةا ئيس،

عمليا اليوم، امليزانية ديال الجهات كلها ما بين 600 حتى 800 مليون 
ديال الدرهم. التراكم املالي اللي كاين l’état de report اللي كاينة اآلن 
واللي فيها واحد النسشة كتشين لك شحال كتنجز وشحال ما كتنجز، 
اللي هي بالعشرات د املاليين ديال الدراهم. اآلن دخلنا في واحد العملية، 
أوال عندنا اللجنة االستشارية الجهوية اللي دارها جاللة امللك، أعطت 
السقف، حنا جينا ضوبلنا داك السقف. يمكن نتكلمو على الضريشة 
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على القيمة املضافة صحيح، ولكن ما�سي بالرقم ديال 15% + 30% 
هي %45 غادي نحيدوها من املداخيل ديال الدولة ونعطيوها للجهات. 
أكثر من ذلك، صندوق التأهيل االجتماعي فيه 125 مليار ديال الدرهم 
اللي غتعطى خالل 12 سنة. أنا كنتسائل: واش عندنا اإلمكانات اليوم 
البشرية واللوجيستيكية باش نصرفو هاد�سي في حالة إذا وافقنا عليه، 
ولذلك حنا التخوف ديالنا هاد ال�سي اللي غيترصد دابا 10 د املليار ديال 
الدرهم وعندنا تساؤالت، واش غادي نقدرو نفقو هاد األموال الطائلة 
للجهات؟ ولذلك أنا أعتقد مازال أمامنا يعني واحد املدة زمنية اللي 
يمكن أنا نقول نداركو وكاين قوانين املالية اللي غتكون هي املدخل، 

بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، السيدة الرئيسة.

ةاب ئشلرةاعيدرميلودةرح زب،ررئيعلرف يقرةألص الروةملع ص ة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الرئيس، لو كانت الحكومة بدات باإلصالحات في وقتها لكانت 
اآلن وزارة الداخلية وجدات املجال مفتوح، باش ما نتساءلوباي واش 
عندنا اإلمكانيات باش تكون هاد الجهة في املستوى. حنا من نهار بدينا 
مع هاد الحكومة املناصفة، السعي إلى املناصفة، النتيجة كتعرفوها؛ 
في الجهة  اليوم  النتيجة كنعرفوها؛  قوانين تنظيمية، بشوية علينا، 

التدرج والنتيجة غادي نعرفوها.

نحن، بكل صدق، راه التاريخ يسجل علينا، نحن بصدد إحداث 
مؤسسة، بمراقشة إدارية قوية، ثقة للوصاية، بموارد بشرية غير مؤهلة، 
برئيس أمي، بموارد مالية غير قارة وغير كافية، بمعنى أننا نتفق منذ 
الشداية على أننا نؤسس جهة بعيدة عما جاء في الدستور، بعيدة كل 

الشعد عما أقره الدستور.

هاد الجهة املفروض أن أمامها تحدي كشير، التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، واش ب %5 من الضريشة على الدخل وب %5 من الضريشة 
على الشركات وب %20 من رسوم التأمين هي باش بغينا نديرو التنمية 
الجهوية ؟ التدرج؛ عدم االستفادة من الضريشة على القيمة املضافة؛ 
عدم تحديد املساهمة املخصصة من طرف امليزانية العامة للدولة؛ 
كل�سي هاد ال�سي كيعطينا نتيجة واحدة، أننا ال نريد لهذه الجهة أن 
تكون قاطرة للتنمية وال نريد االرتقاء بها ونريد، إال ضفنا داك التمايز، 
التدرج والتمايز، نريد تكريس املغرب النافع واملغرب الغير النافع، ونريد 
تكريس املركزية في كل �سيء. وغادي نعاود نرجع بأن هاد الجهة غادي 

تكون فقط بكلية برئيسها ومنتخشيها، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67

املعارضون: 200

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 188 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 200

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 67

 196  ،195  ،194  ،193  ،192  ،191  ،190  ،189 املواد:  أعرض 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 197 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

عمليا وحنا تناقشو التعديل السابق، وجات في املادة 188 أنه في 
أفق بلوغ سقف 10 ماليير درهم سنة 2021، وقدمنا تعديل يهم بهادة 
10 مليار ديال  الشاكلوريا بالنسشة للرئيس. إيوا هاد الرئيس نعطيوه 
للمكتب  الدرهم وما يكونش عنده مؤهل علمي وما نسمحوش حتى 
يتعاون معه، وا بغيتو نظام رئا�سي قوي قويو مؤسسة الرئيس. أما باش 
نطلشو باش يحضر امليزانية غير التعاون ديال املكتب اللي هو مكتب 
منتخب، راه نظام رئا�سي وراه الرئيس هو عنده واحد املجموعة من 
الصالحيات، ولكن الحد األدنى اللي هو أنه الرئيس يكون إلى جانشه 
واحد املكتب تيعاونو في العملية، على األقل في التحضير دامليزانية، وإال 
بغيتو املوظفين دائما هما املوظفين بما فيهم الوالي إلى الخازن إلى كذا إلى 
كذا، يهيئو لنا امليزانية ونجيو نقولو لهم تشارك هللا عليكم، فتنظن هذا 
ما فيه حتى �سي حاجة زعما اللي كان يمكن له يترفض أن الرئيس يحضر 
امليزانية بتعاون مع املكتب، تعديل فيه تمنيع مؤسسة الرئاسة من 
الوقوع في اإلبكاالت أثناء إعداد امليزانية، فيه مقاربة ديال اإلبراك، 
فيه إعطاء مكانة للمكتب. وا املكتب ما يكون عنده تفرغ، ما يكون عنده 
وضع رهن اإلبارة، ما يكون عنده إلحاق، ما يكون عنده حتى الحق باش 
أنه يساهم في إعداد امليزانية، ما فهمتش عالش هاد التعديل غيترفض.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد النائب، الكلمة لحكومة.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

ما  املكتب  وال  املكتب  مع  يتعاونش  ما  الرئيس  قلنا  عمرنا  احنا 
قانون  في  املصطلح  هذا  وضع  فقط  كنقولو  الرئيس،  مع  يتعاونش 
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تنظيمي ال يعني بيئا، داك ال�سي عالش قلنا ما عنده حتى �سي معنى، 
هداك بتعاون ما عنده حتى �سي معنى. وعمليا، ما عرفت�سي أبنا هو هاد 
التعاون ويتوضع في القانون، داك ال�سي عالش كنتحفظو برفض هاد 

املقترح وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد.  ال  التعديل،  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

الشاكلوريا نقولو،  هو التعديل عنده معنى، كون درتو لنا بهادة 
و داك السيد اللي يمكن إن باء هللا األحزاب غتلتزم  احنا بغينا غير نمنعُّ
أخالقيا وهذا وغتقدم غير الناس اللي صالحين. ولكن باش أنه يتغول 
نديروا  تيخصنا  منطق،  ما�سي  هذا  املكتب،  مؤسسة  على  الرئيس 
مؤسسات اللي هي ضابطة، هاد املنطق احنا ملي جشنا هاد التعديل 
ما�سي جشناه من فراغ، جشناه من تجربة، ما�سي جميع الرؤساء عندهم 
الشعد ديال اإلبراك، الشعد ديال التعاون. املنطق أي واحد بغى يسلك 
راه غيتعاون مع املكتب ديالو، ولكن القوانين هي موجهة، بمعنى أن 
التحضير كيخصو يكون بإبراك املكتب، ما يمكنش ما يكون عندو حتى 
�سي معنى. هذا املعنى ديالو هو الرئيس رجل ديمقراطي، وإال ما كانش 

ديمقراطي غادي نردوه ديمقراطي بقوة القانون.

القيم  من  مجموعة  ديال  تنزيل  هو  اللي  القانون  هاد  وبالتالي، 
واملشادئ اللي جات بها الدستور، التشارك في قضايا كبرى، فما بالك 
واحد املكتب اللي هو، ياك انتما اللي اقترحتو أنه الرئيس يجيب الالئحة 
ديالو، وإال وقع التساوي في األصوات الالئحة ديال الرئيس هي اللي، 
بمعنى بغيتو رئيس تكون عندو أغلشية منسجمة. وما�سي اليوم منسجمة 
في التشكيل ولكن في العمل كيولي الرئيس كيشتغل مع جهات أخرى 
وكين�سى املكتب ديالو، أو كيم�سي يقلب على املعارضة وكين�سى املكتب 

ديالو، وأنه كيم�سي يخدم مع املوظفين وكين�سى املكتب ديالو.

لهذا، كنظن أن هاد التعديل راه عندو معنى وعندو مكانتو، وحنا 

كنعتبرو أن هذا آخر تعديل كنتقدمو به في هاد الجلسة، وبغينا زعماكين 

الحكومة وعلى األقل �سي واحد من هاد التعديالت، هو هذا اللي كيف 

والو، على األقل في الجلسة العامة تقول كنقشلو هاد التعديل ولو واحد 

للمعارضة وتشين على حسن نيتها مع املعارضة اللي باغية تعاون، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 200

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 197 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 200

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 67

أعرض املواد: 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 

 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206

 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217

 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228

 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239

250، 251، 252، 253، 254، 255، 256 للتصويت كما صادقت عليها 

اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي 111.14 يتعلق 
بالجهات، بكرا، رفعترةلجلعل.



7م  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( 

محض رةلجلعلرةا ةنعلروةألربعي1رنعدرةمل ئتي1

ةات ريخ: الثالثاء 23 رجب 1436 )12 ماي 2015(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  ربادي  بفيق  السيد  ةا ئ سل: 
النواب.

ةاتوقيت: ساعتان وثالثة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 27 سؤاال )8 آنية(

الفالحة؛ .•

التجهيز والنقل؛ .•

املكلف بالنقل؛ .•

الطاقة واملعادن؛ .•

املكلف باملاء؛ .•

السياحة. .•

ةاعيدربفيقررب د0،ررئيسرةلجلعل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيم،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1روعلىرآاهروصحشهرأجمعي1.

ةفتتحترةلجلعل،

ةاع دةرةاوزرةءرةملحترمو1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفوية، وذلك طشقا للفصل 100 
من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، والتي 
يتضمن جدول أعمالها 27 سؤاال بفهيا موزعة على قطاعات وزارية 

مختلفة.

واآلن وفق املادة 101 من النظام الداخلي ملجلس النواب، أطلب 
من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة فليتفضل 

مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

ةاعيدرأحمدرةاته ميرأمي1رةملجلس:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 

بها مجلس النواب من 5 إلى 12 مايو 2015 هي كالتالي: توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب: 49 سؤاال بفويا، 70 سؤاال كتابيا، 242 جوابا عن 
أسئلة كتابية، األسئلة الكتابية املتشقاة دون جواب هي 10.498 وتم 

سحب سؤال بفوي واحد، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، هللا يخليكم السيدات والسادة النواب املحترمين إيال كان 
ممكن..

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان يخبر فيها ما يلي: »نظرا اللتزامات حكومية طارئة، يشرفني أن 
أخبركم أن السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
املكلف بالنقل، سينوب عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في 
اإلجابة على األسئلة الشفوية املوجهة لهذا األخير، واملدرجة في جدول 
أعمال هذه الجلسة. كما أبلغكم بطلب السيد الوزير املنتدب لدى وزير 
املوجهة  بإدراج األسئلة  بالنقل  املكلف  التجهيز والنقل واللوجستيك 

للقطاعين املذكورين في آخر الجلسة«.

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةألف ضل،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الفالحة والصيد الشحري. سؤال أول متعلق بتفعيل 
صندوق التنمية القروية واملناطق الجشلية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرنوررةادينرب ك ني:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ورؤية  القروية،  التنمية  صندوق  تفعيل  آليات  عن  نسائلكم 
الحكومة التنموية للنهوض بالعالم القروي؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بك ةرةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

أساسية  رافعة  هو  الجشلية  واملناطق  القروية  التنمية  صندوق 
فهاذ  الحكومة  وعمالت  العمومية،  السياسة  ديال  االلتقائية  ديال 
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السنوات األخيرة على الرفع من اإلعتمادات، كنعرفو بأن دازو من 500 
مليون درهم ملليار ونصف ديال الدرهم تقريشا، برمجت وزارة الفالحة 
و374،  املليار  ديال   3 بلغات  اللي  لها  املخصصة  اإلعتمادات  كافة 
عدد اإللتزامات هي %82 و le paiement هو %63، آش تعمل بهاذو 
بالخصوص فك العزلة وتعزيز الشنيات األساسية بحيث أنه تم تقريشا 
يعني أنجزت يعني 1898 كلم ديال الطرق واملسالك القروية واملشاريع 
إطار  في  املندمجة  الفالحية  املشاريع  الهيدروفالحية،  التهيئة  ديال 

الدعامة الثانية، والبرنامج ديال الحد من 

آثار الجفاف بغالف قدره 566 مليون درهم. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرجم لرمععود0:ر

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بك ةرةاعيدرةاوزي ،ر

بداية ننوه باملجهودات الجشارة التي تقوم بها في هذا القطاع الفالحي 
املهم، ولكن ال بأس أننا نتساءلو معاكم السيد الوزير، حول سؤال 
جوهري فيما يخص صندوق التنمية القروية للمناطق الجشلية، ملن يقوم 
بهاذ املهمة حقيقة بالنسشة لألطراف األخرى؟ وثم بأي وتيرة نسير في تنمية 
هاذ العالم القروي واملناطق الجشلية من خالل تنزيل هاذ املشاريع التي 
هضرتو عليها؟ وتيرة يعني تحتاج إلى تسريع أكثر، واملقاربة، بأية مقاربة 
فعالة مندمجة تشاركية تعاقدية، وكذلك مجالية لتنزيل هاذ البرنامج 
هذا؟ وبأية معايير كذلك السيد الوزير، تتحقق العدالة على املستوى 
الجغرافي، وبين مختلف الجماعات الترابية وعلى الخصوص الجماعات 
التي تشمل على مناطق جشلية واسعة؟ وباملناسشة في جهة إقليم تازة 
مجموعة ديال الجماعات التي في مناطق جشلية لم تأخذ نصيبها من هذا 
الدعم هذا، والضمانات كذلك اللي يمكن من خاللها نحققو إستدامة 
ديال املوارد لهاذ الصندوق املخصص لهاذ العملية، وكذلك اآلليات 
التي نعزز بها املواكشة والتتشع والتقييم ملختلف التدخالت، وأي آثر على 
الدخل  الساكنة،  فيما يخص جودة حياة  القروي  بالعالم  الساكنة 
ديالهم، محاربة الهشابة والفقر، إلى غير ذلك..؟ وبكرا السيد الوزير. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

هل من تعقيشات إضافية على هذا السؤال؟ نمر إلى السؤال الثاني 
عن إنصاف مجموعة من الفالحين، عفوا السيد الوزير، التعقيب لكم.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

budget كيم�سي  60 % ديال هاذ  بأنه كاين تقريشا  يعني كتعرفو 
بأنه  املجالية،  التنمية  ديال  للوزارة  الفالحة و40 % كيم�سي  لوزارة 

درنا عقد كيجيو من la base، كيجيو من عند les provinces ومن 
عند les communes مع املناطق ديال الواحات بحيث أنه 913 مليون 
ديال الدرهم اللي غادي يساهم بها الصندوق في املناطق ديال الواحات 
والجشلية اللي هي أكثر تضررا توقعات أمام صاحب الجاللة، كذلك 

الوزارة دارت 15 اتفاقية على املستوى الترابي... 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، نمر إلى السؤال الثاني عن إنصاف مجموعة من الفالحين 
املستفيدين من األرا�سي التابعة لإلصالح الزراعي للسيدات والسادة 
واضعي  أحد  فليتفضل  االبتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب 

السؤال، تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةا حم 1رفضول:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

على  املحالة  امللفات  بعض  مآل  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
وزارتكم، ملدة تناهز 10 سنوات واملتعلقة بتسوية الوضعية اإلدارية 

والقانونية الخاصة بأرا�سي اإلصالح الزراعي؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

الجواب السيد وزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

السؤال الكتابي اللي جشتو فيه كطرحو واحد اإلبكالية خاصة اللي 
هي كتهم اآلجال القانونية لتسوية وضعية األرا�سي، فكتعرفو بأنه إيال 
تم الوفاة ديال واحد املوروث، راه عندو بهر  اآلجال ديال بهر القانون 
واضح، ويجب أن يكون داخل اآلجال القانونية، وال يمكن الحديث عن 
وجود أي تجاوز لآلجال قانونيا املقررة في القانون واللي كتخضع بدورها 

للمراقشة ديال األمانة العامة للحكومة. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

تعقيب السيد النائب، تفضلوا. 

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةا حم 1رفضول:

هذا املشكل بالفعل تيتخشط فيه واحد املجموعة ديال الفالحين 
ما  راه  بهر  ديال  معطي  اللي  األجل  هاذ  وبالفعل  ضعفاء  هما  اللي 
تيكفاش نظرا للحالة االجتماعية اللي تيعيشو هاذ الناس. واملطلوب 
منكم السيد الوزير، باش يتعدل هاذ الفصل إيال كان ممكن، وراه مع 
العلم أنه مجموعة من امللفات راه دازو على هاذ الشاكلة هذه، وراه 
األمور راه كول�سي عندكم، هاذ السيد الوزير هاذ الفالحا تيقومو بإيداع 
امللفات ديالهم في ظروف استثنائية وتيصادقو عليها اللجنتين اللجنة 
املحلية وبالتالي اللجنة اإلقليمية دون أي تحفظ، كان باإلمكان باش 
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يكون �سي إبعار لهاذ الناس اللي تيكون عندهم هاذ الظرف االجتماعي، 
ويتم تحسيسهم على أساس باش يوضعوا امللفات ديالهم داخل األجل 
القانوني، من هذا املنبر السيد الوزير تنقول لكم باش خاصكم تردو 

الشال للفالحا...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هل من تعقيشات إضافية؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

كنتفهمو اإلبكاالت اللي كيثيرها تطشيق القانون، وحنا وجّدنا واحد 
املشروع قانون باش نحلو هاذ ال�سي ديال هاذ القانون اللي كاين كاع 
نهائيا نحلوه ونملكو الناس، وهاذ القانون راه اآلن موجود أمام األمانة 

العامة، وغيتقدم للحكومة عما قريب إن باء هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، نمر إلى سؤال حول أثمنة مياه السقي ومدى تأثيرها على 
املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب،  الفالحة  مردودية 

املجموعة النيابية لتحالف الوسط، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاع ليرمحمدرةاهاللي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

الحياة  على  السلشية  وانعكاساته  السقي  ماء  غالء  عن  أسائلكم 
تريدون  إجراءات  والصغار، وهل من  املتوسطين  للفالحين  املعيشية 
القيام بها لتخفيف العبء عن هاته الفئة املهمة من وطننا العزيز؟ 

وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

هو البد نذكر بأنه لم يسجل سعر ديال الخدمة ديال املاء أية زيادة من 
سبتمبر 2009، هاذي تقريشا خمس سنين وال ست سنين دابا ما كاينش 
l’augmentation ديال الثمن فهاذ ال�سي ديال املاء، واألسعار ديال املاء 
ديال الري املطشقة حاليا ما كتغطيش املصاريف ديال االستدامة ديال 
الخدمة ديال املياه، والعجز كيتراوح ما بين 0,40 درهم للمتر مكعب 
 le soutien et de la إلى 1,07 درهم، فيعني الدولة تقوم بمجهود ديال

subvention   ديال هاذ ال�سي د املاء اليوم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاع ليرمحمدرةاهاللي:

حينما أطالشكم السيد الوزير املحترم، بإعادة النظر في ثمن املياه 
ذلك لألسشاب التالية: 

تساوت  منطقة  عن  بالخصوص  وأتكلم  اآلن  لحد  يتم  لم  أوال- 
السفلى والعليا بإقليم قلعة السراغنة، لم يتم أي تجهيز داخلي لألرا�سي 
الفالحية، واكتفى مكتب الحوز بالتجهيزات الخارجية، مما يتسبب في 

ضياع املياه وتشخرها وخصوصا أن املنطقة ذات حرارة مرتفعة ...؛

 le taux de ث ني - تطشيق نسشة فوائد جد مرتفعة، بحيث وصل
majoration ل18 % بالنسشة لسنة 2014، وقد ابتكينا هذا األمر إلى 
السيد املدير السابق ملكتب الحوز الذي وعدنا آنذاك بإيجاد حل لهذا 

املشكل؛

ث اث - السبب الثالث تركيشة األسعار..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هل من تعقيشات إضافية؟ اسمح لي السيد 
السيد  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا  إضافية،  تعقيشات  الوزير، 

الرئيس، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةالطيفروهبي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير اسمحوا لي أنا أريد أن أحدثكم عن منطقة سوس، 
فيها 4 سدود أو أكثر أهمها هو السد ديال »عشد املومن« و«تابفين« 
و«إسني«، ولكن ستالحظون بأنه منطقة »هوارة« وفي املناطق تيتشاع 
املاء 1,70 حتى 1,80 في املغرب كلو كيتشاع ب0,60 بما فيها الغرب، 
بينما  12.000 درهم،  املاء ديالو  الهكتار كيساوي  القيمة ديال  واآلن 
في املناطق األخرى في املغرب كتسوى 5.000 درهم، أكثر من هذا أن 
القيمة ديال املشيعات هي نفسها ثمن املشيعات هي نفسها، فكيف أين 
هي هذه املنافسة الشريفة اللي خاصها تكون؟ أين هي هاذ املساواة 
أمام القانون؟ بغيت نقول لكم كذلك أنه في »سبت الكردان« اللي هو 
انتما تعرفوا فيه التدبير املفوض،... تيتشاع فيه املاء ب 1,70 درهم حتى 
1,80 درهم، بينما في الغرب بينما في الشرق كيدير 60 سنتيم 40 سنتيم 
وانتما كتعرفو هاذ ال�سي وكتنشروه في الجريدة الرسمية، واملواطنين 
كيشوفو هاذ الوضعية ديالهم هنايا والوضعية ديالهم هنايا، كل �سي 
هاذ ال�سي كيهم السيد الوزير، حوالي 10.600 هكتار، 800 عائلة، 10 
عفوا 10 ديال املعامل ديال التصشير، لذلك كنتساءلو حنايا السيد 
الوزير، عالش هاذ الحيف وفي هاذ اإلنصاف وهذا مخالف ملقتضيات 
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الدستور ال سيما الفصل 66 وال الفصل 35 اللي كيتكلم على اإلنصاف 
وكيتكلم على حق ديال، ما عرفتش عالش هاذ الفالحين ديال سوس ما 

مشاوش ملؤسسات ديال املنافسة..؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  رد  بكرا.  النائب،  السيد  بكرا 
الوزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

البد ما نذكر بأن التعريفة ديال املاء ديال الري هي من مكونات 
النموذج املغربي لتدبير املاء، املاء إيال ما عندوش ثمن راه مشكلة كشيرة، 
واملاء عندو الثمن ديالو وخاصو تيلخص وخا يقول اللي قال �سي واحد 
في يعني فيterritoire  بأنه         ما كاينش املاء ما غاديش يتخلص، راه 
املاء غادي يتخلص، والتعريفة كاينة، والتعريفة، الدولة كتخسر فيها 
الفلوس هي ناقصة على الثمن يعني باش كنبيعو هي ناقصة على التعرفة 
ديال التكلفة اللي كنقومو بها. الدولة راه كتقوم بمجهودات راه أعطت 8 
مليار الدرهم ونصف، 850 مليار ديال السنتيم اللي أعطت باش تدعم 
يعني التنقيط يعني السقي بالتنقيط، هذا �سيء جد مهم باش يكون 

واحد l’économie باش يكون هذا. 

فيما يخص اإلبكالية ديال اإلبكالية »سبت الكردان«، فاإلبكالية 
ديال »سبت الكردان« كتعرفو خاص تكون عندناla mémoire  خاصنا 
نرجعو إلى الوراء، هذه سنوات م�سى املاء في »سبت الكردان«، الناس 
وخا يلقاو املتر كيب ب 5000 درهم، واقيال ذيك الساعة يخلصوه، م�سى 
املاء، جاء مشروع باش نحولو املاء على 80 كيلومتر وال 90 كيلومتر، 
 la production    ونجيشوه لواحد املنطقة، ونعاودو نحييوها ويشقى فيها
وتخدم وتخلص الثمن الحقيقي هذا باتفاق مع الفالحا، باتفاق مع 
وزارة الفالحة ومع الفاعلين في هذا القطاع، ال رجعة فهاذ القضية 
ديال النقاش ديال املاء، هذا زعما هاذ املناقشات إيال كنفتحوها راه غير 
كنعطيو أمل، أنا كيظهر لي اللي هي خاطئة، ألنه كاين برنامج معمول به 
وخاصنا نمشيو والناس اللي خاصها تعمل هي دير التثمين ديال املاء، 
ألن هذاك املتر مكعب راه »سواسة« وكتعرفهم مزيان السيد الرئيس 

وأنا كنعرفهم كيخرجو..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، سؤال عن وقع نشاط موانئ الصيد الشحري 
باألقاليم الجنوبية على التنمية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الحركي. تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسيد0رةب ةهيمرخيي:

ةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدرةاوزي ،ر

تتوفر األقاليم الجنوبية على بريط ساحلي يشلغ 1400 كيلومتر، 
وتضافرت الجهود منذ استرجاع األقاليم الجنوبية حتى والوا موانئ، 
أسواق للسمك، بنية تحتية من أحياء صناعية، ولكن ال زال العنصر 
البشري في هشابة وال زالت املعاناة ديال املهنيين. بغينا رؤيتكم في إطار 
مخطط »أليوتيس« للنهوض بهاذ الحقل املهم اللي هو الصيد الساحلي 
والتقليدي في األقاليم الجنوبية؟ وأبنو الرؤية ديالكم الواضحة فهاذ 

السنوات القادمة؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

مخطط،  عندها  واللي  عزيزة  أقاليم  هي  اللي  الجنوبية  األقاليم 
وتعملوا  عالية  القيمة جد  واحد  اعطاها  »أليوتيس«  ديال  املخطط 
إطار  في  املصايد  من   100% ديال  التغطية  كاينة  أوال  استثمارات، 
مخططات التهيئة، يعني باش ندخلو الصيد في املناطق الجنوبية بصفة 
على  يزيد  ما  ديال  االستفادة  كاين  املستدامة،  التنمية  في  إجمالية 
236 قارب و5 ديال السفن في املخطط ديال إبحار يعني ديال تأهيل 
األسطول، كاين تجهيز في 6600 قارب صيد تقليدي اللي كتعمل اللي 
صايبنا ليهم هذوك icebox والسيد النائب راه كتعرفوهم في املنطقة 
ديالك، كاين كذلك جهزنا الشواخر ديال الصيد كلها le contrôle  ب 
VMS والدعم ديال الوحدات ديال التجميد بالداخلة، وكذلك يعني 
بناء 10 ديال القرى ديال الصيادين وبراء حوالي 2 مليون و500 ألف 
كتحسن  هي  اللي  الصناديق  هاذ  باألقاليم،  الخاصة  الصناديق  من 

التثمين ديال السمك.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسيد0رةب ةهيمرخيي:

فعال السيد الوزير، هناك إنجازات وهناك مشاريع على األرض، 
والهشابة،  الفقر  يعاني من  زال  البشري ال  العنصر  أن  أعيد  ولكن 
هناك قرى للصيد الشحري تم تشييدها منذ أكثر من 10 سنوات ولم 
يتم استعمالها، وفهاذ القرى هناك مرافق اجتماعية واقتصادية غير 
أحياء  هناك  البشري،  للعنصر  قائمة  معاناة  هناك  إذن  مستعملة، 
صناعية كمثال الحي الصناعي لشوجدور اللي تم انتهاء األبغال منو، 
واللي وقفتو انتما شخصيا على تدبين امليناء الجديد، وال زالت املنطقة 
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الصناعية لم تستوعب وال مشروع واحد، انتظارات املهنيين وانتظارات 
الساكنة كشيرة السيد الوزير، ألن القطاع الوحيد اللي يمكن أن ينهض 
باالقتصاد في األقاليم الجنوبية هو قطاع الصيد الشحري، ال نن�سى 
كذلك أن هناك توصيات املجلس االقتصادي واالجتماعي والشيئي اللي 
أكد أن يجب استغالل الثروة استغالل حسن، ويجب خلق مشاريع 
للتحويل بخلق الثروة، ألن املنتوج يصطاد وكيم�سي لوحدات صناعية 
في بعض مدن الشمال، يجب خلق معامل وتصنيع في األقاليم الجنوبية 

من أجل امتصاص الشطالة.. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية؟ اسمح لي السيد الوزير، 
تفضلوا السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةركجموالرمبترأبي:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

هناك  ليس  أنه  نؤكد  أن  كذلك  نريد  بالضشط  النقطة  هاذ  في 
الجنوبية فيما يخص  في األقاليم  التحتية  الشنية  وقع على  مستوى 
هذه الثروة الهائلة السمكية، وكذلك على مستوى تشغيل الششاب، 
توظيف الششاب، يعني هناك بطالة اللي تكلم عنها التقرير ديال املجلس 
االقتصادي واالجتماعي. إذن نطالب بأن يكون هناك وقع حقيقي على 
وتشغيل  الجامعات  املستشفيات،  الطرق،  التحتية،  الشنية  مستوى 

الششاب، وبكرا. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

رد السيد الوزير، تفضلوا.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

عملنا واحد طلب العروض في الداخلة اللي غادي يعطي ستة ديال 
املشاريع كبرى ديال les conserveries اللي غادي تخدم 4000 حتى ل 
5000 ديال الناس إن باء هللا في ظرف ديال 12 بهر حتى ل 18 بهر 
املقشلة، وغادي نعملو نفس العملية اللي دابا انتهينا من الداخلة، نفس 
العملية غادي يكون واحد طلب العروض باش يكونوا منشآت صناعية 
بشوجدور باش يمكن يكون عندهم l’accés à la ressource  ويمكن 
يحولوا وينتجوا ويخدموا الناس في املنطقة، فهذا إن باء هللا غادي 
تعطى له االنطالقة ديالو، وبطشيعة الحال نحن نعرف األهمية ديال 
الصيد الشحري في املنطقة وسنعمل ما في مجهودنا لتثمين وللحفاظ على 

الثروة السمكية في هاذ املنطقة. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد الوزير، نمر إلى سؤال حول مساهمة مخطط املغرب 
األخضر في الرفع من دخل الفالح الصغير واملتوسط للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلحعي1رق سمي:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،ر

ال أحد ينكر الدور الذي قام ويقوم به مخطط املغرب األخضر في 
النهوض بالقطاع الفالحي في بالدنا، فقد كانت له اآلثار اإليجابية على 
توسيع املساحات املزروعة واملغروسة وتحديث وسائل اإلنتاج، مما 
ساهم في الرفع من إنتاجية القطاع الفالحي. لكن املالحظ أن التدابير 
تتمكن  لم  لتفعيله،  بها هاذ املخطط وامليزانيات املرصودة  التي جاء 
لحد اآلن من رفع من  دخل الفالح الصغير واملتوسط وتحسين ظروف 
عيشه، فما هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها إليجاد حلول لهذه 

املعضلة؟ وبكرا. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير للجواب. 

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بك ةرةاعيدرةا ئيسرةملحترم،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

هو حنا في مخطط املغرب األخضر، كيهتم بجميع فئات الفالحين 
 542 تنفيذ  في  الشروع  فتم  استثناء،  دون  اإلنتاج  سالسل  وجميع 
مشروع في إطار الفالحة التضامنية، وهو ما يمثل 99 % من األهداف 
ديال مخطط 2020 على مساحة تقارب 785 ألف هكتار لفائدة قرابة 
770 ألف مستفيد، وغرسنا لحد الساعة 260 ألف هكتار، وبناء 207 
وحدة تثمين وتحسين املراعي على مساحة تقدر ب 11 ألف هكتار، 
هاذ ال�سي كلو في الدعامة الثانية والفالحة التضامنية، واعتماد تجميع 
كوسيلة لتجاوز صغر حجم الضيعات، وإبرام اتفاقيات عقد برامج 
لتطوير سالسل اإلنتاج النشاتية، وكذلك الرفع من املوارد ديال صندوق 
 l’assurance التنمية الفالحية، كما أنه انتقلت املساحة املؤمنة ديال
وهاذي كتمس كذلك الفالحين الصغار من 327 ألف هكتار 2011-

2012 إلى 720 ألف هكتار خالل املوسم الحالي. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، التعقيب تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلحعي1رق سمي:ر

فريق  في  أننا  كما  هاذي،  التوضيحات  على  الوزير  السيد  بكرا 
التقدم الديمقراطي نثمن املجهودات التي تقومون بها في هذا الصدد، 
وخاصة في الشق املتعلق باإلنتاج، إال أنه حينما نشحث عن أسشاب 
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عدم ارتقاء مخطط املغرب األخضر بهاذ الفئة من الفالحين نجد من 
بين املشاكل العويصة هي التسويق، فاملخطط لم يقدم لحد اآلن تدابير 
في ظروف مرضية  منتوجه  بيع  واملتوسط من  الصغير  الفالح  تمكن 

تحميه من السماسرة واملضاربين وتمكنه من جني ثمار عمله. 

صحيح أنكم قدمتم ترسانة قانونية جد مهمة كقانون املستشار 
ذي  منتوج  تيهيء  على  الفالح  كيساعد  اللي  املستشار  هذا  الفالحي، 
جودة عالية وتنافسية عاملية، وكذلك قانون كما أبرتم ديال التجميع 
الفالحي، هاذ التجميع كيجي بعد اإلنتاج وقشل التسويق، ولعل التجربة 
اللي قام بها النسيج الجمعوي لجهة سوس كانت ناجحة ويجب فقط 
تعميمها على الصعيد الوطني، ولهذا يجب على الحكومة وكل قطاع 
الخارجي  بالتسويق  املهتمة  الجمعيات  يدعم  أن  اختصاصه  حسب 
للشحث عن أسواق خارجية أخرى كأسواق بروسيا وأسواق بالخليج 
تشجيع  يجب  وكذلك  الصحراء،  جنوب  بإفريقيا  وأسواق  العربي 
االستثمار في الشنيات التحتية الضرورية في املجال الفالحي كشناء وحدات 

التلفيف والتبريد والتخزين ألنه حتى الفالح فاش ما يلقى...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هل من تعقيشات إضافية؟ من فريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرةلحعي1رةلحبص لي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بكرا، السيد الوزير، بالنسشة للفالح املتوسط في املناطق الجشلية 
خاصة في األقاليم ديال خنيفرة، بني مالل، أزيالل يعني لم يصله ال�سيء 
الكثير من مخطط املغرب األخضر، وحتى املحصول ديال هذه السنة 
السيد الوزير، بالنسشة لهاذ املناطق الجشلية متضررة ألن كانت الثلوج 
من بعد دابا اآلن تأخرت األمطار، فشغيناكم السيد الوزير أنكم تلتافتوا 

لهاذ املناطق الجشلية وتعطيو دعم قوي، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، رد السيد الوزير تفضلوا.. عفوا السيد الوزير، تفضل السيد 
النائب عن الفريق الحركي.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاعيمو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

خاصنا  أخنوش  ال�سي  فحال  محظوظ  اإلنسان  واحد  كان  إيال 
نصفقو لو ونزيدو نواكشو معاه العمل ديالو، رجل ناجح بامتياز في مخطط 
املغرب األخضر واللي ما بافش الخضورية بغلو هذاك، حنا فقط 
منطقة العرايش بملتها محاربة القنب الهندي، بغينا مخطط املغرب 
األخضر ينخرط فهاذ امليدان مع السلطات املحلية باش نوجدو حل لهاذ 

 parabole الناس راهم يعانون كثيرا، ولهذا بغينا من وزارة الفالحة ترد
ديالها بوية عندنا فهاذ املجال هذا، حتى يطمئن السكان ونساهمو في 
االستقرار ديالهم، وكذلك بغينا السيد الوزير تزيد في املجهود ديالكم في 
تطوير هاذ الجودة اللي انتما غاديين فيها في هاذ املجال الفالحي، فقط 
بغينا املشاركة في بعض األحيان كيطيح �سي قدر على الفالحا، السنة 
املاضية احترق الشطيخ والفالحا انتظروا التعويض، ولكن بغينا هاذ 

املرة هللا يجازيكم بخير تشوفو من الظروف ديالنا، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد الوزير لكم واسع..

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

السيد  مع  متفق  أنا  مهم  جد  بق  هو  التسويق  ديال  الشق    
النائب املحترم، وبأنه كنشتاغلو بجدية حيث أنه كاين أسواق جديدة 
العام الحمد هلل املغاربة مشاو لألسواق  اللي كتفتح للمغاربة، وهاذ 
الكندية واألسواق األمريكية غادي نتكلمو عليها فيما بعد فيما يخص 
الحوامض، ووزارة الفالحة راه كتعمل جميع املجهودات ديالها أوال باش 
تواكب هاذوك املنتوجات املحلية ألن هاذوك الفالحا الصغار هما اللي 
ما عندهمش l’accès aux marchés كنمشيو معاهم les GMS يعني                
Les hypermarchés et les supermarchés وكنعاونوهم باش يصاوبوا 
le packaging et le marketing ديالهم باش يحاولوا يدخلوا لهاذوك 
األسواق. كذلك أنه يعني القانون اللي صوت عليه مجلسكم املوقر اللي 
حة، بأنه 

ّ
هو ديال الجهة راه هو يعني فيه واحد يعني ثورة بالنسشة للفال

 les               ديال l’exclusivité هاذ األسواق     ما غتشقاش فقط يعني من
communes بأنه الخواص يمكن لهم ينظمو بنمط آخر يعني األسواق 
وهاذ la transparence  ديال األسواق هي جد مهمة باش تكون يعني في 

هذا.. 

فيما يخص املناطق اللي تلكم عليها األخ في أزيالل، أزيالل عندنا 
مشاريع جد مهمة، يعني ما عنديش معايا          la.fiche ولكن يعني 
 le fond de في  أزيالل  في  اإلخوان  مع  تنوقعو  واآلن   ، هي  الالئحة 
ديال  مليار   30 واحد  تقريشا  معاهم  درنا   développement rural
ديالهم،  املنطقة  ديال  يعني  ديال   développement في  السنتيم 
املحترم هي  النائب  عليها  تكلم  اللي  واملشاكل  العرائش  ديال  املنطقة 
الطرقية،  املسالك  درنا  مشاريع  كاين  ديالنا،  االهتمامات  في  كذلك 
 les fruits كاين استثمارات اللي هي جد مهمة ديال توت األرض ويعني
rouges، وكاين كذلك إمكانيات ديال الزيتون في املناطق الداخلية اللي 

هي نشتغل عليها ألنه يعني هي داخلة في الدعامة الثانية.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

التفاح،  منتجي  دعم  حول  سؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  بكرا 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرربيدرعدن 1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،ر

السوق  إغراق  نتيجة  كشيرة  مادية  خسارة  التفاح  منتجو  عرف 

الوطنية باملنتوجات املستوردة من الخارج، األمر الذي أدى إلى إفالس 

التدابير املتخذة لدعم هؤالء املنتجين حتى  عدد كشير منهم، فما هي 

يتمكنوا من االستمرار في اإلنتاج وتحسين مداخيلهم؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

املساحة املخصصة ديال أشجار التفاح هي تتقدر تقريشا 38 ألف 

هكتار، اإلنتاج الوطني ديال التفاح في 2012-2013 كان 600 ألف طن، 

طلع ب %27 بالنسشة إيال قارناه بالنسشة للمعدل ديال 2003 و2008، 

ولم تعرف األسعار إال انخفاض ديال %12 بين سنتي 2013 و2014. 

االستيراد يعني كيكون تقريشا مفتوح كيتمد لخمسة أبهر هاذيك هي 

la fenêtre ديالو بين فبراير ويونيو من كل عام الوقت اللي ما تيكونش 

على  املحافظة  واحد  كاينة  راه  ولكن  التفاح،  ديال   la production

تعريفة جمركية بنسشة 40 % والضريشة على القيمة املضافة %20 على 

 la جميع الواردات ديال التفاح إذن كانت واحد يعني الحماية واحد

protection اللي هي معمولة على هاذ املنتوج.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد واضعي السؤال تفضلوا السيد 

النائب.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرعدن 1:

بكرا السيد الوزير على جوابكم هذا، السؤال ديالنا في حقيقة األمر 

وضعناه ألن هاذ الفئة السيد الوزير، تعاني عدة مشاكل، عدة مشاكل 

كثيرة، واألسشاب راها كثيرة كذلك: أوال عند اإلنتاج وال في وقت اإلنتاج 

بهر 9 و10 الفالحا كيشعيو الصندوق ديال التفاح ب 25 حتى ل 30 

درهم ألن هاذ الفالح الصغير مغلوب على أمره. 

ديال  الفئة  هاذ  تدعمو  باش  منكم  الوزير، كنطلشو  السيد  لهذا 

الفالحين، وإيجاد سوق لتسويق أو تصدير لدول أخرى أو قارة أخرى، 

كذلك بناء وحدات تبريدية، ألن في حقيقة األمر السيد الوزير، الفالحا 

الكشار راه تيديو للوحدات التبريدية في املدن، أما في اإلقليم ديال ميدلت 

مثال فالوحدات التبريدية هي قليلة ومحدودة، لهذا نطلب منكم أن 

تساعدونا في هاذ املجال، كذلك السيد الوزير هناك ارتفاع في أثمنة 

املشيدات.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية ؟ رد السيد الوزير، تفضلوا.

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

 STOKAGE  هو فعال يجب املزيد من االستثمارات في هاذ امليدان ديال

ديال التبريد ديال التخزين، وإن باء هللا في إطار الدعامة الثانية غادي 

نشوفو ما يمكن نعملوه في هاديك املنطقة اللي كيكون فيها اإلنتاج 

ديال التفاح، ولكن ال بد نذكر بأن الصندوق ديال التنمية الفالحية راه 

كيعمل واحد الدعم كشير، بحيث اللي بغى يعمل املغروسات جديدة 
راه تتعطى حتى 60 % من السعر ديال اقتناء الشتائل في حدود 17 

ألف درهم، ودعم بناء هاذ الوحدات راه الدولة تتعطي حتى ل 10 % 

ديال الوحدات ديال التبريد، الدعم ديال اآلالت املولدة للريح ملكافحة 

الصقيع كتعطي 30 % إلى حدود 90 ألف درهم، وكذلك دعم استعمال 

الششاك الواقي لحماية األشجار تتوصل...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

الفالحية  التنمية  صندوق  حصيلة  عن  سؤال  إلى  نمر  بكرا، 

الفريق االبتراكي، تفضلوا  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرةاش ق و0رةازن يد0:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير نسائلكم ما هي حصيلة صندوق التنمية الفالحية ؟ 

وبكرا. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، الجواب السيد الوزير. 

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

الهيكلة  إعادة مسار  الفالحية  التنمية  2010 عرف صندوق  منذ 

ليصشح رافعة أساسية وفعالة لتحفيز االستثمار، وتم خلق 54 بشاك 

وحيد، والحصيلة راه دزنا تقريشا بين 2006 و 2009 من مليار و200 

مليون درهم إلى 2.4 مليار ديال الدرهم سنويا 2013-2010 .
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

 ةاب ئبرةاعيدرةاش ق و0رةازن يد0:ر

بكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، السيد الوزير نسائلكم 
بناء وانطالقا من تقرير املجلس األعلى للحسابات األخير سنة 2013 
أبار إلى اختالالت أو مشاكل أو بعض املالحظات التي يعرفها صندوق 
التنمية الفالحية، ننطلق السيد الوزير من هذا التقرير لنشلغكم ولنشلغ 
الوزير أن صندوق  الفالحين، السيد  من خالل هاذ املؤسسة جميع 
التنمية الفالحية يعرف تعقيدات في صرف مجموعة من املنح، وخاصة 

لضعاف الفالحين وصغارهم.

 السيد الوزير، ما تقولونه اليوم عن صندوق التنمية الفالحية يشقى 
رهين هذه املؤسسة، ال يجد له آذانا صاغية في ممثليكم على صعيد 
الجهات واألقاليم، السيد الوزير بعض ممثليكم في الجهات واألقاليم 
الوزير  السيد  املنح،  صرف  وتعقيد  عرقلة  في  ويجتهدون  يتفننون 
مجموعة من املهنيين انخرطوا في هذه العملية، وجهزوا أراضيهم وتسناو 

وكاين اللي أعطى ضمانات لشعض الشركات... 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية، اسمح لي السيد الوزير، 
تعقيب إضافي من التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاتويميرببجلو1:ر

ةاعيدرةاوزي ،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

ال بك السيد الوزير أن مخطط املغرب األخضر رفع تحدي األمن 
كقاطرة  الفالحي  القطاع  موقع  وتكريس  الفقر  من  والحد  الغذائي 
أساسية للنهوض باالقتصاد الوطني في أفق 2020، ونعلم السيد الوزير 
حرصكم على جعل تسريع االستثمارات في قلب معادلة مخطط املغرب 
األخضر، لذا فإن صندوق التنمية الفالحية الذي أسس من أجل تنفيذ 
الخاصة،  الفالحية  االستثمارات  وتحفيز  الوطنية  الفالحية  السياسة 
فرض نفسه كأداة محورية لتجسيد أهداف هذا املخطط، وكذلك 
نحييكم على انخراطكم منذ 2010 في مسار إعادة الهيكلة العميقة لهذا 
الصندوق لتجعلوا منه رافعة أساسية ال محيد عنها لالستثمار ومدخل 
كذلك في منظومة مركزة وفعالة للمساعدات والتحفيزات لالستثمار 

الخاص، وكذا من أجل تنفيذ عقود البرامج لسالسل اإلنتاج.

 ومن أهم نقط قوة هذا البرنامج هو استهداف الفالحين الصغار في 
مهام السقي والتجميع، وعلى مستوى الحكامة، حكامة الصندوق التي 
عرفت تقدما ملحوظا منذ 2010 ال يمكن إال التنويه بتقنيات التربيد، 

والحكامة التي أدخلتموها ال سيما على مستوى التتشع للملفات عبر ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

هذا  على  للرد  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  النائب،  السيد  بكرا 
التعقيب.

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بكرا، هو التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات نعتبره تقرير جد 
إيجابي بالنسشة للفالحة وبالنسشة لهاذ الرافعة اللي كيعتبر بأنه هاذ 

الصندوق هو صندوق جد مهم يعني للتنمية الفالحية؛

 ثانيا: القراءة ديالو ما كتقراش غير من واحد الشالصة خصها تقرا من 
2 حوايج، كاين التقرير اللي كيجي، وكاين كذلك الرد ديال وزارة الفالحة 
اللي هي اعطات يعني املشادئ عالش كترتكز، حنا يعني ما كيظهرليش 
كاين واحد التعقيد ديال املساطر، اللي كاين هو الحرص على األموال 
ديال الدولة، وكتعرفوا بأنه، عرفتو هاذ السنة اللي فاتت تقريشا 69 
ألف dossier ، les.investissements اللي تحطو، وهاذ 69 ألف كلهم 
يشفوهم  ويمشيو   l›agriculture ديال   les agents يخلصو  خاصهم 
ويشفو بعد الرقابة املشدئية بأن ما كاين والو، وملي تعمل االستثمار 
 territoire في  يشوفها  وخاصو  يحسب،  وخاصو  يرجع  خاصو  ديالو 
كلو، الحمد هلل كنوصلو حتى    75  %ديال املشاريع اللي كيتعملو في 
السنة كلهم كنديرو لهم املراقشة وكيخرجو، هذا بالنسشة لينا   80 % 
ديال réalisation des objectifs، كاين واحد التتشع اللي هو إعالمي 
informatique كاين املجهودات اللي خصها تعمل ألن خصنا نسهلو 
املسطرة، وخاصنا نتفكو من ذاك ال�سي اللي يمكن يكون مع وزارات 
أخرى باش تكون واحد الطريق اللي هي ساهلة، ولكن هذا العمل ديالنا 
 double اليومي، وعلى اللي يمكن لي نقول ليك أنه يعني الصندوق اللي
اليوم وال في الثالثة، وكيفاش كيتعامل اليوم ما�سي هو الصندوق ديال 
السنوات املاضية، هو عصري، باقي فيه يعني اللي خاصنا نعملو. ويمكن 
 la cour des لي نقول ليك بأنه يعني التقرير اللي خرجو الناس ديال
comptes راه األغلشية ديال  recommandations اللي جاو بهم قشل 
ما يمشيو يعني قمنا بالواجب،  ودرنا  circulaire  جديدة،  وكنحاولو 
نحسنو، ألن حنا في إطار باش نعاونو الفالح، نعاونو الفالح الصغير 
ونسهلو ليه وكيظهر لي كتعرف انت الفالح ولد بني مالل ما نعمموش 

هاذ ال�سي على هادوك الناس اللي تيشتاغلو...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد الوزير، حضرات السيدات والسادة األفاضل فيما يلي 
سشعة أسئلة لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باملوسم الفالحي الحالي، 
لذا أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحها دفعة واحدة 

لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير املحترم.
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الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال   
السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةا حم 1رخيير:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير املحترم، تميزت السنة الفالحية الحالية بتساقطات 
مهمة في جل مناطق اململكة، فما هي التدابير املتخذة لدعم الفالحين 
أحسن  في  وتسويقه  الزراعي  محصولهم  تحصيل  على  ومساعدتهم 
الظروف، بعيدا عن الوسطات املتعددة األوجه التي يذهب ضحيتها 
لصالح  بها  القيام  املطلوب  االستعجالية  اإلجراءات  وكذا  الفالح، 

الفالحين املتضررين؟ وبكرا السيد الرئيس. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، السؤال الثاني وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق اإلبتراكي، تفضل السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأجديل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة 
املوسم  محصول  من  واملتوسط  الصغير  الفالح  استفادة  لضمان 

الفالحي؟ وبكرا. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النواب  والسادة  للسيدات  آني  الثالث هو سؤال  السؤال  بكرا، 
املحترمين فريق اإلتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرف يدرح في:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

وكيف  الفالحي،  املحصول  هاذ  على  هلل  الحمد  الوزير،  السيد 
ستدبرون هذا املحصول الفالحي؟ وبكرا. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

النواب  والسادة  للسيدات  آني  أيضا  وهو  الرابع  السؤال  بكرا، 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائشة. 

ةاب ئشلرةاعيدةرةعتم درةازةهيد0:

السيد الوزير، الوزارة ديالكم اليوم أعلنت على محصول للحشوب 
جيد لهاذ السنة وعرف ووصل حتى ل 110 مليون ديال القنطار، هذا 
على  تحدي  لينا  كيطرح  ولكن  الوطني  االقتصاد  عرفه  قيا�سي  رقم 

اللي  اإلجراءات  هما  أبنو  لذلك  والتسويق،  التخزين  تدبير  مستوى 
اتخذتموها السيد الوزير من أجل رفع هذا التحدي ؟وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

النواب  والسادة  للسيدات  آني  وهو  الخامس  السؤال  بكرا، 
املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرف طملرةاضعيف:

ةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،ر

السيد الوزير، نسائلكم عن حصيلة املوسم الفالحي لهذه السنة؟

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

للسيدات  آني  أيضا  وهو  سادس  سؤال  النائشة،  السيدة  بكرا 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، أحد واضعي 

السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم، 

ةاب ئبرةاعيدرةاط ه رب ك :

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، على كل حال املوسم جيد، ولكن ما هي التدابير 
املتخذة لتدبيره حتى يرجع بالخير على املنتج وعلى الفالح وعلى االقتصاد 

الوطني بصفة عامة؟

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا، السؤال السابع وهو أيضا آني للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاعيدرعم رك دود0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةروةاع دةرةاوزرةء،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،ر

أنا بدوري ننهئ الشعب املغربي على هذه السنة، سنة فالحية بامتياز، 
نهنئكم السيد وزير الفالحة والصيد الشحري على النجاح ديالكم في 
الحشوب،  يتمحور حول تسويق  ديالي  السؤال  إنما  املغرب األخضر، 
والتمويل ديال القروض الذي لحد اآلن لم يلتحق أي أحد بالتمويل، ال 
من التعاونيات وال من التجار، نسألكم السيد وزير الفالحة لحماية هذا 

املنتوج وما هي اإلجراءات املتخذة في هذا القطاع؟ وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا، جواب السيد الوزير على كل هذه األسئلة.

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

أوال تميز املوسم الفالحي الحمد هلل بظروف مناخية جد مالئمة 
بلغ معدل ديال التساقطات 370 ملم، بارتفاع فقط %5 مقارنة مع 
هذه  وتميزت  املاضية،  للسنة  بالنسشة   40% ب  ولكن  عادية،  سنة 
التساقطات بتوزع زمني وجغرافي منتظم على العموم، تقدر نسشة امللء 
مقابل   84% بحوالي  فالحية  ألغراض  موجود  هي  اللي  السدود  ديال 
%72 في نفس الفترة من للموسم املا�سي، وعرفت واحد العدد ديال 

اإلجراءات املتخذة لضمان حسن السير ديال املوسم الفالحي.

 توفير ودعم مليون و800 ألف قنطار من الشذور املعتمدة للحشوب، 
أي بزيادة %27 مع معدل الفترة 2008 و2014، واملشيعات وصلت تقريشا 
مليون و500 ألف قنطار، وهذا �سيء جد إيجابي اللي خلى أنه تكون 

يعني la production مزيانة هاذ السنة؛

 وضع برنامج إلكثار الحشوب الخريفية على مساحة 70 ألف هكتار 
منها %50 باملناطق السقوية بهدف توفير 2 مليون و500 ألف يعني 

قنطار بالنسشة للموسم..

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

هللا يخليكم، إيال سمحتم السادة  النواب.

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بالنسشة للموسم املقشل، وتوفير، يعني املوسم املقشل غادي ندخلو 
إن باء هللا بواحد stock اللي هو مهم ديال الشذور املختارة، وتوفير 
مليون و230 ألف طن من األسمدة، وكذلك مواصلة إعداد الخرائط 
 ، les cartes de fertilité حول خصوبة التربة اللي وصلنا لتقريشا في هاذ

إلى 5 مليون و600 ألف هكتار؛

 الرفع من املساحة املبرمجة للتأمين ل800 ألف ووصلنا ل 720 
ألف هكتار اللي هي تأمنت وتقريشا 30 ألف اللي هي تأمنت بالنسشة 
هاذ  تعمالت  اللي  الجديدة   l’assurance هاذي  اللي  املثمرة  لألشجار 

السنة املاضية؛

 les وكذلك الرفع من الدعم املالي الستعمال الشذور أحادية النبتة
mono germe ديال الشمندر من 700 درهم إلى 800 درهم ملا لها من 
أهمية من الرفع من إنتاجية السكر ومقاومة األمراض، وكاين التأطير 

ديال الفالحين؛

 أما فيما يخص اإلنتاج الحيواني، تم وضع برنامج للتخفيف من 
آثار التساقطات الثلجية بتكلفة ديال 22 مليون ديال الدرهم لدعم 
حوالي 242 ألف قنطار من الشعير وانطالق ديال البرنامج ديال الترقيم 

الشامل لألبقار واإلبل.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

اسمح لي السيد الوزير، هللا يخليك إيال جات على خاطركم السيدات 
والسادة النواب املحترمين، نكرم السيد الوزير، نتشعو الجواب ديال 
السيد الوزير على األسئلة ديال السيدات والسادة املحترمين، تفضل 

السيد الوزير عفوا.

ةاعيدرعزيزرأخبوش،روزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بلغت املساحة املحروثة 6 د املليون و120 ألف هكتار بارتفاع ديال 
%26 بالنسشة للموسم املا�سي، الحشوب الخريفية 5 د املليون ديال 
الهكتار تقريشا 5.02 فيها %45 ديال القمح اللين، 22 % ديال الصلب، 
والزراعة  هكتار،  ألف   323 الغذائية  القطاني  الشعير،  من  و33% 
في  تقريشا  السكرية فوصالت  الزراعة  أما  هكتار،  ألف   500 الكلئية 

الشمندر السكري ل 55 ألف و500 هكتار، وفي قصب السكر 9500.

 النتائج املرتقشة كما جاء في الكلمة ديال السيدة النائشة املحترمة، 
إن باء هللا هاذ العام ننوه باملجهودات اللي قاموا بها الفالحون في بلوغ 
إنتاج غير مسشوق من الحشوب، غادي يوصل ل 120 مليون قنطار أي 
+ %63 مقارنة مع املوسوم املا�سي، فيه 55 مليون قنطار ديال القمح 
الطري، 23 مليون قنطار من القمح الصلب، و32 مليون قنطار من 
غادي  حيث  ملموس،  التحسن  واحد  املردودية  وسجالت  الشعير، 
توصل في املعدل إلى 23.8 قنطار للهكتار بالنسشة للقمح الطري، وقد 
يصل متوسط يعني للهكتار يعني حوالي 42 قنطار للهكتار بالقطاعات 
السقوية، كما يتوقع أن يكون املنتوج ذو جودة عالية وبدون بوائب، 
دابا les prélèvements  اللي تعملوا من سطات حتى جنوب اململكة 
عطاو بأنه la qualité ممتازة أحسن من السنة املاضية اللي كانت بعدا 
 les échantillons يعني حتى هي كانت يعني متميزة، وكنتسناو إن باء هللا

ديال الشمال ديال املغرب.

و900  ملليون  وصل  السنة  هاذ  في  الحوامض  ديال  اإلنتاج  أما   
ألف طن مقابل مليون و730 ألف طن في سنة 2011-2012، وبلغت 
 ruche الصادرات 415 ألف طن. البد من اإلبارة أنه كان نقصنا من
marché ألنه الـأثمنة يعني كان خاصها تقاد بالنسشة للمصدرين، ولكن 
طلعات كذلك املردودية وطلعات يعني l’exportation للواليات املتحدة 
+ %20 وكندا %12+، أما صادرات الشواكر حوالي 695 ألف طن مقابل 

745 ألف طن، يعني 7-% بالنسشة للسنة املاضية.

 فيما يخص اإلنتاج الحيواني، 510 آالف طن من اللحوم الحمراء، 2 
مليار و400 مليون لتر من الحليب، 584 ألف طن من اللحوم الشيضاء، 

أي %100 من االستهالك الوطني، وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، نمر اآلن إلى تعقيب ألحد السيدات والسادة 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  أوال  املحترمين،  النواب 

تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةا حم 1رخيير:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

الردود  في  ما جاء  في  أختلف معكم  بالضشط  أنا  الوزير،  السيد 
ديالكم، بالنسشة للتسعيرة اللي الحكومة تتسعر الحشوب وتتدير التسعيرة 
في السوق، والتسعيرة اللي ما تتحتارمش، ما�سي تنديرو التسعيرة ديال 
270 درهم، ومنين تنجيو للواقع تنصيشو 2 دراهم ونصيشو  2 دراهم 

لتحت، هذا أوال؛

 ثانيا بالنسشة للمحصول واإلنتاج اللي تتشيدوا به وتتقول هاذ العام 
كاين إنتاج مهم، أنا تنقول ماكاينش إنتاج مهم، الحقاش بالنسشة للقمح 
 ؟ راه غالشية املحاصيل 

ّ
الطري هاذ العام مرض واش في خشاركم وال ال

وغالشية الفالحة تقاصوا بمرض بوزكار هنا هاذ بوزكار تيدينا أكثر من 
%30 ديال املحصول باش تكون في علمكم.

 بالنسشة للتأمين ديال التسعيرة ديالكم، التسعيرة درتيو انتما 270 
 SONACOS  درهم، فين كاين التدخل ديال الدولة؟ ما كاينش، تنصيشو
حة فقط، وتنجيو للتعاونيات ربما كاينين 4 اللي 

ّ
متعاملة مع بعض الفال

فخشارنا كاينين غادي يخدموا على املستوى.. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

الفريق االبتراكي، تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأجديل:ر

السيد الوزير، كنا تنتاظروا منكم السيد الوزير غتجيو، وتعطيونا 
تقولوا لنا بصراحة بشحال تتشاع الحشوب دابا في السوق آجي لعشدة 
جماعة سحيم وتشوف بشحال فارينة تتشاع، ما لقاوش بكون اللي 
 prime de يشريها من عندهم، واش الفالح يبيعها لفالح؟ وانتما تتعطيو
stockage  لفرينة اللي تتجي من برا، وكن كنتو هاذ ال�سي د اإلجراءات اللي 
كتديرو الديوانة كنتو ديروها قشل السيد الوزير، أما اآلن انتما تتفرجو 
والناس اللي تتعطيوهم ....تيتفرجو، وبكون اللي غيشري من عند هاذ 
الفالح اللي العام كله وهو تيخدم هو واملرا واألوالد، وبكون اللي غيشري 
من عنده هاذ املنتوج ديالو؟ غادي يم�سي يرميه؟ فين هو االستقرار ديال 
الفالح ؟ كيفاش غادي يعيش هو ووليداتو؟ دابا اآلن كاين احتجاجات 
من طرف الفالحا من أجل احنا تنسولوك على املحصول الفالحي، أنت 
السيد الوزير، اللي خاصك تدخل، وجشتو لنا في البرنامج ديال املخطط 
األخضر التجميع بالنسشة للفالحا الصغار فين هو التجميع؟ كتفرجو في 

الفالحة، اآلن السيد الوزير الفالحة راه مدمرين... 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، الفريق الدستوري، تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرف يدرح في:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير املحترم، املشكل راه ما كاينش في املحصول الزراعي، 
املحصول الزراعي الحمد هلل بفضل ديال هللا من هاد الناحية مزيان، 
ولكن املشكل وهو تتحددو واحد السعر وهذاك السعر تتديرو لو معايير، 
)الطريمي(  ديال  شحال  فيها  تتديروا  معايير  عندها  درهم   270 مثال 
خاص الوسخ يكون 0، الشعير 0 وهاذ ال�سي ما تيتواجدش في املحصول 

الزراعي خاصة في الغرب الفالحة ديال الشور إقليم سيدي قاسم.

 les agréé  ولهذا السيد الرئيس، تنطلشوا منكم باش تراقشوا هاذ 
ملي  درهم   270 تتقولو  الحقاش  الفالحا،  عند  من  تيشريو  هم  اللي 
السيد  النوبات  وبعد  220 درهم،  200 درهم  تنلقاو  للواقع  تنمشيو 
الرئيس تيديروا اإلضراب تيتافقو مع بعضياتهم تيديرو سيمانة ديال 
اإلضراب ما ياخذوش الزرع من عند الفالحا، حتى يزيد يهشط األثمنة 
للضغوطات،  نظرا  تيولي يرضخ  ما يصبر  الفالح  تيعيى  الفالح،  ديال 
وكنطلب منكم السيد الرئيس، باش هاذ 270 درهم اللي تكون مثال وال 
أقل وال أكثر باش تكون على العموم ما دام تديروا السعر في الحشوب 

تكون على العموم هاد.. .

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلحليمرعالو0:ر

على  وتعالى  سشحانه  نحمد هللا  مناسشة  هي  الوزير  السيد  بكرا 
املحصول الفالحي، السيد الوزير نهنئكم على املناظرة اللي كانت برسم 
املعرض الدولي ديال الفالحة، واللي كان هاذ السنة معرض متميز من 
حيث الحضور، من حيث التسويق ألنه أغلب التعاونيات الحمد هلل هاذ 
السنة ملي سولناهم كانوا راضيين على العملية ديال التسويق،  وبالتالي 
في هاذ السياق ديال التسويق تنجشدو معكم السيد الوزير هاذ املحصول 
ديال الحشوب، طشعا هو محصول استثنائي اللي تيطلشوا منكم السيد 
الوزير الفالحة وطشعا انتما راكم آذان صاغية لهاذ األمور وهاذ القضايا 
اللي هي مثارة، هاذ املوضوع ديال السعر املرجعي فعال حددتوه، ولكن 
الفالحة السيد الوزير تيطالشو منكم بالعملية ديال املواكشة، خصوصا 
عل مستوى ال التعاونيات اللي كيشريو منهم وال بالنسشة للشركات اللي 
هي مهتمة بهاذ املجال، كذلك السيد الوزير هاد املوضوع ديال االستيراد 
كنعتقدو بأنه الفالحة تيطالشو منكم بأنه هاذ العملية تيخصها تكون 
توقفات هذه مدة، ألن عندها واحد التأثير على املنتوج، كذلك السيد 
حة تيتساءلو على التخزين الجهوي، ألنه في كثير من األحيان 

ّ
الوزير الفال
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تنلقاو مجموعة من املناطق في الشمال أنه الفالحا ما كاينش هادوك 
املراكز ديال  stockage، كذلك السيد الوزير على مستوى هاذ باقي 
املتدخلين كاين هاذ اإلبكالية ديال التمويل، ألنه في كثير من األحيان 

باقي األبناك ما تفاعلوش مع هاذ املوضوع هذا، ولهذا السيد الوزير...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد النائب، نمر إلى الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرف طملرةاضعيف:

في الشداية السيد الوزير، أهنئكم على الدورة العابرة للمعرض 
أصشحت  حيث  القيمة،  واالتفاقيات  املناظرات  على  وكذلك  الدولي 
مكناس بل أقول املغرب محجا للعديد من الدول، بل كذلك وصل 
املغرب إلى تصدير خبرة املغرب األخضر. السيد الوزير، هذا املخطط 
الكشير االستراتيجي الحيوي البد أن تكون فيه بعض املشاكل ولنا في 
الفريق الحركي بعض التوصيات من العديد من الفالحا، السيد الوزير 
الفالحية  الشركات  وهيكلة  بإعادة  يطالشونكم  الفالحا  من  مجموعة 
الخاصة بتخزين الحشوب ما يسمى ب l’ESCAM السيد الوزير. السيد 
الوزير، كذلك املحافظة على سعر الثمن املرجعي 270 درهم حيث ال 
يتم مراعاته، إعادة النظر كذلك السيد الوزير، في التعاطي مع بعض 
أرباب املطاحن ألن هناك مضاربات كثيرة، كذلك السيد الوزير، تقنين 

استيراد الحشوب ألن كاين هناك الحمد هلل محصول. 

وفي النهاية السيد الوزير، ال تفوتني الفرصة أن أبكركم على الدعم 
الخاص باملناطق الجشلية، ألن املناطق الجشلية والت باين فيها األثر ديال 
الفالحية، وبكرا  املغرب األخضر وكذلك وصلت عندهم االستشارة 

لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  اآلن  الكلمة  النائشة،  السيدة  بكرا 
تفضلوا السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرةاط ه رب ك :

ةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةرةاوزي ة،ر

السيد الوزير، راه كنت نتسنى من الجواب ديالكم تقولو لنا كيف 
غادي ندبرو هاذ املحصول الزراعي؟ اعطيتينا اإلنتاج هاذ ال�سي حنا 
عارفينو، راك ما جاوبتيناش، اسمح ليا راك       ما جاوبتيناش، ولهذا 
ي يكون املوسم الفالحي والحصاد خاص كول�سي يحس 

ّ
السيد الوزير، مل

به، الحكومة كاملة تفاعل معاه، راه بحال دابا بحال إيال مكاين حد، بحال 
إيال مكاين حكومة، ما كاين حكومة، بحيث وزير املالية ما مداخلش في 
السوق، وزير التجهيز ما مداخلش في السوق، وزير االقتصاد ما مداخل 

 120 في سوق، ألنه اآلن آبنا هو املشكل؟ املشكل هو عندنا واحد 
مليون اللي قلتو ديال القناطر اللي هي محصول اللي هو مجهود ديال 
الفالح، وديال هللا تشارك وتعالى، وديال الدعم ديالكم إلى آخره...، ولكن 
تدبيرو وتسويقو وتخزينو وترويجو بطشيعة الحال...، وهل يعقل فهاذ 
الوقت هذا باش الشعير يكون 120 درهم السيد الوزير؟ وحنا تنشريوه 
في األزمة ب 300 درهم، هل يعقل بأنه القمح مسعر ب 270 وتيتشاع 
اآلن أقل من 200 درهم في األسواق، وحينما أتكلم معك راك قلتي على 
سطات أنا نقول لك من تحت أم الربيع والجنوب كلو مكاينش الشاري، 
كاين اإلنتاج، كاين العرض، ولكن بكون اللي غادي يشريه؟ اآللية ديال 
التدخل ما كايناش، التعويض     ما مدخلينش، عالش ما مدخلينش؟ 
ألن ما تعطاهمش الكريدي، ما تعطاهمش l’avantage، اللي هو مولف 
تيكون، ما عندهمش الفلوس باش يشريو، إذن الفالح تيم�سي بزرعو 
للسوق تيشقى يشوف فيه، ما عندوش ملن يبيعو، الشمندر كذلك كاين 
إنتاج وكاين مجهود، ولكن اآلن بدينا نحسو بشعض املشاكل اللي هي 
كاينة، الليمون فيه مشاكل، الخضر فيها مشاكل واش عرفتو الشصلة 

تشاعت ب 8 ديال الريال السيد الوزير، واش...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار، 
تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعم رك دود0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

أنا بدوري ما زال تنوه وتنشكر السيد وزير الفالحة على املجهودات 
مع  متفق  وأنا  الحقيقة  في  الفالحة  وزير  السيد  إنما  بها،  يقوم  التي 
اإلخوان وباألخص ال أغلشية وال معارضة على    ما واصل ليه اليوم 
السوق، كاينة فارينة ب2 دراهم وكاين الشعير ب 170 فرنك وهاذي 
السيد  ديالكم  التعليمات  من  جاية  الكشيرة  املشكلة  ولكن  مشكلة، 
الوزير، شحال من مرة عطيتوها للناس ديال األبناك والقرض الفالحي 
باش يمول التعاونيات والتجار ما بغاوش يمولوا، ولحد اآلن راه تنعرفو 
بأنه عيطو لينا غدا مع العابرة صشاحا عندكم اجتماع مع الناس ديال 
القرض الفالحي ومع األبناك، ونتمناو تكون إجراءات عملية وجدية 
املنتوج،  وهذا  الفالحي  القطاع  إلنقاذ  والتجار  التعاونيات  لتمويل 
جميع املغاربة نوهنا وفرحنا بهاذ املنتوج ولكن نطلشو منكم السيد وزير 
الفالحة، لحماية هاذ الفالحا وهذا املنتوج بال ما نشقاو غدا نستوردو، 
الزرع راه عرفنا استوردناه ب 6 دراهم، وكان les subventions ديال 
الدولة وديال الوزارة ودعمتو وخلصو الفالحة ب2 دراهم، ولكن اليوم 
جاب هللا واحد الخير نجمعوه بالطريقة ديالنا وبالعملة ديالتنا ونحميو 

املنتوج ديالنا، كنعرفو...
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب، 
الفريق االستقاللي.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرصشحي:ر

الحشوب  هاذ  نقتنيو  باش  استراتيجية  �سي  بغينا  الوزير،  السيد 
السيد الوزير، راه ما جشتيهاش لينا السيد الوزير، صحيح حنا كنوهو 
بالعمل اللي كتقوم به، ولكن راه خليتي واحد اللوبيات اللي بغات تفقر 
راه  الصويرة  إقليم  كنمثلو  اللي  اإلقليم  بخصوص  أنا  الفالحا،  هاذ 
الشعير راه وصل م�سي راه أقل من درهم في األسواق، أقل من درهم، 
لدرجة أن بعض الفالحا في املناطق الجشلية وكتعرف املناطق الجشلية 
كيعتمدوا على الحصاد اليدوي، بغاو يفوتوه قال ليك راه اللهم يسرحوا 
البهايم أحسن ليا ما عنديش باش نخلص بها ذاك الحصاد، وبكرا 

السيد الوزير. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

ةاعيدرعزيزرأخبوشروزي رةافالحلروةاصيدرةاشح 0:

بك ةرةاعيدرةا ئيسرةملحترم،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

أبكركم على تدخالتكم، الحمد هلل أنه أمطار الخير والسنة جيدة، 
متفقين  كلكم  تكونو  أو   ،c’est un record national متميزة  ويعني 
معايا بأنه منين تيكون un record national وكاينة واحد العدد يعني 
بهاذ  ما�سي  يمكن  ولكن  كتكون مطروحة،  التسويق  ديال  اإلبكالية 
الحدة، على أي ياهلل التسويق بدا، ياهلل في املناطق الجنوبية، أنا الشارح 
سقصيت املدير الجهوي ديال عشدة ودكالة قال ليا األثمنة تقريشا 230 

درهم على حسب la qualité اللي كاينة. 

دابا إيال اسمحتو أوال باش نقولو الحقائق، هاذي تقريشا بهر قشل ما 
تشدا يعني املوسم ديال الحصاد باش وقفت الجمارك، الجمارك عملناها 
في %75 باش ما يدخلش املحصول من الخارج، املحصول إيال قلت ما 
عملناش %75 األثمان العاملية أبنو هي اللي غادي تكون في port ديال 
الدار الشيضاء؟ هي 220 درهم، إذن اللي كنقولو 270 درهم يعطينا واحد        
la prime للفالح ديال 50 درهم بالنسشة يعني marchandise  اللي غادي 
توصل للدار الشيضاء اللي هي عاملية تجي من أوروبا وال من أمريكا وال 
هذا. دابا هذا حنا كنتكلمو على ثمن مرجعي، زعما باش ما نغلطوش 
األثمنة  ديال  الهيكلة  هاذ  من  كنخرجو  يعني  اللي  دابا  حنا  الفالح، 
ونشداو نّدخلو وهذا، حنا تنقولو اليوم بالنسشة لعوامل اإلنتاج بالنسشة 
لسميتو باش يكون واحد تكافؤ الفرص وهذا خاصنا نوصلو ل270 ديال 

الدرهم، وla qualité اللي كاينة اليوم، واللي هي املكتب ديال الحشوب 
 les qualités ديالها  كنقول ليكم من أحسن les échantillons عمل
exceptionnelles، إذن هاذ la prime خاصها تخلص للفالح، وخاص 
التدخل ديال الفاعلين وديال يعني les entreprises اللي كيدخلو في هذا 
 l’escam وبعض les coopératives امليدان، إيال كانت إبكالية في بعض
راه كاين مشاكل، واش بغيتو دابا األبناك نشداو نقول لهم غادي نقولو 
للشنك أعطي لواحد السيد اللي هو ما بقى عندو، اللي كل عام كيعطيه 
كياكلهم ما كيرجعوش له ما يمكن، راه بعض l’escam وبعض هاذ اللي 
خاصهم يسدو ويمشيو بحالهم، ولكن كاينين وحدين آخرين اللي فيهم 
النفس واللي غادي نعاونوهم وغادي يعاودو يتقادو إن باء هللا وعاملين 
معاهم مع بنك القرض الفالحي واحد البرنامج ديال إعادة الهيكلة اللي 
 programme من هنا 2 د األبهر املقشلة إن باء هللا غادي نجيو بواحد
de mise à niveau باش هاذ l’escam يلعشو الدور ديالهم، ولكن كاين               
les organismes privés  كاين واحد العدد ديال الفاعلين اللي طلشنا 
منهم واللي كانوا معاهم اجتماعات أنا اجتمعت معاهم هاذي 3 قشل من 
الصالون ديال مكناس، اجتمعت معاهم، واجتمعت مع وزير املالية، 
واتفقنا على الثمن ودرنا املنحة ودرنا 2 دراهم ديال stockage وكتنزل 
 le  على 12 %،  في كل بهر %12,5 خليناها ل%7 باش يكون واحد
rendement ديال stockage الناس، donc عملنا واحد ديال التحسين 
في الجدولة، ولكن راه الثمن راه libre، والثمن libre  أنا كنقول ليكم 
يعني األخصائيين ديال الثمن  بأنه الثمن كيتخلص على la qualité و
la qualité هاذ العام ما متافقش مع األخ اللي كيقول بأنه 30 % هذا 
وسميتو هذاك ال�سي راه كيقولو لنفسو، produit ديالنا واملنتوج ديالنا 
الفالحي منتوج جيد وqualité مزيانة وغادي نديرو إن باء هللا أكثر 
 donc .من 110 مليون إيال ما عملناش أكثر إن باء هللا في املستقشل
 capacité  ما عندناش مشكل ديال التخزين، عندنا 52 مليون قنطار
de stockage وكاينة 10 في املطاحن هي 62 %، العام اللي جانا 100 
مليون ديال القنطار 102 مليون في le maximum 2009 اللي تخزن هو 
 la patience ما عندناش مشكل ديال التخزين، فلهذا donc ،20 مليون
هاذ السلعة اللي عندنا راه حنا تابعينها    ما غنطلقو هاذيك السلعة 
باعوا  راه  ديالنا  الفالحا  بأن  نعرفو  الخارج حتى  ديال  تدخل  األخرى 
وبراوا، غير كل واحد يدير حسابو، وكل واحد يخدم، ولكن كيظهر لي 
من هاذ املنبر وأنا كنتفهم أن التدخالت ديال السادة النواب يعني بشدة 
فهاذ النطاق بأنه األثمنة خاصو يتخلص le juste prix ما خاصش 
هاذ ال�سي يكون على ظهر الفالحا وخاص اسميتو.. وحنا غادي نمشيو 
وغادي نراقشو وغادي نتشعو، وكاين غدا اجتماع كيف ما جاء فيه السيد 
النائب املحترم مع القرض الفالحي مع جميع املمولين يعني الناس اللي 
كيشتاغلو فهاذ امليدان باش تعطى االنطالقة إن باء هللا، باش يكون 
واحد التمويل، ويتعاونوا الناس، ولكم هاذ ال�سي ما يعمل إال في إطار 
 la qualité الحرية ديال األسعار في إطار املنافسة وكل حاجة وثمنها ألنه
إيال كانت مزيانة راه بالثمن، و la qualitéاللي ناقصة، ولكن حنا كنظنو 
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بأن هذاك الثمن املرجعي ديال 270 درهم في الدخل ديال املطحنة 

وداك ال�سي تيظهر لي بأنه متوازن إيال بفتو 220 درهم باش غادي يجي 

من ميريكان ويوصل حتى املغرب إن باء هللا. 

إذن يعني الحمد هلل الشوادر، أنه هاذ ال�سي كلو غادي يكون خير على 

الشالد ديالنا وغادي نوقفو على هاذ ال�سي ديال التسويق واإلنتاج هو مهم 

 lié واألشجار املثمرة اللي غادي تجي وال كذلك اإلنتاج الحيواني اللي هو

 la qualité حتى هو غادي يكون في املستوى، والشمندر processus لهاذ

ديال السكر اللي كاينة هاذ العام حتى هي exceptionnelle الحمد هللا، 

وكاين les rendements اللي وصلنا ليهم واللي وصلتو ليهم في دكالة واللي 

وصلوا ليهم اإلخوان في بني مالل بأنه وصلوا les      rendements ديال 

فرنسا في بعض سميتهم ديال أوروبا في بعض الضيعات، فهاذ ال�سي 

كلو كيفرح ألنه الفالحة ديالنا هي فواحد املوضع ديال الثقة وفي موضع 

ديال االستثمار، وحنا وكنتمناوا بأنه من هاذ السنة هذه بالعكس خاص 

تكون االنطالقة ديال إعادة االهتمام بالقطاع الفالحي واالستثمار ديال 

القطاع الخاص، والتسويق راه الكل بالحلول ديالو، وغادي نوقفو على 

هاذ ال�سي إن باء هللا، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل 

إلى قطاع الطاقة واملعادن واملاء والشيئة، وسيتولى اإلجابة كما قلت في 

الشداية السيدة الوزيرة املكلفة باملاء.

الوطني  االستهالك  في  الطشيعي  الغاز  إدخال  حول  أول  سؤال   

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية.. السادة 

النواب لقد انتقلنا إلى قطاع آخر، ال�سي املخنتر، السيد النائب املحترم.. 

أعيد السؤال حول إدخال الغاز الطشيعي في االستهالك الوطني للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال، السيد النائب تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرحعنرةلح رس:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

اتخذتموها إلدخال  التي  الوزير، عن اإلجراءات  السيد  نسائلكم 

الغاز الطشيعي في االستهالك الوطني؟ بكرا السيدة الوزيرة. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة. 

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ءرب ابي بلرعنرةاعيدروزي ر

ةاط قلروةملع د1روةمل ءروةاشيئل:ر

ةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،ر

أوال أن أبكر السيد النائب على هذا السؤال املهم، أنا أظن بأنه 
هو  املغربية  الطاقية  التشكيلة  املسال ضمن  الطشيعي  الغاز  إدخال 
خيار استراتيجي للحكومة، وال يمكن إال التنويه به، ألن هاذ الخيار بعد 
10 سنوات من التأخر اتخذت الحكومة هذا الخيار لتنويع مصادرها 
أنه  بحيث  الجوار،  لدولة  الطاقية  التشعية  من  والتخفيف  الطاقية 
سيمكن من ضخ استثمار جد مهم في االقتصاد الوطني، حوالي 4,6 مليار 
دوالر، وهذا بطشيعة الحال جاء انطالقا من املشاورات اللي قامت بها 
وزارة الطاقة واملعادن والشيئة مع الفاعلين الطاقيين، وأيضا مع املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من أجل تنويع املصادر الطاقية 
باعتشارها  اللي  الحجري  والفحم  الفيول  على  فقط  االكتفاء  عوض 

مصدر ملوث، وبكرا لكم السيد النائب املحترم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيدة الوزير املحترمة، تعقيب السيد النائب. 

ةاب ئبرةاعيدرعم رف �سيرفه 0:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيدة الوزيرة، اليوم تيظهر لي بمناسشة هاذ السؤال تيتشين لنا أن 
الحكومة ماضية في تطشيق برنامجها الحكومي، برنامج اللي كان تعاقدي 

مع الشعب املغربي، وفهاذ القشة كنا سجلناه. 

تأسي�سي،  العمل هو عمل  هاذ  أن  هو  األساسية  الثانية  النقطة 
املقاوالت  غتشجع  الوطني،  االقتصاد  غتدعم  اللي  التحتية  الشنية 
والقطاع  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  غتشجع  والدولية،  الوطنية 
العام، وغتوجه الشالد لواحد االتجاه ديال التكامل في الشاقة الطاقية 
بين الطاقات املتجددة، وبين هاذ الطاقة بالرغم من أنها أحفورية فهي 
طاقة اللي تتقلل التلوث ديال الجو، وفي نفس الوقت هي طاقة اللي 
غادي يمكن لها تخفض الثمن ديال اإلنتاج ديال الطاقة الكهربائية اللي 
في تزايد مستمر، بحيث أننا اليوم عندنا 6 % تقريشا ديال الزيادة في 
االستهالك، واللي بغيناه يكون متجه نحو الصناعة ونحو إنتاج القيمة 
هاذ  الصناعي،  بالخصوص  املجال  في  الوطني  الصعيد  املضافة على 
األوراش الكبرى بغيناها تستمر وبغيناها يتشعها واحد الورش أسا�سي 
اللي هو ورش ديال النجاعة الطاقية، واللي بغيناه يكون بالتكامل مع 
هاذ العمل الشناء فهاذ املجال، يكون استمرار لهاذ السياسة الحكومية 

والتطشيق ديال البرنامج الحكومي، وبكرا السيد الرئيس. 
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية؟ رد السيدة الوزيرة فيما 

تشقى من الوقت. 

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ءرب ابي بلرعنرةاعيدروزي ر

ةاط قلروةملع د1روةمل ءروةاشيئل:ر

بكرا السيد النائب، بطشيعة الحال أنا تنخرط معك في كل ما جئت 

به على أن هاذ االختيار الصائب اللي قلت جاء بعد تأخر دام أكثر من 

10 سنوات سيمكن الشالد من اكتساب مهارة وتطوير صناعة كهربائية 

وإدخال تقنيات تكنولوجية جد متطورة، وفي هاذ الصدد وضعت وزارة 

الطاقة واملاء واملعادن والشيئة خريطة طريق اللي تقدمت في ديسمبر 

2014 واللي حددت اآلجال الزمنية اللي من بأنها أنها تطوير الشنية 

التحتية وتطوير أيضا املهارات التقنية حتى يتم الشروع في استغالل هاذ 

الشاقة الطاقية في القريب العاجل، وبكرا لكم السيد النائب املحترم. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، نمر إلى سؤال عن الشراكة مع القطاع الخاص في تثمين 

املعادن التي تشاع خام، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق  

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللارمو�سى:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيدة الوزيرة املحترمة، عن رفع القيمة املضافة الستغالل املوارد 

املائية نسائلكم؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة. 

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ءرب ابي بلرعنرةاعيدروزي ر

ةاط قلروةملع د1روةمل ءروةاشيئل:ر

بكرا للسيد النائب املحترم، بطشيعة الحال تتوفر بالدنا على موارد 

وثروات جد مهمة منجمية، والحمد هلل التجربة املغربية جد متطورة في 

مجال استغالل هذه الثروات املعدنية، وأيضا في مجال تثمينها، بحيث 

أنه العديد من املقاوالت الوطنية تشتغل في العديد من املواقع، من 

أجل استغالل وأيضا من أجل تثمين وتطوير الصناعة التحويلية لهاذ 

املعادن داخل أرض الوطن.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرةخليفلرةاصير0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيدة الوزيرة املحترمة، الحكومة ديالكم عندها واحد الفرصة 
ثمينة لتثمين هاذ املواد املعدنية الخام: 

 أوال- ألن عندها اإلرادة؛ 

ث ني - أن هناك تجربة في املادة ديال الفوسفاط اللي هي حتى هي 
معدنية؛ 

اللي غادي يعطينا  ث اث - نحن على أبواب تطشيق قانون املناجم 
واحد الزيادة إن باء هللا وافرة في املواد املعدنية الخام؛ 

القطاع  بين  أيدينا  بين  اللي هو  الشراكة  قانون  أن هناك  رةنع - 
الخاص والعام؛

خ مع - أن االستثمارات الخارجية الحمد هلل بالدنا غادية كتزاد 
عام على عام؛

س دس - أن الجهة املحدثة اللي هي تافياللت-درعة اللي هي غنية 
بهاذ املواد، تحتاج إلى تثمين من أجل تنمية هاذ املنطقة الفقيرة لتكون 

رافعة القتصادها؛

س نع - أن هناك رغشة أكيدة لحكومتكم لتطوير الشحث العلمي، 
وهذا يجب أن يكون في هذا املجال خصوصا، وخاصة أن لدينا مدرسة 

عتيدة اللي هي املدرسة ديال املهندسين خاصة باملعادن؛

ث مب  وأخيرا أن حكومتكم وضعت استراتيجية لإلقالع الصناعي.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تعقيشات إضافية؟ تفضلوا السيدة الوزيرة 
للرد.

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ءرب ابي بلرعنرةاعيدروزي ر

ةاط قلروةملع د1روةمل ءروةاشيئل:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد النائب بطشيعة الحال كنتافق معاك فيما تفضلتم بقوله، 
خيار  وهو  التحويلية  الصناعة  تثمين  هو  يعني  املغرب  أننا  بحيث 
استراتيجي أو توجه استراتيجي للوزارة وأيضا للحكومة، وهو طموح في 
نفس الوقت، بحيث في الصناعة الفوسفاتية مثال نتمكن من تثمين 
تقريشا ثلثي اإلنتاج الوطني، وهناك أيضا برنامج طموح في املستقشل اللي 
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الكلفة ديال االستثمار فيه كترتفع إلى 188 مليار درهم في أفق 2025 من 
أجل تطوير الصناعة التحويلية للحامض الفوسفوري وأيضا األسمدة، 
بعض املعادن أيضا هناك تطور في مجال التثمين، هنا أذكر باألساس 
الفضة والكوبالت وبعض أيضا الزنك إلى آخره.. والشيريت، وكل هاذ 
املعادن يعني يثمن جزء كشير منها داخل أرض الوطن، وبطشيعة الحال 
كتشقى هناك عدة إكراهات في مجال التثمين وهي بالخصوص مرتشطة 
la taille critique خاصنا واحد النسشة     ديال اإلنتاج جد مرتفعة 
اللي كضمن لنا واحد الفعالية وrentabilité ديال الصناعة التحويلية، 

وبكرا لكم السيد النائب املحترم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة الوزيرة، نشقى دائما مع السيدة الوزيرة. ولكن ننتقل 
إلى قطاع املاء في سؤال حول معاناة ساكنة بعض األقاليم في الحصول 
على املاء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاغنيرجب ح:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

عن معاناة ساكنة األقاليم القروية باململكة عامة وبإقليم بيشاوة 
خاصة في الحصول على املاء الصالح للشرب نسائلكم السيدة الوزيرة؟ 

وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزيرة.

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ء:ر

بأن بالدنا  أوال نذكرو  النائب املحترم، خاصنا  السيد  بكرا لكم 
الصالح  باملاء  التزويد  تعميم  مجال  في  مهمة  جد  أبواط  قطعت 
للشرب، وهذا بفضل االستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا 
القطاع من أجل ضمان عدالة مجالية في الولوج إلى املاء، بحيث أنه 
ارتفعت النسشة تقريشا من %14 في  سنة 1995 إلى حدود %94 حاليا، 
ومنطقة بيشاوة وجميع املراكز املجاورة لها أيضا نالت حظها في مجال 
الشنية التحتية املتعلقة باملاء الصالح للشرب، حيث أنه مؤخرا ما بين 
2012 و2014 كان هناك استثمار جد مهم 2000 و2014 تقريشا 269 
مليون درهم وجه 200 مليون درهم فقط للمراكز القروية وهناك أيضا 
استثمار آخر ما بين 2015 و2017 في حدود 490 مليون درهم من أجل 

أيضا التوسيع وتعميم تزويد هاذ املراكز في منطقة بيشاوة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاغنيرجب ح:

بكرا السيدة الوزيرة، رغم املجهود اللي تتقومو به وتنشكركم على 
القروية بشيشاوة تعاني من  هاذ املجهود، إال أن ساكنة الجماعات 
ندرة املياه، وما زالت فئة منهم تتقطع 10 ديال الكيلومترات باش تتزود 
باملاء، وفئة أخرى تشتري السيتيرنات ديال املاء، هاذ املشاكل واملحن 
عرضت عليكم السيدة الوزيرة من طرف الساكنة خالل زيارتكم األخيرة 
لجماعة »سبت امزوضة« وتصنتتي للناس وواعدتيهم بأنه غادي تقومي 
بمجهود كشير إليصال املاء الصالح للشرب للناس وقنوات الري ونتمنى 
ذلك السيدة الوزيرة، وبدورنا من هذا املنبر نطلب من السيدة الوزيرة 

السعي في إيجاد حل لهذه املعاناة والحد منها.

من جهة أخرى السيدة الوزيرة، بما أن املنطقة تعتمد على الفالحة 
خاصة زراعة الدالح والشطيخ واللوز والزيتون والكرعاع، وهاذ الفالحة 
تحتاج املاء خصوصا ما بين بهر ماي وغشت، إال أنه مع األسف الشديد 
املسؤولين على سد »أبو العشاس السشتي« خالل بهر ماي تيقلصو من 
الحصة اللي تيعطيوها للناس من واحدة كل 15 يوما مما يؤثر على 
الفالحة، والفالحة ياله تتكون تتنضج ذيك الساعة، لهذا ومن هاذ املنبر 
السيدة الوزيرة تنطلشو منكم باش تشوفو مع املسؤولين يمددو هاذ 
الفترة حتى لنهاية بهر يوليوز، باش الفالحة تعطي املنتوج ديالها، راه 

عندنا املنطقة حارة ومحتاجة للماء، بكرا السيدة الوزيرة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

     تعقيب إضافي من الفريق الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرةازردةلي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةرةاوزي ةرةملحترمل،ر

السيدة الوزيرة، خاص تعرفو أنه أسجل هذا الدوار دوار »زيدور« في 
إقليم بركان، هاذ الدوار توصلت بطلب السيدة الوزيرة من 15 عائلة، 
في 2015 اللي املاء هو حق دستوري، هاذ 15 عائلة بهم بوليداتهم ما 
عندهمش املاء، هاذ 15 عائلة داروا طلب للجهات املختصة، وطلشو 
منهم باش يوصلو لهم املاء، واحد 10 ديال املليون ديال السنتيم، وهذا 
بنو يطلشو هاذ الناس يخلصو هاذ 10 ديال املليون ديال السنتيم، ولكن 
غير قسموها لهم، غير قسموها لهم على 8 بهور وال 10 بهور وال عام. 
السيدة الوزيرة، هاذ الدوار اللي ما عندوش املاء، هاذ الناس ما عندهم 
املاء، ما عندهمش حتى املدرسة،     ما عندهمش سبيطار، ونطلشو 

منكم تسجلو هاذ الدوار، وتدخلو باش تحلو هاذ املشكل، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، الرد السيدة الوزيرة املحترمة، تفضلوا.
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ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ء:ر

بكرا للسادة النواب، فيما يتعلق بإقليم بيشاوة السيد النائب 
املحترم أنتما تتعرفو بأننا قمنا بإجراءات آنية ملعالجة بعض النقص في 
منطقة بيشاوة فيما يتعلق باألثقاب االستكشافية اللي جهزناها واللي 
جعلت أن العديد من الساكنة اللي كانت ما تتوفرش على املاء أنها تتوفر 
على املاء، فيما يخص الحل الشمولي والجذري هو املتعلق باستغالل 
مياه سد »أبي العشاس السشتي« اللي تم التدبين ديالو في السنة األخيرة، 
أظن بأن هي املراحل ديال األبغال فيما يتعلق بالشنية التحتية املائية 
من محطة املعالجة وقنوات الجر، وأيضا بشكة التوزيع في مراحل جد 
متقدمة، ممكن أن نقول بأن جزء كشير منها األبغال غتنطلق في القريب 
العاجل، واللي غيحل املشكل ديال املاء الصالح للشرب بصفة جذرية 

في منطقة بيشاوة. 

فيما يتعلق بالطلشات اللي كنتو تتطلشوها السيد النائب، أظن بأنه 
تفاعلنا معكم إيجابا وبرمجنا عدة طلشات من أجل توفير للعديد من 
الفالحين أنهم يتمكنوا من سقي املساحات ديالهم، وأظن ما كاينش 

هناك إبكال في هذا املجال حسب علمي باألمر.

فيما يتعلق ببركان السيد النائب املحترم، لألسف        ما تنتوفرش 
على املعلومات الخاصة بهذا الدوار، يمكن تجيبها لي زعما للمكتب في أي 
وقت ونعملو إن باء هللا على الحل ديالها في القريب العاجل، وبكرا 

لكم. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

نمر إلى سؤال حول رفع القيمة املضافة الستغالل املوارد املائية 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدراشك :

السيدة الوزيرة، مناخ بالدنا جاف ولذلك يحتاج إلى تربيد املوارد 
مختلف  بين  االندماج  تحقيق  على  ستعملون  كيف  السؤال  املائية. 
القطاعات الحكومية لهذا الهدف؟ وكيف كذلك ستعملون على تثمين 

املوارد استجابة لضرورة التربيد؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ء:ر

هو في الواقع السؤال ما.. بالفعل هو أن بالدنا منذ عقود انخرطت في 
مسألة تثمين املوارد املائية واستغاللها استغالل مستدام، سواء تعلق 

الكبرى،  املائية  التجهيزات  السطحية عن طريق  املائية  باملوارد  األمر 
والتخزين والرفع من القدرات التخزينة لهاذ املياه، أو عن طريق اللجوء 
إلى املوارد املائية الجوفية باعتشارها أيضا مصدر رئي�سي بالخصوص 
للساكنة القروية، أو أيضا تثمين املياه املعدنية أو املياه الحارة كمورد 
مهم، واملغرب الحمد هلل بحكم الطشيعة الجيولوجية ديالو كيتوفر على 
عدة ينابيع اللي املياه املعدنية والخصائص الفيزيائية والكيميائية ديالها 
جعلت منها مورد قابل لالستثمار، قابل للتثمين، وقابل لخلق التنمية 

بالخصوص على الصعيد املحلي.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاصمدرةإلدري�سي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ةاعيدةرةاوزي ة،ر

نشكركم بداية السيدة الوزيرة على املجهودات التي تقومون بها، 
هاذ السؤال جا في إطار كون املاء في العموم ملك عام، وكونه ثروة وطنية 

مهمة، لكن بغينا السيدة الوزيرة فهاذ التعقيب نبهو ل3 ديال النقط:

املسألة األولى، هو فيما يتعلق باملشاريع الفالحية، كيفاش يمكن 
للماء وهو عملة نادرة ويعني ثروة نادرة، كيفاش يمكن نوجهوه ملشاريع 
استثمارية التي تدر دخال مهما من قشيل األشجار املثمرة والصناعات 
الغذائية؟ ثم كيف فيما يتعلق باملاء الصالح للشرب وماء الطاولة، 
ال يعقل السيدة الوزيرة اليوم أنه إيال تكلمنا على واحد العدد ديال 
األقاليم اللي منها الحاجب، صفرو وإفران كنلقاو مستثمر واحد هو 
اللي كيستغل املياه وبدفاتر تحمالت لم تتجدد منذ سنوات؟ ثم أيضا 
فيما يتعلق بحكامة التدبير هاذ املورد املائي وأساسا من قشل الجهات 
املشرفة اللي هي وكاالت الحوض املائي. وغنقول ليكم السيدة الوزيرة، 
بأن اليوم اللي تنتكلمو على ندرة املاء وتنتكلمو على الخصاص في املاء 
الصالح للشرب كاين منطقة اللي هي تمشاباط بالحاجب اللي شخص 

يّدعي النفوذ املوهوم كيستغل ماء موجه...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تعقيشات إضافية للسادة النواب املحترمين؟ رد السيدة الوزيرة، 
تفضلوا.

ةاعيدةرب ف ترأفياللرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاط قلر
وةملع د1روةمل ءروةاشيئلرةملكلفلرب مل ء:ر

 أظن السيد النائب سشق لنا كانت عندنا فرصة أننا ناقشو هاذ 
املوضوع في إطار اجتماع املجلس اإلداري لوكالة الحوض املائي، أن املاء 
هو ملك عام للدولة وال يمكن تملكه، ولكن االمتياز واالستغالل يطشق 
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طشقا ملقتضيات قانون املاء 10.95، وهنا أبير بأن منح عقود االمتياز 

 l’appel يعني ينضشط لضوابط قانونية اللي هي داخلة في إطار يعني

à manifestation  الناس اللي عندهم يعني قدرة لالستثمار في هذا 

املجال، يجب أن ينضشطوا لدفاتر التحمالت التي يعني تصاغ في هذا 

الشأن ويعني كيطشقو القانون، ما يتمكناش فقط نطشقو الهوى ديال 

املستثمر، بكرا لكم السيد النائب.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  بكرا 
وتنتقل إلى قطاع السياحة بسؤال حول الشركات السياحية الصغرى 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واملتوسطة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللارأكف س:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

الصغرى  السياحية  الشركات  تلعب  املحترم،  الوزير  السيد 

إال  الداخلية،  والسياحة  السياحي  القطاع  في  مهما  دورا  واملتوسطة 

أنها تعاني من تحديات وإكراهات لنجاحها واستقطابها للتنمية. وعليه 

لتأهيل  الوزارة  استراتيجية  هي  ما  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 

ومواكشة املؤسسات السياحية الصغرى واملتوسطة ؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا.

ةاعيدرلحعنرحدةدروزي رةاعي حل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

بك ةرةاعيدرةاب ئبرةملحترم،ر

في الحقيقة املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة هي رافعة ديال 

القطاع السياحي، وهي موزعة على يعني كثير من سالسل القيم سواء 

بالنسشة للنقل السياحي أو اإليواء السياحي والتوزيع، وغادي نفتحوها 

حتى يعني اإلرباد السياحي، وهي املواكشة والتأهيل، حنا عملنا واحد 

مساندة  سميناه  إطار  في  الدرهم  ديال  مليون   420 ديال  الصندوق 

السياحة، وهذا كيعزز التنافسية ديال املقاوالت السياحية، ألن تقريشا 

واحد 50 ملف اللي هي درسناها هناك اهتمام من طرف 30 مقاولة 

واحد 14 هي اآلن في إطار يعني االستفادة من هاذ البرنامج هذا، وبغينا 

نعمموه باش نوصلو إن باء هللا إلى تقريشا واحد 600 مقاولة سياحية 

متوسطة وصغرى، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضل السيد 

النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعي�سىرةمكيكي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

بداية السيد الوزير، نثمن الجهود ديالكم في هاذ القطاع والجهود 

فعال  حنا  واملتوسطة،  الصغرى  باملقاوالت  للنهوض  فعال  ديالكم 

استبشرنا خيرا بهاديك 420 مليون درهم التي خصصت ملساندة هاذ 

املقاوالت يعني الصغيرة واملتوسطة، إال أنه لألسف يعني هاذ البرنامج 
بهد واحد املجموعة ديال التعثرات مما تسبب تقريشا بحال ال تقول 

بحال ال بششه التوقف ديالو في الفترة األخيرة. من بين هاذ األسشاب أن 

هاذ املقاوالت جلها هي مقاوالت غير مهيكلة، وبالتالي يعني تستدعي واحد 

املواكشة كشيرة؛ ثم املسألة الثانية هو أن هاذ البرنامج خاص في الحقيقة 

التسهيل ديالو إلى أكبر درجة، واحد العدد ديال املقاوالت كيتساءلو على 

املجاالت ديال الدعم، هاذ املجاالت خاصها تقرب تكون بصورة يعني 

مقربة لهاذ املقاوالت فعال باش تستفد من هاذ، ثم مسألة خصيصا 

اللي بغينا نركزو عليها السيد الوزير، هو أنه بعض الناس دفعوا امللفات 

ديالهم في الفترة األخيرة وأنهم ما...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب تعقيشات إضافية، رد السيد الوزير تفضلوا.

ةاعيدرلحعنرحدةدروزي رةاعي حل:

بكرا، ال في الحقيقة يعني هناك عملية ديال التحسيس اللي كنقومو 

بها عملنا تقريشا واحد 20 وربة على املستوى الوطني باش نحسسو بهاذ 

البرنامج هذا، الزم أنه من هاذ املنبر أنه يعني أطالب وأدعو املقاوالت 

السياحية أن تستفيد من هاذ البرنامج هذا، هناك اهتمام كشير جدا، 

ولكن بالنسشة للمقاوالت غير املهيكلة يعني البد أننا نعملو معاها في إطار 

الهيكلة ديالها عاد يمكن لها تستافد من هاذ البرنامج هذا، ما يمكنليهاش 

أنه تستعمل هاذ البرنامج وهي غير مهيكلة، هادي املسألة األولى؛

تنوضعوها  اللي  الشروط  هاديك  الزم  أنه  وهو  الثانية،  املسألة 

بالنسشة للحصول على يعني هاذ املعاونة وال هاذ املساعدة يعني بالنسشة 

في إطار التنافسية البد استيفاء هاذ الشروط هاذي، ألن هاذ الشروط 
املستوى  على  املقاوالت  هاذ  ديال  التنافسية  اللي كضمن  هي  هاذي 

الوطني وعلى املستوى الدولي...
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، بكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل 
إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، سؤال حول برنامج تثمين امللك 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  والسادة  للسيدات  العمومي 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرآيتونل:

يعد امللك العمومي سواء منه الطرقي، السككي أو الشحري ثروة 
وطنية كشيرة تساهم بشكل كشير في التنمية االقتصادية للوطن، إال أننا 
نالحظ بأن استغالل هذه الثروة     ال يرتكز على أسس سليمة وهادفة 
ومعقلنة تمكنها من تطوير سياسة تنموية مندمجة. لذا نسائلكم السيد 
الوزير، ما هو البرنامج املزمع اتخاذه لتثمين هذا امللك العمومي؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، جواب السيد الوزير تفضلوا.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وزي ر ةاعيدر عنر ني بلر ب ابقلر ةملكلفر وةالوجعتيكر وةابقلر

ةاتجهيزروةابقلروةالوجعتيك:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

بكرا السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، كما تفضلتي 
امللك العمومي بالفعل يساهم في جلب االستثمارات، ولكن أيضا في 
كون  في  معك  أختلف  لكن  بالشلد  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
السؤال م�سى نحو أنه ال توجد هناك االستراتيجية، فهناك اسراتيجية 
لالستفادة من امللك العمومي الحالي، أوال من خالل العنصر األول اللي 
هو عصرنة اإلطار القانوني وتتعرفو أن النصوص املنظمة لهاذ القطاع 
في عمومها كترجع ل 1914، 1918 فإذن كاين تعديل اللي هم األتاوة 
على االحتالل ديال امللك املؤقت العمومي اللي صدر بالجريدة الرسمية، 
كاين النص الثاني اللي هو قد تمت إحالته على األمانة العامة للحكومة 
اللي هو مرتشط باالحتالل املؤقت للملك العمومي، تعديل القانون ديال 
1918 وكاين تعديل ديال القانون 1914 أيضا اللي هو مرتشط بامللك 
الوزارة،  من طرف  اإلعداد  طور  في  هو  واللي  الدولة  ديال  العمومي 
االستراتيجية أيضا تتضمن املسألة ديال اإلحصاء واللي تقدمنا فيها من 
خالل عروض لواحد مكتب الدراسات اللي كيتكفل اآلن بهاذ العملية، 
ثم أيضا هناك نقطة ثالثة اللي هي مرتشطة بدراسة للتشخيص العقاري 
وتدبير امللك العمومي الشحري واللي فيه اآلن معطيات طشوغرافية اللي 
تتمكن من االستفادة من واحد املجموعة ديال النقاط رئيسية باش 

نستافدو من هاذ امللك العمومي، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:رر

بكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرموحىرةا جدةلي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.ر

التي  الجشارة  املجهودات  لكم  املحترم، نشكر  الوزير  السيد  بكرا 
تقومون بها، ولكن إلى حد اآلن نشعر في فريق العدالة والتنمية أنها ال 
تزال حاجة ملحة جدا للتثمين واالستفادة من هذا املجال، من حيث 
2100 أو أكثر  الشحرية،  3500 كيلومتر على الواجهة  أنه يمتد  كونها 
على السكك الحديدية، ما يقارب 60 ألف كيلومتر في الطرقات، هذا 
من جهة، من جهة أخرى الفرص التي يتيحها هاذ املجال لالستثمار 
من حيث الولوجية أوال، ومن حيث يعني واحد املواطن جد جيدة في 
مختلف…، ولذلك السيد الوزير املحترم نتمناو على أن في هذا اإلطار أوال 
يقع اإلسراع في الجرد والحماية واملحافظة على هذا، رصد االختالالت 
ومحاولة املعالجة ديالها ثم التثمين ديالو لتكون هناك قيمة مضافة 
أفضل، وذلك من أجل يعني وضع أوراش كشيرة يكون عائدها أكثر مما 

هو عليه اليوم في هذه الساعة، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا، تفضل السيد الوزير التعقيب.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

نعم بكرا، صحيح اللي تفضلتم به السيد النائب ما يمكن إال أن 
يكون معه األصل هو الحصر ديال امللك العمومي برمته، احنا تقريشا 
اآلن في املراحل النهائية في الشحري وفي الطرقي وفي أيضا اللي هو مرتشط 
بالسككي، والشق الثاني اللي هو اإلجراءات القانونية اللي غتسمح لنا 
أننا نعصرنو الطريقة ديال االبتغال وديال التدبير، والشق اآلخر اللي 

مرتشط بفتح املجال لالستثمار فيه الطريقة اللي هي عقالنية.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

الجماعية  للطرق  التقنية  الدراسات  إلى سؤال حول  نمر  بكرا، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرإدمو�سى:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، من املعلوم أن الطرق تلعب دورا أساسيا في التنمية 
النوع  واحد  تعرف  الطرق  هذه  ولكن  والجهوية،  واإلقليمية  املحلية 
إلى املساطر  التقنية وهذا راجع  الدراسات  لتأخر  التعثر، نظرا  ديال 
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الفريق  الوزير  يعني املعقدة، وبالتالي مشكل ديال املصادقة، السيد 
االستقاللي يسائلكم عن اإلجراءات التي ترونها مناسشة ملعالجة هذه 

اإلبكالية؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

بكرا السيد النائب املحترم على طرحكم لهذا السؤال واللي بالفعل 
كيما تفضلتو الدور ديال الوزارة ديال التجهيز والنقل واللوجستيك في 
هذا املجال هو أنه تقدم املساعدة التقنية، تقدم املساعدة التقنية 
ديال  باإلجراءات  تقوم  بأنها  بالفعل  تربط  اللي  املحلية  للجماعات 
الدراسات التقنية، لكن اإلبكال السيد النائب املحترم في هذا املجال 
هو أن الطلشات اآلن اللي هي واردة على الوزارة في كثير من األحيان تتكون 
في وحدة النسشة اللي هي كشيرة جدا، باعتشار أن العديد من الجماعات 
واحد  تتعطيك  للدراسة  وترسلها  دقيقة  أولويات  تحدد  أن  عوض 
املشاريع دفعة واحدة، عندنا جماعات قروية واللي  املجموعة ديال 
سيفطات خالل 3 أبهر 5 ديال املشاريع للدراسة، بينما كاين مشاريع 
اللي أصال ما غاديش تديرها ألن خاص واحد امليزانية كشيرة عندها 20، 
30 عام، تترسلها وهذا اللي تيخلق لينا إبكال حقيقي على صعيد املوارد 
باألصل  القيام  وليس  املساعدة  تقديم  هو  الدور  أن  قلت  البشرية، 
ديال العمل، لكن في ما يتعلق باملصادقة املديريات يمكن للجماعة 
أن تستغني عن مسطرة املصادقة من طرف املصالح ديال الوزارة، إذا 
كانت الدراسة املنجزة من طرف مكتب الدراسات اللي هو معتمد، إذن 
في هذه الحالة ما تتكونش مصادقة، واحنا تنديرو confiance  والثقة 

في هذاك املكتب املعتمد ديال الدراسات، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرإدمو�سى:

بكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، املشكل اللي مطروح 
السيد الوزير هو أنه بالنسشة لهذه الدراسات فكما كنعرفو بأن الطرق 
هي أساس التنمية، أن واحد املجموعة ديال الدراسات كتكون هناك 
التزامات ما بين الجماعات املحلية، وبالتالي الساكنة وباقي الشركاء، 
املديرية  طرف  من  كتم  اللي  املصادقة  أن  كاين  اللي  املشكل  ولكن 
الجهوية، يعني كاين فيها إبكال أال وهو تعثر هذه الدراسات، وبالتالي 

التأخر في اإلنجازات. 

املساطر  هذه  في  النظر  إعادة  هو  الوزير،  السيد  املطالب  إذن 
وبالتالي يكون مخاطب على مستوى اإلقليمي، وبالتالي هاذ املشاكل اللي 
كتعطيها الدراسات واحد العدد ديال الجماعات رصدت مشالغ مالية، 
وبالتالي هاذ املشالغ بقات مجمدة، إذن اآلن املطلوب هو إعادة النظر 
في هاذ املسطرة وبالتالي خلق ضوابط ومعايير اللي هي سليمة تنسجم 
مع التطورات والوضع الراهن اللي كنعيشو، ألنه كتعرفو بأن الطرق 
مسألة أساسية، وبالتالي هي مشجعة لالستثمار واالقتصاد وبالتالي أكثر 
من هذا كيف جاء في الكالم ديالكم، هاذ املكاتب تكون معتمدة ومعترف 
بها، ال داعي، وبالتالي تكون هناك تواريخ محددة وبالتالي آجال وآفاق 

واضحة ألنه كتشقى الساكنة واحد املدة زمنية تائهة...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هل من تعقيشات إضافية؟ الرد السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

غير بغيت نقول للسيد النائب حنا من ناحية اإلبكال ديال املصادقة 
البشرية  املوارد  لنا، هو خاص  بالنسشة  فيها إبكال واحد  اإلقليمية 
اللي عندها إملام باملسار كلو ديال املصادقة واملحتوى التقني، خاصها 
تكون عندنا متوفرة على صعيد جميع املديريات اإلقليمية، وهذا اللي 
بكل صراحة ما عندناش متوفر اآلن، وهذا اللي كيجعل اإلمكانية ديال 

املناقشة ديال املوضوع ونتدبروه...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، ونمر إلى سؤال عن الصندوق الطرقي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاعيدرةاع اكربواو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

 تم إحداث الصندوق الطرقي من أجل إصالح الششكة الطرقية 
وتحسين وضعيتها حتى تستجيب ملتطلشات تفعيل مدونة السير على 
الطرقات، غير أننا نالحظ أن تدخل هذا الصندوق يشقى ضعيفا بالنظر 
للوضعية املتردية التي أصشحت عليها الششكة الطرقية الوطنية منها 
والجهوية واإلقليمية، ما هي التدابير املتخذة لجعل هذا الصندوق يقوم 

بالدور املنوط به؟ وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بك ةرةاعيدرةاب ئبرةملحترم،

بين  ما  كانت   1989 في  أحدث  الذي  الطرقي  الصندوق  بالفعل 
األهداف ديالو الرئيسية هو املساهمة في تمويل البرامج ديال الصيانة 
الطرقية، ال يخفى عليكم السيد النائب املحترم على أنه اإلبكال اللي 
كاين عندنا خالل سنوات هو أنه يجب أن تكون ميزانية ديال الصيانة في 
عمومها أكبر من ميزانية االستثمار اللي هي ديال إنشاء الطرق الجديدة، 
اليوم الحجم ديال الصيانة يتطلب منا على أننا تكون عندنا على األقل 
3 د املليار ديال الدرهم سنويا، اللي هو متوفر في اإلنجاز ال يتعدى 1.1 
مليار ديال الدرهم، بمعنى أنه اليوم الوزارة مقشلة على أوال على قرض 
الصيانة،  لهاذ  يم�سي  باش  الصندوق  دعم  يكون  ديالو  الهدف  اللي 
وثانيا على إنشاء براكات جديدة على الصعيد الجهوي واإلقليمي مع 
الجماعات على أساس أنه نلقاو طريقة جديدة للتدبير، ال يمكن أنه 
في نفس الوقت اللي كاين ميزانية ديال اإلنشاء أنه نحافظو على نفس 
امليزانية ديال الصيانة، ألنه خالل 2004 حتى 2012 فقدنا في الصيانة 
 réseau في الصيانة، بمعنى تدهور pourcentage تقريشا 9 ديال النقط
ديالنا تقريشا 9 ديال النقط باش نرجعو لهاذ املستوى خاصنا تقريشا 

ثالثة ديال املليار ديال الدرهم سنويا، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرةاع اكربواو1:

بكرا السيد الوزير على اإليضاحات، فعال هاذ الصندوق بالنسشة 
لالعتمادات االلتزامية ما بين 2 حتى ل 2.5 مليار، الرصيد ديالو السنة 
الدرهم، وهاذ السنة غيكون واحد  700 مليون ديال  املنصرمة كان 
املليار، ولكن السيد الوزير من النسشة للمقطع اللي كاين ديال الطريق 
اللي جرتها السيول هاذي شحال من بهر بين طانطان وكلميم اللي 
عرفت السيد الوزير ما كتحتاجش زعما مشالغ كشيرة حتى لغير الصيانة 
ديالها، الوزارة اكتفت بأنها تجيب األتربة وترقع الحفاري، وهاذ ال�سي 
زعما راه صندوق بحال هذا، اللي املوارد ديالو كتعتمد على la TEC ديال 
املازوط وكتعمد على la taxe ديال لوسيور اللي هو هاذو مداخيل قارة 

وتفعيل ديال الضريشة ديال الرمال.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا، تعقيشات إضافية ؟ الكلمة لكم في الوقت اللي بقي ليكم 
السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ال السيد النائب املحترم أنت تتعرف بأنه بالفعل ملي تتجي الحاالت 
االستثنائية يجب التعامل معها باالستثناء، ألن هاذ الصندوق امليزانية 
ديالو هي مبرمجة، ما غاديش يمكن ناخذو من �سي حاجة اللي مبرجة 
ميزانية  كاين  اليوم  االستثناء،  تيكون  ملي  االستثناء،  في  ونديروها 
استثنائية، ولكن باش تكون اإلنجاز على صعيد هاذ ال�سي اللي وقع 
والفيضان تيتم بطريقة اللي هي عقالنية وعلمية عاود ما نديروش �سي 
حاجة اللي من بعد غيجي الشتا عاود يطيحها، خاصنا غير بوية ديال 
الوقت، وإال البرمجة ديال هاذ املقاطع اللي تكلمتو عليها راها الدولة 

برمجتها.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

نمر إلى سؤال متعلق بفك العزلة عن ساكنة العالم القروي عبر خلق 
املزيد من املسالك الطرقية وتشييد طرق أخرى، للسيدات والسادة 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةاععيدرةازعزةع:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

تعتمد  التي  واإلجراءات  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
وزارتكم اتخاذها لفك العزلة عن مجموعة من سكان العالم القروي 

على مستوى خلق مسالك طرقية ؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

بكرا السيد النائب املحترم، ما�سي في دقيقة وال 2 غادي نستطعو، 
هذا برنامج اللي بالفعل كما تعملون ديال فك العزلة، هو برنامج اللي 
هاذي أكثر من 30 سنة والدولة خدامة فيه، واللي تتدير فيه إمكانيات 
اللي هي حقيقية على أساس أنه أوال نشتاغلو باملنطق ديال األولويات 
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ما  جديد  برنامج  في  وندخلو  نجيو  غادي  اليوم  مهم،  اللي  هو  وهذا 
النتائج،  على  أيضا  نشتاغلو  ولكن  األولويات،  نديرو  فقط  نشقاوش 
بمعنى أنه املقاطع اليوم ديال الصيانة خاص تكون عندنا فيها نتائج 
إيجابية بمعنى أنه تكون دراسة سابقة اللي تتعطينا أنه غتكون مراكز 
صحية، مراكز تعليمية، غادي نوفرو سوق أسشوعي إلى آخره، باش داك 
الساعة نخففو. اإلجراءات اللي هي متخذة في طريق pnr1 و 2 اليوم 
مكنتنا أنه على الصعيد العام راه احنا وصلنا في 2014 إلى %78 ومن 
هنا لآلخر ديال pnr2 إن باء هللا غادي نوصلو ل %80 ديال التغطية 
الشاملة على العالم القروي، بمعنى غنكونو ربحنا على صعيد هاذ 10 
سنين األخيرة تقريشا 10 ديال النقط. بمعنى أنه كاين هناك جهود اللي 
هي حثيثة في هاذ املجال، وعندنا البرنامج ديال التأهيل الترابي اللي 
عندو براكة بين الوزارة وبين الداخلية واللي فيه تقريشا 2400 كلم هو 

تينضاف إلى البرنامج األول ديال العزلة القروية، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب ؟ تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرةازعزةعر:

بكرا السيد الوزير، فعال كنشكركم السيد الوزير على املجهودات 
اللي تتشذلها وزارتكم في هذا القطاع، لكن السيد الوزير هذا ما تيكفيش، 
فالبد من تظافر الجهود، وذلك بالشراكة مع الجماعات املحلية، لرفع 
املعاناة على ساكنة العالم القروي، السيد الوزير يعتبر إقليم أزيالل-

هاذ  القروية،  الطرقات  في  تعاني خصاص  التي  األقاليم  من  دمنات 
األسف  مع  لكن  بامتياز،  على مؤهالت سياحية  كيوفر  اللي  اإلقليم 
ما تستغلش من طرف ال السائح املغربي وال األجنبي ألنه نظرا لوعرة 
القروية  املرأة  الوزير كيزيد من معاناة  السيد  الوضع  املسالك، هذا 
عند ولولوج املستشفيات، والساكنة على العموم عند قضاء بعض 
الحاجيات ديالهم، وفي املصالح اإلدارية كذلك، وخصوصا في فصل 
الشتاء، السيد الوزير كنعلمو الشتاء اللي فات راه املواد الغذائية ما 
تتوصلش لشعض املناطق القروية في املناطق اللي تابعة إلقليم دمنات 
إال بعد 4 أيام أو 5 أيام السيد الوزير، والساكنة تتعاني، السيد الوزير 
تعتبر الطريق الجهوية 307 اللي كتربط بين سكورة دمنات هي املتنفس 
نطالشكم  ولذا  الساكنة،  هاذ  ديال  والشرايين  دمنات  ملدينة  الوحيد 
اللي  الطريق  هاذ  بإصالح  تسرعوا  باش  املنبر  الوزير من هذا  السيد 
والت غير صالحة لالستعمال في انتظار األبغال في القريب إن باء هللا، 
وكنقصد املحور اللي كيربط بين دمنات وآيت تمليل، راه الوضعية ديال 
هاذ الطريق راه مزرية وغير صالحة تماما لالستعمال، وكذلك كنطلشو 

من السيد وزير النقل... 

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا، تعقيب إضافي للفريق االستقاللي، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاعزيزراشهب:

السيد الوزير، أنا غي في هاذ البرنامج ديال الطرق بالعالم القروي، 
عندنا واحد التساؤل كشير، مجموعة املشاريع اللي كانت مبرمجة في 
الشناء إيال كان غيدير ليها الزفت وأصشحت التهيئة السيد الوزير، وعندنا 
عدة أمثلة بإقليم وزان، هناك تراجع في ما يخص هاذ برنامج الطرق 
بالعالم القروي، نقطة إضافية أخرى السيد الوزير، أنكم ما وضعتو 
حتى �سي برنامج ديال الصيانة ديال هاذ الرصيد الوطني ديال الطرق، 
لألسف الشديد مجموعة املشاريع اللي أنجزت بمشاريع بالعالم القروي 

كنالحظو أنها تتعرض اليوم النقطاعات وكذلك لإلتالف.

البرنامج ديال الصيانة،  أنكم توضعوا واحد  الوزير الزم   السيد 
وهذا وزارة ديال التجهيز هي اللي خاصها توضعوهم، ما�سي الجماعات 
املحلية، الجماعات املحلية ما عندهاش إمكانيات باش تقوم بالصيانة 
كنالحظو  الوزير  السيد  أخيرة  نقطة  القروي،  بالعالم  الطرق  ديال 
لألسف الشديد هناك تأخر كشير في إخراج برنامج جديد ديال إنجاز 
الطرق بالعالم القروي، هذه تقريشا أكثر من 3 سنوات واحنا كنتاظرو 
برنامج جديد ديال بناء الطرق بالعالم القروي، اليوم مرت تقريشا 4 
سنوات السيد الوزير مازال ما بفنا والو وبالتالي أنتما اآلن كتنفذو إال 

البرامج السابقة...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيد النائب املحترم، فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةايزيدرةاط غي:

لطريق  الصفقة  على  املصادقة  بتعجيل  نخاطشكم  أو  أسائلكم 
4111، الصفقة marché اللي عندنا في إقليم الشاون 4111 راه باقين 

لحد اآلن ما دازتش l ’approbation ديالو، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على هذه التعقيشات

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

هو ال يمكن أن نتحدث عن أن...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

نعم أ سيدي أبنو هو املشكل؟ نعم، عندكم تعقيب إضافي؟ اسمح 
لي السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائشة املحترمة.
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ةاب ئشلرةاعيدةرسع دةربوسيف:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، نقدر املجهودات السيد الوزير، ونقدر الضغط اللي 
نازل على القطاع ديالكم، ولكن خصوصا في الجهة ديالنا جهة تادلة 
أزيالل باعتشارها استفادت من الربط بين الجهة وبين مجموعة من 
أنها أصشح مجرد  األقطاب االقتصادية، ولكن هذا ما كيعفيش من 
الحدث السعيد الوالدة كابوس عند مثال دوار آيت واكن في جماعة 
بزو أزيالل، ألن األمل، الكابوس الوحيد اللي عندهم هو أن الطريق ما 
مقداش، فشغينا مزيد من االهتمام للمسالك الداخلية ديال الجهة، 

وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيدة النائشة املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

نعم بكرا السيد الرئيس، ال قلت أنا غير باش نكونو واضحين، 
هناك طريقتين في االبتغال، السيد النائب املحترم قال أنه الحكومة 
ما عندهاش برنامج ديال PNR3 وأنها تشتغل على برامج سابقة، اللهم 
نكملو بعد ذاك ال�سي اللي كاين وإيال بغيتونا نوقفو ذاك ال�سي اللي 
كاين ونديرو غير باش نديرو �سي حاجة جديدة ؟ راه احنا دايرين هذا 
ديال الثاني واللي عندنا فيه أرقام حقيقة ديال اإلنجاز، عندنا فيه 
%78 السيد النائب املحترم وهو نهار األول ملي خرج هاذي 20 كانت فيه 
%80 باقي 2 ديال النقط، وعندو آواخر 2015، املقاربة التشاركية اللي 
طلشتوها واللي تيطلشوها املنتخشين هي اللي جعلت على أنه السيد الوزير 
ال�سي الرباح تيقوم اليوم بزيارات ميدانية أوال لالطالع، وثانيا بلقاءات 
مع املنتخشين ومع السلطات العمومية واإلقليمية واملحلية، على أساس 
أننا نطلعو األولويات، فذاك األولويات نقدر نقول لك أن البرنامج 60%  
ديالو واجد وتنحاولو ذيك األولويات نكملو بها ما تشقى40 %باش نجيشو 
هاذ البرنامج الثالث، وبالتالي احنا ملتزمين باش نكلمو ذاك ال�سي اللي 
كان سابقا قشل ما نشداو، ألنه ما�سي غير خاصنا نجيشو �سي حاجة اللي 
 le هي جديدة،األرقام اللي عندي السيد النائب املحترم إقليم أزيالل
Lignières ديالو راه في تقريشا 562 في PNR2 خالل هاذ البرنامج اللي 
في أزيالل قلتو فيه إبكاالت والنسشة السيد النائب املحترم اللي عندي 
هنا ديال اإلنجاز le taux d›accessibilité النسشة واصلة ل 84.3%  
وغتوصل في اآلخر ديال البرنامج إلى %85 قياسا إلى %80 اللي هي هو 
املعدل الوطني، اللي يمكن نقولو أنه كاين واحد 5 ديال النقط اللي هي 
إضافية، صحيح أنه كاين مقاطع بعينها اللي فيها إبكاالت هاذي بدون 
أدنى بك، لكن العمل الحثيث ديال الحكومة على هاذ األساس أنها 
تحاول تكمل ذاك ال�سي اللي كاين، معذرة السيد النائب املحترم هاذ 

ال�سي اللي قلتي ديال 4111 صفقة غادي نشوفو إيال كانت �سي حاجة 
عندنا لسبب عادي طشيعي وواقفة غادي نسرعوها، إيال كانت ألسشاب 

أخرى غادي نشوفو كيفاش نعالجو هاذ األسشاب، بكرا لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، نشقى معكم، ولكن ننتقل إلى قطاع النقل، 
بسؤال حول مآل اتفاقية الشراكة املبرمة بين املجالس الجهوية ووزارة 
الجوية  الخطوط  لدعم  املغربية  امللكية  والخطوط  والنقل  التجهيز 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الداخلية 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.  

ةاب ئبرةاعيدرمحمدربودرةر:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، ملا طرحت هاذ السؤال عن مآل ديال هاذ االتفاقيات 
الجهوي  املجلس  في  عليها  وقعنا  ملي  االتفاقية ضاعت،  واحد  كانت 
وصادق عليها مجلس جهة تازة-الحسيمة-تاونات رسلناه لوزارة الداخلية 
وبقينا تنقلشو عليها وعلى ذاك ال�سي سولناك ، سؤال كان هو هذا، فين 
وصلت ذيك االتفاقية ؟ ألن في وزارة الداخلية قالو لينا راه صيفطوها 
لوزارة التجهيز والنقل وتما ضاعت، اآلن ما بقيناش تنقلشو عليها درنا 
 laاتفاقية أخرى من جديد ووقعناها، ودرنا واحد االجتماع مؤخرا في
direction de l’aviation اللي تابعة للوزارة ديالكم 13 أبريل ياله عاد، 
وزارة الداخلية أدت اللي عليها، مجلس الجهة كذلك أدى اللي عليه، 
بقات وزارة التجهيز والنقل، واملحضر تيقول بأن في ظرف 3 بهور اللي 
ما عطاتش راه غادي يتلغاو الرحالت الجوية كيما تلغاو سابقا، هاذي 
االتفاقية األولى، واالتفاقية الثانية اللي هي الدار الشيضاء- الحسيمة 
هاذيك راه املمثل ديال الوزارة ديالكم اللي حاضر معنا ما بغاش يهضر 
فيها، ولو أنها موقعة من طرف وزير التجهيز والنقل ال�سي الرباح، وال�سي 

بوسعيد، ووزير الداخلية، ومجلس الجهة.

 إذن اللي مطلوب السيد الوزير هو التعجيل بأداء اللي عليكم فيما 
يخص االتفاقية األولى، وكذلك تنفيذ االتفاقية الثانية، وكاين واحد 
املطلب كذلك بالنسشة للمطار اللي كاين في طاطا اللي باش تشملو إيال 
كان ممكن االتفاقية اللي توقعت مع جهة سوس-ماسة- درعة، وبكرا 

السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بكرا السيد النائب املحترم، السؤال اللي توصلت أنا به تيتكلم 
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على االتفاقيات واملآالت ديالها في عمومها، فالحمد هلل الوزارة التزمت 

بكل ما وقعته سواء كانت االتفاقية ديال األقاليم الجنوبية ديال الدار 

الشيضاء- العيون، الدار الشيضاء-الداخلة، ثم إذن الدار الشيضاء- كلميم 

وطانطان، األمور راه هي غادية وعندنا فيها مؤبرات جد جد إيجابية، 

اتفاقية الثانية ديال جهة سوس ماسة درعة وأيضا خدامة مع ورزازات 

ومع زاكورة، واالتفاقية الثالثة مع الجهة ديال فاس مكناس السابقة، 

واللي فيها الرابيدية أيضا منذ يونيو  2014 خدامة، االتفاقية اللي هي 

الرابعة اللي هي مع الجهة ديال تازة الحسيمة، من املفروض أنه الشداية 

إن باء هللا رب العاملين غادي تكون في يونيو االنطالق الفعلي ديال 

االبتغال ديال الخطوط، بمعنى راه حنا اليوم في 12 ماي، حنا راه عندنا 

أجال ديال الشداية ديال يونيو على أساس أنها إن باء هللا رب العاملين 

تشتغل، وبالتالي الوزارة داك ال�سي اللي تتدير تلتزم به الحمد هلل رب 

العاملين إلى حدود الساعة، وبكرا .

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

للسؤال،  بالنسشة  إضافية  تعقيشات  الوزير،  السيد  بكرا  .

تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. 

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرأدرةق:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

أوال السيد الوزير ال بد ما نشكروكم على املجهودات اللي كتشذلوها 

البد  درعة  ماسة  ديال سوس  االتفاقية  هاذ  ولكن  القطاع،  هاذ  في 

نتكلمو على أكادير وعلى طاطا، سوس ماسة اآلن، أكادير صحيح عاصمة 

املواطنين  الناس  باش  نشجعوها  باش  ولكن  األورق،  في  السياحة 

والسواح يخلصو 3000 درهم من الدار الشيضاء ألكادير هذا غير مقشول، 

البد من مراجعة هاذ املشالغ، وبكرا لكم السيد الوزير. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا، في إطار التعقيب اإلضافي.  .

ةاب ئبرةاعيدرمحمدربودرة:

بكرا السيد الوزير، فعال محضر الخطوط الجوية..  .

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

السيد  لكم  الكلمة  النائب،  السيد  لألسف  الوقت  انتهى  .

الوزير. 

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

أنا تنقدر أنه يكون نائب  ال هو خاصنا غير السادة النواب  .
االتفاقية،  في  يدخلها  ويشغي  معينة،  مدينة  على  غيرة  عنده  بالفعل 
حنا كوزارة كنعتامدو داك ال�سي اللي هو موقع كانوا جابوا لنا طاطا 
نتفهمو  أخرى  مدينة  �سي  جيبتونا  إبكال،  عندناش  ما  عليه  يتكلم 
ونديروها في اإلتفاقية، طلب إعادة النظر في االتفاقية حنا ما عندناش 
إبكالية، إذا كان طلب األطراف الثالثة املوقعة ما عندناش إبكال، 
وبالتالي بكل الوضوح حنا هاذ ال�سي اللي دايرين ملتزمين به، يشدو أن 
داك ال�سي بالفعل واحد املجموعة ديال املدن بغات حتى هي تنخرط 
فعال على الراس والعين ما عندنا حتى �سي إبكال، ولكن حنا ملتزمين 
بداك ال�سي اللي موقع، طلشوا إعادة النظر في االتفاقية ملي يتافقوا عليها 
األطراف الثالث اللي هي موقعة، أي مدينة اللي ممكن أنها تكون معنية 
بالتعديل ما عندنا حتى �سي إبكال، تقريشا في نفس السياق حنا غادين 
في االتفاقية الثانية اللي هي تقريشا كتجي في نفس السياق اللي تكلمت 

عليه دابا، وبكرا السيد الرئيس. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

السكك  منظومة  أعطاب  حول  سؤال  الوزير،  السيد  .
تفضلوا  االبتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  للسادة  الحديدية 

السيد النائب املحترم. 

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، سؤالنا اليوم هو حول أمن وسالمة وراحة  .
وضشط الوقت بالنسشة للمسافرين، في الوقت اللي حنا نتساءلو هنا على 
هذا املوضوع هذا، كاين واحد املجموعة ديال النواب البرملانيون راهم 
عالقين في املحمدية ألن القطار  en panne هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى السيد الوزير هاذ يعني التسيب  اللي كاين في املجال السككي، هذا 
القطار غادي بال سائق، هذا حريق بب في قاطرة ديال سميتو، هذا 
يعني فين الحكومة وفين الوصاية ديالها على القطار للحد هاذ مظاهر 
التسيب، كذلك السيد الوزير نسائلكم عن تأخر إنجاز تثنية وكهربة 

الخط الرابط بين فاس وجدة؟ وبكرا السيد الوزير. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.  .
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ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيسر

بكرا السيد النائب، أنا بالفعل تكلمت السيد النائب على  .
مجموعة من األمور اللي ما وارداش في السؤال على أية حال، أنا أقدر 
بالفعل على أنه اليوم يمكن يكون واحد النوع ديال التذمر من الخدمات 
التي تقدمها السكك الحديدية، لكن ال يخفى عليكم على أنه اليوم 
املجهودات التي يقوم بها املكتب انصبت أساسا في مرحلة األخيرة خالل 
5 السنوات األخيرة على املجال ديال دعم الشنية التحتية، ويمكن أن 
أقول أن اإلجراءات اللي هي مرتشطة بالخدمات وأساسا الخدمات ديال 
التكييف، الخدمات ديال النظافة، الخدمات ديال اإلعالم وغيره داخل 
القطار وداخل املحطات، وقع فيها عديد من اإلبكاالت، نحن نعترف 
على أن هناك عديد من اإلبكاالت، ونعترف أن املوضوع بالفعل وصل 
لواحد املستوى اللي ربما خاص فيه حلول جذرية  ، أنا أتصور أن اليوم 
لم يعد مسموحا في املغرب ديال 2015، كيما انتما تكلتمو على برملانيين 
راه جاني message هاذي واحد ربع ساعة تيهضر على قطار حتى هو راه 
هو جاي من فاس حتى هو ما فيهش التكييف وراه حمام من الداخل، 

بالتالي كاين إبكاالت... 

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيد الوزير انتهة الوقت، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بكرا السيد الوزير على االعتراف، تساؤلنا هو هناك لوبيات في مجال 
النقل اللي مستغلين هذا الظرف السيد الوزير، فما هي املجهودات اللي 
عملتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، ألن السكك الحديدية أدت 

دور مهم في التنمية ديال املغرب، إال أنه..

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

عن  آني  إلى سؤال  نمر  إضافية،  تعقيشات  النائب،  السيد  بكرا 
الهدف الحقيقي من وضع أجهزة رصد املخالفات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال، تفضلوا السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرأمرةاشبي1رلحلو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن األهداف الحقيقية من وضع 
أجهزة املخالفات في طرقات اململكة؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

أتصور أن الهدف هو واضح، فشعد الشكر ديال النائشة املحترمة أي 
أجهزة الهدف ديالها هو املراقشة، املراقشة ألنه من األسشاب الرئيسية في 
حوادث السير وفي عدد القتلى هو التجاوزات واملخالفات اللي هي ديال 
مدونة ديال قانون السير، وبالتالي اإلفراط في السرعة، عدم االنتشاه، 
عدم الوقوف إلى آخرة، هو اللي تيجعلنا أننا نقومو بتثشيت هذه اآلليات 
واللي السيدة النائشة املحترمة استطاعت ابتداء من 2010 على أنها 
تعطي نتائج جد، جد، جد، إيجابية على صعيد عدد القتلى، بحيث أننا 
خفضنا خالل هاذ 3 سنوات األخيرة عدد القتلى ديال حوادث السير 
بأكثر من 700 نفس بشرية، وهذا يفيد على أنه إذا كانت بعض اللحظات 
كما هو في أبريل 2015 وقعت بعض اآلفات وبعض الكوارث اللي تنترحمو 
على جميع اللي توفاو في ذيك املرحلة، فتشقى مرحلة استثنائية، النتائج 
اللي هي متوفرة اآلن كلها إيجابية والحمد هلل خالل هاذ 3 أبهر األولى من 

2015، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا، تعقيب السيدة النائشة، تفضلوا.

ةاب ئشلرةاعيدةرأمرةاشبي1رلحلو:

 كالمكم هو الكشير السيد الوزير، أبانت مدونة السير عن نقائص 
كثيرة ولم تتمكن من الحد من حوادث السير مثال، الرادارات املقامة 
في الطرق تتسم بالعشوائية، وليس لها أهداف وقائية، واملواطن أصشح 
يتكلم عن املصيدة، وليس عن الرادارات، ألن مدونة السير تنص على 
إلزامية إعالم املواطن بوجود رادار، بينما الرادارات تكون في منعرجات، 
الوطني،  األمن  رجال  املواطن عن  يتساءل  وكذلك  مختبئة،  وأماكن 
وأعوان مراقشة الطرق، هل لهم الحق في توقيف السيارات في الطرق 
السيارة، وهل هذا ال يشكل خطر على السائقين، مع العلم أن فرنسا 
وإيطاليا ألغو هاته الرادارات ويسمونها احتيال الدولة، الرادارات السيد 
الوزير ال دور لها في الوقاية، وإنما تحايل على املواطن، كذلك بالنسشة 
لشعض عالمات التشوير ك stop مثال في عين السشع، في الدار الشيضاء، 

قرب حديقة الحيوان، رجال األمن واقفين مخشيين في الدورة...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

بكرا السيدة النائشة املحترمة، تعقيشات إضافية، السيد الوزير 
لكم الكلمة.



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان82   

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

ال أنا غير واش املقترح ديال السيدة النائشة املحترمة هي نحيدو هاذ 
ال�سي، ألنه تتقول ما عندهومش فائدة وفيهم تحايل، ال في فرنسا وال في 
إيطاليا راهم كاينين السيدة النائشة املحترمة، ال أحد يمكن أن يقول أن 
 l’auto حتى منين تيكون في le contrôle سي بالد محيدة الرادارات اليوم�
وأنتما  السيار،  الطريق  داخل  تيكونش  ما  السيار  الطريق  في   route

تتشوفوا بأنه منين تيوقفو تيوقفو في إحدى... 

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:رر

 بكرا، ونمر إلى، بكرا، تفضلوا السيد الرئيس، في نقطة نظام.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطي:

بكرا، فقط أود أن أستغل املناسشة إذا سمحتم السيد الرئيس، 
نود أن نقدم تهانينا للسيد رئيس مجلس النواب، رابيد الطالبي العلمي 
بمناسشة تحمله مسؤولية رئاسة الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل 
املتوسط هذا اليوم بالبرتغال، متمنين له كل التوفيق والنجاح، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الرئيس، نمر إلى سؤال آني عن تدهور وتردي الخدمات 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السككية 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائشة املحترمة.

ةاب ئشلرةاعيدةرنبيللرببعم :

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، ما جوابكم عن تردي خدمات النقل السككي؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بك ةرةاعيدةرةاب ئشلرةملحترمل،

سشق أن أبرت منذ قليل على أنه هناك جهود ال بأس بها يقوم بها 
املكتب الوطني ONCF  لتجويد الخدمات، لكن في عديد من املحطات 
اللي كتشقى محطات ديال الذروة، ألول مرة في تاريخ املغرب السيدة 
النائشة املحترمة وصل عدد النقل ديال املسافرين عبر القطار في يوم 

 weekend واحد 500.000 اللي تنقل في يوم واحد هو اللي كان خالل هاذ
اللي داز ديال 30-1و2 ماي، واللي جعل العديد من القطارات كتعرفش 
التأخر ما كتعرفش اإلبكاالت اللي هي د الجودة، وأنا تكلمت جاوبت في 
السؤال السابق وقلت نحن نعترف على أنه يجب إعادة النظر في طريقة 

تدبير املجال الخدماتي املقدم من طرف السكك الحديدية، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائشة.

ةاعيدةرةاب ئشلرنبيللرببعم :

ةاعيدرةاوزي ،

تدهور الخدمات في النقل السككي كيتجاوز التأخر اللي كتعترف 
السيد وزير النقل والتجهيز بلي كيوصل ل %25 ، %25 بزاف راه كيعطل 
مصالح د املواطنين، كيتجاوز أيضا تعطيل املكيفات، كيتجاوز غياب 
وبعض  القطارات  في  الصوت  مكبرات  وغياب  بالليل،  اإلنارة خاصة 
املحطات، وهادو إيال تلقاو ب2 بهم غياب اإلنارة وغياب مكبر الصوت 
راه الركاب كيحسو براسهم كأنهم بشه محتجزين أو مختطفين، إذا كان 
الليل وما كان ال ضوء وال مكبر الصوت ما كيعرفش راسو وفين ما�سي، 
وخاصة كيكونو السواح وكيكونو الناس اللي هما ما يمكنش لهم يقراو 
فين وصلوا في املحطات أو �سي حاجة، املشكل هو نهار 5 أبريل وقع حريق 
في القطار في سشع عيون في ضواحي مكناس، نهار 9 أبريل وقع حريق أيضا 
في محطة األمير عشد القادر في مكناس في واحد املقطورة، والحمد هلل 
اللي الثكنة د الوقاية املدنية محاذية ملحطة القطار، نهار 22 أبريل م�سى 
قطار بدون سائق، نهار 2 ماي كان واحد التأخر كشير في تمارة وخرجوا 
الركاب للسكة والحمد هلل اللي ما كانتش كارثة في ذيك النهار، من بعد 
هاذ ال�سي كلو ما سمعنا ال استقالة،  ما سمعنا إقالة، ما سمعنا نتيجة 
�سي بحث، ما سمعنا حتى اعتذار د املسؤولين الحكوميين على هاذ 
ال�سي هذا اللي كيوقع، حنا في هاذ الساعة هاذي مازال ما كاين حتى 
�سي حاجة، دابا عاد كنسمع السيد الوزير كيقول كنعترفوا،  كيخاص 
اعتذار، في الوقت اللي حنا كيخصنا هاذ الششكة د السكك تم�سي على 

األقل توصل لتطوان، توصل للحسيمة...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، هل من تعقيشات إضافية؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم من العدالة والتنمية.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاعالمربالجي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدرةا ئيس،

ةإلخوةروةألخوةت،
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الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب  به  يقوم  ما  كل  نثمن  حقيقة 
ومجهوداته املشذولة من أجل تحسين الخدمات، ولكن مع ذلك نريد أن 
ننشه إلى أن كثيرا من املالحظات ينشغي أخذها بعين االعتشار، فمن هاته 
املالحظات قضية التأخرات عن املواعيد وهذي تحدث مشكلة لعدد من 
الركاب في ضشط مواعيدهم ورجال األعمال واملسافرين عبر الطائرات 
إلى غير ذلك، كذلك التوقفات الغير املنتظرة وهاذي تقع خاصة الناس 
املتوجهين إلى املطارات وكذلك املتوجهين لشعض املدن، ومؤخرا الحظت 
أن بعض التوقفات أحيانا تتجاوز الساعة يعني ما بين محطة ومحطة 
وال يتم يعني محاولة حل اإلبكال بصفة سريعة، ما يتعلق بالتكييف 
املالئم وخاصة في هاذ فصل الصيف، بحيث تتحول بعض القاطرات 

إلى مكان لالستحمام وكذلك اإلنارة...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب الفريق االبتراكي.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

أنه املطلوب اليوم هو أنسنة السفر عبر القطار، هذا هو املطلوب 
واعترافكم غير كافي، اللي خاص هو اجراءات عملية واقعية يلمسوها 
أما  خاص،  اللي  ها  القطار،  ديال  والزبناء  واملواطنات  املواطنين 
االعتراف غير كافي، ولو يكون يقوم باعتذار هذا على املستوى الوطني، 
أنه  نتسمعو  وحنا  هذه  الوزير شحال  السيد  الجهوي  املستوى  على 
ستتم تثنية السكة ما بين فاس ووجدة إلى متى سيتم كهربة الخط 
ديال فاس ووجدة إلى متى غنشقاو نسمعو هاذ الكالم هذا؟ وعالش ما 
يكونش التعادلية والتوازن في الخدمات اللي كتأديها على األقل هاذ 
الخدمات على املستوى د الجهة الشرقية، ألن القطارات  اللي كيمشيو 
من فاس لوجدة وال من فاس للناظور ما�سي قطارات، أبدا،  زنازين 
متحركة، كلها مكتوبة، الزجاج مهرس، ما كاين مكيف، انتما تتحدثوا 
غير على املكيف، كاين أكثر من مكيف اللي خاصها، راه واحد الوضعية 
جد مزرية، على األقل واحد التوازن والتعادلية في هاذ املسائل هاذو، 
تحملو مسؤوليتكم السيد الوزير ألن الوقت كتم�سي وما يمكنش نشقاو 
نتحدثو على االعتراف وبادين يدينا، إذا كان �سي مشكل بين الوزارة 
وهاذ املكتب يشان، غنشقاو تقولو كاين اعتراف، اعطيونا �سي حاجة اللي 

حنا نلمسو فيها... 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير. 

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

أنا نظن كنت واضح في الجواب ديالي، وليست من النوع اللي غيجي 

منها  واللي جزء  كاملين  املغاربة  اللي هي كيعرفوها  أمور  �سي  وغيبرر 
تنعانوه كاملين بسفرنا في القطارات، لكن قلت أنه التدبير فيه إبكال، 
التدبير ما �سي الوزارة اللي تتديرو، وبالتالي خاصنا نشفو اليوم املخرج 
اإلبراف  الحكومي،  اإلبراف  عندنا  حنا  املكتب،  مع  التعامل  ديال 
السيا�سي واإلستراتيجي في هاذ الجوانب ما كاينش اإلبكاالت، عندنا 
tgv االستراتيجية ديالو واضحة، عندنا القطار السريع التثنية عندنا 
الناظور واضحة، عندنا هاذ  تاوريرت  د  واضحة، عندنا املخططات 

ال�سي كلو واضح اللي الدور ديالنا اللي تنقوموا به واضح.

 اليوم قلت عندنا إبكاالت في التدبير، اليوم هاذ االبكاالت في 
التدبير كاين املكتب الذي يسير والذي يدبر اللي عندو مجلس اإلدارة 
وعندو الهياكل ديالو، وكاين طريقة التعامل ديال الحكومة مع املكتب 
اللي هي مسطرة ومقننة وفق القوانين، قلق لكم اليوم كنعتارفو بأن 
كاين إبكاالت في التدبير، سنعمل إن باء هللا رب العاملين على محاولة 
اللي تكلموا عليه من خلل ما  إيجاد الحلول الالزمة باش هاذ ال�سي 

يشقاش في املستقشل، وبكرا السيد الرئيس. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

بكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر 
اآلن إلى تناول الكلمة وقف املادة 104 من النظام الداخلي، بعد أن نكون 
قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، والكلمة ألحد 
املتحدثين عن فريق األصالة واملعاصرة حول موضوع إبكالية السالمة 
النائب  السيد  الكلمة  لكم  السير،  حوادث  ظاهرة  وتنامي  الطرقية 

املحترم. 

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةلحجوجي:ر

بك ةرةاعيدرةا ئيس،ر

األصالة  لفريق  اإلحاطة  هاته  األسف  كامل  مع  الوزير،  السيد 
واملعاصرة أجلت ألكثر من مرة بسبب غياب الحكومة وعدم تفاعلها 
مع هاته اآللية الدستورية الجديدة، ولكن عمال باملشدأ القائل »إعمال 
ال�سيء خير من إهماله« نغتنم فرصة برمجتها اليوم لنستفسركم عما 

يلي: 

أوال- نذكركم بأن حوادث السير وال سيما املميتة منها، عرفت في 
األيام األخيرة ارتفاعا كشيرا إقليمي طانطان وورزازات نموذجا، ماذا أنتم 

فاعلون؟

      ثانيا- إبكالية الرادارات الثابتة، هل هي مشغلة أم ال؟ وما مصير 
الصفقات املرتشطة بها ؟ بكرا السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير، عفوا، نقطة نظام، 
تفضلوا السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرعشدرةالطيفرب وحور)نقطلرنظ م(:

بك ةرةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

حسب مقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، وقرارات متعددة 
ملكتب املجلس التي تم التأكيد فيها على صيغة املادة 104، فاملادة 104 
السيد الرئيس كما تعلمون، هي مادة لإلحاطة وليس للسؤال، فشالتالي 
ال يجوز أن تتحول إلى مساءلة للحكومة، ألنه لم ينص عليها الدستور 
أصال، نص عليها النظام الداخلي، وأكد املجلس الدستوري في ثالث 
قرارات على صيغتها، فشالتالي ال يمكن أن تتحول السيد الرئيس املحترم، 
إلى أداة ملساءلة الحكومة، هي فقط إلحاطة الرأي العام علما بواقعة أو 

بحدث معين، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، بغيتو الكلمة في إطار نقطة نظام؟ 
تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةلحجوجير)نقطلرنظ م(:

السيد الرئيس، إيال رجعتو ملقتضيات املادة 104 هي واضحة ال 
تحتاج ألي تفسير، اإلحاطة علما وأعتقد ما طرحته على السيد الوزير 
ال يعدو أن يكون إحاطة ال أقل وال أكثر، طشعا في إطار طرح اإلحاطة، 
البد أن ترتشط هناك بعض االستفسارات، واالستفسارات ال تخرج عن 

مقتضيات املادة 104، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، بكرا للسيد النائب ال�سي بروحو، غير 
أريد فقط ليس للتنبيه، ولكن أريد فقط ان أحيطكم علما بأن املادة 
104 هي مخصصة للسيدات والسادة النواب املحترمين في تناول الكالم 
في نهاية الجلسة األسشوعية املخصصة لألسئلة الشفوية للتحدث في 
موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخشار الرأي العام 

الوطني به، لكم الكلمة السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجيبربوايفرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةاتجهيزر
وةابقلروةالوجيعتيكرةملكلفرب ابقل:

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

أولتها  التي  املواضيع  من  هو  الطرقية  السالمة  موضوع  بالفعل 
الحكومة عناية فائقة، وأنه االستراتيجية ديال 2003 إلى 2013 العشرية 
األخيرة، استطعنا على أننا نحدد فيها واحد املجموعة ديال األهداف، 
واللي فيه 9 د األهداف رئيسية ومركزية مرتشطة بالجوانب القانونية، 
الجوانب ديال التحسيس، ديال التكوين، ديال كل سبب من األسشاب 
إلخ، ونقدر نقول لكم السيد الرئيس، على أنه الحمد هلل رب العاملين 
ابتداء من 2012 بدأت تظهر الشوادر الحقيقية ديال هاذ االستراتيجية 
الوطنية ديال السالمة الطرقية، حيث أننا قلصنا من عدد ديال القتلى 
في 2012 حوالي ناقص 1.5 % . 2013، ناقص 7.8 % . 2014، ناقص 
%8.7 من عدد القتلى اللي عطانا حوالي 700 نفس بشرية خالل هاذ 3 
سنوات األخيرة، 3 أبهر السيد النائب املحترم ديال 2015 أيضا وصلنا 

لحوالي ناقص%21 من عدد القتلى على الطرقات املغربية. 

ولكن ولألسف الحادث والحوادث ديال بهر أبريل 2015 بالفعل 
كانت حوادث مؤملة، واللي بالفعل أدت إلى أننا رفعنا عدد القتلى لواحد 
النسشة اللي هي ولألسف ال تراعي هذا التوجه العام، لكن والحمد هلل 
هاذ 4 أبهر األولى النتائج الزالت جد إيجابية، هذا عالش؟ هاذ ال�سي 
جعلنا أننا في طي كل نقمة نعمة، مع ترحمنا على القتلى وسؤالنا للمر�سى 
واملصابين بأنهم يكونوا في أحسن حال، أننا اليوم غادي نخرجو بالعديد 

من اإلجراءات اللي جزء منها زجري وجزء منها ديال املراقشة الحقيقية.

وهاذ اإلجراءات سنعلن عنها في القريب العاجل من خالل إما ندوة 
صحفية، باش نشينو لكم على أنه كاين تفاعل مشابر مع هاذ ال�سي اللي 
حدث في بهر أبريل. خاصكم غير تساعدونا السادة النواب املحترمين 
إيال جات على خاطركم، تساعدنا ألن غيكون فيه بعض الضرر على 
الشعض اللي بقى كيستافد من بعض الحاالت، سواء ريعية، وال غير 
تكلم عليها السيد النائب واللي ما غاديش تجي معاهم هاذ اإلجراءات، 
وغادي تصوروا على أنها غترفع من حجم املعاناة ديالهم، ولكن نحن 
نضع السالمة الطرقية أمر اللي يمكن ألي واحد اليوم يتساهل فيها، وما 
يمكن إال هاذ اإلجراءات إن باء هللا رب العاملين تخرج في أقرب وقت، 

بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير على حسن تعاونكم، ورفعترةلجلعل.  
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ةات ريخ: الخميس 25 رجب 1436 ه) 14 ماي 2015م(.

ةا ئ سل:–السيد رابيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب. .-

-. السيد بفيق ربادي، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

وصشاحا  التاسعة  الساعة  من  ابتداء  ساعات  سشع  ةاتوقيت: 
والدقيقة الخامسة والعشرون.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  ةألعم ل:  جدولر
التالية:

بالعماالت  يتعلق   112.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
واألقاليم.

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. .•

ةاعيدررةبيدرةاط ابيرةاعلميررئيسرةملجلس:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1روعلىرآالروصحشه.

ةاعيدة1رةاوزي ة1رةملحترم 1،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

والتصويت  للدراسة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
على مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم، 

ومشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

أعتذر عن هذا التأخير، كان عندي استقشال ديال مندوب أوروبي، 
رئيس لجنة الصداقة املغربية األوروبية. الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

النصين معا فليتفضل.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

القانونين  بمشروعي  املوقر  مجلسكم  إلى  أتقدم  أن  يشرفني 
التنظيميين رقم 112.14 و113.14، املتعلقين على التوالي بالعماالت 
واألقاليم والجماعات، وأن أعرض عليكم معاملهما الكبرى وخطوطهما 

العريضة.

يتعين اإلبارة في الشداية إلى أهمية هذين املشروعين، ملا يوسمان 
به إلى جانب القانون التنظيمي حول الجهات في تحقيق الطفرة النوعية 
نحو تعزيز نظام الالمركزية والديمقراطية املحلية وتكريس مستلزمات 

الحكامة الترابية الجيدة لشالدنا.

الجدير بالذكر، أن إحداث العماالت أو اإلقليم والجماعة، بصفتهما 
جماعتين محليتين، قد تم منذ فجر االستقالل، وهو ما يعني أن كالهما 
جماعتين ترابيتان راكمتا أكثر من نصف قرن من التجربة، بما يترتب 
نواقص وجب تصويبها.  أو  تدعيمهما  عن ذلك من مكتسشات وجب 
وقد عرف هذان املستويان الترابيان تطورا ملحوظا وتدريجيا، أعطى 
لكل واحد منهما مكانته الخاصة واملتميزة داخل املنظومة الالمركزية، 
هذه املنظومة التي بوأت املغرب في هذا املجال وضعا رائدا في محيطه 

اإلقليمي والجهوي.

فشالنسشة للعماالت واألقاليم، وبالرغم من أن القانون رقم 79.00 
فإن   )1963 )ظهير  باملقارنة مع سالفه  يعتبر متقدما  يؤطرهما  الذي 
مواكشة التحوالت العميقة التي تعرفها بالدنا في بتى املجاالت، خاصة في 
امليادين االجتماعية وداخل الوسط القروي، تفرض تطويرا كشيرا يأخذ 
بعين االعتشار تلك التحوالت الجوهرية، ومن بينها إعادة النظر في طرائق 
تنظيم عالقة الدولة بالعمالة أو اإلقليم، من أجل تقوية مساهمتها في 
التنمية املندمجة وخاصة في املجال االجتماعي واالقتصادي بالوسطين 

القروي والحضري.

الجهوية  ورش  بانطالق  يتميز  الذي  الحالي  السياق  فإن  لذلك، 
عليها  نص  كما  الترابية  املنظومة  إصالح  من  يرافقها  وما  املتقدمة 
اإلقليم  أو  العمالة  مستوى  إلبراز  سانحة  فرصة  ليمنح  الدستور، 
ديمقراطية،  بكيفية  بؤونها  تدبر  بذاتها،  قائمة  ترابية  كجماعة 
باالستناد إلى مشدأ التدبير الحر بواسطة مجلسها وأجهزتها املنتخشة، 
وبشكل يجعلها تصشو إلى تحقيق التكامل والتعاضد بين أدوار ومهام 

املجالس املنتخشة واملصالح الالممركزة للدولة.

بالجماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  بخصوص  أما 
وبالنظر لألبواط املهمة والتجارب الكشيرة التي قطعتها بالدنا في تدبير 
الشأن املحلي، بالدرجة التي صارت بها تتميز بنضج متميز، فإن األهداف 
املتوخاة من مشروع هذا القانون التنظيمي املعروض عليكم، تتمثل 
أساسا في مالءمته مع املقتضيات الدستورية والسعي لتجويد بعض 
مكوناته والعمل على تحقيق االنسجام بينه وبين القوانين التنظيمية 

املتعلقة بالجماعات الترابية األخرى.

وعلى غرار ما سشق اإلبارة إليه عند تقديم مشروع القانون التنظيمي 
للجهة، فإن مشروعي هذين القانونين التنظيميين يستلهمان مرجعيتهما 
األساس من التوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، والهادفة إلى تمكين املغرب من جماعات ترابية قادرة على 
تحقيق التنمية، وتقديم خدمات القرب إلى املواطنين، وهو ما ورد في 
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عدة مناسشات، من بينها رسالة صاحب الجاللة السامية التي وجهها 
جاللته إلى املشاركين في املؤتمر الرابع ملنظمة املدن والحكومات املحلية 
2014، حيث ورد في  2 أكتوبر  املتحدة، الذي انعقد في الرباط يوم 
كلمة جاللته السامية ما يلي : بداية النطق امللكي السامي: »ووعيا منا 
بجسامة املسؤوليات امللقاة على عاتق مختلف املسؤولين، والفاعلين 
اقتصادية  جيدة،  لحكامة  التأسيس  مجال  في  واملحليين،  الجهويين 
واجتماعية وتنموية، على املستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على 
الضرورية،  والبشرية  املالية  والوسائل  القانونية،  باآلليات  مدهم 
حتى يتمكنوا من االضطالع األمثل باملسؤوليات املنوطة بهم في مجال 

التنمية، وتدعيم خدمات القرب« انتهى النطق امللكي السامي.

كما استمد مشروعا هذين القانونين التنظيميين مرجعيتهما كذلك 
إلى  تم رفعه  الذي  للجهوية،  اللجنة االستشارية  تقرير  من خالصات 
جاللة امللك نصره هللا، في مارس 2011، حيث أكدت اللجنة من بين ما 
اقترحت على ضرورة مواكشة العمالة أو اإلقليم للجماعات بما يضمن 
لها إنجاز مشاريع تنموية، وتعضيد وسائلها، وضرورة اضطالعها بكل 
االختصاصات التي تكون هي املؤهلة للقيام بها، وخاصة ما يتصل منها 
بالتجهيز االجتماعي. كما أوصت اللجنة كذلك بمشاركة الجماعة في 
وضع التصورات والبرامج ومشاريع التنموية الجهوية وفي تفعيلها كلما 

كانت معنية بذلك.

من جهة أخرى، يندرج هذان املشروعان في إطار االلتزام الذي ورد 
في التصريح الحكومي في يناير 2012، حول إخراج القوانين التنظيمية 
خالل الوالية التشريعية الحالية تمابيا مع مقتضيات الفصل 86 من 

الدستور.

للمملكة،  الترابي  للتنظيم  الجديدة  التوجهات  ومن أجل مواكشة 
كان لزاما عند إعداد هذين املشروعين، استحضار التجارب السابقة 
من أجل السعي إلى تقويم االختالالت التي أبانت عنها املمارسة العملية 
املجالس،  تدبير  في  الترابيتين، كمعاجلة االختالالت  الجماعتين  بتلك 
وتكريس آليات التعاون، وتمكين الجماعة من تفويض ممارسة بعض 

االختصاصات إلى العمالة أو اإلقليم على سبيل املثال.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

هذين  مشروعي  فإن  الدستور،  من   146 الفصل  ألحكام  طشقا 
القانونين التنظيميين يعرضان للمواضيع التالية املهمة:

أوال- بروط تدبير العمالة أو اإلقليم والجماعة لشؤونهما بكيفية 
ديمقراطية؛

ث ني - بروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم ورئيس مجلس 
الجماعة ملداولة املجالس ومقرراته؛

واملواطنين  املواطنات  قشل  من  العرائض  تقديم  بروط  ث اث - 

والجمعيات؛

اإلقليم  أو  العمالة  من  كل  لفائدة  الذاتية  االختصاصات  رةنع - 
الدولة،  وبين  بينها  املشتركة  االختصاصات  وكذلك  والجماعة، 

واالختصاصات املنقولة إليهما من هذه األخيرة؛

ومصدر  والجماعة  اإلقليم  أو  للعمالة  املالي  النظام  خ مع - 
مواردهما املالية؛

الترابية،  الجماعة  مجموعات  تأسيس  وكيفية  بروط  س دس - 
ومجموعات العمالة واألقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

واآللية  الجماعات  بين  التعاون  تنمية  وكيفيات  أبكال  س نع - 
الرامية إلى ضمان التكييف في تطور التنظيم الترابي في هذا االتجاه؛

ث مب - قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطشيق مشدأ التدبير الحر من 
طرف مجلس العمالة أو اإلقليم ومجلس الجماعة، ومراقشة البرامج، 

وتقييم األعمال وإجراءات املحاسشة؛

ولتدقيق هذه املواضيع في أفق بلوغ األهداف املنشودة من هذا 
أمامكم،  املعروضين  التنظيميين  القانونين  مشروعي  فإن  اإلصالح، 
يبرزان مجموعة من الخصائص واملميزات، نذكر منها بالدرجة األولى ما 

يلي :

أوال: بالنسشة للعماالت واألقاليم، إبراز الوضعية الخاصة للعمالة 
أو اإلقليم بصفتها مستوى من مستويات الجماعات الترابية الثالث، 
ترابية  إدارة  بصفتها  اإلقليم  أو  العمالة  عن  واضح  بشكل  وتمييزها 
الممركزة تابعة لوزارة الداخلية. وهكذا، فالعمالة أو اإلقليم كجماعة 
ترابية تعرف، من خالل مشروع هذا القانون التنظيمي، تعزيز مركز 
رئيس مجلسها باعتشاره اآلمر بقشض مداخيلها وصرف نفقاتها، وتدبير 
بؤونها بطريقة ديمقراطية من منطلق التدبير الحر كما سشقت اإلبارة 

إلى ذلك؛

ث ني : توجيه اختصاصات العمالة أو اإلقليم في القضايا واملجاالت 
التي من بأنها النهوض وبشكل مشابر بالتنمية االجتماعية، خاصة في 
الوسط القروي وفي املجاالت الحضرية، مع تفادي التضارب أو تقاطع 
التكامل  وتحقيق  والفعالية  النجاعة  ضمان  وبغية  االختصاصات 

واالنسجام؛

اإلقليم  أو  العمالة  ملجلس  الناخشة  الهيئة  أن  منطلق  من  ث اث : 
تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو اإلقليم، فقد 
سعى هذا املشروع إلى تكريس دور العمالة أو اإلقليم املشابر في تعزيز 
التعاون والتضامن بين الجماعات املتواجدة في ترابها وتعضيد وسائلها. 
بعض  ممارسة  صالحية  اإلقليم  أو  للعمالة  املشروع  خول  وهكذا، 
االختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات املوجودة بترابها، 
وكذا تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين الجماعات املعنية في كل 
ما يرتشط باإلبراف املنتدب على املشاريع، تفعيال ملا أبار إليه الفصل 
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146 من الدستور، حينما نص في الشند التاسع على أنه من بين ما يحدد 
التعاون  تنمية  إلى تشجيع  الهادفة  املقتضيات  التنظيمي  القانون  في 
بين الجماعات، وكذلك اآلليات الرامية إلى ضمان التكييف التنظيمي 

الترابي في هذا االتجاه؛

وضعية  تعزيز  إلى  التنظيمي  القانون  هذا  مشروع  سعى  رةنع : 
املنتخشين، وبذلك بدعم حقوقهم، وتوضيح واجشاتهم من أجل تطوير 

بروط تدبير بؤون العمالة أو اإلقليم؛

العمالة  إدارة  وتحديث  تأهيل  على  املشروع  هذا  عمل  خ مع : 
أو اإلقليم وتحسين أساليب التدبير من خالل إحداث مديرية عامة 
من  مجموعة  وإقرار  واملجلس،  الرئاسة  لشؤون  ومديرية  للمصالح، 
التدبير الحر، وضمان  املتعلقة بحسن تطشيق مشدأ  قواعد الحكامة 

النجاعة والفعالية.

أما فيما يتعلق بالجماعات فقد سعى املشروع إلى:

يسمح  بما  املحلية،  الديمقراطية  مسار  في  طفرة  تحقيق  أوال:   _
بمشاركة املواطنين واملجتمع املدني في تدبير الشأن العام؛

_ ث ني : تكريس مشدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجماعة؛

في  والفعالية  النجاعة  بلوغ  بهدف  التفريع  مشدأ  تفعيل  ث اث :   _
خدمة املواطنين، وتحقيق التنمية املندمجة املستدامة، وذلك بنقل 
االختصاصات من املركز إلى الجماعات مع ضمان املوارد املرافقة وتوفير 

بروط النجاح؛

_ رةنع : إدراج صنف جديد من االختصاصات املشتركة املنصوص 
عليها في الدستور؛

_ خ مع : عمل مشروع هذا القانون التنظيمي على أن تتوفر إدارة 
بعض الجماعات الكبرى على مديرية عامة للمصالح، وإمكانية إحداث 
فرق سياسية داخلها، إضافة إلى إمكانية إحداث مؤسسات للتعاون 
بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الترابية، مع جماعات ترابية 

أخرى، وإحداث بركات للتنمية املحلية؛

_ س دس : نص املشروع على توسيع صالحيات مجلس املقاطعة 
ورئيسه، والرفع من الحصة املالية اإلجمالية املخصصة للمقاطعات؛

س نع : إقرار املشروع قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطشيق   _
مشدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

إن إعداد هذين املشروعين وعلى غرار مشروع القانون التنظيمي 
املتعلق بالجهات، قد اعتمد على مقاربة تشاركية مع األحزاب السياسية 

بكل أطيافها والفاعلين املعنيين بشكل عام.

وفي هذا اإلطار، يذكر أنه مشابرة بعد االنتهاء من تحضير املشروعين 
األوليين خالل الفترة املمتدة من يناير إلى يونيو 2014، تم توزيع نسخة 
منهما على جميع األحزاب السياسية، تلقت بعدها وزارة الداخلية خالل 
الفترة املمتدة من منتصف غشت إلى نهاية أكتوبر 2014 اقتراحاتها 
ومالحظاتها، وعرضت الحكومة بعد ذلك مشروعين ثانيين على األحزاب 
السياسية، نوقشا معها خالل اجتماعات تقنية عقدت في بهر دجنبر 
2014، وقد تقدمت خاللها األحزاب السياسية بعدة اقتراحات، سواء 
أثناء االجتماعات التقنية أو عقب هذه االجتماعات، بحيث تفاعلت معها 
الحكومة بشكل إيجابي من خالل قشول عدد كشير من هذه االقتراحات، 
سواء املقدمة من أحزاب األغلشية أو من أحزاب املعارضة، وبذلك فإن 
هذين املشروعين املعروضين على أنظاركم، يعكسان حسبنا مقاربة 

واسعة من أجل التوافق بصدد محتوياتهما،

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمي1،

ال تفوتني هذه الفرصة دون التنويه باالنخراط الكامل لكل األحزاب 
املمثلة داخل البرملان، أغلشية ومعارضة خالل مرحلة املشاورات األولية، 
واإلبادة بكل من ساهموا بفضل اقتراحاتهم وكذلك انتقاداتهم الشناءة 
في إغناء هذين املشروعين، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل، للسيدات 
والسادة النواب الذين قدموا تعديالت مهمة لشعض مقتضيات هذين 
الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  اجتماعات  خالل  املشروعين 
والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب، كما أتوجه بالشكر والثناء 
وحسن  تعشئتهم  على  أعضائها  وباقي  مكتبها  وأعضاء  اللجنة  لرئيس 
تدبيرهم ملختلف الجلسات واملناقشات، التي جرت في جو سادته روح 
املسؤولية واالنضشاط من منطلق أن أي قانون، كيفما كان مستوى 
جودته التشريعية، ال يمكن أن يشلغ مشتغاه دون االنخراط الجماعي 
لكافة الفاعلين كل من موقعه، وتغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق 
اإليجابي، وأود التذكير في الختام بمقتطف من الخطاب امللكي السامي 
بمناسشة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية 
التشريعية التاسعة، حيث قال جاللته بداية النطق امللكي السامي : 
» وال يخفى عليكم أن الوالية التشريعية الحالية تعد والية تأسيسية 
مكملة  وباعتشارها  خاللها،  التنظيمية  القوانين  جميع  إقرار  لوجوب 
للقانون األسمى، فإننا نوصيكم، حضرات السيدات والسادة البرملانين، 
في  التشاركية  املنهجية  ونفس  الوطني  التوافق  روح  اعتماد  بضرورة 
الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور خالل بلورة وإقرار هذه القوانين 
التنظيمية« انتهى النطق امللكي السامي، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير 
األمة تحت القيادة الربيدة ملوالنا أمير املؤمنين، صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس، أيده هللا ونصره وأقر عينه بصاحب السمو امللكي األمير 
الجليل موالي الحسن، وبد أزره بشقيقه صاحب السمو امللكي األمير 

موالي ربيد والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد مقرر لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة، ليقدم ملخصا عن التقرير املتعلق 
التقرير؟ إذن وزع  الدين رفيق، وزع  ال�سي نور  بالعماالت واألقاليم 

التقريرين.

غير باملناسشة، مرة أخرى أريد أن أجدد الشكر للسيد رئيس اللجنة 
واملقررين، يعني املوظفين ديال اللجنة، على الجودة ديال التقارير ألنه 
اآلن كيقرا اإلنسان كيفهم ابنو وقع، على األقل ما عرفتش أنا واش 
كيعكس حقيقة النقاش الدائر في اللجنة، لكن يتفهم اإلنسان ما يقرأ 
أنه كاين واحد النقاش والجودة، وأتمنى أن باقي اللجن أن تحدو هذا 

الحدو.

إذا سمحتم، نفتح باب املناقشة. الكلمة لفريق العدالة والتنمية، 
السيد النائب املحترم �سي محمد الدياز، في حدود 23 دقيقة ثم النائب 

املحترم السيد محمد إدعمار في حدود 22 دقيقة، املجموع 45 دقيقة.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةادي ز:

نعمرهللارةا حمنرةا حيمروةاصالةروةاعالمرعلىرخيررةملعلمي1ر
وعلىرآاهروصح بتهرأجمعي1،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ترةملحترم ت،

ةاع دةرةابوةب،

ةاعالمرعليكمرورحملرهللا.

يشرفني أن أتقدم أمامكم باسم الفريق العدالة والتنمية بمداخلة 
بالعماالت  املتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  حول 

واألقاليم.

السيد الوزير، بداية، أود أن أهنئكم وأبكركم على مجهوداتكم 
وتفاعلكم مع مداخالت واقتراحات السيدات النائشات والسادة النواب، 
الذين حضروا بكثافة وباركوا في مناقشة هذا املشروع أثناء اجتماعات 

اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة.

السيد الوزير، كما جاء في عرضكم، فإن هذا املشروع استلهم 
مرجعيته من التوجهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك، محمد 
السادس نصره هللا، وخضع ملشاورات ألول مرة بين الحكومة واألحزاب 
السياسية، نتجت عنها قشول بعض اقتراحات هذه األخيرة كما سأبين 

ذلك فيما بعد.

السيد الوزير، تعتبر مجالس العماالت واألقاليم جماعات ترابية 
تكريس  تم  ولقد  املالي،  واالستقالل  االعتشارية  بالشخصية  تتمتع 
مجالس العماالت واألقاليم كجماعة محلية منذ سنة 1963، حيث 

عرفت تطورا ملحوظا بعدما تم تخويلها دور التنسيق واإلبراف باسم 
الدولة بالدرجة األولى.

ورغم اإلصالحات التي تضمنها القانون رقم 79.00 املتعلق بتنظيم 
1963، إال أنه من أجل مواكشة  العماالت واألقاليم مقارنة مع ظهير 
التحوالت العميقة التي تعرفها مختلف أقاليم وعماالت اململكة في كل 
املجاالت، خصوصا منها االقتصادية واالجتماعية في مدننا وباديتنا، 
هذه  االعتشار  بعين  يأخذ  جديد  قانون  وضع  الضروري  من  أصشح 
التحوالت.كما أن هذه املناسشة تقت�سي وضع حد للخلط بين العمالة 
أو اإلقليم، كجماعة محلية تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والشيئية إلى جانب الجهات والجماعات، وبين العمالة كإدارة 
ترابية الممركزة تمثل الدولة وتنسق بين ملصالح الخارجية للقطاعات 

الحكومية.

2011 قد كرس هذه  يوليوز  فاتح  اإلطار، فإن دستور  وفي هذا 
في  فاعلة  وأداة  ترابية  كجماعة  واألقاليم  العماالت  ملجالس  املكانة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، حين نص في بابه التاسع وفي الفصل 
135 منه على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعماالت 

واألقاليم والجماعات.

القانون،  بها هذا  التي جاء  الهامة  إلى املستجدات  التطرق  وقشل 
سواء على مستوى االختصاصات بالنسشة لكل من رئيس املجلس أو 
التنويه  أوال  بنا  أو اإلقليم، فإنه يجدر  العمالة  اختصاصات مجلس 
باملقاربة التشاركية التي نهجتها وزارتكم ومن خاللها الحكومة، في إعداد 
القصوى  نظرا ألهميتها  عليها  الوقوف  من  البد  والتي  املشروع،  هذا 
ومحاولة إبراز آثارها اإليجابية على إخراج هذا القانون بهذا املستوى، 

حيث عرفت هذه املشاورات عدة مراحل، أهمها:

إلى  األولى  املسودة  إرسال  تم   :2014 إلى بتنبر  يوليوز  بداية  من 
األحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية معها؛

من بتنبر إلى نونبر 2014: تم تجميع االقتراحات الواردة ومراجعة 
وتنقيح املسودة بعدد من هذه االقتراحات؛

نونبر ودجنبر 2014: تم عرض الصيغة الجديدة للمشروع وعقد 
يتهمونكم  من  على  جواب  هذا  وفي  األحزاب.  مع  إضافية  مشاورات 

بالتأخير في إعداد هذا املشروع.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةب،

%33 من اقتراحات الهيئات  إلى قشول  لقد أدت هذه املشاورات 
السياسية، مما ساهم في إغناء وتجويد هذا املشروع بتعديالت جوهرية 

همت بالخصوص:

والجماعات •  الجهات  بين  الصالحيات  توزيع  في  النظر  إعادة 
الترابية األخرى بما يراعي مشدأ التفريع؛
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اعتشار مشادئ التدرج والتمايز والتعاقد، كركائز محددة في منح • 
االختصاصات للجماعات؛

تكريس مفاهيم التعاقد في إطار عقود برامج؛• 

تحديد مجال املراقشة اإلدارية وحصرها في مراقشة مشروعية • 
القرارات؛

تكليف القضاء دون غيره للشت في املنازعات؛• 

كما تم رفض اقتراحات، إما لكونها غير دستورية وإما تتعارض مع 
نصوص قانونية أخرى وإما غير عملية.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ت،

ةاع دةرةابوةب،

اقدرةعتمدرهذةرةملش وعرمش دئرأس سيلرمنه :

أوال- إقرار مشدأ التدبير الحر الذي يسمح ملجلس العمالة أو اإلقليم 
بتدبير بؤونه بكيفية ديمقراطية؛

ث ني - تفعيل مشدأ التفريع كأساس لتحديد اختصاصات مجلس 
العمالة أو اإلقليم، تفاديا لفتح باب املنازعات بين الجماعات؛

ث اث - اعتماد مشدأ التدرج والتمايز عند ممارسة مجلس العمالة أو 
اإلقليم الختصاصاته املشتركة؛

رةنع - تعزيز التعاون والتشاور والتكامل والتضامن، من خالل إما 
ممارسة مجلس العمالة واإلقليم الختصاصات بالوكالة عن الجماعات 
املوجودة بتراب نفوذه، وإما بإنجاز مشاريع مشتركة مع هذه الجماعات؛

خ مع - اعتماد التصويت العلني كقاعدة النتخاب الرئيس ونوابه 
وأجهزة املجلس والتخاذ جميع مقررات املجلس؛

مجالس  رؤساء  من طرف  التنظيمية  السلطة  ممارسة  س دس - 
العماالت واألقاليم تطشيقا للفصل 140 من الدستور؛

س نع - إخضاع قرارات الرئيس ومقررات مجلس العمالة واإلقليم 
ملراقشة مشروعيتها؛

املنازعات  جميع  في  الشت  في  الحق  وحده  القضاء  تخويل  ث مب - 
املتعلقة بتدبير وتسيير املجلس، كالعزل والحل وبطالن املداوالت وإيقاف 

تنفيذ القرارات واملقررات.

وفيما يخص تنظيم مجالس العماالت واألقاليم وتسييرها، نص 
املشروع الحالي على مقتضيات هامة أبرزها:

رأس  على  املرتشين  للمنتخشين  الرئيس  ملنصب  الترشح  حق  .1-
مشكورين  قشلتم  أنكم  إال  املجلس،  داخل  بمقاعد  الفائزة  اللوائح 
الصيغة النهائية التي توافق حولها السيدات والسادة النواب أعضاء 

لجنة الداخلية والجماعات املحلية والسكنى وسياسة املدينة، والتي 
تنص على أن يقتصر هذا التشاري بين اللوائح التي حصلت على املراتب 
العمالة  ملجلس  املخصصة  املقاعد  عدد  حيث  من  األولى  الخمس 
واإلقليم، مع ضرورة اإلدالء بتزكية الحزب الذي ينتمي إليه. كما يمكن 
لرأس الئحة املستقلين أن يشارك في هذا التشاري إذا حصل على نتيجة 

وضعته ضمن املراتب الخمس األولى؛

إيداع التربيحات لرئاسة مجلس العمالة أو اإلقليم بصفة  .2-
شخصية لدى عامل العمالة أو اإلقليم خالل الخمسة أيام املوالية 

لعملية االقتراع؛

في  ونوابه  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  انتخاب  أصشح  .3-
أيام املوالية النتخاب أعضاء املجلس،  جلسة واحدة خالل العشرة 
بعدما كان املشروع ينص على إجراء انتخاب الرئيس ونوابه في جلستين 
منفصلتين، وذلك بعدما تفضلتم بقشول الصيغة املقترحة من طرف 

السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة؛

وإذا  بالالئحة،  االقتراع  طريق  عن  الرئيس  نواب  انتخاب  .4-
تعادلت اللوائح في عدد االصوات املحصل عليها ترجح كفة الالئحة 
التي تقدم بها رئيس املجلس، مما ينعكس إيجابا على مستقشل مكتب 

املجلس؛

حدد املشروع حاالت تنافي مهام الرئيس ونوابه مع مهام رئيس   5-
أو نائب رئيس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة 
مهنية، أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة.كما قشلتم كذلك اقتراح 
اللجنة القا�سي بمنع الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو اإلقليم وصفة 
عضو في الهيأة العليا لالتصال السمعي الشصري أو مجلس املنافسة أو 

الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الربوة ومحاربتها؛

انتخاب الرئيس ونوابه ملدة انتداب املجلس مع إمكانية إقالة   6-
الرئيس من منصشه ملرة واحدة عند منتصف الوالية، بطلب من ثلثي 
عليه ¾  يوافق  بمقرر  مهامهم  املزاولين  املجلس  أعضاء  بدل نصف 
عوض ثلثي أعضاء املجلس املزاولين مهامهم وذلك بعد قشولكم ملقترح 

السيدات والسادة أعضاء اللجنة؛

من أجل تحقيق املناصفة املنصوص عليها في الفصل 16 من  .7-
الدستور، يجب أن تتضمن كل الئحة تربيحات نواب الرئيس عددا 

من املترشحات ال يقل على الثلث؛

على  وافقتم  بعدما  األقل،  على  دائمة  لجان  ثالث  إحداث  .8-
االجتماعية  بالشؤون  إليها  يعهد  دائمة  لجنة  بإضافة  اللجنة  اقتراح 

واألسرة؛

تخصيص رئاسة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة؛ .9-

يجتمع املجلس ثالث دورات عادية في السنة مع إمكانية عقد  .10-
دورات استثنائية، إما بطلب من رئيس املجلس أو من عامل العمالة أو 

من األغلشية املطلقة ألعضاء املجلس؛
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إعداد جدول أعمال دورات املجلس من طرف الرئيس بتعاون  .11-
مع أعضاء مكتشه؛

تمكين أعضاء املجلس من تقديم طلب كتابي قصد إدراج  .12-
نقطة في جدول أعمال املجلس ومن توجيه أسئلة كتابية للرئيس.

وفيما يخص النظام األسا�سي للمنتخب، فقد سعى هذا املشروع إلى 
تحسين الوضعية االعتشارية واملادية للمنتخب وذلك من خالل:

إقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل لرئيس املجلس ونوابه  .1-
وكاتب املجلس ونائشه ورؤساء اللجن ونوابهم. أما باقي أعضاء املجلس، 
يسمح  كما  التنقل.  عن  التعويضات  من  فقط  االستفادة  فيمكنهم 

للرئيس االستفادة من وضعية اإللحاق أو وضع رهن اإلبارة؛

بالنسشة ألعضاء  التكوين املستمر  إقرار حق االستفادة من  .2-
املجلس؛

الناتجة  األضرار  عن  اإلقليم  أو  العمالة  مسؤولية  إقرار  .3-
عن الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها أعضاء املجلس أثناء القيام 

بمهامهم؛

استفادة أعضاء املجلس من رخص التغيب لحضور أبغال  .4-
املجلس ولجانه؛

املتغيب  العضو  إقالة  مع  املجلس  دورات  حضور  إجشارية  .5-
بدون مبرر مقشول خالل ثالثة دورات متتالية أو خمسة متقطعة؛

إذا  في املجلس  تجريد العضو املنتخب من صفة العضوية  .6-
تخلى عن االنتماء السيا�سي الذي فاز باسمه وذلك بعد استنفاذ مساطر 

الطعن الحزبية والقضائية؛

منع ربط أي عضو من املجلس مصالح خاصة مع العمالة أو  .7-
اإلقليم، سواء بصفة شخصية أو نيابة عن غيره؛

منع أعضاء املجلس من غير الرئيس أو نوابه من التدخل في  .8-
تدبير بؤون مجلس العمالة أو اإلقليم؛

ال يمكن ممارسة سلطة الحلول إال بعد إقرارها من طرف  .9-
القضاء؛

وفيما يخص اختصاصات مجلس العمالة أو اإلقليم، فقد تم ربطها 
خصوصا بالتنمية االجتماعية خاصة في العالم القروي، وذلك بتوفير 
بإنجاز  والقيام  القروي  الوسط  في  األساسية  والخدمات  التجهيزات 
املشاريع واألنشطة االجتماعية ومحاربة اإلقصاء والهشابة في مختلف 

القطاعات االجتماعية؛

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةب،

مشتركة  واختصاصات  ذاتية  اختصاصات  اإلقليم  أو  للعمالة 

مع الدولة وأخرى يمكن نقلها إليها من هذه األخيرة. ودون الدخول في 
تفاصيل هذه االختصاصات، يجب اإلبارة إلى أن العمالة أو اإلقليم، في 
إطار ممارسة اختصاصاتها الذاتية، يمكن لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين 
من خارج اململكة، في إطار التعاون الدولي، والحصول على تمويالت بعد 

موافقة السلطات العمومية.

السيد الوزير، لقد خص هذا املشروع مجلس العمالة أو اإلقليم 
بصالحيات في مجاالت التنمية واملرافق العمومية واملالية والجشايات 
املحلية واألمالك والتعاون والشراكة. أما فيما يخص صالحيات رئيس 

مجلس العمالة أو اإلقليم، فقد لخصها املشروع فيما يلي :

ممارسة األمر بالصرف بدل عامل العمالة أو اإلقليم؛ .•

ممارسة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تصدر بالجريدة  .•
الرسمية للجماعات الترابية؛

ممارسة السلطة التنفيذية عبر تنفيذ مقررات املجلس؛ .•

ممارسة صالحيات أخرى دون الرجوع إلى املجلس؛ .•

إبرام الصفقات األبغال والتوريدات والخدمات واملصادقة  .•
عليها؛

تسير مصالح اإلدارة؛ .•

التعيين في جميع املناصب اإلدارية؛ .•

يمكن للرئيس تفويض بعض صالحياته لنوابه؛ .•

العام  للمدير  أو  لنوابه  إمضائه  تفويض  للرئيس  يمكن  .•
للمصالح أو لرؤساء األقسام واملصالح.

وفي إطار ربط املسؤولية للمحاسشة، فقد أصشحت مالية الجماعة 
للحسابات، كما تخضع  الجهوية  أو اإلقليم تخضع ملراقشة املجالس 
مشترك  بشكل  تنجزه  السنوي  للتدقيق  للمجلس  املالية  العمليات 
املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة الترابية. كما يمكن 
ملجلس العمالة أو اإلقليم، بطلب من نصف األعضاء املزاولين مهامهم، 

تشكيل لجنة للتق�سي حول مسألة تهم تدبير العمالة أو اإلقليم.

وتطشيقا للمقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور، فقد نص هذا 
املشروع خصوصا على ما يلي:

أوال- تسيير مساهمة املواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية 
بالعمالة أو اإلقليم؛

ث ني - إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني، 
املساواة  بتفعيل مشادئ  املتعلقة  القضايا اإلقليمية  بدراسة  تختص 

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

بتقديم  املدني  املجتمع  وجمعيات  املواطنين  وحق  إقرار  ث اث - 
عرائض للمجلس من أجل إدراج نقطة في جدول أعماله.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015(  9 

ومن أجل توفير آليات التعاون والشراكة، فقد نص هذا املشروع 
على:

بينها  فيما  واألقاليم  العماالت  مجموعة  خلق  إمكانية  .-
ومجموعة للجماعات الترابية مع جماعات أخرى؛

إمكانية خلق بركات التنمية من طرف العماالت واألقاليم  .-
ومجموعاتها.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةب،

املشروع،  هذا  تضمنها  التي  اإليجابية  املقتضيات  هذه  كل  رغم 
إال أننا كنا نتمنى، في فريق العدالة والتنمية، لو استجابت الحكومة 
لكافة االقتراحات وخصوصا برط املستوى الدرا�سي في شخص رئيس 

املجلس.

وإيمانا منا، في فريق العدالة والتنمية، بأن هذا القانون التنظيمي 
سيشقى قابال للتعديل، فإننا نصوت باإليجاب والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدرمحمدريتيم،ررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد 
محمد إدعمار، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرإدعم ر:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

وإرساء  إتمام  بأهمية  منه  إيمانا  والتنمية،  العدالة  حزب  إن 
نظام الالمركزية كمقت�سى من مقتضيات استكمال تنزيل الدستور، 
انخرط بمختلف فعالياته في مواكشة تفاصيل التطورات التي عرفتها 
مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات 
منذ املسودة األولى ليوليوز 2014. كما انخرط الحزب، بكل مسؤولية 
وتلقائية، في املشاورات الرسمية املشابرة عبر مذكراته االنفرادية أو 
في األغلشية واملتعلقة بذات املوضوع.  املذكرات املشتركة مع بركائه 
والتنمية  العدالة  فريق  نواب  انخرط  نفسها،  املسؤولية  من  وبقدر 
في املناقشة العامة والتفصيلية لهذا املشروع داخل لجنة الداخلية 

والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة.

وباملناسشة، نيابة عن أعضاء فريق العدالة والتنمية عموما وبرملانييه 
أعضاء اللجنة خصوصا، نشكر السيد رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها 
على حسن تدبير النقاش الذي ال يمكن ألحد أن ينفي أن له مشروعية 
الديمقراطية واحترام األنظمة الداخلية لهذا املجلس املوقر. كما نشكر 
السيدان وزير الداخلية والوزير املنتدب والسادة الوالة والعمال وأطر 

الداخلية املواكشة لهذا النقاش على حسن اإلصغاء والتجاوب.

إننا في حزب العدالة والتنمية، نعتبر الجماعات هي بمثابة الخاليا 
والقلب النابض لجسم الالمركزية الذي نعمل اليوم على بنائه وصيانته. 
القانون  هذا  يكون  بأن  أوسع،  وطموحنا  أكبر  رهاننا  كان  وبالتالي، 
التنظيمي بالشكل الذي سيؤطر مجالس منتخشة قوامها نخب محلية 
التي  املنمطة  السلشية  الصورة  يقطع مع  بلدنا  ونزيهة، ويجعل  كفأة 
يجسدها املنتخب في ذهن املواطن من جهة. ومن جهة أخرى، نخشا 
محلية قادرة على تجاوز أساليب التدبير الجماعي التقليدي املؤسس 
على االنتظارية واالكتفاء بتصريف األعمال اليومية للجماعات أو في 
أحسن األحوال االنخراط في مؤخرات املشادرة الجاهزة التي تصاغ خارج 

أسوار الجماعات.

ونعتبر أن مشروع هذا القانون، على أهميته عموما، ال يكفي للنهوض 
بالتدبير املحلي وحده، إن لم تواكشه مراجعات باملة ملختلف النصوص 
القانونية والتنظيمية واملراسيم ذات الصلة، بشكل متناسق ومنسجم 
يستحضر مشدأ التقدير وتنفيذ مقررات املجالس ومداوالتها. كل ذلك 
مع استحضار بعد مبسط للمساطر، أخذا بعين االعتشار مختلف أوجه 
ومجاالت تدخل الجماعات املحلية وإمكاناتها املالية والبشرية وظروف 
عملها وبيئتها، وكذلك طرق تدبيرها املالي واملحاسشاتي وتسيير املرافق 

ذات الطشيعة املحلية.

القوانين  هذه  تطشيق  نجاعة  بإبراز  إال  كذلك،  ذلك  يتأتى  ولن 
التنظيمية، مع وجود ترسانة مذكرات للوزارة الوصية تمت صياغتها 
في ظل الظواهر املواكشة لالمركزية، من خالل محطات 1960؛ 1976؛ 
2002. وهي مذكرات تم إصدارها لالستدراك على تلك املحطات وأدت 
 ،2009 ميثاق  اعتماد  مع  متجاوزة  ولكن أصشحت  في حينها،  دورها 
ذلكم امليثاق الذي نعتبره اليوم سيدفن حيا بعد قليل، حيث العديد 
من مقتضياته لم تطشق بعد وظلت معلقة في غياب القوانين واملراسيم 
تم  حيث  مشدئيا،  متقدم  اليوم  عملنا  ونعتبر  املتممة.  التنظيمية 
التنصيص في هذا املشروع على أفق زمني حدد في 30 بهرا للمصادقة 
على كل القوانين الخمس والنصوص 13 واملراسيم 14 التي تحيل عليها 
بعض مواد هذا املشروع، وهذا مؤبر واضح على عزيمة وحزم الحكومة 

ملواكشة تنزيل مقتضيات هذا القانون.

ةاعيدرةا ئيس،

إن التعامل مع مشروع هذا القانون التنظيمي للجماعات قصد 
تقييمه سلشا أو إيجابا يحتاج في نظرنا لقراءة أفقية، تستحضر عموما 



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان92   

التفاصيل والكلمات  بين  التيه  الكبرى دون  روح بموليته وتوجهاته 
األساسية  مضامينه  مساءلة  خالل  من  به  قمنا  ما  وهو  والسطور، 

الكبرى عبر أربع محاور مركزية في التدبير املحلي:

املحور األول: إلى أي حد سيوفر هذا املشروع إطارا قانونيا قادرا 
للمساهمة في جعل الجماعات عنصرا أساسيا وفعاال في التنمية املحلية 
إلى جانب مجالس الجهات ومجالس األقاليم والعماالت، في إطار تنزيل 
مشدأ التفريع، الذي اعتمد كأساس في إسناد االختصاصات الذاتية و 

املشتركة واملنقولة إلى الجماعات ؟

السؤال الثاني: إلى أي حد استطاع هذا املشروع أن يجيب عن 
اإلبكاالت والتحديات التدبيرية التي أبرزتها املمارسة مع تنزيل ظهائر 
1960--1976 2002-2009 ؟ الظهائر املؤطرة لالمركزية كآلية حديثة 
لتأمين  مقدرة  وبموارد  واضحة  بصالحيات  معززة  محلية،  لحكامة 
بجودة  القرب  خدمات  وتوفير  الترابي  ملجالها  األساسية  التجهيزات 

مقشولة لساكنتها؛

آليات متكاملة  الثالث: هل في هذا املشروع ما يكفي من  املحور 
ومتجانسة، ستعمل عن تنزيله على فرز هياكل جماعية قوية قادرة على 

تأطير نخب محلية مشدعة في حل اإلبكاالت املحلية ؟

املحور الرابع واألخير: إلى أي حد يتسع هذا املشروع لخصوصيات 
وتحديات كل جماعة على حدة، بدء بالجماعات القروية ذات املئات 
ذات  املقاطعات  من  املتكونة  الكبرى  بالجماعات  ونهاية  السكان  من 
ماليين السكان، وخاصة في مجال تدبير املوارد وفي مجال إعداد التراب 

والتعمير؟

ةاعيدرةا ئيس،

إن من أهم املرتكزات األساسية لهذا املشروع، تختزل في السعي 
لالنتقال من املفهوم التقليدي للوصاية إلى مقتضيات املراقشة اإلدارية 

ملشروعيات القرارات واملقررات واإلحالة على القضاء عند االقتضاء.

وإذ نثمن هذا التوجه عموما من حيث املشدأ، نؤكد على تربيده 
لتزويد الجماعات بنظام تدبيري عصري ومحكم، نظام يرتكز على توزيع 
متوازن للمسؤوليات في ميدان التدبير بين املنتخشين وسلطة الرقابة، 
املشادئ  أحكامه من  لقضاء متخصص، يستوحي  دائم  تحت تحكيم 
املنتخب  منه  يستمد  الذي  الديمقراطي  التمثيل  ملفهوم  األساسية 
برعيته، وبين النظم واملساطر اإلدارية التي يعين العمال والوالة للسهر 

على احترامها.

الجماعات،  ألداء  واملتابعة  املمارسة  وبحكم  الحال  وبطشيعة 
حصلت لدينا قناعة بأن للسلطة املحلية دورا بارزا في مواكشة املجالس 
الجماعية، بل ومساعدتها أحيانا للقيام باملسؤوليات املنوطة بها، ملا 
لإلدارة الترابية من خبرة في ميدان التسيير وفي معرفة مجال اإلدارة 

املحلية ومتطلشات الالمركزية.

ومن املؤكد أن هذه املصاحشة واملساعدة ستشقى محدودة النجاعة 
إن لم تؤسس على خلفية تمرير الخبرة للمنتخب، وتنطلق من مشدأ 
التعاون بذل خلفية التربص االصطيادي لألخطاء، والوقع بالجماعة 
بين  والتدبيرية  التقنية  الكفاءة  موازين  اختالل  على  البرهنة  قصد 
املؤسسات املنتخشة واإلدارة الترابية. فاملراقشة اإلدارية التي حظيت هنا 
بحيز ربما يزيد عن املطلوب على مؤسسة الرئيس وعلى أعمال املجلس 
من طرف العامل أو الوالي، نعتبرها كذلك حيث في فصول وموارد هذا 
القانون التنظيمي آليات املراقشة املعنوية، التي لو تم تعزيزها وإبرازها 
اإلدارية املسطرية  املراقشة  نجاعة من  أكثر  ربما  لكانت  بدقة وعناية 

للعامل أو الوالي. وهي على مستويات ثالث :

أوال- مراقشة األغلشية واملعارضة ملؤسسة الرئيس وقدرتها بعد ثالث 
سنوات على محاسبته وتقييم أدائه وإقالته عند االقتضاء، وهي رقابة 
تم الحد من مفعولها بتعقيد التنزيل العملي للمادة 70 التي كان لنا نظر 

في صياغتها؛

ث ني - مراقشة املجتمع املدني والرأي العام املحلي للمجلس برمته من 
خالل تقديم عرائض، وهو مقت�سى سيجعل الجماعة، إدارة ومنتخشين، 

يشتغلون تحت مراقشة مكونات املجتمع املدني؛

ث اث - مراقشة الهيئات السياسية ملستشاريها، من خالل املادة 51 التي 
تم تطوير مصطلح مفهومها وجعلها تمتد لتشمل حاالت الطرد من طرف 
الهيئات السياسية، وهذا مقت�سى نأمل أن يستعمل في بقه اإليجابي 
الذي سيعمل على تخليق تدبير الشأن املحلي، وذلك باستعماله كآلية 
ملراقشة ومتابعة األحزاب السياسية ملستشاريها، واتخاذ من اإلجراءات 

ما يلزم قشل تدخل الرقابة اإلدارية للعامل أو الوالي.

إن هذه األنواع من الرقابة رغم غياب الظروف املوضوعية لتنزيلها 
ينشغي الرهان عليها مستقشال، ملا سيكون لها من وقع تخليق تدبير الشأن 
للعامل  اإلدارية  املراقشة  من  أكثر  املحلية،  الحكامة  وتربيد  املحلي 
والوالي التي ال تكون جدوى من تحريكها إال بقرائن مادية ال تتجلى إال 

بعد فوات األوان.

إننا ونحن نحيل على نجاعة املراقشة الديمقراطية واملجتمعية، ال 
نخفي تخوفنا من أن تكون املراقشة اإلدارية آلية للتحكم في حركات 
املجالس الجماعية واستقالليتها التي نص عليها الدستور صراحة. كما 
نتخوف من كشح مشادرات الجماعات، لتفرغ في نهاية املطاف الصالحيات 

الواسعة واالعتشارية املعترف بها للجماعات من محتواها الحقيقي.

ةاعيدرةا ئيس،

ال يختلف اثنان على أن التحدي رقم 1 املطروح اليوم على قائمة 
املحلية.  التنمية  رهان  كسب  تحدي  هو  الجماعات،  أعمال  جدول 
والتنمية املحلية تتطلب وضوح الرؤية، من خالل استجماع وضشط 
الذي  ال�سيء  املعيقات،  وتشخيص  الحاجيات  وتدقيق  املعطيات 
يستدعي لزوما تعاونا وثيقا بين كل الفاعلين في املجال الترابي للجماعة، 
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وربط عالقة وطيدة يتم على أساسها التواصل لصياغة برنامج عمل 
الجماعة الذي ينص عليه هذا املشروع. ونود هنا أن نسجل مالحظتين 

أساسيتين:

أوال: فرغم وضوح االختصاصات الذاتية للجماعات واملشتركة بينها 
وبين الدولة واملمكنة نقلها من الدولة إلى الجماعة، فإن تنظيم العالقة 
بينها وبين األطراف في املمارسة مجاليا وتدقيق السلوك املطلوب لكل 
طرف تجاه بريكه يكتنفه كثير من االلتشاس، نأمل أن تعمل النصوص 
على  التنظيمي  القانون  هذا  لتكميل  املنتظرة  والتطشيقية  التكميلية 

تسليط الضوء عليه؛

من  مهمة  مجموعة  مارسته  الذي  الجماعي  التمرين  إن  ثانيا: 
الجماعات في مجال املخططات الجماعية للتنمية ،طشقا للمادة 36 من 
امليثاق الحالي، والتي يفترض العمل بها إلى ما بعد 2016 على األقل، ال 
يستقيم إحالتها على النسيان بل ينشغي التفكير في صياغة الربط بينها 
وبين برنامج عمل الجماعات املنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي.

ةاعيدرةا ئيس،

وختاما وانطالقا من القناعة املشدئية لدى فريق العدالة والتنمية، 
فإن اإلصالح صيرورة مستمرة. وإننا نثمن ما جاء به القانون التنظيمي 
رقم 113.14 املتعلق بالجماعات من الجوانب اإليجابية ونشقى ما دون 
ذلك للتفاعل معه في نقاش هادئ مع كل مهتم ومتتشع لتدبير الشأن 

املحلي وعموم املواطنين، والسالم عليكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد 
تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  الشوزيدي عن  جمال 

السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجم لربوزيد0رتي لي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةملخلوق تروةمل سلي1.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

مناقشة  في  والتعادلية  الوحدة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
نظر  وجهة  لتقديم  واألقاليم،  بالجماعات  املتعلق   112.14 القانون 

فريقنا في هذا املوضوع.

وفي الشداية، أريد بدوري أن أبيد بالدور اإليجابي والدور الفعال 
والنشيط الذي قام به السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء املكتب، 

إضافة إلى التفاعل اإليجابي للسيدين الوزيرين في الداخلية، في إطار 
املناقشات في هذه اللجنة.

هذا املشروع الذي يأتي ليكرس املمارسة السابقة في تدبير الشأن 
العام على املستوى اإلقليمي، بدل أن يكون مدخال حقيقيا لإلصالح 
العماالت  مجالس  لتصشح  الدستوري،  املشروع  أراده  كما  والتغيير، 
واألقاليم دعامة أساسية للتنمية على صعيد أقاليم اململكة، في إطار 
براكة حقيقية بين الجماعات التابعة لنفوذ اإلقليم املعني، مدخال 
حقيقيا لتمكين منتخبي مجالس العماالت واألقاليم من تدبير بؤون 

اإلقليم على الوجه الذي يستجيب لتطلعات وانتظارات السكان.

ةاعيدرةا ئيس،

إن مناقشة هذا املشروع تقت�سي منا استحضار تراكم التجارب 
اختالالت  عرفت  التي  التجارب  هذه   ،1963 قانون  منذ  السابقة 
متعددة الجوانب، ظلت فيها املجالس ال تقوم بأي دور فعال باستثناء 
الواجهة، حيث تم إفراغ مجالس العماالت واألقاليم من أي دور يقوم 
بمهام  يكتفون  الذين  املجالس  رؤساء  رأسهم  وعلى  املنتخشون،  به 

بروتوكولية تشقى بعيدة عن التدبير الحقيقي للشأن اإلقليمي.

العمل  تطوير  في  نوعية  نقلة  املشروع  هذا  يعتبر  مدى  أي  فإلى 
الجماعي على مستوى العماالت واألقاليم ؟ وإلى أي حد يضمن هذا 
املشروع ملؤسسة املنتخب اإلقليمي سلطة أوسع في ممارسة مهامه على 

الوجه املطلوب دون أي تدخل من السلطة املراقشة ؟

ساكنة  وانتظارات  لتطلشات  املشروع  هذا  استجاب  حد  أي  إلى 
إعطاء  خالل  من  القرب،  سياسة  تحقيق  في  والعماالت  األقاليم 
اختصاصات واسعة لهذه املجالس، تمكنها من تلشية حاجيات الساكنة 
والصحية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  مختلف  في 

والرياضية والشيئية وغيرها من متطلشات العيش الكريم ؟

الحر،  التدبير  ملتطلشات  املشروع  هذا  استجاب  مدى  أي  إلى 
انسجاما مع أحكام الدستور وضمان الحكامة الجيدة وربط املسؤولية 

باملحاسشة ؟

إلى أي حد استجاب هذا املشروع ملتطلشات تكريس الديمقراطية 
املحلية وإعطاء الالمركزية مدلولها الحقيقي، من خالل إعمال مشادئ 
املواكشة واملصاحشة والتتشع، في إطار التعاون املنشود بين سلطة التعيين 

وسلطة املنتخب ؟

إلى أي مدى استجاب هذا املشروع ملتطلشات املقاربة التشاركية 
في تدبير الشأن اإلقليمي، من حيث توفير آلية املساءلة وضمان حق 

املجتمع املدني في تقديم العرائض بشكل أيسر؟

إلى أي حد يشكل هذا املشروع إطارا قانونيا للتحول املنشود في 
تدبير الشأن اإلقليمي، حتى تكون مجالس العماالت واألقاليم قطارا 

للتنمية ورافعة أساسية لتحقيق الديمقراطية املحلية؟
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ةاعيدرةا ئيس،

يعتبر مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت واألقاليم، الحلقة 
بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  مشاريع  ضمن  الضعيفة 
الترابية، لعدم تجاوبه مع املستجدات والتطورات التي جاء بها اإلصالح 
الدستوري الجديد، لكون مجالس العماالت واألقاليم ال زالت تنتخب 
الديمقراطي  التمثيل  مشدأ  يجسد  ال  بشكل  مشابرة،  غير  بطريقة 
املنصوص عليه في الدستور، الذي يعتبر املرجعية األساسية ملصداقية 
املجالس املنتخشة وقدرتها على إعطاء املمارسة الديمقراطية مدلولها 

الحقيقي على املستوى اإلقليمي.

ةاعيدرةا ئيس،

إن هذا املشروع يطرح إبكالية دستورية حقيقية، تتمثل في كونه 
يتطرق إلى العماالت واألقاليم كجماعات ترابية، كما جاء في الدستور، 
في الوقت الذي نجد فيه أن األمر يتعلق بمجالس العماالت واألقاليم 
باعتشارها جماعة ترابية وليست العماالت أو األقاليم في حد ذاتها. إذا 
كان الدستور قد أغفل كلمة املجالس، فكان من األولى تدارك األمر وسد 
هذه الثغرة الدستورية من خالل التنصيص على مجالس العماالت 
واألقاليم في مشروع القانون التنظيمي الذي نحن بصدد مناقشته، األمر 
الذي يطرح إبكالية ازدواجية الوظيفة التي تشكل في آن واحد جماعة 
محلية من جهة، ومجاال ترابيا لتمثيل الدولة على املستوى املحلي من 
خالل تواجد العمال واملصالح الخارجية للقطاعات الحكومية من جهة 

أخرى.

أبقى على  135 من الدستور  في هذا الصدد، أن الفصل  ونؤكد 
االنتخاب الغير مشابر ألعضاء املجالس واألقاليم، في الوقت الذي يمنح 
فيه مكانة خاصة للجماعات الترابية بصفة عامة وينص على مشادئ 
جديدة رئيسية، يجب أن تكون أساسا للتنظيم الترابي الجديد، كمشدأ 
التفريع الذي ينص عليه الفصل 140 من الدستور باعتشاره أساسا 
يتعلق  وهو  الترابية،  الجماعات  مختلف  بين  االختصاصات  لتوزيع 

بمدى االختصاصات التي تمارسها مختلف الجماعات الترابية.

ةاعيدرةا ئيس،

كنا نتطلع في الفريق االستقاللي أن يكون هذا املشروع إطارا قانونيا 
بتنظيم إقليمي متطور، تنظيم يكرس املشادئ والتوجهات واالختيارات 
واالقتصادية  والسياسية  الديمقراطية  بأبعادها  الدستورية 

واالجتماعية.

كنا نتطلع أن يكون هذا املشروع مدخال أساسيا إلقرار الديمقراطية 
املحلية، باعتشارها الدعامة الرئيسية للديمقراطية السياسية، بحيث 
ال يمكن الحديث عن الديمقراطية الحقة إال بترسيخ دعائم منظومة 

الديمقراطية املحلية على املستوى املحلي واإلقليمي والجهوي.

كنا نتطلع أن يضع مشروع القانون التنظيمي حدا لنظام الوصاية 

وإعطاء مجالس العماالت واألقاليم حرية أكبر في تدبير الشأن العام، 
في إطار ربط املسؤولية باملحاسشة. وذلك من خالل تراكم التجارب منذ 
أكثر من نصف قرن من الزمن مر على هذه املمارسة، دون أن تستطيع 
هذه املجالس أن تصل إلى النضج املطلوب لتدبير أمورها بنفسها دون 
مراقشة، خاصة عندما يتعلق األمر بتجديد الرقابة القشلية التي لم يعد 
لها جدوى في ظل دولة الحق والقانون عندما يصشح القضاء الدعامة 

األساسية إلقرار الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

ةاعيدرةا ئيس،

نهج مقاربة تشاركية فعالة  الحكومة على  نتطلع أن تحرص  كنا 
مع أحزاب املعارضة على الوجه املطلوب، بخصوص قانون العماالت 
واألقاليم على وجه عام أو ما يتعلق بمشدأ التفريع بشأنه الخاص، حيث 
أن بعض املقتضيات الواردة في املشروع وإن كانت تعيد التذكير بهذا 
املشدأ الدستوري، كما ال تقدم إال حدا أدنى من الشروط املسطرية 
املتعلقة به دون التحديد الدقيق لكيفيات إجرائه وللشروط واملعايير 
الواجب استيفاؤها لدى مجالس العماالت ومجالس األقاليم املعنية 

به.

كنا نتطلع أن ينخرط هذا املشروع في التفعيل األمثل للدستور 
خاصة الفصلين 19 و30 منه، من خالل وضع آليات كافية للتمييز 
املشادئ  بتحديد  للنساء  السياسية  التمثيلية  من  للرفع  اإليجابي 
واألهداف ذات القيمة الدستورية املتعلقة بتحقيق املناصفة الفعلية.

كنا نتطلع أن يشكل هذا املشروع اإلطار الكفيل بضمان التفعيل 
أوسع  إمكانيات  بإعطاء  الدستور،  من   139 الفصل  ألحكام  الالزم 

للمواطنين للمساهمة في تدبير الشأن اإلقليمي عبر العرائض.

ةاعيدرةا ئيس،

ورغم هذه الهفوات والنقائص التي جاء بها املشروع، فإن الفريق 
مستوى  على  سواء  مضامينه،  مع  بإيجابية  تعامل  قد  االستقاللي 
مناقشته داخل اللجن النيابية املختصة أو من حيث التعديالت التي 
تقدمنا بمعية فرق املعارضة النيابية بهدف تحسين النص وتجويده 

وإغنائه.

إطار مشاريع  في  يدخل  باعتشاره  النص  مع هذا  بإيجابية  تعاملنا 
القوانين التأسيسية للجماعات الترابية، في أفق إنجاح املرحلة الجديدة 
التي يتطلبها تفعيل الدستور في مجال الجماعات الترابية، وكذا إنجاح 
املحطة االنتخابية املقشلة باعتشارها أول انتخابات جماعية ستجرى في 

ظل هذا الدستور.

لقد استهدفت تعديالتنا بمعية فرق املعارضة، إخراج نص تشريعي 
متكامل يستجيب لتطلعات وانتظارات املواطنين واملواطنات، إن على 
املستوى السيا�سي أو االقتصادي أو االجتماعي، ويضمن إقرار بروط 
املحلية.  الديمقراطية  أسس  وترسيخ  واملستدامة  املندمجة  التنمية 
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واألقاليم  العمالة  مجالس  جعل  إلى  املعارضة،  في  منا  سعيا  وذلك 
بالفعل مؤسسة منتخشة كفيلة بتحقيق املصالحة مع املواطنين وفضاء 

مهم لتطشيق آليات الحكامة الجيدة.

ةاعيدرةا ئيس،

في إطار هذا املنظور، تقدمنا بمعية فرق املعارضة، بما يفوق 127 
تعديال. استهدفت باألساس:

واألقاليم، •  العماالت  بمجالس  الخاصة  اختصاصات  توسيع 
من خالل تقوية اختصاصاتها الذاتية؛

واألقاليم •  العماالت  جميع  إلى  املشتركة  االختصاصات  نقل 
دفعة واحدة بدل التمايز والتدرج؛

تفعيل مشدأ التدبير الحر بإلغاء كل ما يتعلق باملراقشة القشلية • 
وإعطاء سلطة أكبر للقضاء فيما يخص املراقشة؛

تقوية دور األحزاب السياسية بفرض تزكية الحزب؛• 

أن تتم إقالة بموجب حكم قضائي نهائي فيما يتعلق بوضعية • 
الحماية  إقرار  إطار  في  وذلك  املهام،  مزاولة  عن  االنقطاع 

القضائية في الحق والقانون؛

تحصين حقوق املعارضة وتعزيز دورها، من خالل تمكينها من • 
آليات املشاركة والقرار واملراقشة، بأن تخصص وجوبا رئاسة 
إحدى اللجن الدائمة للنساء، في إطار السعي نحو املناصفة 

وإقرار تمثيلية أوسع للنساء؛

تجريد العضو املنتخب بمجلس العمالة أو اإلقليم من عضوية • 
املجلس إذا ما تخلى خالل مدة االنتداب عن االنتماء السيا�سي 
ومحاربة  السياسية  الحياة  تخليق  أجل  من  وذلك  لحزبه. 

االرتزاق السيا�سي؛

البشرية •  باملوارد  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  بتدعيم  ثانيا، 
الضرورية املؤهلة وباستفادتهم أسوة من االمتيازات املخولة 
الصدد، على  في هذا  وأكدنا  العمومية.  باإلدارة  يماثلهم  ملن 
باب  فتح  بعد  والكفاءة  االستحقاق  مشدأ  احترام  ضرورة 

التربيح لشغل منصب إدارة العمالة أو اإلقليم.

إن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وعيا منه بالدور الطالئعي 
الذي يقوم نه، في إطار بناء دولة املؤسسات وفي إطار املساهمة من 
أجل إنجاح عملية انتخابية نظيفة نزيهة ال تسودها أية بوائب، فإننا 
تعاملنا بإيجابية كشيرة. وحرصا منا إلى مساعدة الحكومة وعدم، حتى 
ال نتهم بأننا نعرقل، فإننا سنصوت باإليجاب على هذا املشروع في إطار 
التفعيل. ثانيا: تصويتنا كما قال اإلخوان مسشقا، هو تصويت سيا�سي، 
ونحن نتفاعل بـه بإيجابية. ونشكر مرة أخرى السيد الرئيس والسيدين 

وزيري الداخلية، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد جواد 
حمدون.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

نعمرهللارةا حمنرةا حيمروةاصالةروةاعالمرعلىرآاهروصحشه،

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يسعدني أن أتدخل في مناقشة مشروع القانون التنظيمي 113.14 
والتعادلية.  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  بالجماعات،  املتعلق 
هذا املشروع اللي في الواقع أخذ من االهتمام ديال السادة النواب 
والسيدات النائشات في اللجنة الوقت الطويل، والساعات الطوال في 
املناقشة وفي التمحيص وفي الشحث عن الشدائل والشحث عن الحلول، 
نطمح  التي  املحلية  الجماعات  في مستوى  تنظيمي  قانون  لنا  ليكون 
إليها، ويطمح إليها الشغب املغربي، ويطمح إليها ساكنة املدن والقرى في 

اململكة املغربية.

املناقشة  بدات  اللي  القوانين  ديال  املشاريع  وهاذ  املشروع  هاذ 
الفريق  وفي  املعارضة  في  ديالنا  مالحظة  أول  كانت  واللي  ديالهم، 
االستقاللي، هو تأخر الحكومة بإحضار هذه املشاريع إلى البرملان. لكن 
هذه املالحظات لم تؤخذ بعين الر�سى من طرف األغلشية الحكومية، 
التي قالت بأن املعارضة تريد تعطيل االنتخابات وتريد تأخير مواعيد 
االنتخابات. فكان الرد سريعا من فرق املعارضة ومن الفريق االستقاللي، 
هو االنخراط الفوري في مناقشة الشنود املتعلقة بهذا القانون رغم عدم 

صحة ما قيل.

وتبريرنا للقول بأنه الحكومة تأخرت في إحضار هذه القوانين، هو 
الوقت الغير الكافي الذي أعطي للبرملان ملناقشة هذه املشاريع. الحكومة 
تقول أنها بدأت املشاورات مع األحزاب مدة سنة تقريشا أو سنة ونصف، 
نحن ال ننكر هذا، ولكن األحزاب الجدية املفروض عليها، في إجابتها عن 
هاذ املشاريع ديال القوانين، هو أن تجتمع في كل تنظيماتها وهيئاتها 
وهياكلها لدراسة هذه املشاريع، وإلعطاء وجهة نظر الفاعلين في هذه 

الجماعات، حتى يكون املشروع مشروعا متكامال.

ال نتكلم عن ما قامت به األحزاب مع الحكومة ومع وزارة الداخلية، 
لكن التأخير الذي كنا نقول هو تأخير اإلتيان بهذه القوانين إلى البرملان. 
والوقت  الكاملة  الفرصة  تعطاتوش  ما  البرملان  متأخر،  جاء  البرملان 
هي  الترابية  الجماعات  مواضيع  ألنه  املواضيع،  هذه  ملناقشة  الكافي 
أهم �سيء املواطن تيعطيه اهتمام، هي أهم �سيء تيشوف فيه املواطن 
املصلحة ديالو الذاتية واملصلحة العامة ديال املدينة ديالو وديال القرية 
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ديالو، ألنه تيشوف أنه املجالس هي التي ستحقق له كل املسائل ديال 
القرب وكل املسائل اللي تتهمو هو شخصيا في الحياة اليومية ديالو.

إذن في بداية النقاش الحظنا �سيء، زيادة على التأخير، الحظنا بيئا 
جديدا في املناقشة داخل اللجنة والذي أثار اهتمام كل املتتشعين، هو 
عدم تطابق وجهة النظر بين األغلشية والحكومة في عدة مواضيع وفي 
كان  الذي  انتشاهنا، وهذا  أثار  ما  القانون، وهذا  بنود من هذا  عدة 
سيجعل من تأخير املناقشة سبشا هو هذه املسائل، ألنه وصلنا في عدة 
أحيان إلى التشنج، وصلنا إلى عدم تطابق الرؤى، وصلنا إلى أن األغلشية 
في بعض األحيان توقف املناقشة وتوقف الجلسات من أجل التشاور 
مع حكومتها، وهذا �سيء لم يسشق له مثيل في كل الحكومات السابقة. 
املفروض هو أنه األغلشية تأتي هي والحكومة لتدافع عن مشروع واحد 
وعن قوانين واحدة وعن بنود واحدة، وأن للمعارضة هي التي لها الحق 
في أن، أو هي التي يمكنها أن تناقش الحكومة واألغلشية ألنها لم تكن 

محضرة لهذه القوانين.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دة،

هذا املشروع كنا نود أن يعطي اختصاصات كشيرة في مجال تدبير 
الشؤون العامة، وبؤون الحياة السياسية وبؤون القرب للجماعات 
مع  األغلشية  تدافع  أن  املشروع  هذا  في  نود  كنا  الحقيقي.  بمفهومه 
املعارضة على توسيع حاالت التنافي، ال يعقل وال يفهم ولن يفهم أحد 
أن تدافع األغلشية والحكومة على أن الوزير يمكنه أن يكون رئيسا، ما 
هذا ؟ بهاذ الصفات يمكن أن نعمل على تقريب اإلدارة من املواطنين 
؟ يمكن أن نقرب الرئيس من مواطنيه ؟ لم نجد تبريرا واحدا لقشول 
هذا الخيار، لم نجد مبررا واحدا ال من طرف األغلشية وال من طرف 
املعارضة، ولكن كان الرفض ديال رفع حاالت التنافي رفضا مطلقا وما 
فهمناش، واش تلشية للخواطر ؟ واش الناس ما مآمناش بنفسها أنها 
غتكمل املدة االنتدابية ديالها كوزير وخاصو يرجع للجماعة ديالو ما 
غاديش يقدر يسير الوزارة ؟ هذه مسائل اللي تيخصها جواب وتيخصنا 

نعرفو ملاذا األغلشية تششثت بهذا ؟

كمنتخشين  الرقابة  مع  نحن  كذلك،  نتمنى  كنا  القوانين  هاذ 
رقابة  مع  رقابة مصاحشة،  مع  مواكشة،  رقابة  مع  لكن  وكسياسيين، 
ديال  العامة  املفتشية  في  تيشوفو  يكونو  املنتخشين  بغينا  نصوحة. 
الداخلية واملفتشية العامة ديال وزارة املالية والقضاة ديال املجلس 
الجهوي، أنهم ناس اللي غادي يساعدوهم على تحمل املسؤولية ديالهم، 
بغيناهم يشوفوهم على أن ناس اللي غادي يساعدوهم في املسائل اللي 
أصداقاء  كأنهم  يشوفوهم  بغيناهم  اختصاص،  هما  عندهومش  ما 
ديالهم تيجلسو معاهم وتيتحاورو معاهم وتيشوفو معهم، ما بغيناش 
نشوفو أن املنتخشين ينظرون إلى أعضاء املجلس األعلى للحسابات وال 
املفتشيات العامة أنهم خصوم وأنهم فقط جايين باش يقلشو لهم على 

الزالت ديالهم وباش يصيدوهم في مصائد اللي ما صلحاش لسميتو.

الداخلية وخاص الحكومة تعمل على تقريب  لهذا، خاص وزارة 
وجهات النظر، على تشديد هاذ الغيوم، على أنه تجعل من هاذ املفتشيات 
رؤساء  مع  تيجلسو  يكونوا  للجماعات،  يكونو مصاحشين  ال�سي  وهاذ 
الجماعات ومع األعضاء ديال الجماعات ويشرحو ليهم الدور ديالهم. 
بغيناهم يجيو نهار اللي غادي تكون فتح األظرفة ويكون خطأ دارو رئيس 
الجماعة وال املوظف دالجماعة، ويجي املجلس الجهوي للحسابات وال 
يجيو مفتشيات، ويقولو راك ما درتيش هاذيك معاوطة خاصك تديرها 
ها كيفاش ودابا صلحها، ما�سي خليه حتى يطيح في الخطأ وعاد يجي 

يدير ليه العقاب، هكذا تنشوفوا املسؤوليات.

كنا كنشوفو أن هاذ القانون خاصو يجي يحّسن الظروف ديال العمل 
ديال املنتخشين، ألن املنتخب هو الوجه ديال املواطن، ألن املنتخب هو 
الذي يقوم بكل �سيء بالنسشة للمواطن، ألنه املواطن يرى في املنتخب هو 
كل �سيء وهو الذي يمكن أن يحل جميع املشاكل كانت محلية وال جهوي 
وال إقليمية وال مركزية. لكن لألسف، أنه مازالين ما عاطيينش للمنتخب 
القيمة ديالو كيف عاطيينها ملجاالت أخرى لرجاالت الدولة، واملنتخب في 
الدول املتقدمة راه احنا تنعرفوه أنه ملي تيكون العمدة ديال �سي مدينة 
من املدن في الدول األوروبية، دول عريقة في الديمقراطية، تيكون هو 

اللي تيكون في األمام ما تنكونوش دايرينه غير باش نتصورو معه.

لهذا، كنا كنطلشو باش نسهلو املأمورية ديال املجلس وديال املواطن، 
أنه  باش تق�سى لو املصالح ديالو في حينها وفي ساعتها. كنا كنتمناو 
الحكومة تقشل تعطي مساحة ديال العمل وديال التفرغ وديال انتداب 
لنواب الرئيس. ما معنى أن رئيس الجماعة له الحق في التفرغ، وهاذ 
رئيس الجماعة اليوم كله ما تيكفيهش داخل املكتب ديالو، كاين أنشطة 
رسمية اللي ملزوم يحضر فيها واجتماعات في الواليات والعماالت اللي 
تتخص لدراسة مشاكل املدن والقرى، واللي خاص الرئيس يكون حاضر 
ألرئيس  كان غايب  إال  ولكن  الجماعة.  نظر  وتيدافع على وجهة  فيها 
واش هاذ الجماعة ما غتمشيش ؟ واش هاذ املواطنين ملي يجيو يشقاو 
كينتظرو السراب باش يتحل لهم املشاكل ديالهم ؟ واش غنخليوهم 
كيتسناو  واللي  أنفسهم  تيحترموش  ما  اللي  املوظفين  لشعض  عرضة 
الفرصة باش يشتزو املواطن ؟ لهذا، تنتمناو أن الحكومة تّفهم وتقلب 
على املخرج للنواب أو لشعض النواب باش يمكن نضمنو السيرورة ديال 

العمل داخل املجالس الجماعية.

القيمة  القانون  ديال  املشروع  هذا  يعطي  أن  نود  كذلك  كنا 
املستحقة اللي عاطيها الدستور واللي تيقولوها كل األحزاب، اللي تتقولها 
كل الحكومات، ولكن هذا القانون ما بسطهاش على أرض الواقع، ما 
نصفناش املرأة املغربية، ما نصفناش املرأة املنتخشة، ما عطينهاش اللي 
كتستحق، وما عطيناهاش املناصب اللي خاصنا نعطيوها لها بحكم 
القانون باش تتشوأ املناصب داخل الجماعات وداخل الدواليب ديال 

التسيير ديال الجماعات.

كنا كذلك ضد الرجوع إلى نظام ربما يستغل كابتزاز، وربما تكون 
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حسن النية عند املنتخشين اللي هو إقالة الرئيس، هذه النقطة اللي 
تنعتبروها تراجع، تراجع في املجال الديمقراطي ألنه سالينا معاها في 
2002 وعاود رديناها اآلن. اآلن الحمد هلل في إطار التفاعل، وهاذي ما 
بين النقط اللي وقعت فيها تفاعل ما بين املعارضة واألغلشية والحكومة 
في  مسجال  يشقى  أن  نقطة سوداء،  هو  حال  أي  على  لحل،  ووصلنا 
القانون، رغم صعوبة تنفيذه، ولكن ما كان علينا أن نسجله في القانون 

ضمانا الستمرارية املؤسسة وضمانا الستقرار املجالس.

للجماعات  املخولة  االختصاصات  تكون  أن  نود  كذلك  كنا 
كل  في  املواطن  على  وقع  ذات  واختصاصات  واسعة،  اختصاصات 
وإنجاز  تدبير  في  أو  الخاصة  االستثمارات  إنعاش  في  املجاالت، سواء 

التجهيزات واألعمال االجتماعية والثقافية أو في عدة مجاالت.

كنا كذلك نود أن الحكومة تزول من الذهن ديالها أن املنتخشين 
كلهم فاسدون، ألنه النقطة املتعلقة بالتعمير إذا تمحصنا فيها وإن كانت 
لنا حسن نية، نقول أنها حكومة لم توفق فيها. وما أظن، أنا أستشعد 
سوء النية، ولكن ما معنى أن نعطي االختصاص في التعمير مشترك 
بين الجماعة وبين الوكالة ؟ نحن ال نطالب بها كمنتخشين للجماعات، 
الرخصة  يعطي  واحد  وكلفو  للمهندسين،  عطيوه  للوكاالت،  عطيوه 
ويتحمل مسؤوليته في األخير. أما نعطيها لرئيس املجلس ونقول له رأي 
الوكالة ملزم لك، هذا بحال ما عطيته والو، تنعطيه بيد وناخذ بواحدة 
أخرى، وهذا �سيء يضعف مؤسسة الرئيس ويضعف السيرورة ديال 

املجالس املنتخشة.

كذلك من املعيقات واللي ما وصلناش لنتائج فيها، هي تطشيق مقررات 
املجالس، هي أن املجالس تقرر والرئيس يقرر في عدة أبياء، ولكن من 
ينفذ ؟ هنا كذلك املشكل. ملاذا ال نفكر في خلق برطة إدارية للمجالس 
لتقوم بتنفيذ قرارات املجالس وقرارات الرئاسة واللي عدم تنفيذها 
تيجعلنا تنعيشو واحد العدد ديال املشاكل، سواء في التعمير، سواء في 
األنشطة التجارية والصناعية وفي عدة مجاالت ؟ ألنه الساعة اللي ما 
تتنفذش فيها القرار في يومه وفي حينه وفي ساعته، يصعب تنفيذها في 
ما بعد، ونشدأ في مرحلة الذهاب إلى املحكمة وانتظار االستئناف وانتظار 

النقض واالنتظار حتى تتكون اللي عطى هللا عطاه.

املراسيم  إخراج  على  القانون  هذا  ينص  أن  نتمنى  كذلك  كنا 
ديال  املرارة  وتنعيشو  تنعرفو  احنا  ألنه  معقول،  أجل  في  التطشيقية 
املراسيم التطشيقية ديال الوالية السابقة، السادة الرؤساء و السادة 
النواب تيعرفو هاذ ال�سي هذا، مراسيم تطشيقية ما خرجاتش اليوم. وملا 
نطرح السؤال، الجواب هو أنه الكلفة املالية ثقيلة على الدولة، بكون 
اللي قال لنا نديروها النهار األول ؟ اآلن، تنتمناو أنها ما تاخذش نفس 
املنحى، ألن اآلجال اللي عطينا ديال 30 بهر، في إطار التوافق، كانت 
الحكومة تتقول 3 سنين، املعارضة تتقول 6 أبهر، ولكن وصل الحد 
إلى توافق إلى 30 بهر، تنتمناو أنها ما تعداش 30 بهر، تنتمناو أنها 
تخرج في 6 أبهر األولى وال في السنة األولى. احنا عطينا آجال للحكومة 

باش يمكن لها تدبر هاذ األمر هذا، ولكن تنتمناو على أنها تسرع في هاذ.

كنا نود تدعيم موارد الجماعة بالتنصيص على أنواع جديدة من 
املوارد لدعم قدراتها التدبيرية والتنموية، وذلك برصد حصة للجماعات 
من الضريشة على الشركات وعلى الدخل؛ رفع حصة الجماعات من 
الضريشة على القيمة املضافة؛ اقتسام محصول بعض الضرائب بين 
الدولة والجماعات، مثل ضريشة السير والجوالن، الضريشة على األرباح 
املدن،  داخل  تتحصل  اللي  ضرائب  وهاذي  مسائل  هاذي  العقارية. 
وتتوقع املخالفات داخل املدن، وتتشارك الجماعات في إصدارها وفي 

تتشعها، ولكن ال تستفيد بيئا من هذا.

كنا كذلك نود توسيع مجال تدخل مجالس املقاطعات في املدن 
الكبرى، ليشمل كل القضايا املتعلقة بالقرب، كالشرطة اإلدارية، وتدبير 
امللك العام، وأسواق األحياء، ودعم الجمعيات. ال يعقل أن تشقى هذه 
املسألة في يد العمدة وفي يد املدن الكبرى، واملقاطعات تعمل في املسائل 
البسيطة جدا، وهي التي تلتقي باملواطن صشاحا مساء، وهي التي تراعي 

مشاكل املواطنين وتتقشل بكاياتهم.

كنا كذلك نود أن يستفيد املستشار باملقاطعة من حقه كامال في 
التعشير عن رأيه في من سيمثله في مجالس العماالت، وفي التصويت في 
الغرفة الثانية. تنتمنى أن هاذ املسائل نرجعو لها في القريب العاجل إن 

باء هللا.

يزاحمنا.  الوقت  ولكن  فيه،  نتكلمو  ما  لنا  مازال  كثيرا  اإلخوان، 
السيد الرئيس الوقت ديال الصديق ديالي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الوقت ديالك كملتيه، تفضل، تفضل سير.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

ال مازال عندي، عندي 5 دقايق، عندي 10 دقايق..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

أنا ما عنديش الكرونو، تفضل تفضل السيد النائب، خلي السيد 
يتكلم.. واش أنا وقفتو دابا، ودابا صافي دابا، تفضل السيد النائب، 

تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

ما كل ما يبتغيه املرء يدركه، لكن كذلك يقال »ما ال يأخذ كله ال 
يترك بعضه«، ولهذا انخرطنا في هاذ الجو داخل هذه اللجنة املحترمة، 
وبسطنا عدة اقتراحات مع إخواننا في املعارضة. وسنشقى متشبثين بما 
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لم يتحقق ونحن ننتظر من الحكومة ومن األغلشية، كما وقع االتفاق 
داخل اللجنة، هو أن كل املسائل اللي فيها نقص واللي فيها بوائب ممكن 
نداركوها قريشا أو بعد االنتخابات بمشاريع قوانين تعديلية وال مقترحات 
قوانين لتعديل هذه القوانين، حتى تكون قوانين صلشة وقوانين تخدم 

مصالح الساكنة.

في األخير، أود أن أبكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في إغناء هذا 
النقاش وتيهئ الظروف املالئمة. وأخص بالذكر، أطر وزارة الداخلية 
التي واكشتنا خالل هذه، وعلى رأسهم السيدان الوزيران والذين كانوا 
متفهمين ملطالشنا، والذين حاولو، حتى وإن لم يعطونا ال�سيء الكثير، 
ولكن ملسنا فيهم الرغشة في النقاش، الرغشة في بسط املواضيع، الرغشة 
في أخذ األفكار من املعارضة ومن األغلشية، ولم نلمس أنهم صم بكم ال 

يسمعون.

كذلك، تنشغي نشكر األطر ديال الفرق النيابية داخل املجلس على 
العمل الجشار اللي قامت بـه. كنشغي نشكر الرئيس وأعضاء مكتب اللجنة. 
تنشغي نشكر كل الروابط املهنية داخل حزب االستقالل وكل املنظمات، 
وكل األطر الذي ساهموا في إغناء هذا املشروع. إن كان هناك تأخير 
تتقول الحكومة من طرف األحزاب، ألن األحزاب الجادة عرضت هاذ 
املسودات على الهياكل ديالها لدراستها وإلبداء الرأي، وإلعطاء املشورة 

في كل كشيرة وفي كل صغيرة.

كذلك، تنشغي نشكر السادة النواب والنائشات أعضاء اللجنة وكذلك 
رؤساء الفرق، الذين أعطوا اهتمام كشير لهذه اللجنة. وفي الشداية كنا 
نخاف من اإلنزاالت التي كانت تقع، رؤساء فرق األغلشية تأتي جماعة 
سمو  عن  أبانت  املعارضة  لكن  وتناقش.  وتحضر  جماعة،  وتذهب 
وطنيتها، املعارضة أبانت على أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، 
املعارضة أبانت على أنها تغلب املصلحة العليا للوطن على املصلحة 

الذاتية وعلى املصلحة الحزبية وعلى الشعشوية الرخيصة.

النواب،  املناسشة السيد رئيس مجلس  بهاذ  كذلك، بغيت نشكر 
الذي واكب معنا هذه اللجنة بالحضور، ونحن في املعارضة نأخذ هذه 
األبياء كلها بحسن نية، نأخذ أنه رؤساء الفرق وأعضاء خارج اللجن 
ورئيس مجلس النواب كان يحضر معنا لتدعيمنا، وال نفكر في �سيء آخر 

يمكن أن يفكر فيه اآلخرون.

في األخير، أتمنى من السيد الوزير ومن أطر وزارة الداخلية، التي 
أتعشتنا وأتعشناها في هذه القوانين، أن تكون خالل هذه الجلسة وتمد 
يدها لنا وتقشل بعض التعديالت الجوهرية، وأن تسير في االتجاه الذي 
املصلحة  تغليب  وهو  املأمورية،  تسهيل  وهو  كمعارضة  فيه  مشينا 
العليا للوطن. مطالشنا ليست مستحيلة، مطالشنا ال تعرقل السير ديال 
املجالس، مطالشنا فقط تسهل املأمورية. لهذا، تصويتنا سيكون بعد 
رد فعل الحكومة في تعديالتنا والتي نتمنى أن تكون إن باء هللا مفيدة، 

وبكرا لكم.

ةاعيدربفيقررب د0ررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، نواصل املناقشة والكلمة اآلن لفريق 
التجمع واألحرار. أعطي الكلمة للسيدة النائشة املحترمة، السيدة حنان 

أبو الفتح، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرحب 1رأبورةافتح:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1،

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

الوطني  للتجمع  النيابي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
يتعلق  والذي   112.14 التنظيمي  القانون  مشروع  ملناقشة  لألحرار 
بالعماالت واألقاليم، على أن أترك املجال لزميلي السيد النائب املحترم 
محمد حدادي ملناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 والذي 

يتعلق بالجماعات.

فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 والذي يتعلق 
بالعماالت واألقاليم، بداية وعلى غرار ما سشق أن أبرنا إليه سالفا، ننهئ 
الحكومة مرة أخرى على املجهودات التي بدلتها واملقاربة التشاركية التي 
تبنتها، كمنهجية للفعل التداولي العقالني مع كل األطراف السياسية 
واملدنية، سواء في مرحلة التشاور مع األحزاب السياسية حول املسودات 
األولى للجماعات الترابية أو تفاعلها وتجاوبها اإليجابيين مع مقترحات 
السيدات والسادة النواب، سواء من فرق األغلشية أو املعارضة، من 

أجل التوصل إلى الصيغة املتوافق عليها والتي نحن بصدد مناقشتها.

إننا في هذا الصدد، نثمن دور العماالت واألقاليم كمؤسسات تقوم 
بأدوار تنموية استراتيجية ضمن منظومة الجماعات الترابية الوطنية. 
كما أننا نشدد على أهمية تحصين املكتسشات والتجارب التي راكمتها 
هذه الوحدات الترابية، بخصوص املساهمة في الشناء التنموي وتجديد 
الجماعات  وظائف  مع  وتناغم  تكامل  في  مهامها،  ونطاق  صالحياتها 
الترابية األخرى، وذلك كله في إطار تفعيل الشاب التاسع من الدستور في 

فصوله من 135 إلى 146.

كما تجدر اإلبارة إلى التطور النوعي والكمي الذي حققته عماالت 
واملنتخشين  الدولة  جهود  تضافر  بفضل  املغربية،  مملكتنا  وأقاليم 
ومجمل املتدخلين، األمر الذي جعلنا اليوم نصل إلى توسيع صالحيات 
واختصاصات هذه املجالس )مجالس العماالت واألقاليم( مع تمكينها 
العام،  الشأن  تدبير  في  بمهامها  للقيام  الالزمة  العمل  أدوات  من 
ومواكشة أيضا التحوالت الوظيفية التي عرفتها هذه الجماعات الترابية 

واالحتياجات الشنيوية التنموية.
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لكن ما يهمنا في هذا الصدد، هو التساؤل املطروح، وهو الذي يؤكد 
على أنه هل يسير هذا املشروع في اتجاه ترسيخ مشادئ الجهوية املتقدمة 

بشالدنا وأهداف الحكامة الترابية ؟

فشعد دراستنا لهذا املشروع، نسجل أهم املكتسشات التي عكسها 
هذا املشروع والتي تتجلى في:

أوال: اعتشار رؤساء مجالس العماالت واألقاليم آمرين بالصرف بدل 
العامل؛

أجهزة مجالس  العلني كقاعدة النتخاب  التصويت  اعتماد  ث ني : 
املجلس،  هذه  وقرارات  املقررات  التخاذ  وكذا  واألقاليم،  العماالت 
بكيفية  التداول  وسلطة  التسيير  في  الحر  التدبير  مشدأ  وتكريس 

ديمقراطية، باإلضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء؛

ث اث : تمكين مجالس العماالت واألقاليم من اختصاصات ذاتية 
من  إليها  منقولة  واختصاصات  الدولة  مع  مشتركة  واختصاصات 
الدولة، مع اعتماد مشدأي التدرج والتمايز لشلورة هذه االختصاصات 

املشتركة واملنقولة، واعتماد التعاقد كقاعدة ملمارستها.

وفي هذا اإلطار، نسجل أن مستوى هذا املنظور التعاقدي الذي 
تضمنه املشروع، كنا دائما في فريق التجمع الوطني لألحرار ننادي به 
نظرا ألهميته، ونظرا ألن مشدأ التعاقد يشكل بكال من أبكال التدخل 
من  تنفيذها،  وسائل  وحول  مشتركة  أولويات  بخصوص  املجال،  في 
خالل تعشئة باملة وتفعيل اإلمكانيات املتوفرة لجميع املتدخلين، مع 
تحديد مسؤوليات كل طرف على حدة والتركيز على تفعيل ميكانيزمات 

وآليات املراقشة؛

رةنع : جعل القضاء اإلداري السلطة الشرعية الوحيدة الكفيلة 
بالنظر والحسم في كل ما يتعلق باختالالت مجالس العماالت واألقاليم؛

بركات  إحداث  من  واألقاليم  العمالت  مجالس  تمكين  خ مع : 
للتنمية اإلقليمية ومن املوارد الالزمة للقيام باملهام املنوطة بها وفقا 

ملشدأ التفريع والذي ينص عليه الفصل 140 من الدستور؛

س دس : إبراك املجتمع املدني في تسيير ومراقشة الشأن اإلقليمي، 
وذلك بتقديم عرائض يكون الهدف منها إدراج نقطة في جدول أعمال 

مجلس العمالة أو اإلقليم.

حض ةترةاعيدةتروةاع دة،

املوقرة  اللجنة  في  حولها  التوافق  تم  التي  التعديالت  نثمن  إننا 
واملتعلقة ب:

املوالية  أيام   10 خالل  جلسة  في  ونوابه  الرئيس  انتخاب   ..1
النتخاب أعضاء املجلس؛

بين  من  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  ملنصب  الترشح  ..2
فازت  التي  التربيح  اللوائح  رأس  على  املرتشون  والعضوات  األعضاء 

بمقاعد داخل املجلس، على أن يكونوا من بين اللوائح الحاصلة على 
في  عليها  املحصل  املقاعد  مجموع  على  بناء  األولى،  الخمسة  املراتب 
مجلس العمالة أو اإلقليم، وأن يرافق طلب الترشح تزكية مسلمة من 

الحزب السيا�سي الذين ينتمون إليه؛

تنافي مهام الرئيس  أيضا من بين التعديالت توسيع حاالت  ..3
ونائب رئيس مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة ومع رئاسة 
لالتصال  العليا  الهيئة  في  عضو  وصفة  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس 
السمعي الشصري أو مجلس املنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 

من الربوة ومحاربتها؛

انتخاب النواب مشابرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت  ..4
بمجموع  األولى  الالئحة  وفوز  بالالئحة،  االقتراع  طريق  عن  رئاسته 
املناصب باتشاع نفس الطريقة املعتمدة النتخاب الرئيس. غير أنه، في 
حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب نواب ألرئيس يتم 

ترجيح الالئحة التي قدمها السيد الرئيس؛

فيها  يعتبر  التي  الحاالت  إلى  العضوية  التجريد من  5.. إضافة 
رئيس املجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه؛

أو  مبرر  بدون  ونوابه  املجلس  رئيس  انقطاع  مدة  تمديد  ..6
االمتناع عن مزاولة املهام إلى بهرين بدل بهر واحد؛

تحديد الحد األدنى للجن الدائمة الواجب إحداثها في ثالثة  ..7
لجن عوض لجنتين؛

إعداد مشروع النظام الداخلي من طرف الرئيس بتعاون مع  ..8
املكتب؛

عقد دورة استثنائية لزوما إذا قدم الطلب من طرف األغلشية  ..9
املطلقة ألعضاء املجلس عوض الثلثين؛

10.. انتخاب املقرر املتعلق بامليزانية باألغلشية املطلقة لألصوات 
املعبر عنها عوض األغلشية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم؛

11.. تحديد مفهوم التخلي عن الحزب، حيث يعتبر عضو مجلس 
العمالة أو اإلقليم في وضعية التخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية 
منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد النتماء العضو املنتسب إليه بعد 

استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية؛

12.. استفادة باقي أعضاء املجلس من التعويضات على التنقل؛

13.. توسيع حاالت تضارب املصالح إلى عقود الشراكات وتمويل 
الجمعيات التي يكون أعضاء املجلس أعضاء فيها؛

14.. تقديم طلب إقالة الرئيس من طرف ثلثي األعضاء املزاولين 
في املشروع، واملوافقة على طلب  الذي كان  النصف  مهامهم عوض 

اإلقالة بتصويت ثالثة أرباع األعضاء املزاولين مهامهم عوض الثلثين؛

15.. حذف إمكانية توقيف املجلس ملدة ثالثة أبهر بقرار معلل 
للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛
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16.. انتخاب أعضاء مجلس جديد في حالة استقالة نصف عدد 
اإلجراءات  استيفاء جميع  بعد  األقل  على  مهامهم  املزاولين  أعضائه 

املتعلقة بالتعويض طشقا ملقتضيات القانون التنظيمي 59.11؛

17.. تغيير بروط تقديم العرائض من طرف املواطنين، حيث تم 
خفض عدد املوقعين من 500 إلى 300 مواطن ومواطنة على أن تتوفر 

فيهم بروط التسجيل في اللوائح االنتخابية؛

18.. وهو تحديد الحد األدنى للمنخرطين في 100 عضو بالنسشة 
للجمعيات لتقديم العرائض؛

19.. تشليغ الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية في حالة عدم قشول 
العريضة من قشل مكتب املجلس خالل أجل بهرين عوض ثالثة أبهر 

الذي جاء به املشروع؛

20.. وفي األخير، التعديل الذي تقريشا كان عليه توافق من طرف 
كل  إصدار  على  التنصيص  وهو  والحكومة،  اللجنة  أعضاء  جميع 
النصوص التنظيمية املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل 

أقصاه 30 بهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

إضافة إلى املكتسشات التي تشكل بالنسشة لنا خارطة طريق، لتمكين 
مجالس العماالت واألقاليم كجماعات ترابية قوية تدبر بؤونها عن 
طريق مجلسها وأجهزتها املنتخشة دون أن يكون هناك خلط أو مزج 
بين أدوار ومهام املجالس املنتخشة واألجهزة الالممركزة للدولة، فعال 
هذا بالنسشة لنا جاء لتدارك مكامن الضعف والخلل التي أبانت عنها 
املمارسات العملية والتراكم القائم في إطار إعادة تنظيم عالقة الدولة 
بالعماالت واألقاليم من أجل املساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

بجعل  الحكومة  نطالب  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
مجالس العماالت واألقاليم مؤسسات بريكة ووسيطة بين الجهات 
والجماعات، تساير وتيرة التحوالت التي يعرفها بلدنا اليوم؛ أيضا العمل 
على مراجعة التقسيم املتعلق بالعماالت واألقاليم وذلك انسجاما مع 
التقسيم الجهوي الجديد. ونعلن انخراطنا وتعشئتنا الشاملة إلنجاح 
منظومة  بتحديث  املتعلقة  األخرى  األوراش  غرار  على  الورش  هذا 

التنظيم الالمركزي بشالدنا.

بكرا لكم والشكر أيضا موصول للسيدين الوزيرين على املفاعلة 
ديالهم معنا في اللجنة، وأيضا إلى أطر ووالة وعمال وزارة الداخلية على 
سعة صدرهم وعلى تعاونهم معنا. وأترك املجال لزميلي السيد محمد 

حدادي ملناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيدة النائشة املحترمة، الكلمة اآلن للسيد النائب املحترم 
السيد محمد حدادي، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحدةد0:

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

لي الشرف أن أتدخل باسم فريقي، فريق التجمع الوطني لألحرار، في 
موضوع مهم جدا، هو موضوع القانون التنظيمي الذي يتعلق القانون 
التنظيمي 113.14 يتعلق بالجماعات، هاذ القانون الذي أثار جداال 

كشيرا.

قشل أن أتدخل في املوضوع، أود أن أبكر السيدان الوزيران في 
الجلسات املطولة، أطر كذلك وزارة الداخلية التي واكشت أطر البرملان، 
الذين واكشو مداخالت ذات قيمة كشيرة، معارضة وأغلشية. وتنظن أنه لي 
الشرف أن أحضر رفقة زميالتي وزمالئي في هذه اللجنة، وفعال مدرسة، 
ألن من خاللها تتعرف تجارب ديال جماعات تختلف تماما عن التجارب 
الجماعات  الكشيرة،  الجماعات  نحن،  نعيشها  التي  الجماعات  ديال 

الصغيرة واملشاكل التي تعانيها.

اسمحوا لي أيها السيدات والسادة، أن أرجع بكم بيئا إلى الوراء. 
هذا أول قانون سيكون بعد الربيع العربي، بعد دستور 2011، هذا أول 
قانون اللي خاص يكون فيه تنزيل الدستور، قانون اللي خاص يكون 
فيه التنزيل الحقيقي للدستور. تنظن إال كان هذا دستور افتخرنا به 
دستورا  واعتبرناه  املغرب،  وخارج  املغرب  داخل  مناسشات،  عدة  في 
متقدما، جاء بعد ربيع عربي، الربيع العربي اللي كان أثر في أي منتخب 
كان يمارس السياسة آنذاك، كان تيحس أن الربيع العربي مع تساقط 
الدول العربية أو الدول اإلفريقية املجاورة، واحدة على واحدة، فأصشح 
مصيرنا بين قوسين. ولكن حنكة صاحب الجاللة، جاللة امللك نصره 
هللا في هذا املوضوع، وخطابه ديال 9 مارس وإعالنه دستورا جديدا 
ديال 2011، خلى أن عدد ديال املناورات التي كانت تكال لهذا الشلد 

باءت بالفشل.

اسمحوا لي كذلك أن أقول أن هذا البرملان، عندما يناقش هذه 
اللجنة الداخلية، التي كانت تناقش هذا املوضوع فهو موضوع في بالغ 
األهمية. هاذ املشروع السيد الوزير، اللي حنا بصدده اليوم، عندما 
عرضناه في الفريق أسشوع قشل املناقشة، قشل أن تكون التعديالت، 
كانت عالمة استفهام كشيرة على عدد ديال املواد، عالمة استفهام كشيرة 
على مواد كثيرة في هذا املشروع اللي أجيبت عليها في لجنة الداخلية. 
صراحة، لم يشف غليلي إال حضوري للجنة الداخلية للتعرف على 
أسشاب عدد ديال النقط وتجارب أخرى، واملعوقات التي كانت تتشعها. 

فهذا املشروع هو مشروع جاء فيه 3 نقط محورية أساسية جدا:

أوال هو تعزيز السلطة القضائية، هذه ثورة، ثورة يجب أن نفتخر بها 
كنواب برملانيين. اآلن القضاء يدخل إلى املنازعات في الجماعات املحلية 
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بين السلطة الوصية وبين املنتخب وبين رئيس املجلس، بين املجلس 
والسلطة الوصية. هذه السلطة القضائية مع املالحظات اللي بداوها 
عدد ديال الزمالء معارضة وأغلشية حول اإلمكانيات املوجودة واملتوفرة 
في هذا الصدد أو حيث أن هاذ القضاء دخل جماعات الجهات ومجالس 
العماالت وكذلك الجماعات املحلية. التساؤل اللي كان مطروح السيد 
يمكن  اللي  البشرية  املوارد  في  كذلك  القدرة  عندنا  هل  هو  الوزير، 
أنها تؤهل هذا املوضوع وتردو فعال في مستوى التقا�سي لعدد ديال 

الجماعات الترابية كثيرة جدا ؟

وكذلك تعزيز دور املجتمع املدني واملشاركة املواطنة، هذه نقطة 
من النقط األساسية كذلك ومحورية، باش نرجعو املنتخب يتصالح 
يمارس  ألنه  كرهنا،  وال  بغينا  الجمعيات،  ومع  املدني  املجتمع  مع 
الشأن املحلي داخل الجماعات، هناك تنافر ما بين الجماعات املحلية 
واملنتخشين. ربما أن املشادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي جمعات ما 
بين املنتخشين واملصالح الخارجية، وما بين املجتمع املدني نقصت من 
ذاك التوتر، ولكن الوضعية ديال املجتمع املدني هي وضعية ما�سي 
صحيحة وما�سي سليمة اآلن. نتكلمو بكل صراحة، ألن هناك تسييس 
عدد ديال األمور اللي والت الجمعيات تدير السياسة، واملنتخب يدير 
السياسة، ولى التنافر والتقاطع بيناتهم. وبالتالي، فهذا املشروع ربما 
عن طريق أن عندهم حق املجتمع املدني والجمعيات واملواطنين أنهم 
يعرضوا في جدول األعمال ديال الدورة نقط في جدول أعمال الدورة 

كذلك بشروط.

والنقطة الثالثة اللي يمكن أنها تخلي أن هاذ املشروع له قيمته، هو 
التركيز على الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسشة، وتدار فيها باب 
كشير. وتنظن أنها فعال جاء تطشيقا ملشادئ الدستور، اللي تيحمل بعار 

ربط املسؤولية باملحاسشة.

هناك كذلك عنصر مهم، هو إدماج التنظيم املالي ضمن التنظيم 
الجماعي  امليثاق  في  تيكون  كانش  ما  املالي  التنظيم  العام،  الجماعي 
القديم ولكن أصشح اآلن مفصال في هذا امليثاق. كذلك االهتمام باإلدارة 
الجماعية، هاذ اإلدارة الجماعية والتنصيص عليها، وهنا أفتح قوس 
على وضعية املوظفين الجماعيين، وعالش املوظفين الجماعيين تيكونو 
في درجة من الدرجات السفلى ؟ عالش ما تيكونوش يتعاملو مثل التعامل 
اآلخر ؟ بيد أن املوظفين الجماعيين فيهم أطر وفيهم رجاالت، فيهم األطر 
اللي كيخدمو الشالد واللي يكونو في مستوى التطلع، هما عددهم كشير 
130 ألف موظف وال 140 ألف موظف، أظن أنه العدد هذا خاصو 
ماليير  يسير  الذي  اإلطار  املوظف  مثال  ألن  كشيرة،  اهتمامات  تعطاه 
ديال الدراهم، تيوقع عليها، مثله بحال موظف في جماعة صغيرة في 
الترقية، وما عندوش الحق ياخذ أي موارد أخرى من جهات أخرى. فآن 
األوان أن تكون هناك تصنيف للموظفين ديال املدن ديال الجماعات 
حسب األهمية وحسب املسؤوليات اللي عندهم، وحسب األعمال اللي 

تيديروها داخل الجماعات املحلية.

على  التركيز  خالل  من  الذاتية،  للمراقشة  جديدة  بنيات  وضع 
املصاحشة بدل التفتيش، بدينا نسمعو هاذ العملية وهذه مهمة جدا 
كذلك جاءت في هذا املشروع، وهي نحشذ أن نقول أنه مشروعا من 

جماليته هو هاذ العملية.

ألن  كامال،  غندخلهاش  وما  التعديالت  أن  الوزير،  السيد  ولكن 
عدد ديال اإلخوان قالو التعديالت اللي كانت متميزة في هذا القانون، 
وأظن أنه اآلن األحزاب السياسية، من خالل هاذ القانون، من خالل 3 
نقط على األقل، ألن هاذ البرملان يعيش استقرارا، ألن هناك تجريد من 
العضوية أي واحد انتقل إلى حزب آخر، وهذه مهمة جدا اللي خالت 
االستقرار يدب في هذا. حنا عشنا املجلس اللي فات، اللي كانت التنقالت 
كثيرة ومتعددة، ويمكن التجريد من العضوية ديال املنتخب تجريده من 
العضوية ربما تجعل أن الحزب يوضع حد لذلك التنقل العشوائي بين 
أعضائه في جماعات أو في أحزاب سياسية مختلفة. هاذي مهمة السيد 
الوزير مهمة جدا، ألن اآلن نعرف وضعية األحزاب السياسية ونعرفو 
املنتخشين الجماعيين، كاين املنتخب الجماعي اللي تيدوز على 7 ديال 
األحزاب سياسية في 5 سنوات، يتنقل من حزب إلى آخر، ملصالحه 
الشخصية. ولكن اآلن أصشح لزاما علينا أن يكون انضشاط حزبي، وعلى 

األحزاب السياسية أن تراقب كذلك املسؤولين ديالها.

كذلك التصويت العلني، هاذي فرصة كذلك وهاذي معطى جديد 
لألحزاب السياسية أن تراقب األعمال اللي تديرها املنتخشين ديالها في 
العلني ونعرف ماذا وقع في عدد ديال  الجماعات املحلية. التصويت 
االنتخابات ديال رؤساء، فتدخل األغلشية ب 90 تتخرج ب 30 وهاذي 
أمور كلها لها مدبرها ولها الناس اللي تيتقنو هاذ العملية، كيفاش أنه 
أظن  أغلشية.  واملعارضة  معارضة،  األغلشية  تولي  أنه  وكيفاش  يتلون 
أن هاذي جانب من الجوانب األساسية اللي يمكن أننا نرصدوها في 
التجربات اللي كانت مرت بها عدد ديال املدن، وخاصة مدينة الدار 
الشيضاء اللي هي كان فيها هاذ الجانب في االنتخابات األخيرة، واللي خالت 
ارتسامات سيئة، خالل هذا الواقع وخالل تجارب اللي كانت مهمة في 

السابق.

أظن أنه النقطة األخيرة لألحزاب السياسية هو أن املرشح للرئاسة 
تياخذ تزكية، املنتخب العضو تياخذ، وكيل الالئحة تياخذ التزكية باش 
يترشح، وكذلك ياخذ التزكية باش يكون رئيس. إذا وال الشاب مفتوح 
أمام الحزب أن يفتح املجال للمناضلين، وما تكونش هناك انزالقات، 
وما تكونش هناك عوامل اللي يمكن أنها تخلي دون أن يكون تجويد أو 
السمعة ديال املنتخب. أنا دائما أقولها وأقولها أمام فريقي، أن املنتخب 
خاص ترجع ليه قيمته، ألن املنتخب طرف في الديمقراطية، وخاص 
ترجع ليه قيمته من األحزاب السياسية خاص تحمل مسؤوليتها، ترجع 
ليه قمته من االنضشاط ديال املنتخب، ترجع ليه قيمته كذلك من أنه 
يكون هو الذي يقود الديمقراطية الحقيقية، هو الذي يكون مدافعا عن 
املواطن، هو الذي يكون في مستوى تطلعات الشعب، هو الذي يساهم 
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في الشناء الحقيقي للديمقراطية داخل جميع املدن. وهنا كنفتح قوس 
كذلك، أننا ال نقول أننا نحن في وضعية سيئة جدا، نحن في وضعية 
جيدة، مدننا في وضعية جيدة، ألننا االرتقاء ديال املدن اآلن والتسيير 
ديالها، كلهم، ال سلطات محلية وال منتخشين، ونمشيو للشمال )بمال 
املغرب( واش كان فيه تنمية وكان فيه جمالية، وكانت مركز ديال جلب 
السياح عبر العالم، مراكش ومدن أخرى كانت جميلة، يعني أنه مقدرة 
املنتخشين ومقدرة السلطات ومقدرة جميع املتدخلين، أن تكون مدننا 
في مستوى التطلعات، في مستوى هاذ املجال، ألننا أظن أننا عندما 
نزور مدن كثيرة باملغرب تنلقاو التحول الكشير اللي كاين فيه هاذ املجال، 

وأظن أنه �سيء جميل جدا.

هنا من األمور اللي كانت جميلة وكانت فيها تعديالت، وأبكركم 
السيد الوزير أنكم قشلتم 51 تعديل )31 لألغلشية، و20 للمعارضة( فعال 
هذا كان تجاوب، وكان تيقنع، صراحة ال أجامل أحدا، ولكن تنقول فعال 
مستوى كشير في التعامل مع هاذي. يعني أنه كان رئيس املجلس ينتخب 
في 15 يوم من بعد ترفع الجلسة، و15 يوم أخرى عاد ينتخب نواب 
الرئيس، فأصشح التعديل تقشل أنه الرئيس والنواب ديالو اللي بالالئحة 
ينتخشون في مجلس واحد. كذلك كان إصرار ديال اإلخوان ديال األغلشية 
واملعارضة، أن تكون أغلشية ديال، الرئيس ينتخب من األول اللي حصل 
على عدد األصوات، خصوصا في اللوائح، كان تجاوب وتوافق في اللجنة 
أن تكون 5 لوائح األولى هي اللي عندها حق أنها ترشح للرئاسة، وهذا 
إيجابي كذلك في مرحلة مشدئية، كمرحلة مشدئية اللي نوجدوا فيها نخشنا 

في مستوى كشير مستقشال لهذا الحدث العظيم.

االقتراح بالالئحة كذلك كان النواب رئيس وترجح في حالة تعادل 
الالئحة ديال الرئاسة، وهذا منطقي لوضع انسجام كشير في هاذ املجال.

كذلك املادة 51 كانت مهمة من حيث كذلك تجريد من املهام، فهذه 
أنه سنرى كيف سيتغير املجالس  تاريخية وأعتبر  أنها  مهمة وأعتبرها 
وكيفاش غتكون انضشاطتها، كيفاش غتكون مراقشة األحزاب السياسية 
لهاذ األعضاء اللي هما يشوهون السمعة، أحيانا، قليل منهم، سمعة 
املنتخب، حتى يصشح املنتخب ذلك منتخب اللي عنده سمعة سيئة، 

واملواطن اآلن ما أحوجنا أن نكون معه اليوم في هذا املجال.

هناك كذلك الدورات االستثنائية، كان عندنا رأي في املادة 37، ربما 
لم يئن األوان باش يدار فيها تغيير، ربما على حساب الردود ديال السيد 
وزير الداخلية، السيدان الوزيران، أن اآلن ما�سي وضعنا أننا نغيرو 
وكان التعديل ديال األغلشية واملعارضة اللي تنسحشو في املادة 37، اللي 
خاصها أنها مستقشال إن باء هللا أنها تكون فيها إجابات في ها املجال. 
أصشح طالبي الدورة االستثنائية، الدورة االستثنائية كان فيها الثلثين، 
أصشح األغلشية إذا قامو بدورة استثنائية فتكون مقشولة وجوبا الرئيس 
أن يقوم في هذا املجال. أظن أنه استفادة كذلك باقي أعضاء املجلس 
عن تعويضات التنقل وال فيها قانون، كان إحراج الرؤساء كيعطيو 
تعويضات التنقل، ولكن ما يقدروش يشينوها، ما يقدرش، اآلن والت في 

القانون أن تعويضات التنقل للمجلس كامل أصشحت في هذا القانون، 
وهذه كنظن كتحل واحد املشاكل لعدد من رؤساء اللي يمكن أنه يخليو 

مشاكل في هذا املجال.

حذف إمكانية توقيف املادة 73 وهذا شجاعة منكم السيد الوزير، 
العامل  أن  تضارب حول  عليها  كان  اللي  النقطة  واحد  أنكم حيدتو 
كيوقف رئيس املجلس عندما يرفض أن يحذف نقطة من نقط من 
مآله  كيكون  يحيدها  باش  إذا رفض  فأصشح  الدورة،  أعمال  جدول 
التوقيف ومن بعد املحكمة، أصشح كل هاذ األعمال كلها القضاء هو 

الذي يحكم فيها، وهاذي نقطة قوة هذا القانون.

أظن أنه في عدد ديال النقط السيد الوزير، تمكين الجماعة من 
تمويل أو املشاركة في تمويل إنجاز مرفق مع الدولة، وهاذ الشراكة ما 
كانتش والت في إمكانها أنها تكون في هاذ املجال. بالنسشة للعرائض، وهاذ 

العرائض بالنسشة لي أظن أنه.. نكمل السيد الرئيس؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب..

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحدةد0:

معذرةرةاعيدرةا ئيس،

النقطة األخيرة اللي في هاذ القانون أظن أنه نقطة مهمة جدا، هي 
كثيرا.  النقطة  هذه  تهمني  املقاطعات،  بمجالس  تتعلق  التي  النقطة 
كنقول أنه اللي تعطى للمقاطعات �سيء قليل ربما ما يوصلناش لديك 
الدرجة أنه يكون سياسة القرب كاملة لرئيس املقاطعة، ولكن تعطى 
كذلك أنه يمكن تعطى إمكانية لرئيس املجلس أن يفوض أي مرفق 
من مرافق القرب لرئيس املقاطعة في الشناء ديالو، وكذلك باش يدوز 
ليه املورد املالي أو القيمة املالية لهذا املشروع، وهذا معطى إذا كان 
الرئيس بغى ياخذ تفويض ألنه كانت معضلة كذلك، ألن إال بغى رئيس 
ordinateur ماعندوش حق يشري  املقاطعة ما عندوش حق يشري 
كر�سي ديال اإلعاقة، ما عندوش يشري عدد ديال األمور. املهم على كل 
حال، أصشح من اللزام السيد الوزير أن تتداركو ألن الجماعة ومجلس 
الجماعة ومكتب الجماعة ال أرض له في الدار الشيضاء مثال، فأرضه هي 
املقاطعات، إذا أرضه هي املقاطعات، فإذن املجلس الجماعي بوحدو 
يسير على معزل على الواقع ديال الساكنة، ربما خاصها تحسن الوضعية 
ألن في الدار الشيضاء عندنا نموذج آخر وفي املدن عشت مع التجربة ديال 
سال، عندي اإلخوان رؤساء ديال سال، ديال فاس، املقاطعات تختلف 
بعض األمور ولكن نجتمع في كل ما يتعلق بالقرب، كل ما يتعلق بالقرب 
خاصها تجي للمقاطعات، ألن هذا هو الحل لحل هذه املشاكل األساسية 

جدا في هذا املجال.

أظن أنه من خالل هاذ النقط كلها كنطلب من السيد الوزير أن 
املقاطعات اللي بوابة، وأنا كنشكر واحد التعديل ولو أني اقترحته على 
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اإلخوان ديال األغلشية وما قشلوهش هو ديال أعضاء املقاطعات اللي 
هو صنفين. وهاذ الصنف ربما غيحل مشاكل، في الدار الشيضاء ربما 
كان غادي يكون سشعة أعضاء في مجلس ب 400.000 ساكنة، يعني 
كان غيوقع إبكال فيه. يعني مجلس فيه 400.000 غادي يكون فيه 7 
د األعضاء هم اللي غيكونوا مجلس، وهذا ضرب للديمقراطية، ضرب 
للمنتخب، ألنه ما يمكنش منتخب أنه يولي من 30 أو 34 تردو 7 االعضاء 
في مجلس فيه 400.000 في مدينة كبرى. أظن حتى التعامل ديال الوزارة 
والحكومة في هذا املجال، والتعديل اللي دارتو فيها ربما حل املشكل اللي 

هو مشكل أسا�سي بالنسشة لهاذ الجماعات وبالنسشة لهاذ األمور.

أظن أنه بالنسشة للمقاطعات يجب العمل كشير على هاذ املقاطعات، 
أنها تكون فيها حكامة من طرف املجلس الجماعي، يكون التساوي كذلك. 
أن اإلبكال اللي كاين، أن في املجلس الجماعي عندما يكون رئيس، هذا 
مشكل سيا�سي، كيم�سي لألماكن اللي هو كيدير فيهم السياسة، وخاصنا 
نشعدو على هاذ املنطق، الحاالت اللي هي هامشية واألحياء الهامشية هي 
اللي عرفت فيها مشاكل كبرى الشالد. وحنا على بعد يومين من ذكرى 16 
ماي اللي بعد غد، واللي نذكرو بذاك الحادث اللي مفجع ديال الدار 
الشيضاء، وكانت سياسة التهميش وكانت الدولة وقفات بكل مكوناتها 
باش أنها تعالج هاذ العملية وتدير التوازنات. وأنا رئيس ديال املقاطعة 
سيدي البرنو�سي اللي كان فيها إبكال كشير، فعال أصشحت مقاطعة 
الهامشية  باألحياء  االهتمام  أننا  الوزير،  السيد  تنظن  ولكن  أخرى، 
املشاكل،  وهاذ  التوترات  ديال  العدد  غتحل  تحيى،  أنها  ووقوفكم 
املشاكل اآلن اللي هي في املدن الكبرى على الخصوص هي مشاكل ديال 

األحياء الهامشية، ال في انعدام األمن وال في أمور.

أظن السيد الوزير، نقطة أخرى هي ديال الشاعة املتجولين اللي هو 
اختصاص ديال العمال، هو فعال عائق، مشكل خطير في املدن الكبرى. 
إذا كان العمل تيدار فجمالية املدن هي جماليا، وخاص يتعاون كل �سي. 
كيفاش  لقاو حلول  السلطة،  ورجال  املنتخشين  فعال هذه مسؤولية 
نظمو هاذ األفة، حلول موضوعاتية وفي املستوى أننا نحلوا مشاكل من 
مشاكل اللي تتعاني بها املدن الكبرى، وتنظن هذه من األمور اللي خاصنا 

من األولويات مادام أننا نهتم باملدينة، رؤسائها وكذلك..

النقطة ديال التوصيات، بعض السيد الوزير في هاذ العمل اللي هي 
تحيين الترسانة القانونية للعمل الجماعي، قوانين متعلقة باملمتلكات 
الجماعية؛ قانون الشرطة اإلدارية؛ قانون التعمير؛ قانون الجشايات 
املحلية؛ وقانون الوظيفة العمومية؛ هذه من أولوياتنا السيد الوزير، 
خاصها تدار في عمل، ألن كاين هنا قانون ديال العشرينات وربما ما 
والوظيفة  التعمير  بها، خصوصا  غاديين  نشقاو  أننا  بها  يسمح  بقاش 

العمومية اللي خاصها أنها تحين في هاذ امليدان.

ثاني حاجة، أن املوظفين الجماعيين السيد الوزير 18 ألف موظف، 
يمكن أنها تدار فيها عملية إعادة االنتشار أولى املغادرة الطوعية حتى 
تخلصو الجماعات من هاذ ال�سي، ألنه املوظف ما بقى عنده ما يدير في 

الجماعة، من كثرة املوظفين أصشح الفائض كثير جدا ربما سيسبب من 
األسشاب ألنه، وحتى التكوين اللي هو بند أسا�سي في هاذ القانون، ونشكر 
وزارة الداخلية أنها دارتها فعال في هذا املجال، ستكون هي من أسس 
ونشداوه في األول ديال الشداية حتى يكون املنتخب مكونا تكوينا يقدر في 
االختصاص ديالو وفي ذاك ال�سي اللي تيمارسو، وهذه من األمور اللي 

جات في امليثاق.

كان من أسس كذلك ومقومات هاذ القانون كذلك، هي التعاون 
بين الجماعات ومجموعة الجماعة الترابية، ألول مرة تدار فيها موارد 
معروفة، وفيها نوع من الشفافية. أظن أنه السيد الرئيس، هذه نقط 
ولو أنها مختصرة تنقول الحكم األخير هو لصناديق االنتخابات. إذا كانت 
النسشة ديال التصويت مميزة، وكانت فيها واحد النمو، فأظن نجحنا 
جميعا ونجحت الحكومة في تسيير هاذ الشالد، ونجحت أغلشية ومعارضة 
ألن هذا مهم. إذا كانت النسشة ديال العزوف أكثر، أظن أنها ستكون 
ستؤثر على املشهد السيا�سي وستزيد من املشاكل تعميقا لهذه الشالد، 

بكرا لكم جميعا وإن أطلت.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، واآلن نمر إلى فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
للسيد النائب املحترم السيد محمد أبرورو، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةب ورو:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

أيتم رإسب رسالمرربيرغيرفو1،

أتشرف باسم الفريق األصالة واملعاصرة بمناقشة مشروع القانون 
التنظيمي املتعلق بمجالس الجماعات ومجالس العماالت واألقاليم.

التصويت  نفسرو  باش  ضروري  والسادة،  السيدات  الشداية  في 
ديالنا السابق حول الجهات اللي جاء لعدة اعتشارات:

االعتشار األول: باش نشينو بأن املعارضة ما تتعرقلش العمل ديال 
الحكومة، ربما بالعكس، األغلشية هي اللي كتعرقل العمل ديال الحكومة، 
وهذا بفناه من خالل العدد الكشير ديال التعديالت اللي جابتو األغلشية. 
وكاين واحد العدد كشير اللي ما تقشلش وتم السحب ديالو، في الوقت 
اللي كان مفروض أنه يوقع واحد التفاهم وواحد االنسجام قشلي قشل 

املجيء إلى اللجنة.

االعتشار الثاني: هو أنه اإلصالح اللي كيهم الجهات كان مطلب ديال 
جميع مكونات الشعب املغربي وفي ظل الحكومات السابقة.
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بعض  فيه  اإلصالح  أن  مرحليا،  ولو  كنعتابرو  الثالث:  االعتشار 
والتفعيل  التنزيل  باش  الوزير،  السيد  كنتاظرو  ولكن  اإليجابيات، 
ديال هاذ القانون ديال الجهات في األقاليم الجنوبية اللي غادي تخاذ 
الصحراوية  األقاليم  ألن  هذا،  التنزيل  بهاذ  تسرعو  بغينا  كنموذج، 

املغربية هي محط ومحل إجماع وطني، ما فيه ال أغلشية وال معارضة.

التعديالت، واخا  ديال  املجموعة  لنا واحد  قشلتو  الرابع:  االعتشار 
رفضتو لنا واحد العدد آخر، ولكن ما فيها باس، هذا من جهة.

من جهة أخرى، واخا مرت أكثر من 3 د السنوات على الدستور 
الجديد، لكن ضروري نهنيو أنفسنا على هاذ الدستور هذا. دستور 
يعني متطور، دستور فاق سقف املطالب. لكن السيد الوزير، السؤال 
املطروح اليوم: واش حنا في مستوى الدستور الجديد ؟ كنظن بأنه، 
بالنظر ملا قامت به الحكومة من االنتخابات التشريعية إلى اليوم، كنظن 
بأنه لسنا في مستوى الدستور الجديد، عالش ؟ أوال، طول االنتظار إلى 
غاية 2015 باش تجيب الحكومة مشاريع القوانين التنظيمية املتعلقة 
بالجماعات الترابية، باإلضافة إلى أنها أتت متأخرة، تشوبها عدة بوائب. 
وإن  الدستور،  كيضمنها  اللي  األساسية  املشادئ  من  مجموعة  كاين 
تحققت إلى حد ما بالنسشة للجهات، كنعرفو بأنه كاينة لجنة استشارية 
ملكية، اللي قامت بواحد العمل جشار، كنعرفو بأنه كاين التقليص ديال 
عدد الجهات من 16 إلى 12، تنعرفو أيضا بأن هناك عدة اختصاصات، 

هذا نعتبروه إصالح ويمكن لنا نثمنوه.

لكن مع األسف السيد الوزير، هاذ اإلصالحات غائشة تماما عن 
اليوم  الجماعات.  واألقاليم،  العماالت  األخرى،  الترابية  الجماعات 
السيد الوزير، في السابق كانت جهة كتعامل مع 50 جماعة، اليوم غادي 
تعامل مع 100 وال 120،كنظن بأنه غادي تكون مشاكل ديال التواصل، 
مشاكل كاين جماعات اللي غادي تعرف يعني تهميش بالنسشة للجهات. 
املشكل الثاني هو النصوص التنظيمية اللي غادي تخرج بعد 30 بهر، 
تنعتبرو بأنه هذا هدر للوقت وهدر أيضا للمال العام، وأنا كنتساءل 
هنا: عالش الحكومة ما وجداتش هاذ النصوص هاذي مشابرة بعد 
تعيينها من طرف جاللة امللك، باش اليوم تكون موجودة وتواكب هاذ 

اإلصالح هذا ؟

ورثناه  وجماعي  إقليمي  تقسيم  أمام  اليوم  نحن  الوزير،  السيد 
من سنة 1992 وكلنا تنعرفو الظروف والضوابط اللي خضع لها هاذ 
التقسيم هذا، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه عشوائي وكان تيغلب عليه 
الطابع اإلداري واألمني، وبالتالي أنتج جماعات ترابية فقيرة. اليوم السيد 
الوزير، كاين عندنا جماعات اسمحوا ليا واخا غادي نخرج بوية من 
هذا، كاين جماعات اللي ما يقدروش يخلصو املوظفين، كاين جماعات 
اللي فيها 2000 نسمة، كاين دوائر انتخابية اللي فيها 20 مسجل، واش 
هاذو غادي نسميوهم جماعات ؟ كنظن كان من األجدى أنه يجي إصالح 
في هاذ التقسيم كان من األجدى، ولكن تنطالشو باش إن باء هللا يعني 
وأولى مستعجلة، حيث  أساسية  تكون محطة  يعني  االنتخابات  بعد 

السيد الوزير حنا اليوم تنحتاجو جماعات ترابية قوية باملوارد ديالها، 
باملداخيل ديالها، وباإلمكانيات ديالها، وإال كانوا جماعات قوية حتى 
الجهات غادي يكون قويات. وننتظر أيضا اإلصالح الشامل ملنظومة 

الجشايات املحلية، ألن فيها يعني مداخيل مهمة للجماعات.

خالصة القول السيدات والسادة النواب، أن الحكومة ما قامتش 
بالدور ديالها انطالقا من مضامين الدستور، وانطالقا أيضا من الخطب 

امللكية والتوجيهات امللكية السامية.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

صعب اليوم باش تقنعنا الحكومة بأنها أبدعت أو على األقل أتت 
بإصالح، كيفاش يمكن لنا نزلوا مضامين الدستور على تقسيم عشوائي 
وغير منصف؟ اسمحوا لي غادي نقول واحد الكلمة باألمازيغية »ننتك 
الحني خفتيشين«، وما تسناوش مني باش غادي نشرح لكم هاذ ال�سي، 
ألن حنا اليوم في انتظار باش الحكومة تجيب القانون التنظيمي املتعلق 
باألمازيغية، وفي انتظار أيضا باش املؤسسة التشريعية املحترمة توضع 

اآلليات الخاصة بهاذ الترجمة، غادي نخليكم حرية التأويل.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

عملية  وإجراءات  تدابير  تجيب  باش  الحكومة  من  كنتاظرو  حنا 
االعتشار  بعين  واألخذ  وتبسيطها،  التصويت  وطريقة  عملية  لعقلنة 
النسشة ديال األمية في بالدنا، خاصة في العالم القروي. السيد الوزير، 
كاين مواطن ومواطنة اللي ما عمرو باف الورقة كيف دايرا، ما عمرو 
باف وغادي نجيشوه وندخلوه لواحد املعزل تمة كيتخلع، آش غيدير. 
إذا هادوك كاين مشاكل خاصنا ناخذوها بعين االعتشار، باش نكثرو 
عليه كثرة الخانات وكثرة املربعات، كنظن بأنه هاذ ال�سي أصشح في وقتنا 
غير مقشول السيد الوزير، وهذا ما غاديش يعكس الخريطة السياسية 
الحقيقية، ألنه تيكون بطاقات ملغاة كثيرة بزاف، وهي اللي كتحدد يعني 
واحد، ما كتعطيناش الحقيقة. إذا كاين العزوف، كاين الشطائق امللغاة، 
هذا خاص يتلقى له حل. كاين أيضا مشكل اللي خاص يتلقى له حل، وال 
كنتاظرو أيضا من الحكومة باش تجيب تشدع في هاذ ال�سي وتبتكر، هو في 
املجال ديال الحمالت االنتخابية وغيرها، كنظن بأنه استعمال األماكن 
العمومية كيخص هاذ ال�سي يولي كيما كيديرو الدول اللي سابقينا لهاذ 
ال�سي املتقدمة، حنا تنمشيو لواحد الحيط وتنديرو واحد املربع وتنقول 
له ما تخرجش من املربع إال اخرجتي إلى آخره، إذا هاذي كلها خاصنا 

نتجاوزوها، وخاصنا نذكرو ما هو ممنوع وما�سي نقولو ما هو ممكن.

في األخير، باش ما نطولش، كنتمنى أن السيد الوزير تفاعل إيجابا 
مع بعض التعديالت التي لم تقشل في اللجنة، وديك الساعة إال قشلت لنا 

التعديالت غادي يمكن لنا نصوتو باإليجاب، وبكرا لكم.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لنفس الفريق، والكلمة للنائب 
السيد املحترم السيد فؤاد العماري، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرفؤةدرةاعم ر0:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةألنبي ءروةمل سلي1،

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

يطيب لي أن آخذ الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ألساهم إلى 
جانب زمالئي في الفرق األخرى في مناقشة قانون رقم 113.14 املتعلق 
األهمية.  ملناقشة موضوع على درجة كشيرة من  املحلية،  بالجماعات 
ونعتبر بأنه اللحظة لحظة حاسمة جدا في الحسم في اختيارات تهم 
مستقشل بالدنا، ال تهم فقط فرق األغلشية أو فرق املعارضة، بل تهم 
مستقشل بالد بأكمله. ولذلك، فنعتبر بأن هذا النقاش نقاش حاسم 
ومهم في الحسم في االختيارات املهمة والثابتة الذي دأبت عليها بالدنا 
واملرتشطة باالختيار الديمقراطي. ولذلك، أعتبر بأن هذه املحطة محطة 
سنكتفي  هل  أسا�سي:  سؤال  على  فيها  نجيب  أن  وعلينا  مفصلية، 
فقط بشعض التعديالت الطفيفة في امليثاق الجماعي الحالي أم سنعتبر 
هذه اللحظة نقلة نوعية في مجال تدبير الشأن العام املحلي بشالدنا ؟ 
الجماعات الترابية أو الجماعات املحلية هي التي تساهم بشكل كشير 
املشاكل  مختلف  على  والجواب  املحلية،  التنمية  تحقيق  في  وواسع 

واإلبكاالت املطروحة على ساكنتنا في مختلف ربوع اململكة.

في مسألة أساسية جدا وعلينا أن نكون  ولذلك، فاليوم نحسم 
في مستوى هاته اللحظة، ليس فقط ألننا نشرع لفئة معينة أو لفريق 
معين، ولكننا نشرع لكل املغاربة ونساهم بهذا القانون التنظيمي من 

أجل أن تتشوأ الجماعات املحلية مكانتها في املستقشل.

طشعا نناقش هاته القوانين ونحن لدينا مرجعيات أساسية نعتمد 
عليها، لدينا خطب جاللة امللك، الذي أكد في أكثر من مناسشة على أهمية 
تدبير الشأن العام املحلي، وأهمية تعزيز الجماعات املحلية وإعطائها 
تحتاجها.  التي  واإلمكانيات  واملوارد  واألهمية  تستحقها  التي  املكانة 
عليها  توافق  الذي   2011 لدينا مرجعية دستور  أيضا ونحن  نناقش 
املغاربة وصوتو عليه، وهو دستور نعتبره قد حسم في الكثير من األبياء 
واملشادئ. دستور حسم في اختيارات أساسية، وال يمكن لنا أن نحيد على 
هاته االختيارات واملشادئ التي حسم بها الدستور. وقد رقى بالجماعات 
املحلية من جماعات عادية تسير بقوانين عادية إلى جماعات ترابية 
بقوانين تنظيمية ودستورية. ولذلك، فاملشادئ التي حسم فيها الدستور 

ال يمكن أن تكون مجال للجدل أو النقاش أو األخذ أو الرد.

كذلك باإلضافة إلى هذه املرجعيات، هناك مرجعية أساسية اآلن، 
بالدنا لم تنطلق مع سنة 2011، التجربة الديمقراطية بشالدنا تجربة 
ربوع  في  املحليين  املنتخشين  السادة  تجربة  بأن  نعتبر  ولذلك  عريقة، 
أرجاء اململكة تجربة جديرة باالهتمام، وجديرة باألخذ بها وبمختلف 
االقتراحات التي تأتي من املنتخشين املحليين. إذا كان القانون التنظيمي 
في  علينا،  املطروحة  اإلبكاالت  على  يجيب  ال  نناقشه  الذي  الحالي 
إطار تدبيرنا اليومي لشؤون جماعاتنا ومدننا، فما الجدوى منه ؟ إذا 
القانون  مع  استمرت  املحلي  املنتخب  يعيشها  التي  اإلبكاالت  كانت 
التنظيمي الحالي، إذا كانت اإلبكاالت املرتشطة بمختلف القرارات التي 
يتخذها املنتخب املحلي، إذا كان القانون التنظيمي ال يجيب وال يسهل 
مأمورية املنتخب املحلي في أداء واجشه، في املساهمة في تنمية منطقته، 
في املساهمة في تنمية جماعته، كيف يمكننا أن نذهب بالديمقراطية 

املحلية نحو املشتغى الذي نريده ؟

لذلك، فنعتقد بأن األخذ بهاته املرجعيات هي مسألة أساسية جدا، 
وخيار أسا�سي جدا من أجل بناء جماعات ترابية تتسع لكل املغاربة، 
وتوفر إمكانيات وهامش واسع من العمل ومن املشادرات في إطار تفعيل 
يشحثون  املحليين ال  املنتخشين  بأنه  نعتبر  القوانين. وكذلك،  مختلف 
عن مجد ضاع مع الحكومة املركزية في الرباط، وال يشحثون كذلك على 
اختصاصات مخصصة بقوة الدستور للحكومة، يشحثون عن هامش 
من الحرية طشقا ملشدأ التدبير الحر الذي نص عليه الدستور، من أجل 
أن يتمكنوا من الجواب على مختلف املشاكل واإلبكاالت املطروحة 
فرق  بها  تقدمت  التي  التعديالت  مختلف  بأنه  نعتبر  لذلك،  عليهم. 
املعارضة كانت تعديالت في الصميم، ال تشرع أو تؤسس لفرق املعارضة 

فقط في املستقشل، فالجماعات الترابية..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السيد النائب املحترم، غنطلب منك دقيقة وحدة. إال اسمحتوا 
السيدات والسادة النواب املحترمين، بين ظهرانينا السيد رئيس مجلس 
النواب الذي يرافق السيدة فالونتينا مارتيفينكو رئيسة مجلس االتحاد 
للجمعية الفيدرالية الروسية، نرحب بها وبالوفد املرافق لها، تفضلوا 

السيد النائب ومعذرة.

ةاب ئبرةاعيدرفؤةدرةاعم ر0:

بكرا، بدوري أيضا نرحب بالوفد الذي يزور اململكة املغربية.

وأريد، في إطار مواصلة مداخلتي، أريد أن أقول بأنه بعد فترة غير 
يجتمع مجلس  قلت،  كما  والتشاور  والحوار  بالنقاش  يسيرة وحافلة 
النواب للشت في مقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات، تنزيال 
ملضامين الدستور، عساه يكون تنزيال صحيحا وسليما ملا ابتغاه املشرع 
من تشوئ الجماعات الترابية املكانة التي تجعل منها الركائز األساسية 

والدعائم الحقيقية إلرساء مقومات التنمية والديمقراطية.
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ومعلوم أن حزب األصالة واملعاصرة قد ساهم من منطلق أرضيته 
موضوع  وأعار  املسلسل،  هذا  في  والالمركزية  الجهوية  على  القائمة 
اللقاءات  من  العديد  وعقد  بها،  القمينة  املكانة  الترابية  الجماعات 
إلى  أفضت  التي  الدراسية،  واأليام  والندوات  واملناظرات  التواصلية 
من  املرغوب  املستوى  لشلوغ  له  سبيل  ال  املغرب  أن  مفادها  قناعة 
الديمقراطية ومن التنمية إال بجماعة قادرة، قوية، تتولى تسييرها نخب 

مواطنة تتمتع نفس القدرة والقوة.

وفي  للموضوع  تناوالتهم  كل  في  أوفياء  الحزب  مناضلو  وظل 
مرجعياتهم، ملا تمثله الجماعات الترابية من عطف متواصل وسهر دائم 
لدى جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، مما عكسته خطاباته 
املتتالية منذ تربعه على العرش. واهتدى الدستور بهاته الرعاية امللكية، 
وخص حيزا من فصوله للجماعات، وجعل تحقيق التنمية املحلية على 
يد هاته الجماعات، وضمن لها االستمرار وحفها بموارد واختصاصات 
واسعة، وأقر لها موقعا متميزا بين مؤسسات الدولة، في إطار مشادئ 

التدبير الحر واالستقاللية املالية، والرقابة الشعدية القضائية.

وعلى هذا الهدى، عكف الحزب على دراسة املوضوع من كل جوانشه، 
وقدم العديد من املذكرات والوثائق، وبارك وساهم بالقسط املوفور 
في كل مراحل اإلعداد إلى أن أخرجت الحكومة أول تصور لها في صيغة 
مسودة أولى، رد عليه الحزب وفعل نفس ال�سيء حيال ما تعاقب من 
املسودات، حتى ظهر مشروع القانون التنظيمي وتم عرضه على مجلس 
النواب. فكان أعضاء الحزب كذلك في هذا املجلس على موعد من هذه 
املحطة املصيرية، فناقشو وعدلو وطرحو بعض الشدائل في بعض املواد 

والفصول، وهم يقّدرون هذه اللحظة حق تقديرها.

ويشرفني في أعقاب هذا النقاش الوافر، أن أساهم باسم الفريق، في 
تبيان مواقفه وإسهاماته، من خالل تقديم العديد من التعديالت لجعل 

النص أقرب إلى تصوره وأرضيته.

وإلن كانت قد أتيحت للحزب فرصة تدبير العديد من الجماعات 
نه من الوقوف على مختلف 

ّ
الترابية، فإنه البد من اإلقرار بأن ذلك مك

عدم صدور  أساسا عن  الناجمة  والعقشات  واالختالالت  الصعوبات 
املراسيم والقرارات، ومن تضارب للصالحيات وتداخلها، وفي ضعف 
وضعف  املراقشة،  أجهزة  وتعدد  الوصاية،  مستويات  وتعدد  اإلدارة 
املوارد املالية. فعمد مناضلو الحزب إلى تقييم ما سلف واستشراف ما 
هو آت، كما أغنو بتجربتهم تراكمات املغرب الجديرة بالتنويه واالعتزاز.

وحري بنا في هذا املقام، أن نثير ونسجل بعض املالحظات، نعتقد في 
فريق األصالة واملعاصرة أنه البد منها حتى يفهم من تدخلنا أننا نسعى 
نحو تقديم إسهام وطني، ال يؤطره بالضرورة موقعنا في املعارضة بل 

يؤطره انتمائنا إلى الوطن.

املالحظة األولى تتعلق، فلنناقش هذا املشروع بعد تقريشا 4 سنوات 
146 على ضرورة  من وضع وإقرار الدستور، الذي ينص في الفصل 

اإلتيان بهذا القانون التنظيمي. ولعل هذا الشطء الغير املبرر، إنما يكون 
الوقت قشل موعد  لهم  يشق  لم  الذين  املواطنين  انعكاسه سلشا على 
االنتخابات الستيعاب مضامين هذا القانون، الستيعاب مقتضياته، وال 
حتى لألحزاب السياسية لشرحها والحث على املشاركة في االنتخابات 

املقشلة بغية إفراز نخب قادرة على تطشيقه.

الحوار الذي دبنته الحكومة أيضا مع هذا الشطء لم يتم حسب 
التصورات التي اقترحناه داخل حزبنا، ومعنا إخواننا داخل أحزاب 
املعارضة، الفصل 146 من الدستور نص على قانون تنظيمي يجمع 
كل املقتضيات املتعلقة بسائر الجماعات الترابية، مما يسهل على املرء 
الرجوع إليها، ونتمنى أن تكون هناك مدونة عامة للجماعات الترابية. 
االقتراحات أو بعض االقتراحات التي قدمتها أحزاب املعارضة ردت عليها 
الحكومة، إبان صياغة املسودات واملشروع، بقشول بعضها، متجهة في 

مجملها أساسا إلى الشكل وليس إلى املوضوع.

مشاريع  أخرى،  مالحظة  في  غياب،  إلى  أبير  أن  يمكن  كذلك، 
النصوص التنظيمية من مشاريع وقرارات وزارية مواكشة من تقسيم 
جماعي جديد على إثر نتائج اإلحصاء األخير، وتقطيع انتخابي ونصوص 
ظل رؤساء الجماعات الترابية ينتظرونها منذ املراجعة األخيرة للميثاق 

الجماعي إلى أن انتهى أو أوبكت الفترة االنتدابية على االنتهاء.

كذلك، يحتم على الحكومة اليوم أن تقوم اليوم بمراجعة القانون 
التنظيمي 56.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، 
ففيه العديد من النصوص غير املطابقة حتى مع النص التنظيمي الذي 
نحن اآلن بصدد املصادقة عليه. عدم املالءمة املتعلق باملالية الجماعية 
وإلغاء قانون 45.08؛ موضوع كذلك االحتراز املشالغ فيه ،وهذا الحظناه 
في املسودة األولى التي خرجت في يوليوز، االحتراز املشالغ فيه حيال رؤساء 
بشكل  انعكس  ونزاهتهم،  قدراتهم  في  والتشكيك  الترابية  الجماعات 
سلبي على صياغة النص. والحال، أن النص فيه هو التمسك بالنزاهة 

والكفاءة.

أنه جسدت عدم  لنا  تأكد  األولى،  للمسودة  فشعد قراءة متمنية 
الثقة في املنتخب املحلي، فال يمكن بناء املستقشل في غياب الثقة بين 
مختلف مؤسسات الدولة وما بين الحكومة واملنتخشين املحليين. العديد 
من املواد، العديد من النصوص كلها حذر من املنتخشين املحليين، فال 
يمكن بناء املستقشل بشكل متوافق عليه كما توافقنا على الدستور 

بهاته العملية.

أريد كذلك أن أبير إلى بعض املالحظات األساسية وبعض التعديالت 
األساسية التي لم تأخذ بها الحكومة، وهي من صميم الدستور. أريد أن 
أبير إلى آليات املراقشة )الفصل 147( أبار إلى أن املجالس الجهوية 
للحسابات تراقب وتدقق الجماعات الترابية، فما الجدوى من تعدد 
مصادر املراقشة ؟ نعتبر بأنه تعدد مصادر املراقشة فيها تشديد وتفقدها 
نجاعتها. فال يمكن أن يكون املنتخب املحلي أمام العديد من املؤسسات 

التي تراقشه، فأين النجاعة في املراقشة ؟
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كذلك، نعتبر موضوع التعمير وعندما أبرنا إليه وقدمنا فيه تعديل، 
ألنه ال يمكن أن نتحدث عن الرأي امللزم للوكالة الحضرية، عندما يكون 
الرأي ملزما لم يعد رأيا، الرأي ال يكون ملزما. فكيف يمكن، في إطار 
لجنة محلية أو إقليمية، أن تكون هناك آراء ملهندسين داخل الجماعة 
وداخل الوالية وداخل الوكالة الحضرية ويكون الرأي امللزم فقط للوكالة 
الحضرية ؟ الرأي لم يكن ملزما أبدا ذات يوم. avis conforme ما�سي 
هو avis obligatoire الرأي يكون مطابق نعم، فال يمكن بهاته الطريقة 
وهذا يتعارض أيضا حتى مع مشدأ التدبير الحر. عندما يكون رأي جهة 
معينة رأي ملزم، فأين مشادئ التدبير الحر بالنسشة لرؤساء الجماعات 
في تدبير والجواب على اإلبكاالت املرتشطة بالتعمير ؟ ال نريد التعمير ألنه 
فيه القيل والقال. إن كان ال يمكن أن يكون رؤساء الجماعات يمكن 
أن يعطى ألي مؤسسة كانت، حتى في إطار ربط املسؤولية باملحاسشة، 
ال يمكن. من نحاسب في إطار إعطاء رخص التعمير ؟ ملاذا رأي واحد 
فقط في إطار اللجنة هو الرأي امللزم، أفي الوكاالت الحضرية مالئكة 
وباقي املؤسسات األخرى ال توجد فيها املالئكة ؟ ولذلك، اعتبرنا داخل 
فريق األصالة واملعاصرة بأنه هذه املسألة تعيق حتى تطشيق مقتضيات 

الدستور.

الشرطة الجماعية أيضا، عندما طالشنا بتوفير الشرطة الجماعية، 
ليس فقط ألننا نشحث عن جهاز معين مرتشط باألمن أو غير ذلك، نشحث 
فقط عن صيغة مناسشة ومالئمة لتنفيذ القرارات الجماعية. ما جدوى 
آليات  غياب  في  املحليين  املنتخشين  ينتجها  التي  الجماعية  القرارات 
حقيقية لتنفيذها ؟ ولذلك، اعتبرنا بأن الشرطة الجماعية آلية، ما�سي 
كنقشلو على �سي حاجة فيها السالح باش نديرو �سي حاجة، نهائيا، نريد 
فقط آلية سليمة وحقيقية تمكن املنتخشين املحليين من تنفيذ قراراتهم.

على مستوى املوارد املالية كذلك، فالجميع يعرف على املستوى 
الوطني بأنه بالكاد أغلب الجماعات الترابية تتوفر فقط على ميزانية 
التسيير، ونحن نعرف االختصاصات الكشيرة التي تتوفر عليها الجماعات 
املحلية. فكيف يمكن للمنتخب، كان رئيسا أو عضوا في املكتب أو عضوا 
في املجلس، أن يجيشو على إبكالية التنمية في غياب املوارد املالية ؟ 
اعتبرنا بأنه هاذ املسألة أساسية جدا. في غياب املوارد املالية الحقيقة، 
املستوى  على  املطروحة  واإلبكاالت  املشاكل  على  الجواب  يمكن  ال 
املحلي. إذا كنا نريد جماعات ترابية قوية، ونريد أن نجسد رؤية جاللة 
امللك، في تدبير املدن الكبرى، ونحن تابعنا جميعا األوراش الكبرى التي 
فتحها جاللة امللك في أكثر من مدينة، وكانت أوراش بمولية ومتكاملة، 
احتاجت إلى إمكانيات وموارد مالية حقيقية، نريد لهذا النموذج أن 
يمتد إلى مختلف الجماعات املحلية والجماعات الترابية ومدن اململكة. 
ولكي يمتد هذا، البد من إمكانيات وموارد مالية حقيقة، ألنه املواطنين 
هي  ديالك  االختصاصات  تيقولو  الجماعات  لرؤساء  كيمشيو  ملي 
الطرقان، االختصاصات ديالك هي النظافة، االختصاصات ديالك هي 
اإلنارة العمومية، هي كذا هي كذا. بينما إيال ما ّدراتش، تيقولو إما كانت 

امليزانية وديتيها، وإما أنت غير قادر على تنفيذ البرامج. بينما الحقيقة 
هو أنه املنتخشين املحليين ال يتوفرون على اإلمكانيات، وال يتوفرون على 

املوارد املالية الكفيلة بتحقيق التنمية املحلية.

لذلك، نعتبر بأن هذه املسألة مسألة أساسية جدا ومرتشطة بعمق 
التغيير وعمق املستقشل الذي نريده للجماعات الترابية، فإما أن تكون 
جماعة ترابية تجيب حقيقة على إبكاالت التنمية املحلية بموارد مالية 
حقيقية، وإما أن نظل على ما نحن عليه ونكون فقط نشني جماعات 
ترابية غير قادرة على مواكشة، أقول غير قادرة على مواكشة األوراش 
بالجهوية  املرتشط  الورش  أساسها  وعلى  بالدنا،  فتحتها  التي  الكبرى 
بالنسشة  القرن  ورش  نعتبره  كشير  ورش  املتقدمة  الجهوية  املتقدمة. 
للمملكة املغربية. وعليه، كان البد أن تصاحشه إجراءات وأن تصاحشه 
قوانين قادرة أن نكسب التحدي، ونكسب هذا الرهان الذي فتحناه. 
واملغاربة والحمد هلل، كلهم منخرطين في إطار كسب هاته التحديات. 
من  تستطيع  بإمكانيات  القانونية  ترسانتنا  نعزز  أن  علينا  ولذلك، 

خاللها أن تجيب وأن تكسب هاته التحديات.

طشعا نعتبر بأن هذه أول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011، 
ولذلك فال ننتظر فقط نحن..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

اختموا السيد النائب هللا يخليك، تفضل السيد النائب، تشع الوقت 
السيدة الرئيسة.

ةاب ئبرةاعيدرفؤةدرةاعم ر0:

عندي 2 دقايق مازال.

املحلي  العام  الرأي  فقط  يتابعها  ال  االنتخابات  هذه  بأن  نعتبر 
أن  فعلينا  الدولي،  العام  الرأي  معنا  يتابعها  انتخابات  بل  والوطني، 
نكسب هاته الجولة بانتخابات نزيهة وبفافة، وبقوانين تساهم وتساعد 
على هاته النزاهة وعلى هاته الشفافية. ونعتبر بأنه مرحلة حاسمة علينا 

جميعا كمغاربة أن نكسبها، فليست لدينا خيارات كثيرة.

أخيرا، البد أن نشكر هذا الجو من النقاش الذي فتح، سواء من 
داخل لجنة الداخلية وهي فرصة لنشكر رئيس البرملان، رئيس اللجنة، 
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، ولكن قشل ذلك نريد أن نشكر وزير 
الداخلية وكل األطر التي ابتغلت على اإلعداد والتيهئ ملختلف هاته 
قشولهم  أن نشكرهم على  تجاوبهم،  أن نشكرهم على  نريد  املشاريع. 
لشعض التعديالت وبعض االقتراحات. وإن كنا نسجل بارتياح مختلف 
أو نسجل بارتياح تجاوب وزارة الداخلية مع بعض املقترحات وبعض 
التعديالت، فإننا نؤكد بأن ارتياحنا لم يكن كامال، ألنه لم يستجب 
للطموحات والحاجيات التي ينتظرها رؤساء الجماعات الترابية، بكرا 

لكم.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النائب، ونواصل بإعطاء الكلمة للفريق االبتراكي،  بكرا السيد 
نطلب من السيد النائب املحترم �سي املختار رابدي أن يلتحق باملنصة.

ةاب ئبرةاعيدرةملخت رررةبد0:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

قشل ما نتدخل باسم الفريق االبتراكي، البد ما ندلي بواحد املالحظة 

اللي كيعاينوها حاليا السيدات والسادة النواب هو غياب الحكومة. حنا 

اآلن بصدد مناقشة قوانين تنظيمية اللي كتدخل في تفعيل املقتضيات 

الدستورية وكنالحظو الحكومة كلها غايشة، ياله ممثلة في السيد وزير 

الداخلية، ويال كانت هاذ الحكومة هاذ نهار عندها انشغاالت، كان على 

هاذ الجلسة ما تبرمج في هاذ الوقت اللي غايشة فيه الحكومة.

أتناول الكلمة باسم الفريق االبتراكي في مناقشة مشروع القانون 

التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم.

هذا  وأهمية  خصوصية  على  التذكير  من  البد  اإلطار،  هذا  وفي 

املشروع، لكونه يندرج في إطار تفعيل املقتضيات الدستورية، السيما 

التي أقرت على العديد من املكتسشات الرامية إلى تعزيز مكانة الجماعات 

التنصيص  ومنذ  األخيرة  فهذه  واألقاليم.  العماالت  وضمنها  الترابية 

عليها كجماعة محلية في ظهير 1963 وإلى غاية القانون املنظم لها رقم 

79.00 والذي خصها بمجموعة من الصالحيات، ظلت هي األخرى رمزية 

وبكلية ومتداخلة أمام هيمنة ممثلي السلطة املركزية للدولة، بحيث 

ظلت صالحيات عامل العمالة أو اإلقليم واسعة فيما يخص تنفيذ 
مقررات هذه املجالس، تنفيذ امليزانية والتأبير على الحساب اإلداري 

وغيرها.

من  كان  مناقشته،  بصدد  نحن  الذي  القانون  هذا  فمشروع 

التي  النوعية  الديمقراطية  النقلة  االعتشار  بعين  يأخذ  أن  املفروض 

دبنها دستور 2011، واملكانة املتميزة التي أناطها بالجماعات الترابية 

الحر  التدبير  بمشدأ  يتعلق  فيما  واألقاليم، خاصة  العماالت  وضمنها 

الذي سيمنح الفرصة إلبراز هذه األخيرة كجماعة محلية قوية، تدبر 
بؤونها بواسطة مجلسها وأجهزتها املنتخشة، وتخول لهم سلطة التداول 

بين  وسيطة  مؤسسة  وجعلها  التنفيذ،  وسلطة  ديمقراطية  بكيفية 

الجهة والجماعات، منفصلة عن مصالح اإلدارة الترابية انطالقا من 

الصالحيات الجديدة التي خولت لها.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي ،

إننا في الفريق االبتراكي نعتبر أن تدبين هذا املسلسل الديمقراطي 
املنفتح على النخب الحزبية السياسية املغربية واملجتمع املدني، بغية 
في  حقيقية  تشاركية  وديمقراطية  تمثيلية  ديمقراطية  إلى  الوصول 
تدبير الشأن العام املحلي، اإلقليمي والجهوي، إن على مستوى التسيير 
املسلسل  سياق  استحضار  األمر  بداية  في  يقت�سي  كان  املقاربة،  أو 
الديمقراطي الذي دبنته بالدنا، خاصة بعد املصادقة على دستور 
2011، وكذا الخطاب امللكي الذي جاء مشابرة بعده والداعي من جهة 
إلى القراءة الديمقراطية لهذا الدستور أثناء عملية تفعيل مقتضياته 
بشكل عام، ومنها الجانب املرتشط بالجهات والجماعات الترابية األخرى 
على وجه الخصوص. ومن جهة ثانية، إلى تكريس الدستور ملشدأ ربط 
القرار السيا�سي بنتائج االقتراع، في إبارة مسشقة لالنتخابات التشريعية 
السابقة ألوانها، والتي أعطت تفوقا للحزب األغلبي ومكنته من ترأس 
الحكومي،  االبتغال  ملنهجية  تتشعنا  خالل  ومن  الحالية.  الحكومة 
القوية  اإلبارات  وأمام  الدستور،  أمام  ضعيفة  حكومة  أنها  يتشين 
الواردة في الخطاب امللكي املشار إليه أعاله، وعاجزة أيضا سياسيا في 
االنخراط الفعلي في عملية التفعيل السليم للدستور، والتيهئ الجيد 

لالستحقاقات القادمة، والذي يقت�سي:

أوال: اعتماد منهجية تشاركية تهدف إلى بلورة توافق وطني حول 
وكذا  الترابية،  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  موضوع 
املواضيع املرتشطة أيضا ارتشاطا أساسيا بالقانون املنظم لالنتخابات، 
العمليات  وتخليق  االقتراع،  بنمط  املرتشطة  االختالالت  ومعالجة 
االنتخابية، بدءا من اللوائح االنتخابية وعملية التربيح وسير عملية 
العمليات  لتصشح  االنتخابية،  الطعون  ثم  األصوات  وفرز  التصويت 
االنتخابية أكثر نزاهة وبفافية، وتحصينها من الوسائل التدليسية، 
كاستعمال الدين واملال، ومحاربة اللوبيات املحلية التي أفسدت العديد 

من االقتراعات السابقة وأفسدت املؤسسات التمثيلية املنبثقة عنها.

االنتخابية  والدوائر  الجماعي  التقسيم  وإصالح  بمراجعة  ث ني : 
املرتشطة بها، الذي كان يهدف سابقا إلى التحكم في الخريطة االنتخابية، 
وخلق دوائر انتخابية على مقاس الكائنات االنتخابية، واألحزاب اإلدارية 
املرتشطة بها. بيد أنه في الوقت الحالي هذا التقسيم الجماعي والدوائر 
االنتخابية املرتشطة به، ال يعكس إطالقا العدالة التمثيلية، والسيما 
في الجماعات التي تعتمد على نمط االقتراع األحادي اإلسمي، بل يجب 
أن يكون هذا اإلصالح مشني على اختيار عقلني يأخذ بعين االعتشار عدد 
الجماعات وعدد األعضاء املنتخشين املحليين، ال�سيء الذي سيمكن 
األحزاب السياسية من تغطية نوعية للجماعات والدوائر االنتخابية 
بمرشحين أكفاء، ويّمكن الجماعة من حكامة جيدة لربح رهان التنمية 
وربح رهان التضامن، والرفع من مردودية السياسات العمومية املحلية.
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لالمركزية  املنظمة  القوانين  ومختلف  الالمركزية  بإصالح  ث اث : 
الوالة  باختصاصات  املتعلق  القانون  إصدار  سيما  وال  والالتركيز، 
والعمال، وإخراج ميثاق الالتركيز إلى الوجود، واعتماد منظومة متكاملة 

وحديثة تأخذ بعين االعتشار املرحلة الجديدة التي دخلت فيها بالدنا.

أكدت  ذكره،  سشق  الذي  السياق  وفي  الحالية  الحكومة  أن  غير 
عجزها املتمثل أساسا في هذر الزمن السيا�سي الثمين لإلعداد الجيد 
لالستحقاقات املقشلة في وقتها، وفي التنزيل السليم للدستور بدل إنزال 

رزنامة من القوانين التنظيمية في الوقت امليت.

بعدما أكدت الحكومة عجزها قشل ذلك، واملتمثل في عدم التفاعل 
اإليجابي مع املعارضة في تقديم مقترح القانون املتعلق بالهيئة الوطنية 
لإلبراف على االنتخابات ومراقشتها، وكذا ضشط الكتلة الناخشة عن 
الوطنية،  التعريف  بطاقة  على  املعتمد  التلقائي  التسجيل  طريق 
بالرغم من أنه مطلب سيا�سي لحزب رئيس الحكومة، فأين نحن من 
التكريس الدستوري ملشدأ ربط القرار السيا�سي بنتائج صناديق االقتراع 
؟ فاالكتفاء باإلبراف السيا�سي لرئيس الحكومة على االنتخابات، علما 
أن االنتخابات بادئ ذي بدء تبتدئ من عملية ضشط الكتلة الناخشة 
إلى الترشح والتصويت وإعالن النتائج، فهذا اإلبراف لم يمنع املراجعة 
االستثنائية للوائح االنتخابية العامة من الشوائب، ولم يمنعها أيضا 
من عزوف ماليين املغاربة املتوفرة فيهم بروط القيد في هذه اللوائح 
املراجعة  أو  املراجعة  عملية  أي  العملية،  هذه  أن  بل  االنتخابية، 
االستثنائية للوائح االنتخابية، أثشتت في كل املحطات االنتخابية فشلها 
يشقى  وبالتالي،  الناخشة.  الكتلة  ضشط  في  بوائبها  وكثرة  ومحدوديتها 
املقترح املشار إليه أعاله الذي تقدمت به فرق املعارضة ومن ضمنها 

الفريق االبتراكي هو عين الصواب.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةت والسادة النواب املحترمون،

وبالرجوع ملشروع هذا القانون، نسجل كفريق ابتراكي:

أوال: التراجع على برط من الشروط األساسية لتقوية مؤسسة 
الرئيس واملتمثل في املستوى التعليمي؛

ث ني : التراجع عن عملية تفعيل مشدأ املناصفة عمال باملقتضيات 
الدستورية، بحيث نسجل في مشروع هذا القانون ال وجود للتمثيلية 
النسائية في مجالس العماالت واألقاليم، وأيضا غياب تنصيص صريح 

في هذا املشروع على ترؤس النساء للجان الدائمة؛

ث اث : غياب عدالة مجالية وزمنية في عملية نقل االختصاصات إلى 
جميع األقاليم والجهات، بعيدا عن مشدأ التدرج والتمايز الذي سيكرس 

مزيدا من التهميش؛

رةنع : التنزيل الغير السليم ملشدأ التدبير الحر، واملتمثل في املساس به 

من خالل الحضور القوي للعمال والوالة عبر املراقشة القشلية والشعدية 
لسلطة تداول املجلس واتخاذ القرارات وسلطة تنفيذها؛

خ مع : نسجل كفريق ابتراكي إيجابية بعض مواد هاذ املشروع، 
منها خاصة  تعديل جزء  في  الداخلية  لوزارة  اإليجابي  التعامل  وكذا 
املقدمة من طرف فرق املعارضة، وعلى رأسها تقوية املؤسسة الحزبية 
في عملية اختيار ممثليها ومراقشتهم وغيرها من التعديالت املقشولة التي 

ساهمت في تجويدها، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

املحترم  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  بكرا 
السيد عشد الخالق القروطي، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

صش حرةلخير،

القانون  مشروع  ملناقشة  االبتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول 
يشكله  ما  مستحضرا  بالجماعات،  يتعلق   113.14 رقم  التنظيمي 
املوضوع من اهتمام كشير لدى الفاعلين السياسيين، ملا يكتسشه من 
صفة خاصة باعتشاره مدخال متميزا إلعادة النظر في موضوعات اإلصالح 
الهيكلي للدولة، وإعادة ترتيب األولويات ومجاالت تدخل السياسات 

العمومية.

وفي هذا اإلطار وعند استقراء مضامين مشروع القانون التنظيمي 
الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، يتضح بجالء ووضوح تام، تقاعس 
بدء  الجهوية،  إلنجاح  األساسية  األمور  بشعض  القيام  عن  الحكومة 
التدبير  إنجاح  في  الفقري  العمود  باعتشاره  الالتركيز  ميثاق  بإصدار 
اعتمدتها  التي  للمقاربات  الحكومة  تغييب  على  يدل  كما  الجماعي، 
الحكومات السابقة، وخاصة حكومة التناوب التوافقي التي قاد تجربتها 
السيد عشد الرحمان اليوسفي، على ضرورة إرسال النصوص القانونية 
للبرملان بعد أن يتم التوافق في بأنها مع جل األحزاب السياسية وهي 

نفسها روح املقاربة التي تضمنها وثّمنها وقّواها دستور 2011.

االعتشار  بعين  تأخذ  أن  الحكومة  كان على  ملا سشق ذكره،  وتشعا 
مسألة الالتركيز اإلداري كدعامة أساسية في إنجاح مشروع الالمركزية، 
وهو ورش كان من بأنه أن يعزز ويوضح أكثر أدوار كل املتدخلين في 
السياسات العمومية، وطنيا وجهويا ومحليا، ويحد من بعض النقائض 
والثغرات التي قد تحد من التدبير الجماعي في ظل املنظومة القانونية 
الحالية. فتدخالت رؤساء الجماعات في كثير من املجاالت كالصحة، 
والتعليم، والششاب، وعدد كثير من املجاالت، يعتبر فضوال، واألعراف 
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والتقاليد التي تربو عليها املغاربة هو أن الرئيس هو قائد التنمية املحلية. 
ولذا، هناك اصطدامات يومية في هذا املجال يعانون منها الرؤساء، نظرا 
لتمركز االختصاصات عند السلطات الحكومية وليس عند املنتخشين 

املحليين.

إعدادها ملشروع  في  الالتركيز  الحكومة ورش  تغييب  وفضال عن 
قانون تنظيمي للجماعات، فإنها وأدت كل املقاربات التشاركية وأجرت 
فقط مشاورات صورية، لم تأخذ فيها برأي األحزاب السياسية، ذات 
التوجه املعارض لسياستها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمطالشتها 
االنتخابات،  على  لإلبراف  مستقلة  وطنية  هيئات  إرساء  بضرورة 
وفيما يتعلق أيضا بمالحظتنا على مسودة مشروع القانون التنظيمي 
الذي  املنهجية والشكل  للجماعات، سواء على مستوى عدم سالمة 
أعددتم ووضعتم من خالله هذا املشروع أو على مستوى عدم تطابق 
السليم  بالتنزيل  يتعلق  فيما  خصوصا  وأهدافه،  مشادئه  مقتضيات 
للشاب 9 من دستور اململكة املغربية لسنة 2011. وهي املالحظة التي 

سيبرزها الفريق االبتراكي على النحو التالي:

أوال: عدم سالمة املنهجية والشكل.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

للقوات الشعشية إال أن نؤكد أن  في االتحاد االبتراكي  ال يسعنا 
الحكومة نهجت سياسة الجمود، وعدم األخذ بعين اآلخر حتى في بعض 
املالحظات املنهجية الشكلية التي لها وقع أسا�سي في التصريف الفعلي 
الذي  باملضمون  األقل  على  للجماعات  التنظيمي  القانون  للمشروع 

تمسكت به الحكومة، وهي املالحظات املتمثلة فيما يلي:

هدر  زمن سيا�سي ثمين: ليس هناك اختالف بين جميع الفاعلين  .1-
السياسيين وباقي املهتمين من برائح املجتمع املغربي، في اعتشار موضوع 
معطيات  مع  تفاعله  في  أساسيا  رهانا  الجماعي  التدبير  نظام  إصالح 
الوضع السيا�سي املغربي وتطوره. لكن وعلى الرغم من هذا اإلجماع، 
ي أن منهجية االبتغال الحكومية ال تترجم األهمية 

ّ
يتضح بشكل جل

الدستورية التي يحظى بها موضوع الجماعات الترابية، إذ عوض أن 
تشادر الحكومة إلى االبتغال على هذا املوضوع منذ توليها تدبير الشأن 
العام، فإنها تركت ذلك إلى غاية اقتراب موعد االستحقاقات الذي لم 
يفصلنا عنه إال أيام قليلة، مما جعل من هذه املنهجية منفصلة عن 
رهانات التنزيل الديمقراطي للدستور، بحيث أصشح املنطق الذي يحكم 
املناقشة هو اآلجالت إلجراء عملية االنتخابات، وال يسمح الوقت في 

الغوص في عمق املشاكل التي تعاني منها املجالس املحلية؛

بكل قانوني غير دستوري: إن الحكومة ولألسف لم تحترم  .2-
الدستور حتى في الشكل الذي وضعت فيه مشاريع القوانين التنظيمية 
للجماعات الترابية، ومن بينها ذلك املتعلق بالجماعات، إذ بالرجوع إلى 
الفصل 146 من الدستور يتضح أنه نّص على تخصيص قانون تنظيمي 

واحد يتضمن كافة املقتضيات القانونية املنظمة للجماعات الترابية 
والجماعات.  واألقاليم  والعماالت  الجهات  في  الدستور  حّددها  التي 
ولعل أن تنصيص الفصل 146 من الدستور على قانون تنظيمي واحد 
وليس ثالث لم يكون اعتشاطيا، بل قصده في ذلك هو تحقيق االنسجام 
الترابية الثالث، وكذلك  بين مختلف املقتضيات املنظمة للجماعات 
لتحقيق جودة في التشريع كآلية لتقنين وهو األمر الذي يتأكد ليس 
فقط في الدستور بصيغته باللغة العربية، وأيضا حتى في صيغته باللغة 
الفرنسية الذي نص فيها على قانون تنظيمي واحد وليست عدة قوانين 
تنظيمية، إذ جاء فيه une loi organique. ولكم السيد الوزير، أن 
تعودوا إلى الدستور ملقارنته وتحديد مضمونه بمقارنة صيغته باللغة 

العربية مع صيغته باللغة الفرنسية؛

مشروع قانون تنظيمي بدون ديشاجة أو مقدمة: إن ما يؤكد  .3-
كذلك أن منهجية ابتغال الحكومة جاءت مشوبة بعدة عيوب بكلية 
عند إعدادها لهذا املشروع، هو عدم معرفتها لقواعد التقنين املتعارف 
عليها أو على األقل عدم مراعاتها لهذه القواعد التي استقر ودأب عليها 

العمل التشريعي ليس فقط الوطني بل أيضا حتى في التجارب املقارنة.

وفي هذا اإلطار، فمن املعلوم أن للتشريع العادي املتمثل في القوانين 
العادية أسشاب ومرتكزات يقوم عليها يجب توضيحها وبيانها كمقدمة 
ص أسشاب نزوله 

ّ
للنص القانوني، بل وحتى الدستور له تصدير يشخ

ويوضح مرتكزات تفعيله. فكيف لقانون تنظيمي يأتي في التدرج مشابرة 
بعد الدستور وقشل القوانين العادية، أن يكون بدون ديشاجة أو مقدمة 
تشين مشادئه ومرتكزاته؟ وهذا هو العيب الواضح الذي يطشع بشدة 
مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي أعدته الحكومة والذي نحن 
بصدد مناقشته اليوم، إذ جاء بدون ديشاجة أو مقدمة، األمر الذي 
التنزيل  يؤكد أن الحكومة قامت بإعداده وهي منفصلة عن رهانات 
الديمقراطي الحقيقي للدستور. فهذا املشروع جاء بدون بيان مرتكزاته 
الدستورية ودون توضيح ملشادئه وأهدافه وأسشابه، من خالل ربطها بما 

يمتاز به عند مقارنته بالتجارب السابقة.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

واقع الجماعات املحلية حاليا، آخر تقطيع كان سنة 1992 والتقطيع 
اللي تدار في واحد العدد كثير الجماعات بأنه تقطيع مشّوه. فشالنسشة 
للجماعات القروية، مع ترامي األطراف ديال هاذ الجماعات جغرافيا، 
نتساءل اليوم عن كيفية تدبير الشأن املحلي في هاذ الجماعات، وكيفية 
املغربي  الطفل  تمتيع  وكيفية  الجماعات،  هاته  في  التنمية  تحقيق 
بحقوقه داخل هذه الرقع الجماعية، وكيفية إدماج نساء داخل هاته 

الرقع، وكذلك كيفية العيش الكريم لشيوخنا في هذه الشقاع.

كيف  اليوم:  فالسؤال  املدن،  أو  الكبرى  للجماعات  بالنسشة  أما 
سيمارس رؤساء الجماعات سياسة القرب في مدينة مليونية يصعب 
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عليهم التعرف على سكانها أو حتى على أحيائها ؟ كيف سيمكن الحد 
من مظاهر التشوه العمراني والسكن والشناء العشوائي بواسطة هاذ 
القانون التنظيمي واالختصاصات التي جاء بها ؟ فهناك حاالت مأساوية 

وهاذ القانون غير كاف ملعالجة هاته االختالالت.

ةاعيدرةاوزي ،

إن الدستور جاء بمشدأ ربط املسؤولية باملحاسشة، لكن بالنسشة 
لرؤساء الجماعات ليست هناك أية بروط ملمارسة هاته الصالحيات. 
فامليثاق الجماعي السابق كانت إبارة ملستوى التعليم االبتدائي، نحن 
كفرق معارضة تقدمنا بشهادة الشاكالوريا، الدولة آخذة معركة من 
أجل محاربة األمية، فعلى األقل كان على الحكومة أن تقشل بمستوى 
التعليم األسا�سي. هناك ادعاءات بأنها غير دستورية، ولكن هل هو 
دستوري أن الدولة آخذة في محاربة األمية ومن يرأس التنمية املحلية 
هو أمي؟ يعني هنا تناقض، هنا تناقض صارخ. وأحيي بحرارة من هذا 
والذين  املغاربة،  ثلث  من  أكثر  يمثلون  الذين  املغاربة  األميين  املنبر، 
تعرض عليهم املسؤولية ويرفضون القيام بها نظرا ألنهم يعون جيدا 
بأنهم أميين وغير مؤهلين للقيام بهاته املسؤولية. كما أتأسف كثيرا على 
األميين املهووسين بالسلطة وأتأسف على أسرهم، نظرا ملا يجنوه من 

سوء التدبير املحلي وللمحاسشة التي سيخضعون لها.

ةاعيدرةاوزي ،

بالنسشة لهاذ القانون التنظيمي، كنا كلنا أمل للحد من الترحال 
القانون  يستجب  لم  لألسف  لكن  املال،  سلطات  نفوذ  من  وللحد 
التنظيمي، استجاب بشكل طفيف، ولكن الزال هذا املشهد سنعيشه 
في االنتخابات املقشلة. فسؤالنا اليوم: ما هي اإلجراءات التي ستتخذها 
الحكومة من أجل الحد من هاته املظاهر ؟ أصشح من العار أن نقول 
للشعب املغربي أنا منتخب، ألن املنتخب يحمل كل االتهامات، لكن 

القانون التنظيمي لم يعالج هاته االختالالت.

السيد الوزير، نحن في الفريق االبتراكي أو في حزب االتحاد االبتراكي، 
الديمقراطية  تطوير  أجل  من  بأن  الفكرة  عندنا  وتخّمرت  نأمل  كنا 
الفّعالة  املشاركة  االنتخابات، ضروري من  في  املشاركة  ضروري من 
في تدبير الشأن العام، وترجمنا هذا في املؤتمر االستثنائي عام 1975. 
لكن ماذا سنقول للعازفين اآلن ؟ ألن القانون التنظيمي الذي جاء لم 
يستجب لتطلعات املغاربة. ونطلب منكم السيد الوزير، القيام بشعض 
التعديالت إذ كان اإلمكان قصد الرفع من املشاركة، ألن العزوف يشدو 
من خالل الرأي العام، بأن العزوف هو سمة هاته االنتخابات القادمة.

كنا نأمل السيد الوزير، أن يكون للمغرب حق في اختيار رئيسه، لكن 
لم يتأت ذلك، ألن لحد اآلن املغربي ال يختار الرئيس الذي يقوم بالشأن 
رئيس  ويكون  الجماعيين،  للمستشارين  اختيار  هو  بل  املحلي،  العام 

للمستشارين وليس رئيس للسكان.

الكثير  فيه  يتخشط  الذي  التعمير  ملجال  بالنسشة  الوزير،  السيد 

من الرؤساء وبالنسشة للقانون التنظيمي، بقيت دار لقمان على حالها. 
لم  الواقع  في  ولكن  الرؤساء  ملساعدة  لجنة  هي  الحضرية  فالوكالة 
تكتف بهاذ االختصاص، بل أصشحت تلزم الرؤساء، ومن هذا املنبر، 
تفويضه  االختصاص  هاذ  إمكانية  فالشحث عن  ملزم  الرأي  كان  إذا 
طرقية  ولجن  لجن  هم  الحضرية  الوكاالت  ألن  الحضرية،  للوكالة 
املحافظة  يعني  طرقية،  لجنة  يعني   commission de voirie نقول 
تمارس  اآلن أصشحت  الولوج، ولكن  املحافظة على  التصفيف،  على 

اختصاصات فاقت لجنة الطرقات.

السيد الوزير، بالنسشة للممتلكات الجماعية فهي في مهب الريح 
وحتى القانون التنظيمي هنا لم يأت بجديد، فالطرقات الجماعية لحد 
الشأن  أموال. كذلك  عليها  الجماعات، وتصرف  بملكية  ليست  اآلن 
بالنسشة للملك الخاص للدولة املتواجد داخل التراب الجماعي، فمن 
خالل القانون التنظيمي ليس هناك من محفز لالستغالل لهاذ امللك 
الخاص للدولة أو امللك املائي، فهناك تأخر كثير بالنسشة لتحديد امللك 

العام املائي.

السيد الوزير، بالنسشة للجشايات املحلية، فالقانون التنظيمي لم 
يفتح املجال للمجالس املحلية من أجل خلق مداخيل قارة للجماعات، 
من خالل استخالص ضرائب ناتجة عن رواج محلي أو عن بيع عقارات 
محلية أو يعني هنا تشقى مداخيل الجماعة حشيسة الدعم الذي تقدمه 

الوزارة.

وفي األخير، أبكر السيد الوزير على املجهود الذي قام به مع لجنة 
الداخلية، وعلى االبتغال املارطوني ال هو وال الطاقم املرافق له، وكذلك 
السادة أعضاء لجنة الداخلية، ألن في الحقيقة قاموا بواحد العمل 

ماراطوني من أجل الوصول ملناقشة عامة في هاذ اليوم هذا، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب. نواصل الكلمة اآلن للفريق الحركي، الكلمة 
للسيد النائب املحترم السيد خليل الصديقي، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرخليلرةاصديقي:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1،

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يطيب لي أن اتناول الكلمة في هذه الجلسة، أن أتدخل باسم الفريق 
املتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  الحركي، بخصوص مشروع 
بمجالس الجماعات واألقاليم، بحيث أن هذا املشروع سيشكل حلقة 
أساسية في مسلسل النصوص التشريعية الهادفة إلى تنزيل اإلصالحات 



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان2 2  

الدستورية واملؤسساتية، التي من بأنها إفراز مؤسسات ناجعة وذات 
مصداقية تكون في مستوى تطلعات كافة برائح املواطنين. وهذا لن 
يأتي حسب منظورنا في الفريق الحركي إال بجماعة ترابية بأبعاد تنموية، 
من خالل وضع البرامج وإنجاز املشاريع الجماعية واإلقليمية، تكون لها 
آثار ملموسة على املستوى االقتصادي واالجتماعي على الصعيد املحلي 
وعلى املواطنات واملواطنين بصفة عامة، وفق مقاربة تسعى في عمقها 
إلى التجانس والتكامل في العمل واالرتقاء بطرق االبتغال، انسجاما 
مع املقتضيات الدستورية الهادفة إلى إعادة النظر في دور الجماعات 
الترابية كفاعل محلي أسا�سي، حيث رفع هذا املشروع من منسوب 
التدبير الديمقراطي املحلي والتخفيف من ثقل الوصاية دون التفريط 

بطشيعة الحال في املتابعة واملصاحشة املتمثلة في املراقشة اإلدارية.

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

بتنبر   12 بظهير  إحداثها  منذ  واألقاليم  العماالت  بكلت  لقد 
1963 إلى اليوم الحلقة الضعيفة في نظام الالمركزية باملغرب، لكون 
مجالسها تنتخب بطريقة غير مشابرة، وال يملك رؤساء هذه املجالس 
سوى اختصاصات رمزية، بينما يقوم عامل العمالة أو اإلقليم بتنفيذ 
مقررات املجلس. فهو ينفذ امليزانية، ويضع الحساب اإلداري، كما يتخذ 
جميع التدابير في مجموع من امليادين األخرى، كتحديد أسعار الرسوم 

وإبرام الصفقات، وتدبير األمالك وغير ذلك.

ومن األسشاب التي جعلت العماالت واألقاليم لم تتطور كجماعة 
محلية، كونها تتميز بازدواجية وظيفية، بحيث تشكل في آن واحد جماعة 
محلية من جهة، ومجاال ترابيا لتمثيل الدولة على املستوى املحلي، من 
خالل تواجد العمال واملصالح الخارجية للوزارات. كما أنها لم تكن 
تحظ باهتمام في املستوى املطلوب، إذ لم يصدر بشأنها قانون جديد 
سوى في سنة 2002 الذي أبقى على الصالحيات الواسعة ملمثل السلطة 
املركزية دون أن يقابله الرفع من مكانة املجلس ورؤسائها، بالرغم من 
أنه جاء بشعض املستجدات ليكون منسجما مع امليثاق الجماعي لسنة 
2002، على األقل من الناحية الشكلية، حيث أحدث ألول مرة نظاما 
للمنتخب. وجاء كذلك بسرد وتصنيف جديد لالختصاصات قسمها إلى 
اختصاصات ذاتية وأخرى يمكن نقلها إليها من طرف الدولة، باإلضافة 

إلى اختصاص تقديم اقتراحات وآراء استشارية.

وقد بقي األمر على ما هو عليه إلى حين صدور دستور 2011، الذي 
غير من الوضع القانوني للجماعات الترابية بضفة عامة، دون أن يذهب 
إلى حد إقرار االنتخاب املشابر ملجلس العماالت واألقاليم، والذي جاء 
على إثره مشروع القانون التنظيمي حول العماالت واألقاليم الذي هو 

موضوع نقابنا في هذه الجلسة.

لذا فإننا اليوم سيدي الرئيس، ونحن نتناول بالدراسة والتحليل 
مشروع القانون التنظيمي حول العماالت واألقاليم وكذا باقي املشاريع 
ذات الصلة، نوجد أمام فرصة تاريخية من أجل تطوير نظام الالمركزية 

صالحيات  من  الجديد  املغربي  الدستور  يمنحه  ملا  نظرا  بشالدنا 
واختصاصات. فنحن نعتبر بأن هذا املشروع من بأنه تأهيل العماالت 
واألقاليم لتلعب دورها كجماعة ترابية قائمة بذاتها بجانب الجماعة 
والجهة، باإلضافة إلى تأهيل العالم القروي الذي لم يتخلص بعد من 
وضعية التردي والتهميش والعجز االجتماعي، حيث أناط هذا املشروع 
كتوجه عام بالعمالة واإلقليم والنهوض بالتنمية االجتماعية في الوسط 

القروي.

ةاعيدرةا ئيس،

حض ةترةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمي1،

الرقي بتدبير الشأن املحلي يحظى بأهمية  من املؤكد أن موضوع 

جد بالغة لدي مختلف الفاعلين السياسيين، سواء برملان أو حكومة 

من  رزنامة  في  انخرط  الذي  املغرب  أن  حيث  سياسية،  أحزاب  أو 

اإلصالحات وفق حلقات متدرجة ومسترسلة، جعل سياسة الالتركيز 

والالتمركز في صلب األوراش اإلصالحية التي يخوضها بعزم وثشات.

غير أن ما ال يجب إغفاله هو الشق املتعلق بالتمويل، فالبد من 

يخص  فيما  الدستورية،  املقتضيات  تفعيل  أهمية  على  التأكيد 

الترابية األخرى على موارد  الجماعات  وباقي  العماالت واألقاليم  توفر 

مالية ذاتية وموارد كافية مرصودة من قشل الدولة. وبالتالي، فإن كل 
يكون  أن  الترابية يجب  الجماعات  إلى هذه  الدولة  تنقله  اختصاص 

مقترنا بتحويل املوارد املطابقة له. ومن هذا املنطلق، نعتقد في الفريق 

بواسطة  تنتخب  أنها  بحكم  واألقاليم  العماالت  مجلس  أن  الحركي 

االقتراع الغير املشابر، فإنه يتعين بأن تبرم مع الدولة ما يششه عقود 

برامج، على أساس أن يتم توجيه االعتمادات ملشاريع مضشوطة تراقب 

الدولة مدى التزام هذه املجالس بتطشيقها.

فشاإلضافة إلى الشحث عن السشل الكفيلة بسد العجز في مجاالت 

والتجهيزات، فمجالس  التحتية األساسية  والشنيات  البشرية  التنمية 

العماالت واألقاليم، بحكم هذا املشروع، ستكون مستقشال هي أحد 

املفاتيح األساسية واألبواب الرئيسية لدخول عهد التدبير الديمقراطي 

متطلشات  االعتشار  بعين  يأخذ  الذي  املحلي،  املستوى  على  الشفاف 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

العماالت  مجالس  جعل  إلى  مدعوة  فالحكومة  أخرى،  وبعشارة 

املواطنين  وانشغاالت  اهتمامات  من  جدا  قريشة  وحدات  واألقاليم 

وانتظاراتهم، بأنها في ذلك الجهات والجماعات املحلية، والحل األمثل 

لكل اإلبكاالت التي عجز عن تدبيرها املركز. كما أن هذا الخيار سيفتح 

باب املنافسة بين مختلف املجالس والعماالت واألقاليم إلرساء الشنيات 

التوزيع  يراعي  منظور  وفق  أكثرها،  وما  متطلشات  بمختلف  والوفاء 

العادي للثروات على املستوى الوطني.
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ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

رأينا  أبدينا  الذي  املشروع  هذا  تفاصيل  في  الخوض  ودون 
بخصوصها، فإننا نقول بأن املشاركة الشعشية للدستور الجديد الذي 
جاء بإصالحات جوهرية ومتقدمة، يتطلب منا جميعا، حكومة وأحزاب 
سياسية ومجتمع مدني وجميع األطراف املعنية، الحرص على إنجاح 
والديمقراطي  املؤسساتي  بمدلولها  املقشلة،  االنتخابية  االستحقاقات 
العميق، وذلك باإلعداد الجيد لالستحقاقات االنتخابية املقشلة، سواء 
الجهوية أو الجماعية أو املهنية أو تلك املرتشطة بانتخاب أعضاء مجلس 

املستشارين.

ولعل املنهجية التشاركية التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 
التنظيمي ملجالس العماالت واألقاليم الذي نحن بصدد املصادقة عليه 
ستجعلنا  تدارسناها  التي  لالنتخابات  املؤطرة  القوانين  وباقي  اليوم، 
ننخرط في هذه الدينامية متفهمين اإلكراهات، ومؤمنين في نفس الوقت 

بمنهجية التدرج في اإلصالحات.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

تحمل  في  املعنية  األطراف  جميع  تتأهب  أن  صادقين  نتمنى 
مسؤولياتها السياسية، وأن تنخرط بحسن نية ونكران ذات وبنظرة 
مستقشلية لواقع أحسن ملغرب املستقشل، إلنجاح املحطات االنتخابية 
املقشلة التي نعول عليها كثيرا من أجل االستمرار في سياسات اإلصالحات 

السياسية.

كما أتوجه في النهاية إلى الحكومة، في شخص السيدين الوزيرين، 
على مجهوداتهما الكشيرة من أجل إخراج هذا القانون وفق رؤية تشاركية 
تراعي مختلف التوجهات، وبكرا على حسن اإلنصات والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيدة النائشة املحترمة 
السيدة فاطنة الكحيل، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرف طبلرةاكحيلر:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة القانون التنظيمي 
113.14 املتعلق بالجماعات.

اللجنة،  داخل  متميزا ومستفيضا  نقابا  املشروع عرف  إن هذا 
استنادا على مجموعة من املراجع وكذلك من املالحظات والتوصيات، 
حين  إلى   2014 منذ  األولى  للمسودة  التشاورية  املحطات  كل  خالل 
اعتمادها من لدن لجنة الداخلية بمجلس النواب بناء على املشادئ 

األساسية كما حددها الدستور.

العام  الترابية ليست معزولة عن املجهود الوطني  إن الجماعات 
إلى  باإلضافة  الترابية،  الجماعات  تعتبر  بل  التنموي،  سياقه  في 
الجهات ومجالس العماالت واألقاليم، بوابة لتفعيل وتنزيل وتصريف 
السياسات العامة على املستوى املحلي وفق بعد ديمقراطي ال مركزي 

يتوخى باألساس القرب من املواطنين.

ومن هذا املنطلق، فإن القانون وبالذات هذا املشروع القانون، 
يعتبر قفزة نوعية تؤسس ملرحلة جديدة في تدبير الشأن املحلي، تتما�سى 
مع الرهانات والتحديات وتواكب املتغيرات واملستجدات محليا وطنيا 

ودوليا.

ةاعيدرةا ئيس،

الجماعي  الالمركزي  مستوى  على  السابقة،  التجارب  كانت  إن 
املحلي، مشوبة بمجموعة من الثغرات والنقائص التي جاء هذا املشروع 
ملعالجتها، فإن التجربة املغربية في هذا الجانب تكت�سي صشغة التميز 
باملقارنة مع تجارب دولية مماثلة، وذلك بشهادة العديد من الفاعلين 
الدوليين املدلى بها في مجموعة من املؤتمرات واملنتديات الدولية التي 
خاضت فيها هذا املوضوع منذ محطة 1960 التي اعتمدت فيها نظام 
بمحطة  ومرورا  الحديثة،  الدولة  بؤون  لتدبير  كطريقة  الالمركزية 
1976 التي عرفت االنطالقة الحقيقة لنظام الالمركزية املغربية وكذلك 
محطة 2002 التي تم من خاللها إقرار مجموعة من املشادئ الحديثة 
الوصاية،  وتخفيف  املنتخب  ونظام  والتعاون  كالشراكة  التسيير  في 
ومحطة 2009 التي تم خاللها دعم الشراكة والتعاون كطريقة ناجعة 
في تدبير التنمية املحلية، من خالل إحداث بركات التنمية املحلية أو 
من خالل مجموعة التجمعات الحضرية، فاألكيد أن هذه التراكمات 

تعتبر إيجابية.

ةاعيدرةا ئيس،

وقدم  بالغة،  أهمية  تكت�سي  تدابير  بعدة  املشروع  هذا  جاء  لقد 
العديد من األجوبة عن اإلبكاالت التي كانت مطروحة، ومنها إبكالية 
عدم انسجام األغلشية، وإبكالية أداء الجماعات ذات نظام املقاطعات، 
وآلية التعاون بين الجماعات الترابية، وكذا اإلبكاليات التي تعاني منها 
التي  باملهام  القيام  تستطيع  ال  التي  بالخصوص  القروية  الجماعات 
تتعلق بتجسيد  إلى اختالالت أخرى  في اختصاصاتها، إضافة  تدخل 
املفهوم الحقيقي لسياسية القرب والحكامة الجيدة، وتحقيق التنمية 
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وسلطة  الجماعاتية،  الحياة  وتخليق  املجالس،  واستقرار  املحلية، 
الرئيس، والنظام املالي للجماعات، باإلضافة إلى تحديد املسؤوليات، 

ونظام املنتخب واإلدارة الجماعاتية.

إن اإلجراءات التي جاء بها هذا املشروع وإن كانت غير كافية، فإنها 
على كل حال تشكل بوابة حقيقية لجعل الجماعة بريكا حقيقيا في 
تلشية  على  قادرا  تنمويا  وفاعال  محليا،  العمومية  السياسات  تنزيل 
الديمقراطي  الشعد  لتسجيد  وإطارا  املحلية،  املجتمعية  الحاجيات 
تفاعل املشروع مع هذه اإلبكاالت  على هذا املستوى كذلك. ولعل 

واالختالالت والتراكمات تجسده املضامين األساسية التالية:

أوال: مشدأ التدبير الحر؛ .-

ث ني : تفعيل مشدأ التفريع؛ .-

ث اث : اعتماد مشدأ التدرج في الزمان والتمايز في املجال عند  .-
ممارسة االختصاصات املشتركة واملنقولة؛

رةنع : التصويت العلني؛ .-

خ مع : التعاون والتضامن؛ .-

أو  رئيسة  طرف  من  التنظيمية  السلطة  ممارسة  س دس :  .-
رئيس الجماعة؛

س نع : إخضاع قرارات ومقررات الجماعة لرقابة مشروعية  .-
دون غيرها؛

في  القضاء وحده  اختصاص  على  التنصيص  وأخيرا:  ث مب   .-
جميع املنازعات.

ةاعيدرةا ئيس،

إننا في الفريق الحركي، نعتبر بأن لتفعيل نظام الجماعاتي التفعيل 
األمثل، فالبد من إمكانيات مالية توازي الحاجيات الحقيقية، والبد 
كذلك من نخب مؤهلة بمقياس الكفاءة والنجاعة واملردودية، والبد 
كذلك من إعادة النظر في التقسيم الترابي لخلق جماعات قوية فاعلة، 
بموارد حقيقية، ترفع وتيرة التنمية واالستثمار، وكذلك إدارة جماعاتية 
كفأة. كما يتعين إعطاء مكانة متميزة للمرأة والششاب في التدبير، ألن 
التجربة أثشتت وأكدت أن الحضور النسائي والششابي يعتبر فاعال في 
حسن التدبير والتربيد والتخليق. كما نعتبر بأن روح القانون ال يمكن 

أن تتشلور فعليا إال من إخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود.

ةاعيدرةا ئيس،

باسم الفريق الحركي، أود أن أثمن الدور الذي تضطلع به وزارة 
الداخلية بوزيريها، بواليتها ووالتها، وعّمالها، وكذلك سلطاتها املحلية، 
من بيوخ، ومقدمين، الذين نطلب من الحكومة أن تحسن وضعيتهم، 
ألن وال بك أن تعشئتهم جميعا جزء من النجاح ما نربو إليه جميعا، 
محطة  محالة  ال  ستشكل  التي  املقشلة  االستحقاقات  نجاح  وهو  أال 

أساسية في تاريخ املغرب ما بعد دستور 2011، آملين أن تكون انتخابات 
ديمقراطية ونزيهة وبفافة وبنسشة مشاركة عالية.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

ال يمكنني أن أختم كلمتي هذه دون أن أقول، وأعتز أيما اعتزاز 
بااللتفاتة املولوية السامية، التي بّرف وكّرم بها ومن خاللها صاحب 
جماعات،  ورؤساء  رئيسة  من  مجموعة  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة 
أمام  متعددة  حكومية  وقطاعات  الجماعات  بين  اتفاقيات  بتوقيع 

صاحب الجاللة.

لهذا  تثميننا  عن  الحركي  الفريق  باسم  أعبر  أن  أود  الختام،  في 
املشروع، ألنه مشروع يؤسس لتحول جذري وعميق في سياسة القرب، 
في العمل الجماعاتي، بمشاركة الرجال والنساء والششاب، أبكر لكم 

حسن اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة املحترمة، واآلن الكلمة للفريق الدستوري، 
السيد النائب املحترم السيد الخليفي اقدادرة، تفضلوا السيد النائب.

ةاعيدرةاب ئبرةلخليفيرةقدةدرة:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

في  الدستوري،  اإلتحاد  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
إطار مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين يتعلق األول بالعماالت 

واألقاليم ويتعلق الثاني بالجماعات املحلية.

يندرج املشروع األول واملتعلق بالعماالت واألقاليم في سياق ورش 
بشعد  ترابية  كجماعة   2011 الدستور  عليها  نص  التي  اإلصالحات 
وسطي بين ما هو محلي وما هو جهوي، في اتجاه تأهيل هذا الشعد ضمن 
املنظومة التشريعية الترابية، باالرتكاز على نفس املقومات الهندسية 

لكل من الجهات والجماعات.

وعلى الرغم من اعتماد التنظيم اإلقليمي منذ سنة 1963 وقشل 
للمجالس  القانونية  الوضعية  ظلت   ،1976 لسنة  الجماعي  امليثاق 
والعماالت متخلفة قياسا مع التنظيم املحلي. وجاء هذ املشروع ملنح 
هذه املجالس هويتها الترابية اإلقليمية، كمؤسسة صاعدة في املنظومة 
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الترابية قائمة لذاتها، وكمكّون فاعل نسبيا إلى جانب كل من املجلسين 
الجهوي والجماعي.

إننا بصدد تفسير جديد للعالقة بين مجالس األقاليم والعماالت، 
بوصفها أشخاصا معنوية ترابية، وبين ممثل اإلدارة املركزية باإلقليم 
أو العمالة، حينما أصشح رؤساء هذه املجالس آمرين بالصرف. لذلك، 
وجب التسريع بإخراج املراسيم املؤطرة لهذا املشروع في وقت قيا�سي 
اإلقليم  ومجلس  اإلقليم  أو  العمالة  ومجلس  العمالة  بين  للفصل 

لتفعيل هذا القانون.

وجدير بالذكر، أن نفس املالحظات واملؤاخذات وحتى االقتراحات 
التي خصصناها ملشروع القانون التنظيمي للجهة تنطشق في مجملها على 
هذا املشروع، على اعتشار أن بنية هذه النصوص متكاملة بل وتتقاطع 
فيما بينها بنسشة كشيرة، كمشدأ التدبير الحر، ومشدأ التضامن والتعاون، 

ومشدأ التفريع كأساس لتوزيع االختصاصات.

وهكذا، نسجل بكل إيجابية املكتسشات الجديدة التي جاء بها هذا 
املشروع، وكذا مستجداته بخصوص تعزيز مركز رئيس مجلس العمالة 
السلطة  ممارسة  من  وتمكينه  السابق،  بالوضع  مقارنة  اإلقليم  أو 
التنظيمية، وكذا تخويل مهمة العمالة أو اإلقليم سلطة التداول بكيفية 
تعزيز وضعية  اعتماد  إلى  املشروع  إلى جانب سعي هذا  ديمقراطية، 
املنتخشين والتي نعتبرها غير كافية أو مرحلية، وكذلك تأهيل إدارة هذه 

املجالس والرفع من مستوى أساليبها التدبيرية.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

إذا كان ما أتينا على ذكره ضمن إيجابيات هذا النص، فإنه إلى 

التنظيمي  القانون  مشروع  حول  لدينا  كانت  التي  املؤاخذات  جانب 

للجهات، والتي نراها تنطشق إلى حد كشير على هذا النص، فإنه ال يخلو 

من ثغرات واضحة على مستوى االختصاصات والصالحيات، إذ يكاد 

يختزل هذه االختصاصات في الهوية القروية للمجالس، ولم يستحضر 

السوسيو  وللتحوالت  الترابي  للتنظيم  الجديد  الواقع  املشروع  نص 

ديمقراطية والجغرافية الراهنة، إذ أن أزيد من 60 % من الساكنة 

تجمعات  عن  عشارة  أضحت  منها  القروية  وحتى  حضرية،  أصشحت 

سكنية بشه حضرية، مما يفرض إعادة النظر في مفهوم الطابع القروي 

الطابعين  بين  تمزج  التي  الجديدة  الحضرية  الجغرافيا  باستحضار 

الحضري والقروي. لذا، كان من املفروض أن يواكب التنظيم اإلقليمي 

كذلك،  النوعية.  حاجياتها  وإبشاع  تأهيلها  إلعادة  التحوالت  هذه 

لدنيا هاجس آخر يتمثل في املرحلة االنتقالية لهذه املجالس، ملأسسة 

الوضع الجديد وتكريس ذاتية هذه املجالس لفرض استقالليتها املالية 

واإلدارية والتدبيرية، وإحداث التميز النوعي املفروض فيها إلى جانب كل 

من املجلسين الجهوي والجماعي.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

بالرغم من كثرة مؤاخذاتنا  إيجابا مع هذا املشروع  تفاعلنا  لقد 
عليه، حتى ال نتهم بالعرقلة والتماس التأجيل كعادة الشعض ورمينا 
بذلك، وتقدمنا بعدة تعديالت، توخينا منها رفض مشدأ التمايز والتدرج، 
على أساس تمكين بالدنا من منظومة متكاملة للحكامة الترابية، باتجاه 
تعميق املمارسة الديمقراطية املحلية، وكذلك ضمان التطشيق السليم 
للقانون، وتقوية الحضور الحزبي، وتخليق ممارسة رؤساء املجالس، 
من خالل ضمان االختيار الديمقراطي واحترام التعددية، وتفعيل مشدأ 
املناصفة، وحماية التدبير املحلي من أي تشويه لالختيار الديمقراطي، 
وعدم املساس بمشدأ التدبير الحر، وغيرها من التعديالت التي تصب في 

تجويد النص وفي تقوية مكانة مؤسسة العمالة أو اإلقليم.

ونسجل بهذه املناسشة، التجاوب النسبي الذي أبدته الحكومة في 
تعاطيها مع هذه التعديالت، والتي تصب جميعها في تعزيز وتقوية هذه 
والتدبيرية،  اإلدارية  باملنظومة  لالرتقاء  أسا�سي  كمدخل  اإلصالحات 
املجلسين  من  كل  جانب  إلى  فيها،  املفروض  النوعي  التميز  وإحداث 

الجهوي والجماعي.

أما بخصوص القانون التنظيمي للجماعات، فإننا في فريق االتحاد 
الدستوري، نؤاخذ الحكومة وأغلشيتها عن التراجع املهول الذي حدث 
فيما يتعلق بحاالت التنافي بين رئاسة املجلس والعضوية في الحكومة، 
إرضاء فقط لعضوين في الحكومة، وكأننا ال نشرع للمغاربة، ولكننا 
نشرع تحت الطلب. وهكذا، وبدل أن ننفتح عن الكفاءات املحلية نعمد 
إلى االنغالق على ذواتنا خدمة ألهداف سياسية ضيقة. فإذا كنا نجمع 
على عدم قدرة شخص الجمع بين رئاسة جماعتين ترابيتين محدودتين 
االختصاص، كيف نقّر على قدرة وزير يسير الشأن الوطني أن تكون له 

القدرة في نفس الوقت على تدبير جماعة ترابية.

وخارج إطار النص كذلك، كنا نود أن نناقش هذا املشروع الهام 
حصل  الذي  الكشير  التأخير  بفعل  الذي  الزمني  الضغط  عن  بمنأى 
في أبغال الحكومة، مما حّتم أجندة انتخابية ضيقة تنذر من اآلن 
ع إلى إعادة 

ّ
بضعف املشاركة، بل وألجل الدفع بهذه املشاركة، كنا نتطل

النظر في نمط االقتراع وتكريس املقاربة التشاركية وغيرها من الشروط 
الضرورية إلنضاج املواقف وتوفير الشروط الضرورية إلخراج قانون 

تنظيمي يليق باألهداف والتوجهات الدستورية املتقدمة.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ومعلوم  للجماعات،  تنظيمي  قانون  مناقشة مشروع  بصدد  إننا 
أن النظام الجماعي كان هو األكثر تطورا من بين املستويين اآلخرين 
للمنظومة الترابية. لقد حّقق هذا النظام طفرات مهمة بدء من امليثاق 
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الجماعي لسنة 1976، حيث بكلت الجماعة مدرسة وطنية ديمقراطية، 
وأفرزت نخشا محلية، وحّققت نجاحات وتعاقشت عليها ألوانا سياسية 
مختلفة، األمر الذي كان يفرض على هذا املشروع أن يحّقق مسافة 
نوعية خاصة، مقارنة مع ما تحقق، وهو ينطلق من تشخيص ألوضاع 
كاملرأة  املجتمعية  الشرائح  تمثيلية  الجماعة، من حيث ضعف  هذه 
والششاب، وضعف الحكامة واملنظومة اإلدارية التي ال ترقى إلى األدوار 

املتنامية للجماعات املحلية وخاصة جماعات املدن الكبرى.

غير  املشروع،  هذا  في  الثغرات  هذه  نعالج  أن  املنتظر  من  وكان 
أن الشكل الذي أتى به يعطينا االنطشاع بأنه لم يستوعب كل هذه 
اإلبكاليات الحقيقية، مما ينشأ بأن مقاربة الحكومة هي مقاربة تقنية 
ال  ولكن  الجديدة،  املصطلحات  وكذا  املستعملة  اللغة  صعيد  على 
ف 

ّ
يذهب بعيدا في إعمال ربط املسؤولية باملحاسشة، بقدر ما نستش

منه تشني املقاربة التي تتمثل في استمرارية التدبير املشترك وليس التدبير 
الحر كما جاء به الدستور، ما نعتبره التفافا على الحمولة الديمقراطية 

لهذا األخير.

إن املشروع الذي نحن بصدده، سعى قدر اإلمكان إلى استخالص 
بعض العبر من التجارب واملمارسات الفعلية قصد مواجهة االختالالت 
املعاينة في تدبير هذه املجالس، وذلك من خالل الحرص على انسجام 
مكونات األغلشية وإقرار التصويت كقاعدة للتداول، وحذف الحساب 
التدبيرية  القدرات  تعزيز  للتدقيق، وكذلك  بتقرير  وتعويضه  اإلداري 
للجماعة عبر التنصيص على إحداث مديرية عامة للمصالح، وغيرها 
نظام  ذات  الجماعات  أداء  تحسين  إلى  الرامية  األخرى  املصالح  من 

املقاطعات.

وما دمنا بصدد االختصاصات، كنا نأمل أن تشدع الحكومة نصوصا 
بناء  في  الخصوصيات  تراعي  الترابية  املنظومة  متكاملة على مستوى 
هذه االختصاصات، على نحو يجعلها متكاملة وليس متداولة كما هو 
الحال في هذه املنظومة، حتى أننا ال ندري أين تشدأ هذه االختصاصات 
التعاون  مشادئ  أفرزته  ما  إليها  نضيف  عندما  خاصة  تنتهي،  وأين 
والتعاضد من إمكانيات جديدة بهذا الخصوص، مما يؤدي إلى ضشابية 
في االختصاصات. ويستفحل األمر عندما تقابل ثقل هذه االختصاصات 
كثرة اإلحاالت على نصوص تنظيمية مكملة قد تأتي متأخرة أو يتم رهنها 
بتدخالت أخرى، مما يضفي على هذه االختصاصات كثيرا من التداخل 
وعدم الوضوح، ويجعلها تتناقض واملمارسة الديموقراطية التي ينشغي 

أن نتعهدها ونقوم بصيانتها لالرتقاء بالديمقراطية املحلية.

ةاعيدرةا ئيس،

رغم هذه املالحظات التي أبديناها، فإننا تعاملنا في فريق االتحاد 
الدستوري بمعية فرق املعارضة، بكثير من املسؤولية والوعي بمتطلشات 

املرحلة وتقدمنا بعدة تعديالت توخينا منها ما يلي:

ضرورة تضمين القانون التنظيمي للجماعات بحاالت التنافي  .-

وحاالت منع الجمع بين االنتدابات، وأحكام تحسين تمثيلية النساء 
داخل مجالس الجماعات؛

تضيف  كنصوص  التنظيمية  النصوص  اعتشار  عدم  .-
القانون  اختصاصات  من  ذلك  أن  اعتشار  على  أخرى،  اختصاصات 

التنظيمي؛

ضمان السرعة والفعالية في انتخاب هياكل املجالس؛ .-

أجرأة مشدأ املناصفة املنصوص عليها دستوريا؛ .-

تكريس ثقافة االستقرار في رئاسة املجالس الجماعية؛ .-

تقوية دور مكتب املجلس إقرارا ملشدإ التدبير وحماية التدبير  .-
الجماعي من أي تشويه لالختيار الديمقراطي؛

تكريس ضمانات قضائية في التدبير الجماعي؛ .-

دون  التقا�سي  بحق  القا�سي  الدستوري  للمشدإ  االنتصار  .-
بروط أو بكليات؛

إقرار ربط املسؤولية باملحاسشة وتكريس مشدإ التدبير املرتكز  .-
على النتائج؛

اعتماد املؤهل العلمي كشرط للترشح ملنصب الرئاسة، وصوال  .-
الجديدة  املسؤوليات  حجم  إلى  االرتقاء  وكذا  الجيدة،  الحكامة  إلى 

للجماعات الترابية.

ينشغي  السياسية،  الفضيلة  باب  ومن  تعديالتنا،  توخته  ما  هذا 
أن  علما  باإليجاب،  بعضها  مع  نسبيا  تعاملت  الحكومة  بأن  اإلقرار 
تعديالت أخرى تم رفضها ورغم وجاهتها وأهميتها، مثل ضرورة التوفر 
على مؤهل علمي كشرط لولوج مناصب املسؤولية بالجماعات الترابية.

وعموما، فإننا نعتبر أن دور الجماعات املحلية هو دور رائد في بالدنا 
واختيار ديمقراطي أصيل، ونعتبر هذا الورش تكملة للمحطات السابقة 
وفي اتجاه تطويرها خدمة للديمقراطية املحلية، وضمانا لخدمات القرب 
من املواطنين، مما يحتم ضرورة مدها باآلليات والوسائل الالزمة وعلى 
رأسها ضرورة التفكير في تطوير إدارة لهذه املجالس، مما يتناغم وطشيعة 
أدوارها ومسؤولياتها الجديدة، وسنعود إليها في تعديالتنا املرفوعة إلى 
الجلسة العامة، آملين أن تراجع الحكومة وأغلشيتها موقفها منها وقشولها 

كي نراجع موقفنا من التصويت على هذين املشروعين، وبكرا لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاع دةروةاعيدةترةابوةبرةملحترمو1،

للدراسة  املخصصة  التشريعية  الجلسة  هللا  باء  إن  سنواصل 



2 7 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( 

الثالثة  الساعة  على  التنظيميين  القانونين  هذين  على  والتصويت 
والنصف إن باء هللا،ررفعترةلجلعل.

ةاعيدربفيقررب د0ررئيسرةلجلعل:

نستأنف الجلسة التشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم، وأيضا 
مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، والكلمة اآلن 
لفريق التقدم الديمقراطي، أعطي الكلمة للسيد النائب املحترم السيد 

بوعزة الركبي فليتفضل مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدربوعزةرةا كبي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمي1،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي لبسط 
وجهة نظرنا فيما يخص مشروع القانون التنظيمي املتعلق بمجالس 
العماالت ومجالس األقاليم، وكما عبرنا عنها خالل جميع مراحل إعداد 
هذا املشروع إلى حين التصويت عليه في لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة، إضافة إلى ما عبرنا عنه من مواقف 
ومشروع  بالجهات،  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  يخص  فيما 

القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.

وفي هذا الصدد، فإن قناعتنا راسخة في أن تطوير هذه الوحدات 
الترابية سيساهم بكل تأكيد في تحقيق التنمية املستدامة والشاملة 
بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والشيئية لكل التراب 
الوطني، تنمية تجعل املواطنة واملواطن املغربي في صلب السياسات 

العمومية.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

إن فريق التقدم الديمقراطي يتشنى التفعيل الديمقراطي لدستور 
2011، والذي أسس ملنظومتنا للجماعات الترابية مشنية على مشادئ 
التدبير الحر والتفريع والتضامن والتعاضد من بين املكونات املجالية، 
وجعل من الديمقراطية التمثيلية والتشاركية مداخل إلدماج جميع 

مكونات املجتمع في الديناميكية التي تعرفها بالدنا.

هذه  تأسيس  في  يتمثل  كان  طموحنا  فإن  األساس،  هذا  وعلى 
الوحدات الترابية على املشادئ الدستورية السالفة الذكر، وتمكينها من 
الوسائل واآلليات الالزمة لتدبير بؤونها ويجعلنا ننظر إلى الجماعات 

الترابية وفق مقاربة باملة تستحضر ثالث عناصر أساسية:

أوال: األدوار واملهام املنتظرة من هذه الوحدات الترابية، وذلك من 
أجل االستجابة للحاجيات املتزايدة واملتنوعة للمواطنين واملواطنات 
وفق رؤية تتعامل مع باقي مكونات منظومة الجماعات الترابية األخرى 
كوحدات متكاملة في ما بينها وبين السلطات املركزية للدولة في إطار 

التعاون والتآزر؛

كونها  فرغم  الترابية،  الوحدات  هذه  تجربة  محدودية  ث ني : 
تأسست ألكثر من خمسين سنة، إال أن إطارها القانوني لم يرق إلى 
مستوى املجالس الجماعية، سواء من حيث التدبير واالختصاصات 
أو من حيث وسائل العمل، إذ ظلت هذه املجالس لصيقة بسياسة 
الالتركيز في جوهرها أكثر من الالمركزية الترابية، وبالتالي لم تستطع 
أن تواكب التحوالت الكبرى التي نهجتها الدولة في مجال توسيع وتنويع 

اختصاصات الجماعات املحلية؛

فريقنا  ظل  حيث  الدستور،  لتفعيل  العامة  السياقات  ث اث : 
يؤكد على خلق نوع من التجانس والتناغم بين اإلطار القانوني املنظم 
في  الواردة  والبرامج  األهداف  لشلوغ  أنواعها  بكل  الترابية  للجماعات 
الدستور، وما نسجله بإيجابية في فريقنا هو أن هذه الوحدات الترابية 
املحلي  والتدبير  التسيير  في  العامة  املشادئ  لنفس  خاضعة  أصشحت 
الذي يستمد روحه من املقتضيات الدستورية ومن قواعد الحكامة، 
عالوة على التركيز على الجانب االجتماعي بالنسشة للمجالس اإلقليمية 
ومجالس العماالت على مستوى االختصاص، وهو ما من بأنه أن يقوي 
من حضور هذه املجالس املنتخشة في ممارسة اختصاصاتها، ألنه على 
طول تجربتها منذ أن تأسست لم تعرف نفس االجتهاد والتراكم اإليجابي 
ظلت  بحيث  األخرى،  الترابية  الجماعات  مستوى  على  تحقق  الذي 
املقررات  تداول  لسلطة  تفتقر  األقاليم  ومجالس  العماالت  مجالس 

واتخاذ قرارات بشكل حر.

وارتشاطا بهذا، بهذه املشادئ واآلليات الحديثة التي من بأنها الرفع 
من مستوى تدبير الشأن العام املحلي اإلقليمي، فإننا نسجل بإيجابية 
بعض املقتضيات التي أتى بها املشروع والتي تسير في اتجاه تقوية الثقة 
التقليدية وممارسة  بين سلطات الوصاية واملنتخشين ورفع الوصاية 
الرقابة اإلدارية، مع إلحاحنا على تفعيل الفصل 145 من الدستور 
والذي يؤكد على املصاحشة واملواكشة واملساعدة، كما نسجل بإيجابية 
لها حل  أيضا تقوية دور القضاء وجعله املؤسسة الوحيدة املوكول 

املنازعات بين سلطتين من املفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

إن املقترح الذي سشق وأن تقدمنا به في مذكرتنا الحزبية املتعلق 
مشابر،  غير  بشكل  العماالت  ومجالس  اإلقليمية  املجالس  بتشكيل 
اعتمادا على مجموع نتائج انتخابات الجماعية الواقعة في تراب اإلقليم 
أو العمالة وأن يتم توزيع املقاعد عن طريق التمثيل النسبي الالئحي 
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حسب قاعدة أكبر الشقية، وذلك من أجل الرفع من مستوى تأطير هذه 
املجالس وتوسيع التمثيلية السياسية داخلها، وهو مقترح يستلزم إيداع 
أو  اإلقليمية،  للمجالس  السياسية  األحزاب  تربيحات  للوائح  قشلي 
إيداع الئحة هذه التربيحات وفق االنتماء الحزبي أو وفق لوائح مشتركة 

بشكل يضمن تربيد العملية االنتخابية وتدبير الزمن االنتخابي.

هذا مقترح السيد الرئيس، السيد الوزير، نتمنى أن يكون موضوع 
تفكير في املستقشل وتعميق النقاش بشأنه وبحث كل اإلمكانات القانونية 

والتقنية التي من بأنها تجويد هذا املقترح وتنزيله على أرض الواقع.

تلكم السيد الرئيس، السيد الوزير وجهة نظرنا في فريق التقدم 
الديمقراطي التي على أساسها سنصوت باإليجاب لصالح هذا املشروع، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

املحترم  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  بكرا 
السيد فؤاد حجير، تفضل السيد النائب

ةاب ئبرةاعيدرفؤةدرحجير:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةترةاب ئش تروةاع دةرةابوةبرةملحترمي1،

التقدم  الفريق  مساهمة  إطار  في  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املتعلق   113.14 التنظيمي  القانون  مناقشة مشروع  في  الديمقراطي 
بالجماعات، والتي تروم تسليط الضوء على هذا املشروع من خالل 
جميع  في  بها  تقدمنا  التي  واملقترحات  املالحظات  لشعض  بسطنا 
مراحل إعداد هذا املشروع منذ أن كان في صيغة مسودة، وذلك من 
العامة  املناقشة  في  ومساهمتنا  الصلة  ذات  الحزبية  مذكرتنا  خالل 
والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  داخل  والتفصيلية 
إغناء  في  فريقنا  تصورات  من  انطالقا  نابع  وذلك  املدينة،  وسياسة 
تجربة تدبير الشأن العام املحلي واستحضاره لتعزيز املكتسشات التي تم 
تحقيقها في مجال الالمركزية الترابية، مع األخذ بعين االعتشار التراكمات 
اإليجابية التي تم تحقيقها منذ العمل بامليثاق الجماعي في سنة 1976 
وما تاله من تعديلين سنة 2002 و2008 من جهة، واإلكراهات والعوائق 
التي بابت تنفيذ املضامين املتقدمة والديمقراطية التي جاء بها كذلك 
 2008 سنة  لحقته  التي  والتعديالت   ،2002 لسنة  الجماعي  امليثاق 
من جهة ثانية، ومنها أساسا عدم صدور جميع النصوص التنظيمية 
املنصوص عليها في امليثاق الجماعي، وعدم تعديل نظام التعويضات 
املخولة لرؤساء املجالس ونوابهم، وعدم تفعيل نقل االختصاصات من 
الدولة إلى الجماعات املحلية، عالوة على عدم الوضوح بالشكل الكافي 
في ما يخص الولوج إلى التمويالت وحق االستفادة من صندوق تنمية 

مخططات  وضع  عمليات  تعثر  وكذلك  وهيئاتها،  املحلية  الجماعات 
التنمية الجماعية، وعدم االستمرار بشكل أكبر في املصاحشة في وضعها 
االختصاصات  وتعدد  تداخل  إلى  إضافة  برامجها،  وتمويل  وتنفيذها 
على املستوى املحلي واإلقليمي والجهوي، مع التعثر املسجل أحيانا في 
التعاطي مع مقررات املجالس الجماعية من قشل سلطات الوصاية، 
وخصوصا تلك التي لها انعكاس مالي وعدم تفعيل لجن املساواة وتكافؤ 
الفرص، وضعف مصاحشتها عند تشكيلها وعملها، إال أنه رغم هذه 
اإلكراهات واملعيقات املشار إليها، فإنه مع ذلك تم من خالل التعديلين 

املشار إليهما تحقيق قفزة نوعية في مجال التدبير الجماعي.

الحكامة  بأن مشادئ  يعتبر  وعالوة على ذلك، فإن منظور فريقنا 
الجيدة املحلية كأحد املداخل الرئيسية إلرساء قواعد التدبير الحر 
والشفاف والنزيه، وانطالقا كذلك من مقتضيات دستور 2011 الذي 
وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي باملغرب، وفق مشادئ 
وقواعد قانونية تستهدف االرتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية 
والشاملة، وكذلك من خالل  املندمجة  التنمية  ملتطلشات  لتستجيب 
تصدير دستور 2011 وإقراره كون املغرب اختار منهج التدرج بهدف 
ترسيخ وتعميق الدولة الديمقراطية والحديثة، دولة املؤسسات املشنية 

على مشادئ التعاون والتشاور والتعددية الحزبية والحكامة الجيدة.

وتأتي هذه األهمية كذلك من املقتضيات الدستورية، بحيث أفرد 
الدستور مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم اإليجابي الحاصل 
في التدبير الترابي للجماعات املحلية من جهة، ووضع لشنات إضافية 
جديدة تقوي من صالحية املجالس املنتخشة في تدبير بؤونها املحلية 
التشاركية  والديمقراطية  املحلية  للديمقراطية  دعائم صلشة  وإرساء 
العديد من اإلكراهات  ثانية، وتضمن كذلك اإليجاب عن  من جهة 
واملعيقات املشار إليها سابقا ومنها ما تمت ترجمته في مواد هذا املشروع 
تدبير  بشكل دقيق وواضح، من دون بك ستقوي وترسخ ممارسة 
الشأن العام املحلي في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية كأحد 

املداخل األساس لتحقيق التنمية املستدامة.

ةاعيدرةا ئيس،

لقد سجل فريقنا بإيجابية العديد من املقتضيات التي ترتشط بقضايا 
جوهرية في نظرنا من قشل املرجعيات واالقتشاسات، بحيث يستلهم هذا 
املشروع مضامينه من املقتضيات الدستورية خاصة في الفصول 140، 
145، 146، وهو مشروع بمضامين متقدمة مقارنة مع امليثاق الجماعي 
والتالؤم  التماهي  كذلك  نسجل  كما   ،2008 لسنة  تعديل  آخر  وفق 
والتكامل مع مشروع القانون التنظيمي للجهة على مستوى الهندسة 
وعلى مستوى املضمون كذلك، مما يتيح تحقيق انسجام مؤسساتي 

على مستوى الوحدات الترابية من حيث وحدة الضوابط.

وينهي فريق التقدم والديمقراطي هذه املناسشة ليجدد التحية من 
جديد لوزارة الداخلية وعبرها إلى الحكومة وعلى مجهوداتها الجشارة 
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في إعداد النصوص التشريعية من جهة، وعلى انفتاحها وعلى العديد 
من املقترحات الحزب من جهة ثانية والتي يمكن إجمالها باألخذ بعين 
االعتشار توزيع الصالحيات وبين الجهات والجماعات الترابية األخرى، مع 
استحضار مشدأ التفريع كما هو منصوص عليه في الدستور وفقا ملشادئ 
التدرج والتمايز والتعاقد كركائز محددة في منح االختصاصات للجماعات 
الترابية، وهو ما يثير النتشاه ألنه ألول مرة يتم التنصيص في داخل هذا 
املشروع على مشدأي التفريع والتدبير الحر ملا لذلك من دالالت قانونية 
ودستورية للتمكين الجماعات الترابية من املزيد الحصانة واالستقاللية 
لتقوم بأدوارها في تحقيق التنمية املحلية املستدامة. عالوة على تشني 
األحكام القضائية كقرارات حصرية ملمارسة سلطة الحلول، ثم األخذ 
وحده  القضاء  وجعل  الشرعية  املراقشة  في  اإلدارية  املراقشة  بحصر 

الكفيل بالشت في النزاعات املتعلقة باملراقشة اإلدارية.

وفي إطار حفظ االعتشار املعنوي للمنتخب، فقد تم تحويل الرئيس 
مدير  فيها  بما  الجماعة  تهم  التي  بالوظائف  التعين  في  كاملة  فرصة 
املصالح، إضافة إلى مقت�سى نعتبره مهما في الفريق التقدمي الديمقراطي 
وهو األخذ بتحديد اآلجال التي يتم فيها إجراء انتخاب أعضائ ملجلس 

الجماعي الذي تم حله.

وفي املقابل كذلك، نسجل كذلك بإيجابية بعض املستجدات التي 
من  هامة  تعتبر  وهي  للجماعات،  التنظيمي  القانون  مشروع  بها  أتى 
وتقييد  الدائمة  اللجان  رئاسة  في  املناصفة  إلى تحقيق  السعي  قشيل 
مصالح  تكون  التي  الحاالت  في  املجلس  حل  العامل  طلب  إمكانيات 
الجماعات مهددة ألسشاب تمس حسن سير مجلسها، وكذا املقت�سى 
القا�سي بتصريف األمور الجارية إلى حين انتخاب مجلس جديد مسير، 
ووضع صيغ جديدة تتعلق بتقديم العرائض، عالوة على صيغة جديدة 
بخصوص ممارسة رئيس مجلس الجماعة للسلطة التنظيمية، ثم منح 
إمكانية القيام بمهام الرئيس من طرف أحد نوابه بصفة مؤقتة، عالوة 
على إلغاء الحساب اإلداري، وحذف التميز بين الجماعات الحضرية 
املشروع  أحاطها  التي  االختصاصات  بعض  إلى  باإلضافة  والقروية، 
بضمانات قانونية، وهناك العديد من املقتضيات الهامة التي ستقوي 

مكانة املنتخب وتعزز صورة الثقة بينه وبين سلطة الوصاية.

ومن املقتضيات التي نعتبرها في فريق التقدم الديمقراطي محورية 
مشادئ  تكريس  تستهدف  ومتقدمة،  عملية  تدبيرية  لثقافة  وتؤسس 
الديمقراطية املحلية، وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن املحلي، 
وربط املسؤولية باملحاسشة، وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار، 
مسألة انتخاب رئيس املجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة مخصصة 
لهذا الغرض، وعن طريق التصويت العلني كقاعدة النتخاب أجهزة 
للشفافية  في تكريس  املجلس وقاعدة النتخاب جميع قراراته، وكذا 
اعتقادنا،  في  كذلك  املهمة  املقتضيات  ومن  والديمقراطية.  والنزاهة 
تلك التي تدخل في خانة تحصين الديمقراطية من كل ما يمكن املس 
بنزاهتها، وتفعيال ملشدأ الحكامة السياسية فقد أصشح ممنوعا على كل 

عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة االنتداب عن االنتماء 
السيا�سي الذي ترشح باسمه في االنتخابات، وذلك بهدف منع الترحال 
السياسية  ممارستنا  بوهت  طاملا  ال  ظاهرة  مع  والقطع  السيا�سي 

وضربت في العمق مسألة االنتماء الحزب والتنظيمي للهيئة السياسية.

وارتشاطا بهذا املقت�سى، فإننا ننشه من جديد إلى كون ما ورد في املادة 
51 من كون العضو املنتخب في مجلس الجماعة يعتبر في وضعية تخلي 
عن الحزب الذي تشرح بتزكية منه إذا قرر هذا الحزب وضع حد النتماء 
العضو املنتسب إليه بعد استنفاذ مصادر الطعن الحزبية والقضائية، 
ننشه إلى كون هذا املقت�سى قد تعتبره املحكمة الدستورية في حكم مخالفة 
الدستور، رغم انخراطنا في اإلرادة املشتركة والجماعية لدى مختلف 
الهيئات السياسية في رد االعتشار للعمل السيا�سي وااللتزام الحزبي، بيد 
أن التجريد من العضوية يرتشط بالتخلي عن االنتماء السيا�سي وهذا 
االنتماء يتم التعشير عنه صراحة وكتابة، إذ يمكن للمنتخب أال يتخلى 
عن انتمائه ولكن في املقابل ال ينضشط لقرارات الهيئة السياسية التي 
ترشح باسمها. ونتمنى بصدق أن يكون قرار املجلس الدستوري إيجابيا 

لفائدة هذه املادة وال يق�سي بإلغائها.

وفي إطار إحداث التوازن بين مؤسسة الرئاسة التي يعتبر االستقرار 
تنفيذية  كمؤسسة  املكتب  مؤسسة  وبين  جهة،  من  نجاحها  أساس 
املنتخشين،  أعضاء  باقي  وبين  الرئاسة  جانب  إلى  املسؤولية  تتحمل 
وضرورة إبراكهم في اتخاذ املقررات التي تهم الساكنة والتي منحتهم 
أتاح هذا  ثانية، فقد  املحلية من جهة  تدبير بؤونهم  تولي  في  الثقة 
املشروع إمكانية طلب التصويت على مقرر يق�سي بإقالة الرئيس من 
مهامه بعد مرور 3 سنوات على انتخابه أي عند منتصف الوالية بعد 
توفر برطي الثلثين من أجل تقديم طلب اإلقالة و3 أرباع لقشوله، وال 
يعتبر الرئيس مقاال إال بعد حكم قضائي يصدر عن املحكمة املختصة، 
وهذا املقت�سى نسجله في فريقنا بإيجابية ونثمنه ملا يتضمنه من تفعيل 
بين  نزاعات  بفضل  الدستوري  بدوره  يقوم  اإلداري وجعله  للقضاء 
أعضاء املجلس الجماعي من جهة، وبينهم وبين باقي املؤسسات من جهة 

أخرى.

ويتضح من خالل هذا املشروع أن املشرع املغربي أعطى للجماعات 
ضمانات قانونية ودستورية لجعلها وحدة فاعلة لترسيخ الديمقراطية 
أساسيا  يعتبر  القانون  أن  االعتشار  بعين  أخذا  والتشاركية  املحلية 
للتمكين من ديمقراطية محلية قادرة على الدفع بعجلة بالدنا نحو مزيد 

من اإلنجازات ورفع التحديات.

ونكتفي السيد ألرئيس بهذه النقط على اعتشار أننا تطرقنا إلى بعض 
باملستوى  املتعلقة  كتلك  بشأنها،  موقفنا  عن  وعبرنا  األخرى  النقط 
الدرا�سي أو فيما يتعلق بإسناد لجنة دائمة وجوبا المرأة منتخشة في 

مداخلة الفريق املتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للجهات.

تلكم إذن السيد الرئيس، السيد الوزير، وجهة نظر فريق التقدم 



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان220  

الديمقراطي فيما يخص مشروع القانون التنظيمي للجماعات الذي 

فيه،  الواردة  املتقدمة  املقتضيات  كشيرين  وارتياح  بإيجابية  نسجل 

املشروع  هذا  لصالح  باإليجاب  سنصوت  فإننا  ذلك  من  وانطالقا 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

املحترم  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  بكرا 

السيد محمد امليري عن املجموعة النيابية لتحالف الوسط، فليتفضل 

مشكورا، تفضلو السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةملير0:

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية لتحالف الوسط 

ملناقشة مشاريع القوانين املتعلقة بالجماعات والعماالت واألقاليم.

ةاعيدرةا ئيس،

إن تجربتنا في مجال نهج سياسة الالمركزية قد عرفت تراكمات 

في  ووازنة  فاعلة  مؤسسات  املحلية  الجماعات  معها  أضحت  هامة 

أصشحت  اإلطار  هذا  وفي  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  مجال 

لترسيخ  فاعلة  وحدات  منها  تجعل  قوية  دستورية  بضمانات  تتمتع 

املشاركة  توسيع  في  هام  دور  للعب  وتدفعها  املحلية  الديمقراطية 

السياسية. وانسجاما مع فكرة جعل كل النظام الترابي يعكس مشدأ تشني 

املنهج الديمقراطي وجعله مصدرا أساسيا لتوزيع السلط بين املركز 
وباقي الوحدات الترابية، وتفعيال ملشدأ التفريع والتدبير الحر والتعاون 

كما هو منصوص عليها دستوريا، يأتي املشروعين اللذين نتدارسهم 

اليوم لتمكين لديمقراطية محلية قادرة بالدفع بعجلة بالدنا نحو مزيد 

من اإلنجازات لرفع التحديات.

ةاعيدرةا ئيس،

إن املقتضيات الواردة في مشروع قانون الجماعات كما هو الشأن 

بالنسشة ملشروع قانون العماالت واألقاليم، ستؤدي ال محالة إلى التفعيل 

الدستورية  القيمة  ذات  األهداف  وكذا  الدستورية  للقواعد  األمثل 

كما  التشاركية،  والديمقراطية  الترابية  الجماعات  بحكامة  املرتشطة 

تتضمن آليات كافية للتمييز اإليجابي للرفع من التمثيلية السياسية 

للنساء لتحقيق املشادئ واألهداف التي أتى بها الدستور، هذا فضال عن 

تخويل املنتخشين صالحيات قانونية كفيلة بالنهوض بالتنمية املحلية 

اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهو ما سيمكن من التغلب على معاناتهم 

من ضعف أو سوء اإلدراك للشؤون والقضايا املحلية أو اإلضراب أو 

العشوائية في طرق ومنهجية التفكير في التسيير والتدبير، خصوصا أمام 

توسيع اختصاصات رؤساء مجالس العماالت واألقاليم اللذين أصشحوا 

آمرين بالصرف خالفا ملا كان عليه سابقا. كما أن التنصيص على مشدأ 

التفريع والتدبير الحر لها دالالت فقهية ودستورية لتمكين الجماعات 

في تحقيق  بأدوارها  لتقوم  الحصانة واالستقاللية  الترابية مزيدا من 

التنمية املحلية املستدامة، كما أن طريقة التصويت العلني في انتخاب 

الرئيس وتشكيل املكاتب املنتخشة تدخل في خانة تحصين الديمقراطية 

من كل ما يمكن املس بنزاهتها.

وتفعيال ملشدأ الحكامة السياسية، فقد أصشح ممنوعا على كل عضو 

منتخب التخلي طيلة مدة االنتداب عن انتمائه السيا�سي كما تم تعزيز 

دور القضاء اإلداري وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين 

الجماعات الترابية وباقي املؤسسات ملا له من سلطة العزل والتصريح 

قد  التي  مقرراتها  تنفيذ  ووقف  املنتخشة  املجالس  مداوالت  بشطالن 

تشوبها عيوب قانونية إلخ..

كما يشدو من خالل الشنية العامة ملقتضيات هاذين املشروعين أن 

املراقشة اإلدارية أصشحت تتسم باملرونة عكس ما كانت عليه سابقا، 

باإلضافة  املحلية  الديمقراطية  مستجدات  مع  لتكييفها  راجع  وهذا 

إلى التقوية الفعالة في العمل اإلدراي املحلي وهو ما سيسمح بتفجير 

الطاقات التي يختزنها عدم التركيز في خدمة الالمركزية، وهذا تكريس 

في  الالمركزية  لتطوير  وأساسية  جوهرية  لوظيفة  حقيقي  دستوري 

ترتشط  املحلية  التنمية  تواجه  التي  اإلبكاالت  أن  حيث  املستقشل، 

الترابية  الجماعات  البشرية وهكذا ستستفيد  املوارد  تأهيل  بمشكل 

من تجربة وخبرة ممثلي الدولة اعتشارا ملهامهم األفقية لتأمين وتطشيق 

القانون وتنفيذ مقررات الحكومة وتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة.

ةاعيدرةا ئيس،

في الختام، إن انخراط بالدنا في مسلسل تطوير نظام الالمركزية 

الترابية يتم وفق مقاربة تدريجية لترسيخ دولة الحق والقانون، ودعم 

التنمية بمختلف أبعادها املندمجة. ونظرا ألهمية هذين املشروعين 

في تعزيز تدبير أمثل للشأن العام املحلي وترسيخ دولة املؤسسات وما 

يتطلشه إنجاح هذا الورش من تكثيف الجهود والتعشئة الشاملة ملختلف 

املتدخلين والفاعلين، فإننا على يقين أن األهداف التي جاء بها هذين 

الربيدة  الترابية  الحكامة  ترسيخ  من  محالة  ال  املشروعين ستمكن 

السامية  القيادة  تحت  املتقدمة  الدول  مصاف  إلى  بشالدنا  واالرتقاء 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، بكرا.
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ةاعيدررةبيدرةاط ابيرةاعلميررئيسرمجلسرةابوةب:

التنظيمي  القانون  على مشروع  التصويت  عملية  إلى  نمر  بكرا، 
األول رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم.

بالنسشة للسيدات والسادة النواب الذين ال يتوفرون على الشطاقة: 
العجيلي؛  ال�سي احمد  ال�سي عمر خفيف؛  الحق بفيق؛  ال�سي عشد 
ال�سي عشد هللا بيالت؛ ال�سي حميد العكرود؛ ال�سي عشد العزيز العشودي؛ 
ال�سي  اإلدري�سي؛  الصمد  عشد  العمراني؛  سليمان  ابال�سي؛  خديجة 
لحسن آيت ايشو؛ ال�سي أبو درار؛ سجدة عشد الحميد؛ ربيد التامك؛ 

ال�سي الدرقاوي؛ ال�سي بدر الطاهري... 

دابا اإلخوان اللي ما عندهمش الشطاقة يهزو ايديهم باش نديرو 
بخير..  يجازيكم  هللا  ديالهم  األسماء  ذكرت  اللي  اإلخوان  الحساب، 
اإلخوان اللي ما عندهمش الشطاقة يهزوا ايديهم.. ال�سي فؤاد العمري؛.. 
ال�سي سعيد خيرون كذلك الشطاقة؛ ال�سي عشد الحق بفيق؛ ال�سي 
هما  راه  يجيو  باش  النواب  اسماعيل، بوفو  ال�سي  الفياللي؛  حسن 
كاينين غير هنا باش يجيوا.. السيدات والسادة النواب عاونونا اجلسو 
باش نكملو الحساب هللا يجازيكم بالخير عاونونا.. ال�سي عشد الصمد 

عاونونا باش نحسشو..

على بركة هللا نشدأ عملية التصويت، مشروع القانون رقم 112.14 
يتعلق بالعماالت واألقاليم.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون: 
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؛

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

نقل  في  والتدريج  التمايز  بمشدئي  يتعلق  فيما  هو  التعديل  هذا 
االختصاصات للعماالت، نعتبر على أنه جميع العماالت واألقاليم يجب 
أن تكون على قدم املساواة، وأن فلسفة التمايز والتدريج هي مرتشطة 
بالفلسفة الجهوية، وبالتالي اعتبرنا أنه البد من حذف الفقرة املتعلقة 
أو بعضها أو إحداها وفقا للشروط واإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

90 من هذا القانون التنظيمي.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول. بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 178؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 178؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 12 ورد بشأنها تعديل من لدن الفرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئشلرةاعيدرث ي رإقش ل:

هاذ التعديل هو في الحقيقة تدقيق وتوضيح، ألنه يترشح ملنصب 
ثالث  رأس  على  املرثشون  األعضاء  واإلقليم  العمالة  مجلس  رئيس 

لوائح التربيح األولى التي فازت بمقاعد داخل املجلس وذلك بتزكية 

من األحزاب املنتمين إليها على برط أن يكونوا حاصلين على بهادة 

الشكالوريا على األقل.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد مؤيدي التعديل، تفضل 
السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرث ي رإقش ل:

ولتقوية  املجالس  رؤساء  انتخاب  ممارسة  لتخليق  الحقيقة  في 
املواطنين  إلبراك  والسيما  وكذلك  االختيار  أثناء  الرئيس  مؤسسة 
في اختيار الرئيس وإعطاء مكانة للحزب السيا�سي في اختيار مربحي 
الرئاسة، ولذلك كان بودنا أن يحظى بهذا التعديل بموافقتكم، ولكن 

كما جرت به العادة ال �سيء من التعديالت املعارضة يقشل مع األسف.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 179؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 179؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

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؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 27 ورد بشأنها تعديل من لدن الفرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

هذا التعديل يتعلق بحذف فقرة في املادة 27، الفقرة التي جاءت 
كما يلي: »يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجنة من بين اللجن الدائمة 
السعي إلى تحقيق مشدأ املناصفة بين الرجال والنساء املنصوص عليه 
في الفصل 19 من الدستور«، وهدفنا في هذا التعديل هو حذف هذه 
الفقرة من أجل املالءمة مع التعديل الذي سيلي بعده واللي وضعنا 
من خالله على أساس أن تؤول رئاسة اللجنة إلى أحد.. أن تكون هناك 
رئاسة اللجنة دائما للنساء ألن إيال خلينا املجال غير من باب اإلمكان، 
أكيد أنه لن يتم تطشيقه ومشدأ املناصفة يقت�سي أن يكون أن هناك 

جانشا من اإللزام.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول كذلك.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي التعديل ال أحد، مؤيدي التعديل، تفضل 
السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرنعيملربنيحيى:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بأن  الرفض ألن كنشوفو  الجواب، هاذ  كنتأسفو كثيرا على هاذ 
الحكومة فحال إيال ما كتعترفش بالدستور وما كتعترفش بالقوانين، 
تحقيق  إلى  الحكومة  تسعى  بأنه  كيقول  الدستور  من   19 الفصل 
ضرورة  على  صراحة  ينص  الدستور  من   146 الفصل  املناصفة، 
تضمين القوانين االنتخابية أحكاما من بأنها تحسين تمثيلية النساء، 
الفصل 26 من قانون األحزاب السياسية تحث كل حزب سيا�سي على 
توسيع وتعميم مشاركة النساء والششاب في التنمية، وبهاذ املناسشة 
راه الفريق االستقاللي عمل واحد مقترح قانون باش يعمل املالءمة مع 
الدستور ألننا عندنا هاجس ديال تنفيذ الدستور، النظام الداخلي 
ملجلس النواب فيه واحد االجتهاد متميز أنه في ثالث مناصب إيال كانوا 
للذين  ثالث مناصب عند كل فريق كيمكن واحد يكون عند امرأة، 
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يقولون أن النساء ما موجوداتش في املغرب راه هما موجودين في جميع 
املحاماة،  الصيدلة،  مجال  الصحة،  املجال  في  موجودين  املجاالت؛ 
اإلدارة، في املدينة وفي الشادية، وما نذكركمش بأنه في املجال السيا�سي 
حتى الرجال اللي كيدوزوا للجماعات راه بفضل عمل النساء هما اللي 
كيعملوا الحمالت االنتخابية وهما كيدخلوا للمجاالت اللي كيشتغلوا 
فيها الرجال واللي ماكيدخلوش ليها الرجال، أو باإلضافة إلى هذا إذا 
كانت املرأة في الشادية كتقوم بأعمال كثيرة، راه هي اللي كترعى الغنم، أو 

هي اللي كتجمع الحطب إلى آخره...

إذن هاذ ال�سي كله كيأكد لنا بأن الحكومة ما عندهاش مع هاذ 
قضية املناصفة ولكن الشعب املغربي عندو مع الدستور، حنا كنحميو 
الدستور، حنا ما عندنا غرض ال في أغلشية وال معارضة ولكن الدستور 
راه واحد املسألة مقدسة عندنا في الشالد ألن كان الشعب املغربي اللي 
اختارو وبالتالي فما عندها حتى �سي معنى نتجاوزو الدستور أو نتجاوزو 
القوانين وبالتالي غادي تشقى هذه عناوين كبرى هاذ املناصفة غادي 
تشقى دائما كعنوان كشير من العناوين الكشيرة اللي تستعملها الحكومة 
حاليا مثل محاربة الفساد واالستشداد ومثل ربط املسؤولية باملحاسشة.

وفي األخير، كنابد الحكومة أنه إذا كانت �سي مقتضيات أخرى 
تجاوب مع هاذ االقتراح، خاصة أنه كانت هناك مجهودات من طرف 
الحكومة السابقة واللي ساهم فيها بإيجابية كشيرة مكونات من مكونات 
الحكومة الحالية، بغينا كذلك حتى بالنسشة للمجتمع الدولي املغرب 
خاصنا نقدموه بوية، راه املشاركة السياسية راه كتقدم به، واش وال 
عاجشنا املوقع ديالنا اللي هو قريب من األواخر في مؤبر املساواة، هاذ 
ال�سي ما�سي معقول، في عوض ما نقولو ونبررو أنه التقارير كتختار معايير 
اللي ما مالءماناش كيخصنا نكونو قساة مع أنفسنا ونفذوا غير االلتزامات 
ديالنا وااللتزامات مع الدستور، ومع القانون، ومع املواطن املغربي اللي 
صوت على هذا الدستور، وما ننساش ما نختمش بالتوجيهات امللكية 
السامية في كل مناسشة راه في أول خطاب ملكي كان قال ما غيمكنش 
يكون �سي تنمية في الشالد إذا ما كانش نصف املجتمع معني أو ما ننساوش 
كذلك بأن ما نقولوش املرأة ما كايناش راها املرأة موجودة وأن متأكدة 
بأن أكثر من نصف في هاذ القشة راه بفضل التكوين ديال النساء، العالم 

السيا�سي كلو كوناتو نساء سواء في الشادية أو في املدينة وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 179؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 179؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 28 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

باش نحيدو بوية ديال الضيم على النائشة املحترمة، ما تسناش �سي 

قوانين أخرى املادة 28 وراءها يمكن الحكومة تتدارك ما ضاع في املادة 

27، حنا أضفنا واحد الفقرة في املادة 28، ألن املادة 28 كتخصص 

اللي ما تكونش  املعارضة ويمكن كاع املجالس  الرئاسة إلحدى لجن 

فيهم املعارضة، ورغم ذلك تنخصو واحد اللجنة وجوبا، وبالتالي املرأة 

اللي نص الدستور على السعي نحو املناصفة أو ما كنشوفش عالش ما 

تكونش هذه هي النقطة األولى هو السعي نحو املناصفة بهاذ املشدأ هذا، 

وتنزيدو واحد الفقرة: »تخصص وجوبا رئاسة إحدى اللجن الدائمة 

للنساء« وهذه مناسشة للحكومة تتدارك هذا املوقف إذا أمكن وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل تفضل السيد النائب، السيد 

الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطي:

في الواقع ولو أنني أتناول الكلمة في إطار معارض التعديل، لكن 

املجالس  في  النساء  تمثيليات  وتشجيع  املناصفة  من مسألة  موقفنا 

املنتخشة واضح ال غشار عليه، هاذ...

ةاعيدرةا ئيس:

من فضلكم، من فضلكم.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطي:

..واضح، ونحن منسجمون مع ما نقوله وما نعبر عنه. في السابق، 

واش ممكن السيد الرئيس نتناول الكلمة في إطار ...
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ةاعيدرةا ئيس:

هللا يخليكم باش نحافظو على ...

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطي:

..املادة كما وردت فيها يراعى مشدأ السعي نحو تحقيق املناصفة 
في الترشح لرئاسة لجنة واحدة، بعد نقاش مع الحكومة وسعنا هذه 
اإلمكانية وقلنا مراعاة املناصفة يجب أال تقتصر فقط على لجنة واحدة 
وتم التصويت على هذا التعديل داخل اللجنة وهو املعروض اليوم في 
النص، فيه بأنه يراعى السعي نحو تحقيق املناصفة في الترشح لرئاسة 

اللجان الدائمة كلها ما�سي غير لجنة وحدة هذه األولى.

الترشح لرئاسة املجالس، كان  بالترشح أو حق  يتعلق  ثانيا: فيما 
رؤساء  املجالس  أعضاء  اللوائح،  رؤساء  فقط  فيه  األصلي  النص 
اللوائح، و حيث أن الالئحة فيها أجزاء، الجزء املختلط والجزء الخاص 
بالنساء، فالحق في الترشح لرئاسة املجالس يجب أن يخصص ويمكنه 
سواء لرئاسة أو رؤساء اللوائح املختلطة أو اللوائح النسائية. فتم قشول 
هذا التعديل أيضا، فقلنا أعضاء والعضوات املوجودين على رؤساء 

اللوائح.

فرق  بأن  ألقول  املناسشة  هذه  أستغل  باملناصفة،  يتعلق  فيما 
يتعلق  فيما  النقاش  تعميق  أجل  ومن  األغلشية  ومجموعة  األغلشية 
بتمثيلية النساء داخل املجالس املنتخشة، وضعت مقترح قانون لتعديل 
القانون 59.11 بهدف تشجيع أكثر تمثيلية النساء، ونتمنى أن يكون 
التفاعل إيجابيا مع هذا املقترح القانون من قشل أوال الحكومة ومن قشل 

املعارضة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، بكون؟ ياهلل اتفقوا، سيدي 
عمر.

ةاب ئبرةاعيدرعم رةاعنتي�سي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

لم أكن سآخذ الكلمة لو اإلخوان ديال األغلشية ما تكلموش ... عماذا 
نتكلم أيتها الزميالت أيها الزمالء؟ نتكلم عن نصف املجتمع املغربي، حنا 
دابا فحال �سي سيارة اللي عندها �سي محرك كشير ديال 2 محركات وباغي 
يخدم بواحد. نحن نعبر عن مواقف سياسية ونعبر عن مغرب اليوم 
ونعبر عن موقف الدستور، ونحن نشرع وما يمكنش نتخشاو في مقترحات 
قوانين في الوقت اللي حنا كنهضرو على قانون تنظيمي. قوة املوقف 
ديال األحزاب السياسية في موضوع كاملناصفة كان الزم ما يكون وارد 
في القانون التنظيمي وهي إبارة ما�سي للنساء فقط، ما�سي رحمة بهن، 
بل هي إبارة للمجتمع املغربي عامة وإبارة للمجتمع الدولي، بأن املغرب 
فعال بغا يعمل بجميع الطاقات ديالو وبغا يستعمل فعال الطاقات ديال 

النساء، ما�سي فقط في السعي بل بالبرهان بأنه قادات يعملوا فهاد 
املجال. بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 34 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل ديالنا فاملادة 34 هو فقط لضمان حضور أكبر عدد ممكن 
ملكتب  الفرصة  إعطاء  وهو  العماالت،  مجالس  داخل  األعضاء  من 
املجلس ليحدد تاريخ عقد الجمع العام أو الجمع العام ديال املجلس 
اإلقليمي خالل األسشوع األول من الشهر املحدد لعقد الدورة العادية، 
عوض يوم اإلثنين التالي من الشهر نظرا ملا يمكن أن يكتنف هذا التاريخ 

من صعوبات بالنسشة لشعض املجالس ديال العماالت، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

رغم أنني تنتفهم ال�سي جواد وتنعرف األسشاب ديالو وذاك ال�سي، 
يمكن  الدورات ضروري،  بعقد  يوم خاص  تحديد  بأنه  تنظن  ولكن 

تنسهلو املأمورية أكثر ال لإلدارة وال لألعضاء ديال املجلس، وبكرا
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ةاعيدرةا ئيس:

بكرا الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، 
ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

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؛

املادة 42 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرمدهو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بالنسشة للتعديل ديال املادة 42 املقترح هو: يمكن لعامل العمالة أو 
اإلقليم أن يتعرض على كل نقطة مدرجة في جدول األعمال ال تدخل في 
اختصاصات العمالة أو صالحية املجلس ويشلغ تعرضه معلال إلى رئيس 
مجلس العمالة أو اإلقليم داخل اآلجال املشار إليه أعاله في املادة 40، 
للشت فيه  إلى املحكمة اإلدارية  الوالي تعرضه  وعند االقتضاء يحيل 
داخل آجال ديال 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به، هذا في الفقرة 
الثانية، بالنسشة للفقرة الثالثة والرابعة نقترح أن تحذف الفقرة الثالثة 

والرابعة، وبكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

في  جاء  كما  ماغديش  العامل  السيد  وأنه  مقشول،  غير  التعديل 
اللجنة، أن التدخل ديال السيد العامل والتعرض ديالو على نقطة ال 
تدخل مشدئيا في االختصاص إذا منطقي، وثانيا العمل ديال العامل وال 
ذاك ال�سي مغديش يكون اعتشاطي أنه يتعرض على أي حاجة اللي ما�سي 
�سي حاجة اللي أنها تدخل في اختصاصو وهو يتعرض عليها متنظنش أنه 

كاين �سي واحد اللي غادي يأخذ هذا القرار، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

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؛

املادة 50 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

التعديل السابع في املادة 50 يتعلق األمر بأنه في هذا القانون القضاء 
اإلداري عندو واحد الدور أسا�سي، وبالتالي خاصنا نوضعو رهن إبارتهم 
الشت  ديال  املأمورية  ليه  نسهلو  باش  املداوالت  الشداية سجالت  من 
في القضايا التي ممكن أن تعرض عليه، لذلك أضفنا على أساس أنه 
سجل املداوالت املشهود على مطابقته لألصل تسلم نسخة منه كذلك 

إلى رئيس املحكمة اإلدارية املختصة، وبكرا.
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ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

وزارة الداخلية والحكومة أنه دور القضاء مهم، دور القضاء اإلداري 
مهم في القضايا اللي غادية تعرض على املحاكم وتبث فيها، ولكن أنا 
ال أظن أن هناك جدوى من تسليم نسخ واملداوالت ديال املجالس وما 
أكثرها إلى املحاكم اإلدارية اللي غادي كيما جاء في اللجنة وقلتها أو ذاك 

ال�سي أنها غادي توضع عليها ...، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

أظن أن هاذ املسألة غادي تعجل الشت في القضايا اللي غادي تحال 
امللفات أغلشيتها  النوع ديال  القضاء اإلداري، خصوصا أن هاذ  على 
قضايا مستعجلة، واحنا كنشوفو أن الجماعات املحلية اآلن كيحيلو 
بعض األمور التي تعتبر زائدة فقط على هذه املحاكم واألربيف ديال 
املحاكم مملوء بمجموعة من الوثائق اللي هي غير زايدة وما نافعة بحتى 
�سي حاجة، إيال كنا نؤكد على األساسيات وضرورة هاذ الدور للقضاء 
اإلداري داخل هذا القضاء، فكان من األولى أنه هاذ سجالت املداوالت 
عندها أهمية أكثر من القضايا األخرى التي تحال على القضاء من األولى 

أن تحال على القضاء اإلداري.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 54 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  تحدد   54 املادة  من  الثانية  الفقرة 
السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية كيفية تنظيم دورة تكوين إلى آخر 
الفقرة، حنا كنقولو بأن هاذ اإلحالة خاصها تكون على النظام الداخلي 
ديال املجالس، نظرا أن املجالس هي اللي كتعرف فين عندها الخصاص 
اللي غادي تدير فيه التكوين، وبكون هما القطاعات واش املوظفين 
واش الجماعات واش من مجال يمكن لينا نديروه؟ وبالتالي أنه غيكون 
ملزم، إيال كان في النظام الداخلي غادي يكون ملزم لجميع الجماعات، 
ما�سي السلطة املكلفة بالداخلية هي اللي تختار األنواع ديال الدورات 

التكوينية اللي غاديا تكون، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول وثانيا أنه التجربة ورات لينا في التكوين أنه 
ساهمت  أنها  خاصة،  املحلية  للجماعات  العامة  واملديرية  الداخلية 
في تكوين وتدريب عدد كشير سواء من املنتخشين أو األطر اإلدارية ديال 
الجماعات، لذلك فتنظن بأنه غادي يكون هاذ التكليف ديال وزارة 

الداخلية غادي يكون غير إغناء لهاذ املادة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 58 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

لدى  اإللحاق  الرئيس من وضعية  نواب  يروم استفادة  التعديل 
الجماعة، تفهنا موقف الحكومة فيما يتعلق بالجهات، ولكن قلنا في ما 
يتعلق بالعماالت وبالجماعات هذا األمر يتطلب نوعا من التفرغ، وهذا 
ما هو إل تحصيل حاصل، الناس تمارس بدون رخص تتم�سي للجماعة 
اللي تنسميوهم باألبشاح في  وتتكون واحد النوع من التساهل وهما 
اإلدارة، وبالتالي قلنا إيال ما كانش يمكن غدا تجيب لنا الحكومة واحد 
أثناء  ديالو  والنواب  الرئيس  هو  اللي  للمدبر  الرخص  ديال  التعديل 
عملية التدبير، مع األسف أنه ما استجشاتش لينا الحكومة، ولكن قلنا 
تنتمسكو بهذا التعديل كذلك في الجلسة العامة باش الحكومة عال 
وع�سى أنها تراجع املوقف ديالها في هذا املوضوع ألنه موضوع أسا�سي في 
التدبير، وبالتالي تنتمناو أنه يكون موقف ديال الحكومة إيجابي من هاذ 
املوضوع ألنه ما فيه إال تجويد األداء والخدمة داخل املؤسسات ديال 

العماالت والجماعات.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول ولو أنني أتفق معه في بعض الجوانب، ولكن غير 
النواب ديال الرئيس باألخص ما عندهمش زعما التفرغ كامال ألن املهام 

ديالهم في املجلس اإلقليمي كما نعرفها ال تتطلب تفرغا كامال، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 181؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 181؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 59 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعدن 1رببعشدرهللا:

ةاعيدرةا ئيس،

الرئيس  »يحتفظ  األولى:  الفقرة  في   59 املادة  التوجه  نفس  في 
الرئيس  »يحتفظ  فيها  نزيدو  بغينا  اإللحاق«  وضعية  من  املستفيد 
املستفيد أو نوابه املستفيدون« ألن في نفس التوجه اللي جا في الفصل 
السابق، تنطلشو باش كذلك النواب بما أنهم يعملون ملصلحة املواطن 
يعني باش يكونوا حتى هما عندهم نفس الوضعية ديال الرئيس وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، نفس املوقف السابق.

ةاعيدرةا ئيس:

معار�سي  التعديل،  هذا  معار�سي  الكلمة ألحد  الرفض؟  هو  اللي 
التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعبدن 1رببعشدرهللا:

السيد الوزير، هذا أظن مسألة عامة اللي خاصنا ناقشوها، راه 
تنظن في لجنة الداخلية تقشلتيو املسألة ديال األجور ديال الرؤساء 
والنواب، نتمناو باش املستوى ديال هاذ األجور يكون كيما تيطالشو في 
الدول األخرى، باش تتكون على األقل التحفظ من مخاطر االرتشاء، 
ألن الديمقراطية تيمكن توصل أي مستشار للتسيير. ولهذا تنظنو بأن 
ال الرؤساء وال النواب تيخص يكون عندهم نفس الوضعية، تنعاودو 
في  نتكلمو  بعد غادي  بالنسشة من  للعماالت وال  بالنسشة  نأكدوها ال 
الجماعات، ألن إال ما أعطيناهمش هاذ اإلمكانيات غانخليو في بعض 
األحيان النواب اللي هما ضعفاء واللي تيلتجأو بعد املرات ألساليب اللي 
يمكن حنا كنشجعوها. إذن كنواب تنطلشو باش هاذ املسألة هاذي تغير 

باش نبسعو ونحصنو املجالس من هاذ املسألة هاذي وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:
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املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 64 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

هذا التعديل السيد الرئيس، يتحدث عن اختصاصات القضاء، 
املختص  هو  وكذلك  املجلس  أعضاء  عزل  في  املختص  هو  فالقضاء 
بالتصريح بشطالن مداوالت املجلس وإيقاف تنفيذ مقررات املجلس. 
وتضم هذه الفقرة أيضا: »مع مراعاة مقتضيات املادة 8 من هذا القانون 
التنظيمي«، نحن تقدمنا بتعديل حذف هاته الجملة املتعلقة بمراعاة 
مقتضيات املادة 108 ملاذا؟ ألن أصال املادة 108 تتحدث عن اختصاص 
القضاء االستعجالي بالشث إذا بقي املجلس على مقرر موضوع تعرض 
العامل فإنه يحال على القضاء االستعجالي ويبث فيه، فلماذا سيتم 

التطرق إلى هذه الجملة؟ لذلك تقدمنا بهذا التعديل وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 65 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 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 77 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

املادة 77 نقترح إضافة فقرة جديدة في نهاية املادة، وتقول الفقرة: 
»بعد إقالة الرئيس بموجب حكم قضائي، تعقد بناء على طلب من 
التنظيمي  القانون  هذا  ملقتضيات  طشقا  استثنائية  دورة  العامل، 
النتخاب رئيس ومكتب جديدين«، في الوقت اللي املادة األصل ديالها 
كتحيل األمر إلى القضاء اللي كيعطي واحد رخصة للعامل أن يقوم 
مقام املجلس، وبالتالي حنا تنقولو عالش هاذ العمليه كلها غادة تدوز 
داخل 7 أيام ونتسناو األمر ديال القا�سي في 48 ساعة، في الوقت اللي 
العامل عندو الصالحية باش يدعي املجلس إلى عقد دورة استثنائية 

وانتخاب رئيس ومكتب جديدين، دون املرور على القضاء وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.
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ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

أظن هذه القضية منصوص عليها في املادة، هاذ الفقرة منصوص 
عليها في املادة 72 من هذا املشروع لذلك فالتعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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؛

املادة 99 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجم لرةاشوزيد0رةاتي لي:

هناك النص األصلي يقول:« يتولى الرئيس«، ونحن نقترح: »يتولى 
الرئيس بتعاون مع املكتب«، وهذا من أجل تعزيز دور املكتب وحتى 
يكون للمكتب دور فعال من أجل توسيع الديمقراطية وتوسيع الرأي 
واملشاركة في هذا املجال وحتى نستفيد من التجارب السابقة في هذا 

املجال وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

هذه من االختصاصات األساسية ديال الرئيس، وأظن بأنه تشقى 
من الصالحيات ديال الرئيس، ألن التعاون ديال املكتب مع من غادي 
يتعاون؟ كيفاش غادي يتعاون معاه؟ لذلك التعديل غير مقشول بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 99 للتصويت:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 101 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان0 2  

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؛

املادة 108 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرمدهو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

في  كاينة  اللي  الجملة األخيرة  نقترح حذف   ،108 للمادة  بالنسشة 

بث  إلى حين  املقرر  التنفيذ  اإلحالة وقف  على هذه  ويترتب  الفقرة، 

املحكمة فيه بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 

أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 108 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 109 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

هذه املادة تضرب مشدأ التدبير الحر في عمقه، من حيث أنها وضعت 
مجموعة من املقررات ديال املجلس والتي يجب التأبير عليها بشكل قشلي 
يعني قشل التنفيذ البد أنها يتم التأبير عليها من طرف عامل العمالة أو 
اإلقليم، وهذا أكيد أنه كيتنافى مع مشدأ التدبير الحر وكذلك يتناقض مع 
ربط املسؤولية باملحاسشة ألن أصال الدستور يؤكد على ربط املسؤولية 
باملحاسشة، إيال بغينا هاذ الجماعات الترابية، هاذ مجالس العماالت 
واألقاليم يمشيو القدام فعلى األقل أننا نرخفو عليهم �سي بوية من 

هاذ الرقابة هذه، ولذلك اقترحنا حذف هذه املادة وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

تتجيب  التأبيرة، هذه مواد مهمة  التعديل غير مقشول ألنه هاذ 
إذ  عليها  تترتب  التي  املالية  االنعكاسات  وخاصة  منها  التأكد  خاص 

اتخذت قرارات غير قانونية في هذا اإلطار، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل تفضل، السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

املسؤولية  بربط  فقام  املسألة،  في  حسم  الدستور  أنه  أظن 
باملحاسشة، يعني الرئيس سيحاسب إذا لم ينفذ مقررات املجلس وفق 
الصيغة اللي خصهم يتنفذو على باكلتها، كذلك هناك هيئات رقابة من 
قشيل املجلس األعلى للحسابات، من قشيل املفتشية العامة، إذن عالش 
غادي نوقفو حنا عجلة التنمية برهن هاذ املقررات بتأبيرة العامل، 

أظن أنه كاين جهات اللي مخول لها محاسشة الرئيس وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 109 للتصويت كما هي معروضة للمصادقة:

املوافقون: 182؛
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املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

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؛

أعرض املادة 116 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 117 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

السيد الرئيس، املادة 117 فيها جوج ديال التعديالت: التعديل األول 
حذف الفقرة األخيرة في الفقرة األولى أو الجملة األخيرة في الفقرة األولى 
مع مراعاة مقتضيات الشند الثالث من املادة 109 من هذا القانون 
تمابيا مع التعديل اللي جا في املادة 109 واللي تفضل به األخ السيد 
النائب؛ والتعديل الثاني إضافة فقرة جديدة في آخر املادة »يستفيد 
مسؤولي هاتين املديرتين من االمتيازات واملنافع املخولة ملدير مركزي 
باإلدارة العمومية« وهذا تمكين املديرين بنفس الوضع النظامي ملدراء 

اإلدارات املركزية وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول مالءمة مع املادة 109 والقضية ديال االمتيازات 
وهذاك ال�سي، فهما غادي يكون عندهم نظام خاص بهاذوك املديرين 

أو ذاك ال�سي بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 182؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 182؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 118 للتصويت.. عفوا املادة 118 ورد بشأنها تعديل 
من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرجوةدرحمدو1:

هاذ املادة 118 غير كنقترحو في إطار تفعيل مواد الدستور، وفي إطار 
الشفافية، وفي إطار تكافؤ الفرص كنطلشو بأنه بعد التعيين في جميع 
مناصب إدارة العمالة واإلقليم بقرار لرئيس املجلس اإلقليمي، فتح 
باب التربيح لشغل هذه املناصب، ألنه هاذ املناصب كلها تفتح لها باب 
التربيح باش نشوفو الكفاءات ونشوفو املستويات ديال الناس اللي 

يمكن يتحملوا هاذ املسؤوليات وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

أو  اإلقليمي  املجلس  ديال  الرئيس  الحرية عند  كاين  بأنه  كنظن 
مجلس العمالة لتعيين الجميع وذاك ال�سي، ولكن ما فيها باس واحد 
بواحد  ديالو  القرارات  كياخذ  ي 

ّ
مل أنه  بسيط،  أنه  كنظن  الشرط 

املناصب قليلة جدا جدا، هي اللي غتاخد التأبيرة ديال السلطة وبأن 
يمكن كنتوجهوا مستقشال إن باء هللا يمكن تكون بدون تأبيرة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.
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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 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؛

أعرض املادة 144 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 145 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 146 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 147 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 148 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 149 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 150 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 151 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 152 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 153 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 154 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 155 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 156 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 157 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 158 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 159 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 160 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 161 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 162 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 163 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 164 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 165 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 166 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 167 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 168 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 169 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 170 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 171 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 172 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 173 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 174 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 175 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة.

ةاب ئشلرةاعيدةرث ي رإقش ل:

امليزانية،  تحضير  املجلس  رئيس  يتولى  بأن  يتعلق  التعديل  هاذ 

التعديل الذي نقترحه هو: »يتولى رئيس املجلس بتعاون مع املكتب 

التشاركية  املقاربة  دائما  منظور  من  وذلك  امليزانية«  إعداد مشروع 

وإلبراك مكتب املجلس في إعداد هذه امليزانية وبكرا.
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ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول، غير املالءمة مع املادة اللي سشقاتو وثانيا بأنه 
الرئيس كيخدم مع لجنة ديال امليزانية كتوجد لو وكيخدم دائما بتعاون 

مع املكتب، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعيل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 175 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 176 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 177 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 178 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 179 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 180 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 181 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 182 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 183 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 184 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 185 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 186 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 187ورد بشأنها تعديل من لذن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

السيد الرئيس نسحب هذا التعديل.

ةاعيدرةا ئيس:

يسحب هذا التعديل ويتم التصويت باإلجماع على املادة؟

أعرض املادة 187 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 188 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 189 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 190 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 191 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 192 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 193 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 194 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 195 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 196 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 197 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 198 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 199 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 200 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 201 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 202 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 203 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 204 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 205 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 206 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 207 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 208 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 209 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 210 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املعارضة، حتى هي  لدن فرق  تعديل من  بشأنها  211 ورد  املادة 

كتسحبها السيد النائب؟ ال، تفضل السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

ال، ال السيد الرئيس، القراءة ديال املادة 211 كتشين اللجوء لواحد 
العدد ديال املساطر اللي كنشوفوها كثقل الكاهل ديال املشتكي، واحد 
طلب  ويطلب  يمر  العمالة وخصو  مجلس  مع  مشكل  عندو  املشتكي 
للسيد العامل ويتسنى 30 يوما، وإيال ما تحلش املشكل عاود يطلب 
للسلطة املكلفة بالداخلية 30 يوما، ويتسنى باش يم�سي للقضاء وهو 
هاد  يتقادمشاي  ما  باش  أبهر،   3 ديال  قانوني  األجل  بواحد  مهدد 
القضية هادي، وبالتالي حنا كنشوفو بأنه أي واحد عندو مشكل مع 
مجلس العمالة ال بد ما غيطلب التحكيم ديال السيد العامل، ما عندو 
عالش يكون رد رسمي برسالة وجواب وهكذا، راه كيم�سي عند السيد 
العامل وكيطلب التحكيم بينه وبين مجلس العمالة، إذا لم يجد السيد 
العامل الحل لهاد املشكل هذا، يم�سي مشابرة للقضاء، والقضاء اللي 
ينصفو، عالش هاد ضياع الوقت كامل؟ ويشقى ينتظر في األخير غادي 
يم�سي للقضاء، يم�سي للقضاء مشابرة إيال ما كانشاي التحكيم ديال 

السيد العامل يعني أعطى نتائج إيجابية، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

تنظن بأنه بهاذ املادة تنحافظو على مصالح ديال مجلس العمالة أو 
اإلقليم، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، السيد الرئيس، مرحشا 
السيد الرئيس فين كنت، يتسحاب لينا مشيتي.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

ال باقي ما مشيتش، أنا ما زال هنا السيد الرئيس، حين أحدث املشرع 
امليثاق الجماعي املادة 48 وأعطى الصالحية على فترات بهر للسلطة 
املحلية في شخص الوالي أو العامل، وأعطاها كذلك لوزارة الداخلية، 
خصنا نشوفو النتائج ديالها، هادو صفقات، هادو أموال ديال الجماعة، 
في بعض األحيان كيكون غير خالف، خالف مسطري، خالف في بعض 
األحيان غير، وكيمكن يكون فيه حتى بعض التجاوز من طرف مجلس 
العمالة أو الجماعة الترابية املعنية، فهنا التدخل ديال الوالي في كثير من 
األحيان أصلح عدة قضايا وتم أداء املستحقات لعدد من الناس اللي 

ابتاغلو مع هاد الجماعة الترابية أو تلك.

نفس األمر وزارة الداخلية تدخلت غير ما مرة لحل هاته اإلبكاالت، 
إذا كل�سي غيم�سي للجماعة وغيتحكم على الجماعة، يعني بدون هاد 

املسطرة ديال الصلح فغادي ندخلو في واحد العملية أن الجماعة ما 
كيكونش في السطر املتعلق بهاد القضايا هادو ما كيكونش عندها ما 
يكفي، فكندخلو هنايا في الحجز على املمتلكات ديال الجماعة وفي بعض 
السلطة  تحل من طرف  اللي بسيطة وكيمكن  أمور  األحيان كتكون 

بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةالطيفروهبي:

ال غير باش إيال سمحتو السيد الرئيس...

ةاعيدرةا ئيس:

ما  ماجاش، حسشو  القادر حسشو  عشد  ال�سي  القادر،  عشد  ال�سي 
جاش.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

هذا التعديل عمليا حنا تنشتاغلو في إطار نسق، هذا النسق يحكمه 
الدستور، في الحقوق التي هي مكرسة دستوريا ما تيمكنش نجيو في 
قوانين تنظيمية ...بأي حجة ويوقع تضارب مع هاد الحقوق، الحق في 
التقا�سي حق دستوري خالص لجميع املواطنين، وال يمكن أن يقيد بأي 
قيد كيفما كان، وإن كان بمصالح الجماعة وبمصالح اإلدارة واملرفق 
العمومي، فإن هذا التقييد، ونخ�سى ونخ�سى أن املجلس الدستوري 
هاذ  احنا  وبالتالي  دستوري،  حق  تيمس  موضوع  هذا  أن  هذا،  إيال 
التعديل ديالنا هو ما ال يرتشط بالدفاع عن املصالح أم ما�سي مصالح، 
هو عندما تكون الحقوق دستورية خالصة ما كنقيدوهاش هذا تقييد 
ما يمكنش املواطن بشكل مشابر يم�سي يدافع على مصالحو في املحاكم، 
وخصوصا أننا احنا أمام سلطة اآلن اللي هي سلطة مستقلة، وبالتالي 
جميع املواطنين خصهم يكونو سواسية في ولوج مرفق العدالة، وبالتالي 
هاذ املواد هي مقيدة وهاذ التقييد سيكون مدعاة ملراجعة ديال املجلس 
الدستوري، تنبهوا الحكومة باش ما عاوداتنيش تعاودو تعيطو لنا عاود 
راه  وتقولنا  االنتخابية  الحملة  تنديرو   Aout في  واحنا   Aout في  ثاني 
املجلس الدستوري رد ليكم هاذ ال�سي وتشقاو تأخر االنتخابات ونوليو في 
مشاكل أخرى، اللهم هذا التعديل كان خص الحكومة تقشلوا ألنه ما فيه 
والو فيه هو املطابقة مع املشادئ والقيم الدستورية، هو حق في التقا�سي 

لجميع املواطنين واملواطنات.

ةاعيدرةا ئيسر:

بكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛
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املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 211 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 212 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 213 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 214 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 215 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 216 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 216 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 217 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 218 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 219 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 220 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 221 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 222 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 223 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 224 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 225 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 226 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 227 ورد بشأنها تعديل من الدن الحكومة، الكلمة للحكومة، 

السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بين  التوزيع  في  خاصة   27 املادة  في  التدقيق  إلى  يرمي  التعديل 

املوظفين املنتسشين مليزانية املجالس بين هذه املجالس ومصالح الدولة 

التابعة لإلدارة الترابية.التعديل: »تتم إعادة توزيع املوظفين املتسشين 

مليزانية مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة 

الترابية التابعة لوزارة الداخلية«، والشاقي دون تغيير، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة  بكرا، 
التعديل؟ ال أحد.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض املادة 227 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املادة 228 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، الكلمة للحكومة 
السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ملجالس  التابعة  واملنقوالت  الشنايات  توزيع  بين  اإلطار  نفس  في 
العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح الدولة التابعة لإلدارة 
الداخلية«  لوزارة  التابعة  الترابية  االدارة  تنضيفو »ومصالح  الترابية 

والشاقي دون تغيير، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 228 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت:

املوافقون: 183؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 78.

ص دق مجلس النواب على مش وعرق نو1رتبظيميررقمر1 .2  ر
يتعلقرب اعم التروةألق ايم.

رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  الثاني،  التنظيمي  القانون  مشروع 
113.14 يتعلق بالجماعات. نمر إلى عملية التصويت. املادة األولى ورد 
بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

موجهة  مادة  هي  األولى  املادة  أنه  بما  إضافة  هو  التعديل  هذا 
ملكونات هاذ القانون التنظيمي، وبما أنه ما جاء في املادة هناك قضايا 
نظمها القانون التنظيمي ولم تشر إليها املادة 1، لذلك كنضيفو حاالت 
املسؤوليات واملهام التي تتنافى مع مهمة رئيس مجلس الجماعة وهي من 
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القضايا التي تم التطرق إليها في هذا القانون التنظيمي، باإلضافة إلى 
حاالت منع الجمع بين االنتدابات وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل 
املجالس، إذن باش تكون املادة متكاملة هذه إضافة لكل القضايا التي 

نظمها هذا القانون التنظيمي.

ةاعيدرةا ئيس:

والسادة  السيدات  من فضلكم  الوزير،  السيد  للحكومة  الكلمة 
السيد  النواب،  السادة  التصويت،  عملية  كمالتش  ما  باقى  النواب 

النائب.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، هذه لم ترد في الفصل 146 من الدستور، 
حاالت منع الجمع بين االنتدابات هذاك ال�سي عالجها القانون التنظيمي 

59.11، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 3 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرمدهو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بالنسشة للتعديل املقترح في هاذ املادة 3، تنضيفو وتدبير مواردها 
البشرية واملالية وتنحذفو ذيك عشارة نصوص، والنصوص التشريعية 

والتنظيمية املتخذة التطشيقية، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيسر:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 4 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةملالحي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

طشقا للفصل 141 من الدستور يتعين عند نقل كل االختصاصات 
من الدولة إلى الجماعة، تحويل املوارد الالزمة التي تمكنها من ممارسة 
االختصاصات املذكورة داخل أجل ال يتعدى سنة واحدة من تاريخ 
دور  تفعيل  على  التنفيذ، حرصا  التنظيمي حيز  القانون  دخول هذا 

الجماعات في أجرأة االختصاصات املنقولة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيسر:

من فضلكم السيدات والسادة النواب، ال�سي عشد الواحد الشاط، 
ال�سي مصطفى تضومانت ممكن..، األخت فتيحة..، غانذكر األسماء 
الوزير،  للسيد  الكلمة  املحاضر،  في  يتسجلوا  يشداو  باش  ديالكم 

الحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا، التعديل غير مقشول ألن املوارد الالزمة جزء ال يتجزأ من 
ممارسة هذه االختصاصات، بكرا.
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ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 183؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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؛

املادة 17 ورد بشأنها تعديالن من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
 
ّ
مقدمي، غادي تقدموا التعديلين معا، دفعة واحدة السيد النائب؟ وال

واحد، بواحد، نعم، التعديل األول تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بالنسشة للتعديل اللي جا في الفقرة األولى هذا غير مالءمة مع ما 
توافقنا حوله بالنسشة لقانون الجهات، وكنا كنقتارحو واقترحناه وقشل 
الرئيس  انتخاب  تنعقد مشابرة بعد جلسة  الجهة،  في  التعديل  هذا 
وتحت رئاسته، بغينا نحذف ديك بدعوة من الرئيس وتحت رئاستة 
مرة أخرى و15 يوما، وبأنه في نفس الجلسة ملا ينتخب الرئيس كيقدم 

الالئحة ديالو ويتم انتخاب أو التصويت على الالئحة أو اللوائح التي 
ستقدم في نفس الجلسة، ويتم التصويت على املكتب في نفس اليوم، 

وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

معا  التعديلين  قدم  كنقولو  منين  الوزير،  السيد  قشلت  مقشول؟ 
ما بغاش. التعديل الثاني، بكون اللي غيقدم التعديل الثاني، تفضل 

السيد النائب، بكون؟ األخت فتيحة الشقالي تفضلي.

ةاب ئشلرةاعيدةرفتيحلرةاشق لي:

التعديل الثاني في املادة 17 يتعين العمل على أن تتضمن لوائح 
نواب  عدد  نصف  يعادل  املترشحات  عدد  الرئيس  نواب  تربيحات 
اللوائح املذكورة  يتعين أن تتضمن  الرئيس، وإذا تعذر تحقيق ذلك 
عددا من املترشحات ال يقل عن ثلث النواب، السيد الوزير هذا يعني 
حنا الطموح ديالنا كنساء مغربيات هو أجرأة مشدأ املناصفة ما�سي 
غير اللي نص عليها الدستور وإنما التي دعمها صاحب الجاللة ودفعت 
عنها الحركة النسائية املغربية، وأنتم تؤمنون بالنساء في املغرب خاصة 
بالعالم القروي وتعلمون جيدا ما يعملنه من أجل التنمية ومن أجل 
املغربي  االقتصاد  في  باالبتغال  وخاصة  الشلد،  مستوى  من  الرفع 
واالقتصاد التضامني وما إلى ذلك، فإذا حنا ما يمكنش نعطيو بعضنا 
الشعض دروس وإنما كتعرفو األهمية ديال النساء الفاعالت في املغرب، 
فإذا إيال كانت النخشة واملرشحات ال يسمح لهن حتى بالتربيح فما بالنا 
بالنسشة يعني التوفيق وأنهم يكن ممثالت، ونحن نتفاجأ أن إيال كنا 
ضمننا الثلث في الجهات اللي هي حق مكتسب، ولكن في الجماعات يعني 
اللي هي سياسة القرب للنساء، والنساء يستطعن يعني تنعرفو النظافة 
وما إلى ذلك من الشنيات األساسية، سياسة القرب في املقاطعات، توفير 
كل الحاجيات ديال املجتمع املغربي، وأنهن فاعالت في التعاونيات وفي 
الجمعيات وفي املجتمع املدني وفي العمل السيا�سي، وأن كنعرفو السيد 
الوزير، كتعرفو أن الرجل كيجي عندك الحملة تيفرق الورقات يقول 
لك النساء انتما تكلفو انتما تعشئوا وسيروا للديور وجيشو األصوات، 
فكنتمناو  النساء،  على  الحيف  واحد  راه  هذا  يعني  كينجح  والرجل 
أن يكون على األقل اإلنصاف في التربيح، ويكون كذلك اإلنصاف في 
الوصول إلى مواقع القرار، السيما الجماعات املحلية، والسيما األقاليم 

والعماالت قشل الجهات وقشل البرملان، بكرا.
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ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

زعما le réquisitoire ديالها راه مقشول ولكن الغالب هللا، ما عندنا 
ما نديرو، غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن التعديل غير مقشول الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال 
أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد. يسحب التعديل باش كيشقى الصيغة 

مقادة، ال.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 183؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة للتصويت بعد إدخال التعديل الذي قشلته الحكومة، 
هذه هي الصياغة اللي غادي تكون ديال املادة 17:

املوافقون: 183؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 78.

نعم السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميلر
)نقطلرنظ م(:

إيوا غير طشقا للنظام الداخلي السيد الرئيس أنه التعديالت املتفق 
عليها في اللجنة ال ترفع إلى الجلسة العامة، التعديل رقم 8 والتعديل 
رقم 2 على املادة 17 من األغلشية واملعارضة تم االتفاق حوله في اللجنة، 
وها هي املادة في صيغتها النهائية املادة 17 الصفحة 5 »تنعقد مشابرة 
بعد جلسة انتخاب الرئيس تحت رئاسته، جلسة مخصصة النتخاب 
من  أو  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  الجلسة  هذه  يحضر  الرئيس  نواب 
يمثله«، ولذلك السيد الرئيس هذا غير انتشاه أنا خليتكم حتى صوتو 
السيد الرئيس أمال في أن يتم حولها اإلجماع، لكن ملي وقع التصويت 

عليها باإلمتناع ، أردت أن أوضح هذا األمر، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

 ما اعطيتكش أنا الكلمة ما خصكش تهضر 
ّ
ال�سي عشد اللطيف، ال

أصال، بكرا، بكرا.

املادة 8 و9 هذا تم التصويت عليها باإلجماع في اللجنة، بعد صياغتها 
هذا هو املحضر ديال ... املحضر، ال، ال، هللا يخليك السيدة النائشة غير 
بالتي، نتكلمو مع واحد اللي غادي نتكلمو معه، دبا هذا في اللجنة تم 
التصويت على املادة 8 واملادة 9، املادة 8 بالخصوص هي اللي أثار السيد 

الرئيس آش من مادة ؟ املادة 17 عفوا.

املادة 17 حسب املحضر ورد بشأنها تعديل سحب، وورد بشأنها 
تعديل مرفوض، وورد بشأنها تعديل مرفوض:

املوافقون: 18؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون : 12.

إذن ما كاينش السيد النائب، السيد الرئيس، السيد الرئيس ما 
عندكش هذا، املحضر ما فيهش هاذ ال�سي اللي تتقول. كاين املحضر 

ديال اللجنة أنا متشع غير بالتي وخا، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

به  تقدمت  الذي  التعديل  الحكومة  قشلت  حين  الرئيس،  السيد 
املعارضة على عقد جلسة واحدة النتخاب الرئيس، ملي قشلتها الحكومة 

اإلخوان قالوا راه قشلت، في نفس املادة ورد تعديل ثاني يتعلق بالنساء.

التعديل األول السيد الرئيس، قلت هذا التعديل تم التوافق حوله 
وتم إجازته كاينة في املحضر وكاينة في النص النهائي هي الفقرة األولى 
على املادة 17، لذلك قلت تطشيقا للنظام الداخلي التعديالت املتفق 
عليها والتي تم التصويت عليها في اللجنة ال تصعد إلى ...، إال حتى حنا 
عندنا التعديل رقم 8 ديال فرق األغلشية هو نفسه التعديل اللي قشالتو 
الحكومة، لذلك كاين صيغة متفق عليها هي اللي كاينة في املادة 17، 

فهذا التعديل ما كانش خصو يطلع رأسا.

باش  األحرار  اإلخوان  النسائية  بالتمثيلية  املتعلق  التعديل  أما 
 ال هذاك �سيء آخر، بكرا السيد الرئيس.

ّ
يطلعوه وال

ةاعيدرةا ئيس:

دابا املحضر الذي بين يدي يقول عكس ذلك، إذن كاين مشكل، واش 
الخلل في املحضر وال فهاذا. الخلل في املحضّرأنا تنم�سي ل tableau ديال 
التصويت فيه املادة 17 ورد بشأنها تعديل من طرف األغلشية سحب، 
ورد بشأنها تعديل من طرف املعارضة مرفوض، نتيجة التصويت على 

التعديل:

املوافقون: 12؛

املعارضون: 18؛

املمتنعون: ال أحد.
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ثم التصويت النهائي كما وردت في املشروع بحيث لم تتم إدخال أية 
صيغة من الصيغ كما وردت في املشروع :

املوافقون: 18؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 12.

وبالتالي العملية التي قمنا بها هي عملية سليمة حسب ما أتوفر عليه 

من معطيات، أنا ما كنتش حاضر معكم في اللجنة، كنظن وقيال بال ما 

صافي زعما ياك السيد الرئيس، ما كاين عالش ضروري، تفضل السيد 

الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحلر)نقطلرنظ م(:ر

ما يمكنش نطلعوا التعديالت بال...، حنا حاطين قدامنا املحضر، 

حنا عارفني كان اتفاق في الجهة مشدئي في هاد املوضوع ديال الجلسة 

تكون مشابرة، إذا منين بفنا وقع هاد اإلبكال في املحضر النهائي ومن 

بعد ما اطلعنا، اعتبرنا أنه أمام الضغط والسرعة أنه وقع تجاوزات، 

الحكومة تداركت ألنه حتى هي قرات املحضر داك ال�سي عالش جايشة 

تعديل مقشول ما قابلها إال ألنها عارفة أن املحضر راه ما كايناش فيه، 

وحنا اطلعنا كذلك في املحضر ومكانشاي، املنطق املشدأ تم االتفاق عليه 

فيه مالءمة بين الجهة والعمالة والجماعات، اإلبكال هو في السرعة 

ديال األداء خالت أنه...، حنا باش نداركو ونعانو الحكومة وهاد ال�سي 

كان خاص ديروا األغلشية، قلنا أودي هاد ل�سي اللي اتفقنا عليه واخا 

نساوه نجيشوه لهم باش ما يوقعش واحد اإلبكالية تخرج قوانين فيها 

الجهة في بكل والجماعات في بكل وكذا، لذلك العمل اللي كنقوموا 

به كان خاص ديروا األغلشية حنا درنا خاصكم تشاركوا لنا هاد األجر 

والحكومة كذلك قابلة هذا واألمور غادية واملسطرة راه عادية والسالم .

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا ال�سي حدادي.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحدةد0ر)نقطلرنظ م(:

السادة هذا تقرير توصلنا به من اللجنة، تقرير لجنة الداخلية.

ةاعيدرةا ئيس:

آش من جزء هذاك؟

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحدةد0ر)نقطلرنظ م(:

هذا الجزء الثالث فيه املادة 17 وأنا في العرض ديالي صشاح قلت 
أن من إنجازات هذه العملية من التعديالت املهمة، أن انتخاب الرئيس 

ونواب الرئيس في نفس الجلسة، وقلتها في الصشاح أنا في الجلسة، إذا 

هنا نرجع عاوتاني التدخل بوف الجزء الثالث السيد الرئيس، املادة 

17 الصفحة 5، هاد التقرير فيه هاد العملية مدونة ... التعديل الذي 

تدار في اللجنة وهذا كان إنجاز اللي قلت أنا في التدخل باسم فريق 

التجمع الوطني لألحرار، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن هناك تناقض بين ما هو مكتوب في املحضر و tableau ديال 

التصويت ياك أ سيدي، إذا هذا خطأ مادي يجب تصحيحه في املحضر 
حتى يكون هذا، صافي السيد، هذا باش نكمل هاد ال�سي أن نرجع ملنطوق 

الدستور، أن حق التعديل حق مطلق للحكومة ومطلق للنواب، السيد 

الرئيس. واملنطوق كذلك ديال املجلس الدستوري ياك أ سيدي اجتهاد 

املجلس ياك يا أستاذ. دابا باش نتافعلوا بشكل حضاري وكيستافد 

الجميع، ال، ال، ما�سي قضية حاضر غير ما كنشغيش �سي واحد كيدير 

برع يدو، ونتفاهموا ونتناقشوا مزيان هاد ال�سي اللي قلت صحيح بعدا 

وال ما صحيحش؟ بكرا.

املادة 18 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةافت حركم ل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

التعديل رقم 6 يستهدف املادة 18 واللي من خالله نروم أن ينتخب 

الرئيس ونوابه ملدة انتداب املجلس، الهدف من هاذ التعديل هو اعتماد 

مشدأ استقرار املجلس، فال يعقل أنه كنتكلمو على مدة االنتداب ديال 

املجالس هي 6 سنوات، برامج العمل هي 6 سنوات، الوعود االنتخابية 

والبرامج االنتخابية ملدة 6 سنوات، االتفاقيات والعقود كذلك ملدة 6 

سنوات، وكنوضعو هاد السيف على املجالس املنتخشة أنها في ظرف 3 

سنوات يمكن للمجلس كلو يتغير ويمكن إعادة انتخاب الرئيس.

السيد الوزير هاذ الفصل، هاذ املادة كتستهدف إضعاف املؤسسات 

املنتخشة، بحيث ال الرئيس وال النواب ديالو دائما يضعون في الحسشان 

3 سنوات يمكن يتعاد النظر في كل �سي، وبالتالي قدمنا هاذ  في  أنه 

التعديل باش نخليو املؤسسات املنتخشة قوية وما تخضعش لالبتزازات 

والضغوط واملزايدات السياسوية الفارغة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، خاصة أن املادة 70 اللي جاية من بعد أنها فيها 
بروط وإجراءات دقيقة وصارمة إيال كانت �سي نية في إقالة الرئيس، 

بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، يسحب؟

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةافت حركم ل:

يسحب هذا التعديل، يسحب ألنه كاينة بروط اللي بدلت طريقة 
االستقالة، يسحب التعديل السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيد النائب،

إذن ال أعرض هذا التعديل للتصويت.

أعرض املادة 18 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؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 27 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، يسحب هذا التعديل، ال السيدة النائشة تفضلي.

ةاب ئشلرةاعيدةرربيدةرببمععود:

التعديل املتعلق باملادة 27 يقت�سي إضافة فقرة جديدة مضمونها 
»تخصص وجوبا رئاسة إحدى اللجان الدائمة للنساء« تقديم التعديل 

نشوفو الرأي ديال الحكومة ومن بعد ندير التعقيب.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، الكلمة للسيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

تعديل غير مقشول، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل،  إذن مؤيد  التعديل، ال املسطرة  الكلمة ألحد معار�سي 
تفضل السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرربيدةرببمععود:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

في الواقع السيد الوزير ال حاجة إلعادة التذكير بالقوانين واملراجع 
املؤطرة ملشدأ املناصفة، إلى جانب هذا ينشغي األخذ بعين االعتشار املوقع 
أيضا  النساء،  تعرفه  الذي  والديناميكي  املتطور  والثقافي  االجتماعي 
البرملانية بصفة  النيابية  الوظيفية  األدوار  االعتشار  بعين  األخذ  يجب 
عامة والجماعية وحتى العلمية واملعرفية التي أصشحت تقوم بها النساء، 
أمام هذا التحول اإليجابي لواقع النساء، أمام هذا املقت�سى املتقدم 
الواعد للدستور، نفاجأ بهذا املوقف الحكومي الذي يحاول عدة مرات 
ومع هذا التعديل كذلك ليس فقط إجهاض هذا املشدأ الدستوري، 
بل محاولة إفراغ هذا املشدأ أو هذا املعطى الدستوري من مضمونه 
الداللي املتقدم والواعد، وسجن السعي إلى املناصفة في املستوى األول 
من الفهم والتأويل، تجميد هذا املشدأ أو هذا السعي في هذا املستوى. 
إرادة  على  تتوفر  ال  الحكومة  أن  بأسف  نسجل  الوزير  السيد  ولهذا 
حقيقية لتفعيل الدستور فيما يخص هذه املسألة بالذات، ألن هناك 
كل الشروط متوفرة، ولكن هناك ممانعة قصدية من طرف الحكومة 
للتوجه  املعاكس  في االتجاه  النساء  القضية، قضية  بهذه  لكي تسير 

الدستوري، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا السيدة النائشة.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 37 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل اللي جا فهاذ املادة هو تعديل يخص احترام املسطرة ديال 
إعداد جدول األعمال ديال الدورات، بالنسشة للدورة االستثنائية بحكم 
القانون في حالة تلقي طلب في هاذ الشأن من قشل العامل بغينا نضيفو 
واحد الفقرة تما، وذلك بعد الشت من طرف مكتب املجلس، احتراما 
للمساطر اللي كيمرو منها جداول األعمال على العادات ديال الدورات 
كاملين، وهذا تقوية دور مكتب املجلس إقرارا ملشدأ التدبير الحر، احنا 
تنعرفو بأن السيد العامل ما غاديش يجيب �سي نقطة في جدول األعمال 
اللي تنظن املجلس ما غاديش يوافق عليها، وكذلك مكتب املجلس ملا 
غاتجيه نقطة من عند السيد العامل ال أظن أنه سيعارضها، وبالتالي 
غير على األقل احتراما لذاك املكتب أنه يبت في هاذ النقطة في جدول 

األعمال، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل غير مقشول، الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، 
مؤيدي هذا التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 38 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجم لربوزيد0رتي لي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بالنسشة لفرق املعارضة نقترح الصيغة التالية: يعد رئيس املجلس 
جدول أعمال الدورات باتفاق مع أعضاء املكتب ويشلغ جدول أعمال 
الدورة عشرة أيام للعمالة أو اإلقليم، وإذا لم يقع االعتراض عليه داخل 
هذا األجل يعتبر هذا الجدول جاهزا، هاذ االقتراح احنا اقترحناه ضمانا 

ملشدأ التدبير الحر، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

تعديل غير مقشول، الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، 
الكلمة ملؤيدي التعديل، ال أحد. السيد النائب مؤيد.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجم لربوزيد0رتي لي:

نحن في فرق املعارضة نرى أن أوال ضمانا لربح الوقت، ثانيا ملشدأ 
التدبير الحر، ثالثا باش كنعطيو واحد االستقاللية وكيف قلنا ضمان 

ديال املكتب واملجلس والرئيس، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.
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املادة 39 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةافت حركم ل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

األصلية  املادة  وال  األصلية  النسخة  من  بدال  يروم  التعديل  هذا 
أعمال  جدول  في  تدرج  أن  »يمكن  نقترح  القانون«،  بحكم  »تدرج 
الدورات النقط اإلضافية التي يقترحها عامل العمالة أو اإلقليم السيما 
تلك التي تكت�سي طابعا استعجاليا على أن يتم إبعار الرئيس بها داخل 
أجل ثمانية أيام«، املغزى من هذا االقتراح أوال : تحسين مشدأ التدبير 
تكون  القانون خصها  إيال كنا كنتكلمو على بحكم  أنه   : ثانيا  الحر، 
حصريا النقط اللي يمكن يقترحها العامل وتفرض بحكم القانون أو أنها 
تكون صادرة كقرارات قضائية، بالتالي باش نفسحو املجال أنه جميع 
االقتراحات ديال السادة العمال ومن ينوب عنهم تصشح بحكم القانون 
فهذا أمر في الحقيقة يعتبر تقليصا أو تصغيرا للمهام ديال املجالس 
املنتخشة، السيد الوزير، إيال كانت بحكم القانون خصنا نعرفوها تكون 
حصريا آبنا هي النقط اللي تدرج وجوبا أما نخليو املجال مفتوح، يمكن 
بعض النقط ما تكتسيش الطابع االستعجالي واألهمية القصوى اللي 

يمكن نعطيوها هاذ الصشغة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، وثانيا أنه التجربة أظهرت على مدى ثالثة عقود 
أو أربعة عقود أنه السادة الوالة والعمال ما تيقترحوش نقط دائما إال في 
حالة الضرورة، والسادة املنتخشون خاصة الرؤساء اللي مارسوا راهم 

تيعرفو هاذ القضية هاذي، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال�سي 
كمال؟

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 40 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

عدد  من سقف  التخفيض  إلى  يرمي   40 املادة  هاذ  في  التعديل 
األعضاء املسموح بهم من أجل إدراج نقطة في جدول األعمال، فاحنا 
اقترحنا على أساس أنه يتم التخفيض ديالها من النصف إلى الثلث 

لسبشين:

السبب األول: يتجلى في كون هذا مكتسب في ظل امليثاق الجماعي 
الحالي، حيث أنه الدورة االستثنائية ممكن ثلث األعضاء أنهم يطلشو 
العقد ديالها ويحددو جدول األعمال ديالها، وما يمكنش أنه غدا أو 
بعد غدا نقولو وباألحرى نقطة في جدول األعمال، نقولو النصف هذا 

السبب األول،؛

السبب الثاني: أنه مجموعة من الجماعات توجد فيها أقليات اللي 
أصال يمكن توصل الثلث يمكن ما توصلش الثلث واللي خص الصوت 
ديالها يتسمع، وبالتالي خصهم نخفضو للثلث باش لهاذ الناس هاذو 
ممكن يدرجو نقط في جدول األعمال على األقل أن ترفع للرأي العام، 
النتيجة تشقى للمجلس هو سيد نفسه، وأكيد أن  احنا عارفين بأن 
جميع املقررات سيتم التصويت عليها باألغلشية، إذن فابنو املانع أننا 

نخفضوه للثلث، وهذا هو مطلشنا، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ديال  العادي  السير  نرهنوش  ما  وكذلك  مقشول،  غير  التعديل 
املجالس ألنه الثلث خاصة في الجماعات اللي عندها العدد قليل هذاك 
ال�سي وتنعرفو العدد ديال األعضاء ديال مجالس الجماعات أنه غادي 

نعطلو وتصشح اإلعاقة ديال السير ديال املجالس، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

السيد الوزير، بالنسشة لثلث أعضاء املجلس إيال كان عدد األعضاء 
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قالل يعني راه عادي نسشة معينة هاذيك، إذا ارتفع العدد يرتفع الثلث 
وإذا انخفض العدد ينخفض الثلث، وبالتالي إيال كان املجلس فيه 15 راه 
الثلث 5 بنو؟ راه كاين عدد، كاين عدد، راه ممكن يكون هاذ الخمسة 
يكونو يمثلون قشيلة، في حين 10 يمثلون قشيلة أخرى، وبالتالي الصوت 
ديال هاذ القشيلة ال يمكن أن يسمع خصوصا أنكم اآلن الهاجس األمني 
هو الحاضر ما�سي السيا�سي بمجموعة من الجماعات املحلية، وبالتالي 

اعتمدنا تخفيض الثلث لهذا األساس.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 41 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، بوف السيد 
قدم كل�سي مرة واحدة خوذ، دير هاذ... le risque، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

هاذ املادة 41 في الفقرة األخيرة فيها تكرس التحكم ديال السلطة 
اإلقليمية في املجالس املنتخشة وجاءت على صيغة التهديد والوعيد، 
رغم أنه كاين واحد املادتين قشل وفيما يأتي من بعد عفوا املادتين 64 
و73 اللي غايجيو غادي يمكن يعاجلو هاذ اإلخالل اللي كتقول هاذ 
الفقرة هاذي« كل إخالل بشكل متعمد بأحكام هذه املادة يوجب تطشيق 
اإلجراءات التأديبية من عزل لألعضاء أو توقيف أو حل للمجلس« وكل 
هذا يعتبر في نظرنا تكريسا للتحكم، وكنطلشو في التعديل ديالنا نحذفوه 

ألن كل إخالل غادي يتعالج في املادة 64 و73 بعده، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، غير باغي نرجع لل�سي باعزيز بغيتو وأكن له كل 
االحترام الكشير بزاف ألن تنعرف السيد زعما ملتزم أو كل �سي، غير من 

نحيدو هاذ القضية ديال الهاجس األمني، الهاجس األمني ما بقاش في 
التقطيع وال ذاك ال�سي حتى التقطيع مادرناهش منذ 92 باش تقول ليا 

الهاجس األمني وال �سي حاجة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن الكلمة ألحد معار�سي التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

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.

املادة 48 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجم لربوزيد0رتي لي:

تقول الفقرة »ال يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضا مجلس 
الجماعة من الجلسة غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة 
باألغلشية املطلقة للحاضرين طرد كل عضو من أعضاء املجلس من 
الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل املداوالت أو ال يلتزم بضوابط القانون 
والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قشل الرئيس«، نحن 
نقترح حذف عشارة ال يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء املجلس، 
عالش؟ تحصينا أوال كاين تحصين الحق ديال اإلخوة الحضور، ثانيا 
احنا عندنا نظام رئا�سي، وهاذ النظام الرئا�سي كلنا ملتزمون وكلنا ندعم 
سلطات الرئيس، ثالثا هناك التسيير يتم من طرف الرئيس، إيال زولنا له 
هاذ االختصاص هذا أنه هو اللي يقوم بهاذ اإلجراء كنخلقو واحد النوع 
من الفو�سى، ألن كنتسناو حتى يجي املجلس أو واحد الطرف من املجلس 
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اللي يقترح، وبالتالي ما كيكونش تقييم للضشط، وبالتالي احنا تدعيما 
للفلسفة اللي غاديين فيها جماعة أنه تدعيم لدور الرئيس نطلب أن 
تحذف هذه الكلمة من أجل حسن السير العادي ديال الدورات أو ديال 
املجالس، وكنعرفو أن هاذ األنواع وهاذ األنماط كتكون بعض املرات 
استعمال  ديال  الشطط  دون  الحضور  في  األعضاء  ديال  التحصين 
سلطة الرئيس، ولكن الرئيس يجب أن يكون له هذا االختصاص وهاذ 

السلطة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

لقدادرة عرفني آش عنكول، هذاك ال�سي اللي قال السيد النائب 
اللي بغينا، غير هو راه ما�سي يجوز، ال يجوز راه  الدكتور جمال هو 
مايمكنلوش، دابا أنت باغي تزول ما يمكن لو، يعني يولي يمكن لو، راه 

ما يمكنش.

ةاعيدرةا ئيس:

أنا راه ما فهمت والو السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

السيد الرئيس، هذا واحد العضو في واحد املجلس واحد العضو 
ماعرفتش أبنو دار، حنا القانون اللي دوزناه في الجهات أو في العماالت 

تنقولو له ما يمكنش الرئيس ديال الجلسة يطرد أي واحد.

ةاعيدرةا ئيس:

حتى في البرملان، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

ما يمكنش الرئيس ديال الجلسة يطرد أي واحد من أعضاء املجلس 
ما يمكنش يطردهم، وفتحنا اإلمكانية للمجلس كله، املجلس التداولي 
أنه يقرر دون مناقشة، جاو اإلخوان تيقولو أو الدي نحذفو ال يجوز 
للرئيس أن يطرد أي عضو من األعضاء، الشرح اللي قدم السيد النائب 
الدكتور جمال تيقول ليك احنا النظام ما يمكنش نعطيو للرئيس هاذ 
السلطة، قلت له راه هو اللي كاين، ولذلك هذا الحذف اللي داروه يعني 

بالتعشير اللي قدمو السيد النائب ما متالءمش، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

هاذ  لي  اسمح  ديال..  باملسألة  ما�سي  بالفلسفة  يرتشط  املوضوع 
الفلسفة هو أنه الذي يقرر أنه واخا هاذ املصطلح ديال الطرد هو 
ثقيل على مستوى املجلس التداولي، الذي يقرر هو املجلس التداولي 
ال يجوز للرئيس، حنا الرئيس ما عندوش هاد الصفة احنا حيدناها، 
يمكن للمجلس أن يقرر هذا هو الصيغة اللي تتقتارح املعارضة، هديك 
الجملة األولى تنتعابروها فيها أنه الذي يقرر هو املجلس والذي يطرد هو 
الرئيس، حنا الرئيس نخرجوه من هاد املشاكل نخليوا لو غير املزيانة، 
هاد القانون التنظيمي أعطى واحد املجموعة داألمور اللي هي اعتشارية 
للرئيس، هديك ال يجوز للرئيس أن يطرد عضوا حيدناها، قلنا يمكن 
للمجلس أن يتخذ القرار، إذن اعتبرنا هذا يدخل في القرارات التداولية 
إذن  الرئيس،  قرارات  في  وليس  تداولية  مقرارات  في  وليس  للمجلس 
املسألة راه ما�سي غير جينا وحذفنا زعمكين هذا راه حيدناها للرئيس، 
ألنه بمفهوم املخالفة أن الرئيس تيمكن لو يطرد بعد موافقة املجلس، 
إذن الذي يطرد راه هو الرئيس، حنا قلنا الرئيس ما خصوش يطرد، ال 
يجوز بمعنى إال بموافقة املجلس ودابا حنا حيدنا هاد ال�سي، القرارات 
ديال الرئيس، قلنا خصه يكون في املقررات التداولية للمجلس، إذن 
إذن  يقرر،  الذي  هو  املجلس  إذن  بالطرد،  عالقة  عندو  ما  الرئيس 
تنحيدو ديك الجملة األولى باش تيشقاو االختصاصات التداولية ما�سي 

في القرارات الفردية ديال الرئيس، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 78؛

املعارضون: 184؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 48 للتصويت:

املوافقون: 184؛

املعارضون: 78؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 49 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل، تفضلوا السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرعدن 1رببعشدرهللا:

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

غير بالنسشة لهاذ املادة في الفقرة الثانية بغينا نزيدوا فيها وإلى رئيس 
املحكمة اإلدارية املختصة، ألن واحد العدد نتاع القضايا تتعرفوها 
تيتكلفوا  اللي  الناس  وكذلك  امللك  ووكيل  اآلن  جارية  الوزير  السيد 
بامللفات، وخصيصا ملا تيكون امللف ديال انتداب فترة أخرى في املا�سي 
بعض املرات 5 سنين وبعض املرات 10 سنين ما تيتوفروش على هديك 
الوثائق؟، أما باش يدافع الرئيس على نفسه أما بعض املرات تتكون 
تيختافوا  وال  الوثائق  هادوك  تعطى  تتشغاش  وما  سياسية  حسابات 
هادوك الوثائق، لهذا السبب تنطلشوا باش تزاد هنايا وإلى رئيس املحكمة 
باش تكون عنده وثائق اللي يمكن يعتامد عليها في إطار السير الجاري 

ديالو ديال املحكمة.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول للمالءمة مع ما سشق، وثانيا أنه كاين هناك 
واحد املجهود على القضية ديال l’archivage ديال العماالت وال ديال 
الجماعات وهداك ال�سي اللي يمكن يساعدنا على داك الوثائق نلقاوهم 

ونعطيوها للناس اللي يتقاضوا أمام املحاكم، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة  بكرا، 
التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعبدن 1رببعشدرهللا:

السيد الوزير، حنا غير تنعاودوا نذكروا بأن في قضايا آنية اآلن راه 
ما توفراتش املحكمة على الوثائق الخاصة بها، ولهذا تنأكدوا وتنأديوا 

وتنشغيوا باش يكون هاد التعديل مأخوذ بعين االعتشار، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41؛

املعارضون: 144؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 144

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع.

املادة 53 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل فليتفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاك وطي:

بكرا، بالنسشة للمادة 53 الفقرة الثانية مقترح التعديل هو كالتالي 
»ويحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم دورات التكوين املستمر ومدتها 
وبروط االستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها« لتعزيز 

مشدأ التدبير الحر.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، السيد الرئيس تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

طشقا للقانون التنظيمي لألحزاب السياسية، هاد التكوين مسألة 

مهمة واللي والت عندنا في القوانين ديالنا، لكن خاصها الفلوس، راه 

الدورة التكوينية راه هنايا بالصيغة اللي هنا الفلوس راه غتساهم فيهم 

للنظام  ونخليوها  نحذفها  غادي  منين  اليوم  مديرية،  وكانت  الوزارة 

الداخلي يعني املجلس خاصو يقلب على الفلوس باش يدير في إطار 
التدبير الحر باش يدير هداك التكوين، في حين أن التكوين يمكن يكون 

عام ومنين كيكون مرسوم كيحد الخصاص، ثم كيأدي بالدعم ويمكن 

يجيب خبراء حتى من برا، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملانش21  

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ألن حنا جشنا هاذ التعديل هذا، النظام الداخلي ديال الجماعة هو 
اللي يكون موكول لو هاذ التكوين املستمر هو اللي يبت فيه، عالش؟ على 
حساب الخصوصية ديال كل مجلس واألعضاء اللي فيه واش عندهم 
قابلية للتكوين وال ما عندهمش؟ واش عندهم نقص باش يتكونوا وال 
ما عندهمش؟ أما القضية اللي بار لها األخ ديال التمويل القضية ديال 
التمويل ديال التكوين فهو حتى في الفقرة الثانية ألن املساهمة ديال 
الجماعة في تغطية مصاريف هاذ التكوين، يعني كاين واحد التناقض، 
الجماعة ديما هي اللي تتغطي املصاريف ولهذا يشقى هاذ االختصاص 
هذا ألعضاء املجلس في إطار النظام الداخلي ديالهم، وهما اللي يداولوا 
هاذ الشروط ديال التكوين والخصاص اللي عندهم واإلمكانيات اللي 

عندهم حتى هي وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

بكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 46؛

املعارضون: 164؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 164؛

املعارضون: 46؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 57 ورد بشأنها تعديالن من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذين التعديلين السيد الرئيس واش دفعة واحدة وال واحد 

بواحد؟ كيظهر لي كتغامر تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

جديدة:  الفقرة  واحد  إضافة  منو  جزء   57 املادة  التعديل  هاذ 
»كما يمكن لنواب الرئيس االستفادة من هذه الوضعية بطلب منهم«، 
حقيقة أن الدفع اللي جات به وزارة الداخلية في الجهات وفي مجالس 
العمالة قدرناه وتفهمناه، ولكن بالنسشة للجماعات الترابية كنعرفو بأن 

الجماعات الترابية هي التي تمارس فيها سياسة القرب وبالتالي أن أي 
منتخب نائب الرئيس البد أن يحضر، كنقولو 3 أيام 4 أيام في األسشوع 
خاص يكون في الجماعة ديالو نظرا أن املمارسة ولفات املواطن أنه 
يقلب على داك املمثل ديالو داخل الجماعة، باغي يم�سي عند القايد 
خاصو يقلب عليه، بغى يم�سي عند املمرض أو الطشيب الرئي�سي خاصو 
يقلب عليه بغى يستابر خاص يقلب عليه. وبالتالي أن ذاك العضو إيال 
بغى يقوم بالدور يعني ملمارسة هاذ سياسة القرب في املجتمع خاصو 
يكون في الجماعة، وبالتالي أن إيال ما كانش عندو تفرغ يمكن يكونوا 
بعض الناس عندهم تجارة جرة ويمكن يشتغلوا يمكن يكونوا تمة، 
ولكن بالنسشة للموظفين حنا كنعاودو نقولو كنكرسو واحد الظاهرة 
ديال الهروب أو خرق القانون بحيث أن هاذ املوظفين ها هما كيمشيو 
للجماعات خارج واحد اإلطار قانوني، على األقل يتم لهم الترخيص في 
أيام يختاروها هما حسب ألن كل جماعة جماعة كيكون عندها واحد 
اليوم مميز للحضور داخل الجماعة أو القيادة، وبالتالي عالش ال ما 
يكونش واحد الترخيص لهؤالء املوظفين باش يتغيشوا بحكم القانون من 
اإلدارات ديالهم ويحضروا في الجماعة باش يمارسوا حقهم السيا�سي 

مع املواطنين وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، ثانيا النواب ديال الرئيس راه عندهم الحق 
باش يتغيشوا تشقى االستفادة من رخص للتغيب طشقا ملقتضيات املادة 

55 من املشروع.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد. أعرض هذا التعديل.. نعم تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

..الحكومة عارضاتو رافضاه، حنا عندنا الحكومة واألغلشية ديالها 
في توجه واحد، حنا معارضة ديال الحكومة وأغلشيتها، لهذا عمليا هذا 
املوضوع كنا سمعنا واش غير فلتة لسان ديال السيد الوزير أنه هاذ 
املوضوع غادي نقشلوه في الجماعات، إيال كان غيكون �سي تعديل هاذ 
ال�سي اللي اعتقدنا، ألنه بعد ما تنتكلمو على الجهات وعلى مجالس 
األقاليم تنقولو الضغط ما كاينش، دابا اآلن مدينة الدار الشيضاء، مدينة 
الرباط، سال، فاس، طنجة، مراكش، ونزيدو حتى املدن اللي كانت فيها 
نظام املجموعة الحضرية 14، واش اآلن النواب اللي كاينين اليوم أمام 
مقتضيات تمنع االزدواجية في التفويض أي عندما يكون مفوض يقوم 
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بجميع األمور املرتشطة بالتفويض املسند إليه، واش عمليا ما يمكنشاي 
اآلن نسيرو الجماعة إيال ماكانش كل نائب على األقل على األقل تيحضر 
3 ساعات ليقوم بمهام التفويض ديالو في اليوم في الجماعة، إضافة 
إلى األعمال األخرى املرتشطة باللجان، املشاركة بالنيابة على الرئيس 
في املجالس اإلدارية، في امللتقيات وما إلى ذلك.. وبالتالي واقع اليوم هو 
أنه جميع نواب الرئيس في املدن الكبرى اللي موظفين ما تيقوموش 
بالوظيفة ديالهم وهما في وضعية غير طشيعية، ما تيقوموش بالوظائف 
ديالهم وهما أبشاح وكل�سي عارفو وحنا اآلن .. اليوم جاتنا الفرصة من 
حيث القانون باش نرسمو هاذ الوضعية ونضشطو األمور، ما يمكنش 
الرئيس بوحدو يسير الجماعة، ما يمكنش في املدن الكبرى، لهذا هذا 
موضوع كنا تنقولو أودي تيخص يكون فيه تجاوب ودزنا من الجهات، 
دزنا من العماالت وحنا نعتقد أنه في الجماعات على األقل حتى إيال ما 
كناش قمنا بالجماعات كلها في املدن الكبرى خاص يكون هاذ العملية.. 
لهذا الكبرى.. أنا ماقلتش 600.000 وهذا قلت غير كبرى، كل واحد اللي 

عرف راه كاين اللي واخا فيها عشرة ديال الناس تيعتبرها كبرى.

في املدن الكبرى تيخص االهتمام بهاذ املوضوع ديال نواب الرئيس 
تنظن أنه راه وضعية غير عادية وغير طشيعية، راه تيخص ناخدو بعين 
االعتشار إيال بغينا الناس تشتغل ابتغال اللي هو يعني ما يكونش على 
حساب اإلدارة، أما اآلن النواب ديال الرئيس في املدن الكبرى راهم ما 
تيخدموش وما تيقوموش بهذا، ألنه صعيب عليهم يزاوجوا بين هاذ... 
في االجتماعات وهذا راه غير كافية  الغياب  الحضور والرخص ديال 
...رخصة ملمارسة التفويض، إيال ما بغاش الرئيس يفوض لو يمكن 
نقولو نائب غير مفوض له ما ياخذش الوضع رهن اإلبارة أو اإللحاق، 
ولكن إذا كان النائب مفوضا له فشالضرورة خصو يكون عندو اإللحاق 
باش يمكن نيسرو األمور ديال املواطن، وهاذي راه ما كايناش حتى في 
الحماعات القروية، راه كاين مشكل تيتم التفويض لنائب ما تيجيشاي 
ألنه كاين الشعد وكاين هذا وتشقى املصالح معطلة، وبالتالي هذا املوضوع 
تيخص فيه إعادة النظر على األقل نشداو تدريجيا في املدن وهذا هو 

التدرج األسا�سي اللي خصنا نشداو به.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت: املوافقون؟ نعم السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

أنا لهاذ التدخل ديال السيد النائب متافق معاه نشوفو التدرج، 
ولكن غادي نفكرو واتفقنا أنه غادي نفكرو فهاذ املشكل مستقشال إن 
باء هللا، وراه غادي يكون التجاوب مستقشال إن باء هللا فهاذ اإلطار 

هذا ألنه effectivement املدن الكبرى عندها إبكالية كشيرة وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إيال اسمحتوا السيد الوزير، كاين �سي تليفون تيتسناك.

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 49؛

املعارضون: 164؛

في انتظار ندوزوا للتعديل الثاني، غير باش نأكدوا للسيدات والسادة 
النواب ستتخذ قرارات زجرية في حق النواب الذين يدخلون ويخرجون 
ال يحترمون الجلسة حتى لآلخر، حشومة زعما حاضرين والتغيب هذا 
ما غانتخالوش عليه على األقل نحتارمو، كاين نقاش حنا نتكلمو على 
روسنا.. زعما انت عالش جالس تما ال�سي نور الدين مضيان من الصشاح 
حتى لدابا عالش؟ غير انت بوحدك تتهز هاذ املسؤولية؟ حنا كاملين تنهزو 
هاذ املسؤولية، إذن خصنا نحتارمو بعضنا ونجلسو ونتصنتو وكاين 
نقاش جيد جدا الواحد زعما بوية نعطيو نحتارمو هاذ املسؤسسة، 
إيال ما احترمناهاش حنا ما غيحتارمها حتى �سي واحد، غادي نقراوها 
وغادي نشرها وغادي نديرو االقتطاعات، الكلمة ألحد مقدمي التعديل 

الثاني، تفضل ال�سي.

ةاب ئبرةاعيدرعم رةاعنتي�سي:

السيد الرئيس، حنا السيد الوزير انسجاما مع التعديل اللي قدمناه 
ديال  الحضور  ديال  األهمية  ديالي  الزميل  أكد  وبعدما   57 املادة  في 
اللي املسؤوليات فيها كثيرة، تقدمنا  الكبرى  في املدن  النواب خاصة 
بتعديل فهاذ املادة 57 في الجزء األخر في إضافة كلمة »أو نوابه« في إطار 

املالءمة بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

هذا كان الرئيس ديالنا غادي نرفض لو غادي نوقع في �سي مشكلة، 
مرفوض ولكن راه غادي توقعني في مشكل السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن أحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل ال�سي 
عمر مؤيد وال؟

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 49؛

املعارضون: 164؛ 

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 164؛
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املعارضون: 49؛ 

املمتنعون: ال أحد.

املادة 58 ورد بشأنها تعديالن من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذين التعديلين أو التعديل 1 السيد النائب 2 وال 1؟

ةاب ئبرةاعيدرعدن 1رببعشدرهللا:

»يحتفظ  اإلطار:  نفس  في  دائما  اإلطار،  بنفس  غادي  راه   1 هو 
الرئيس املستفيد« بغينا نزيدو »أو نوابه املستفيدون« بغينا نزيدو هاذ 

النقطة هذه.

ةاعيدرةا ئيس:

ربما هللا يجيب هللا التيسير على يديك، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعدن 1رببعشدرهللا:

.. السيد الوزير، في التعديل اللي قشل من هذا قال بأن راها نقطة 
مهمة وبأن غانشوفوها فوقاش غانشوفوها؟ حنا اآلن تنشرعوا لواحد 
أكثر  السنوات وال  ديال   6 5 وال  اللي على األقل غاتكون متاع  املدة 
وتنتكلموا بأن غادي نديرو هاذ ال�سي تدريجيا، واش هذا مغاديش يمكن 

يمر بمرسوم؟ خاصو يمر بالتشريع، واآلن حنا تنشرعوا.

تنرجع للتدخل ديال األخ النائب السابق اللي تكلم على املسألة ديال 
مجالس العمالة ومجالس األقليم، بالفعل السيد الوزير قالك الناس 
األعضاء ما تيكونش عندهم مهام كثيرة، تنعاودو نأكدو بأن املهام ديال 
نواب الرئيس حنا عندنا في املثل في مراكش وكيما في جميع املدن الكبرى 
وفي جميع املدن راه النائب تيكون تيعمل اليوم كامل، وتنعاودو نأكدو 
على هاذ املسألة ألن هذا بكل صراحة يعتبر بتضعيف األعضاء واملسيرين 
للتحكم فيهم، هذا هو اللي تيتوضح من هذا، داخلة في مسألة األجور 
وداخلة في املسألة ديال الوضعية وحتى تتكون انتقامات سياسية، حنا 
كان عندنا في مراكش نائب دون ما نتكلم في السابق ولى مندوب، ملا تغير 
ملندوب ولى تيخلق مشاكل لنائب الرئيس ألنه ما�سي من نفس الهيئة 
ألن كان تيكون كعضو بشح في العمل ديالو. إذن مع املندوب ما كان 
تيتكلم معاه ملا تغير ملندوب ولى تيقول ال ما بقيناش كنقشلو. إذن عوض 
ما نخليو هاذ العضو فهاذ الوضعية ديال الشطط تيكون تيحكم عليه 
املسؤول ديالو في الوظيفة ديالو في الوقت اللي هو تيعمل للمصلحة 
ديال الوطن ديالو والناخشين ديالو، إذن تنخليو وتنضعفو هاذ العضو 

بكل صراحة.

إذن كنتمناو باش ما نتسناوش واحد السنوات أخرى باش نتقدمو، 
تنظن بأن حنا تنحاولو نشتغلو باش نقدمو بالدنا، وفي مصلحة بالدنا 
كذلك  وال  املحلية  الجماعات  كيسيروا  هما  اللي  الناس  باش  والبد 

املناصب األخرى تكون عندهم االرتياح في العمل اللي هما تيقومو به.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

مع املالءمة التعديل غير مقشول، ولكن اللي نتمناو أننا نعملو جميع؛ 
املجلس املوقر ووزارة الداخلية نعملو جميع مستقشال إن باء هللا على 
تجاوز هاذ اإلبكالية اللي هي فعال إبكالية حقيقية اللي كتوضع أمام 

بعض مجالس املدن والعماالت الكبرى وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أحد معار�سي هذين التعديلين؟ ال أحد، مؤيد التعديلين؟ تفضل 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعدن 1رببعشدرهللا:

السيد الوزير، حنا بكل صراحة تنشوفو بأن كاين التفهم ديالكم 
بالنسشة لهاذ النقطة، ولكن راه تنسجلو اآلن بالنسشة للتاريخ بأن هاذ 
املسألة راها مهمة. حنا تنعرفو بأن فرنسا فريق من النواب تيقدم اآلن 
قانون باش يطلب باش العمدة le maire أو النواب ديالو وخصيصا 
le maire اللي عندهم مسؤولية يكونوا عندهم أجور تيفوقو األجور 
ديال الوزاراء، حنا باقيين فهاذ الشالد ونعاودو نأكدوها نعطي غير واحد 
املثل؛ األجرة ديال أو ال تنقول ليها اآلن غير التعويض في الدار الشيضاء 
6000 درهم، في مراكش 5000 درهم العمدة تتسير ميزانية ديال 800 
مليون ديال الدرهم، واش هاذ ال�سي مقشول؟ ونواب الرئيس كذلك اللي 
تيدخلو في مشالغ مالية مهمة تيتوصلو بتعويض ديال 2500 درهم. هاذ 
املسألة هاذي راه تتوضع نقطة استفهام على ابنو هو السبب باش ما 
بغيناش نحلو هاذ املشكل في أقرب وقت؟ ولهذا نتشبث بتغيير هذه 

النقطة في أقرب وقت.

وكذلك بالنسشة للمراسيم السيد الوزير، حنا تنعرفو بأن كانت 
مراسيم خاصها تخرج بالنسشة لتعويض رؤساء اللجان، إلى حدود اآلن 
ما زال ما خرجاتش. وتنعرفو بأنه رؤساء اللجان اآلن تيعملو على فتح 
األغلفة رئيس لجنة املالية وال هداك�سي وما تيتوصلو بحتى تعويض وهذا 
راه كيخلق مشكل، إذن هذا كلو غادي في نفس اإلطار، وأظن في أقرب 
وقت إيال يمكن لينا نغيرو هاذ ال�سي، راه غادي نعطيو واحد النمظ 

جديد لتسيير الجماعات ديالنا وبكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون: 51؛
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املعارضون: 172؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172؛

املعارضون: 51؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 63 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل فليتفضل بكون؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

السيد الرئيس، بخصوص هذا التعديل أظن أنه املادة 63 واضحة 
واضحة   117 املادة  كذلك  القضاء،  اختصاصات  كتحدد  واللي 
القضاء  اختصاصات  يخص  فيما  االستثناءات  بعض  كتحدد  واللي 
االستعجالي، لذا فارتأينا حذف عشارة »مع مراعاة مقتضيات املادة 117 

من القانون التنظيمي«.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن التعديل غير مقشول، أكيد ليس هناك معارض، هل هناك من 
مؤيد؟ ليس هناك من مؤيد، هل هناك سحب؟ ليس هناك سحب.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51؛

املعارضون: 172؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172؛

املعارضون: 51؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 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 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 72 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل مكاينش؟ يسحب تفضل أ سيدي.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

.. ما كاين مشكل، حنا كنطلشو بحذف هاذ املادة هاذي ألن مفهوم 
التهديدات اللي جات في »إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ألسشاب 
تمس بحسن سيرها« لها واحد املدى واسع يمكن استغالله يعني من 

طرف السلطة الحكومية وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

التعديل غير مقشول، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أحد،  ال  التعديل؟  معار�سي  ألحد  الكلمة  مقشول،  غير  التعديل 
مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51؛

املعارضون: 172؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172؛

املعارضون: 51؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 78 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، أحد مقدمي 
هذا التعديل السيدات والسادة النواب املعارضة ما كاينش؟ يسحب؟ 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

الفصل  الدستورية،  للمقتضيات  مواكشة  غير  هو  التعديل  هذا 
145 من الدستور يتحدث على أن الوالي والعمال تيقومو بمساعدة 
الجماعات الترابية، إذن املنطق ديال املساعدة كان هذا فيه غير مالءمة 

مع املصطلحات اللي كاينة في الدستور.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل غير مقشول، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، 
مؤيد التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51؛

املعارضون: 172؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172؛

املعارضون: 51؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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؛

املادة 85 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأب ورو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، هاذ التعديل تيتعلق بنقل مجموعة من االختصاصات 
عوض ما تكون مشتركة دابا بغينا تولي للجماعات املحلية.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التعديل غير مقشول، ألن كاين هناك فهاذ املادة التعديل اللي جا 
ديال  العمالة واإلقليم، وكاين اختصاصات  ديال  كاين اختصاصات 
الجهة، وكاين اللي من اختصاص مكتب تنمية التعاون وكاينين بعض 
االختصاصات اللي مدرجة في املادة االختصاصات املشتركة اللي مدرجة 

في املادة 87 من املشروع، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل ال أحد؟ مؤيدي التعديل ال أحد؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51؛

املعارضون: 172؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172؛

املعارضون: 51؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 86 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 87 ورد بشأنها من لدن فرق املعارضة، هل من مقدم؟ تفضل 
السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

كانت منسجمة  ديالنا  التعديالت  يعني   87 و   85 للمادة  بالنسشة 
على أساس ما يشقاش اختيار املجلس واش يمارس هاد االختصاصات 
في إطار الشراكة وال بغيناها تكون من صلب االختصاص ديالو، ألن 
كاين بعض املجالس اللي تتنصل من هاد الشراكات وتيشقاو السكان 
ضحايا من واحد العدد كثير ديال املرافق، منها دور الششاب، الحضانة، 
املركز النسوي، دور العمل الخيري والعجزة، واحد العدد كثير ديال 
االختصاصات اللي الرؤساء تيتنصلوا من الشراكات وتيشقاو الضحية 

هم السكان، وبكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

ال غير توصلت بواحد الورقة هناك تخوف على أساس أن التصويت 
يجب أن يكون باألغلشية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم املجلس 
هذا غير صحيح، الصحيح هو ما ينص عليه الدستور صراحة، يعود 
ملجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم الشت فيه وال يقع 
هذا التصويت إال باألغلشية املطلقة ألعضائه الحاضرين، ليس ألعضائه 
الذين يتألف منهم املجلس، إذن راه احنا في les norme، هذا املادة 84 
إذا تعلق األمر بنص يخص الجماعات الترابية واملجاالت ذات الصلة 

بالتنمية الجهوية والشؤون االجتماعية، نعم السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةألع جررئيسرةاف يقرةلح كي:

تالوة املادة 85، هذيك اللي قريتيها علينا ربما املادة 84، وبالتالي 
ربما اإلبكال السيد الرئيس حينما نكون أمام التصويت ديال قوانين 
تنظيمية، هناك الفصل 85 يتحدث عن أغلشية أعضاء مجلس النواب، 
ولكن هذا يكون خصوصا في الشت النهائي، بمعنى آخر في القراءة الثانية، 

أظن بأن إذا تفضلتم بتالوة املادة 85.

ةاعيدرةا ئيس:

نعم واخا، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

بكرا السيد الرئيس، أنا أدعوكم لالستمرار في التصويت، حيث 
هذا إيال دخلنا فيه حنا عندنا رأي، وأنا مع السيد الرئيس، الجواب 

عليه هو االقتطاع هو صافي داك ال�سي اللي كاين السيد الرئيس، أما 
التفسير الدستوري نحن متفقون عليه كاينة قراءة واضحة نخليوها ملا 

بعد السيد الرئيس، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

نعم إذا فين وصلنا املادة 87 ، معارض لهذا التعديل، املادة 87 ، ال 
أحد، مؤيد للتعديل، ال أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51.

املعارضون: 172.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172.

املعارضون: 51.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 90 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 98 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 99 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع.

املادة 101 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

يرمي هذا التعديل إلى حذف واحد الفقرة وهي كاآلتي » ويتعين على 
الرئيس، تحت طائلة الشطالن، التقيد في هذا الشأن بجميع اآلراء امللزمة 
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املنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل وال سيما 
بالرأي امللزم للوكالة الحضرية«.

وقد أجمعنا جميعا تقريشا في اللجنة على أن هذا الرأي امللزم للوكالة 
يمس باستقاللية املجلس في اتخاذ قرارات، وبالتالي نطلب حذف هاد 
الجملة األولى، ثم في آخر الفقرة، نضيف »يجوز لرئيس املجلس تحت 
مسؤوليته ومراقشته أن يفوض إمضاءه بقرار للمدير العام أو مدير في 

مجال مخالفات الشناء«، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول رأي الوكالة تنظن بأنه 
مازال ضروري في هاد الظروف، والقضية ديال تفويض االختصاص 

تيتخصص غير النواب كل واحد في القطاع الذي يهمه، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي هذا التعديل، 
ال أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون: 51.

املعارضون: 172.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 101 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172.

املعارضون: 51.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 102 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 103 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 106 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

املادة 108 ورد بشأنها تعديل، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

هاد التعديل يروم إلى تعزيز تنفيذ املقررات والقرارات ديال رؤساء 

الجماعات، التجارب املقارنة املجالس عندها برطة جماعية للتنفيذ، 
اليوم األعمال ديال املجالس كلها متوقفة بإطار أن الذي يقوم باإلكراه 
على تنفيذ مقررات املجلس، الذي يعمل على تمكين املجلس من القوة 
العمومية هو ما�سي مقرر املجلس هو مقرر إداري أو السلطة اإلدارية، 
لذلك حنا هاد املقترح هو يعني واحد املرحلة ديال النضج اللي وصالت 
لها الجماعات، أنه الرئيس تكون عندو واحد الشرطة اللي تيسر عملية 
تنفيذ املقرارات ديال املجالس والقرارات اإلدارية ديال الرئيس، فتنتمنى 
زعما أن مسألة بسيطة وعادية ما�سي �سي حاجة اللي مهمة زعما أنها 
ترفضها الحكومة وهذا، هادي مسألة غير بوية ديال الشوليس يكونوا 

حتى عند رئيس الجماعة، والسالم.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول، ولكن احنا نطمح أنه 
ال�سي عشد القادر يكون رئيس وتكون عندو برطة إن باء هللا، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

إذن عمليا فهمت أنه ما خصنيش نكون رئيس ألنه ما كايناش هاد 
الشرطة تماكين وإن باء هللا هذا اللي واضح، ال هاد املوضوع هذا راه 
هو بجدية، تنظن من املواضيع اللي تيخصهم يتناقشوا خارج لحظة 
االنتخابات وتيهيء االنتخابات، راه املسألة ما�سي بالضرورة كيف تتفهم 
بشكل عادي، ولكن رؤساء بدون برطة راهم األجنحة ديالهم مقصورة 
وما قداش يمكلها تنفذ عدد من القضايا واإلبكاالت املرتشطة دائما 
بالتدبير اليومي ديال تنفيذ املقررات، لهذا تيخص �سي صيغة انتقالية 
ما�سي بالضرورة تكون تحت إمرة املجلس في مرحلة أولية، ولكن تفكر 
اإلدارة على األقل في واحد العدد اللي يكون قار لفائدة هذا ويكون قرار 
إداري اللي هو سابق ويمكن في إطار مرحلة انتقالية، أما رؤساء بدون 
هذا، إيال بغاتهم السلطة ينجحوا راهم غاينجحوا وال ما بغاتهومش 
ينجحوا راه ما ينجحوباي، فشالتالي ما قادرينش ياخذوا مقرراتهم وما 
يقدروش ينفذوها هذا هو اإلبكال، لهذا إيال ما غاتعطاش على األقل 

تكون واحد املرحلة انتقالية تفكر فيها الحكومة في هاد االتجاه.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51
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املعارضون: 172

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 108 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 110 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 112 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 113 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 114 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 115 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 116 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع.

118، أرجو من السيدات والسادة النواب، ساعدونا باش  املادة 
نكملوا.

املادة 118 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأب ورو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

تنقتارحوا حذف املادة 118 تفعيال ملشدأ التدبير الحر، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، تنتمسكوا باملادة ولذلك فالتعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل ال أحد ؟ مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون: 172

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 119 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 120 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 121 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 122 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 123 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 124 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 125 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 126 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 128 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 129 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 130 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 131 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 132 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 133 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 134 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 135 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 136 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 137 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 138 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 139 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 140 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 141 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 142 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 143 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان1م2  

أعرض املادة 144 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 145 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 146 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 147 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 148 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 149 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 150 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 151 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 152 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 153 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 154 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 155 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 156 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 157 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 158 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 159 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 160 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 161 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 162 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 163 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 164 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 165 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 166 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 167 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 168 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 169 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 170 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 171 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 172 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 173 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 174 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 175 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 176 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 177 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 178 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 179 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 180 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 181 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 182 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 183 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 184 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 185 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 186 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 187 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 188 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 189 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 190 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 191 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 192 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 193 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 194 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 195 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 196 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 197 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 198 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 199 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 200 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 201 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 202 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

املادة 203 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل، السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بكرا بالنسشة للمادة 103 التعديل يرمي إلى إضافة فقرة جديدة 
هي كالتالي: يعد اآلمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية حصر النتيجة 
العامة للميزانية قشل عرضها على املجلس للمناقشة دون تصويت خالل 

الدورة العادية األولى املوالية.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقشول خاصة وأن الفقرة األولى 
من املادة 203 تتضمن هذا االقتراح وهاذ الفكرة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد، الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلخ اقرةاق وطي:

بكرا، عمدنا لهذا التعديل غير من أجل وضع أعضاء املجلس في 
الصورة ديال الوضعية املالية ديال الجماعة جراء تمرين ديال السنة 
السابقة، يعني أعضاء املجلس خصهم يكونوا على علم أبنو تصرف، 
هاذ  ديال  التسيير  ويواكشو  يسايرو  يمكن  باش  يعني  مازال؟  أبنو 

الجماعة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51.

املعارضون: 172.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 203 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172.

املعارضون: 51.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 204 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 205 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 206 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 207 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 208 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 209 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 210 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 211 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 212 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 213 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 214 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 215 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 216 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 217 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 218 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 219 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 220 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 221 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 222 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 223 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 224 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 225 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 226 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 227 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 228 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 229 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 230 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 231 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 232 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 233 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 234 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 235 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 236 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

املادة 236 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

تمر على رئيس  الثالثة نظرا ألن بعض األمور  الفقرة   236 املادة 
مجلس املقاطعة كمكتب للتسجيل كنطلشوا باش تحذف، ونحتافظو 
فقط ب »يمارس رئيس مجلس املقاطعة كذلك صالحياته في مجال 
باستثناء  املقاطعة،  اإلدارية داخل حدود  بالشرطة  املتعلقة  التدابير 

رخص املهن املصنفة« ويحذف ما تشقى من الفقرة الثالثة، وبكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

 التعديل مرفوض، الشرطة اإلدارية هي بحكم القانون من اختصاص 
يمارس رئيس الجماعة دون مداولة املجلس، أما االختصاصات املوكولة 
لرئيس املقاطعة، فيجب تحديدها بدقة نتيجة للتشعات التي تنتج عن 

ممارستها، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

أحد،  ال  التعديل،  معار�سي  ألحد  الكلمة  الوزير،  السيد  بكرا 
مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

نعم السيد النائب إيال اسمحتم، إذن مؤيد للتعديل، تفضل السيد 
النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

هادي  أنه  نتمنى  كنا  املقاطعات  ديال  املوضوع  أن  سمحتم  إيال 
فرصة ألنه ماتحتناش لنا الفرصة أمام الضغط الزمني باش ندخلو 
في جميع املفاصل ديال املدن اللي فيها نظام املقاطعات ويكون إصالح 
جدري، ولكن الجميع متفق على أنه مايمكنش تشقى هاذ املجالس ديال 
املقاطعات مجالس يعني عديمة الجدوى، ماعندهاش إمكانات ديال 
االبتغال و ديال التواصل، إذن تيخص نرفعو، أهم �سيء في القرب ما 
هو املقاطعات وفلسفة املقاطعات هي سياسة القرب، الشرطة اإلدارية 
واش رئيس مجلس املدينة اليوم باقي خاصو يم�سي يفكر يدير رخصة 
ديال محلشة وديال بيع املشروبات الغازية وكذا، هاذ ال�سي بسيط جدا، 
بغينا املجالس تفكر في استراتيجية املدن وتأهيل املدن، املقاطعات إذن 
هاذ الجزء املتعلق بالشرطة اإلدارية الغير املصنف فما تنظنش أنه 
فيه إبكال ألنه على األقل غانخلقوا واحد املجال ديال ابتغال هاذ 
املقاطعات، املقاطعات فيها املشاكل وخالقة هاد املشاكل للمدينة ألن 

الناس مجتمعة وما عندها ما تدير، فشالتالي  ما عندها اختصاص، 
تتقلب على ما تدير هو خلق االستقرار في املدن، لهذا راه الناس إيال 

بغيناها تشتاغل خصنا نعطيوها مضمون.

فتنظن أنه هذا هو أبسط �سيء اللي فيه القرب واللي فيه االنطالقة 
ديال التوسيع النسبي ديال االختصاص، هو الشرطة اإلدارية، فيه الغير 
املصنف، وأظن أنه ما يمكنش يعني مدينة وتجلس هذا باش تناقش هاد 
القضية هذه أمور بسيطة، فكنا تنعتاقدوا أنه هذا أمر سيقشل ولكن 
مع األسف ما عرفناباي، نعم، ال حذفنا إذن ما قريتوش املادة مزيان، 
املادة في املقدمة ديالها، تنحذفو داك ال�سي كله اللي تقال، التفويض في 
الشرطة اإلدارية ما عدا الرخص املصنفة، بمعنى ما دون ذلك تيشقى 
غير ذي جدوى، داك ال�سي عالش تيتحذف، إذن إيال أعطيناه الشرطة 
اإلدارية بشكل عام الغير املصنف، إذن تنحذفو داك ال�سي اللي جا فيه 
بتفويض، إذن تيولي اختصاص مشابر لرئيس املقاطعة فيما يتعلق 
نحيدوه،  قلنا  بالتفويض  كيم�سي  اللي  الشاقي  أما  اإلدارية،  بالشرطة 
لهذا ما�سي، هذا خصو يكون اختصاص خالص باش على األقل رئيس 
مقاطعة تكون عنده واحد اإلطار ديال االبتغال، مع األسف الحكومة 

رفضات هاد التعديل اللي هو جوهري .

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون: 172

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 236 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 237 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 238 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 239 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 240 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 241 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 242 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 243 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 244 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛
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أعرض املادة 245 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 246 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 247 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 248 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 249 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 250 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 251 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 252 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 253 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 254 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 255 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 256 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 257 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 258 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 259 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 260 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 261 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 262 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 263 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 264 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

املادة 265 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاق دررةاكيحل:

تنطلشوا الحذف ديال املادة 265، في إطار نفس النسق اللي قلنا، هو 

املشدأ الدستوري القا�سي بحق التقا�سي دون وضع بروط أو بكليات 

تمنع الحق في التقا�سي.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ةاعيدرةاش قيرةاض يسرةاوزي رةملبتدبرادىروزي رةادةخليل:

بكرا، التعديل غير مقشول.

ةاعيدرةا ئيس:

التعديل غير مقشول، الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، السيد 
الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنو،ررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

أنا 2 دالجمل السيد الرئيس، خاص يوقع واحد النوع من االنسجام 
ثانيا، حق  ما بين القوانين التنظيمية، هذا ما تحذفش في الجهات. 
التقا�سي قائم ال أحد أزاله من النص، هذه فقط، قشل ما تقا�سى 
واحد الشهرين، كتعطي الصلح. دابا القضاء اللي ولى كيتوجه له هو 
املصالحة، املصالحة والتصالح إلى غير ذلك، فهذه عمليا زعما إيجابية، 

بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةالطيفروهبي:

ديال  املوضوع  هاد  النهار. غير  في  األقل  بعدا على  الخطرة  واحد 
املرحلة  بين  ما  نفرقوا  قانوني، ألنه خصنا  إبكال  فيهش  ما  الطعن 
اإلدارية وهي حينما يتقدم بطعن إلى الرئيس وإلى العامل أو بطلب في 
املوضوع يسمى طعن استعطافي، يبتدئ أجل ثالثة أبهر بعد انتهاء املدة 
التي حددها القانون بالنسشة للطعن، ديك الشهر الشهر، ثم تتحسب 
ثالثة أبهر. معناه أن املتقا�سي له أجل خمسة أبهر، بهرين األولى 
حينما تنتهي، فقط ممنوع عليك أن تتقدم بدعوى إال في حالتين: حينما 
تتلقى جوابا فورا تقدم دعوة أو حينما ال تتلقى جوابا عليك أ ن تنتظر 
لسبشين:  أهميته  له  وهذا  الدعوى.  تبتدئ  ينتهي  حينما  األجل  ذلك 
أوال، املدعين يقومون بلم جميع الوثائق؛ ثانيا، أن اإلدارة غالشا ما ترد 
وتقدم األسشاب، وهديك األسشاب تكون سندا من سندات الطعن أو من 

سندات الطلب أو من سندات الدفع.

لهذا، هل نحن نكون ضد هذه، اللي مهم في هاد الفصل هذا أنه 
لم يمنع، عطى اآلجاالت ولكن لم يمنع. اللي مهم هو أن اإلدارة خصها 
تعطي قيمة لهاد الطلب اللي كنوجهوا لها، أنها تستجيب، كلما تقدم 
املواطن برسالة في املوضوع إلى العامل أو إلى الوزير، أن تستجيب للقاء 
مع املواطنين. اإلدارة كتلقى هديك الرسالة، كتخبر بها العون القضائي 
للمملكة ولكن ما كتدير حتى �سي إجراء للتصالح أو لحل هذه املشاكل. 
في حين أنه يمكن حل هذه املشاكل دون الذهاب للمحكمة اإلدارية، ألن 
املشدأ في املغرب جميع الدعاوى، وسمعني السيد الوزير نقولها ليك، 
السيد الوزير %90 ديال الدعاوى اإلدارية ضد الدولة تخسرها الدولة، 

%90، تخسر الدولة املاليير.

املواطنين  ديال  امللفات  متاع  فمجموعة  نتصالحو،  أجي  لهذا، 
كتسهلو الوقت، كتسهلو العالقة مع املواطن وكتسهلو عليكم وكتوفرو 
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عليكم املاليير ديال الدارهم، ألن األحكام اللي كتصدر راه مثيرة وتثير 
االستغراب. اآلن تم تعيين الوكيل القضائي الجديد اللي هو في مستوى 

املحكمة  وعضو  قاضيا  كان  القانوني،  التكوين  مستوى  على  عالي 

الدستورية ورئيسا ملحاكم االستئناف اإلدارية، ربما غادي يحل هاد 

اإلبكال. وسمحوا لي إال تطرقت لهذا املوضوع، ألن كنعتبرو ال لصالح 

املواطن وال لصالح الدولة خصها توصل لحلول، بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون: 172

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 265 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 266 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، تفضل السيد 

النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأب ورو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

كنسحشوا هاد التعديل هذا، نظرا لعدم قشول التعديل األول ألن 

عندهم عالقة، بكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

إذن يسحب هذا التعديل.

أعرض املادة 266 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع وال 

امتناع؟ إجماع.

املادة 267 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة. الكلمة ألحد 

مقدمي التعديل تفضل، كتسحب السيد الرئيس؟

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيز:

قالها إدريس الشطيبي، غنسحب ألن...

ةاعيدرةا ئيس:

يسحب هذا التعديل.

أعرض املادة 267 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 268 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 269 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 270 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 271 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 272 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 273 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 274 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 275 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 276 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 277 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 278 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 279 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 280 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 281 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 282 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 51

ص دق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 
يتعلق بالجماعات، بكرا لكم رفعترةلجلعل.
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محض رةلجلعلرةاع دسلروةألربعي1رنعدرةمل ئتي1

ةات ريخ: الثالثاء 30 رجب 1436ه )19 مايو 2015م(.

ةا ئ سل: عشد القادر تاتو، النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.

والدقيقة  زواال  الثانية  الساعة  من  ابتداء  ساعتان  ةاتوقيت: 
الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:  جدولر
الحكومية التالية: 26 سؤاال )2آنية(:

الصحة؛ .-

السكنى؛ .-

التضامن؛ .-

االتصال؛ .-

الثقافة؛ .-

التعمير؛ .-

ةاعيدرعشدرةاق دررت توررئيسرةلجلعل:

أب فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلي1.

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

طشقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقشة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 26 سؤاال بفهيا موزعة على 

قطاعات مختلفة.

واآلن أطلب من السيد األمين تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، 
فليتفضل مشكورا.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرةاته ميرأمي1رةملجلس:

ةاعيدرةا ئيس،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 12 إلى 19 مايو 2015 هي كالتالي:

74 سؤاال  38 سؤاال بفويا،  ب  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
السيد  10646، بكرا  دون جواب  املتشقاة  الكتابية  األسئلة  كتابيا، 

الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بك ةرةاعيدرةألمي1،

في الشداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين على أنه ستعقد 
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، وذلك 

يوم غد إن باء هللا بدء من الساعة العابرة صشاحا، ياهلل بسم هللا.

ةاب ئشلرةاعيدةرنزهلرةاصقلير)نقطلرنظ م(:

السيد الرئيس املحترم، غير عندي تساؤل فيما يخص مقترح قانون 
اللي وضعوه فرق األغلشية متعلق بالقانون 59.11 اللي كيحسن تمثيلية 
النساء في املجالس املنتخشة، وبغينا نعرفو كيفاش حتى ما تمش اإلعالن 

على وضع هاذ املقترح قانون؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، دابا نشحثو في هاذ ال�سي. حضرات السيدات 
والسادة نشرع اآلن في بسط االسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا 

ونستهل... نعم أسيدي، تفضل أسيدي.

ةاب ئبرةاعيدرسعيدرب عزيزر)نقطلرنظ م(:

ةاعيدرةا ئيس،

إيال اسمحتو كنا كنسمعو دائما أن أمين الجلسة كيتلو على مسامعنا 

املواضيع الطارئة اللي كتحال على الحكومة، واليوم حنا أحلنا واحد 

املوضوع طارئ لألسف أن الحكومة زادتو على الغياب ديالها، أنها ما 

قشلتوش، وكذلك في الرئاسة ما تماتش اإلبارة إلى املوضوع الطارئ اللي 
رسلناه واللي كيتعلق بالقرار ديال وزير الطاقة واملعادن.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

هاذي ما�سي نقطة نظام، بكرا السيد النائب، حضرات السيدات 

والسادة نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا 

بطائق  من  االستفادة  تعميم  الصحة، سؤال حول  بقطاع  ونستهلها 

الراميد في وجه الفئات املعوزة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد السادة النواب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحبي1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

السؤال ديالنا كيتعلق بتعميم بطاقة راميد والخدمات التي تمنحها 

لحاملي هذه الشطاقات؟ بكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بك ةرةاعيدرةاب ئبرةملحترم،

حيز  دخوله  منذ  الراميد  الطشية  املساعدة  نظام  كتعرفو  كيف 
التنفيذ 13 مارس 2012 إلى حدود اليوم مدة ثالث سنوات، الساكنة 
املستهدفة 8.5 مليون نسمة، زدنا أكثر من %99 اللي تسجالت يعني 8.4 
مليون نسمة، املشكل اللي كيطرح نظام املساعدة راه ربما اليوم عندنا 
اجتماع في اللجنة باش ناقشو هاذ ال�سي بالتفاصيل، هو ما�سي مشكل 
بطاقة، ما�سي مشكل %99، املشكل هو أبنو غيدير هاذ اإلنسان بهاذ 
الشطاقة لتجويد وتحسين وتقريب الخدمات الصحية من واملواطنات 

املواطنين ، كنخدموا على هاذ ال�سي تدريجيا، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحبي1:

بكرا السيد الوزير على هاذ الجواب وعلى الصراحة ديالكم، ألنكم 
مشيتو فعال ملا نقصده هو أن أبنو غيدير هاذ املواطن بهاذ الشطاقة؟ 
العدد  واحد  قدمت  فعال  الشطاقة  هذه  كانت  إذا  أنه  كنالحظو  حنا 
ديال الخدمات لواحد عدد الفئات الفقيرة واملعوزة، فكاينة مشاكل 
ما تيوجدوش الناس يبشيو بهاذ الشطاقة هذه للمستشفيات واملراكز 
فيما  ال  بالولوج،  يتعلق  فيما  ال  عويصة،  مشاكل  وهناك  الصحية، 
يتعلق باألدوية، بعض املرات تيقولو خصكم تشريو حتى األدوية وتشريو 

الوسائل ديال إيال كانت هناك عمليات وغيرها.

حنا واعيين بأن املشكل يتعلق بالتمويل السيد الوزير وال الحكومة 
البد أن تقوم يعني بعدة تدابير من أجل توفير ضمانات للتمويل من أجل 
استمرارية هاذ املساعدة الطشية من أجل يعني الحفاظ على الخدمات 
لهاذ  الحاملين  الوزير،  السيد  بغينا  وبالتالي  الفئات،  لهذه  املوجهة 
الشطاقات يمشو لسبيطارات وهما الراس ديالهم مرفوع باش يدخلوا 
يعني أجاالت  الخدمات، ما�سي يعطوهم  العالج ومن  ويستافدوا من 
بهم كأنهـــم مواطنيــن من  العناية  3 أبهر و4 أبهر وما كاينش  ديال 

الدرجـــة الثانيـــة.

ولذلك، فهاذ النظام هذا تيطلب واحد الدعم ديال الحكومة باش 
تحقيق  أجل  من  ومراقشة  متابعة  هناك  وتكون  ضمانات،  ليه  توفر 
األهداف التي نصشو إليها جميعا، هي تمكين املواطنين بجميع فئاتهم، 
خاصة الفئات الفقيرة واملعوزة من الولوج إلى الخدمات الصحية بدون 
عقشات، ال�سيء اللي ما بقاتش هاذ الشطاقة هذه كتحققو لهاذ الفئات 

املستهدفة بنظام املساعدة الطشية، وحنا واعيين السيد الوزير بأنكم 
تتشذلوا مجهودات وتنثمنو هاذ املجهودات، وتنتمناو على أن تتضاعف 

الجهود من أجل...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إضافية؟  تعقيشات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  بكرا 
تعقيب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

الشارح كان املجلس اإلداري ديال نظام املساعدة  بكرا، بعجالة 
الطشية اليوم الشارحة فاخذينا 4 ديال اإلجراءات:

من طرف صندوق  واضح  يكون  باش  يخص  فيما  التمويل  أوال: 
للتماسك اإلجتماعي ألن كانوا الناس ديال املالية معنا؛

ثانيا: مجهود إستثنائي لترميم وتجهيز املستشفيات بمليار درهم؛

ثالثا: ميزانية تعاقدية بين وزارة املالية واملستشفيات؛

رابعا: هيئة مدبرة مستقلة للنظام عما قريب؛

خامسا: نظام معلوماتي وطني المركزي ومندمج لتدبير هذا النظام؛

وأخيرا التقييم، ألن 3 سنين خاصنا نقيمو نديرو التقييم ديال هاذ 
النظام باش نشفو ابنو هما املشاكل الحقيقية باألرقام ديالها بالضشط 

باش نعالجوها إن باء هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، سؤال حول النقص الحاد في األطر الطشية 

الدستوري،  اإلتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجودةر:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التغطية  مستوى  الوزير  السيد  تقيمون  كيف  الوزير،  السيد 

املر�سى  استقشال  ظروف  وكذا  واملتوسطة،  العليا  باألطر  الصحية 

وذويهم؟ بكرا السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0روزي رةاصحل:

إيال سمحت لي ما سمعتش.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015(  ش2

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

عاود لو من جديد، طرح السؤال عاود طرح السؤال السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجودةر:

باألطر  الصحية  التغطية  مستوى  تقيمون  كيف  الوزير،  السيد 
الطشية واملتوسطة، وكذا ظروف استقشال املر�سى وذويهم؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0روزي رةاصحل:

واضح بالنسشة ليا وتنظن ليك ولجميع املواطنين حتى واحد فينا 
ديالنا  املستشفيات  راه  ليهم  قلنا  إذا  الناس  را�سي، غنكذبو على  ما 
جنة واالستقشال ديالنا كيف بغيناه أنا برا�سي ما راضيش تماما، ولكن 
املجهودات اللي تتقام كيف قلت دابا عاد تدريجيا فيما يخص املوارد 
تنظن  الشيوطشية،  للتجهيزات  التحتية  الشنية  يخص  فيما  البشرية، 
أمامكم  نسرد  باش  تيحتاج  ألن  الكافي  الوقت  عندناش  ما  تدريجيا 

سياسة صحية اللي في دقيقة ما يمكنش، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجودةر:

حنا  املعهودة،  ديالكم  الصراحة  على  كنشكروكم  الوزير  السيد 
كنعلمو جيدا كما تعلمون أن مستوى التغطية الصحية باألطر الطشية 
واملتوسطة الزال بعيدا على مستوى املعايير الدولية، كذلك على معايير 
منظمة الصحة الدولية، نعلم أيضا سوء توزيع وانتشار األطر الطشية 
على جهات اململكة، لكن باإلضافة إلى ذلك ما يحز في أنفسنا السيد 
الوزير هو ظروف استقشال املواطنين وذويهم من املر�سى، فاالستقشال 
غالشا ما ال يليق بمؤسسات تشكل مالذا أخيرا للمر�سى الذين يعانون 
أصال من مرضهم، كنا دائما نتحدث عن أنسنة مستشفياتنا، لكن لم 
نعط لألسف لهذا الشعد األهمية املطلوبة، النتيجة إهمال متزايد ملرضانا 
نعيش دائما على إيقاع متواتر ألخشار غير سارة تأتي من مستشفياتنا، 
آخرها ما طلع به بالغ وزارتكم السيد الوزير، عن هجوم عصابة مدججة 

باألسلحة الشيضاء على مستشفى السقاط بالدار الشيضاء.

السيد الوزير، الحال يتعلق بامرأة ورضيعتها ذات الشهرين وأخوين 
لها هذه هي العصابة املدججة باألسلحة، مع كامل األسف السيد الوزير 
تم تغليطكم بمعطيات وأصدرتم بالغا، أعتبره الشالغ الثاني ديالكم وهو 
من بعد الشالغ على إيشوال اللي كيهم جميع املغاربة واللي صفقنا ليه، بالغ 
لم يكن منسجما مع الواقع، وخلق هذا نوعا من الشلشلة في املواطنين، 

لوال بالغ لوالية األمن تتقول بأنه هذا ال يعدو أن يكون خصاما بين عائلة 
ومستخدمين، األكثر من هذا السيد الوزير أنه سلمت ألحد الحراس 
الخاصين بهادة طشية 25 يوم وضعها في جيشه واستمر في عمله، العائلة 

بطشيعة الحال تم اعتقال العائلة بكاملها.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير، مازال ما وصل، 
آه تعقيب إضافي العفو، بكون اللي عندو تعقيب إضافي؟ األغلشية، ياله 

تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرجني:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، في نفس السياق السيد الوزير، الخصاص راه كاين 
عرفناه، ولكن السيد الوزير نعطيك واحد األمثلة مستشفى في بلدية 
تمنار إقليم الصويرة السيد الوزير، راه السيد الوزير، كاينة 200 ديال 
البشر كتشد السربيس، وكاين طشيشة وحدة السيد الوزير ال يعقل في 
هاذ العصر دابا تكون طشيشة واحدة والناس جايين على 80 كلم كيشدو 
السربيس حتى العشية ويرجعوا ما تتوصلهومش النوبة، إيال كان هاذ 
ال�سي السيد الوزير، حيدو حتى هاديك حتى هي حيدوها ما يشقاش 
الناس يشدو السربيس، هللا يجازيك بخير حنا اللي كنطلشو منك هاذ 
املستشفى تزودو ولو غاب 2 أطشاء آخرين السيدة كتجي صشاح كتلقى 
200 ديال الناس آش غدير لهم، ما كاين ال دواء ما كاين حتى حاجة، 
السيد الوزير هاذ املستشفى هو قديم وعليها 27 جماعة 27 جماعة في 

إقليم املنطقة ديال حاحا، كلهم تيجيو لهاذ املستشفى، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، هل هناك تعقيب؟ تفضل العدالة والتنمية.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاك يمرةابم و0:

السيد الوزير تنشكروك على أنك فتحت مؤخرا املستشفى ديال 
تكمل  يعني  الوزير  السيد  بغيناك  ولكن  النمة،  أوالد  السبت  سوق 
املجهود ديالك ألن هاذ املستشفى ما فيهش يعني املوارد البشرية الالزمة، 
وباقي حتى �سي حاجة ما تدار فيه إيال يعني واحد النزر يسير، خصوصا 
أن هاذ املستشفى هو اللي عندنا في اإلقليم ديال الفقيه بنصالح، زيادة 
على املستشفى اإلقليمي ديال الفقيه بنصالح، كذلك اللي ما فيهش 
ياله طشيشة وحدة ديال التوليد، ما فيهش سكانير، وجميع األجهزة ديالو 
تقريشا مهترية، فإذا بغيناك السيد الوزير يعني واحد االلتفاتة إلقليم 

الفقيه بنصالح هللا يجازيك بخير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تفضل الفريق االستقاللي.
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ةاب ئبرةاعيدرميمو1رعمير0:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم،

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، وأخيرا زرتم إقليم زاكورة وقمتم بإعطاء وعود ال 
زلنا لم نر في أرض الواقع أي �سيء السيد الوزير، السيد الوزير أنكم 
بتنقيل املندوب اإلقليمي، السيد الوزير يتشين لي كبرملاني اإلقليم أنكم 
تخليتم عن هذه املنطقة كوزير وكحكومة، الواقع السيد الوزير اليوم 
بإقليم زاكورة النساء الزالوا يموتون في املستشفيات، املشاكل، األطشاء 
خصاص مهول، السيد الوزير تخليتم عن هذه املنطقة وأقولها لكم مرة 

ثانية، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

ال بعجالة أوال السيد النائب املحترم، أنا زرت زاكورة شحال هذه؟ 
يا هللا كنت عندكم تمة وتتقول لي الوعود راه هاذ ال�سي ما�سي إيه واليني 
هاذ ال�سي غير باش نقول لك فيما يخص املوارد البشرية مثال ديال 
2015 باقي ما بداو يلتاحقوا، ما غاديش نسشقو، تستاهلو كل خير، غير 
داك ال�سي اللي وعدتكم به قوال وفعال راه جيت عندكم ومضينا ذاك 
ال�سي، واعطينا بوية ديال الوقت راه حنا كنديرو مجهود، فيما يخص 
وربما الطريقة باش تدوي أنا كنشكرك، ألن بغيتي الجهة ديالك كتكون 
واليني ما�سي ما كاين والو، كاين طشيشة وذاك املستشفى، يعني بحال دابا 
النقص صحيح كاينة حتى كتقول واحد، واليني ما�سي صفر، ها حنايا 
إن باء هللا في 2015 احنا غاديين تدريجيا، كتعرفوا هاذ املشكل ديال 
املوارد البشرية راه دائما أمامكم وأقر بها، راه هاذ ال�سي إيال ما كانش أنا 
نقولها أمامكم زعم هاذ ال�سي غادي نمشو فيه تدريجي اللي عوال بكل 
تواضع ما�سي، يعني أنه في ظرف بهرين وثالثة أبهر وال هاذ العام يتحل 

املشكل ما كاينش غادي كنكونو غير تنكذبو على هللا...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

ماكنسمعوش  ألن  الوزير،  السيد  امليكرو  على  بزاف  تشعدش  ما 
مزيان.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

السيد النائب املحترم، أنا نقول لك فيما يخص املهنيين، سأظل 
أدافع عنهم حتى تكون اإلدانة ديالهم، أنا هداك واقعة ألن انت قلتي 
هاذ ال�سي اللي عندك الحق واليني خاصك تعرف راه ما�سي غير كنسمع، 
راه من الشارح اليوم اإلثنين واليوم راه باقي تمة ديال املفتشية العامة 
ديال الوزارة، وغادي نديرو األمور في السياق ديالها، غير ببرودة الدم أنا 

عرفتك دمك بارد، بوية بشوية كنعالجو األمور، نواعدك راه املفتشية 
مشات تمة، باش نشوفو جميع املشاكل وناخذو اإلجراءات والتدابير 

الالزمة إن باء هللا، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الشنيات  في  الحاصل  العجز  حول  سؤال  الوزير،  السيد  بكرا 
اإلستشفائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرنش ىرةمل اكي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

املؤسسات  وتهيئة  وتوسعة  بناء  مشاريع  تعرف  الوزير،  السيد 
الصحية عدة اختالالت كما رصدها تقرير املجلس األعلى للحسابات، ما 

هي التدابير املتخذة لتجاوز هذه الوضعية؟ بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة النائشة، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

أنا متفق  السؤال،  النائشة املحترمة بكرا لطرحكم هذا  السيدة 

 la cour des تماما على املشاكل التدبيرية والحكامة اللي بار ليها يعني

comptes، اسمح ليا، أما فيما يخص األرقام غير متفق معها تماما، 

هذا ال يعني ممتفقش مع يعني rapport ككل، فمثال ملي تنقولو فهاذ 

سميتو ما كاينش خريطة صحية ما يمكنش، هاذ rapport ديال 2013 

اللي خرج في 2015، نحترمه هاذ ال�سي اللي قال ديال 2013، غير خاصنا 

ديالها  األجرأة  وبدينا  الصحية  الخريطة  راه خرجت   2014 في  نعرفو 

وبدينا التفعيل ديالها أوال؛

 2005 في  غير صحيح،  مغلق  مستوصف   151 تنقولو  ملي  ثانيا: 

كانت حوالي 400 و�سي حاجة مغلق، مع الحكومة السابقة قمنا بواحد 

املجهود جشار نقصات ل 244 ومنين بدات تم�سي 151 وال 153 حاليا 

كاين فقط 74 اللي مغلق، واللي منهم 10 حتى ل 14 ال دخل لوزارة 

الصحة، الجماعات مشكورة تتبنيها تتشغي تعطيها لنا وليني تنلقاو أنه 

الشني ما�سي هو هداك إلى آخره، فاملجهودات تدارت منذ القديم، وحنا 

تنكملو على داك ال�سي اللي تيدار، أما فيما يخص التقرير املشكل ديال 

الحكامة واالختالالت صحيح، ديال 2013 صحيح، ما�سي صحيحة في 

2015 بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، تعقيب السيدة النائشة.
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ةاب ئشلرةاعيدةرنش ىرةمل اكي:

بكرا السيد الوزير، هناك اختالالت عديدة على مستويات التدبير 
والتقييم والتتشع واالختالالت هي كما يلي:

القانون  في  أوال: عدم مأسسة الخريطة الصحية كما هو محدد 
اإلطار 43.90 حيث ال تتوفر وزارة الصحة حتى اآلن على خريطة صحية؛

ثانيا: التصور في تتشع ومراقشة مشاريع وإعادة تأهيل املستشفيات 
القديمة التي ال تفي باملعايير املطلوبة، علما أنه سيتم التخلي عنها لشناء 

مستشفيات جديدة؛

ثالثا: غياب نظرة بمولية لعملية تهيئة املؤسسات واعتماد مقاربة 
تدبيرية تقوم على توفر االعتمادات املالية، أي أن األمر يتعلق بتدخالت 

ظرفية تهدف باألساس إلى معالجة تدهور الشنايات؛

رابعا: إنجاز تهيئة بعض املؤسسات الصحية بتكلفة عالية ودون 
احترام ألي معايير واألنظمة املتشعة ودون أن تؤدي إلى تحسين حالة 

املشاني املتهالكة؛

خامسا: نجد مراكز صحية بنيت في عهد الحماية دون أي برنامج 
لإلصالح أو إعادة الشناء؛

غياب  هناك  أن  فيالحظ  املشاريع،  تدبير  مستوى  على  سادسا: 
لنظام معلومات يسمح بإعداد التقارير والتتشع املالي والتقني للمشاريع، 
فضال عن تداخل االختصاصات فيما يتعلق بنفقات التجهيز، وغياب 
التنسيق بين املديريات، كما أن هناك قصورا على مستوى إعداد دفاتر 

الشروط الخاصة.

في  الكشير  النقص  االختالالت  هاذ  إلى  أضفنا  إذا  الوزير،  السيد 
التجهيزات وتدني مستوى الولوج إلى الخدمات، نجد أن وضعية الصحة 

في حل كارثي على جميع ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الفريق  النائب من  السيد  هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
االستقاللي.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرجبفي:

ةاعيدرةا ئيس،

فكيك،  إقليم  إلى  انتقلتم  مشكورون  املحترم،  الوزير  السيد 
مشكورون وقفتم على معاناة هذا اإلقليم النائي الشعيد، إال أنه سيدي 
الرئيس اإلكراهات الزالت قائمة، األطشاء ما موجودينش، أكثر من ذلك 
باألمس نقلت سيدة على وجه السرعة من إقليم فكيك من تندرارة 
بالضشط إلى مدينة وجدة حيث املستشفى الجامعي، ومن هناك نقلت 
إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس هي اآلن معرضة للطرد من املستشفى 

في حالة يرثى لها.

نتمنى تدخلكم من أجل تصحيح هذا الوضع الذي ال نقشله على 
الكالم، ويتعلق األمر  يعارض هذا  اإلطالق جميعا، أظن أن ال أحد 

باملسماة حيدا فاطنة، مستشفى الحسن الثاني بفاس، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تعقيب آخر، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

نقلناها  السيدة  هاذ  ألن  لها  برت  الحالة  هاذ  يخص  فيما  آه 
باملروحية، كانت في حالة حرجة، وإذا به دابا جيتي عندي السيد النائب 
اعطيتيني هاذ الورقة أنا متافق معاك، قلتم حتى واحد ما متافق على 
هاذ ال�سي اللي وقع حتى أنا ما متافقش، أعدك أنه غير تكون عندي 
بوية ديال الوقت غنشوف بنو هو املشكل وغادي نحلوه، أعدك أن 
غادي نحل هاذ املشكل، بغيت نعرف بعدا بنو واقع، ألنك قلتي ليا راه 
الداوها ودابا قالوا لها راه دابا خاصك تخرج من املستشفى الحسن 
الثاني، أنا ما عرفتش عالش مشات باملروحية CHU ديال وجدة ومن 
تما عاوتاني مشات لفاس غادي نشوف بنو هو املشكل إن باء هللا 

وغادي نحل هاذ املشكل.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، السيدة النائشة املحترمة عندك نقطة نظام 
ياك .

ةاب ئشلرةاعيدةرحعب ءرأبورزيدر)نقطلرنظ م(:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

التي  الجلسة  تسيير  حسن  في  املساهمة  على  منا  حرصا  أنه  إال 
تترأسونها، مجموعة من األسئلة اليوم طرحت هي ما كايناش في الجدول، 
حنا عرفنا أنه واحد من القطاعات الحكومية غير حاضر اليوم، على 
 تعطيونا جدول 

ّ
األقل على مستوى األمانة توضحوا هاذ األمر، ألنه وال

تعديلي آخر لألسئلة، ألن السؤال الذي طرحه الفريق املحترم ما�سي 
مبرمج هنا، وبالتالي إذا كان هناك تصويب صوبوه كي ال يتم ما بهدناه 

من ارتشاك ما بين ما تعلنون عنه وما...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، فعال في آخر لحظة كان هناك اعتذار ديال 2 د القطاعات، 
وتصاوب الجدول وتوزع مع األسف ما عرفتش ألن طلشنا منهم باش 
يوزعوه في القاعة، وتوزع على رؤساء الفرق وكان توافق مع رؤساء 

الفرق باش يعاودو األسئلة، بكرا.

من  الضعيفة  االجتماعية  الطشقة  تمكين  حول  املوالي  السؤال 
األدوية األساسية ووسائل العالج للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االبتراكي، تفضل السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرةملهد0رةاع او0:

السيد الوزير التزمتم في 2012 بتوفير األدوية ووسائل العالج للطشقة 
ذات الدخل املحدود، أبنو درتو لهم؟ بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا جواب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

صحيح، ولكن هاذ السؤال ديالكم السيد النائب املحترم، صحيح 
اللي ما يمكنليش نديرها عندي  السياسة كلها  كيقت�سي مني عرض 
دقيقة و05 ثانية، السياسة برمتها فأبير وأركز على 2 وال 3 ديال النقط:

فيما يخص األدوية، راه قطاع الصحة راه واخا نديرو اللي ما غاديش 
نحلو هاذ املشكل أن كول�سي غيكون عندو الدواء، كول�سي غادي يبرا، 
كول�سي غادي يستقشل، راه ما يمكنش، ما كاينش حتى ف�سي دولة وهذا 
حنا نتمناو اللي يمكن لنا نديروه هو تحسين الخدمات، وحنا تنديروهم.

أوال: تخفيض ثمن األدوية، 1700 دواء ما متافقش مع الناس اللي 
تيقول بعض السنتيمات ما كايناش، اللي ناقص بسنتيم ما دخلناش في 

1700 وإيال بغينا نديرو الحساب نديروه؛

ثانيا: كاين نظام املساعدة الطشية، اللي قلت قشل قليل أنه كاين 
السيد  قال  كاين مشاكل،  تيستافدو،  كلهم  ما�سي  الساكنة  د   99%
النائب أن لشعض ا صحيح، ولكن كاين الناس اللي عندهم مثال غناخذ 

عمليات جراحية كبرى مثال زرع الكشد ما عمرو كان في الشالد؛

ثالثا: كاين منذ 2012 إلى ديسمبر 2014 تم...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير مع األسف الوقت ما كافيش، تعقيب السيد 
النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةملهد0رةاع او0:

قطع  خرج  ال،  وال،  املغرب،  في  معنا  عايش  واش  الوزير  السيد 
صشاط ديالك بوية، وال دير لجان املتابعة هللا ير�سي عليك، بوف 
أقاليم  بحال  بوف  النائية،  املناطق  بوف  املغرب،  في  كيوقع  آش 
الرابيدية، الدواء اللي كتعطيو اللي كدعم به الدولة راه ما كيوصلش 
les dispensaires مع les centres de santé في العالم القروي، راه 
doliprane وال betadine ما تلقاهش في املستوصف على برا السيد 
الوزير، راه كيتجرح �سي واحد على برا عندنا في العالم القروي والت 
الناس رجعتونا لزمان ولينا كنداويوهم باالبزار اللي تجرح، وال بالتحميرة 
وال بالتيد، راه حشومة، وال سبيطار عندنا في من سبيطارات الكشار وال 
محطة عشور، ما بقاش وغير سدوه، املشادرة الوطنية بنات شحال من 

سبيطارات خالية من األطر خالية من...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ مع األسف ما بقاش 
وقت للتعقيب، ندوزو السؤال املوالي حول تعزيز املراكز االستشفائية 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشاطئية  باملدن 

االبتراكي، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةملالحي:

بكرا السيد الوزير، ما هي اإلجراءات االستعجالية التي ستتخذ 
بالذكر  وأخص  عامة،  الشاطئية  باملدن  االستشفائية  املراكز  لتعزيز 
الجماعة الحضرية لواد الو والجماعات املجاورة؟ بكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

أوال واد الو فيه مركز صحي حضري مع دار الوالدة، آش وجدنا في 
الصيف كل صيف:

باش  البشرية  املواد  بعض  البشرية،  باملوارد  تعزيزه  سيتم  أوال: 
الساكنة تتداوا وباش الناس الوافدين في الصيف؛

غادي  أنه  وأعدكم   ،... القرب  مستعجالت  وجهزنا  أنشأنا  ثانيا: 
نشغلوها قشل بداية الصيف؛

ثالثا: غير نقطة أخيرة أنه هاذي 2 وال 3 أسابيع جات املروحية ديال 
طنجة-تطوان محطوطة باش إيال كان ال قدر هللا حاالت استعجالية 

باش نتمكنو ناخذوها، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، التعقيب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةملالحي:

بكرا السيد الوزير املحترم، فعال حتى اليوم لم نالحظ أي إجراءات 
تتخذ ملواكشة املصطافين عبر إقليمي تطوان وبفشاون، على امتداد 
باطئ الشحر األبيض املتوسط اللي الطول ديالو 160 كلم ابتداء من أزال، 
أمسا، واد الو، قاع أسرس، ترغة، بو احمد، أمتر والجبهة، هاذ املناطق 
الصحية  لألطر  تام  غياب  في  لها  املجاورة  والجماعات  الوزير  السيد 
وقلة األدوية، نظرا لالكتظاظ الذي يعرفه هذا القطاع، السيد الوزير 
هذا ي�سيء للسياحة التي تراهن عليها املنطقة رغم الجهود املشذولة من 
والبستنة  بالحراسة  تكلفت  والتي  لواد الو  الحضرية  الجماعة  طرف 
والسائقين للمرفق الصحي بواد الو، كما تم عقد براكة مع مؤسسات 
لشناء املستشفى املذكور، السيد الوزير املنطقة تشعد بعض كيلومترات 
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عن الضفة األخرى، وأن جاللة امللك ما فتئ حفظه هللا يناضل في كل 
الواجهات ليتشوأ بعشه الصدارة بين األمم والشعوب وهذا ما..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ الجواب 
على التعقيب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

اللي  املجهودات  على  كنشكرك  النائب  السيد  أوال  بعجالة  ال، 
تتساعدو بها وزارة الصحة، السائقين إلى آخره، ولكن بكل صراحة حتى 
احنا تنديرو ذاك ال�سي اللي قدينا عليه، تنقولها ليك يعني يد في يد 
خاصنا نشوفو بعيد، راه هاذ ال�سي اللي كاين، واش دبا حيث الصيف 
غنشنيو مستشفى دبا في واد الو؟ ما يمكنش حتى أنت متفق معايا، واليني 
راه ما كاينش غير واد الو، ألنه راه كاينة اتصلو بيا الناس ديال موالي 
بوسلهام، وحنا غاديين تدريجيا، تنظن هاذو ثالثة ديال اإلجراءات بعدا 

لهاذ الصيف، ونتمناو أنه يكون خير معكم وبمساعدتكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، سؤال حول مآل املستشفى اإلقليمي الجديد 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الخميسات  بإقليم 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرع دلرببحمزة:

والوضع  اإلقليمي  املستشفى  مآل  حو  نسائلكم  الوزير،  السيد 
تنتسناو  ولكن  املوضوع،  عارف  عارفك  الخميسات؟  بإقليم  الصحي 

الجواب.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

هنا  واعدتكم  كنت  بنحمزة،  ال�سي  املحترم  النائب  السيد  بكرا 
خاصو  اإلقليمي  العصري  املستشفى  هاذ  أنه  اللجنة  في  وواعدتكم 
يتشنى، فما�سي سمحنا فيه، كانوا عندنا ثالثة ديال املشاكل: غتسمح 

غنسردهم عليك:

أوال: الوعاء العقار الواد بدلناه واليني ما�سي بعيد غير بدلناه؛

ثانيا: كان عندنا املشكل ديال تدبير هاذ املشروع اللي كان في الرباط، 
ديال  املشروع  بغيناش  ما  ألن  نرجعوه،  باش  كثيرة  مشاكل  كانت 

الخميسات يدبر من الرباط دبا م�سى؛

ثالثا: كان طلب العروض األولى ما وصالتش يعني infructueux ...دبا 

هاذ ال�سي كول�سي هاذ العقشات تجاوزناها، آخر اجتماع ديال هاذي 
أسشوعين بالضشط الوعاء العقاري فيه 18700 متر مربع خذيناه، بناء 
مستشفى إقليمي ديال 260 سرير، تمت إجراءات الدراسات الهندسية 
كلها، وسيشدأ الشناء بعد العطلة الصيفية بغالف مالي ديال 147 مليون 
بعد  أعدكم  التجهيزات،  ديال  درهم  مليون  و80  الشناء،  ديال  درهم 
الصيف غيشدا الحفير ونشداو نشوفو إن باء هللا هاذ املستشفى تدريجيا 

لهال يحشمنا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب التعقيب.

ةاب ئبرةاعيدرع دلرببحمزة:

كنتمناو على أنه ألنه هاذ السؤال سولناه هاذي سنتين، إذن كاين 
مشكل ديال الحكامة أنه سنتين مستشفى يعني باإلكراهات اللي كاينة 
ديال الصحة في القطاع ديال إقليم الخميسات أنه يشقى سنتين كاين 
مشكل ديال الحكامة هذا موضوع اللي، ولكن كاين أمور أخرى اللي 
مرتشطة بالوضع الصحي اللي تتزيد االحتقان ديال الوضع الصحي، أوال 
اليوم كاين تنقيالت خارج الحركة الجهوية، وخارج الحركة الوطنية، 
بالنسشة  آخر  احتقان  يوضع  تيزيد  وهذا  اإلقليمية،  الحركة  وخارج 
هذا  أيضا  لألطر،  يفتقد  للتجهيزات،  كيفتاقد  اللي  الصحي  للقطاع 
تيخلق فراغات يعني اليوم مثال اإلقليم كلو بقا بال طشيب ديال العظام 
ديال   2 كاين  لإلنعاش  بالنسشة  اليوم  تعين،  ياله  كاملة،  سنة  مدة 
يمكن  طشية،  بهادة  دايرة  وحدة  تتخدم  واحدة  طشيشة  الطشيشات، 
ظروفها الصحية وكذا، معنى أننا كنشتاغلو بطشيشة واحدة، الغرفة 
ديال العمليات تشتغل بطشيب جراح واحد، إقليم كلو عندو طشيب 
جراح واحد، اليوم عدد ديال الوفيات اللي تتوقع ما بين الخميسات 
وما بين املستشفى ابن سينا يعني كارثة إنسانية، يعني في حقيقة الوضع 

الصحي في الخميسات يستحق أكثر من العناية ويستحق االنتشاه أكثر.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  للسيد  بكرا 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلخليفيرةقدةدرة:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بدورنا في سال السيد الوزير، كنتساءلو على املستشفى اإلقليمي اللي 
دبنه صاحب الجاللة هاذي سنتين، وتنجزات فيه %50 من األبغال 
هو اآلن موقوفة فيه األبغال نتساءل إلى متى املستشفى اإلقليمي ديال 
سال، كنتساءلو عالش هاذ املستشفى تخسرات فيه هاذ الفلوس واآلن 
موقف، وكتعرفو املستشفى اإلقليمي موالي عشد هللا آش واقع فيه 
وقفتو على الحالة الكارثية والخصاص الفظيع اللي كاين فيه، وبالتالي 
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أنه واحد العدد من املر�سى غير يوم األحد بابة في مقتشل العمر فارقت 
الحياة ديالها وهما كينقلوها من موالي عشد هللا إلى مستشفى ابن سينا 
باش تولد الجنين ديالها وفارقت الحياة هي وياه، ألن هاذ ال�سي راه غير 
ممكن والبد تفتحو تحقيق على التأخر ديال هاذ األبغال هاذي ألن 

طالشنا به منذ سنة هاذ ال�سي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ السيد الوزير تفضلوا.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

كنت  سال  ديال  املستشفى  هاذ  تدار،  والو،  فيه  تدار  ما  ما�سي 
واعدتكم هو وسال وتمارة غيرجو في 2015، وباش نقول لك تيدار وأنا 
مشيت هاذي �سي 2 ديال النوبات تما يوم األربعاء في chantier، ثالثا: أنه 
التجهيزات النص ديالها املار�سي تالنصا ديالها باش ما نشقاوش نضيعو 
وباد  غادي  إذن  غنشداو،  اسميتو  يساليو  يدخلو  غير  باش  الوقت 

الطريق ديالو.

فيما يخص السيد النائب املحترم أمامكم أقول ما كاين حتى �سي 
تنقيالت خارج القانون، أعدكم إيال عندك �سي ملف أراه، أراه ونجاوبك 
عليه أما راه كل واحد وقانونو، يجي عندك يقولك هذا كل واحد عندو، 
إيال كاين �سي حاجة أراها لنا وها أنت تتعرفني ونقول لك إيال كان أنا 
بغينا  احنا  بالعكس  الوضعية،  نصححو  ال�سي  هاذ  كان  إيال  أعترف 
نزيدو للقدام، وبغينا الناس األطشاء واملمرضين يكونو هانيين الشال، ما 

بقيناش هما يتخدمو لهاذ الجيهة واحنا..، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، سؤال متعلق بالخدمات الصحية باألقاليم 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النائية 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةلحعنرببهي:

السيد الوزير، في الوقت الذي تتطلع فيه بالدنا إلى تعميم التغطية 
الصحية األساسية بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد، ال زالت 
الصحية وصعوبة  الخدمات  تردي  تعاني من  القروي  العالم  ساكنة 
الولوج واالستفادة من التطشيب والعالج كحق دستوري، وهناك غياب 
للمؤسسات االستشفائية وانعدام األطشاء، خاصة املتخصصين منهم، 
وقلة األدوية وغيرها من التجهيزات الطشية الضرورية لتحسين الخدمات 
الطشية كما هو الشأن بالنسشة إلقليم موالي يعقوب، الذي يفتقد ألدنى 
متطلشات العالج والتطشيب، السيد الوزير ما هي التدابير املتخذة من 
طرف االوزارة لتحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي، وخاصة 
املعالم  واضحة  استراتيجية  الوزارة  لدى  وهل  الفتي؟  اإلقليم  بهذا 

وبرنامج محدد لهذه الغاية ؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

واضحة،  استراتيجية  عندها  الوزارة  املحترم  النائب  السيد  نعم 
وعارفة فين غتم�سي وتتم�سي تدريجيا بكل حاجة في وقتها، فيما يخص 
أنا متفق معك إقليم  برتي لواحد النقطة مهمة هو موالي يعقوب 
فتي جديد اللي ال يعقل ما فيهش مستشفى، فيه 24 بين مستوصف 
وغير كاف ما يمكنش يكون إقليم كجميع األقاليم األخرى، اللي بغينا 
نخدموها أمام السيدات والسادة النواب املحترمين نتساعدو ابتداء من 
بعض الشهور نحاولو نلقاو �سي وعاء باش إن باء هللا موالي يعقوب 
يعقوب  موالي  تنعرف  أنا  ألن  قريب  وخا  ألنه  مستشفى،  تيستاهل 
بالضشط كاين حوالي 15 حتى ل 20 % من الساكنة تيوصلو أكثر من 10 
كلم باش يوصلو هذا غير معقول، ونخدمو يد في يد إن باء هللا تتعرف 
هذا بحال اللي وقع في الدريوش اللي ... فتية جديدة، وأنا أعدكم أنه 
نديرو يد في يد إن باء هللا، بوف لنا الوعاء العقاري وإن باء هللا 

نديرو �سي جلسة ونحلو هاذ ال�سي.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا تعقيب السيد النائب، بعض الثواني.

ةاب ئبرةاعيدرةلحعنرببهي:

... ديال موالي يعقوب فهو يمتد من تاونات، سيدي قاسم، مكناس، 
آالف   10 تتقطع  والناس  الشاسعة  املساحة  معايا  تصوروا  صفرو، 
الكيلومترات من أجل التلقيح، فهذا عيب وعار في القرن 21 في املغرب 
اللي تنطمحو باش نكونو من الدول املتقدمة، فأتمنى باش تقوموا بزيارة 
وتحاولوا تعالجوا ولو نسبيا وهذا ليس غريب عليكم، بحكم معرفتنا 

بشخصكم املوقر.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تعقيب  إضافي؟  تعقيب  هناك  املحترم، هل  النائب  السيد  بكرا 

السيد الوزير.

بكرا، سؤال حول إستراتيجية الوزارة لفك العزلة الصحية عن 

ساكنة املناطق النائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدرجدةر:

السيد الوزير املحترم، ماهي إستراتيجية الوزارة لفك العزلة عن 

املناطق النائية وتقريب الخدمات الصحية من املواطنين؟ وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

هاذ اإلستراتيجية كتاخذ واحد الحيز كشير في السياسة ديال الوزارة :

أوال: كيف قلنا فيما يخص الشنيات التحتية، ولكن الشنيات التحتية 
خاصها تكون كما وكيفا وخاصة فيما يخص التوزيع، انتما كتعرفو أنه 
الخريطة الصحية بدينا األجرأة ديالها والتفعيل ديالها في املرسوم ديال 
قانون 34.09 خرج وحنا بدينا كنطشقوه تدريجيا، خاصة بعد اإلخراج 

ديال القانون ديال 131.13؛

ثانيا: كاين فيما يخص املجال القروي فيما يخص التوظيفات كما 
قرت الحكومة السابقة، حنا غاديين في نفس اإلطار أكثر من %70 ديال 

التوظيفات، املناصب املالية كتم�سي للعالم القروي؛

ثالثا: خذينا واحد التجربة ديال مستشفيات متنقلة تدريجيا؛

رابعا: كاين نظام املساعدة الطشية، يعني هذه كلها أمور اللي تدريجيا 
إن باء هللا غتساعد، ولكن تيشقى دائما مشكل كشير هو مشكل املوارد 
البشرية اللي اقترحت وكتسمعو هاذ الضجة اللي نايضة هو الخدمة 
الوطنية الصحية اإلجشارية، اللي نتمنى �سي نهار يكون عندي الوقت باش 
نشرح ليكم يعني أكثر، هذه مسودة مشروع باقي ما تناقشنا مع حتى �سي 
واحد، كل الناس كل األطشاء واملهنيين غادي نحلو نقاش واسع كيفدرنا 

في 131.13، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النائشة،  النائب، التعقيب  بكرا السيد الوزير، التعقيب السيد 
تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرإاه مروةلي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

منها  تعاني  التي  الصحية  العزلة  إبكالية  الصحة،  الوزير  السيد 
املناطق القروية انتم واعون بها جدا، وهو كما ال يخفى عليكم هو ناتج 
عن تراكمات لسنين عديدة، أنتم نثمن يعني املشادرات التي اتخذتموها 
من أجل فك العزلة، يعني مشادرات تروم تعزيز التغطية الصحية القارة 
وتروم كذلك تعزيز التغطية الصحية املتنقلة، عن طريق املستشفيات 
املتنقلة، اآلن مستشفى متنقل هو في طور التسلم، عن طريق كذلك 
املنزلية،  الزيارات  طريق  عن  الطبي،  االستعجال  ديال  املروحيات 

الوحدات الطشية املتنقلة إلخ.

وكذلك من أجل فتح املؤسسات الصحية املغلقة التي بذلتم مجهود 

من تقليصها من 151 إلى 74، أعلنتم عن قرار الخدمة اإلجشارية يعني 
الخدمة الصحية اإلجشارية بالنسشة لألطشاء املتخرجين الجدد، وحتى 
يكون هذا اإلجراء قابل للتنفيذ البد هناك من إجراءات مواكشة، املزيد 
من توفير السكن الوظيفي، تثمين تحفيزات منح الشعد، توفير التجهيزات 
الضرورية لالبتغال، وتوفير األطقم الطشية، نحن مدركون أن أطقمنا 
الطشية تتمتع بوطنية ولكن مزيد من الشفافية والنزاهة في التعيينات 
واالنتقاالت، وكذلك مزيد من حكامة القطاع وكذلك نطالشكم السيد 
الوزير بتفعيل مرسوم الخريطة الصحية الصادر عن وزارتكم 2014 

كآلية لتأطير القطاع وتقويم اإلختالالت؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، أرجو السيدات والسادة النواب الهدوء ألن 
السيد  تماما، وبكرا، تفضل  ما كنسمعوش بعضيتنا  املرات  بعض 

الوزير، بكرا.

النواب  والسادة  للسيدات  الطشية  املساعدة  نظام  حول  سؤال 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرحعنراغشيم:

بعد مرور ثالث سنوات على تطشيق نظام املساعدة الطشية الراميد 
والذي استفادت منه بريحة كشيرة من املواطنين، إال أنه رغم ذلك 
تشهد املمارسة العملية عدة اختالالت ونقائص، لذلك نسائلكم السيد 

الوزير ما هي اإلجراءات املتخذة للوقوف على هذه االختالالت؟ بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم،

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

عندو  إيجابيات،  عندو  سنين   3 هاذي  الطشية  املساعدة  نظام 
نواقص ومشاكل واختالالت، وحنا اقترحنا حلول وأنا قلتها لكم قشيال 
في املجلس اإلداري ديال الشارح، اإليجابيات أنه وصلنا ألكثر من 99% 
ديال الساكنة املستهدفة، اإليجابيات أننا وصلنا إلى حدود اليوم إلى 
840.000 خدمات ديال تصفية الدم، إلى حدود اليوم وصلنا أكثر من 2 
د املليون ديال األبعة يعني les examens radiologiques، إلى حدود 
اليوم أكثر من 1.500.000 تحاليل بيولوجية، يعني العمليات الجراحية، 
كاين اختالالت فيما يخص أوال وقشل كل �سيء الحكامة والتدبير، املوارد 
البشرية، الشنيات التحتية، التجهيزات الشيوطشية، واالقتراحات قلناها، 
أوال خاص هيئة مدبرة مستقلة، نظام معلوماتي وطني مندمج والمركزي 
 mise à والتمويل، صندوق التماسك االجتماعي ولكن مجهود استثنائي
niveau لترميم وتجهيز املستشفيات، وميزانية تعاقدية بين وزارة املالية 
واملستشفيات كلها، فهاذي تدريجيا، وأخيرا قلت أن غنشداو التقييم 
ديال هاذ النظام اللي دازت عليه ثالث سنوات باش نعرفو يعني ابنو 
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حقق، ولكن خاصة اللي كيهمني أنا في التقييم هما املشاكل والنقائص 
باش إن باء هللا جميعا..، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، التعقيب؟ تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةلحقرةاب حجي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

بك ةرةاعيدرةاوزي ،

تمكنو  وبواسطته  عمومي  نظام  هو  راميد  املساعدة  نظام  طشعا 
الفئات الهشة والفقيرة من الوصول إلى العالج، لكن بعد مرور ثالث 

سنوات هناك نقائص كيف جاء على لسانكم، نذكروكم بشعضها:

- هناك مراقشة االنخراط املزدوج والقضاء عليه ألن هاذ ال�سي تم 
الحصول على 220.000 بطاقة منخرط جديد؛

- البد من تأسيس هيئة مستقلة لإلبراف على الراميد وفق القانون 
65.00 املتعلق بالتغطية الصحية، املريض الذي يحمل بطاقة راميد 
يقطن في مدينة ويصاب بمرض في مدينة أخرى ليس له الحق في العالج؛ 

البد من إعادة النظر في مثل هذه األمور؛

- ضرورة توسيع دائرة األمراض املتكفل بها، هناك أمراض ال يمكن 
أن تقشل في املستشفيات بواسطة بطاقة الراميد؛

- ضروري تفعيل دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهاذ األمر 
هو اللي كنعالجوه معاكم السيد الوزير في إطار اللجنة حاليا، نعطيكم 
الفئة  مسألة  ضشط  إبكالية  هناك  كاين  مثال  الحوز  إقليم  كمثال 
املستفيــــدة في إطــار الهشابــة والفقــر، وكاين التعطل ديال الشت في 

امللفات اللي كتوصل أحيانا إلى...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

واقيلة  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  بكرا 
السيد الوزير ما بقاليكش التعقيب اإلضافي حتى انت، سؤال حول 
مستشفيات األمراض العقلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةملصطفىرجبرة1:

بك ةرةاعيدرةاوزي ،

األمراض  لتحسين وضعية مستشفيات  املتخذة  اإلجراءات  ماهي 
العقلية بشالدنا؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

اإلجراءات كثيرة:

أوال: كاين مخطط وطني اللي قدمتو أمام صاحب الجاللة نصره هللا 
يوم 26 يونيو 2013 بمدينة وجدة للتكفل باألمراض النفسية والعقلية، 
اللي أوال تيهم الشنيات التحتية، ففيما يخص الشنيات التحتية تم منذ 
ذلك الوقت إلى هذا حلينا أكثر من 600 سرير جديد، اللي خصنا نعرفو 
أكثر من 600 سرير جديد منذ يونيو 2013 إلى حدود اليوم، خصنا 
نعرفو على الصعيد الوطني األسرة ديال األمراض العقلية والنفسية ال 

تتجاوز 2200-2100 يعني مجهود؛

ثانيا: فيما يخص املوارد البشرية 2013-2014 وظفنا في ما يخص 
هاذ األمراض 157 يعني ممرض فيما يخص املمرضين ما تنتكلموش على 
األطشاء، هاذ العام باش تنوجدو باش نسدو إن باء هللا بويا عمر وهذا 
قوال وفعال، هذا واخا ألن هاذ ال�سي اللي واقع في هاذ الضريح، ال ما�سي 
الضريح اسمح لي، اللي حدا الضريح، ال يعقل أنا ما نتمناش �سي حد 
فيكم يزوروا أنا زرتو 5 مرات بالسالسل ذاك ال�سي ال يعقل و%80 ديال 
هاذ الناس بدون دواء، احنا كمغاربة ديال هاذ العصر هذا ال هذا بعدا 

خذيت قرار...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرةملصطفىرجبرة1:

هاذ ال�سي اللي قلتو ما يشقاش حبر عن ورق، السيد الوزير بعض 

قلة  عدة،  مشاكل  من  تعاني  بشالدنا  العقلية  األمراض  مستشفيات 

هذا،  على  وزيادة  األطشاء،  قلة  األدوية،  قلة  الغطاء،  قلة  األفربة، 

املرافق الضرورية لحياة ومواكشة هذه الشريحة من النزالء غير موجودة 

أو توجد في حاالت غير الئقة، السيد الوزير مستشفى األمراض العقلية 

بإقليم بربيد، هاذ املستشفى كان باألمس القريب كمعلمة ونموذج 

هاذ  اليوم  باململكة،  العقلية  األمراض  مستشفيات  أقدم  من  لكونه 

املستشفى السيد الوزير، يوجد في حالة ال يحسد عليها، املطلوب اللي 

غنطلب منكم السيد الوزير، هو تمشيو بعينكم تزوروه وغادي تشوفوه 

بعينكم...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، بكرا هل هناك من تعقيب إضافي؟ 

بكرا. سؤال عن تردي الخدمات الصحية بالعالم القروي للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرحع 1رةات بي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةترةاب ئش ت،رةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

السيد الوزير، يعتبر النقص في األطر الطشية في العالم القروي من 
بين الخدمات الصحية املتردية التي يعاني منها العالم القروي، وعلى 
سبيل املثال إقليم طاطا الذي يعتبر إقليما نائيا وقرويا الذي يعرف 
نقصا حادا من األطشاء، سؤالنا لكم السيد الوزير املحترم، هل وزارتكم 
بادرت أو فكرت في إيجاد حل دائم من خالل تحفيزات األطشاء حتى يكون 
هناك إقشال للعمل بالعالم القروي بما فيه إقليم طاطا؟ وبكرا السيد 

الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بكرا، ما غاديش نكذب عليك السيد النائب املحترم، حلول دائمة 

أنا ما عنديش ما نكذب �سي ما عرفتهاش، أنا ما غادي �سي نقول �سي 

حاجة اللي ما غادي �سي نديرها، املشاكل اللي قلتي صحيح، أنا قلت غير 

نفس األسئلة وقلت لك راه التدرج في هاد ال�سي وأعطيتك مثال أمثلة في 

ما يخص هاد الخدمة الصحية اإلجشارية الوطنية، اعطيتك مثال انتما 

دويتو على التحفيزات، التحفيزات يا سيدي البرملاني العزيز، هذه من نهار 

جيت أنا كوزير وقشل مني كانت السيدة الوزيرة السابقة، كل واحد دار 

مجهود، إلى يومنا هذاك الفلوس اللي عندنا ديال هاد التحفيزات باقي 

ما فرقناهمش، ألن الناس ما زال ما تفاهموش ملن خاصنا نعطيوهم، 

تتقول له منطقة نائية في جهة طاطا تيقول لك راه حتى الدار الشيضاء 

غير تما املنطقة نائية، وتنشقاو دابا باقي ما تفهمناش بنو هي.

املسؤولية  أعطوا  لهم  وتنقول  أمامكم  ونقولها  تنقول  أنا  يعني 

للوزير، وخليوه يفرق، يغلط وال غير كشداية نشداو إيال بقينا يحيد هذا 

ال زيد هذا ما غنديرو حتى حاجة، ها كانت الحكومة السابقة ما ها احنا 
غادي نمشيو أنا غادي نم�سي ما غاديش أسمو ما عرفت كيفاش غنديرو 

لهاذ ال�سي، راه التحفيزات راه كاين واحد القدر مالي وكيفاش غنفرقوه، 
دابا أبنو هي املنطقة النائية بالضشط؟كل واحد كيفاش تيقول، تيقول 

ليك إيال فرقنا عليهم كل�سي غادي تجيهم درهم..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرحع 1رةات بي:

بكرا السيد الوزير املحترم، ولكن السيد الوزير أتناء جوابكم عن 
سؤال سابق بجلسة 21 أبريل الذي يتعلق بالنقص املسجل في األطر 
اململكة، والذي تقدم به أحد  الطشية بشعض األقاليم الجنوبية من 
النواب من إحدى الفرق املحترمة، سمعنا من خالله أن هناك اتفاقية 
ستوقع بينك وبين أي جمعية ما، سيتم من خاللها تخصص أطشاء 
عامون إلقليم طاطا، ورغم أهمية االتفاقية إال أننا نعتبرها ليست حال 
نهائيا لسد الخصاص وال ترقى إلى طموحات الساكنة الطاطاوية ألنها 

تنص على أن األطشاء...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرحفيظرةاترةبي:

السيد الرئيس، ملي تنتحدثو على تردي الخدمات الصحية بالعالم 
القروي، نستحضر إقليم اليوسفية وخصوصا جماعتي سيدي بيكر 
وإيغود، اللي تيتوفرو على طشيشة واحدة تتقوم بتطشيب حوالي 50 ألف 
نسمة، هنا كاين اإلبكال، كنطلشو منكم السيد الوزير بإيفاد لجنة من 

أجل الوقوف على الغيابات املتكررة لهذه الطشيشة، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم، الفريق الحركي.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاعيمو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

حنا فقط السيد الوزير، السيد الوزير سشق لكم أن وعدتمونا باش 
نجلسو جلسة عمل في إقليم العرائش على املآل ديال مستشفى القصر 
املستشفى  للمستشفيين،  االبتغال  وآليات  باألطر  تزويد  ثم  الكشير، 
الحاجة  بأمس  نحن  بالعرائش،  مريم  اللة  ثم  الكشير  بالقصر  األول 
واملصير مجهول ديالنا السيد الوزير بغيناك في أقرب وقت تجي عندنا 

تجلس معانا باش نقيم هاذ الخدمات، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

تنحاول ندير ما أمكن واليني اللي يمكن نقول ليك، هذا ما ديزاش 2 
السيمنات كانت لجنة في سوق الكشير باش نشوفو أبنو هما املشاكل؟ 
وأنا أتجاوب مع السادة البرملانيين ديال تمة، العرائش دائما تيعيطو لي 
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تنجاوبهم، تنحاولو نحلو املشاكل، أنا فوقاش ما جا إن باء هللا الوقت 
أنه غادي نجلسو، بالعكس أنا ما عندي حتى �سي، أما فيما يخص يعني 
الخصاص والنقص الحاد، صحيح أنا تنحاولو نعالجو إن باء هللا كل 
حاجة، فتنسجل معاي اإلخوان تيحضرو معاي كل حاجة تنسجلو 

وتنحاولو ما أمكن أنه نتجاوب معها، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الضمان  مصحات  تأهيل  حول  سؤال  الوزير،  للسيد  بكرا 
االجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االبتراكي، 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرحموني:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

مصحات  تأهيل  حول  اليوم  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
الضمان االجتماعي، وكذلك حول الوضعية الشاذة وغير القانونية التي 

توجد فيها هاته املصحات منذ 31 دجنبر 2012، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بكرا النائب املحترم، هاذ املصحات هي تابعة لصندوق الضمان 
االجتماعي تتعرفوا هاذ ال�سي، وتنعرفو جميعا واحنا اللي صوتنا عليه 
أنه املادة 44 من القانون 65.00 تتقول: »ما يمكن ليكش تدبر وتقدم 
الخدمات«، هذا تيرجع ليكم، أنتما كبرملانيين ألن جميعنا مسؤولين إن 
باء هللا ناخذو فيه القرار، أما وزارة الصحة فعندها مسؤولية ما�سي 
تنتهرب هي عندها مسؤولية تقنية باش تقدم الخدمات بالجودة في أي 
مصحة كانت، في الضمان االجتماعي، في القطاع الخاص، في القطاع 
العام إلى آخره فاحنا تنديروه، أما في ما يخص التجهيزات، في ما يخص 
براء املعدات، فهذا تيرجع أوال وقشل كل �سيء للمجلس اإلداري ديال 
صندوق الضمان االجتماعي هذه معضلة صحيح، املادة 44 تتقول في 
بكل حاجة، واحنايا تنطشقو حاجة أخرى، واليني هذا مشكلتنا جميعا 
إن باء هللا غنلقاو ليها أنا عارف بأن الضمان االجتماعي يعني واحد 
الدراسة سالها، باش يدبر يحاول يقدم الخدمات بدون أنه يمس بتدبير 

هذا النظام...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرحموني:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

كان  الحكومة  ديال  بااللتزامات  نذكروكم  ما  البد  الوزير  السيد 
التزام  كان  الوصية،  الوزارة  وهي  التشغيل  وزارة  طرف  من  التزام 
كذلك من وزارة الصحة ألن عندها مسؤولية في تدبير العالجات، ألن 
ال يعقل وكنشكركم ذكرتونا بمشروع قانون اللي جات به الحكومة 
ديال تعديل املادة 44، املادة 44 صادق عليها مجلس النواب، اآلن في 
مجلس املستشارين، ملاذا هذا التكتم، عالش الحكومة مازال مخليا هاذ 
املشروع في مجلس املستشارين؟ اليوم السيد الوزير استمرار ابتغال 
هاذ املصحات في وضعية غير قانونية كيطرح علينا أكثر من سؤال، 
ألن منتسبي هاذ الصندوق واملنخرطين كيفاش غتقدم لهم خدمات 
وهاذ املصحات في وضعية غير قانونية؟ كنتساءلو كذلك هاذ الوضع 
الغير القانوني كيفاش يمكن لو يحمي املكتسشات ديال دوك األطشاء، 
ديال التقنيين؟ كيفاش يمكن يحميهم؟ اليوم اللي كيتشين لنا، واللي 

كنتساءلو واش كاين...؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إلى السؤال  النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ نمر  بكرا السيد 
املوالي، سؤال آني عن التسممات الغذائية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرف طملرةكعيملرمز0:

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةرةاوزي ةرةملحترمل،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

تنتشر في جميع جهات اململكة حاالت التسمم الغذائي نظرا لتنامي 
تناول الوجشات السريعة، األمر الذي يطرح بقوة املزيد من املراقشة ومن 
الصيف،  فصل  في  خاصة  الغذائية  التسممات  بمخاطر  التحسيس 
باش  عليها  تشتغلو  غادي  اللي  االستراتيجية  هي  أبنو  الوزير  السيد 

ترسخ هاذ املراقشة؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بك ةرةاعيدةرةاب ئشلرةملحترمل،

كيف تتعرفي هي هاذ ال�سي التسممات هي إبكالية عاملية، ما كاين 
حتى �سي بالد واليني كل بالد عندها املشاكل ديالها، هي في تصاعد مستمر 
الجاهزة،  لألطعمة  اللجوء  كثرة  املستهلك،  عيش  نمط  لتغيير  نظرا 
آخره،  إلى  مواد موسمية خارج موسمية  غير محلية،  مواد  استهالك 
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ففي املغرب حوالي 1600 تسمم غذائي سنويا تيوقع، حوالي 1600، 
اللي خاصنا نعرفو منهم حوالي %37 ديال 1600 كلهم تستوجب أنه 
االستشفاء تيدخلو تينعسو في السبيطار، أكثر من هذا 20 حتى 25 ديال 
هاذ املؤسسات اللي تتبيع هاذ املاكلة هي تشكل خطرا على صحة املواطن، 
فالحكومة ما�سي غير هاذ الحكومة يعني هاذ ال�سي يعني ONSSA املكتب 
الوطني للسالمة الصحية املنتجات الغذائية اللي تيقوم بواحد املجهود 
جشار كذلك، املصداقة في سنة 2010 على القانون 27.08 حول السالمة 
الصحية لألغذية، كاين دور كشير اللي تتلعشو واليني ما تتلعشوش بشكل 
قوي الجمعيات الوطنية لحماية املستهلك، وكاين مساهمة املصالح 
الالمركزية لوزارة الصحة بشكل منتظم في عملية التفتيش من خالل 
بشكات مختبراتها الصحية العامة، من تحليل حوالي 11 ألف عينة كل 
سنة، هذه كلها مجهودات غير كافية صحيح، ولكن للحفاظ على صحة 

املواطن.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيد الوزير، السيدة النائشة التعقيب.

ةاب ئشلرةاعيدةرف طملرةكعيملرمز0:

1600 تسمم غذائي سنويا،  الرقم ديال  الوزير، أعطيتي  السيد 
كنظن هاذ الرقم يعني غير دقيق، باش ما نقولوش غير صحيح، وهضرتي 
 ،ONSSA ،على الفاعلين اآلخرين مثال وزارة الصحة، وزارة الفالحة
صحيح هناك عدة متدخلين، ولكن وزارة الصحة كتشقى هي املسؤولة 
على صحة املغاربة، والتسممات السيد الوزير تنتشر بحدة في املواسم، 
سبيل  وعلى  الدولية  املؤتمرات  مؤتمر  أي  غير  وما�سي  املؤتمرات،  في 
املثال، في املؤتمر األخير اللي كان في الداخلة، رجال األمن 100 منهم ديال 
رجال األمن اللي عرفوا تسمم حاد، وما�سي كالو أكالت ديال الوجشات 
 ،Crans Montana السريعة، خذاو الوجشات ديال ممول ديال منتدى
الطامة  هذيك  الوزير،  السيد  املدرسية  املطاعم  داخل  التسممات 
الكبرى، 22 تلميذ تم التسمم ديالهم بالعدس في مدينة صفرو، 200 
تلميذ تم التسمم ديالهم في املطاعم املدرسية بمدينة سوق األربعاء، 
تسممات التلميذات ديال املدارس التحضيرية بالناظور، هذا غير في 
بهر مارس أبريل، وكتقول 1600 حالة، ذاك ال�سي باش قلت لك الرقم 

غير دقيق، هاذ السنة اليوم العالمي للصحة اللي كيكون في...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  املحترمة،  النائشة  للسيدة  بكرا 
السيد الوزير بعض الثواني.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

ربما أنا كنحترم الرأي ديالك ولكن ال أباطره، فيما يخص هاذ ال�سي 
اللي كتقولي غير نتعاونو بوية، واش بغيتي وزارة الصحة تداوي، تم�سي، 

انت جشدتي التلميذ، جشدتي الناظور، جشدتي املؤتمر راه ما يمكنش، 
غنكذب عليك إيال نقول لك وزارة الصحة في املؤتمر، في الناظور، ما 

يمكن راه كنديروا ذاك ال�سي اللي قدينا عليه...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، سؤال آني عن معاناة املر�سى النفسيين بشويا 
عمر للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، 

نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرروكش 1ررئيسرف يقرةاتقدمرةاديمق ةطير
)نقطلرنظ م(:

أنا كنقتارح عليكم السيد الرئيس أن كاين سؤالين لفريقنا ولفريق 
التجمع الوطني لألحرار بجوج بهم حول بويا عمر.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الحرية عند الفرق، وحدة املوضوع؟ تفضل ياهلل دابا أعطيت سؤال 
تفضل السيد.

ةاب ئبرةاعيدرإدريسرةا ضوةني:

املواطنين  من  العديد  وضعية  عليكم  يخفى  ال  الوزير،  السيد 
واملواطنات الذين يشكون من األمراض العقلية والنفسية، واملتواجدين 
بضريح بويا عمر، واللي كيعانيو من واحد العدد ديال املشاكل وواحد 
العدد ديال املمارسات اللي هي ممارسات ال إنسانية، ممارسات اللي 
ماسة بالكرامة اإلنسانية إلى غير ذلك..، زيادة على هذا الظروف ديالهم 
العسيرة ديال اإلطعام وديال املشيت والشروط ديال اإلقامة ديالهم. 
السيد الوزير، إن هذه الظروف هاذي أبسط ما يمكن أن يقال عنها أنها 
ظروف ال إنسانية وتتعارض مع أبسط مشادئ حقوق اإلنسان، السيد 
الوزير، نريد منكم ونحن نقدر جيدا املعاناة ديال األهالي وذوي هاذ 
املر�سى نريد منكم ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها من أجل اإلنقاذ 
الفوري لهؤالء املر�سى بهذا الضريح؟ وأبنو هي الحلول الشديلة السيد 

الوزير؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

لألحرار،  الوطني  التجمع  لفريق  املوضوع  نفس  في  بكرا، سؤال 
تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعم رخفيف:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

نسائلكم السيد الوزير املحترم، حول ما هي اإلجراءات والتدابير التي 
تعتزم وزارة الصحة اتخاذها للحد من الطقوس والعادات التي يشهدها 
والعقليين؟  النفسيين  املر�سى  والتخفيف من معاناة  بويا عمر  مركز 

وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بكرا السيدان النائشان على طرحهما هاذ السؤال، فأقولها أمامكم 
ال بد كلنا وزارة الصحة املسؤولة رقم واحد لوضع حد إلبكالية انتهاكات 
حقوق األشخاص املصابين باألمراض النفسية والعقلية واملحتجزين، 
20 طشيب زرنا  نهار مشينا  أقولها املحتجزين بشويا عمر، هما حوالي 
وقلشنا حوالي 822، ولكن أنا باتصال دائم مع السيد العامل وكنم�سي 
هاذي 5 د املرات وأنا كنزور كاين تما حوالي 2200، %80 بدون أي عالج، 
%25 مسامحين فيهم العائالت ديالهم، أكثر من هذا ظروف عيشهم 
أنا دخلت بفتهم وإقامتهم مزرية كارثية ومعاملة جد قاسية بالنسشة 
لهم، انتهاك األوضاع لحقوق اإلنسان، فهي املشكل كل واحد كيخلص 
على �سي واحد باش يشقى تما، كاين رقم املعاملة باش نكون واضح هاذ 
ال�سي راه ما كاينش في بويا عمر الداخل غير بويا عمر سيد ما دار والو، 
ما دار والو بويا عمر غير الناس اللي حداه، رقم املعاملة اللي كيدوز تما 
حوالي 10 د املليون درهم سنويا، هذا business، هذا معاملة تجارية 
كنتاجرو في الناس اللي بالسالسل، أنه نقول لكم بين مزدوجتين مشيت 
تما واحد السيد قال ليا باب مشدود بالسالسل ثالث سنين قال ليا 
السيد الوزير، »دابا أنا بغيت غير نفهم فين أنا؟ إيال كنت في الحبس غير 
قولوا ليا شحال باقي ليا باش نخرج؟ إيال في �سي بالصة أخرى« يعني هذه 
راه مسألة ما يمكن ليهاش نسكتو عليها، أنا بعدا شخصيا نضارب ليل 
نهار باش نسدو، وعن القريب العاجل، ما نكذبش عليكم، كنت غنديرو 
اليوم، الساعة لظروف طارئة ما غاديش نديرو، ضرورة ملحة إليجاد 
ما�سي ملحة كاين �سي مشكل ال عالقة له مشكل حلول ناجعة تمابيا 
التزامات املغرب الدولية، مع مشادئنا الدستورية، مشادئ احترام  مع 
حقوق اإلنسان، حنا عندنا واحد املقاربة على املدى القريب مركز طبي 
ولكن إليواء  للعالج،  املركز  باش واحد  نشنيو  يعطيونا  باش  اجتماعي 

كذلك التواصل واإليواء العائلي، ولكن منذ اآلن املدى الشعيد خاصنا 

هاذ ال�سي تيدخل في تطوير وتعزيز والتكفل باملر�سى النفسانيين على 

الصعيد الوطني، اللي خصكم تعرفو على بويا عمر جلهم جاو إما من 

الدار الشيضاء، جلهم إما من الدار الشيضاء وإما من طنجة-تطوان وإما 

من الجهة الشرقية، يعني الناس اللي تم راه قالئل جدا، ومن غير هاذ 

الحلول اللي قلت هذا على املدى املتوسط هاذ ال�سي ما فيهش تالعب، في 

غضون أسشوع أو أسشوعين رصدنا جميع الوسائل، جميع اإلمكانيات، 

جميع األسرة، جميع األدوية، جميع سيارات اإلسعاف، جميع اإلجراءات 

اتخذت باش غنغلقوه بتعاون مع السلطات، ومع املتدخلين فهاذ ال�سي، 

فخصكم لو كان تمشيو تزوروه ال يعقل وال يتصور ذاك ال�سي اللي واقع 

تما زعما اللي غيشوفو إما غيمرض وال راه �سي حاجة غتوقع.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

ةاب ئبرةاعيدرإدريسرةا ضوةني:

هاذ  ديالكم وعلى  الشجاعة  الوزير، كنحييوكم على هاذ  السيد 
املجهود اللي تتقومو به، ونتمناو تكون هذه مناسشة باش نطلقو واحد 
األساليب  هذه  مثل  إلى  اللجوء  هاذ  ضد  كبرى  تحسيسية  الحملة 
أنه املرافق الصحية املتخصصة في املجال  للتداوي، وكنتمناو أيضا 
مراعاة  أيضا البد من  املغرب،  في  وتكثر  تتعدد  أنها  والعقلي  النف�سي 
الوضعية ديال الساكنة اللي كاينة في عين املكان اللي خصها يتخلق 
واحد الظروف بديلة باش يمارسو واحد العدد ديال األنشطة بديلة، 
أنشطة اقتصادية وتجارية باش يضمنو القوت اليومي ديالهم، وبكرا 

لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعم رخفيف:

السيد الوزير، ال أحد يمكن له أن ينكر املجهودات الجشارة التي 

تقومون بها من أجل تأهيل الطب النف�سي والعقلي، وال يفوتني السيد 

نائب  بلفائدة  املختار  السيد  زميلي  أن  لكم  أنقل  أن  املحترم  الوزير 

برملاني عن إقليم قلعة السراغنة يود من هذا املنبر املوقر التبرئة التامة 

لكل الشرفاء والعلماء وأساتذة أصول الفقه بإقليم قلعة السراغنة 

وجماعة بويا عمر من تلك الطقوس والعادات الشدائية التي يشهدها 

الضريح، التي ال تمت بصلة للكرامة اإلنسانية ب�سيء، فشعد العديد 

من االجتماعات التي جمعتكم السيد الوزير بالسلطات املحلية بعمالة 

إقليم قلعة السراغنة وبعد الدراسات التي أنجزتموها مشكورين، فإننا 

في  انخراطنا  نعبر لكم عن  الوطني لألحرار  التجمع  النيابي  الفريق  في 

املقاربة الحكومية الرامية إلى إنشاء مركز طبي اجتماعي وتنظيم خدمات 

اإليواء العائلي لهؤالء املر�سى، وتطوير العرض العالجي في مجال الصحة 

العقلية والنفسية، وتوفير خدمات اإلدماج اإلجتماعي، وإعادة التأهيل 

للمر�سى املدمنين.

إننا ننوه بخطة الحكومة واستراتيجيتها الرامية إلى تطوير العرض 

العالجي في مجال الطب النف�سي والعقلي بجميع أنحاء املغرب، هدفنا في 

ذلك هو الحيلولة دون التوجه لهذه األماكن والخضوع للعالج واملراقشة 

الطشية املستمرة، وبكرا السيد معالي الوزير املحترم.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا للسيد النائب، تعقيب إضافي، تفضل.
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ةاب ئبرةاعيدرمحمدرحدةد0:

بكرا السيد الوزير، هذا قرار شجاع منكم وتنحيوكم من هذا املنبر، 
ولكن السيد الوزير ترحيل هذوك األشخاص اللي هما مواطنين مر�سى 
نفسيين خاص الشاليص في غيترحلو، املستشفيات اللي غادي يترحلو 
لهم خاصها تكون واحد الدراسة كشيرة، ما يمكنش أن مستشفيات فيها 
معاناة كشيرة، فيها واحد العدد كشير ديال الساكنة في األحياء الشعشية 
الوزير أن بنو  أنه لو عرفتي السيد  الناس كلهم يعني  وتحولوا لهم 
بغيت نقول، أنه ما يمكنش أنكم تصيفطو هذوك املر�سى النفسيين 
ملستشفيات معينة إيال ما فيهمش األمان وما فيهمش السكينة ويقدر 

يخلقوا مشاكل أخرى، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائشة، تعقيب فريق االعدالة 
والتنمية.

ةاب ئشلرةاعيدةرةاععديلرزةكي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، الكل يتفق على أن األوضاع مزرية ومأسوية لنزالء 
بويا عمر، أوضاع تتنافى وحقوق اإلنسان، تتنافى ومشادئ دستورنا، إال 
أنه السيد الوزير الذي أريد أن أؤكد عليه هو أنه في الوقت الذي كان 
يعتبر الشعض على أن هذا املوضوع معقد وحساس، اليوم السيد الوزير 
للنقاش من خالل عقد اجتماع السيد  تجعلون منه موضوعا قابال 
منه  كتجعلو  الوزير  السيد  أيضا  قلعة سراغنة،  بمقر عمالة  الوزير 
موضوع غير قابل للتأخير ال يستحمل أي تأخير من خالل هاذ الخطوة 
اللي قمتم بها، واللي من خاللها تم إقرار أنه سيتم إخالء األماكن اللي يتم 
فيها احتجاز هؤالء األشخاص، وتيتم التعنيف ديالهم وتيتم معاملتهم 
بأق�سى املعامالت، وأيضا من خالل بناء مستشفى طبي اجتماعي بعين 

املكان ألن املستشفى هو املكان الطشيعي لهؤالء املر�سى، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، الجواب عن التعقيب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعي1رةاورد0،روزي رةاصحل:

بعجالة، كاين استعجال فهاذ ال�سي ما غاديش نتسناوه، ثانيا السيد 
النائب املحترم اللي قلت ليك هاذ ال�سي راه عام ونصف وحنا تندرسو هاذ 
ال�سي، راه ما جينا بزربا ألن عاودتني ما نشقاش نخربقو، بكل صراحة، ألن 
املشكل ما�سي تسد، املشكل خاص تلقى العالج، وقلتها راه ما�سي تنقولو 
حنا ملي قلت لك بالضشط راه مشينا بفنا 822 كنعرفو آش تنقولو، 
يعني باألرقام، وبغينا كل واحد وجدنا ليهم فين غادي يمشيو، وجدنا 
الشاليص وجدنا األسرة بريناهم جداد، وجدنا األدوية عن آخرها، يعني 

وجدنا l’ ambulance وجدنا واحد اإلستراتيجية كيفاش غادي يكون، 
وجدنا وغادي يساعدونا غادي نعيطو حتى العائالت ديالهم، نشاركوهم 
في هاد سميتو، وانتما نعولو عليكم بالتحسيس باش املغاربة يفهموا 
راه ما�سي قالها السيد النائب وأنل متفق معك قلتها في األول، راه ما�سي 
مشكل الشرفاء بالعكس ال دخل لهم، ما�سي مشكل ديال الضريح، غير 
تيلقاوها سشة، الضريح كجميع األضرحة اللي اللي بغا يدخل يزور واليني 
هاذو راه تيستعملوه كاين تجارة، تنكولكم راه 10 د املليون واليني التجارة 
هللا يعاونهم وما يمكنش ندير تجارة بحال هاذ الشاب اللي تنعاود ليكم 
 20 كاين 

ّ
3 سنين ومربوط بسنسلة راه سناسل ما�سي سنسلة وال 2 ال

بيت اللي فيه 30 واحد، كاين بيت فيه 6 ديال الناس، يعني ذاك ال�سي 
ال يتصور، كاين حالة استعجالية، أنا شخصيا لن أقشل، غادي ندير كل 

ما في وسعي إما أنا وال بويا عمر.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، وبكرا على هاذ التضحية ديالكم واللي بغيتو 
تضحيو قدام بويا عمر، إذن كنشكركم على املساهمة ديالكم وننتقل 
إلى قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، سؤال حول 
محاربة الفقر عن املناطق النائية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الفريق االستقاللي للوحدة 
املوالي  إلى السؤال  اللي غادي يطرح السؤال، نمر  والتعادلية بكون 
سؤال عن الوضعية املزرية ملراكز إيواء األطفال املتخلى عنهم للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة 

النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرنبيللرببعم :

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكن عن ما تعتزم وزارتكم القيام به لفائدة 
تحسين األوضاع االجتماعية لنزالء مراكز إيواء األطفال املتخلى عنهم؟

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

بكرا السيدة النائشة، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

أوال أبكر السيدة النائشة املحترمة على هذا السؤال، على اعتشار 
أن اليوم نحن منكشين على ورش إصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية 
واملؤسسات التي تأوي األطفال هي جزء من هذه املنظومة، وكما تعلمون 
أن هذه املؤسسات متنوعة من حيث الخدمات التي تقدم فيها، سواء 
تعلق األمر باألطفال في وضعية صعشة أو األطفال املتخلى عنهم واألطفال 
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املهملين، لذلك فاليوم نحرص على:

أوال: تأهيل الشنيات املستقشلة حسب التخصصات إن تعلق األمر 
بالطفولة فنيهئ الشنية الستقشال األطفال، وإن تعلق األمر بغيرهم فإننا 

نيهئ املؤسسة لهذا الوضع؛

كما هو نفس الحال بالنسشة لتأهيل العاملين االجتماعيين، وأنتم 
كل  في  الخدمات  بنفس  يقومون  االجتماعيين  العاملين  أن  تعلمون 
املؤسسات، اليوم نحن منكشين على تكوين عاملين اجتماعيين حسب 
التخصصات، وطشعا فالعاملين االجتماعيين املتخصصين في الطفولة 

لهم كذلك يعني هذا الحظ؛

تسير  التي  الجمعيات  دعم  من  رفعنا  املجال  هذا  في  نحن  ثالثا: 
مؤسسات الرعاية االجتماعية، وسوف يعني تتعرفون على املشالغ اليوم 
اللي هي ترصدات في هذه السنة لهاته املؤسسات، على اعتشار أن هذه 
املؤسسات هي بديلة عن األسر وبديلة كذلك عن األدوار التي يمكن أن 

تقوم بها بنيات أسرية...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

تعقيب  تعقيب؟  هناك من  املحترمة، هل  الوزيرة  السيدة  بكرا 
السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرنبيللرببعم :

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

وبكرا للسيدة الوزيرة على هاذ الجواب، اللي كيفاجأني أنا هو 
راه عالين  تسالي،  الوالية عالين  راه  الوزيرة  السيدة  ورش اإلصالح، 
نكملو، واحنا من أول وهذا ما�سي أول مرة اللي كنطرحو هاذ السؤال 
هذا، هاذ الورش هذا كيخصنا نكونو تقدمنا فيه ونكونو عملنا فيه �سي 
حاجة اللي هي كشيرة وملحوظة، أوال بعدا غير واحد الحاجة كيخضني 
نحيي املجتمع املدني من هنا اللي كيتكلف بهاذ األطفال املتخلى عنهم، 
املجتمع املدني اللي كيعمل ما في جهده، كاين جمعيات اللي عندها 
إمكانيات مادية اللي تيمكن كتوفر �سي بروط اللي هي مريحة لألطفال 
وكاين جمعيات اللي ما عندها �سي، بالنسشة حتى لهاذ الجمعيات اللي 
عندها اإلمكانيات املادية راه ما عندها �سي كول�سي ما كيمكنلهاش تعطي 
لألطفال هذاك ال�سي اللي هما في الحاجة ليلو، ما كين�سي مربيين ما 
كاين�سي اختصاصيين، زيادة على ذلك احنا دائما كنتسناو بنو غادي 
تدير الحكومة واالستراتيجية ديالها في هاذ ال�سي هذا؟ كتغيب علينا 
اإلحصائيات كتغيب علينا إجراءات ملموسة، ولهذا بكون اللي دائما 
الضحية؟ هما هاذوك األطفال، هاذوك األطفال اللي كيكونو عرضة 
للشارع وعرضة لجميع املخاطر وكيوصلو لواحد السن معينة وذيك 
الجمعية كتضطر أنها باش تسرحهم 18 العام، ولكن 18 العام واش 
غادي تخلق لو أسرة اللي غادي تاخذو عندها راه كيشقاو في الزنقة 

وبزاف ديال املرات...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائشة  السيدة  بكرا 
بكرا، سؤال عن استراتيجية.. عفوا نرجعو للسؤال السابق، سؤال عن 
محاربة الفقر باملناطق النائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأبورةاف ج:

خالل  من  الحكومي  العمل  أولويات  إحدى  الفقر  محاربة  تعتبر 
مشادرات متعددة الجوانب ذات طابع اقتصادي اجتماعي، تستهدف 

مكافحة التهميش واإلقصاء وتحقيق التنمية املستدامة في بموليتها.

فما هي التدابير املتخذة ملحاربة الفقر بكل مظاهره باملناطق النائية 
التي هي في أمس الحاجة إلى إعطاء هذه السياسة بعدها الحقيقي على 
التشغيل  املواطنين،  دخل  تحسين  ذلك  في  بما  الواجهات،  مختلف 
الذاتي، القضاء على الفوارق واملجالية االجتماعية والهشابة واإلقصاء 
االجتماعية  العدالة  تجسيد  دون  تحول  التي  الظواهر  من  وغيرها 

والتنمية البشرية في الواقع امللموس؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

السيد النائب املحترم، أنتم تعملون أن تقريشا ما يصل إلى 55 % 

من ميزانية الدولة مخصصة لألوراش االجتماعية، تعلمون كذلك بأن 

في هذا املجال تحققت بالفعل التقائية بين مختلف مكونات الحكومة 

ومختلف القطاعات على اعتشار أن الكهربة وصلت اليوم 98 %، التزود 

باملاء الشروب لهاته املناطق وصل 94 %، بشكة الطرق وصلت ل 13 

ألف كلم اللي تزادت، هناك كذلك الصندوق املرصود للتنمية القروية 

ضخت فيها 2 ديال املليار، هناك أيضا البرامج املتنوعة سواء ما تعلق 
بالصناديق: صندوق التماسك االجتماعي، صندوق املطلقات، صندوق 

األرامل، كل هاته الصناديق هي في الواقع تستهدف الفئات املهمشة 

التي تتواجد في هاته املناطق النائية، ما ننساوش كذلك بأن املتعلمين 

وكذلك الجامعيين اللي هما اليوم كيحصلو على منح اللي تضاعفات، 

وكذلك حصلو ابتداء من األسشوع املا�سي على التأمين الصحي، وكل 

هذا من أجل استهداف هذا التنوع من الفئات التي تتواجد في املناطق 

النائية.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب.
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ةاب ئبرةاعيدرمحمدرأبورةاف ج:

في الحقيقة السيدة الوزيرة، هو أنني لم يشف الغليل فيما يخص 
هاذ السؤال والجواب ديالكم، خاصة أن املوضوع اللي تنتكلمو عليه 
هو املناطق النائية، املناطق النائية أظن أن فواحد الوقت كانت واحد 
الوتيرة وخاصة في الحكومة السابقة، الوتيرة ديال دور الطالب ودور 
الطالشة عرفت يعني تصاعد كثير، ما بقاتش غادية في نفس الوتيرة، 
كذلك حتى االتفاقيات اللي ّدارو فيما يخص الشناء ديالهم وقعت بعض 
التجاوزات وانتقائية فيما يخص الشناء أو ترميم دور الطالب والطالشة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن 
سؤال عن استراتيجية الحكومة لتحقيق التضامن والتماسك املجالي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، السيد 

النائب تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرمصطفىرةإلب ةهيمي:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةرةاوزي ةرةملحترمل،

ةاع دةرةاوزرةء،

عمدت الحكومة منذ تنصيبها إلى إحداث وتفعيل واحد املجموعة 
التماسك  صندوق  منها  االجتماعي  والتماسك  التضامن  مشاريع  من 
االجتماعي والتكافل العائلي ومواصلة مشاريع املشادرة الوطنية للتنمية 
خيط  من  هناك  هل  الوزيرة،  السيدة  االجتماعي.  والسكن  البشرية 
ناظم واستراتيجية مندمجة لتحقيق التضامن والتماسك االجتماعي 

واملجالي؟ بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

السيد النائب املحترم، هاذ السؤال في الواقع هو نفسه الذي طرح 
النائية، لكن يعبر عنه  الفقر في املناطق  من قشل بخصوص محاربة 
كما  االجتماعي  والتماسك  التضامن  لتحقيق  الحكومة  باستراتيجية 
جاءت في قانون املالية، لذلك أنا بغيت نرجع ونكمل الجواب بخصوص 
املؤسسات املتعلقة بدور الطالب والطالشة التي تقرب املتمدرس من 
املدرسة وإال سيكون هناك ارتفاع في نسشة الهدر املدر�سي من جهة، 
التي تمس على وجه الخصوص الفئات الهشة وكذلك األسر الفقيرة، 
كاين %75 من مجموع املؤسسات التي تتجاوز 1500 مؤسسة، كلها 

دور الطالب والطالشة، وطشعا نحن ال نحدث هذه الدور، بل هناك 
املشادرة الوطنية وهناك كذلك املؤسسين من املحسنين وطشعا نحن 
نتشرف بمواكشتها وتجهيزها وبمراقشتها، هناك كذلك صندوق التماسك 
االجتماعي اللي اليوم أصشح من غير االستهداف ديالو ديال الفئات الهشة، 
بدأ يتخصص في فئات محددة مثل األشخاص في وضعية إعاقة، وأنتما 
كتعرفو بأن هاذ السنة من بعد ما صادقتم على القانون املالية راه 
حنا بصدد تمكين هاته الفئات من: أوال اإلدماج املنهي واألنشطة املدرة 
للدخل اللي كان فيها إبكال حقيقي إلى جانب ما كنا نقدمه من تمدرس 

ومعينات وكذلك مؤسسات والتي خصصنا لها خمسين...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدربوبنيف:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

اعتبرته  واملجالية  االجتماعية  الفوارق  تقليص  الوزيرة،  السيدة 
الحكومة محورا أساسيا في برنامجها الحكومي، ونشكرها على اتخاذها 
»راميد«،  مستوى  على  البرنامج  هذا  لتنزيل  جادة  حاسمة  إجراءات 

الطلشة وغيرها كثير مما ذكر.

السيدة الوزيرة، نشكركم أنتم كذلك على املشادرات الكثيرة التي 
األطفال  اتجاه  بها  قمتم  التي  التحسيسية  الحمالت  وعلى  اتخذتم 
املشردين، اتجاه املسنين، املسنين بدون مأوى وغيره...، لكن السيدة 
الوزيرة، والسؤال موجه لكم ولشاقي الوزارات التي تشتغل معكم في هذا 
املحور، يتعلق األمر باملجهود املشذول على مستوى الدعم املادي لفئات 

املعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، بكرا السيدة الوزيرة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
االجتماعي  امليدان  في  العاملة  الجمعيات  دعم  حول  املوالي  السؤال 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد، إحدى النائشات، تفضلي السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرةمش ركلرتوتو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، ال أحد منا ينكر ما تقوم به الجمعيات وفي املجال 
االجتماعي والجادة منها تساهم بشكل كشير في التنمية، وزارتكم السيدة 
الوزيرة، معنية بدعم هاته الجمعيات. نحن في حزب األصالة واملعاصرة 
نريد منكم توضيحا كافيا ملا تقومون به لدعمها، خاصة منها املشتغلة 

في مجال محو األمية والتربية غير النظامية.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

أوال نحن نعتمد مقاربة باملة ال يمكن أن نركز على مجال دون 
مجال آخر، بل نركز على املستهدفين من املعوزين واللي في وضعية 
هشة، بغيت نشدا أوال باش نعطي واحد الرقم اللي هو مهم جدا في الدعم 
املادي لهاته الجمعيات، سنة 2014 قدمنا دعما بلغ 215 مليون ديال 
الدرهم و425 ألف للجمعيات، أنتم تعلمون كذلك بأن هاذ الدعم ديال 
وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ما كيتوقفش عند 
الدعم املادي، بل هناك مواكشة وذلك بتأهيل العاملين االجتماعيين وأنا 
درت إبارة وبغيت نجاوب السيدة النائشة املحترمة اإلصالح حقيقي وهو 
واقع ويتحقق اليوم وأنتما عارفين هاذ ال�سي، ولكن كتشغيو تديرو بوية 
املؤسسات  وعارفين  تتأهل  املؤسسات  بأن  عارفين  أنتما  املعارضة، 
تتطور، وعارفين بأننا حاضرين، لكن ما عليش هذا من حقكم. بماذا 
نطالب هذه الجمعيات؟ أوال أن تكون هناك براكة حقيقية فيما بيننا 
وبينهم، وأن يدخل ذلك في إطار تنزيل استراتيجيات الوزارة، وأن تكون 
وضعية هذه الجمعية قانونية، وكذلك تحترم مشادئ الحكامة وتكون 
عندها قدرة للتدبير، من جهتنا نحرك آليات الحكامة على املستوى 

املركزي والترابي.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرةمش ركلرتوتو:

السيدة الوزيرة، غير ما تشهديناش عفاك ألننا كون كنا كنعرفو 

ما نطرحوش هذيك األسئلة هذه األولى، وثانيا أنا طرحت سؤال يعني 

واقعي وسؤال يعني بغيت une précision هللا يخليك السيدة الوزيرة، 

أو j’ai précisée ma question وبغيتك حتى أنت تكوني précise معاي 

هللا يعطيك الستر. املهم هاذ ال�سي كلو من مجهودات تشكرون عليها 

السيدة الوزيرة، لكن يشقى كل هذا ضئيال جدا بالنسشة ملا يجب القيام 

به، اإلدماج مثال في صفوف املجازين املدرسين للتربية الغير النظامية 

متوقفا،  اآلن  أصشح  منكم،  بدعم  جمعيات  معهم  تعاقدت  والذين 

اإلقشال على هذا العمل الذي يساهم في اجتثات الشطالة لم يعد له 

حافز اآلن في ظل امتداد األفق، وما ننساو�سي باللي كان رفعنا في املا�سي 

ودابا حاضرا بعار االلتقائية بين البرامج ديال الوزارات، إذن هذا هللا 

يكثر خير الوزارة السابقة كانت تدمج، وأذكر على سبيل املثال ال الحصر 

في إقليم جرادة تم إدماج 13 من حاملي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة، بكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة 
الوزيرة في بعض الثواني.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

ال أوال ال يمكن اإلدماج إال من خالل مشاراة وهذا توجه الحكومة 
احتراما للقوانين اللي كتصادقو عليها في هذه القشة املحترمة، من جهة 
مية وعلى التربية غير النظامية هذا تهريب ملف 

ّ
ثانية كتكلمي على محو األ

من قطاع إلى قطاع، طشعا ما عنديش املعطيات ألننا ال نشتغل بشكل 
مسؤول على هذا امللف والسؤال ديالك على دعم الجمعيات ما�سي على 

محو األمية.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، سؤال حول إدماج األطفال في وضعية إعاقة في املنظومة 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعليمية 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاوه بررةجي:

ةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، بذلت الحكومة جهودا واضحة بخصوص 
التعليم، لكن نسشة إدماج األطفال ذوي  ولوج املغاربة على مستوى 
االحتياجات الخاصة بقيت جهودها دون املستوى، ما هي التدابير التي 

اتخذتموها لدمج هذه الفئة في التعليم العمومي؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

الوطنية  التربية  وزارة  بأن  تعلمون  أنتم  املحترم،  النائب  السيد 
واللي  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص  املدمجة  األقسام  على  تشرف 
كتستهدف واحد العدد ديال 8224 تلميذ وتلميذة، طشعا هاذ ال�سي 
ما�سي كافي وما كيغطيش االحتياجات ديال هاته الفئة، لذلك فوزارة 
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية تدعم املراكز التي تسيرها 
جمعيات واللي كتقدم خدمات ديال التمدرس، هاذ السنة خصصنا 
25 مليون ديال الدرهم للتمدرس فقط من خالل صندوق التماسك 
االجتماعي، كما أننا قد انتقلنا من 11 مليون ديال الدرهم من 2011 إلى 
15 مليون ديال الدرهم في 2014، وهاذ السنة 2015 هي اللي خصصنا 
ليها 25 مليون ديال الدرهم، إذن هناك تطور في دعم الجمعيات وفي 
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طشعا  اختصاص  هو  اللي  التمدرس  من  تمكن  التي  املؤسسات  دعم 
ديال وزارة التربية الوطنية، لكن نحن ندعم األسر الفقيرة واألطفال في 
وضعية إعاقة اللي كينتميو ألسر ما كتقدرش تدرس األبناء ديالها. طشعا 
نحن بصدد مناقشة مشروع قانون إطار في املستشارين، وهذا القانون 
كيحث على أن يكون تمدرس األطفال في وضعية إعاقة جزء ال يتجزأ 
من السياسة التعليمية العمومية، وحنا إن باء هللا من بعد املصادقة 
ديالكم على هاذ القانون سوف تلتزم الحكومة بجعل تمدرس األطفال 

في وضعية إعاقة من ضمن السياسة التعليمية العامة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، تفضلي السيدة النائشة تعقيب.

ةاب ئشلرةاعيدةرخديجلرأبال�سي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

نتمنى أن تالمس تطلعاتنا وآمالنا وأمال اآلباء واألمهات وأولياء أمور 
األطفال في وضعية إعاقة جهودكم السيدة الوزيرة، ولكن نذكركم أن 
األموال املرصودة للجمعيات التي تعمل على دعم تمدرس األطفال في 
وضعية إعاقة، اليوم ال زالت تشتز هاته الجمعيات األسر، وبهدنا كيف 

احتجت هذه الجمعيات.

نطالشكم السيدة الوزيرة بمزيد من الشفافية في توزيع هذا الدعم، 
أكثر من ثلثي امليزانية توجه لهاته الجمعيات، واليوم لدينا مجموعة من 
التقارير تؤكد أن هاته الجمعيات تأخذ مقابال لتمدرس هؤالء األطفال، 
لقاءات  إحدى  في  ذكرتم  الذي  التنسيق  عن  الوزيرة  السيدة  نتكلم 
اللجنة مع وزارة التربية الوطنية، نريد نتائج هذا التنسيق خاصة أن 
وزارة التربية الوطنية ال تتوفر لحد الساعة على استراتيجية الستيعاب 
هذه الفئة، أيضا نتكلم عن غياب برنامج خاص يتابع املسار الدرا�سي 
لهذه الفئة، وهي التي اليوم تشتكي من غياب األطر املتخصصة والتي 
تتوفر على املؤهالت حول موضوع اإلعاقة، غياب برنامج أيضا على 
مستوى الجهات واألقاليم ومستوى أيضا غياب مفتشين من خالل 
أيضا إدماج هذه املناهج في تدريس هاته الفئة، الدستور يتكلم عن حق 

اإلنسان في التعليم..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة النائشة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ بكرا. 
تفضل السيد النائب تعقيب إضافي للفريق الحركي.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاعيمو:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، هاذي واحد 3 بهور السيد رئيس الحكومة واعد 
واحد الجمعية في »املهاية« في مكناس بواحد الجائزة، ولحد اآلن لم 

يتوصلو بأي �سيء، »جمعية املرأة والطفولة« بمركز »املهاية« مكناس. 
ولهذا بغينا سيادتكم باش تفتحو التحقيق في هذا املجال؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

... اللي هو الجائزة، بغيت نقول بأن الجائزة مضمونة، ولكن املساطر 
اللي كتكون عند وزارة املالية ثقيلة، فقشل ما يتصرف هاذ املنحة هاذي 
كيخص يخرج بعدا املرسوم بPV اللي فيه اإلقرار بحق هاته الجمعية 
بهذه الجائزة ويخرج في الجريدة الرسمية عاد كيكون عندنا حنا الحق 

أننا نصرفو هذه املنحة للجائزة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن تزايد االعتداءات على األطفال 
تفضلي  االبتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرحعب ءرأبوزيد:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

املغاربة  يوقرها  فضاءات  في  األطفال  باغتصاب  يوميا  نصدم 
ويستأمنونها على أبنائهم، ماذا ستفعل الحكومة؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

جدا،  املهم  السؤال  هذا  على  املحترمة  النائشة  السيدة  بكرا 
اللي كلنا كنشتاركو في القلق تجاه ما يقع اليوم لألطفال، أنا غنقول 
ولكن  نناقشها،  غاديش  ما  إحصاءات  هي  وطشعا  اإلحصاءات،  ليك 
اإلحصاءات اللي صدرت على وزارة العدل في 2014 كتقول بأن هناك 
املتابعين  في  وانخفاض   %  7,53 بنسشة  العنف  قضايا  في  انخفاض 
بنسشة 7,98 % مقارنة مع 2013، ولكن هذا ما كيعني حتى حاجة، أنا غي 
كنعطيك أرقام؛ املسألة الثانية ابنو كنديرو؟ كتعرفو بأننا كنشتغلو 
خرجنا  وبأننا  مناظرة،  درنا  وأننا  مندمجة،  عمومية  سياسة  على 

بالخالصات، وبأننا اليوم بصدد أجرأة هاته الخالصات.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تعقيب السيدة النائشة.
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ةاب ئشلرةاعيدةرحعب ءرأبورزيد:

أوال حنا لن نقشل أن يساء استعمال بحال هاذ النوازل بشأن أمان 
وسالمة مدارسنا ومساجدنا وكل الفضاءات التي نستأمن عليها أبناءنا. 
إال أننا نقول، املغاربة يجب أن ينتبهوا إلى هذه الرسالة، وهي تدخل في 
مشروع مجتمعي متكامل، يجب أن يعرفوا أنه ال يمكن اعتشار كل من 
يحمل مظاهر تدينه بالضرورة يحمل قيم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا، 
ال ثقافيا وال تربويا وعلى ما يشدو حتى سياسيا، ألنها ببساطة قيم ال 
يجسدها ال بكل وال مظهر وال طقوس، ولكن يجسدها فعل حقيقي من 
أجل حماية املجتمع، ومن أجل تطشيق قيم ثقافية تقوم باألساس على 
الحرية والعدالة والديمقراطية واملساواة، لذلك هذه رسالة تحذيرية...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة النائشة، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

بكرا السيدة النائشة على هذه الحرقة التي عبرت بها، ولكن بغيت 
نقول ما نحشروش الدين في مثل هاته املسائل، ألننا حنا أمام ممارسات 
آدمية باش ما نقولش إنسانية، ديال آدم وكل آدم معرض للضعف، 
ونحن ال نبرر مثل هاته املمارسات التي تستهدف األطفال طشعا وأنا 

أنضم إلى الحرقة التي تحدثت بها..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، بكرا. سؤال حول حماية الطفولة والنهوض 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  بحقوقها 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرسعدو1:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةرةاوزي ة،

ةاع دةرةاوزرةء،

في إطار السياسات العمومية املتعلقة بالطفولة، تعهدت الحكومة 
بإعداد املرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورت برامج 
اإللتقائية لحماية الطفولة في وضعية صعشة، والعمل على مأسسة 
آليات التشليغ واليقظة والوقاية من كل أبكال العنف ضد األطفال، 
واملهملين،  واملشردين  والتجاري  الجن�سي  االستغالل  ضحايا  خاصة 
عن  نسائلكم  الصدد،  هذا  في  للطفولة.  الوطنية  الخطة  تطوير  مع 
حمايتها  من  للطفولة  الوطنية  الخطة  لتطوير  املتخذة  اإلجراءات 

التي  البشع  االستغالل  أبكال  كل  على  والقضاء  بحقوقها  والنهوض 
تطول الطفولة املغربية؟ وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

السيد النائب املحترم، تحدثتم على أحد أهم األوراش التي نشتغل 

والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزارة  حنايا  وطشعا  بخصوصها، 

االجتماعية قّيمت الخطة الوطنية للطفولة ولقات بأنه هناك نقص 

ديال  املشوار  نهاية   2015 في  حنا  لذلك  الحماية،  على مستوى  كشير 

اللجنة  على  يعرض  وسوف  الشامل  التقييم  درنا  الوطنية،  الخطة 

املتعلق  الجزء  لكن هذاك  القريشة.  األيام  في هذه  الوزارية مستقشال 

بالحماية اللي فيه نقص، نحن ابتغلنا بشأنه في سياسة عمومية التي 

قدمنا بعض بوادرها للجنة الوزارية، واللي طشعا عندما تصادق عليها 

الحكومة كل مكون سوف يلتزم باالنخراط في ورش حماية الطفولة 

حتى ال يشقى بأنا قطاعيا، بل هو بأن الحكومة، بل هو بأن الدولة، 

بل هو بأن املواطنين، حماية األطفال هو في رقشة الجميع، ال يمكن أن 

نتحدث عن دور الحكومة في غياب دور املجتمع املدني أو في دور املجتمع 

ككل، لذلك نتحدث اليوم على أجهزة التشليغ وأجهزة االستقشال اللي 
حنايا خدامين بها طشعا، لكن هاته األجهزة بدون من يقوم بالتشليغ بدون 

من يقوم بحماية األطفال كتشقى أجهزة حاضرة دون أن تفّعل ألن الذي 

يفّعلها غائب.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرسعدو1:

بالنسشة  التعليم،  الطفل هو  الوزيرة، من حقوق  للسيدة  بكرا 

رغم  القروي،  العالم  في  وخاصة  األطفال  ورياض  األولي  للتعليم 

املشادرة  وبرنامج  املحلية،  الجماعات  طرف  من  املشذولة  املجهودات 

الوطنية للتنمية البشرية في إنجاز رياضات األطفال، ومؤسسات التعليم 

األولي، إال أن النتائج تشقى متواضعة لعدم دعم الجمعيات العاملة في 
هاذ املؤسسات ورياض األطفال، مما يجعل هذه املؤسسات تشقى بدون 

تأطير ألن املربيات أغلبهن يشتغلن بمشلغ مادي ألف ردهم من جيوب 

اآلباء. ولذلك أطلب من السيدة الوزيرة، تخصيص منح للجمعيات 

العاملة في هذا امليدان، وكذلك وزارة التربية الوطنية يجب أن تنخرط 

لدعم الجمعيات العاملة في التعليم األولي ورياض األطفال، وبكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

بغيت نقول بأن وزارة التربية الوطنية منكشة هذه األيام على التعليم 
املدارات  في  عندنا خصاص حقيقي خصوصا  املدر�سي، ألن  قشل  ما 
القروية، ما ننساوش بأن وزارة التضامن من خالل التعاون الوطني 
تقدم هاذ  املعوزة، وكذلك  تعاون األسر  باش  الشاب  في هذا  تتدخل 
الخدمات لوزارة التربية الوطنية طشعا ما قدراتش تغطي جميع التراب 

الوطني...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيدة الوزيرة، السؤال األخير في هذا القطاع سؤال حول 
ظاهرة التسول باملغرب واآلليات الكفيلة للحد منها للسيدات والسادة 
السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاتويميرببجلو1:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةرةاوزي ة،

ةاع دةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمو1،

أنتم تعرفون أن ظاهرة التسول ظاهرة مقلقة ومزعجة تظهر مشاهد 
اإلنسان.  وكبرياء  بكرامة  كذلك  وتمس  الفضاءات  جميع  في  الشؤس 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن هذه الظاهرة واآلليات الكفيلة للحد 

منها؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد النائب املحترم، في الواقع طرحتو واحد القضية من كبريات 
القضايا اللي ما تحققتش فيها �سي حاجة كثيرة، يجب أن نعترف بذلك 
التجربة  بأن  الثانية، نقولو  النقطة  وإن كنت دارسة لهذا املوضوع. 
ديال الوزارة هاذي واحد بضع سنوات لم تفلح، عالش؟ ألن ما كناش 
بين  التسول يجب أن يتحقق فيها اإللتقائية  في أن محاربة  كنفكرو 

مكونات الحكومة وبين املجتمع املدني وكذلك تحسيس املجتمع، ألنها 
ظاهرة متنوعة، مؤرقة طشعا لكن تنتشر يعني بسبب عدم اإللتقائية. 
اليوم القانون الجنائي كيتكلم على فصول جديدة خاصة بالتسول، 
طشعا الرفع من العقوبات سواء الحبسية أو املالية، ولكن لن تكفي هاته 
املقاربة القانونية، البد من التحسيس والبد من التدخل، حنا كنقولو 
بأن هاذ املوضوع باقي تيحتاج لتفكير أكبر، باقي تيحتاج أنه تكون يعني 
إمكانيات أكثر، وعلى مستوى الوزارة طشعا كانت محاوالت لكن عندما 
باءت بالفشل ما عاودش درنا محاوالت أخرى، غادي يشقى هذا املوضوع 
ملح علينا باش نديرو كذلك برامج جديدة ملحاربة ظاهرة التسول اللي 
هي مرتشطة اليوم بالهجرة، مرتشطة بالفقر، مرتشطة باالبتزاز، مرتشطة 
بالريع، مرتشطة بمجموعة من املظاهر، كنظن املسألة ما�سي قطاعية، 

املسألة أكبر من هذا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرةاتويميرببجلو1:

ولكن  بها،  تقومون  التي  املجهودات  على  الوزيرة  السيدة  بكرا 
حقيقة ال يعقل السيدة الوزيرة، أن يجد املرء دائما نفسه محاصرا 
أينما حل وارتحل في جميع األماكن: كاين في املخابز، كاين في املقاهي، 
في  العمومية، هنا  املؤسسات  في  كاين  العمومية،  الساحات  في  كاين 
ما  ال�سي  وهاذ  كثيرة جدا،  مشاكل  كاين  واقفين،  كنلقاوهم  البرملان 
غاديش وكينقص، غادي وكيزيد، وبالتالي ما يمكنش لنا نشقاو كنتسناو 
وبهاذ املظاهر اللي هي كتزاد والرأي العام الوطني وكذلك الدولي اللي 
كيجيو كيشدا ياخذ واحد النظرة على حقوق اإلنسان وعلى املشاكل 
اللي كيعيشها املجتمع املغربي، وحنا في إطار واحد النموذج اجتماعي 
اللي كيتشوء فيه واحد بوية د الكرامة ديال اإلنسان، كنقولو بأن حان 
الوقت باش نعالجو هاذ املشكل هذا، املشكل هو مشكل بائك خذاو 
منو الناس تجارة، خداو منو الناس االتجار باألطفال، االتجار بذوي 
الخصب  املجال  هذا  في  تشتغل  التي  مافيات  الخاصة،  االحتياجات 
واملجتمع يمكن هو أرضية خصشة ولكن خاصنا نديرو الحدود لهاذ 

ال�سي ونقومو..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب املحترم، بكرا. السيدة الوزيرة بكرا عندك 
بعض الثواني، تفضلي.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و0ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةالجتم عيل:

األوراش  ولكن  املشادرات،  على  السلبي  النفس  بهذا  تكلمت  ولو 
املفتوحة اليوم االجتماعية كلها كتصب في اتجاه حماية األشخاص من 

أنفسهم ملمارسة مثل هاته السلوكات املنحرفة مثل التسول.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة الوزيرة، بكرا على املساهمة ديالكم في إنجاح هذه 
الجلسة، وننتقل إلى قطاع االتصال في سؤال متعلق بتقييم حصيلة 
أداء اإلذاعات الخاصة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة  فريق  النائشة،  وال  تفضل  النائب  السيد  والتنمية،  العدالة 
والتنمية.. السيد عشد هللا.. إذن نمر إلى السؤال املوالي حول التعددية.. 

كاين �سي نائب اللي غيلقي السؤال؟ تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدربوخبزة:

السيد الوزير املحترم، أريد التقييم ديالكم للحصيلة ديال اإلذاعات 
الخاصة باملغرب؟ بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةلخلفيروزي رةالتص ل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

أبكر طرح هاذ السؤال، أوال بعد 10 سنوات من انطالق تجربة 
اإلذاعات الخاصة يمكن القول أن هاذ اإلذاعات ساهمت في توسيع 
تقريشا  للقياس  نظام  بالدنا، اآلن هنالك  في  والتعددية  التنوع  مجال 
58 % من املغاربة تقريشا حوالي 16 ديال املليون كيتشعو هاذ اإلذاعات 
بمختلفها، في املقدمة ما�سي اإلذاعات الخاصة وإنما اإلذاعة إذاعة 
بعد  من  ولكن  املقدمة،  في  اللي  هي  الكريم  للقرآن  السادس  محمد 
جايين إذاعات أخرى خاصة استعطت تقدم منتوج إيجابي، الدور ديال 
ن أن واحد العدد من اإلذاعات راجعات 

ّ
هاذ النظام ديال القياس مك

ديال  االنشغاالت  من  قربا  أكثر  لتصشح  ديالها  البرامج  ديال  الششكة 
املواطن، وهذا �سيء مهم ألنها كيتيح تواصل وسياسة قرب مشابرة؛

ثالثا: الحكومة ال تتدخل في اإلذاعات الخاصة، هاذي عالقة مشابرة 

ما بين الهيئة العليا لالتصال السمعي الشصري واإلذاعات، رغم ذلك 

وقعنا اتفاقية براكة ودعم لإلذاعات الخاصة من أجل دعم الخدمات 

املتعلقة بوكالة املغرب العربي لألنشاء والتكوين؛

رابعا: كاين اآلن بعض اإلبكاالت اللي كتطرحها التجربة بعد عشر 

سنواب ألن كاين بعض اإلذاعات كتقدم منتوج اللي فيه مخالفة ألحكام 

الدستور ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل، نعم هي قليلة أو بعض 

البرامج هاذ األمر تيتعالج في إطار قانون...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد الوزير، بكرا. تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرأحمدربوخبزة:

بكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، ولكن السيد الوزير من 
خالل بهد باهد من أهلها، الرئيس ديال جمعيات اإلذاعات الخاصة 
تيتكلم على االعتراف بوجود فو�سى ومراهقة وعدم نضج ورداءة وتفاهة 
عند بعض هاذ اإلذاعات الخاصة، كذلك انتهاك بعض هاذ اإلذاعات 
الخاصة للهوية سواء ديال الجيل األول وديال الجيل الثاني من حيث 
اللغة واألخالق والقيم واألعراف هما كيسميوها الجرأة الزائدة، كاين 
تفاهات بعض منشطي البرامج ضحك هستيري، كالم ساقط، عدم 
االعتناء باألنشطة الدينية. ولذا السيد الوزير، ندعوكم إلى الصرامة 
منع  وإلى  اإلذاعات،  هذه  في  العربية  باللغة  االعتناء  وإلى  الرقابة  في 
األغاني الهابطة ألن الحظنا أن هاذ اإلذاعات بدات تتنشر مشاعر اليأس 
واإلحشاط بدل املساهمة في إحداث تغيير على غرار تجربة اإلذاعات 
ديال الجارة ديالنا اللي ساهمت في تحقيق االنتقال الديمقراطي، بكرا 

السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السؤال  إضافي؟ بكرا.  تعقيب  هناك  هل  النائب،  للسيد  بكرا 
املوالي حول التعددية السياسية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرربيدرقشيل:

ةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن مدى احترام التعددية السياسية في 
اإلعالم العمومي؟ بكرا جزيال.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةلخلفيروزي رةالتص ل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

أبكر السيد النائب على طرح هذا السؤال، أوال بعد سنة ونصف 
من تطشيق دفاتر التحمالت 2013-2014، البرامج السياسية واإلخشارية 
ارتفعت من 586 ساعة في 2011 إلى 840 ساعة في 2013 وأزيد من 
700 في 2014، املعارضة تزادت ليها 100 ساعة بسبب مضاعفة عدد 
البرامج الحوارية والسياسية، وهذا واحد التطور كشير بحيث في الوقت 
اللي كانت املعارضة في 2011 عندها أقل من %30 واألغلشية عندها أكثر 
من %40، اليوم %35 عند املعارضة، وأقل من %30 عند األغلشية. 
فعال اليوم من بعد تطشيق دفاتر التحمالت مشينا نحو تعزيز التعددية، 
هذا مكسب كشير، وانعكس على نسشة املشاهدة، %53 ديال املغاربة 
كيشاهدو البرامج السياسية والعرض اإلخشاري ما بين الثامنة والنصف 
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كنعتزوا  إيجابية  نتائج  هذه  الليل  ديال  والنصف  العابرة  ل  حتى 
بها، ولكن ما زال عندنا التحدي ديال األحزاب الغير ممثلة في البرملان 
وعندنا حتى التحدي ديال الحصة ديال بعض األحزاب ديال األغلشية 
اللي مهضومة في الحقوق ديالها واملفروض أن الهيئة العليا لالتصال 

السمعي الشصري اتخذ قرارات من أجل تعزيز هذا التوازن، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةاصمدرحيك :

بك ةرةاعيدرةاوزي ،

حنا مرة أخرى نطرح هذا السؤال ألننا متشبثين بالدفاع على دمقرطة 
وسائل اإلعالم العمومية، وعلى تأكيد وتجسيد املشدأ القانوني املتمثل 
في الولوج العادل إلى الهيئات السياسية واملدنية لإلعالم العمومي، انتما 
اليوم تتعلنو لينا وما �سي أول مرة على أنه كاين أن املعارضة خذات 
حقها وزيادة ونحن نشارك ذلك، ولكن القانون إيال تدار وقرارات هيئة 
االتصال السمعي الشصري إيال تدارت فكيخصها تحترم، هذا نعم تيعزز 
حضور املعارضة وكيعطي الحق في الحدود الدنيا لألغلشية، ولكن تيأبر 
على أنه كاين سوء تدبير على مستوى الشركات، على مستوى القنوات، 
 ال معنى لقرارات ال تحترم، ما يمكناش نشقاو 

ّ
خاصها تحترم القرارات، وإال

تنتفرجو كل مرة وتجيو تقولو لنا حقا راه املعارضة تزادها إلخ إلخ...، ألنه 
الثابت السيد الوزير، هو أن العدالة والتنمية ملا كان في املعارضة كانت 
املعارضة مهضومة، وملا العدالة والتنمية والت في األغلشية والت األغلشية 
هاذ  بأنه  نسلمو  يمكن  واش  هنا؟  املستهدف  إذن بكون  مهضومة، 
األمر بريئ، لذلك السيد الوزير خصكم تتحملوا املسؤولية في تطشيق 
الشصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة  متاع  والقرارات  القانون 
في ضمان الولوج العادل للهيئات السياسية، وحنا تنطلعو باش حتى 
الجمعيات متاع املجتمع املدني يتحقق العدالة في الولوج ديالها للفضاء 
السمعي الشصري العمومي هذا من أجل أن نظفر جميعا بإعالم عمومي 

ديمقراطي، بكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرةالطيفروهبي:

ةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، أنا ما نحسب ليكش السوايع غنحسب لك الكلمات 
واللغات، وبعض املواقف وبعض التصرفات اللي تتستعمل فيها وسائل 
اإلعالم، هديك اللغة الشديئة اللي كنسمعو في وسائل اإلعالم في الصراع 
تتوصف  دستورية  مؤسسة  عندها  أنه شخصية  لدرجة  السيا�سي، 

ممثل أمة بالسفاهة. ضحينا بهاذ الديمقراطية والتعددية السياسية 
كنحسشوها بالسوايع في حين كنهدمو الديمقراطية بهاذ السلوك، من 
خالل التصريحات اللي كتهم الوزراء، من خالل هاذ الخطاب السيا�سي 
الشديء اللي بدا كيهيمن، انتما مسؤولين عن الديمقراطية والتعددية 
السياسية فهاذ الشالد ألن عندكم سلطة القرار، ولكن تتحسشو السوايع 
وتتنساو الكلمات التي ت�سيء للعمل السيا�سي ككل، ت�سيء إلى التجربة 
اللي كنعيشوها كلنا حسب السوايع السيد الوزير، ولكن واحد النهار 
غيتحسشو ما هي قيمة الديمقراطية؟ وما غادي تلقاوها، وغتكون هي 

الضحية األساسية فهاذ العملية اللي تديرو، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

في 26 يناير 2012 هنا صوتنا على البرنامج الحكومي، أول مجلس 
حكومي كانت فيه دفاتر التحمالت، دفاتر التحمالت كلنا يعرف املعارك 
اللي دازت من أجلها، حتى أن هاذ الحكيم تدخل فيما ال يعنيه فيما يتعلق 
باإلحاطة، لألسف الشديد اليوم هاذ السؤال ديال دفاتر التحمالت 
ما زال يالحقنا. اليوم صحيح عدد الساعات فيه إبكال، ولكن حتى 
وا 

ّ
املضامين فيها إبكال، اليوم تنشوفو زعماء األحزاب السياسية أحط

الخطاب السيا�سي نحو الحضيض، استعملوا قاموس ديال الواد الحار 
لألسف الشديد، ولذلك اليوم هاذ ال�سي يسائلنا جميعا، ولكن هذا 
ال يمنعنا من أنه خاصو يكون إنصاف، هنا في النظام الداخلي مشينا 
كنطالشو باش يكون الثلث عند املعارضة والثلث عند الحكومة والثلث 
عند األغلشية، لكن املجلس الدستوري قال رأيه ومع ذلك ال رأي ديال 

املجلس الدستوري وال ديال »الهاكا« يحترم، وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةلخلفيروزي رةالتص ل:

أوال أستغرب استغالل سؤال ملعالجة إبكاليات تهم العالقة بين 
البرملان والحكومة، أنا كان عندي السؤال على التعددية السياسية في 
التلفزة. حزب األصالة واملعاصرة اللي هو ما�سي حزب األول وال الثاني 
وال الثالث، كان هو األول في التلفزيون املغربي 6 السوايع و19 دقيقة في 
الفصل األول والثاني في النشرات اإلخشارية، هذا مكسب ديمقراطي، 

أرفض أن يقع التشخيس ديالو.

أما املوضوع ديال الكالم الشديء، والغير املقشول توجيه اتهامات 



عدد.3–01.بعشان.1436  )20.ماي.2015( الجريدة الرسمية للبرملان282  

ملؤسسة دستورية بالعالقة مع تنظيمات إرهابية في التلفزيون املغربي 
هذا هو النقد، أنا بغيت تنتقد هاذ األمر ألن هاذي هي الديمقراطية، 
بنو كيعني مثل هاذ السبب ملي كيتوجه لرئيس الحكومة، ماذا يعني؟ 
كيعني املس بمؤسسة دستورية، كيعني املس بالديمقراطية، كيعني 
السير  إرباك  أجل  الديمقراطية من  ديال  اآلليات  باستغالل  القشول 
ديال املؤسسات، بكون اللي كيعمل على عرقلة الجلسة ديال املساءلة 
الشهرية، حتى جاء املجلس الدستوري وأنصف الحكومة؟ بكون اللي 
م�سى »الهاكا« باش يعطل الحق ديال الحكومة في الرد على رأسها في 
املجلس املستشارين، حزب األصالة واملعاصرة، عالش هاذ ال�سي ضد 
الديمقراطية؟ حتى انصفنا القضاء املغربي، هاذ ال�سي غير مقشول غير 
مقشول أن يقع استغالل الديمقراطية إلرباك سير املؤسسات واملس بها.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

ننتقل  الوزير.  السيد  الجلسة  هذه  في  ديالكم  للمساهمة  بكرا 
إلى القطاع األخير وهو قطاع الثقافة، سؤال حول الحكامة في تنظيم 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املهرجانات 

والتنمية، تفضل السيدة النائشة.

ةاب ئشلرةاعيدةرسع دربواعيشرةلحج ةو0:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، الحكامة ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام، إال أن 
تدبير بعض املهرجانات تتناقض مع هذا املشدأ. وعليه نسائلكم السيد 
الوزير، عن الحكامة في التوزيع املالي نسألكم عن اإلنصاف في االختيار 
ضمانا لهذه الحكامة التي هي مطلب بعبي في مثل هذه املهرجانات 

وبكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا للسيدة النائشة، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرةألمي1رةاصبيحيروزي رةاثق فل:

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

البد في الشداية أن أذكر بأن املغرب كيعرف دينامية ثقافية وفنية 
متواصلة، تتعكس غنى ثراته وتنوع إبداعاته املعاصرة وحيوية مشدعيه، 
وتعدد الفاعلين الثقافيين، ووزارة الثقافة بطشيعة الحال إلى جانب عدة 
في هذه  مؤسسات عمومية وخصوصية ومن املجتمع املدني تساهم 
الحركية الثقافية والفنية، من خالل تنظيم ما يناهز 22 مهرجانا ثقافيا 
وفنيا أساسا تراثيا، وهي نوعية من املهرجانات اللي موجهة إلى الجمهور 
الواسع للتعرف على ذخائر الثقافة الوطنية وإبداعاتنا املعاصرة، اللي 
كتساهم كذلك في التنمية املحلية إلى جانب هذه املهرجانات إما التراثية، 

إما املهرجانات املتخصصة في اإلبداعات املعاصرة، هناك مهرجانات 
ذات صيت عالمي من مثال: مهرجان موازين بالرباط، تيميتار بأكادير، 
تيتنظمو من طرف  اللي  الحال  بطشيعة  إلخ...  بوجدة  الراي  مهرجان 
منظمات متعددة واللي تتساهم في نشر صورة االنفتاح على ثقافات 
وفنون العالم، واللي كتساهم كذلك في السياحة الثقافية على الصعيد 
الدولي، ما تيخفاش عليكم بأن هاذ املهرجانات اللي عندها صيت عالمي 
عندها نموذج اقتصادي خاص بها لتأمين استقاللها املالي، وتمكنت من 

استقطاب جمهور واسع...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، التعقيب، تفضل السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللارأوب ر0:

بكرا السيد الوزير، لتحقيق الحكامة واإلنصاف السيد الوزير، 
هناك  املهرجانات:  من  نوعين  تحديد  من  السؤال، البد  في  الواردين 
مهرجانات عمومية تشرفون عليها مشابرة، وهناك مهرجانات خاصة. 
بالنسشة للمهرجانات العمومية البد من تحديد هوية املستفيدين من 
الدعم وأهدافه، ثم البد من ضشط بروط ومعايير الحصول لكافة 
الجمعيات املستفيدة ثم على تكافؤ الفرص في هذه االستفادة؛ أما فيما 
يخص املهرجانات من الصنف الثاني، بما أن املهرجانات هي أعم من 22 
مهرجان، مهرجانات فن وثقافة أقصد التي تشرف عليها وزارتكم، وبما 
أنكم تشرفون على الفعل الثقافي في الشالد، فمن حقنا أن نسأل عن 
املنسوب الثقافي في هذه املهرجانات، عن كيفية الحصول على التمويالت 
الضخمة، واإلبهارات السخية، وعمن يتدخل من أجل ذلك؟ عن إبراز 

التراث الوطني والتنوع الثقافي األمازيغي والحساني وغيره...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب.

ةاب ئبرةاعيدرمحمدرمالل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

بغينا منكم تفسير وتوضيح السيد الوزير، واضح حول عدم حضور 
الصويرة،  بمدينة  »كناوة«  مهرجان  الفتتاح  شخصكم  في  الحكومة 
والذي كان تحت الرعاية السامية ديال جاللة امللك، وهل هذا موقف 
ديال الحكومة من املهرجانات عامة؟ وحنا والرأي العام الوطني السيد 
الوزير، كيعرف بأن الحزب األغلبي كان له موقف من املهرجانات في 
مناسشات عديدة في قشة البرملان، كذلك مواقف واضحة في هاذ الشاب. 
وبغينا نعرفو السيد الوزير، واش عندكم موقف من املدينة املحتضنة 
أو من الجهة املحتضنة أو من املهرجانات عامة؟ أو ال موقف من التراث 
الكناوي اللي هو تراث وطني، والرأي العام في مدينة الصويرة يتساءل 
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عن خلفية مقاطعة الحكومة لهذا املهرجان؟ واملهرجان كيفما كتعرفوا 

السيد الوزير، كيما كيعرفوا الرأي العام هو مناسشة دولية ومناسشة 

الثقافي  والتشادل  الكناوي  والتراث  األصيل  املغربي  التراث  لتسويق 

وللمدينة  لشالدنا  ثقافي  وإبعاع  واالجتماعي،  االقتصادي  والنشاط 

والترويج السياحي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 

تفضل السيد النائب العدالة والتنمية، تفضل.

ةاب ئبرةاعيدرعشدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاعدةالروةاتبميل:

أوال أول مرة عوض الحكومة، كيتوجه السؤال للحزب األغلبي، حنا 

موقفنا واضح مع املهرجانات اللي هي ثقافية وفنية، بغينا برط واحد 

تّدار من بعد الحصاد، اللي كيكون مزيان ومن بعد الحصاد الثقافي 

والتعليمي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بكرا، السيد الوزير، التعقيب.

ةاعيدرمحمدرةألمي1رةاصبيحيروزي رةاثق فل:

بك ةرةاعيدرةا ئيس،

أريد أن أذكر بأن مهرجان »كناوة« هاذ السنة انطلق يوم الخميس 

امللك  جاللة  برئاسة  تظاهرة  في  بأكملها  الحكومة  كان  اللي  املا�سي، 

لذكرى تأسيس القوات املسلحة امللكية، ثم كان هناك تظاهرة برئاسة 

صاحشة السمو امللكي األميرة باملكتشة الوطنية، هذا هو اللي جعلني ما 

حضرتش في مهرجان »كناوة«، اللي تنحضر لو كل سنة وكيف تتعلمو 

السيد النائب بأن وزارة الثقافة على صعيد التراث ديال املدينة تتقوم 

بمجهودات جشارة لجعل ألن الصويرة نموذجا من املدن اللي جعلت من 

التراث ومن الثقافة محرك لالقتصاد املحلي.

فيما يخص تنظيم املهرجانات، أريد أن أذكر بأن إيال كان املغرب 

تينظم ما يفوق على 200 مهرجان اللي أساسا هما مهرجانات ثقافية 

وتراثية، وأن التدبير ديال هاذ املهرجانات هو جزء تحت إبراف وزارة 
الثقافة أو مؤسسات عمومية أخرى

وتنحرصو كل الحرص باش يكون التدبير املالي دقيق وبفاف، إلى 

جانب دعم مهرجانات تنظم من طرف مؤسسات املجتمع املدني يمكن 

القول ويمكن أن نفتخر بكون املغرب تيعرف كل هاذ الدينامية وكل 

هاذ املهرجانات اللي ما كيعرفهاش ال على الصعيد اإلفريقي أو العربي 

واللي هو تيعكس الحيوية ديال الثقافة في بالدنا.. خاصنا نعلمو بأن 

يوليوز وغشت، بطشيعة  يونيو،  تتنظم خالل بهر ماي،  املهرجانات 

الحال بهر رمضان املشارك جعل بأن املهرجانات تتنظم كذلك في بهر 

يونيو وبكثافة وهذا تيجعل بأن ربما تتكلموا على الطلشة اللي عندهم 

صعوبة باش يتشعوا االمتحانات ديالهم في الوقت اللي كاين مهرجانات 

عالمي  اللي عندها صيت  املهرجانات  فهاذ  بغاو يحضروا  كشيرة وهم 

هاذ  ديال  املنظمين  عند  تتشقى  البرمجة  ولكن  األمر،  لهاذ  تننتأسفو 

املهرجانات. 

ةاعيدررئيسرةلجلعل:ر

هذه  أعمال  إنجاح  على  للجميع  وبكرا  الوزير،  للسيد  بكرا 

الجلسة، رفعترةلجلعل.


	محضر الجلسة الثانية والأربعين بعد المائتين
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

	محضر الجلسة الثالثة والأربعين بعد المائتين
	جدول الأعمال : التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

	محضر الجلسة الرابعة والأربعين بعد المائتين
	•	السياحة.
	•	المكلف بالماء؛
	•	الطاقة والمعادن؛
	•	التجهيز والنقل؛
	•	الفلاحة؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية: 27 سؤالا (8 آنية)
	•	المكلف بالنقل؛

	محضر الجلسة الخامسة والأربعين بعد المائتين
	•	مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
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	-	التضامن؛


