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ج قللاةعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
املؤسسة  املعاهدة  على  بموجبه  يوافق   34.17 رقم  قانون  مشروع  .•
للجماعة االقتصادية اإلفريقية، املعتمدة بأبوجا )نيجيريا( في 3 يونيو 
1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل 

محلها االتحاد اإلفريقي
املعاهدة  بروتوكول  يوافق بموجبه على   29.17 •. مشروع قانون رقم 
اإلفريقي،  البرملان  بشأن  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة 

املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 2001.

•. مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في 
3 ديسمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا 

الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات
مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال  .•
األمني، املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية رواندا
•. مشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان 
الصيد البحري، املوقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية
•. مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن 
الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية
•. مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 
اململكة  بين حكومة   2016 24 أكتوبر  في  بدار السالم  املوقع  الجوية 

املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة.
•. مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال 
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   09.17 رقم  قانون  مشروع   .•
بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل
•. مشروع قانون رقم 08.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 
الجوية املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية رواندا
مشروع قانون رقم 07.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في  .•
19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا 

بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   06.17 رقم  قانون  مشروع  .•
رواندا  املغربية وجمهورية  اململكة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 
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لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 
الدخل

•. مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء 
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، املعتمد بدوربان )جنوب 

إفريقيا ( في 9 يوليو 2002
•. مشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات 
النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
•. مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس 
أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
املتبادلة  والحماية  التشجيع  بشأن  الديمقراطية،  الفيدرالية  إثيوبيا 

لالستثمارات
•. مشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن 
بين حكومة   2016 نوفمبر   19 في  أبابا  بأديس  املوقعة  التجارة  تعزيز 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
املوقعة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   03.17 رقم  قانون  مشروع   .•
بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا 
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل
مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية  .•
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته 

رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
•. مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 املتعلق 

بالتعاونيات
•. مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 

الجمعوي
مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة  .•

الطرقية
مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي  .•

لألنباء
مشروع قانون رقم 20.17 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  .•
2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 )30 سبتمبر 2016( 
لقواعد  املدنية  للوقاية  العامة  باملديرية  العاملين  بإخضاع  املتعلق 

االنضباط العسكري.
محضر الجلسة الثالثة والثالثين ليوم الثالثاء 02 ذي القعدة 1438 ه )25 

2224يوليوز 2017م(........................................................................................ 

بالسياسة  املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  اةعمال:  ج قلل
العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

محضر الجلسة الرابعة والثالثين ليوم األربعاء 2 ذو القعدة 1438ه )26 
2248يوليوز 2017م(........................................................................................ 

األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد  عرض  مناقشة  اةعمال:  ج قلل
للحسابات جول جدول أعمل املجلس برسم سنة 2015.

محضر الجلسة الخامسة والثالثين ليوم الثالثاء 8 ذي القعدة ه )فاتح غشت 
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ج قللاةعمال: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:
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محضر الجلسة السادسة والثالثين ليوم الثالثاء 8 ذي القعدة 1438 ه )1 
 ....................................................................................... 2302غشت 2017م(.

جدول األعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
القانون رقم  4 من  املادة  بتتميم  69.16 يق�ضي  مشروع قانون رقم  .•

39.08 املتعلق بمدونة الحقوق.
مشروع قانون رقم 44.16 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين  .•
املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين اململكة املغربية ووجمهورية الصين 

الشعبية.
مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري  .•
املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز التعاون املشترك 
والوقاية للمخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دولي أعضاء 
اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير، مشروع 

قانون موقع بعمان في 18 فبراير 2015.
اإلضافي  البروتوكول  بموجبه على  يوافق   51.16 رقم  قانون  مشروع  .•
لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، 

املوقع في 6 أبريل 2016.
املتعلقة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   52.16 رقم  قانون  مشروع  .•
بالتعاون القضائي في املجال الجنائي، املوقعة ببكين في 11 ماي سنة 

2016 بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية.
مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق اإلعتراف املتبادل  .•
العربية  اإلتفاقية  أعضاء  دول  بين  املعتمد  اإلقتصادي  باملشعل 
املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل 

من سنة 2016.
مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال  .•
تسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات بين الدول أعضاء اإلتفاقية 
العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير املوقعة بالقاهرة في 13 

أبريل من سنة 2016.
تعديل  بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   56.16 رقم  قانون  مشروع  .•
اإلتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب 
اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على 

الدخل املوقعة باملنامة في 25 أبريل من سنة 2016.
مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على إتفاق بشأن التعاون  .•
في املجال العسكري املوقع ببكين في 11 ماي من سنة 2016 بين إدارة 
الصين  لجمهورية  الدفاع  ووزارة  املغربية  للمملكة  الوطني  الدفاع 

الشعبية.
مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق الدولي لزيت  .•
الزيتون وزيتون املائدة لعام 2015 املوقع بجنيف في 9 أكتوبر من سنة 

.2015
املركز  إنشاء  اتفاق  على  بموجبه  يوافق   02.17 رقم  قانون  مشروع  .•
بسياتل  املوقعة  العاملية  التجارة  منظمة  قوانين  حول  اإلستشاري 

الواليات املتحدة األمريكية في 30 نوفمبر من سنة 1999.

مشروع قانون رقم 22.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بنوزاكة  .•

وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2017 سنة  من  فبراير   20 في 

جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات.
مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن الخدمات  .•
الجوية املوقع بنوزاكا في عشرين فبراير من 2017 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.
مشروع قانون رقم 24.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة بأكرا  .•
املغربية  اململكة  بين حكومة   2017 الحالية  السنة  17 فبراير من  في 
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وحكومة جمهورية غانا لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على اتفاقية املوقعة بالجوما  .•

في فاتح فبراير من السنة من 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

التهرب  ومنع  الضريبي  اإلزدواج  لتجنب  السودان  جنوب  جمهورية 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 26.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بجوبا  .•

في فاتح فبراير من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات.

مشروع قانون رقم 27.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق العام للتعاون  .•
املوقر بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية جنوب السودان.
التأسي�ضي  القانون  على  بموجبه  يوافق   32.17 رقم  قانون  مشروع  .•
للمؤتمر الوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية املعتمد برايا الرأس األخضر 

في 14 فبراير من 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.
في  املنشطات  تعاطي  بمكافحة  املتعلق   97.12 رقم  القانون  مشروع  .•

مجال الرياضة.

مشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية في  .•
قراءة ثانية له.
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محضرلالجلوللالحاديللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 24 شوال 1438 ه )18 يوليوز 2017م(.

ا رئاسل: السيد عبد العزيز العماري، النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

ا توقي2: ساعتان وتسعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  اةعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

الداخلية .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الصحة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي. .•

العدل؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

ا وي لعب لا ذزيزلا ذماري،لرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

افتتحت الجلسة،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

ا واد9لا وزراء،

بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من   100 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
إطار  في  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  الداخلي،  النظام 
26 سؤاال شفهيا،  يتضمن  األعمال  الحكومي. جدول  العمل  مراقبة 
وقبل البداية في جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس 

لتالوة املراسالت الواردة على املجلس، تفضلي السيدة األمينة.

ا وي 9لعزقهالا ذراكلأميأللاملجلس:

شكرال كملا وي لا رئيس،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

- أوال: القرار رقم 25/17 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء 
بالدائرة  النواب  بمجلس  عضو  إبراهيمي،  حميد  السيد  انتخاب 

اإلنتخابية املحلية بني مالل؛

- ثانيا: القرار رقم 26/17 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بإلغاء 
بوملان،  املحلية  اإلنتخابية  بالدائرة  االدري�ضي  محمد  السيد  انتخاب 

وإعالن فوز السيد رشيد حموني وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

بمشاريع  املجلس  مكتب  توصل  الحكومة،  رئيس  السيد  ومن 
القوانين التالية:

- مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 
اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز التعاون 
املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين 
دول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير 

املوقعة بعمان في 18 فبراير 2015؛

- مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول اإلضافي 
لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة 

املوقع في 6 أبريل 2016؛

- مشروع قانون رقم 52.16 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املتعلقة 
بالتعاون القضائي في املجال الجنائي، املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 

بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية؛

- مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق اإلعتراف 
املتبادل باملشغل اإلقتصادي املعتمد بين دول أعضاء اإلتفاقية العربية 
املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل 

2016؛

- مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في 
بين الدول أعضاء  الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات  مجال تسيير 
املوقعة  أكادير  اتفاقية  الحر،  للتبادل  املتوسطية  العربية  اإلتفاقية 

بالقاهرة في 13 أبريل 2016؛

- مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل 
اإلتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب 
اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على 

الدخل املوقعة باملنامة في 25 أبريل 2016؛

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   62.16 قانون رقم  - مشروع 
بين   ،2016 11 ماي  في  ببكين  املوقعة  العسكري  املجال  في  التعاون 
إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين 

الشعبية؛

- مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق الدولي لزيت 
الزيتون وزيت املائدة لعام 2015 املوقع بجنيف في 9 أكتوبر 2015؛

- مشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة 
رواندا  املغربية وجمهورية  اململكة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل؛
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املوقع  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق  رقم07.17  قانون  مشروع   -
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 

جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لإلستثمارات.

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   08.17 قانون رقم  - مشروع 
الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛

- مشروع قانون رقم 09.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة 
2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة  21 نونبر  بأنتناناريفو في 
جمهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل؛

- مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في 21 

نونبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   11.17 قانون رقم  - مشروع 
الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في 14 أكتوبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛

- مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق الثنائي 
بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرلية؛

- مشروع قانون رقم 13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في 
ميدان الصيد البحري املوقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛

- مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
املجال األمني املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛

17.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع  - مشروع قانون رقم 
بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

نيجيريا الفدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لإلستثمارات؛

- مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان؛

- مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط؛

- مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في 
مجال الرياضة كما وافق عليه مجلس املستشارين في 16 شوال 1438 

املوافق ل 11 يوليوز 2017 وذلك بعد تعديل بعض مواده.

املحكمة  رئيس  السيد  من  بمراسلة  املجلس  رئاسة  توصلت  كما 
الدستورية، تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
25 من القانون التنظيمي  يطلب من خاللها عمال بمقتضيات املادة 

املتعلق باملحكمة الدستورية إحاطة السيدات والسادة أعضاء مجلس 
أجل  الرأي بخصوصه داخل  إبداء  بمضامينه، وذلك قصد  النواب 

خمسة أيام.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 11 إلى 18 يوليوز 2017، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 190 سؤاال شفويا، 115 سؤاال كتابيا، 48 
جوابا على أسئلة كتابية وتم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا لكم 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي 9لأميأللاملجلس،

إال اسمحتوا السيدات والسادة النواب، توصلت الرئاسة بمراسلة 
املدني  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  السيد  من 
بخصوص طلب تأخير األسئلة املوجهة للسيد وزير الداخلية إلى آخر 
الجلسة، وعليه غادي يكون عندنا أول قطاع هو قطاع التربية الوطنية. 
وأطلب من السيدات والسادة النواب قبل البدء في بسط األسئلة باش 
املكان  في  الحضور  بضبط  الخاصة  اإللكترونية  البطاقات  يوضعو 

املخصص لها.

على بركة هللا نبدأ بقطاع التربية الوطنية، مرحبا بالسيد الوزير، 
هناك السؤال األول حول تدريس اللغة األمازيغية للسيدات والسادة 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النواب 

النائب، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

السيد الوزير، قامت الوزارة بخطوة مهمة..

ا وي لرئيسلالجلول:

اسمحي لي السيدة النائبة طيب مرحبا، تفضلي السيدة النائبة، 
تفضلي.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

السيد الوزير، قامت الوزارة بخطوة مهمة لتدريس اللغة األمازيغية، 
فما هي التدابير املتخذة لتعميم تدريسها بمختلف املؤسسات التعليمية 

انسجاما مع روح الدستور؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.
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ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

الحالة  البداية  في  نعطيكم  بغيت  األمازيغية  لتدريس  بالنسبة 
الراهنة، واحد العدد ديال الناس كيتساءلو اآلن في التعليم االبتدائي 
اللغة  يدرسون  ألف   500 كاين  التالميذ  ديال  مليون   3,5 أصل  من 
األمازيغية بواسطة تقريبا 5000 أستاذ، هما اللي كاينين دابا كيدرسو 
اللغة األمازيغية داخل املؤسسات ديال التعليم االبتدائي. كل الكتب 
بالنسبة  مستعملة  اآلن  وهي  موجودة  التعلم  لهذا  الالزمة  املدرسية 

للست سنوات ديال االبتدائي.

أما بالنسبة للمستقبل، فهناك دراسة ما زال في مراحلها األخيرة 
في  ال�ضي حتى  الحاجيات ألن خصنا نعممو هاد  لتحديد ليس فقط 
التعليم اإلعدادي والثانوي التأهيلي، ولكن الكيفية ديال الوصول لهاد 
التعميم، ألن كاين بعض اإلشكاليات مثال واش غادي يكون مدرسين 
ديال  بزاف  عندهم  يكون  غادي  اللي  األمازيغية  اللغة  ديال  فقط 
األقسام؟ وال مثال األساتذة اللي كيقريو العربية هما اللي غادي يتكلفو 
باألمازيغية إلى آخره... ولكن ربما ما غاديش تكفي؟ إلى آخره... إذن هاد 
اإلشكاليات كلها احنا كندرسوها اآلن باش يكون واحد املخطط كما 

جاء في...

ا وي لرئيسلالجلول:

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

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

السيد الوزير، مزيان أنه كاين 5000 مدرس، ولكن اليوم اإلجراءات 
التراجعية د الحكومة تتأكد بأن هناك تراجع فهاد املسار هذا، خصوصا 
أنه في الحركة االنتقالية األساتذة اللي تنقلو وكان عندهم منصب ديال 
تدريس اللغة األمازيغية اليوم غادي يمشيو يدرسو مواد أخرى هذا 

تراجع؛

املسألة الثانية هو أنه األكاديميات الجهوية ديال التربية والتكوين، 
بالتعاقد، ولكن  بالتوظيف  املباريات  ديال  اعلنت على مجموعة  أنه 
باللغة  اللي غادي تدرس  املواد  بين  املادة تكون من  لهاد  ما تشارش 
األمازيغية، باإلضافة كذلك أن هناك العديد من األطر اللي تخرجات 
إلى  في الجامعات املغربية في الدراسات األمازيغية، ولم يتم إدماجها 
يومنا هذا، باإلضافة كذلك أن هناك يعني غموض فيما يتعلق بالرؤية 
ي ستختزل اللغة األمازيغية 

ّ
االستراتيجية ديال الوزارة خصوصا أنه مل

فقط في التواصل خصوصا في السنتين األولى، فبالنسبة لهاد اإلجراءات 
كلها ما تتأكدش الرسمية وتفعيل الطابع الرسمي ديال اللغة األمازيغية 

كما هو منصوص عليه.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر للسؤال 
املوالي لفريق العدالة والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلرشي :

شكرالا وي لا رئيس،

لتنزيل  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
إصالح منظومة التربية والتكوين؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

شكرالا وي لا رئيس،

في دقيقة ونصف إصالح التعليم، أوال كاين هناك القانون اإلطار 
اللي هو اآلن في طور التحضير وغادي يدوز أمام الحكومة في أقرب وقت 

إن شاء هللا؛

ثانيا، أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن اإلصالح أي إصالح لن يمر إال 
 غادي يهبط 

ّ
عبر املؤسسات التعليمية، ما�ضي غادي يجي من الفوق وال

من �ضي بالصة اخرى، لذلك احنا كنركزو كل التركيز ديالنا على توفير 
كافة الظروف اللي غتكون إن شاء هللا أحسن بكثير من املا�ضي للدخول 
املدر�ضي املقبل وللدخوالت املدرسية املقبلة. فاألمل ديالنا هو أن هاد 
التعبئة  الجو ديال  اللي غتخلق واحد  التعبئة داخل املؤسسات هي 
للخروج من املشاكل التي يتخبط فيها التعليم العمومي، وأؤكد مرة 
أخرى أن هاذ املشاكل ال يمكن تجاوزها إال بمساهمة: أوال وقبل كل �ضيء 
املدرسين، داك ال�ضي عالش كنتجهو مباشرة للمؤسسات التعليمية وإن 

شاء هللا غادي يبقى هذا هو التوجه باش غانخدمو فيه، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لآمأللماءلا ذيأين:

السيد الوزير، انتما بديتو التطبيق دون انتظار القانون اإلطار، ما 
انتظرتوش القانون اإلطار، يمكن دابا بلغ وصلتو لقناعة إلى أن قطاع 
التربية التكوين بما له من حساسية ما كيشبهش باقي القطاعات والعمل 
فيه ما يمكنش يكون كيشبه باقي القطاعات. كتقولو ألن غتبداو من 
املؤسسة التعليمية لتحت ما تجيوش للفوق يااله عندنا بالغ املديرين 
بمنطق  إصالح  يسمى  فيما  ينخرطو  مستعدينش  ما  بأنه  كيقولو 
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التعليمات، ألن فعليا اإلجراءات اللي انطلقت اليوم، بدا من الحركة 
اإلنتقالية اللي ما سمعتوش فيها نصيحة النقابات والناس ذوي الخبرة 
وخلقت واحد اإلرتباك كبير سيؤثر على الدخول، هاذي بوحدها غادي 
نهضرو عليها. اإلجراءات األخرى اللي بديتو في أجرأة الرؤية، الفرنسية 
تهبط لالول، هذا من مقتضيات الرؤية اإلستراتيجية بدون قانون إطار 
ي كنمشيو البكالوريا الدولية اللي ما زال مصّرين 

ّ
ولكن بدون ترتيبات، مل

على أن تسموها دولية وهي ليست كذلك، كتوسعوها بال ما تعطيو أفق 
للناس اللي تخرجو منها ألنهم تحبطو، واآلباء اليوم اللي غيمشيو لها 
ما واضحاش لهم الرؤية، كاينة التوسعة ديالها دون تقييم، في نفس 
بها، هذا  اللغات األجنبية واإلهتمام  الرؤية جابت ما�ضي غير  الوقت 
مزيان هذا دستوري، ولكن اللغة العربية وتنمية إستعمالها ما كاين 
حتى �ضي إجراءات اللي كتدل عليها اليوم في إطار تنزيل الرؤية رغم أن 

املقتضيات ديالها أسبق من اللغات األجنبية ألنها لغة رسمية...

ا وي لرئيسلالجلول:

السيد  تفضل  تعقيب إضافي؟  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 
النائب األصالة واملعاصرة.

ا أائبلا وي لمواليله املاملهاجري:

السيد الوزير، بغينا نثيرو معكم امللف ديال األساتذة املتعاقدين 
بخصوص استكمال الوثائق اإلدارية، وكنذكركم بأن الحكومة السابقة 
الجماعية  اإلنتخابات  بمناسبة  اإلدارات  جميع  في  املداومة  دارت 
والجهوية واآلن مجموعة من الشباب غادي يضيع املستقبل ديالهم ألن 
املوظفين في اإلدارات خارجين كونجي، وال داعي لتذكيركم السيد الوزير 
بالبيت الشعري«قم للمعلم ووفه التبجيال« كنظن بأن رجال التعليم 
أهم من أي منتخب كيما بغى يكون نوعو، ونهار ّديرو هاد البيت الشعري 
بين عينيكم، السيد الوزير، كن على يقين بأن %90 ديال مشاكل قطاع 

التعليم غادي تتحل، وشكرا السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ الرد ديال السيد الوزير فيما تبقى 
من الوقت.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

ما دخلناش في التفاصيل بزاف، حتى اللغة العربية راه هي األولى 
إن شاء هللا، راه بالنسبة les méthodes ديال التعليم ديالها غيتبدل 
ابتداء من السنة املقبلة ان شاء هللا، باش يكون استيعاب أكثر ديال 
اللغة العربية هي األولى بعدا، ألن ما يمكنش �ضي واحد يدوز للغة أخرى 
ولى. ولكن هاد ال�ضي خصو 

ّ
من غير ما يضبط اللغة العربية بعدا هي اال

تفاصيل أكثر نجلسو فيها وتجلسو فيها مع البيداغوجيين باش يفسرو 
لكم هاد ال�ضي كل �ضي، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل صاحب السؤال.

ا أائبلا وي لحونلبوركا ن:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

نسائلكم حول اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها ملعالجة مشكل 
حرمان مجموعة من الطلبة والطالبات من حقهم في املنح الجامعية 
وخاصة في بعض األقاليم النائية والفقيرة كما هو الحال بإقليم تينغير؟ 

وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الجواب السيد الوزير.

ا تربيلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبل ا صم ي،ل خا  ل ا وي ل
ا وطأيللقا تكوينلاملنهيلقا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلميلاملكلفل

با تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

شكرا للسيد النائب املحترم، ربما هادي املرة الثانية وال الثالثة اللي 
غادي نجاوب فيها على هذا السؤال املتعلق باملنح، وهذا طبعا كيعكس 
األهمية القصوى ديال هاد امللف هذا عند األسر، وعند كذلك السادة 
أنا فقط غادي نعطي ما دام تكلمتي على تنغير، نعطيك  املنتخبين. 
األرقام ديال تنغير، بالنسبة للموسم الجامعي الحالي حصة املنح بلغت 
استافدو  اإلضافية  الحصة  وفي  تنغير  إقليم  في  منحة   1681 حوالي 
التالميذ ديال تنغير من 80 منحة في إطار الحصة اإلضافية كما قلت، 
ليصل بذلك عدد املمنوحين بإقليم تنغير إلى 1761 من أصل 2101، 
وهو ما يمثل 84 % من العدد اإلجمالي للطلبات املودعة داخل اآلجال 

املحددة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب للسيد النائب.

ا أائبلا وي لحونلبوركا ن:

شكرال لوي لا وزيرلاملحترم،

الي  اإلستباقية  بصدوراملذكرة  كنهنأوكم  الفرصة  كنتستغلو  أوال 
كتعلق بتنظيم السنة الدراسية 2017-2018 واللي لألسف ما كتخولش 
لينا احنا كبرملانيين نقيمو هاد املذكرة إال بعد مرور السنة الدراسية، 
ولكن للي نقدو نديروه نقدو نساهمو في مجموعة من املقترحات، من بين 
هاد املقترحات هو املقترح ديال تعميم املنح الجامعية، وكيفما كتعرفو 
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فاملنح الجامعية هي واحد الدعم إجتماعي اللي كيساهم في وكيخلي 
الطلبة باش يكملو الدراسة ديالهم بواحد األريحية وواحد الطمأنينة، 
إال أن الغياب ديال هاد املنحة الجامعية يؤدي ال محالة إلى التوقف عن 

الدراسة.

املواطنين واملتضررين،  بناء على شكايات  املحترم،  الوزير  السيد 
ومن خالل قراءتنا للمذكرة اإلستباقية، اتضح لنا في املجال املتعلق 
بالدعم اإلجتماعي أنكم ال تستحضرون بما فيه الكفاية الشق املتعلق 
باملنح الجامعية، حيث ما هو مؤكد هو أن أبناء الوطن غير متكافئين في 

هذا املجال إذ نجد نسبة استفادة الطلبة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل 
الفريق الحركي.

ا أائبلا وي لمحم لا ويمو:

شكرالا وي لا رئيس،

احنا فقط كناكدو لجامعة عبد املالك السعدي السيد الوزير، على 
ملحقة مدينة القصر الكبير اللي املجلس البلدي كمل باإللتزامات ديالو، 
فبغينا الطرف اآلخر يكمل معانا نظرا للبعد الجغرافي ديال الطلبة ديال 
القصر الكبيراللي كيتواجدو بالجوار من إقليم القنيطرة، وبغينا نخففو 

على هاد الطلبة ونكملو معاهم اإللتزامات ديالنا السيد الوزير ألن اعملنا 

اتفاقية املجلس اإلقليمي واحنا وأنتما، احنا جاهزين، املقاولة خدامة 

في املدرجات وفداك ال�ضي فبغيناكم تكلمو معانا ألن كاين ضبابية �ضي 

حاجة ما واضحاش عند الناس ديالك كنطلب منك ترد البال هللا يرحم 
الوالدين، غيديرو ليك الصداع في العرائش، قصراوة راهم كينتاظرو 

هللا يرحم الوالدين، راه احنا هاد املشكل كيشغلنا جميع وعامل اإلقليم 
راه عمدو مشكل transport التنقل...

ا وي لرئيسلالجلول:

العدالة  فريق  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  الوقت،  انتهى  شكرا، 

والتنمية، تفضل.

ا أائبلا وي لعب لاملجي لجوبيج:

السيد الوزير، واحد املجموعة ديال التالميذ ما كيدفعوش امللفات 

ديال املنحة ديالهم في الوقت ديالها عالش؟ ألن ربما يا هللا النتائج ديال 

البكالوريا ومسألة..

ا وي لرئيسلالجلول:

الصوت تفضل.

ا أائبلا وي لعب لاملجي لجوبيج:

نقدرو نعاودو السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لاملجي لجوبيج:

السيد الوزير، واحد املجموعة ديال التالميذ كيتحرمو من املنحة 
وهذا  القانوني،  الوقت  في  ديالهم  امللفات  دفعوش  ما  ألنهم  ديالهم 
السبب ديالو راجع ملاذا ألن إما النتائج ديال الباكالوريا أو اإلشكالية ديال 
التسجيل. أرجو السيد الوزير، أنكم ما تحرموش هاد الناس وممكن 

على أن من الشروط إما باكالوريا جديدة وإما باكالوريا اللي قبل.

مسألة أخرى السيد الوزير، هما اللجان اإلقليمية، كاين مشكل 
على أن هاد اللجان اإلقليمية واحد العدد ديال امللفات ديال املنح اللي 

فيها 0 درهم وكدخل سنوي أرجو أننا نبحتو في هاد امللفات، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد.

ا تربيلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبل ا صم ي،ل خا  ل ا وي ل
ا وطأيللقا تكوينلاملنهيلقا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلميلاملكلفل

با تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

شكرالا واد9لا أوابلاملحترمين،

فيما يتعلق بهاد اإلشكالية ديال املنح، أنا اللي نأكد عليه هو أنه 
الوزارة اآلن بصدد إعداد مرسوم جديد يمكن من املزيد من الشفافية 
وتكافؤ الفرص بالنسبة للحصول على املنحة ويبسط اإلجراءات كذلك، 
وهاد السنة راه بدينا في التسجيل اإلكتروني باإلضافة إلى التسجيل 

بامللفات باش نسهلو املأمورية؛

املسألة الثانية فيما يتعلق بالقصر الكبير والعرائش، احنا عندنا 
زيارة قريبا إن شاء هللا إلى عين املكان، الكلية متعددة التخصصات 
ديال العرايش وكذلك ملدينة القصر الكبير لالطالع على املشروع في عين 

املكان؛

أخيرا يمكن نقول للسادة النواب أننا بصدد التواصل مع الجهات 
من أجل حصص إضافية ديال املنح، وراه غادي نبداو إن شاء هللا في 
توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع كل جهة على حدة من أجل هذه 

الغاية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق 
العدالة والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال تفضل.
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ا أائبلا وي لإدريسلا ثمري:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املساطر واملرجعيات القانونية املعتمدة 
في التعيين في املسؤوليات اإلدارية والتربوية؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جوابكم السيد الوزير.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

فيما يخص التعيينات في املناصب، فكما كتعرفو فهي داخل وزارة 
التربية الوطنية كما في باقي الوزارات، تخضع ملساطر معينة تحددها 
بالنسبة للمديرين اإلقليميين  القوانين والنصوص التنظيمية. فمثال 
ورؤساء األقسام ورؤساء املصالح، فكتطبق عليهم املراسيم املهتمة بهذا 

املوضوع، بما فيها فتح باب الترشيحات واللجان إلى آخره...

بالنسبة ملهام اإلدارة التربوية فكتكون على طريقين، إما عن طريق 
عدد  حسب  على  مرتبة  كتكون  كتعرفو  كما  هي  اللي  األهلية  لوائح 
النقط ديال كل واحد، وكتكون لجنة اللي كتقترح من بين 5 املرشحين 
األوائل، كتقترح واحد للتعيين؛ الجهة الثانية اللي كانت فيما يخص هاد 
املوضوع، هو التخرج من سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية. فكنلح هنا 
فقط على حاجة وحدة، وكنظن البد ما نقولها وهو أن من أهم الشروط 
هي بطبيعة الحال الكفاءة والتجربة، ولكن كذلك النزاهة واإلستقامة، 

هذا هو اللي بغيت نأكد عليه.

وأخيرا أؤكد للسادة النواب على أن كل هاد التعيينات تمر حاليا 
داخل األكاديميات وليس في وزارة التربية الوطنية، هادي من جملة 

املسائل اللي تعطات الصالحيات ديالها ملديري األكاديميات الجهوية...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحونلموفي ي:

شكرالا وي لا رئيس،

النزاهة واالستقامة كنتمناوها تكون حتى في تطبيق القوانين. السيد 
الرئيس والسيد الوزير، مناسبة هذا الكالم هو أننا احنا ما كنهضرو ال 
على الشركة ديال �ضي واحد، ال على الدار ديال �ضي واحد، هادي دولة، 
هذا وطن، هادو اللي كنهضرو عليهم مواطنين. الحاكم بيناتهم هي املبادئ 
اللي نص عليها الدستور وكتنظمها القوانين السيد الوزير. عالش هاد 
الكالم؟ ألنه بعد حملة اإلعفاءات الواسعة غير املفهومة وغير املقبولة، 

مصالحكم اآلن بعد ما كيتم التقييم ديال كل املترشحين ألي منصب 
من مناصب املسؤولية، تبتدعو حاجة أخرى هي التفتيش والتنقيب في 

اإلنتماءات السياسية واالنتماءات الحزبية واالنتماءات الجمعوية.

السيد الرئيس، السيد الوزير، هادي اإلنتماء السيا�ضي واالنتماء 
الجمعوي حرية شخصية، التقاريراألمنية مرحبا بها ولكن إيال كانت 
كترصد لنا النصابة والشفارة واللي واكلين أموال البالد والعباد، واللي 
يتمنعو من مناصب  اللي  مغرقينها شيكات بدون رصيد هادوك هما 
املسؤولية. أما إنسان هو حر في اإلنتماء ديالو وهذا ما كنتكلمش من 
فراغ، كاين ملفات، ناس جاو عندهم املوظفين في الوزارة ديالكم دايرين 
والجمعوية،  السياسية  ديالهم  اإلنتماءات  على   questionnaire لهم 
ومجموعة ملفات معرقلة لحد الساعة. السيد الوزير، هاد ال�ضي ما 
مقبولش فأي قطاع، ولكن في قطاع التربية الوطنية ما مقبولش بشكل 
مضاعف ألن هادو هما اللي في تماس مباشر مع داك التلميذ اللي باغيين 

نكونوه وكيخصنا نضمنو جو فيه الكرامة وفيه اإلستحقاق...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ إذن نمر 
إلى السؤال املوالي، وهناك السيدات والسادة النواب.. يبدو أن السؤال 
رقم 15 و17 عندهم وحدة املوضوع مرتبط بالحركة االنتقالية فلذلك 
نقترح أن يتم تقديمهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا، ما كاينش 
مانع؟ فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي، تفضل السيد النائب 

من فريق العدالة والتنمية.

ا أائبلا وي لعب لا واح لبوحرشل:

شكرالا وي لا رئيس،

لرجال  اإلنتقالية  الحركة  على  وزارتكم  أفرجت  الوزير،  السيد 
ونساء التعليم لهاد السنة، وخلف هاد اإلفراج واحد االستياء كبير 
داخل صفوف هاد الشغيلة التعليمية. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن 

املعايير التي اتخذتموها في تدبير هذا امللف؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الحركي لطرح سؤال  الفريق  النواب من  السيدات والسادة  أحد 
الحركة االنتقالية.

ا أائبلا وي لمحم لفضيلي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لأعضاءلالحكومل،

شهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر حركة 
انتقالية على مستوى جميع أطوار التعليم، ونريد معرفة أهداف هذه 

الحركة ونتائجها وربما حتى نقائصها إن اقت�ضى األمر ذلك، شكرا.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

شكرا للسادة النواب املحترمين، إيال اسمحتوا لي غتعطيوني شوية 
ديال الخاطر باش نفسرو مزيان هاد القضية هادي ألن تقال عليها 
بزاف. خاص السادة النواب املحترمين يعرفو على أن هاد العام توصلنا 
بالضبط ب51.463 طلب انتقال، وفي السنوات الفارطة كان كل عام 
50 ألف 50 ألف طلب ديال االنتقال، شحال كان كيتلبى منهم؟ كانت 
كتلبى منهم 7 آالف، 8 آالف والعام اللي من بعد كيبقاو هادوك 42 وال 
43 ألف اللي ما تلباتش وكتزاد عليها عاود ثاني واحد 7 آالف وال 8 آالف 
وتنرجعو عاود ثاني ل50 ألف. إذن كل سنة داخل املنظومة التعليمية 
كاين 50 ألف أستاذ موجود في أماكن متفرقة في البالد وما عاجبوش 
الوضعية فين كيخدم، فيهم وعندي الرقم بالضبط 18.500 اللي 10 
سنين وهو كايطلب ينتقل، واللي كيطلب ينتقل 15 مرة أكثر من 15 عام 
وهو كيطلب 8500، هاد الظروف هادي ما يمكنش نبقاو مستمرين 
فيها داك �ضي عالش قلنا هاد العام غادي نديرو مجهود خاص لتلبية 
أكثر عدد من الطلبات، ولكن في الطلبات ديال الحركة االنتقالية راه ما 
عرفتش واش كتعرفو مزيان كيفاش هذا راه كل�ضي متشبك كاين الحركة 
الوطنية والحركة الجهوية وكاين الحركة املحلية وكاين الحركة املحلية 
ي 

ّ
داخل الحركة الوطنية وكاين خارج.. داك �ضي مشبك بزاف. إذن مل

جيت ما نكدبش عليكم وخذيت املسؤولية فيها قلت أوال غادي ندير 
الحركة الوطنية والجهوية ألن اللي غينتاقل من إقليم إلقليم آخر هو 
غنعطيه األسبقية، شحال عندنا من هاد الناس هادو؟ عندنا 31 ألف 
وال 32 ألف، من هادوك 32 ألف اللي طالبين ينتاقلو من إقليم إلقليم 
شحال عطيناهم املوافقة؟ 23 ألف أي من أصل 32 ألف اللي طلبو 
االنتقال من إقليم إلقليم لبينا طلبات ديال 23 ألف منهم 5800 ديال 
بالنسبة  االبتدائي.  التعليم  في  غير   4681 وكاين  باألزواج،  االلتحاق 
للتعليم االبتدائي تقريبا كل�ضي لبينا الطلبات 4571، داخل األقاليم 
ي جاو دوك 23 داخل األقاليم 90 % خداو بالضبط داك �ضي اللي 

ّ
مل

طلبو املؤسسات ما�ضي فقط جماعة، املؤسسات اللي طلبوها مشاو 
لها، بقاو لنا 2300 أي 10 % اشتغلنا عليهم هاد األسبوع كامل وعلى 
2300 1600 تصاوبات، بقات 700 دابا اللي هي في طور الدراسة اآلن، 
وفي الغالب غادي تعالجش خالل هاذ اليوم وال يومين، منين غنساليوا 

من هاذ القضية غادي نديروا..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيبات فريق العدالة والتنمية، دير تعقيب 
إضافي السيد النائب.

ا أائبلا وي لحونلع يلي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير ملي هاذ ال�ضي اللي كتقول واقع كلو عالش املديريات 
في  خارجين  مساء  التعليم صباح  ورجال  واألكاديميات  كتغلي؟  كلها 
وقفات واعتصامات، ملاذا هذا األمر؟ السيد الوزير ملي بغيتوا ديروا هاذ 
ال�ضي، ديروا ليه أساس تنظيمي واضح انتما خرقتو األساس التنظيمي 
وهي املذكرة اإلطار، ثانيا جيتوا الغرفة الثانية التزمتوا بأن الناس اللي 
غيشاركوا في الحركة الوطنية والجهوية واملحلية كلهم غيتساواو على 

أساس االستحقاق ما تمش هاذ ال�ضي.

السيد الوزير مقاربتكم مقاربة أحادية، ترتب عليها ظلم كبير بالنسبة 
األساتذة، راه كاين اللي ق�ضى 30 سنة وعندو 200 نقطة وما انتقلش، 
وكاين اللي انتقل ب 15 نقطة، كيف يعقل هذا؟ السيد الوزير، انتما 
مطالبون بأنكم تصححوا هاذ الوضعية، وإال فإن الدخول املدر�ضي ما 
غيكونش كيف كتمناوه، انتما كتقولوا غيكون استثنائي فعال غيكون 
استثنائي، ولكن بطريقة أخرى، إيال اعتبرتوا هذا تهديد لكم ذلك، ولكن 

كنقول لكم الحقيقة اآلن املغرب يغلي برجال..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب الفريق الحركي.

ا أائبلا وي لمحم لفضيلي:

شكرالا وي لا رئيس،

مضمون  أن  وعلى  الجواب  مضمون  على  الوزير  للسيد  شكرا 
العمل..، الصوت.

ا وي لرئيسلالجلول:

الصوت، كاين الصوت، تفضل السيد النائب، عندك الكلمة.

ا أائبلا وي لمحم لفضيلي:

شكرا  ديالنا،  الوقت  على  لنا  تحافظوا  كنطلبو  الرئيس،  السيد 
السيد الوزير على مضمون الجواب وعلى املجهود املبذول من طرف 
الوزارة، وزيرا وزراء وأطر ومؤطرين، نحن نؤمن بأن التعليم ومنظومة 
التعليم يجب أن نبذل جميعا قصارى جهودنا من أجل تأهيله وتأطيره 
وتنظيمه، إنه يهم األمة التعليم يهم األمة، إذا أعطينا األهمية للتعليم 
بجميع أطواره وأنواعه، نهتم باألمة ونؤهل األمة، وحينما نؤهل األمة 

نضمن لها املستقبل داخل الوطن وخارج الوطن.

ا وي لرئيسلالجلول:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
النائب الفريق االستقاللي.
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ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، هاذ اإلشكالية في الحقيقة طارحة إشكال كبير على 
مستوى املناطق ديال املغرب ككل، الدليل على ذلك هو أنه االحتجاجات 
دائما مستمرة في هاذ املجال، لو كانت األمور يعني على ما يرام ما تكونش 
النائية، ملا  بالنسبة املناطق  أنه حتى  هاذ االحتجاج، ثم املشكل هو 
كيكونوا أبناء هاذ املناطق باغيين يخدموا في املناطق ديالهم، ما تاحش 
لهم هاذ الفرصة، وبالتالي كيكون واحد الفراغ كبير، واحد الخصاص 
كبير على مستوى املناطق القروية اللي كتعاني منو منذ سنوات، وبالتالي 

يجب إعادة النظر في هاذ اإلشكال، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة مجموعة التقدم 
واالشتراكية.

ا أائبللا وي 9لعائ لل بلق:

السيد الوزير، إن نتائج الحركة االنتقالية لهاذ السنة كما تدخلوا 
السادة النواب عرف احتجاجات في كل املدن في كل املدن املغربية، وهذا 
ألنه عندو عالقة بالتدبير ديال هاذ امللف ألن التدبير ديال هاذ امللف 
هاذ السنة ما كانش بشكل منصف، وكيضمن تكافؤ الفرص بين نساء 
ورجال التعليم، ألنه حنا فعال في املجموعة النيابية توصلنا بامللموس 

بحاالت، ألن لقينا حاالت ديال الحركة االنتقالية ديال ثالث سنوات.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لمصطفىلبايتاس:

إذا تنفذت  أنها تنفذ، ألنه  شكرا على اإليضاحات واللي كنتمناو 
أن  اآلن، صحيح  موجود  راه  اللي  االحتقان  فتيل  تنزع  غادي  يمكن 
القاعدة األساسية اللي كانت هاذي سنوات هو اإلنتقال نحو املؤسسة، 
هاذ العام هذا مشيتو في اإلتجاه ديال اإلقليم، ربما باش تستجبو ألكبر 
عدد، ولكن صدقوني السيد الوزير هناك بعض الحاالت التي تستوجب 
املتابعة ديالكم باش األمور ترجع للنصاب ديالها، ألن الناس اآلن اللي 
مفروض يكونو في العطلة، اآلن راه ما عارفينش فين غيكونو في املوسم 

املقبل، نتمناو تاخذو هاد األمور في قادم األيام، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب إضافي للفريق الحركي فيما تبقى من الوقت، ال اسمح لي 
السيد النائب انتهى الوقت. القصر الكبير سالى الوقت كولو، إذن رد 

السيد الوزير على التعقيبات اإلضافية.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

اللي بغيت نقول هو أن الحركة املحلية راه مازاال، مازاال ياهلل غادي 
تبدا غدا. ثانيا عرفتي شنا هو الفرق الكبير اللي كاين بينتنا؟ هو أن كاين 
بعض الناس اللي كيعتبرو مثال خذ واحد اللي دوز في الدار البيضاء وبغا 
ينتقل يبدل املؤسسة وعندو 140 نقطة، بغا يدوز قبل من هداك اللي في 
خنيفرة و بغا يجي للدار البيضاء بعشرين نقطة، هذا هو الفرق األسا�ضي 
اللي بينتنا، فأنا كنعطي األسبقية لهذاك اللي جاي من بعيد هو األول، 
ال، ما يمكنش يكون أحسن منو، هداك اللي جاي بعيد راه يمكن متزوج 

وباغي يلتحق بهذا، واخا عندو 20 نقطة نحولو. إذن هذا هو..؛

وثانيا إن شاء هللا واقولوها مرة أخرى بالنسبة ل...، املهم راه غادي 
يكون لقاء مع النقابات إن شاء هللا نهار 25، وغادي وهاذ ال�ضي كلو 
غادي..، ولكن أنا أتأسف لكون أول مرة ملي كان كيدوزو كيتلباو 7000 
وال 8000 حتى واحد ما كيتكلم، ودابا ملي كاين 23.000 وال 24.000 كل 

�ضي كيغوث، خصكم تفسروا لي حتى انتما هاد القضية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

األصالة  لفريق  القطاع  في هذا  آخر سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، عفوا فريق التجمع الدستوري تفضل.

ا أائبللا وي 9لأسماءلغال و:

ما هي القرارات التي يتم االرتكاز عليها من قبل املصححين إلثبات 
الغش، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضل السيد الوزير، السيد الوزير لقد طرح السؤال حول إثبات 
حالة الغش.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

اسمحوا لي راه مازال في املوجة القديمة، فيما يخص...، ما بغيتش 
التفاصيل ديال كيفاش كيشوفوا واش كاين تطابق ديال  في  ندخل 
األجوبة، هاذي مسألة بيداغوجية ما غاديش ندخل فيها، اللي بغيت 
نأكد عليه فقط هو أن املعاينة ديال هاذ تطابق األجوبة ما�ضي أستاذ 
واحد اللي يقوم بها، األستاذ ملي كيشوف هاذ التطابق، كيعطي لواحد 
اللجنة هي اللي كتقرر، وعلى رأسها مفتش عام هو اللي كتقرر واش كاين 
هذاك التطابق وال ما كاين شاي، وكل حالة كتكون عندها تقرير خاص، 
ألن من بعد الى م�ضى السيد ل tribunal وال �ضي حاجة خاص يكون داك 
ال�ضي مضبوط بالوسائل والحجج، هاد ال�ضي اللي يمكن نقول لكم، 
ألن املسائل األخرى مسائل بيداغوجية صرفة ما غاديش ندخل فيها، 

وشكرا.
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ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لأسماءلغال و:

السيد الوزير، نحن مع الصرامة وال نجادلكم في تطبيق قانون زجر 
الغش في االفتحانات، إذا تبث ذلك، ولكن السيد الوزيرهاذ الكالم اللي 
قلتي هو كالم على ورق، الواقع شكل آخر، لحد اآلن هاد القانون هذا 
أعطى الحق فقط للمصحح، عطاه السلطة التقديرية املطلقة، وهنا 
ملي تنقولوا السلطة التقديرية املطلقة املصحح، معناها كاين واحد 
النوع من الشطط من طرف املصحح، في هاذ الحالة هدي كنلقاو بأن 
املالحظ هنا أن التلميذ ال ينصف ويسلب حقه في الدفاع عن نفسه، 
حق اللي عطاه لو الدستور، هل من اإلنصاف أن التلميذ ال يتمكن 
من الحصول على محضر إثبات حالة الغش؟ هل من اإلنصاف عدم 
استدعاءه والتحقيق معه والتحقق من إدانته، هل من اإلنصاف عدم 
إعطاء الحق إلثبات براءته خصوصا أن قرينة البراءة هي األصل، السيد 
الوزير إن اإلدانة املسبقة لهذا التلميذ لها عواقب وخيمة تتجلى في 
تدميره وتدمير مساره الدرا�ضي وفقده الثقة للمنظومة بأكملها، اليوم 
املتعلقة  القانونية  املقتضيات  وتعديل  تحديث  الضروري  من  بات 
بشطط املصحح، ضمانا لحقوق التلميذ وتكريسا ملبدأ العدالة، البد 
من إعطاء التلميذ الحق في الدفاع على براءته قبل فوات األوان وإصدار 

حكم مسبق بإدانته ومنين تنقول هنا قبل.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ رد 

السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

إيال اسمحتوا لي السيدة النائبة كيخصنا نديروا الثقة ديالنا في 

األستاذ املصحح، راه ما�ضي فقط في هاذ القضية هادي فاش كيعطي 

النقط، راه كيعطي النقط في كل �ضي اإلمتحانات كلها ما�ضي اسميتو، 

إيال مشينا كنشكو في هاداك األستاذ وفي هاذ القضية هادي وبالضبط 

اللي قلت لكم، ما�ضي األستاد بوحدو اللي كيقرر ولكن كيعطي لواحد 

اللي كيقررو، كنظن كما منين  اللي هي فيها خبراء يعني هما  اللجنة 

كنعطي الورقة ديالي لألستاذ كيعطيني 10 وال 8 وال هذا ما غاديش نجي 

لعندوا نقولوا عالش عطيتيني 8 وال 10 وال واش هادي مطابقة وال ما�ضي 

مطابقة كنظن إيال اسمحتوا ليا نبقاو عندنا الثقة الكاملة وأنا شخصيا 

أعيد الثقة الكاملة في الناس اللي كيصححوا، وراه كنظن عندهم من 

النزاهة ما يكفي.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير وأشكر السيدين الوزيرين على مساهمتهم في 
هذه الجلسة، ونمر إلى قطاع الصحة ب 5 أسئلة مرحبا السيد الوزير 
ونبدئها بالسؤال األول لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل أحد واضعي 

السؤال.

ا أائبلا وي لمحم لا برني�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

األمامي  الخط  بمثابة  املستعجالت  أقسام  تعتبر  الوزير،  السيد 
لكافة املستشفيات بين املواطنين والخدمات الطبية، نسائلكم السيد 
الوزير ماذا هيأتم لتقديم خدمات جيدة تر�ضي املريض ومرافقيه الذي 

هو حق مكتسب له؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد الوزير للجواب.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

أوال فيما يخص املستعجالت في السؤال ديالكم جات نقائص، جات 

إختالالت، جات مشاكل اللي تيعيشها املستعجالت وخاصة شرتوا إلى 

مستشفى جرسيف، هاد املشاكل هي نتيجة صحيح كما شرتم ليه، 

ناتجة عن نقص في املوارد البشرية، نقص في التجهيزات البيوطبية 

هاد ال�ضي صحيح، ولكن كذلك أيضا هاذ املشاكل ناتجة عن املفارقة 

الكبيرة بين العرض والطلب، فيما يخص استقبال املستعجالت في هذا 

اإلقليم وكذلك اإلكتظاظ ألن بكل صراحة أكثر من80 % ديال الناس 

اللي تيجيو للمستعجالت ال عالقة لهم باملستعجالت، يا هللا يوم 20 % 

اللي حقيقة خاصهم يجيو للمستعجالت، نقطة أخرى هي اإلكتظاظ، 

فاإلكتظاظ والولوج املتزايد على املستعجالت يتضاعف على الصعيد 

الوطني ب10 % سنويا تيتزادوا في املستعجالت و15 % في جرسيف 

بالضبط، الوزارة قايمة بمجهودات فيما يخص املوارد البشرية، قايمة 

األدوية  يخص  فيما  البيوطبية،  التجهيزات  يخص  فيما  بمجهودات 
كذلك هاذ املستشفى رصد له غالف مالي ديال األدوية ديال 5 مليون 

درهم و230 ألف درهم سنويا، وكذلك واحد الشراكة مع املجالس 

اإلقليمية اللي حاولنا بطريقة تشاركية شرينا السكانير وشرينا معدات 

أخرى، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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ا أائبلا وي لمحم لا برني�شي:

السيد الوزير، فعال غالبا جا الجواب ديالكم على أنه التعقيب 
ديالنا نتا راه قلتو، ولكن اللي كيرجع على أنه هاديك املنظومة الطبية 
اللي كاينة تمة وشبه الطبية، اللي كيديروها وال كيسيروها ما�ضي هو 
هذاك السيد الوزير، ألن هما اللي خالقين واحد املجموعة ديال البلبلة 
في هذاك املستشفى، كذلك خصك تعرف السيد الوزير على أنه راه 
كل أسبوع إما مريض أو ومرافق له راه في السجن، إيال هضر على حقو 
ديال  اإلقليم  في هذاك  عندنا  حالة خاصة  هاذي  للسجن،  كيم�ضي 
جرسيف، واألسبوع اللي ما�ضي نتحكم راه تحكم واحد ب3 شهور واحد 
ب 6 شهور، م�ضى غيداوي صدق في الحبس، كذلك السيد الوزير أن 
هاذ اإلحتقان اللي قلتوه أنتما واعترفتو به، احتقان ديال املواطن ألن 
كيجي يداوي وكيوصل..، هو اللي جعل هاذ األسباب، إذن الطلب ديالنا 
هو أنه يجب إعادة املنظومة ديال التدبير ديال ذاك املستشفى بحلول 
ترقيعية، والطلب ديالنا الرئي�ضي هو أنه خاص مستشفى في املستوى 

الالئق وخاصنا أطر طبية وشبه طبية ألن هذاك ال�ضي كتعطي.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تعقيب لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل.

ا أائبلا وي لعب لهللالمو�شى:

السيد الوزير، صادق البرملان في امليزانية ديال 2015 على إحداث 
معها  واحنا  الوزير  السيد  والساكنة  مالل،  ببني  جامعي  مستشفى 
كنتسائلو اليوم على هذا املشروع وعلى واش كاين �ضي جهة اللي وقفت 
باش ما يخرجش هاذ املشروع إلى حيز الوجود؟ وتفاديا ألي احتقان 
السيد الوزير كندعوكم باش تديرو زيارة شخصيا للمستشفى الجهوي 
ديال بني مالل، اللي رغم ديك اللجنة اللي صيفطو املركزية ما حالتش 
املشكل، وبغيناكم توقفو السيد الوزير على اإلكتظاظ اللي كاين وتوقفو 
على أكثر من 100 سرير غير مفعلة في املستشفى املحلي ديال قصبة 

تادلة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير تفضلوا للرد فيما تبقى من 
الوقت.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

ما في خباريش أنا بهاذ القضية باللي صودق ال في البرملان وال خارج 
البرملان عالش بناء مستشفى جامعي ببني مالل، ما عرف، ال ما كاينش 
في قانون املالية، ما كاين حتى ف�ضي بالصة، إيال كاينة جبدها ليا، ألن 
أنا متبع األمور والبارح دخلو املدراء اللي كانوا مع السيد الوالي ومع 

املنتخبين، ثالثا يوم الجمعة املقبل غنم�ضي أنا شخصيا مع وفد من 
الوزراء مع جميع املنتخبين باش ندرسو هاذ القضية هاذي، قلت أؤكد 
لكل جهة  اتجاه مستشفى جامعي  في  املغرب غاديين  في  أنه  أمامكم 
ومستشفى جامعي فين كاين على األقل 2 ديال املليون نسمة، بني مالل 

ما فيهاش خاص يكون فيها مستشفى جامعي ولكن في الوقت ديالو.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات السادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لرشي لا ذب ي:

شكرالا وي لا رئيس،

وزارتكم  قبل  من  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
يضطر  ال  حتى  العمومية  باملستشفيات  الطبية  املستلزمات  لتوفير 

املر�ضى القتناءها؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الجواب السيد الوزير.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

اللي  آخره  إلى  الحقن  التضميد،  مواد  الخيط،  اإلبر،  باستثناء 
تيكون ليها واحد رصيد مالي مع األدوية، وزارة الصحة تترصد سنويا 
واحد املبلغ مالي لشراء املستلزمات الطبية، ما�ضي كلها، صحيح، 2017 
الغالف املالي هي 277 مليون درهم على الصعيد الوطني، املستشفيات 
العمومية، زائد 150 مليون درهم املستشفيات الجامعية، منين تنقول 
277 مليون زائد 150 مليون كنقصد بها هذاك ال�ضي اللي كنسميوه 
احنا املغاربة اللي تنسميوه الحديد ذاك املستلزمات الطبية الغالية، 
الحديد اللي تهرس إلى آخره، هذا غير كافي صحيح، ألن باقي املر�ضى 
تيشريو املستلزمات خصوصا أن بعضها غالية التكلفة، الوزارة غادا 
في اتجاهين، أوال خّرجات القانون ديال املستلزمات الطبية اللي صوتو 
عليه مشكورين القانون 84.12 واحنا في إطار التفعيل ديالو باملراسيم 
أثمنة  تيحدد  اللي  املرسوم  باش يخرج  األخيرة  اللمسات  التطبيقية، 
اليوم خفضنا منها أكثر من ألف  إلى حدود  اللي  املستلزمات الطبية 
مستلزم طبي ولكن الحل الوحيد لهاذ املعضلة مع األدوية مع الخدمات 
الصحية عموما هي امل�ضي نحو التغطية الصحية الشاملة لحد اآلن 
 l›AMO من  السابقة  والحكومات  الحكومة  هاذ  ال  الجميع  تدريجيا 
النائب  الراميد الطلبة وأخيرا املستقلين واملهن الحرة، شكرا السيد 

املحترم.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب للسيد النائب.
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ا أائبلا وي لرشي لا ذب ي:

اللي  االحتقان  هاد حالة  أنه جزء من  الوزير كنظن على  السيد 
كاين االحتقان االجتماعي اللي كاين انتما جزء منو انتما طرف الكبير 
كيتبعوا  اللي  املواطنين  وقدام  املجلس  هاذ  قدام  اليوم  كتجي  اللي 
هاذ الجلسة وكتقول مئات املاليين ديال الدراهم اللي تصرفات باش 
نحطوا هاذ املستلزمات، وفي السبيطارات ما كيلقاوش آي إذا كاين �ضي 
مشكل عندك في الوزارة ديالك، كيف املشكل ديال الحكومة الحكومة 
ما كاينش التقائية د برامج أغلبيتها فشالت ألن ما كاينش هناك وثيقة 
التقائية أفقية، وانتما عندكم على مستوى القطاع عندكم هاذ املشكل 
ديال التواصل، يمكن ما كيقولوا لكمش املغاربة شنو خاصهم ألنه منين 
كيتهرس اليوم �ضي واحد وكيم�ضي السبيطار السيد الوزير كيبقي مليوح 
تما أكثر من 10 أيام، وعائلتو هازا الصينية ودور في الديور، في الحومات 
وعند املنتخبين وعند les notables ديال املدينة، يجمعوا 5000-4000 
درهم باش يدير لو العملية، وأكثر من ذلك أنا كنطلب منك السيد الوزير 
تفتح تحقيق، شكون هوما هاذ الشركات اللي كتبيع هاذ املستلزمات، 
هاذ  عند  من  الحديد  ليا  تجيب  شريطة  ولكن  لك  غنفتح  كيقولوا 
الشركة، واألصال هو ذيك الشركة مقيوم عليها ب 1200 درهم 1300 
درهم والهامش دالربح ديالها هو 2000 درهم، ولكن كتبيعوا ب 5000 
درهم 3000 درهم شكون اللي كيديها أنها ما غاديش نقول لك شكون 
ولكن انتما اللي مسؤولين على القطاع وعلى هاذ السياسة الحكومية 
من الواجب عليكم اليوم كيف كتقولوا أنكم برمجتو وخسرتوا من املال 
العام لتوفير هاذ املستلزمات، ملزومين تفتحوا تحقيق وتعطيو أجوبة 

شافية للمواطنين، اليوم راه الوضع داخل املستشفيات السيد الرئيس، 

تنكر �ضي نهار دير �ضي جالبة و�ضي طربوش وسير دخل شوف سبيطار ما 

تمشيش بصفتك وزير، سير بصفة أخرى وشوف الواقع كيف داير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من 

الوقت.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

..على الصعيد الوطني فهذا غير كافي، أنا ما عمري قلت هاذ ال�ضي 

اللي قلتي ليا، اللي بغيتي ترجعها ليا، تتقول ليا قلت ماليين وراه والناس 

تيشريو أنا قلت غير كافي واش 277 مليون ديال جميع املستلزمات، 

مستلزم واحد اللي تنسميوهم الحديد اللي تيدار هنا تيدير 15 / 20 

ألف حتى 25 ألف 30 ألف درهم الواحد، فهذا غير كافي راه قلتها، ثانيا 

منين تتشير ليا لبعض الناس اللي تيبيعوا بهاد الطريقة، اللي قلتي ليا 

خاصني ندير لهم التفتيش فأنا مستعد ولكن واش عندك �ضي ملفات 

ألن تنجيوا كنبقاو كالم كالم.

ا وي لرئيسلالجلول:

التجمع  لفريق  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لتوفيقلكميل،لرئيسلفريقلا تجمعلا  ستوري:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

السيد الوزير، عن التالعبات في الشواهد الطبية، نسائلكم السيد 
الوزير؟

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير تفضل.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

شكرا، أوال أذكر وأؤكد أن فيما يخص الشواهد الطبية وغير من هاذ 
ال�ضي اللي قلتي السيد النائب املحترم اللي موجود، فجل األطباء، جل 
املهنيين هم نزهاء شرفاء، ولكن هناك استثناءات، كاين حاالت فرادية 
اللي لهاذ ال�ضي حقيقة، فيما يخص أوال التحايل في منح الشواهد فهذا 
من اختصاص القضاء وحده هو اللي يمكن يقول هاذ الشهادة فيها زور، 
هاذ الشهادة غير صحيحة، وإال حنايا شنو تنديروا حنايا كوزارة الصحة 
وال الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء هو التواصل، هو التحسيس، 
عندي هذا امللفات ديال التواصل ديال الهيئة الوطنية ديال األطباء 
الطب، مدونة أدب  املنظم ملزاولة مهنة  بقانون  التذكير  والطبيبات، 
مهنة الطبle code de l›ontologie médicale، كذلك في وزارة الصحة 
التدابير املتخذة من طرف الوزارة ملراقبة الشواهد الطبية، هاذ ال�ضي 
غير كافي، ألن هذا من اختصاص القضاء وحده، هو اللي غادي يقول 
يثبت في التحايل في منح الشواهد ويعاقب عليه القانون الجنائي املادة 
364، إيال كانت بيانات كاذبة يعاقب بحبس من سنة إلى ثالث سنوات، 

شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

ا أائبلا وي لتوفيقلكميل،لرئيسلفريقلا تجمعلا  ستوري:

السيد الوزير حنا ما كنقصوش من األطباء ديالنا حنا كنفتخرو 
بهم وكنحييوهم بإسم فريق التجمع الدستوري وباسم جميع اإلخوان 
 880 ي كنسمعو 

ّ
مل الوزير  السيد  املوقر، ولكن  املجلس  أعضاء هاذ 

ألف غياب في التعليم وكنسمعو ما يزيد على 700 ألف غياب في وزارة 
العدل وفي غياب اإلحصائيات ديال الوزارة ديالكم السيد الوزير وهاذو 
قطاعات حيوية كينتاظرو منهم املغاربة الكثير. كنتسائلو السيد الوزير، 
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إلى متى غنبقاو ساكتين على هاذ ال�ضي، كتقول لنا قطاع من اختصاص 
وزارة العدل، وزارة العدل خص اللي غادي يفحص هاديك الشواهد 
األطباء  في  كاين  اللي  النقص  كنعرفو  حنا  الشرعيين،  األطباء  هما 
الشرعيين، كاين 5 في مدينة الدار البيضاء 4 في املستشفى الجامعي، 
1 في أحد املستشفيات، إذن كيفاش هاذ الناس ديال قطاع العدل 
غادي يفحصوا هاذ الشواهد، ما بغيناش نتكلمو على املغاربة السيد 
الوزير اللي كيمشيو ضحايا ديال هاذ الشواهد، اللي كيمشيوا جنائيا 
كيمشيو يتعاقبو في الحبس هكذاك، السيد الوزير كان سبق لكم درتو 
واحد اإلجراء في 2012 ومع كامل األسف ما عطاش األكل ديالو، إذن 
هل من مستجد السيد الوزير ألن اليوم هاذ الشواهد الطبية ولى كل 
�ضي كيبيع ويشري فيها، حتى من الحارس ديال الزنقة أمام املستشفيات 
كيبيعوا فيها، وكنتمناو أنكم تأخذوا هاذ اإلشكال بجدية السيد الوزير 
وحنا كنتيقو فيكم، ما كنقولوش أنكم ما كتديروش العمل ديالكم، 

ولكن اليوم حان الوقت أننا نتصداو لهاذ الشواهد، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الوزير،  في املوضوع؟ رد السيد  شكرا، هل هناك تعقيب إضافي 
نمر إلى السؤال املوالي للفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب، اطرح 

السؤال.

ا أائبلا وي لمحم لاحويط:

ا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير املستعجلة التي ستتخذونها 
من أجل معالجة إختالل تدبير مواعيد املر�ضى بالنسبة للمستشفيات 

العمومية؟

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

تدبير املواعيد في املستشفيات العمومية على الصعيد الوطني على 
ثالثة ديال األنواع:

كاينين إما الحضور الفعلي كيما كان، وإما الهاتف وإما األنترنيت 
عبر األنترنيت mawidi w.w.w.mawidi.ma ، إلى حدود اليوم من نهار 
3 مليون، فاش غنقول واحد  األنترنيت حوالي  املواعيد عبر  بدا هاذ 
الرقم 3 داملليون ديال املواطنات واملواطنين اللي خداو املوعد بالهاتف 
 باألنترنيت، منهم فقط 400.000 عبر األنترنيت 

ّ
 بالحضور الفعلي وال

ّ
وال

ألن هي هادي كبداية، صحيح لقينا فيه املشاكل ألن هذا واحد القضية 
جديدة باش املواطن ما غاديش يبقى يجي حتى للمستشفى باش حتى 
األطباء غتكون عندهم واحد الطريقة ديال باش يبرمجوا البرامج ديالهم 

في املستشفى، لقينا فيه مشاكل ألنه كاينين ناس اللي تيدخلوا تياخذوا 
موعد ومن بعد ما تيجيش، من بعد ما تيحيدوش تيبقى داك املوعد، 
وإذا به اللي تيجيو موراه اللي تيجيو تيبقى املواعد ها 9شهور ها 10 

شهور، خذينا تدابير أنه...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لاحويط:

الصحي،  الوضع  القلق،  إلى  يدعو  الصحي  الوضع  صراحة 
الخدمة  مستوى  حيث  من  ال  حاد،  نقص  يعرف  الوزير،  السيد 
املقدمة للمر�ضى، سواء في املستعجالت أو أثناء إنزالهم لفترة العالج 
باملستشفيات، كذلك بالنسبة لفترة العالج الذي يمر بها املريض خالل 
نزوله باملستشفى، السيد الوزير، كيف يعقل، السيد الوزير، جماعة 
ترابية تتكون من 43 ألف نسمة ليس لها طبيب، جماعة ترابية، جماعة 
زومي إقليم وزان؟ هناك طبيب من املستعجالت بوزان يذهب لتقديم 

بعض الفحوصات للمر�ضى ويعود..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ إذن 

نمر إلى السؤال املوالي وهو السؤال األخير، تعقيب إضافي تفضل الفريق 

اإلشتراكي دائما.

ا أائبلا وي لمحم لاملالحي:

شكرا السيد الوزير، فعال القطاع ديال الصحة يعرف يعني واحد 

املجموعة ديال األمور السيد الوزير اللي هي في الحقيقة خارجة على 

اإلرادة ديال رغم الحكومة على أنها تقوم بمجهودات جبارة في هاذ األمر 

هذا، السيد الوزير أنا نسائلكم عن املواقع الشاطئية اللي كتعرف واحد 

اإلكتظاظ مهول ولهذا كتعرفوا على أنه يعني كاين األماكن اللي كتفوت 

كثر من 40 ألف وأكثر من 140 ألف نسمة، ولهذا السيد الوزير خاصكم 

توفروا يعني واحد املجموعة ديال الشروط لهاذ الحاالت اإلصطيافية 

ألنه يعني بين الفينة واألخرى كيوقعوا واحد املجموعة التفاوتات واللي 

كيكون عندنا واحد اإلطار اللي هو سلبي..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير 

إلى عندكم �ضي رد، شكرا لكم، إذن بهذا نكون قد أنهينا األسئلة املوجة 

للسيد وزير الصحة نشكره على مساهمته فيها باقي سؤال أخير عفوا 

للفريق اإلستقاللي للوحدة التعادلية، تفضلوا السيد النائب.
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ا أائبلا وي لاسماعيللا بواسي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستقومون أو تنوون القيام بها 
من أجل الحد من ظاهرة األدوية املهربة؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضل السيد الوزير للجواب.

ا وي لالحوينلا وردي،لقزيرلا صحل:

أوال التهريب ظاهرة عاملية اللي حتى حنا، تدخل في خانة الجريمة 
املنظمة، وزارة الصحة هي تتكلف بهاذ املوضوع تتدخل في هاذ املوضوع 
األدوية  الجانب األول هو فيما يخص  بجانبين؛  املهربة  األدوية  ديال 
التي تتباع في الصيدليات، فأؤكد أمامكم أنه في املغرب جميع األدوية 
اللي تتابع في الصيدليات خالفا ملا يقال وما يكتب في بعض األحيان، ما 
كيناش في الصيدليات أدوية مهربة، فكاين مراقبة تامة والتتبع واملراقبة 
واملسؤولية ديال وزارة الصحة، ثانيا في األدوية اللي تتباع في األسواق 
فين ما مشينا في بعض األحيان تنلقاوها، فهاذي كاين واحد اللجنة 
ديال محاربة الغش اللي الوزارة مشاركة فيها مع الجميع، مع األمن، 
مع الدرك، اللي تتقوم بالواجب ديالها في هاد اإلطار، وغنذكر أخيرا أنه 
املغرب في سنة 2012 وقع على اإلتفاقية العاملية لتجريم تزييف األدوية 
واملنتجات الطبية يعني le medicrime واللي خرجنا قانون 16.16 في 

2016 اللي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه البرملان، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لاسماعيللا بواسي:

كنلقاوها  األدوية  ولكن  التوضيحات،  على  الوزير، شكرا  السيد 
كتباع في محالت البقالة، عند العشابة، هاذ األدوية هي أغلبها إما مهربة 
أو مزورة، اللي هاذ األدوية هاذي هي اختصاص مافيا حقيقية كتنشط 
في هذا املجال هذا، كتكبد اإلقتصاد املغربي خسائر فادحة، تجوازنا 
البيع في األسواق، واألماكن العشوائية، وصلنا دابا للبيع في اإلنتيرنيت 
والبيع في مخازن مخصصة لذلك، آخر حجز تم ديال 10800 علبة دواء 
تم بمدينة الدار البيضاء ومساعدة بعض املهنيين في القطاع، ضعف 
فرق التفتيش واملراقبة والعقاب شجع على تفاقم هاد اآلفة، ضعف 
التحسيس وانعدام الحمالت التحسيسية ما خالش املواطن وال عندو 
وعي باملخاطر ديال هاذ املواد اللي كيقتانيها من األسواق العشوائية 
وهاذي من مسؤولية الوزارة من أجل التحسيس باملخاطر ديال هاذ 
املواد زيادة على عدم وجود األدوية في الصيدليات وإنعدامها في األدوية 

الحيوية..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا 
السيدة النائبة العدالة والتنمية.

ا أائبللا وي 9لإشراقلا يوسفي:

السيد الوزير، فبالرغم من املجهودات التي تبذلها وزارتكم خاصة 
فيما يتعلق بخفض أثمنة األدوية إال أنه في غياب سياسة إجراءات 
أوال سالمة  بعين اإلعتبار  تأخذ  تنزيل سياسة دوائيه شاملة،  عملية 
املريض ونجاعة األدوية وتمكين الولوج املادي إلى الدواء وحفظ الكرامة 
رحمة  تحت  املواطنين  الصحة، ستبقى صحة  مهنيي  وباقي  الصيدلي 
املهربين وال العشابة واملشعودين، السيد الوزير، أدعو وزارتكم لتحمل 
املسؤولية بإخراج الوكالة الوطنية لألدوية وأدعو أيضا وزارة الداخلية 
وإدارة الجمارك وباقي املصالح لتكثيف الجهود ملحاربة هذه الظاهرة 

التي تهدد صحة املغاربة؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ الرد ديال السيد الوزير، إذن نشكر 
السيد وزير الصحة على مساهمته في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع 
الوزير،  السيد  مرحبا  بسؤالين  املنهي  واإلدماج  الشغل  قطاع  املوالي 
السؤال األول من السيدات والسادة النواب الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لإيمانلبنلربيذل:

نسائلكم عن التدابير املتخذة لدعم املقاوالت في وضعية صعبة؟ 
شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير، تفضل.

ا وي لمحم ليتيم،لقزيرلا  غللقاإلدماجلاملنهي:

شكرا السيدة النائبة على السؤال، أوال فيما يتعلق بالجواب على 
سؤالكم أود أن أشير إلى أن املقاولة تستفيد حين تعاني من صعوبات 
وخاصة خالل التصفية القضائية من عدة إجراءات تساعدها على 
تجاوز الصعوبات التي تواجهها منها مثال االستفادة من إعادة جدولة 
ديونها، تعليق الفوائد القانونية املرتبطة بهذه الديون كل هذا خالل 
مدة محددة، ولكن فيما يتعلق باإلختصاص ديال وزراة الشغل، أود أن 
أخبركم بأن الوزارة تعمل أوال على تدخل استيباقي لتفادي كل النزاعات 
التي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب املقاولة وبالتالي ربما خلق صعوبات 
للمقاولة من خالل تبني سياسة نهج الحوار املفاوضة الجماعية يعني 
اإلتفاقيات الجماعية واليوم غير في هاذ الفترة وقعنا واحد 3وال 4 ديال 
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اإلتفاقيات مجتمعين في هاذ اتجاه، باإلضافة كذلك إلى تفادي اإلغالق 
وتسريح العمال وتفادي كذلك اندالع النزاعات نخبركم بأنه خالل 2016 

تم تفادي اندالع 1547 إضراب في 1282 مؤسسة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لإيمانلبنلربيذل:

كلو جميل، ألنكم  الكالم  هاذ  الحقيقة  في  الوزير،  شكرا سيادة 
تتحاولو تحيدو الصعوبات لهاذ املقاوالت، احنا ما باغيينش نوصلو 
لهاذ العصوبات، اليوم أكثرية ديال املقاوالت ال الصغرى وال املتوسطة 
تتعاني من تأخير في األداء، هاذ التأخير في األداء تيجي أوال من الحكومة 
من الجماعات الترابية اللي ما تتخلصهومش في الوقت، كيفاش بغيتو 
هاذ الناس تخدم إيال كنتو أنتما األولين ما تتخلصوهمش في الوقت 
ما تتساعدوهمش باش يوصلو لهاذ الصعوبة، املشكل الثاني هو ديال 
األبناك  يخدمو،  باش  السيولة  ليهم  تتعطيش  ما  األبناك  األبناك، 
تتطلب لهم ضمانات غيرمعقولة ما يقدروش يخدمو بها، لكن تنعرفو 
باللي النسيج االقتصادي ديال البالد مكون من الصغرى واملتوسطة 
ماعندهومش اإلمكانيات باش يعطيو كاع هاذ الضمانات للبنك، احنا 
ما بغيينش نوصلو ألنه يوصل إشهار ديال إفالس ديال هاذ املؤسسات 
 يكونو في صعوبة عادة باش الوزارة تجي وتعاونهم، خص هاذ ال�ضي 

ّ
وال

يدار قبل، قبلي وهاذي هي كل ما عندنا ما يقول، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

للسيدات  املوالي  للسؤال  نمر  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لأحم لا هيوي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، يعتبر اإلجراء املعلن والخاص بتمكين األبوين من 
التغطية الصحية، ذا راهنية كبيرة وأهمية قصوى. لذا نسائلكم السيد 

الوزير املحترم عن اإلجراءات املتخذة من أجل تفعيله؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الجواب السيد الوزير.

ا وي لمحم ليتيملقزيرلا  غللقاإلدماجلاملنهي:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

فمدونة  تعلمون  كما  أن  أؤكد  أن  يشرفني  سؤالكم،  على  جوابا 
تمديد  ديال  اإلمكانية  فتحت  الخامسة  مادتها  في  الصحية  التغطية 

على  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  في  املنخرطين  ديال  اإلستفادة 
مرض األبوين شريطة أن يتحمال واجب االشتراك املتعلقة بهما.

لقيادة إصالح  تدارست  الوزارية  بين  املقت�ضى لجنة  لهذا  تفعيال 
هذا  تدارست  عنها  املتفرعة  واللجان  الصحية  التغطية  منظومة 
املوضوع وتم التركيز في مرحلة أولى على تحديد كيفية استفادة مؤمني 
القطاع العام في الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي في 
خدمات نظام التأمين اإلجباري عن املرض، على أن تتم في مرحلة ثانية 
دراسة كيفية استفادة باقي األشخاص. الدراسة التي أنجزت بينت أن 
عدد املستفيدين املحتملين لهذا التمديد سيتراوح ما بين 50 و100 
ألف مستفيد، أكدت كذلك على الطبيعة التضامنية لهذا التمديد، 
ثم أكدت كذلك على إجبارية استفادة أبوي الشخص الخاص بالتأمين 
اإلجباري عن املرض شريطة أن ال يكونا خاضعين ألي نظام إجباري 
آخر. الحكومة هيأت مشروع قانون في هذا املوضوع وهو اآلن في مجلس 
املستشارين، وعلمت أنه ستتم برمجته يعني قريبا لكي يخرج إلى حيز 
الوجود واملرسوم املتعلق بالتطبيق هو جاهز ننتظر مصادقة مجلسكم 

عليه إن شاء.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا تعقيب السيد النائب، تفضل.

ا أائبللا وي 9لفاتحللشوباني:

السيد الوزير املعلومات املتوفرة لدينا أن القانون ما زال في الغرفة 
الثانية معطل، كنتمناو اإلفراج عليه فيما قريب. على أي حال توفير 
كاملين،  املغاربة  تيعني  رمزي  إجراء  هو  للوالدين  الصحية  التغطية 
املغاربة عندهم حرص على العناية بالوالدين، عندهم الحرص على 
رضاة الوالدين فالحكومة مطالبة بإسناد هذه الرسالة النبيلة اللي هي 
في عمق الثقافة املغربية األصيلة، واملطالبة كذلك بأجرأة هذا املشروع، 
أجرأة هذا املشروع هو كسب رهان كبير بالنسبة للمغاربة باستكمال 

تعميم التغطية الصحية.

دعم  الحكومة ستواصل  أن  الثقة  عندنا  الوزير،  السيد  كذلك 
البعد اإلجتماعي، ستواصل تعزيز  البرامج اإلجتماعية ذات  البرامج، 
الثقة وتعزيز قيم التكافل والتضامن والوفاء لفئة من املواطنين اللي 

هما املسنين ظلت خارج...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب 
إضافي، استنفدتم الوقت السيد الوزير نشكركم على مساهمتكم. ونمر 
إلى قطاع العدل مرحبا السيد الوزير، عندنا سؤالين والسؤال األول 
للسيدات السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.
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ا أائبلا وي لمحم لقرقق:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

وقعت أحداث أليمة بمعبر باب سبتة املحتلة وصلت إلى حد سقوط 

ضحايا ووفاة. عن التدابير واإلجراءات التي إتخذتها وزارتكم في شأن فتح 

تحقيق في هذه الحوادث نسائلكم؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارللقزيرلا ذ ل:

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، بالفعل عرف املركز 

الحدودي باب سبتة سنة 2017 حالتي..

ا وي لرئيسلالجلول:

الصوت السيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارللقزيرلا ذ ل:

..وفاة لسيدتين، قلت عرف املركز الحدودي بالفعل على امتداد 
هذه األشهر وفاة لسيدتين تمتهنان حمل السلع املهربة:

الحالة األولى أنجز بتاريخ 26-03-2017 بحث تبين من خالله وقوع 

حيث  لالزدحام،  نظرا  للراجلين  املخصص  الحدودي  باملعبر  تدافع 

العابرين،  للدهس من قبل  املعبر وتعرضت  سقطت الضحية داخل 

فأصيبت في رجلها إصابة خفيفة حسب تشخيص الفحوصات الطبية 

التي أجرتها. ومن خالل تصريحات أفراد العائلة تبين أن الضحية رجعت 

إلى املستشفى  املنية وهي متوجهة  للمستشفى مرة أخرى وقد وافتها 

الجهوي بتطوان في اليوم الثالث لتعرضها من الحادث.

خلصت نتائج البحث الذي أمرت به النيابة العامة، خاصة ما أسفر 

عنه التشريح الطبي املنجز بكون الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية راجعة 

لوذمة حادة بالرئة حيث علم أن هذه األخيرة كانت تعاني من انخفاض 

الضغط وصعوبة في التنفس. بعد دراسة نتيجة البحث قررت النيابة 

العامة بمدينة تطوان حفظ املسطرة املنجزة لكون الوفاة طبيعية وغير 

ناتجة عن شبهة جنائية، الحالة الثانية بتاريخ 24-04-2017 وهي تهم 

سيدة سقطت بدورها باملعبر الحدودي املخصص للراجلين...

ا وي لرئيسلالجلول:

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

ا أائبللا وي 9لمريمللبوجمذل:

السيد الوزير، ما يقع.. وضعية النساء بمعبر باب سبتة املحتلة 
غصة في الحلق، الدولة تتحمل املسؤولية األخالقية فيما يجري هناك، 
أوال ألنها املسؤولة عن حماية أمن وسالمة مواطنيها، مؤسف أن البرملان 
اإلسباني عقد لجنة الداخلية ملناقشة وضعية النساء ممتهنات حمل 
البضائع على الظهر وكذلك قدم يعني مقترح مشروع لإلستجابة ملطالبهن 
اإلنسانية، واحنا كنتجنبو الحديث فهاد املوضوع خوفا بأن يفهم منه 
بأننا ندعو إلى شرعنة التهريب، هذا واقع يجب التعامل معه. عندنا 
والنساء  واملسنات  القاصرات  فيهن  يوميا  النساء  ديال   7000 تقريبا 
في وضعية اإلعاقة كيحملو على الظهور ديالهم حتى 90 كيلوغرام من 
األثقال وهن مهددات بنفس مصير ال عائشة وال الباتول وال الزهراء 
إذا لم تتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة. هاذ الصور البشعة التي تتوافد 
علينا تطالبنا باتخاذ إجراءات تنظيمية وحمائية وتوفير التجهيزات ديال 

املرافق الصحية واملراكز الصحية للتدخل السريع...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ نمر إلى السؤال املوالي 
للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

نالحظ على أنه رغم صدور الظهير الشريف بتاريخ 22 نونبر 2011 
املتعلق بتنفيذ القانون 32.09 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يالحظ 
تأخر في الخروج إلى حيز التنفيذ ديال النصوص التنظيمية التي تحدد 
أتعاب املوثقين وطرق استيفاءها وكذلك إحداث وتسيير معهد التكوين 
املنهي للموثقين. نسائلكم السيد الوزير، عن سبب التأخر ديال هاذ 

خروج هاد النصين التنظيميين وموعد صدورهما؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرا للسيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، مشروع املرسوم 
املتعلق بأتعاب املوثقين دخل مسطرة املصادقة بعد استكمال جميع 

اإلجراءات الخاصة بتوقيعه، نتوقع أن يصدر قريبا إن شاء هللا.

قيد  هو  والتوثيق  التكوين  بمعهد  املتعلق  املرسوم  بخصوص 
الدراسة مع ممثلي هيئة املوثقين وباقي األطراف لوضع التصور الخاص 
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به، استقبلت مؤخرا املجلس الوطني للموثقين حيث استأنفنا الحوار 
حول هذا املوضوع ومواضيع أخرى سيجد املعهد ديال التكوين ديال 
املعهد  تنظيم  العام إلعادة  التصور  إطار  في  الطبيعي  مكانه  التوثيق 
الهيئات  لتكوين  الخاصة  املعاهد  بإحداث  بما يسمح  للقضاء  العالي 
املهنية ومن ضمنها هيئة املوثقين، تفعيال ملقتضيات القانون الخاص 
بالتوثيق أصدرت الوزارة ضمن مقاربة تشاركية عددا من املراسيم 

وصلت إلى 8.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، التعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

أظن بأن هاذ املسألة ديال هاذ خروج نصوص تنظيمية إلى حيز 
الوجود، كتطرح بحدة اإلشكالية التي تعاني منها القوانين في املغرب 
بأنه نتساءل عن نجاعة القوانين ودراسة تقييمها ودراسة آثارها ألنه 
ال يعقل أن ننتظر ست سنوات لنرى بعض املقتضيات القانونية تخرج 
حيز الوجود ألنها مرتبطة بنص تنظيمي. ال يخفى عليكم السيد الوزير، 
على أن هاذ املسألة ديال عدم تحديد األتعاب املترتبة تكون موضوع 
مجموعة من اإلخالالت اللي كتمس بمصالح املواطنين وكذلك مصالح 
املعني بالتوثيق واملوثقين ألنه حتى حد ما تيعرف شحال خاصو يخلص 
وال خاصو يتخلص. كذلك حتى املسألة ديال املعهد التكوين بعد ست 
سنوات يعني كيطرح مشكل ديال تكوين املوثقين وهذا يسائلنا عن 
ضرورة تكوين هاذ املوثقين خاصة اللي كيولجو هاذ املهنة بعد اجتياز 

املباراة، كذلك السيد الوزير هاذ املسألة ديال..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت السيد وزير العدل فيما تبقى من الوقت إيال عندكم �ضي رد.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

ديال  اإلرادة  على  املحترم  النائب  للسيد  التأكيد  أجدد  شكرا، 
القطاعات  كل  مع  بتعاون  للموثقين  الوطنية  الهيئة  مع  االشتغال 
املعنية، عدد املراسم التي تم إصدارها وصلت 8 د املراسيم واملرسوم 
األخير هو قيد املصادقة بعد التوافق مع كل القطاعات ومع بنك املغرب 

وCDG شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، ونشكر السيد الوزير على مساهمته في هذه الجلسة. ونمر 

إلى القطاع املوالي قطاع الشباب والرياضة، مرحبا السيد الوزير. عندنا 
سؤالين، السؤال األول للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلا أاصري:

السيد الوزير، حول انتشار املخدرات في أوساط الشباب نسائلكم، 
هل هناك برنامج لوزارتكم ملحاربة هذه الظاهرة؟ وما هي اإلجراءات 
والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لحماية شباب املغرب من هذه اآلفة 

املدمرة؟ شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلميلقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا أائبلاملحترم،

املخدرات  بداية  الشباب،  عند  املخدرات  بموضوع  يتعلق  فيما 
بشكل عام بهاذ املناسبة كنتقدمو بواحد التحية خاصة لرجال األمن 
على الدور الجبار الذي يقومون به ملحاربة هذه الظاهرة. فيما يتعلق 
بالشباب بالخصوص فعال هناك فراغات كثيرة جدا في األنشطة التي 
توفرها الحكومة، األسرة، املجتمع املدني كل املكونات ديال املجتمع 
إلى تناول هذه  هي اللي خالقة هاذ الفراغات، وهاذ الفراغات تؤدي 
املخدرات. آفة اجتماعية، ولكن السيد النائب املحترم، الوزارة اآلن 
اللي  للشباب  املندمجة  الوطنية  باالستراتيجية  ما يسمى  منكبة على 
فيها واحد املجموعة ديال األنشطة التحسيسية بالخصوص ثم ملء 
املنتجة عوض  لألمور  يتوجه  أنه  الشاب  لهاذ  يمكن  الفراغات حتى 

اإلحباط والياس اللذان يدفعانه إلى تناول هذه املخدرات، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لزقيتن:

بدورنا كنثمنو كل الجهود املبذولة من أي مواطن أو مواطنة سواء 
في القطاعات الحكومية أو في املجتمع املدني من أجل مكافحة هذه 
الظاهرة، وكذلك كنثمنو هاذ الجهود اآلن اللي كتبذلو على مستوى 

الوزارة باش توجدو االستراتيجية الوطنية.

فقط  غير  ما�ضي  اليوم  اآلن  كذلك خصنا  الوزير،  السيد  ولكن 
القطاع املعنى وزير الشبيبة والرياضة هو بوحدو اآلن اللي خاصو يقوم 
بمبادرات مكافحة هاذ اآلفة هاذي اآلن اللي كتمس كل عائلة مغربية. 
السيد الوزير، اليوم األسر واآلباء والوالدين كلهم اآلن يعانون، يعني إما 
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يعانون من أحد األقارب أو يعانون كذلك من اإلرهاب أو من التخويف 
أو من الترعيب من أحد األطراف أو من أحد الشباب اللي كيعترض 
السبيل ديال الناس وديال النساء وديال الشباب أو املارين ويحاول ما 

أمكن يسلب لهم األمتعة ديالهم أو اغتصاب البنات ديالهم وغيرها...

لذلك السيد الوزير، احنا كنطالبو باستراتيجية وطنية تكون فيها 
التقاء جميع السياسات لدى القطاعات الحكومية كاينة كلها: التعليم 
يعني الشبيبة والرياضة، العدل، وكذلك الناس اللي في الحدود السلطات 
األمنية اليوم هاذ السلع اللي كتهرب من الخارج وتجي القرقوبي وغيرها 

من الحشيش اللي كيدمرالحياة ديال الشباب ديالنا وكيرجعهم...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ شكرا.. هل هناك 
تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، رد السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرا، ال نختلف السيد النائب املحترم، أن العملية ديال الزجر 
 PNUDلوحدها غير كافية، الوقاية، البارح عاد كان عندي اجتماع مع ل
واللي كنشتغلو على ما سميناه بالتربية الوقائية واللي هي كتهم مجموعة 

من املجاالت بما في ذلك محاربة إستعمال املخدرات. شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  للسؤال  نمر  شكرا، 
األصالة واملعاصرة، فات وقت التعقيبات اإلضافية. تفضلي السيدة 

النائبة لطرح السؤال املوالي، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول البرنامج الوطني للتخييم املسطر من 
طرف وزارة الشبيبة والرياضة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلميلقزيرلا  بابلقا رياضل:

البرنامج الوطني للتخييم هو واحد املنظومة معقدة واللي عرفت.. 
دابا كتحتفل بالسنة الثمانين ديال التخييم في املغرب، عرفت واحد 
اإلرتفاع خالل، ابتداء من سنة 2007، ما واكباتوش اإلمكانيات املادية 
وخصوصا املالية. لهذا الوزارة منكبة اآلن، وقع واحد التحسين خالل 
السنوات األخيرة فيما يتعلق بإشراك الجامعة الوطنية للتخييم في وضع 
البرنامج، أصبح هناك برنامج استباقي، أصبحت هناك اللي كتحكم من 

جهة في األعداد التي ستستفيد، هناك برنامج مع وزارة التربية الوطنية، 
هناك مجموعة د املالحظات ديال املجلس األعلى للحسابات التي يجب 
احترامها، ما يمكلناش نستمرو فيها، هناك انخراط جماعي، ما عدا 
بعض الجمعيات املحلية اللي ما فاهماش املوضوع واللي كتدير واحد 
ردود أفعال، لكن كان في املعالجة اليومية هاذي مرحلة انتقالية على 
أساس أنه السنة املقبلة غادي يكون برنامج محكم إن شاء هللا، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا وزير،

بالنسبة للبرنامج الوطني للتخييم، أذكر هنا الشق املتعلق بامليزانية 
املخصصة للتخييم، امليزانية، السيد الوزير، تهدر في أمور ال عالقة لها 
بالتخييم، حيث عدد املستفيدين غير حقيقي هاذي أوال، نسجل كذلك 
امليزانية  امليدان.  في  متخلقة  غير  الجمعيات  بعض  مع  اإلدارة  تواطؤ 
السيد الوزير، تصرف بعشوائية، املطلوب بشكل استعجالي السيد 
الوزير فتح تحقيق بشأنها، وهنا نتساءل عن أي حكامة يخضع لها تدبير 
صفقات التموين والتغذية، حيث نجد نفس املقاوالت تحظى بنفس 

الصفقات دائما.

أعرج على البنيات التحتية السيد الوزير، وأخص بالذكر املخيمات 
مخيمات  أمام  أصبحنا  الئقة،  غير  استقبال  كبنيات  الشباب  ودور 
رديئة جدا شبيهة باملعتقالت، قد ال نتفاجأ مستقبال، السيد الوزير، 
بأننا سنكون مطالبين بجبر ضرر األطفال الذين سبق وأن استفادو من 
هذه املخيمات، حيث استفادو منها مكرهين، لو خيروا ما اختاروا هذه 
املخيمات، السيد الوزير. في الوقت، السيد الوزير، اللي هاذ املخيمات 
تعد فضاء للتأطير والتربية أصبحت فضاء لإلحتجاز واملراقبة في غياب 
مضمون تربوي متجدد، بل أصبح متجاوزا، نتساءل السيد الوزير عن 

جدية الوزارة، العمل على تجديد املخيمات الوطنية...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ماكينش 
تعقيب إضافي، الكلمة للسيد الوزير للرد.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلميلقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرالا وي لا رئيس،

فيما يتعلق بالتغذية، هذا عملية مضبوطة مليون في املائة، ألنه 
ما كايستافد من التغذية إال اللي حصل على التأمين والتأمين كيعطينا 
اللوائح ديال هذا، ودرناها هاذ السنة هاذي ما يدخل�ضي للمخيم ايال ما 
كيحصل�ضي على التأمين، فبالتالي من هاذ الناحية هاذي مكاينش تالعب 
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في التغذية بصفة قطعية والسيدة النائبة تجي ونعطيوها اإلحصائيات 
في  التخييم نديرو إحصائيات، ونديرو اجتماع  نهاية فترة  في  ونجيبو 

اللجنة ونقدمو هاذ اإلحصائيات.

فيما يتعلق بالباقي متفق معك مليون في املائة والوزارة منذ السنة 
املاضية وضعت ميزانية كبيرة لتأهيل جميع الفضاءات.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة. 
ونمر إلى القطاع املوالي قطاع األسرة والتضامن مرحبا السيدة الوزيرة، 
بسؤال واحد للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لاملجي لجوبيج:

ا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لتبسيط املساطر 
املعقدة لإلستفادة من صندوق التكافل العائلي في جانب دعم املطلقات 

وصندوق التماسك اإلجتماعي في جانب دعم األرامل وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة تفضلي السيدة الوزيرة.

ا وي 9لبويمللالحواقيلقزير9لاةسر9لقا تضامنلقاملواقا9ل
قا تأميللاالجتماعيل:

سي ل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

أوال أتوجه بالشكر على تقديم هذا السؤال، والواقع أن األمر يحتاج 
طبعا إلى تبسيط املساطر ولكن هاته الصناديق تقوم بدورها في دعم 

الفئات املستهدفة.

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمصطفىلاإلبراهيمي:

شكرالا وي 9لا وزير9،

هو في الحقيقة هاذ 2 ديال الصناديق اللي هما صندوق التكافل 
كبيرين  العنوانين  واحد  هما  اإلجتماعي،  التماسك  العائلي وصندوق 
وكذلك  السابقة  الحكومة  توليه  الذي  الكبير  واإلهتمام  لإلصالح 
الحكومة الحالية التي تعتبر واحد اإلمتداد لها باإلهتمام بواحد الفئات 

الهشة وهم النساء األرامل واملطلقات وكذلك الذين يعانون اإلعاقة.

ولكن السيدة الوزيرة، فيما يتعلق بهاذ الشرائح هاذو هناك واحد 
التعقيد ديال املساطر كنعرفو بالنسبة لألرامل والعراقيل اللي توضعت 
اللي  ضيقة  سياسية  الحسابات  لواحد  نظرا  يستافدوش  ما  باش 
كانوا يعتابرو بأن راه كاين واحد 600 ألف أرملة اللي غادي تنتاخب 
لواحد الحزب معين ولذلك خاصنا منخليوهمش يستافدو وتوضعات 
العراقيل أنها فقط األرامل اللي عندهم األبناء املتمدرسين هما اللي 
عندهم الحق يستافدو. فكنطالبوكم أنكم السيدة الوزيرة، توسعو 
من اإلستفادة، املطلقات هداك ال�ضي فيه واحد التعقيد في املساطر، 
بالنسبة للمعاقين كنحييوكم على املرسوم اللي درتوه لإلستفادة من 7 % 
من املناصب املالية اللي كتخلقها الحكومة ولكن اليوم خاصكم تنفذو 

السيدة الوزيرة بالنسبة لهاذ املعاقين في هداك املسائل التنظيمية.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ جواب 
السيدة الوزيرة وتعقيبها أو ردها على التعقيب.

ا وي 9لبويمللالحواقيلقزير9لاةسر9لقا تضامنلقاملواقا9ل
قا تأميللاالجتماعيل:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا أائبلاملحترم،

أنا ما عرفتش منين جبتي هاذ النظرة، ال أعتقد أن هناك أي عرقلة 
أمام النساء األرامل لإلستفادة من صندوق التماسك اإلجتماعي على 
التضامن  وزارة  الداخلية،  وزارة  بين  ثالثي  إشراف  هناك  أن  اعتبار 
وكذلك وزارة املالية. وهناك هيئة هي التي ترصد اإلعتمادات التي تستفيد 
منها السيدات األرامل وهي الصندوق الوطني للتأمينات والتقاعد، اآلن 
نقدرو نتكلمو على ما يزيد من سبعين ألف امرأة أرملة تستفيد من 
هذا الدعم، وهذا �ضيء مهم جدا ونحن نأمل أن تستفيد باقي األرامل 
الحاضنات ألبنائهم املتمدرسين، طبعا شرط التمدرس يسقط عندما 
يتعلق األمر باأليتام املعاقين، ولذلك أريد أن أؤكد مرة أخرى أن العملية 
تمر في ظروف عادية وأن املستهدفين بهذه الخدمات تتحقق والحمد هلل. 
أما فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، طبعا هناك نوع من تعقيد 

املساطر ووزارة العدل وكذلك كل مكونات الحكومة املعني...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لك وشكرا على مساهمتك في هذه 
الجلسة. ونمر إلى القطاع األخير في هذه الجلسة قطاع الداخلية مرحبا 
وحدة  عندهم  أسئلة  ستة  عندنا  يلي  وفيما  الوزيرين،  بالسيدين 
املظاهرات  بتدبير األشكال اإلحتجاجية وتفريق  يتعلق األمر  املوضوع 
العمومية ستتم طرحها دفعة واحدة لكي تنال جوابا واحدا من طرف 

السيد الوزير.
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السيدات والسادة النواب،

 السؤال األول من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا صم لحيكر:

شكرالا وي لا رئيس،

احنا في فريق العدالة والتنمية، اختارينا باش نطرحو هاذ السؤال 
اليوم باش أوال نعبرو على االستياء ديالنا الكبير والقلق ديالنا البليغ 
السلمية  التعامل مع عدد من االحتجاجات  تعرفه  ما أصبحت  إزاء 
واملظاهرات العمومية من تجاوزات، ثم باش نطلبو منكم توضحو أشنو 
هي اإلجراءات والتدابير اإلستعجالية باش توضعو حد لهاذ التجاوزات 
التي تمس بكرامة املواطن وت�ضيء إلى الوضع الحقوقي باملغرب الذي ال 

تنقصه الشوائب؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا ودقدلخربوش:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن التدابير الحكومية املتخذة في 
تدبير االحتجاجات التي تعرفها العديد من مدن وأقاليم اململكة؟

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال املوالي للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

ا أائبلا وي لجماللبن ورقنلكريمي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن كيفية تعاملكم مع االحتجاجات 
السلمية األخيرة في اآلونة األخيرة والتي جوبهت بعنف غير مبرر؟

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال املوالي للفريق اإلشتراكي.

ا أائبللا وي 9لحأانلرحاب:

ا وي لا وزير،

ا واد9لقا وي اتلا وزراءلأيضا،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

تنساءلوكم عالش الدولة تتدخل بطريقة عنيفة في االحتجاجات 
الرباط؟ هاذ االحتجاجات  في  في الحسيمة وال  تتعرفها بالدنا ال  اللي 
ما�ضي غير في هاذ 2 د املناطق، في املغرب كامل كل االحتجاجات السلمية 
تتعامل فيها بعنف، نفس املظاهرة كّدار في الرباط وحدة أخرى كّدار في 
الدار البيضاء، في الرباط تتواجه تتفرق بعنف وفي الدار البيضاء يسمح 
لها، عالش هاذ اإلزدواجية في التعامل؟ اشنا هي اإلجراءات اللي تتقومو 
بها وكيفاش يمكن املغاربة يفهمو على أن هاذ ال�ضي ما�ضي ردة حقوقية 

وأن هاذ ال�ضي عندو مسار آخر؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال املوالي من الفريق الحركي.

ا أائبلا وي لمحم لمب يع:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ال يختلف اثنان في كون املغرب يعيش اليوم تحوال 
ديمقراطيا وانتقاال سياسيا مهما، في هاذ اإلطار تشهد بعض املناطق بين 
الحين واآلخر تظاهرات واحتجاجات، نسائلكم كيف تتعاملون مع هذه 

الظاهرة؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال األخير في هاذ املحور للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ملاذا تعتمدون فقط على املقاربة األمنية في مواجهة 
اإلحتجاجات؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

إذن نمر إلى جواب السيد الوزير في حدود، تفضل السيد الوزير 
للمنصة، 8 دقايق و41 ثانية إن شاء هللا.

ا وي لعب لا وافيل فتي2لقزيرلا  اخليل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

تفاعال مع أسئلة السيدات والسادة النواب حول تعامل القوات 
العمومية مع الوقفات االحتجاجية، أتقدم ببعض التوضيحات من 
أجل تنوير ممثلي األمة ومن خاللهم الرأي العام الوطني بشأن مالبسات 

املوضوع.
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خيارا  اإلنسان  بحقوق  النهوض  من  جعلت  املغربية  اململكة  إن 
الجاللة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  فيه،  رجعة  ال  إستراتيجيا 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، الذي حرص على أن يكرس هذا 

التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز.

ولعل ما يميز التجربة املغربية، هو التقدم الحاصل على املستوى 
العملي من خالل االرتقاء باملمارسة املهنية ملختلف مكونات السلطات 
املبذولة من  املجهودات  إلى مستويات جد مشرفة بفضل  العمومية 

طرف الدولة، ومختلف القوى الحقوقية الحية.

إن مجهودات املغرب في هذا الشأن حظيت بتقدير واحترام عدة 
التنمية  مؤشرات  تقييم  في  باملوضوعية  لها  مشهود  دولية  جهات 
السياسية والتطور الديمقراطي، هذه املكتسبات ال يمكن تحصيلها 
اعتباطيا أو بالصدفة بل هناك تتبع دقيق لألوضاع الداخلية للدول 
حقوق  مجال  في  العاملة  الدولية  الهيئات  تعتمدها  صارمة  ومعايير 
اإلنسان في التعامل مع الحكومات، وهي الهيئات التي نشتغل معها بكل 
جدية من أجل اإلستفادة من التقدم الحاصل على املستوى الدولي في 

هذا املجال.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

عرف الحق في التظاهر واإلحتجاج السلمي في بالدنا خالل السنوات 
األخيرة تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه السلطات العمومية بشكل 
يومي بكل مهنية ومسؤولية، وإذا كان من واجب السلطات العمومية 
العمل على اتخاذ اإلجراءات األمنية والحرص على ضمان املناخ السيلم 
ملمارسة حرية التظاهر في الشارع العام، فإن من واجبها أيضا الحفاظ 
على سلطة القانون في حالة عدم احترامه من طرف املنظمين الذي 
يلجأ بعضهم إلى الدعوة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بدون استيفاء 
املساطر القانونية املنصوص عليها، وهي الحالة التي يجسدها السلوك 
االحتجاجي موضوع األسئلة البرملانية لهذه الجلسة بمجلسكم املوقر، 
الساعة  على   2017 يوليوز   8 يوم  العمومية  القوات  تدخلت  حيث 
السابعة مساءا أمام مقر البرملان لفض وقفة احتجاجية دعت لها ما 
يعرف بلجنة الحراك الشعبي بالرباط، بدون احترام القانون سواء على 
مستوى مسطرة التصريح املعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية 
لتنظيم الوقفة والتي ال تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير 

املواطنات واملواطنين.

تدخل القوات العمومية تحت إشراف السلطة املحلية، كان بشكل 
متحضر وفي احترام تام للمقتضيات القانونية املوضوعية والشكلية، 
على عكس ما روجه له البعض حيث حرص الحامل للشارة الوظيفية 
على مطالبة الحاضرين باالنصراف وفض املظاهرة ملا يشكله من إخالل 
باألمن العام وعرقلة حركة السير واملرور. غير أن بعض الحضور أبدى 
رفضه لقرار السلطة، بل منهم من تعمد استفزاز ومواجهة أفراد القوات 

العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي مما اضطر معه القوات 
العمومية للتدخل، بتنسيق مع النيابة العامة املختصة. أحيانا الصور 
املنشورة ال تعكس حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم اإلنصات 
اتجاه أفراد القوات العمومية املكلفين بالتدخل، ال سيما إذا لجأ بعض 
إلى التظاهر بالسقوط واإلغماء إلثارة انتباه الرأي العام  املتجمهرين 

كسلوك مدروس أصبح معتادا بنية إحراج السلطات العمومية.

ادعوا  الذين  املتظاهرين  يتلقى  أن  على  الحرص  تم  ذلك،  ومع 
اإلغماء وعددهم 12 شخصا العالجات الضرورية، حيث تم نقلهم إلى 
املستشفى الجامعي ابن سينا علما أن حالتهم الصحية كانت عادية 
جدا، في املقابل تعرض عميد شرطة ممتاز إلصابات من جراء إستعمال 
العنف من طرف بعض املتظاهرين نقل على إثرها ملستعجالت نفس 

املستشفى وسلمت له شهادة طبية أمد العجز فيها 25 يوما.

موقف السلطات من أجل فض الوقفة املذكورة محكوم بالقانون 
وبدورها في تقدير املصلحة العامة فقط وال �ضيء غير ذلك، فال وجود 
هناك  يكون  فعندما  املخالفين،  اتجاه  القانون  تطبيق  في  لإلنتقائية 
أو  الغير  بحرية  مباشرة  تمس  قد  تصرفات  عبر  العام  للنظام  تهديد 
تؤدي إلى إرباك سير العمل ببعض اإلدارات أو تف�ضي إلى عرقلة حركة 
السير وإحتالل الساحات العمومية، وإلحاق األضرار باملمتلكات العامة 
والخاصة آنذاك يصبح تدخل القوات العمومية تحت رقابة القضاء 
مسألة ضرورية تدخل في صلب املهام امللقاة على عاتقها مع تحديد 

مسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوزات أو خروقات في هذا املجال.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لقا أوابلاملحترمون،

إن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة، يعتبران 
إلى  بحاجة  فبالدنا  عنهما،  للديمقراطية  غنى  ال  أساسيتين  ركيزتين 
الحريات كما هي في حاجة إلى األمن العمومي، ومن تم يبقى من الضروري 
الحرص على التوفيق بينهما، هذه املعادلة تحيلنا على استحضار حاجة 
أي مجتمع إلى املوازنة بين الحقوق والواجبات، فال يمكن توفير مقومات 
العيش املشترك بدون ترسيخ ثقافة مواطنة تحترم القانون وتدرك بأن 
حدود حرية شخص ما تقف عند حدود حقوق وحريات املواطنين، 
وعيا بأن النجاح بكسب هذا الرهان يكت�ضي عنصرا حاسما ملجتمع 
ديمقراطي متحضر، فقد حرصت الوثيقة الدستورية للمملكة على 

تأطير هذا الجانب بشكل واضح وجلي.

تبث أن إعمال القانون تصرفا غير دستوريا؟ أليست قوة الدولة 
تقاس بمدى احترامها واحترام مؤسساتها ومواطنيها لسلطة القانون على 
حد سواء؟ ثم أليس من املفروض في من يشكك في السلطات العمومية 
أن ينطلق من نفسه عبر إعطاء النموذج في احترام األحكام القانونية 
الخاصة بممارسة الحريات العامة واملعمول بها بجميع الديمقراطيات 

املتطورة والصاعدة منها؟
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أعتقد جازما أن تحقيق هذا املبتغى يحتاج إلى تعبئة جميع املكونات 
املجتمعية، من مواطنين وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية ومدنية 
ووسائل اإلعالم ومؤسسات الدولة، كل من موقعه إلثراء املمارسات 
الحقوقية. وفي هذا الصدد، البد من األخذ بعين اإلعتبار أن تقدير 
األوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم فضال عن مدى احترام الشرعية 
القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خاللها تقييد سلوكات السلطات 
العمومية في شموليته. ذلك فقط من سيحدد هل نحن في اإلتجاه 
الصحيح أم ال؟ هل هناك تراجعات أو نكوص في مجال حقوق اإلنسان 
الجواب سيكون ال. كيف  تأكيد  بكل  البعض؟  يدعى  والحريات كما 
سيكون هناك تراجع واإلحصائيات التي نتوفر عليها تشير إلى أنه خالل 
سنة 2016 فقط، تم بكل حرية تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع 
العام أي 39 مظاهرة يوميا. كيف سيكون سيكون هناك النصوص 
والسلطات العمومية تجاوبت إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع 
العام خالل النصف األول من السنة الجارية، أي بنسبة 50 مظاهرة 

يوميا، كل هذا الكم الهائل من املمارسات الحقوقية في الشارع العام لم 

يتم تسجيل أي توجه سلبي من طرف السلطات العمومية أو أي تدخل 

أمني خارج الضوابط القانونية املعمول بها كتعبير راقي من طرف الدولة 

واملواطنين حول ما وصل إليه النموذج الديمقراطي املغربي املتميز.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

لتحقيق  يلزم  ما  بكل  قيامها  إثر  للدول  الطبيعي  السير  كان  إذا 

مقاصد املواطن ورعاية حقوقه وعلى رأسها الحق في اإلحتجاج السلمي، 

فإن نجاحها في مهمتها هاته يقت�ضي كذلك صون هذا الحق من عبث 

املستبدين وأنصار الالقانون.

واإلحتكام  القانون  هيمنة  بأن  القول  الضروري  من  يبقى  وعليه 

ملقتضياته أوال وأخيرا، يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على 

التقدم الديمقراطي الذي يعرفه املجتمع منهجا وسلوكا وممارسة فمن 

يعمد إلى تبخيس عمل املؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير 

أحزاب  من  وممتلكاتهم،  أمنهم  وحماية  وحقوقيا  سياسيا  املواطنين 

سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إال الذين في 

قلوبهم زيغ فيتبعون ما يلبي حساباتهم الضيقة.

إن الديمقراطية أسلوب ملزم للجميع، بدءا من مؤسسات الدولة، 

وانتهاء  واملدنية،  والنقابية  السياسية  الوساطة  بمؤسسات  ومرورا 

الجميع  والتزام  باملؤسسات  عالقته  وفي  العامة  حياته  في  باملواطن 

ومجتمعاتها.  الدولة  بين  مشتركة  ثقة  خلق  في  يسهم  بالديمقراطية 

الحمد هلل أن اململكة املغربية تسير في هذا اإلتجاه الصحيح كبلد قوي، 

بلد مستقر، بلد يعيش...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا، إيال كان تعقيبات إضافية من بعد 
شكرا لكم السيد الوزير. نمر إلى التعقيبات السيدات والسادة النواب، 

البدء بفريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لمصطفىلالحيا:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

منذ فتحنا أعيننا واحنا كنسمعو واحد الحكمة كتقول »الجواب 
ما ترى ال ما تسمع«. هللا يخلف على وسائل التواصل االجتماعي اللي 
الحمد هلل والت كتفضح كل�ضي. أما كن كنا باقيين في االيام ديال التكتم 

اإلعالمي، علم هللا حالتنا كيف غتكون.

اللي بغيت نقول السيد الوزير، أن هديك التجاوزات اللي وقعات 
مدانة بمقتضيات الدستور، صريحة ومدانة بمقتضيات القوانين ذات 
ملقاربة  محتاجينش  ما  اإلنسان.  بمقتضيات حقوق  ومدانة  الصلة، 
أمنية فهديك املنطقة، محتاجين مقاربة سياسية شاملة وهاذ ال�ضي 
كتغفلو عليه وما عرفتش فين غادية البالد، السيد الوزير، خاصنا 
مقاربة سياسية شاملة باش نصلحو ما أفسد الدهر، وباش نصلحو 
هذاك ال�ضي مخلفات ديال التحكم واملخلفات ديال التحكم املفرط، 
اللي خالت واحد، وخاصنا نرجعو الثقة للمؤسسات، ألن هاد ال�ضي اللي 

ّدار تمة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا ودقدلخربوش:

الدستور،  الوزير، احتجاجات واإلحتجاج هو حق يكفله  السيد 
والحمد هلل نحن في بلد ديمقراطي اختار ثقافة حقوق اإلنسان كخيار 
ال محيد عنه وال رجعة فيه، راكمنا تجربة طويلة يشهد بها العدو قبل 
الصديق، اإلحتجاج هو تعبيرعن حاجة، وغالبا املطالب ديال الساكنة 
هي مطالب الشغل والكرامة والصحة ومحاربة الفساد، نحن في فريق 
التجمع الدستوري ندعو الجميع إلى نزع فتيلة االحتقان السيا�ضي في 
بالدنا وعدم الركوب على االحتجاجات اللي في الحسيمة أو في مناطق 
أخرى، كما نعتبر أن النقاش اليوم في البرملان هو املكان الطبيعي لهذا 

النقاش على االحتجاجات في بالدنا.

السيد الوزير، ندعوك أيضا إلى اعتماد مقاربة شمولية وقائية، 
بمعنى ما�ضي غير املقاربة األمنية، املقاربة التنموية أيضا خاصها تعتمد، 
خاصنا فرص الشغل، خاصنا نشوفو األسباب التي تدعو املواطنين 
لإلحتجاج، نعطيك مثال، وقفة كانت في مدينة تيموالي في كلميم وكانت 
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في املدينة ديال كلميم خالل األسابيع املاضية، املطالب بسيطة جدا، 
محاربة الفساد والتدخل ديال اإلدارة الترابية اللي انتما مسؤولين عليها 
في مجموعة من القضايا، 51 استفسار توجهو لرئيس البلدية من اإلدارة 
الرك  التجزئة  الساعة نجهل املصير ديالهم،  إلى حد  الترابية ديالكم 
االصفر3000 مواطن بغاو غير الحق في السكن، باش تعطيهم البلدية 

الرخص اآلن الشباك معطل.

تعتمدو  وباش  تزورونا  باش  الوزير  السيد  نطالبكم  حنا  لذلك، 
املقاربة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

ا أائبلا وي لجماللبن ورقنلكريمي:

تفاعال مع جوابكم، نود أن نؤكد جميعا أن التظاهر السلمي حق 
مشروع ومضمون دستوريا، وبالتالي وجب تفادي أي مظهر من مظاهر 
العنف بشتى أنواعه، ألن اليوم نحن في حاجة إلى املزيد من التهدئة 
وبناء صرح املكتسبات الديمقراطية والحقوقية، املغرب خطى خطوات 
حقوقية كبيرة يشهد بها، فمثل هذه الصور تؤثر سلبا على منظومتنا 
الحقوقية، وبالتالي وجب التحلي بصيغ الحوار والتواصل الدائم وأيضا 
مقاربة تنموية شاملة واإلستجابة للمطالب املشروعة الشعبية بشتى 
أنواعها ألن فيها الخير لبالدنا وللوطن، وبالتالي كل مظهر من مظاهر 
من  بد  فال  وعادل،  مشروع  شعبي  مطلب  عن  تعبير  فهو  االحتجاج 
الحكومة أن تستجيب من خالل برامج واقعية وتنموية تأخذ بمعيار أن 
الشعب املغربي اليوم تواق إلى املزيد من العدالة اإلجتماعية واملزيد من 

املكتسبات االقتصادية واالجتماعية.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب من الفريق اإلشتراكي.

ا أائبللا وي 9لحأانلرحاب:

هادي في 2011 خرجت 56 مسيرة في املغرب كامل، وما تقمعت 
حتى �ضي مسيرة، وبقاوا املغاربة كيحتجوا بكل حرية، قيمة دولتنا في 
احترامها لحقوق اإلنسان، قيمة دولتنا في احترامها للحق في التظاهر، 
قيمة دولتنا وقيمتنا كاملين كمغاربة في احترامنا للحريات، عارفين أنه 
بادلين مجهود كبير لالستجابة للمطالب في الحسيمة، على املستوى 
املجهود على  في هاذ  املستوى اإلجتماعي، نستمرو  اإلقتصادي وعلى 
املستوى الحقوقي، بالدنا محتاجة للحوار واإلنصات وخلينا نحتجوا 

باش يمكن غدا نستاجبو ألكثر مطالب املغاربة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب من الفريق الحركي.

ا أائبلا وي لمحم لمب يع:

السيدات والسادة،  أقدر مسؤولياتكم، حضرات  الوزير،  السيد 
نحن نعيش اليوم لحظة دقيقة، مغربنا وطننا يسائلنا اليوم، هاذي 
مسؤولية ديالنا األمن ديالو، اإلستقرار ديالو، تيساءلنا اليوم، املجال 
هذا  من  أكثر  يسمو  املوضوع  السياسوية،  للمزايدات  مفتوحا  ليس 
بكثير، إذا كنا نحن مع املطالب اإلقتصادية واإلجتماعية املشروعة، 
فال يمكن أن نكون مع ما يهز البالد ويهدد اإلستقرار ديالها وفي التوابث 
ديالها، نحن مغرب لنا استثناء في األمن، في اإلستقرار، في التنمية، في 
التاريخ، مسؤوليتنا اليوم أن نحافظ على هذه املكتسبات ونرقى بالبالد 
من خالل التأطير، من خالل الحضور، مسؤولية األحزاب والنقابات 
واملجتمع املدني والحكومة كذلك، استبشرنا خيرا أن املبادرة الحكومية 
ستنزل إلى الجهات لتنصت إلى الشعب وممثلي الشعب للتعاقد فيما 

يشغل بال املواطنين..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب من الفريق اإلستقاللي.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسي:

ظاهرة االحتجاجات ارتفعت ببالدنا بشكل ملحوظ خالل السنوات 
السيا�ضي  التحول  نحو  إيجابي  مؤشر  وهو  الحال  بطبيعة  األخيرة، 
فلذلك  نخافو،  ما  بال  البلد،  يعرفه  الذي  اإلجتماعي  واإلنفراج 
االحتجاجات كلها كانت سلمية وخاصة بمدينة الحسيمة، لم أرى مثلها 
في العالم في التأطير وحماية املمتلكات واملرافق، حتى سيارات األمن، 
%100. لألسف تم  %1000 ما�ضي  فلذلك كانت احتجاجات سلمية 
مؤخرا التعامل معها بمقاربة أمنية واملقاربة األمنية غالبا ما تحصد 
اليابس واألخضر، البريئ واآلخر. وإن كانت االحتجاجات كلها سلمية ما 
فيهاش اآلخر. فلذلك املقاربة التي يجب أن تعتمد ألن اإلحتجاجات في 

كل مكان السيد الوزير، شحال خاصكم من رجل األمن؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ السيدات السادة 
للتعقيبات  في املوضوع. إذن نمر  بغاو تعقيبات إضافية  اللي  النواب 

اإلضافية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لمصطفىلشأاقي:

يكفي أن نسمي الحكومة حكومة اإلعتقال والقمع ومنع اإلحتجاجا 
ت السلمية، إنكم تلعبون بالنار وتقامرون بمصير البالد مع األسف.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الفريق االستقاللي.
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ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسي:

تؤدي  ال  أبدا،  �ضي  في  تفيد  لن  األمنية  املقاربة  أن  قلت  كما 
اإلجتماعية  التنموية  املقاربة  الحقيقية،  فاملقاربة  لإلحتقان،  إال 
واإلقتصادية للمناطق، فكل املظاهرات كانت سلمية %100، فلذلك 
في الحسيمة اآلن تم منع مسيرة بطبيعة الحال، ولكن املطلب األسا�ضي 
املعتقلين،  عن  باإلفراج  املشكل  حل  هو  الحسيمة  إقليم  لساكنة 

والسالم عليكم.

ا وي لرئيسلالجلول:

فريق العدالة والتنمية.

ا ذ ا لل فريقل رئيسل اةزميل اةزميل ادريسل ا وي ل ا أائبل
قا تأميل:

شكرالا وي لا رئيس،

اللي بغيت نقول هو أن ما يتعلق باإلحترام ديال الحقوق وديال 
الحريات، هذه مبادئ محكمات جاء بها الدستور ويفتخر بها املغاربة، 
كل املغاربة، لذلك السيد الوزير، منين تقدم لكم نواب ديال األمة 
النموذج  هذا  على  فذلك حرصا  التراجعات،  بعض  مالحظات حول 
املغربي الناصع، الذي نحبه حتى النخاع. لذلك هاذ املالحظات خوذوها 
على وجه النصح، ألن بالدنا ناصعة بغيناها تبقى كذلك. وهاذ املالحظات 
ينبغي أن تؤخذ بعين اإلعتبار في الحفاظ على الحقوق، في الحفاظ على 
الحريات، على السلمية ديال احتجاجات وعلى القوات األمنية، حتى 
قوات األمن حنا حريصين على الصورة ديالها وحريصين على املكانة 

ديالها في هاذ البالد.

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب إضافي آخر التجمع الدستوري. الصوت

ا أائبلا وي لحمادلأي2لبها:

شكرالا وي لا رئيس،

بالطبع السيد الرئيس كلنا للمواطن ومن أجله وكذلك مع النهوض 
بحقوق اإلنسان وتطبيق القانون والحفاظ على سلطة القانون وكذلك 

مع املصلحة العامة وأمن واستقرار بالدنا.

نحن في فريق التجمع مع املقاربة اإلستباقية والتنموية، وهنا السيد 
الرئيس، كنطلبو من السيد الوزير يكون اإلنصات للمواطن، وتكون 
كنعيشوها  اللي  املشاكل  أغلب  راه  ديالنا،  املسؤولين  في  املصداقية 
اليوم كتجي في الحقيقة في عدم اإللتزام بما هو كيتقال للمواطن، راه 
في الحقيقة ما نظلموش حتى املواطن ديالنا اللي كنواعدوه اللي عندو 
إشكالية ديال املاء، ديال الكهربة، ديال الشغل، ديال الشباب، ديال 

ولكن  يتظاهر،  باش  هو  نظلموهش حتى  ما  من حقو  فهذا  اإلدارة، 
كذلك دائما نحن مع تطبيق القانون ومع العدالة اإلجتماعية في توطيد 

املشاريع باش املغرب ديالنا كلو يم�ضي بوتيرة وحدة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن السيد الوزير اآلن الوقت 
اإلضافي عندكم في التعقيبات الرد، إيال بغيتو السيد الوزير باش تردو 

على التعقيبات اإلضافية تفضلوا السيد الوزير في ما تبقى من الوقت.

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

أنا بغيت نضيف 2 د النقط، النقطة األولى وإذا كان �ضي دليل على 
تعامل د القوات العمومية مع االحتجاجات، كيف قلت دابا عاد، في هاد 
6 شهور األخيرة، معدل 50 احتجاج يومي على صعيد اململكة، أغلب 
االحتجاجات حتى واحد ما كيسمع بها، في جميع مناطق املغرب حتى 
واحد ما كيسمع بها، 50 احتجاج يومي ما كاينة حتى �ضي مقاربة أمنية 
ما كاين حتى �ضي تدخل، لكن في بعض الحاالت ونقولها ونعاودها، من 
أجل حماية األمن العام، من أجل حماية املكتسبات، من أجل حماية 
املمتلكات، من أجل حماية حق السير والجوالن، البد على السلطات 
العمومية أنها تتدخل، وهذا ما�ضي عندنا أن في املغرب فقط، في العالم 
كامل كتشوفوه، اآلن إيال بدينا نتحاكمو على التصاور ديال الفيسبوك 
ونبنيو املواقف ديالنا، هاذي هضرة أخرى، اللي نقدر نقول لكم بأنه 
القوات العمومية كيتدخلو في إطار القانون وتحت الرقابة ديال القانون، 
الرقابة ديال النيابة العامة، وأي مس كيتم املتابعة ديالو، هاذي مسألة 
مفروغ منها، وهاد �ضي اللي وصلنا له اليوم بفضل العمل الجاد اللي 
تدار سنين وسنين هاذي، واللي آخرها أنه الدستورد بالدنا ركز عليها 

ومكتوبة بخط عريض، أسود فوق أبيض، هاذي مسألة مفروغ منها.

ثانيا املقاربة، املقاربة األمنية ما كايناش، هاد املقاربة األمنية بحال 
اللي تكلم في �ضي موضع كيتم القمع ديالو، العكس اللي كاين، هو أن 
املقاربة األمنية ما كاينش نهائيا التفكير فيها، كاين مقاربات عدة كتقوم 

بها الحكومة من أجل حل املشاكل اللي مطروحة على صعيد اململكة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي السؤال السابع السيدة 
السادة النواب من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب لطرح 

السؤال، حول وضعية عمال اإلنعاش، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لصالحلاملا وكي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، يعيش عمال اإلنعاش الوطني في األقاليم والعماالت 
وكذلك املياومون في الجماعات املحلية وضعية أقل ما يقال عنها أنها 
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ال تحقق كرامة اإلنسان، سواء على املستوى اإلداري، مستوى األجرة 
وغيرها من املستويات. لهذا السيد الوزير، نسائلكم ماهي اإلجراءات 

التي ستقومون بها إلنصاف هذه الشريحة من املواطنين؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

السيدات والسادة النواب املرجو اإلنصات، الجواب السيد الوزير.

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

إلى  للعودة  يقودنا  الوطني،  اإلنعاش  عمال  لوضعية  نتطرق  إذ 
اإلستراتيجية التي أحدث بموجبها هذا القطاع، واملتعلق برقي البادية 
وازدهارها. هذه اإلستراتيجية والتي تتلخص في محاربة البطالة والقدرة 
على تعبئة اليد العاملة، بهدف إشراكها من خالل فتح أوراش موسمية 
إلنجاز مشاريع تنموية محلية اقتصادية وإجتماعية. ثم إن هذه اليد 
العاملة وبمقت�ضى الظهير املحدث لها تعتبر في وضعية غير نظامية ما 
دامت صبغة اشتغالها في األصل ال تكت�ضي صبغة الديمومة، وما دامت 
فئة  من  العكس  على  وليس شهريا،  يوميا  أجرا  عملها  تتقا�ضى عن 
قارة  نظامية  وضعية  في  يعتبرون  الذين  العمومية  اإلدارات  موظفي 

ورسمية.

ولهذا، فإن فرص الشغل املحدثة بقطاع اإلنعاش الوطني تكت�ضي 
في األصل طابعا آنيا وظرفيا وال تترتب عنها عالقة شغل دائمة. بحيث 
تعمل هذه الفئة من العمال في إطار أوراش موسمية، بميادين مختلفة 
كالنظافة وصيانة املساحات الخضراء وتتقا�ضى على ذلك أجور تكتسب 

على أساس الحد األدنى لألجر املعمول به في القطاع الفالحي. شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب، تفضل 
السيد النائب.

ا أائبلا وي لإبراهيملبوغضن:

شكرالا وي لا رئيس،

شكرالا وي لا وزير،

استمعنا للتعقيب ديالكم السيد الوزير، ولكن كنقصدو بعمال 
التابعين  العمال  األولى هي  الفئة  فئتين أساسيتين:  الوطني  اإلنعاش 
للعماالت؛ الفئة الثانية هي العمال املياومون واملؤقتون والعرضيون 

التابعون ملختلف الجماعات الترابية.

السيد الوزير، هاذ الفئة من العمال كيشتغلو في قطاعات أساسية 

التدخل ديالكم، لكن الظروف ديال االشتغال ديالهم  في  كيفما جا 
ظروف قاسية، ظروف شاقة، ظروف متعبة، بل أحيانا السيد الوزير، 
يمكن أن نقول بأنها ظروف حاطة بالكرامة اإلنسانية. السيد الوزير، 
الوضعية اإلدارية ديال هؤالء العمال أوال تيعانيو من غياب إطار قانوني 
من  أزيد  عليها  فات  تقريبا  الوزارية  واملذكرة  ديالهم،  العمل  كينظم 
عشرين سنة وهاذ العمال ال يتمتعون بأي حقوق إدارية، غياب الحد 

األدنى لألجور...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ فريق العدالة والتنمية 
تفضل.

ا أائبلا وي لالحوينلحريش:

ا وي لا رئيس،

البد أن نميز بين وضعية عمال اإلنعاش الوطني بشكل عام، العمال 
املياومون والعرضيون الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعات، 
ويؤدون خدمات جليلة نحييها من هذا املنبر، لكنهم يعانون من الحرمان 
وغيرها  تغطية صحية  العطل، ال  ال  تقاعد،  ال  الحقوق:  أبسط  من 
من الحقوق اللي صرنا اليوم في وضع يجب أن نتجاوزها، لذلك احنا 
للبحث عن  كبرملان وكحكومة،  وأنتم  نحن  الوزير،  السيد  مطالبون 

صيغة قانونية جديدة لتسوية وضعية هؤالء وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير بغيتو الرد على 
التعقيبات؟

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

نقط فيما يخص اللي يمكن نقول أنهم األغلبية ديال هاذ العمال 
La carte RAMED هادي كانت خطوة أولى؛  مجهودات تعطات لهم 
الخطوة الثانية هو أنه كاين هناك تفكير جدي بإيجاد طريقة للتقاعد، 
كيف كاين في بعض املهن اللي هي متطابقة... يعني عندها نفس الصبغة 

فحال هاذ العمال، إذن كاين واحد التفكير على صعيد الوزارة ...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي من فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لسليمانلحو يش:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،
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السيد الوزير، نسائلكم عن برنامج الحكومة املتعلق بإدماج الباعة 
املتجولين في القطاع املنظم؟

ا وي لرئيسلالجلول:

الجواب السيد الوزير.

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

السنة  خالل  فيه  والعمل  فيه  التفكير  بدى  اللي  البرنامج  هاد 
الفارطة، هادي تقريبا سنتين، الهدف ديالو هو أنه يلقاو واحد الحل لهاذ 
اإلشكالية د الباعة املتجولين اللي كتعرفهم جميع املدن املغربية، و في 
هاذ اإلطار تم خلق 4 د األنواع ديال األسواق اللي كتستهدف 4 د الفئات 
 les marchès de ديال هاذ الباعة، كاين اإلطار األول هو أسواق األزقة
rue والهدف منو هو اإلبقاء على الباعة وتنظيم الفضاءات الحالية 
فين كاينين هما، كاين الفئة الثانية هي اللي كتخرج للبيع بالتجوال 
الفئات  ببعض  اللي خاص  les commerces itinéraires، هذا  يعني 
باش  بالدراجات  ديالهم  التزويد  تم  واللي  إلخ،  السمك  بائعي  فحال 
 les marchès يمكن لهم يتحركوا، الفئة الثالثة هي األسواق الدورية
périodiques اللي هي كتهم بعض الفضاءات اللي كيعملو فيها خالل 
واحد الفترة محددة حسب األيام وحسب الساعات، يعني خالل أسبوع 
 les marchès permanentsإو خالل اليوم، وأخيرا هما األسواق القارة
اللي الهدف منهم أنهم لتهيئة املجال فين يمكن يستقرو هاد النوع ديال 
عاد  اللي  كاين مدن  باش خدامين..  االستراتيجية  هي  هادي  التجار، 

بدات.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لسليمانلحو يش:

السيد الوزير، نتواريج العدد ن الباعة املتجولين يتمنضانت كبريد 
سونت ك جرادي سون غافوران السوق سون ك موثان يدجى واخا سنو 
الحق أديسون، ولدلك إيودانا إيودان خاص أدسنخدمنت يخا سنيك 
ما نيغ أراحن أدسون أدينين منظمون يخصا غسنيري الحقوق نسين 
ألن انت في أي باعة متجول إال واخاس األسرة واناس تيلي غاس العائلة 
يخصا يودنا أنبد مع سبيل املثال دي الناظور عامين سكما تيعدو 8 
موجود تمواغ نيغا ن السوق والو ما ميناغ األحباس انت في مساطر 
معقدة ما نوح غشان طموح، ولدلك نشين قنتعانان زنويو دان أديعين 
كالكرامة، أبعدن غيودان إيغادجا في حونا أدعيشن الحياة تصبحانت، 
ألنهم مواطنين كيمعنى ياضينين يخصا انفكا يخصا ما غيك الباعة 
املتجول، نيغي نوا يخدم أغاسيري الحق نيس يخصا نامشا نك السيدة 
أغاسيري الحقوق نيس، سوالغ نيك س تماويغت السيد الوزير باش 
يتفهم مليح، باش أوصلغ الفكرة ألن املشكلة ييك املشكل عويص جدا 

إيودانا مواطنين دي مغرابيين يخصا غسنيري الحقوق نسين يخصا 
تمتعين س كامل الصالحيات يتجان ال غي البرملانيين وال غي الوزاراء وال 

غي أي حاجة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ تعقيب إضافي آخر؟ 
إذن تفضل تعقيب إضافي األصالة واملعاصرة، تفضلوا فريق األصالة 

املعاصرة للتعقيب اإلضافي.

ا أائبلا وي لسذي لا ضور:

شكرالا وي لا رئيس،

من طبيعة الحال أوريمكن غي أتافق دي يكماتنيغ يساولن، اللي 
يساولن في الفئة ياد يحتادجان، ولكن خاصنا نقولو بكل صدق أنه 
الظاهرة ديال الباعة املتجولين في هاذ السنوات األخيرة عرفات واحد 
النمو، نمو سلبي اللي حقيقة بدات كتشوه املدن ديالنا الكبيرة. فإيال 
خديت كنموذج أكادير، تنالحظوا بأن هناك فو�ضى عارمة في إحتالل 
امللك العمومي، دون سند قانوني كفضاء للتجارة الغير القانونية الثابتة 
واملتحركة. وهاذ ال�ضي غادي نالحظوه في عدة مواقع، محيط املركب 
تجاري لسوق األحد، بجانب املساجد، الشوارع الرئيسية، الساحات 
واملرابد العمومية، وla corniche د أكادير اللي تصرفات عليه ما يزيد 
على350 مليون درهم، أصبح عبارة عن فضاءات اللي هي مملوءة بالباعة 
املتجولين. أسباب استفحال هاذ الظاهرة، هناك بطبيعة الحال فشل 
األسواق النموذجية، ومع األسف السيد الوزير، هاذ النماذج اللي غادي 
تجيبو راه دارت تجربة، بدينا تجربة فشالت، تساهل قسم األمالك 
الجماعية في محاربة هذه الظاهرة، ومهادنة السلطة لهم، اإلستقواء 
ببعض املنتخبين املسيريين للجماعات، اإلكتفاء بالحمالت املوسمية في 
غياب خطة واضحة ملواجهة هذه الظاهرة، تواطؤ أرباب بعض املحالت 
التجارية واملقاهي في إحتالل امللك العمومي، ما أدى إلى إحتالل ثاني 
املرات الراجلين، بل أكثر من هذا أنه يتم كراء مواقع بالقرب من املحالت 
التجارية ودائما سوق األحد نموذجا، استفادة بعض الجهات بشكل غير 
القانوني من إتاوات تفرض على الباعة املتجولين مقابل السماح لهم 
باستغالل امللك العمومي، غياب التنسيق بين األمن والسلطات املحلية 

واملجالس املنتخبة، كذلك نعتبر .....

ا وي لرئيسلالجلول:

انتهى  والتنمية،  العدالة  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير الرد 

على التعقيبات تفضلوا..، الوقت السيد الوزير.

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

اإلستراتيجية اللي دارت الهدف منها أنها توضع الخطوط العريضة، 
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اللي  املحلية،  السلطات  مع  املنتخبين  السادة  على  كيبقى  اللي  لكن 
هما اللي عندهم معرفة بامليدان، هما اللي يمكن يلقاو حلول حقيقية 
لإلشكالية. وإذا ما خدموش السادة املنتخبون مع السلطات املحلية 
في عين املكان إليجاد الحلول، راه حتى ما يمكن تكون، حنا عاطيين 
االستراتيجية العامة، العامة اللي كنتمشاو فيها، لكن هذا ما كيمنعش 
أننا نلقاوا حلول أخرى لإلشكاليات اللي مطروحة على الصعيد املحلي، 

يعني تمة فين يمكن الحلول الحقيقية نلقاوها.

سنيغ  مليح  سنيغ  الرئيس  السيد  الناظور،  مدينة  يخص  فيما 
الناظور مليح ماال زونغ أونيغ يخصا كل�ضي أديكا أدخدم أدفنفاوبات 

سواد يدجان سوا باش أتفنت الحلول املشاكل ني يلقاع ، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

التجمع  فريق  من  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري، السؤال املوالي فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

النائب، تفضل.

ا أائبلا وي لمو ودلبركايو:

شكرا السيد الوزير، السؤال ديالنا عن مآل مشاريع إعاددة تهيئة 
بعض مدن وأقاليم اململكة؟

ا وي لرئيسلالجلول:

جواب السيد الوزير.

ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وي اتلقا واد9لا أواب،

كتعرفوا كاملين عرفت مجموعة د املدن ديال اململكة، عرفت برامج 
والطرق  والصلب  السائل،  تطهير  كيهم  اللي  الحضري  التأهيل  ديال 
السنوات  خالل  اإلجمالي  الغالف  الخضراء،  واملساحات  واألرصفة 
درهم،  مليار   191 تقريبا  كيبلغ  البرامج  هاذ  بدات  باش  اللي  األخيرة 
ساهمت فيه وزارة الداخلية ب 54 مليار درهم، هاذ البرامج همت تقريبا 
جل املدن املغربية دون استثناء، حيث جميع املدن املغربية عرفت 
برامج كبير صغيرة على حسب يعني اإلمكانيات املتاحة، واللي هي الهدف 
ديالنا هو أنها تعطي واحد تعطي للساكنة ديال هاذ املدن أحسن إطار 
للعيش الكريم، حيث هاذ البرامج سمحت للمدن أنها تتخلص من مدن 
عشوائية، سمحت لهاذ املدن أنها توصل املاء الشروب والكهرباء لجميع 
األحياء، سمحت لهاذ املدن أنها تحسن الولوجيات للمدن، سمحت 
أن هاذ املدن أنها تحظى بمناطق خضراء فين يمكن للناس تخرج، هاذ 
البرامج كانت برامج اللي الهدف ديالها كيف قلت أنها تعطي واحد اإلطار 

د العيش مهم للساكنة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمو ودلبركايو:

الدستوري  التجمع  الفريق  في  الوزير، نحن بدورنا  السيد  شكرا 
نثمن هاذ املجهودات ألن اعتمادات حجم 94 مليار ديال الدرهم صحيح 
أنها مجهودات مهمة جدا وأنها حسنت من السير والجوالن ومن الجمالية 
ديال املدن ديالنا، ولكن السيد الوزير اإلشكال كاين في العدالة املجالية 
اللي حنا دابا كنهضروا فيها أن هناك أقاليم وهناك جهات استفادت 
كثيرا من هاذ االعتمادات وهناك أقاليم وجماعات ومراكز الحضرية 

لم تستفد نهائيا، حنا اللي تنقولوا السيد الوزير هاذ اعتمادات مهمة 

جدا ولكن خاص املواطن يحس أن هذه االعتمادات تتصرف في إطار 

التنمية ما�ضي غير التوسيع ديال الطرق والتوسيع ديال خاص تواكبها 

مشاريع أخرى ثقافية، مشاريع رياضية ما نبقاوش آي غير في التوسيع 

ديال الطرق ونبقاو في تطهير الصلب وال تطهير السائل، كذلك هناك هاذ 

املشاريع خاصنا نربوطها بواحد املخطط ديال التنمية أو مخطط ديال 

التنمية باش على املدى القريب على املدى البعيد املدى، ثانيا تنجيوا 

حتى كنديروا األشغال السيد الوزير ونعاودوا نحفروا باش ندوزوا الواد 

الحار وندوزوا يعني خاص واحد املخطط.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ شكرا السيد النائب املحترم، هل 

هناك تعقيب إضافي ال�ضي بركايو؟ هل هناك تعقيب إضافي؟ ليس هناك 

تعقيب إضافي، إذا نمر إلى السؤال األخير عن السيدات والسادة النواب 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لابراهيمي:

ا وي لا رئيس،

بقطاع مهم هو  يتعلق مرة أخرى  املحترم، سؤالنا  الوزير  السيد 

قطاع اإلنعاش الوطني عندو دور اجتماع واقتصادي كبير خاصة في 

املناطق القروية والهشة اقتصاديا واجتماعيا إلى أن محدودية املناصب 

التي  الحدودية  األقاليم  الوزير،  السيد  األقاليم،  لبعض  مخصصة 

تعاني من وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة مثال إقليم بركان الذي 

ال يتعدى عدد املناصب املخصصة 80 منصب لهاد اإلقليم، لذلك 

نسائلكم عن استراتيجيتكم في هذا الصدد؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا جواب السيد الوزير.
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ا وي لعب لا وافيل فتي2،لقزيرلا  اخليل:

نعود مرة ثانية لهاذ املوضوع ديال اإلنعاش باش نعطيكم األرقام، 
اليوم العدد ديال العمال ديال اإلنعاش كيوصل ل 63 ألف عامل واللي 
كيطلب واحد الكتلة ديال األجور اللي كتوصل تقريبا مليار و300 مليون 

درهم، هاذ العمال هاذ العدد كامل كيتم التقسيم ديالو

على جميع األقاليم ديال اململكة، بطبيعة الحال إيال شفنا بنظرة 
يعني محددة في واحد املثل غنلقاو بأن الرقم قليل، لكن خاصنا نضربوا 
على الصعيد الوطني اللي هو كيعطي الرقم الحقيقي للناس اللي خدامة 

في هاذ امليدان.

مع األسف، اإلمكانيات باش أننا يمكن نزيدوا في العدد ديال هاذ 
العمال إمكانيات محدودة والتطور ديالها في هاد الوقت تقريبا تطور 
شبه منعدم، يعني الرقم هو نفس الرقم اللي هادي تقريبا واحد 7 
سنين وال 10 سنين باقي نفس الرقم، هذا ما كيسمح بأن هاذ نزيدوا في 
العدد ديال هاذ العمال، خاصة أنه كاين تفكير كيف قلت قبايلة، كاين 
 la تفكير أننا نوجدوا واحد الطريقة بأننا نلقاو لهاذ الناس النوع ديال
retraite، وهذا كيحتم علينا أيضا أن اإلمكانيات املادية اللي موجودة 

خاص نزيدوا فيها باش نلقاوا الحل ديال هاذ د العمال، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لابراهيمي:

السيد الوزير، الحدود مغلقة والقطاع الفالحي والصناعي كيعرف 

واحد األزمة حقيقية في اإلقليم بركان راه توقف الشبه كامل للرواج 

التجاري باإلقليم لذلك أصبح اإلقليم يعيش نوع من االحتقانات بسبب 

تفاقم البطالة خاصة في صفوف الشباب، لذلك فال بد من سياسة 

جديدة في هذا القطاع بهاذ اإلقليم، من حيث الرفع من ميزانية ومن 

عدد املناصب املخصصة للعمال، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، ليس هناك تعقيب إضافي و بهذا نكون قد استوفينا األسئلة 

املدرجة بجدول األعمال، شكرا على حسن تعاونكم.

ونمر إلى أسئلة املادة 104 هناك كلمة للسيدة النائبة مريم وحساة 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لمريملقحوا9:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة أنقل لكم االستياء الحاد..

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضلي السيدة النائبة، املرجو اإلنصات.

ا أائبللا وي 9لمريملقحوا9:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، أنقل لكم االستياء الحاد الذي ينفذ معه الصبر 
والحالة املزرية التي ال أقوى على وصفها سواء في مدينة خريبكة أو 
منطقة تيفرضين أو تزنيت التابعين إلقليم بني مالل وغيرها من املناطق 
التابعة لجهتنا الغنية باملاء، هاد املناطق السيدة الوزيرة تعرف انقطاعا 
مستمرا للماء باألسابيع ما�ضي بالسوايع ما�ضي باأليام، واألسباب مجهولة 
في تخل تام عن الساكنة املتضررة، إيال كنا هنا ننعم باملاء فبفضل 
تلك الساكنة، فبفضل تلك املناطق اللي املياه ديالها كيم�ضي للمناطق 
األخرى وهما كيطلبوا غير جغيمة ديال املاء، كيف يعقل ملدينة كمدينة 
بني مالل الحاضنة ملنابع املياه ومناطق ال تبعد عن منبع عين أسردون 
ومنابع أخرى كتعاني من هاذ املعضلة، فما بالكم بالجهات اللي الفرشة 
املائية تاعتها استنزفت كمنطقة سوس وطانطان، املاء يعد مرفقا عام 
ولكن  جاهزة،  تكون  البدائل  خاص  تقطع  إيال  االستمرارية،  خاصو 
السيدة الوزيرة ما�ضي بحال املاء ديال ورزازات وتنغير اللي له طعم ولون 
ورائحة ما اليليقش حتى الوضوء، املواطنين واخا كتقطعوا لهم املاء، 
ما تيقطعوش عليكم الخالص، ما تطلبوش منهم حتى أنهم يسمحوا 
لكم، وحتى إذا تعذر عليكم أنكم تمدوا لهم املاء الصالح للشرب تيأديو 
الفاتورة ديالها حتى على األعطاب التقنية التي تتخذونها عذرا، أدعوكم 
إليجاد حل عاجل في غياب هذه املادة يولد ضغطا في نفوس املواطانت 
واملواطنين، املواطنين يمكن أنهم يصبروا على الجوع وصابرين عليه 

ولكن العطش ال، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا الكلمة الحكومة، مرحبا السيدة الوزيرة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افيالل،ل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

السيدة النائبة، كنحييك أوال على النبرة اللي تحدثتي فيها، بالفعل 
املواطن اليوم يمكن أن يصبر على �ضيء إال على املا، وهذا دليل على أن 

املاء أصبح اآلن الحمد هلل املغاربة كلهم كيتمتعوا بها

هاذ  اإلحتجاجات،  كينوض  جدا  قصيرة  ملدة  اإلنقطاع  أن  ولو 
فصل الصيف يعني التزويد بطريقة عادية ديال املاء الصالح للشرب 
في مختلف املراكز بالخصوص املراكز التي يتدخل فيها املكتب الوطني 
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للكهرباء واملاء الصالح للشرب غتم بطريقة عادية يعني 681 مركز اللي 
كيدخل فيها املكتب الوطني للماء الصالح للشرب غتكون فيها التزويد 
بطريقة عادية باستثناء 37 مركز، 37 مركز وهادي مسألة جاري بها 
العادة في كل صيف اللي كتعرف اضطرابات محدودة نتيجة انخفاض 
القدرة اإلنتاجية ملصادر التزويد وبالخصوص األثقاب اللي كنعتمدوا 
على مصادر مائية جوفية أو انخفاض الضغط داخل الشبكة، هاذي 
مسألة مفروغ منها ومسألة أصبحت عادية وبالخصوص في الفترات 
ديال الجفاف اللي كتلي فترة الجفاف، ولكن الحكومة ما بقاتش واقفة 
أو عاجزة عن التدخل، الحكومة اآلن رصدت أكثر من 40 مليون درهم 
ملعالجة هاذ اإلضطرابات املحدودة بالخصوص املناطق اللي كتعرف 
محدودية املوارد املائية الجوفية من أجل تكثيف اإلستكشاف الجوفي 
وتجهيز أثقاب وآبار إضافية، بطبيعة الحال بناء املنظومة املرافقة لها 
من خزانات وشبكات التوزيع بالخصوص في األقاليم اللي تحدثتي عليها 
السيدة الوزيرة، السيدة النائبة املحترمة-إن شاء هللا وزيرة إن شاء هللا- 
بالنسبة لجل املناطق اللي تحدثتي عليها السيدة النائبة املحترمة هاذ 

املناطق اخرين واخا تحدثتي عليها ألنها عرفت انقطاعات نتيجة أعمال 

الصيانة، وخاص املواطن املغربي يتفهم ويكون كيصبر �ضي شوية، ألن 

البد من القيام بأشغال الصيانة سواء الصيانة ديال محطة الضغط أو 

صيانة الشبكة اللي كنضطروا فيها أن تكون فيها إيقاف ديال التزويد 

لفترات محددة مع إخبار الساكنة قصد اتخاد اإلحتياطات الالزمة، 

املناطق األخرى اللي تحدثتي فيها واللي كتعرف نوعا ما جفاف هيكلي 

وبالخصوص األقاليم ديال الجنوب الشرقي، هذا هو معطى يفرض 

ذاتوا، وحنا عندنا حلول يعني على املدى القريب وحلول على املدى 

املتوسط وحلول بإستثمارات ضخمة على املدى البعيد ألنه بالفعل 

هاذ جر املاء من املناطق اللي فيها فائض إلى املناطق اللي فيها خصاص 

كيطلب استثمارات وكيطلب..

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة وشكرا للجميع ورفذ2لالجلول.
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محضرلالجلوللا ثانيللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 2 ذو القعدة 1438 ه )24 يوليوز 2017م(.

ا رئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  تسع ساعات،  ا توقي2: 
والدقيقة الخامسة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  اةعمال:  ج قلل
التالية:

املعاهدة  على  بموجبه  يوافق   34.17 رقم  قانون  مشروع  .•
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية، املعتمدة بأبوجا )نيجيريا( في 
3 يونيو 1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي 

حل محلها االتحاد اإلفريقي

بروتوكول  يوافق بموجبه على   29.17 •. مشروع قانون رقم 
البرملان  بشأن  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة  املعاهدة 

اإلفريقي، املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 2001.

•. مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع 
بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات

مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
في املجال األمني، املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية رواندا

•. مشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم 
بين   2016 ديسمبر   2 في  بأبوجا  املوقعة  البحري،  الصيد  ميدان  في 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   12.17 رقم  قانون  مشروع   .•
الثنائي بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية

•. مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة.

•. مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
بأنتناناريفو  في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع 
2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية  في 21 نوفمبر 

مدغشقر

االتفاقية  بموجبه على  يوافق   09.17 رقم  قانون  •. مشروع 
املوقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  مدغشقر  وحكومة جمهورية 
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

•. مشروع قانون رقم 08.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية رواندا

مشروع قانون رقم 07.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 

جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   06.17 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  رواندا 

الضرائب على الدخل

•. مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول 
املعتمد  اإلفريقي،  لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  مجلس  إنشاء  حول 

بدوربان )جنوب إفريقيا ( في 9 يوليو 2002

•. مشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

•. مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع 
بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية 

املتبادلة لالستثمارات

•. مشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم 
بشأن تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

االتفاقية  بموجبه على  يوافق   03.17 رقم  قانون  •. مشروع 
املوقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية 
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة  .•
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

•. مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 
املتعلق بالتعاونيات

االستشاري  باملجلس  يتعلق   89.15 رقم  قانون  مشروع   .•
للشباب والعمل الجمعوي

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية  .•
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للسالمة الطرقية

مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب  .•
العربي لألنباء

20.17 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 )30 سبتمبر 
املدنية  للوقاية  العامة  باملديرية  العاملين  بإخضاع  املتعلق   )2016

لقواعد االنضباط العسكري.

ا وي لالحبيبلاملا كي،لرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
17 اتفاقية تهم العالقات املغربية اإلفريقية، ثم 6 مشاريع قوانين تتعلق 
ب: النيابة العامة؛ باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ 
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية؛ وكالة املغرب العربي لألنباء؛ الوقاية 

املدنية وأخيرا التعاونيات.

كما نالحظ جميعا جدول أعمال دسم، لكن البد من أن نسجل 
أجل  من  مناقشته  بصدد  نحن  ما  لبلوغ  املبذولة  الجهود  باعتزاز 
بين  اإليجابي  التعاون  مستوى  لنثمن  كذلك  ومناسبة  املصادقة، 
املجلس والحكومة. ويسعدني باملناسبة أن أتقدم بخالص الشكر لكافة 
أعضاء الحكومة وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة، وكذلك للسيدات 
واملجموعة  الفرق  والسادة رؤساء  السيدة  املكتب،  أعضاء  والسادة 
أعضاء  وكافة  الدائمة  اللجن  رؤساء  والسادة  السيدات  النيابية، 
املجلس على العناية املركزة، والجهود املتواصلة التي خصصوها للعمل 
البرملاني عامة والتشريعي بصفة خاصة، كل ذلك لترقى حصيلتنا إلى 

املستوى املطلوب.

فننتقل إلى املشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على االتفاقية 
املوقعة بأديس أبيبا في 19 نونبر من السنة املاضية 2016، بين اململكة 
االزدواج  لتجنب  الديمقراطية  الفدرالية  إثيوبيا  وجمهورية  املغربية 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الكلمة 

للسيد الوزير، تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

ا وي لا رئيس،

يقدم  للمنصة  غينوض  الوزير  السيد  هذا  خاطرك  على  جا  إذا 
االتفاقيات كلها.

ا وي لا رئيس:

كلهم؟

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

ايه دفعة واحدة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير متفق؟ طيب، متفقين؟

على اليمين؟ متفقين، على اليسار؟ وفي الوسط؟ شكرا.

-مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول 
إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لإلتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان 

)جنوب إفريقيا( في 9 يوليوز من سنة 2002؛

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   05.17 قانون رقم  - مشروع 
خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية؛

املوقع  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   04.17 رقم  قانون  -مشروع 
بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية 

املتبادلة لالستثمارات؛

-مشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن 
بين حكومة   2016 نوفمبر   19 في  أبابا  بأديس  املوقعة  التجارة  تعزيز 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛

املوقع  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   17.17 رقم  قانون  -مشروع 
بأبوجا في 3 دجنبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

نيجيريا الفدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لإلستثمارات؛

-مشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة 
رواندا  املغربية وجمهورية  اململكة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ميدان الضرائب 

على الدخل؛

- مشروع قانون 07.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بكيغالي 
2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية  19 أكتوبر  في 

رواندا، بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لإلستثمارات؛

بشأن  إتفاق  على  بموجبه  يوافق   08.17 رقم  قانون  مشروع   -
حكومة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي  املوقعة  الجوية  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛

- مشروع قانون رقم 09.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 
2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة  21 نونبر  بأنتناناريفو في 
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جمهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 
ميدان الضرائب على الدخل؛

- مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في 21 

نونبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛

بشأن  اتفاق  على  بموجبه  يوافق   11.17 رقم  قانون  -مشروع 
الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية تانزانيا املتحدة؛

الثنائي  االتفاق  بموجبه على  يوافق   12.17 رقم  قانون  -مشروع 
بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في 02 دجنبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛

- مشروع قانون رقم 13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في 
2016 بين حكومة  2 دجنبر  في  بأبوجا  البحري املوقع  ميدان الصيد 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية؛

- مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في 
املجال األمني املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛

- مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة 
يونيو   3 في  نيجيريا  بأبوجا  املعتمدة  اإلفريقية  اإلقتصادية  للجماعة 
1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل 

محلها اإلتحاد اإلفريقي؛

-وأخيرا مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول 
البرملان  بشأن  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة  املعاهدة 

اإلفريقي املعتمد بمدينة سيرت ليبيا في 2 مارس 2001.

الكلمة للسيد الوزير.

قا تذاقنل الخارجيلل ا  ؤقنل قزيرل بوريطلل ناصرل ا وي ل
ا  قسي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

تندرج كل هذه اإلتفاقيات في إطار السياسة اإلفريقية لجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، وكما تعرفون فقد عرفت هذه السياسة 
اإلفريقية دفعة قوية بفضل اإلنخراط الشخ�ضي والقوي لجاللة امللك، 
وذلك ما مكننا من تحقيق حضور قوي وانتصارات دبلوماسية مهمة 
خالل هاذ السنة. بحال اللي كتعرفو فالسياسة اإلفريقية لجاللة امللك، 
عرفت تطور مهم وقفزة نوعية على ثالثة مستويات: أوال في مداها الترابي 
ما بقاتش فقط في إفريقيا الغربية واصبحت اليوم كتهم كل مناطق 
القارة وأصبحت اليوم سياسة قارية؛ على مستوى الطابع ديالها ما 

بقاتش فقط ثنائية بل أصبح عندها إطار مؤسساتي كتشتاغل سواء في 
إطار اإلتحاد اإلفريقي وقريبا إن شاء هللا داخل املجموعة اإلقتصادية 
لدول غرب أفريقيا؛ ومن حيث املضمون ديالها فهي كتستمر في املزاوجة 
بين مشاريع صغيرة ولكن ذات أثر اقتصادي واجتماعي مهم ومشاريع 
إستراتيجية بحال أنبوب الغاز، بحال املشاريع املرتبطة باألمن الغذائي 

بإثيوبيا وبغينيا.

هاذ 17 إتفاقية هي من نوعين: كاين ثالثة إتفاقيات اللي مرتبطة 
باإلتحاد اإلفريقي، و14 اتفاقية ثنائية ولكنها هي متكاملة، االتفاقيات 
اللي كتهم اإلتحاد اإلفريقي هي تأتي الستكمال عودة املغرب إلى االتحاد 
اإلفريقي بعد توقيع في السنة املاضية على النظام األسا�ضي لإلتحاد 
اإلفريقي، بدينا واحد االشتغال حول واحد املجموعة من االتفاقيات 
كاين حوالي 60 اتفاقية اللي كيخصنا ندخلو فيها باش يكتامل العودة 
إلى اإلتحاد اإلفريقي، كاين اآلن دراسة لهاذ اإلتفاقيات بناء على األهمية 
ديالها، بناء على األولوية ديالها وبناء على مصالح اململكة املغربية فيها. 
بدينا باإلتفاقيات الثالثة اللي كتهم اللي هي يمكننا نسميوها اتفاقيات 
اإلفريقي:  اإلتحاد  في  أساسية  أجهزة  ثالثة  كتهم  واللي  مستعجلة 
مجلس األمن والسلم، البرملان اإلفريقي واملعاهدة املؤسسة للجماعة 

االقتصادية اإلفريقية.

اإلتحاد  في  أسا�ضي  جهاز  هو  تعلمون  كما  والسلم  األمن  مجلس 
السياسية  القضايا  عليها  كيشتغل  اللي  القضايا  بحكم  اإلفريقي 
والقضايا األمنية املهمة اللي كيشتغل عليها، بفضل كذلك أن بعض 
وحضور  املجلس  هذا  داخل  تطرح  املغرب  بالنسبة  الهامة  القضايا 
املغرب داخل مجلس األمن والسلم سيمكنه من املساهمة بشكل فعال 
في القضايا املرتبطة باألمن والسلم في إفريقيا ولكن كذلك الدفاع على 
مصالحه بحكم أن قضية الصحراء املغربية مطروحة فهاذ الجهاز هذا.

اختصاصات سياسية  عندو  فهو  تعرفون  كما  اإلفريقي،  البرملان 
سنتين  منذ  كانت  اللي  األخيرة  التعديالت  في  له  وانضافت  مهمة، 
سيمكن  اإلفريقي  البرملان  هاذ  إلى  الدخول  تشريعية،  اختصاصات 
املغربية  اململكة  إستراتيجية  في  االنخراط كذلك  املغربي من  البرملان 

داخل اإلتحاد اإلفريقي.

أما املعاهدة املؤسسة للجماعات اإلقتصادية اإلفريقية، فبالرغم 
من أن العديد من البنود ديالها أصبحت متجاوزة إال أن عندها أهمية 

على مستويين:

- املستوى األول هو في التبادل التجاري باقية هي املرجع؛

- واملستوى الثاني هي أن داك املجموعات اإلقتصادية اإلقليمية 
كتستمد القوة ديالها والشرعية ديالها من هاذ اإلتفاقية هذه بحال 
CDAO وال LIMA وغيرها وبالتالي الدخول لهاذ املعاهدة هو اللي غادي 
يمكّنا أننا نستاعدو باش ندخلو للمنظمات االقتصادية لدول غرب 

إفريقيا.
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االتفاقيات الثنائية هي 14 توقعات خالل الزيارة امللكية األخيرة لعدد 
من الدول اللي تمت في الشهور املاضية، يمكن لنا نقاربو هاذ اإلتفاقيات 
من زوج ديال املقاربات: إما من حيث الدول أوال من حيث املضمون. 
إيال شفنا الدول فهي كتهم 5 دول: إثيوبيا، طانزانيا، رواندا، نيجيريا، 
مدغشقر، وكلها دول اللي ما كانش عندها عالقات قوية مع املغرب 
بالعكس كانت عندها مواقف في بعض األحيان سلبية من قضايا مهمة 
االتفاقيات  بتوقيع  امللكية  الزيارة  وكانت  املغربية،  للمملكة  بالنسبة 
بداية لواحد الصفحة جديدة مع هاذ الدول هذه، وهاذ االتفاقيات اللي 
توقعات غادي تشكل هي املنطلق ديال تطوير العالقات مع هاذ الدول 
وشفنا النتائج األولى سواء فيما يخص هاذ الدول بخمسة صوتت على 
عودة املغرب إلى االتحاد اإلفريقي، وهاذ الدول بخمسة اصبحت عندها 

مواقف بناءة من قضية الصحراء املغربية.

إيال شفنا من طبيعة هاذ االتفاقيات بحكم أن هذه أول مرة كندخلو 
األولية، شتو  القانونية  لألرضية  الدول فمشينا  هاذ  مع  في عالقات 
كاين 3 اتفاقيات ديال تجنب االزدواج الضريبي؛ 3 اتفاقيات لتشجيع 
االستثمار، 4 اتفاقيات للخدمات الجوية باإلضافة ل3 اتفاقيات وحدة 
كتهم التجارة ووحدة األمن ووحدة الصيد البحري. وكل هاذ االتفاقيات 
باش نحطو اللبنة األولى لإلطار القانوني للتعاون مع هاذ الدول واللي 
غادي تعزز هاذ اإلطار القانوني من خالل بعض اللجان اللي تخلقات 

وبعض اآلليات اللي تخلقات.

نختم السيد الرئيس بثالثة مالحظات:

غادي  اإلتفاقيات  لهاذ  السريع  الدخول  أن  هي  األولى:  -املالحظة 
يمكننا من مواصلة إستراتيجيات العمل بإفريقيا سواء في جانبها الثنائي 

أو جانب هاذ اإلتحاد اإلفريقي؛

-املالحظة الثانية: كما أشار إلى ذلك جاللة امللك، في خطاب دكار في 
6 نوفمبر املا�ضي تنفيذ االتفاقيات ومتابعة تنفيذها عندو نفس األهمية 
ديال التوقيع ديالها أو دخولها حيز التنفيذ، لهذا هناك عمل على وضع 
آليات ملتابعة هاذ اإلتفاقيات وبتعليمات ملكية راه شفتو كاين حاليا 
واحد الوفد اللي كيزور هاذ الدول هاذو باش يشوف املشاريع على أرض 
الواقع، ويشوف كذلك فين وصالت هاذ الدول من حيث مسطرة دخول 
االتفاقيات حيز التنفيذ، والهدف هو أنه في شهر شتنبر وال شهر أكتوبر 
للمرحلة  ندوزو  باش  التنفيذ  لحيز  داخلة  اإلتفاقيات  هاذ  كل  تكون 

الثانية في العالقات مع هاد الدول.

-املالحظة الثالثة: هي أن هاذ االتفاقيات بالرغم من طابعها الدولي 
فهي عندها تأثير مباشر على التنمية االقتصادية واالجتماعية في املغرب 
سواء من حيث التجارة بحيث أن التجارة مع الدول اإلفريقية تطورات 
بواحد 17 % في السنتين املاضيتين بفضل هاذ االتفاقيات وغيرها؛ 
النمو االقتصادي  ثانيا على مستوى االستثمار؛ وأخيرا على مستوى 
بحيث أن عدد من الشركات املغربية أصبح جزء كبير من نموها مرتبط 

بالعالقات مع إفريقيا، وهذا عندو تأثير مباشر على الشغل، على التنمية 
االقتصادية، وعلى التنمية االجتماعية باملغرب، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعتقد أن تقرير اللجنة تم توزيعه، إذن أفتح 
باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدات والسادة رؤساء الفرق، باسم 

فرق ومجموعة األغلبية الكلمة للسيد الرئيس شقران أمام.

ا أائبلا وي لشورانلأماملرئيسلا فرقلاالشتراكي،لباسمل
فرقلقمجموعللاةغلبيل:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلقا أوابلاملحترمون

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعة األغلبية البرملانية 
الدولية  لإلتفاقيات  وقراءتنا  نظرنا  وجهة  لبسط  النواب،  بمجلس 
باملناسبة  ونستحضر  املوقر.  مجلسنا  أمام  للمصادقة  املعروضة 
التوجهات الجديدة للدبلوماسية املغربية التي أعادت بالدنا إلى مكانها 
بعد  ذات  إيجابية  توجهات  وهي  اإلفريقية  األسرة  ضمن  الطبيعي 
إستراتيجي برؤية ملكية سامية وعمل ميداني مكثف عبر تيارات متعددة 
متنوعة للعديد من البلدان اإلفريقية التي كادت بالدنا أنا تفقد معها كل 

الروابط التاريخية التي جمعتنا وإياها.

إن فرق ومجموعات األغلبية بمجلس النواب تستحضر في البداية 
الروابط التاريخية العديدة التي جمعتنا بالبلدان اإلفريقية، والتي كانت 
تشكل دائما عمقا إستراتيجيا مكننا من تنويع عالقاتنا التي امتزج فيها 
ما هو ديني وروحي بما هو اقتصادي اجتماعي وثقافي زاد من تقويتها ذلك 
التحدي الكبير الذي جمعنا ووحد مواقفنا في الدفاع عن أوطاننا ضد 

النزعات اإلستعمارية التي كانت تتربص بالقارة.

وقد ساهم بلدنا بالوقوف بجانب حركات التحرر الوطنية ودعمها 
بكل ما كانت تحتاجه ماديا ومعنويا ودبلوماسيا، بل إننا وضعنا اللبنات 
الستينات  بداية  في  قارية  إفريقية  إنشاء منظمة  لبلورة فكرة  األولى 
عن طريق إحداث مجموعة الدار البيضاء التي كان لها األثر البالغ في 
كل  تنص  أن  غريبا  يكن  لم  ولهذا  اإلفريقية.  الوحدة  فكرة  إنضاج 
الدساتير املغربية ومنذ دستور 1962 على أن اململكة املغربية بصفتها 
دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية، 
وأن نحافظ على هذا التوجه الحقا بل وأن نعمقه في دستور 2011 
مع  الوطنية  الهوية  روافد  كأحد  اإلفريقي  اإلنتماء  على  بالتنصيص 
الشعوب  بين  والتضامن  التعاون  عالقات  بتقوية  واإللتزام  التأكيد 

والبلدان اإلفريقية وتقوية التعاون جنوب-جنوب.

إن هذه التراكمات املبدئية، والتي جعلت بالدنا تتميز دائما بهذا 
يمنحها خارطة طريق  إستراتيجي  إلى تصور  في حاجة  كانت  التوجه، 
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تجسدها على أرض الواقع بشكل أكثر عمقا وتستثمر العالقات الثنائية 
الجيدة مع شعوب ودول نتبادل وإياها نفس التصورات ويجمعنا وإياها 

هاجس رفع التحديات الكبرى التي تواجهها قارتنا اإلفريقية.

لذا، فإننا نستحضر مرة أخرى املبادرات امللكية العديدة من زيارات 
العمل التي فاقت 40 زيارة، وتوقيع اإلتفاقيات التي تجاوزت األشكال 
التقليدية للعمل اإلتفاقي املبدئي لترتقي ألشكال التعاون الفعلي من 
إلى  التي تهدف  أنبوب غاز إفريقيا األطل�ضي، واملشاريع  قبيل مشروع 
الرفع من املردودية الفالحية وضمان األمن الغذائي والتنمية القروية 
من خالل إقامة وحدات إلنتاج األسمدة ومبادرة »triple A« اآللية إلى 
تكييف الفالحة اإلفريقية مع املتغيرات املناخية والتي ما إن أعلن عنها 
صاحب الجاللة بمناسبة قمة املناخ كوب 22 حتى حظيت بدعم قرابة 

30 بلدا.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

 17 عددها  البالغ  اإلتفاقيات  من  املجموعة  لهذه  دراستنا  إن 
اتفاقية، في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية 
واملغاربة املقيمين بالخارج، جعلتنا نقف على املجهودات التي تقوم بها 

بالدنا على عدة مستويات:

داخل  في  ومكانتنا  مقعدنا  استعادة  فإن  األول:  املستوى  فعلى 
االتحاد اإلفريقي أصبحت تسمح لنا بالعمل في كل مؤسساته، وتفرض 
علينا ترسيخ ممارساتنا الدبلوماسية في مختلف أجهزته، وطبعا لن 
باملوافقة على املعاهدات والبروتوكوالت املؤطرة لهذه  يتأتى ذلك إال 
املمارسة، ومن ذلك ما نحن اآلن بصدد املوافقة عليه ويتعلق األمر هنا 
باملجموعة األولى من مشاريع القوانين املوافقة على املعاهدة املؤسسة 
للجماعة اإلقتصادية اإلفريقية؛ بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة 
االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملاني اإلفريقي؛ وبروتوكول إنشاء مجلس 
السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي. وسوف تكون موافقتنا مؤكدة 
ملمارستنا، وال أدل على ذلك من كون مجلسنا املوقر قد عرف طيلة يومي 
20 و21 من الشهر الجاري أشغال الدورة 70 للجنة التنفيذية لإلتحاد 
البرملاني اإلفريقي، والتي أكدت بالدنا من خاللها استمرارها في مقاسمة 
أشقائنا األفارقة املعركة املشتركة ضد اإلرهاب والفقر والبطالة من 
جهة، والعمل لتحقيق التنمية املندمجة وتجويد الخدمات اإلجتماعية 

من جهة أخرى.

يقت�ضي  الخارجية  عالقاتنا  تنويع  فإن  الثاني،  املستوى  على  أما 
باإلضافة إلى ما سبق تقوية العالقات الثنائية بما يخدم مصلحة كل 
األطراف املعنية بها، بل وجعلها تتوزع على مختلف املجاالت. وفي هذا 
الصدد، تندرج مختلف اإلتفاقيات األخرى التي نحن بصدد املوافقة 

عليها والتي تشمل املجاالت التالية:

أوال مجال اإلنعاش والحماية املتبادلة لإلستثمار: الذي يستهدف 
تعزيز وحماية التعاون بين األطراف املعنية من أجل تسهيل وتشجيع 
التعاون  أعمال  جدول  وإنشاء  املتبادلة،  اإلستثمارات  وحماية 
من  والوقاية  املخاطر  لتخفيف  آليات  وتطوير  وتسهيل  بخصوصها 
النزاعات وحلها، ويشمل هذا املحور ثالث اتفاقيات مع كل من جمهورية 
الفدرالية  إثيوبيا  وجمهورية  روندا،  وجمهورية  الفدرالية،  نيجيريا 

الديمقراطية؛

مع  التعاون  اتفاقية  ويشمل  األمني:  املجال  مستوى  وعلى  ثانيا 
مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  أهمية  تستحضر  روندا  جمهورية 
اإلرهاب واإلتجار الغير املشروع للمخدرات والهجرة الغير املشروعة، وكل 
األشكال الخطيرة للجريمة املنظمة والتي ال يمكن النجاح في محاربتها إال 

بتعاون أمني ينظم عملية التبادل املعلوماتي؛

ثالثا في مجال الصيد البحري: ويشمل مذكرة تفاهم مع جمهورية 
نيجيريا الفدرالية واتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء 
البحرية مع جمهورية مدغشقر، وتندرج هذه اإلتفاقيات في إطار إرساء 
التعاون في هذا املجال الحيوي من خالل برامج التكوين املشتركة لفائدة 
أطرها العاملة بهذا القطاع الحيوي والتعاون العلمي والتقني وتحويل 
وتسويق املنتجات البحرية ومشتقاتها ومحاربة الصيد الغير القانوني 

وغير املصرح به وغير املنظم؛

رابعا مجال التجارة: ويشمل مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة مع 
جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، تروم تطوير وتعزيز التجارة 
املباشرة والعالقات اإلقتصادية بين الطرفين وفق احتياجات التنمية 

واملعاملة العادلة واملنفعة املتبادلة؛

خامسا مجال الضرائب والتهرب الضريبي: ويشمل ثالث اتفاقيات 
تهم تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب 
على الدخل مع كل من جمهورية مدغشقر وجمهورية روندا وجمهورية 
إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية. وتقت�ضي هذه اإلتفاقيات تحديد هذه 
الضرائب واألشخاص واملؤسسات املعنية بها، وخاصة من ذلك تنظيم 
التعامل مع املداخيل العقارية وأرباح املقاوالت واألرباح الناتجة عن 
العمل في املالحة البحرية والجوية وغير ذلك... بشكل يحقق العدالة 
الضريبية القائمة من ناحية على محاربة التهرب الضريبي، ومن ناحية 
أخرى على عدم إرهاق املعنيين به باألداء املزدوج الذي ال يمكن أن تكون 

من نتائجه إال اإلحجام عن االستشمار وتقليص فرصه؛

ثالث  اتفاقيات،  أربع  ويشمل  الجوية:  الخدمات  مجال  سادسا 
منها مع كل من جمهورية نيجيريا الفدرالية وجمهورية تنزانيا املتحدة 
وجمهورية رواندا والرابعة بشأن خدمات النقل الجوي مع جمهورية 
أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وتستهدف تنظيم إجراءات منح حقوق 
النقل وتعيين املؤسسات املعنية به والترخيص لها وسحب أو إلغاء أو 

تعليق أو الحد من هذه الرخص إلى غير ذلك.
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ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلقا أوابلاملحترمين،

إننا في فرق ومجموعات األغلبية نعي جيدا أن الهدف ليس هو 
فقط املوافقة على هذه االتفاقيات في حد ذاتها كإجراء مسطري، ولكن 
املوافقة من خالل ذلك على سياسة عمومية، ينبغي أن تتفاعل مع 
مضامين هذه االتفاقيات ومع ما تحمله من التزامات وهو ما يتطلب 
هذه  تنظمها  التي  املجاالت  تحتل  ومندمجا،  منسجما  حكوميا  عمال 
أرض  على  االتفاقيات  مركزا محوريا، فتجسيد هذه  فيه  النصوص 
الواقع يتطلب وجود العالقات االقتصادية املكثفة واملبادالت التجارية 
الواسعة، والنقل الجوي املنتظم والحرص على القضايا األمنية، وكل 
ذلك وسط تحديات عابرة للقارات وهو ما نأمل أن تنجح السياسات 

العمومية في تحقيقه.

النواب  بمجلس  األغلبية  ومجموعات  فرق  فإن  ذلك،  كل  ألجل 
ستصوت إيجابا على مشاريع القوانين املوافقة على االتفاقيات الدولية 
املعروضة على مجلسنا املوقر، تجسيدا إلرادة جماعية تحت القيادة 
امللكية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس وتطلعاته التي عبر عنها 
في خطابه املوجه إلى القمة 29 لقادة دول وحكومات اإلتحاد اإلفريقي 
املنعقدة مؤخرا بأديس أبابا، والتي أشار فيها إلى التزام املغرب الصريح 
واملسؤول والثابت من أجل خدمة قضايا القارة اإلفريقية ومصالحها 
تدافع عن  قوية وجريئة  افريقيا  افريقيا جديدة،  إقالع  في  وإسهامه 

مصالحها، وافريقية مؤثرة على الساحة األممية، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم األصالة واملعاصرة للسيد 
النائب عبد الفتاح العوني.

ا أائبلا وي لعب لا فتاحلا ذوني:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

أعطت الزيارة االفريقية التي قادت جاللة امللك في مارس املا�ضي إلى 
كل من السنغال والكوت ديفوار والغابون رسالة قوية للقادة األفارقة 
عن التزام املغرب بتعزيز شراكة استراتيجية مع دول القارة السمراء في 
مختلف املجاالت ومواصلة تضامنها معها والدفاع عن مصالحها، وعزم 
املغرب األكيد على تشييد نموذج مثمر ومزدهر للتعاون جنوب-جنوب 

في افريقيا.

هذه الزيارة تم خاللها التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون 
بين الجانبين، أعطت دفعة قوية للعالقات االقتصادية بين املغرب 
ملموسا من خالل  تطورا  األخيرة  السنوات  في  التي شهدت  وافريقيا 

التواجد املتزايد للقطاع الخاص املغربي لالستثمار في افريقيا، مما فتح 
املجال للشركات املغربية املتوسطة والكبرى لتوسيع استثماراتها بعدما 
كان التواجد االقتصادي املغربي في افريقيا مقتصرا على بعض التجار 
املستقرين في بعض الدول االفريقية، وتشمل االستثمارات الخواص 
من املغاربة في القارة االفريقية مجاالت متعددة مثل األبناك واملالية 
والتكوين  واملناجم  والسكن  التحتية  والبنيات  واالتصاالت  والتأمين 

واالقتصاد األخضر.

 40 نحو  مع  التعاون  بعالقات  الراهن  الوقت  في  املغرب  ويرتبط 
وبروتوكول،  اتفاقية   478 يضم  قانوني  إطار  ينظمه  افريقية  دولة 
تتكفل اللجن املشتركة بوضعها حيز التنفيذ، كما وظفت عدة آليات 
دفعة  إلعطاء  الدولي  للتعاون  املغربية  الوكالة  غرار  على  مؤسساتية 
قوية لهذا التعاون، وتم في السنوات األخيرة إلى أهمية متزايدة للمجال 
االقتصادي في الشراكة املغربية اإلفريقية خاصة في دول السينغال 
والكوت ديفوار ومالي والطوغو والبنين وبوركينافاسو وغينيا والنيجر، 
حيث ارتفع عدد املقاوالت املغربية املصدرة ب%6 سنة 2010 مقابل 
%1.7 خالل الخمس السنوات السابقة وإرتفعت صادرات املغرب تجاه 

إفريقيا ب%71.8 بين 2007 و2010.

وفي هذا السياق نؤكد على الحكومة أن تواصل تحمل املسؤوليات 
باعتبار  الثنائي  الصعيد  على  سواء  األكمل  الوجه  على  بها  املنوطة 
باعتباره  الدولي  املستوى  على  أو  التضامن  بقيم  يؤمن  جارا  املغرب 
شريكا يتوخى استتباب السلم واألمن في املنطقة، وفي سياق القرارات 
التي كان املغرب يتخذها في حينه، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة 
إلى جنوب  للتخفيف من معاناة اآلالف من السكان سواء املهّجرين 
إلى موريطانيا والنيجر وبوركينافاسو، فإنه سيظل  الالجئين  أو  مالي 
يولي اهتماما بالغا للوضع اإلنساني املقلق الذي تعيشه بعض البلدان، 
وال يقتصر هذا التعاون بين املغرب وإفريقيا على الشق اإلقتصادي 
والتجاري، بل يتجاوزه إلى مجال السلم واألمن بفضل الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها اململكة بهدف إرساء السلم واالستقرار في القارة اإلفريقية، 
إذ ما فتئت تدعم مبادرات األمم املتحدة إلعادة اإلستقرار في املنطقة، 
كما ال تدخر أي جهد للمساهمة بقواتها العسكرية في حفظ السلم في 
املنطقة. ويعكس التضامن مع البلدان اإلفريقية في الطوارىء والكوارث 
الطبيعية وروح اإلنتماء اإلفريقي للمغرب الذي ال يدخر جهدا في تقديم 

املساعدات اإلنسانية للسكان املتضررين.

تنفيذ  وتتبع  بها  املنوط  بالدور  لالطالع  مدعوة  اليوم  الحكومة 
اإلتفاقيات واتخاذ قرارات إستراتيجية وتفعيلها في إطار املسؤولية لتكون 
في صالح العديد من الشباب خاصة املقاولين، مع عدم ترك مصيرهم 
بالخطابات املتطرفة،  بيد من يرتجل ويتعاطى بكثير من استغاللهم 
كذلك في إطار تجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم 28 دولة لتعزيز 
مكانته في القارة التي تعرف تحوالت كبرى وعميقة اقتصادية وسياسية 
وإجتماعية ومجالية، وذلك من خالل تطوير أشكال جديدة للتعاون 
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وتشجيع كل الدبلوماسية املوازية واإلنفتاح على املجتمع املدني والنخب 
اإلفريقية ذات التأثير في الحياة السياسية واإلقتصادية بالقارة، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
السيد النائب عالل العمراوي.

ا أائبلا وي لعالللا ذمراقي:

بوملهللالا رحمنلا رحيملا صال9لا والملعلللخاتملاملرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

اسمحوا لي في البداية، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
أن أشيد بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية املغربية الرسمية مؤخرا 
والتي ما زالت تحققها تحت القيادة القوية لجاللة امللك حفظه هللا، 
مؤخرا،  عليها  بصمت  التي  املسبوقة  الغير  النتائج  إلى  بالنظر  وذلك 
انطالقا من الجوالت امللكية املتواترة التي همت عددا كبيرا من الدول 
اإلفريقية، سواء من التي تتميز عالقاتنا الثنائية معها باملتانة، أو تلك 
التي ظلت مواقفها إلى وقت قريب معاكسة لقضيتنا األساسية واملتعلقة 

بالوحدة الترابية.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

هذه املجهودات املبذولة التي توجت مؤخرا باسترجاع املغرب ملقعده 
داخل أسرته املؤسسية، بما يعيد املكانة الرمزية والقوية لبالدنا داخل 
األسرة اإلفريقية، وكذا انخراطها في عالقات ثنائية متميزة في إطار تعاون 
جنوب جنوب بما يرسخ أواصر الصداقة والتكامل االقتصادي مع هذه 
الدول االفريقية، وذلك من خالل التوقيع على مجموعة من االتفاقيات 
ذات البعد االقتصادي واملالي والتنموي واالستراتيجي، هذه الشراكات 
تعتبر التزاما سياسيا ببعد دولي وتعكس توجه املغرب في دعم موقعه 
وحضوره االفريقي، وأيضا دعم التعاون والتكامل بين املغرب والبلدان 
االفريقية، والبد من التأكيد على الحرص كل الحرص والتتبع املتواصل 
من أجل تنفيذ مضامين هذه االتفاقيات، من أجل تحصين وتقوية 
صورة وسمعة اململكة املغربية، مادام األمر يتعلق باتفاقيات ثنائية لها 
خصوصياتها بما تقتضيه من استراتيجية والسرعة في التنفيذ، حتى 
تكون لهذه االتفاقيات مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور املغربي في 

القارة االفريقية وترجمة نوايا املغرب الصادقة في تنمية افريقيا.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

نصادق اليوم على مجموعة من االتفاقيات في الوقت الذي أخذت 
تجعلنا  والتي  إيجابيا،  منعطفا  الدولي  املنتظم  في  الوطنية  قضيتنا 
أكثر اقتناعا بهذا التوجه الجديد والحكيم املتعلق بالرجوع إلى حظيرة 
االتحاد االفريقي، هذا القرار ليس إال نقطة انطالق وبداية مسار شاق 
ومليء بالعقبات، األمر الذي يتطلب منا جميعا حكومة وبرملانا وأحزابا 
سياسية ومؤسسات املجتمع املدني، التأهب والحرص أكثر وكذا تكثيف 
الجهود لتجاوز سلبيات استمرار سياسة املقعد الفارغ، بما يكسر منطق 

الصمت الذي ما فتئ استغله أعداء الوطن أعداء الوحدة الترابية.

االفريقي  باالتحاد  املتعلقة  االتفاقيات  على  اليوم  مصادقتنا  إن 
تشكل مدخال أساسيا لتقوية الحضور املغربي في املنتظم االفريقي، 
لالتحاد،  التابعة  األجهزة  في جميع  الفعلي  التواجد  وذلك من خالل 
االفريقية،  االفريقية  العالقات  تطوير  في  ودورها  أهميتها  إلى  بالنظر 
خاصة في املجاالت االقتصادية والدبلوماسية التي تستوجب اليقظة 
والحرص الشديد على التصدي لكل تحركات خصوم املبادرة املغربية، 
الدولية  التكتالت  بقية  على  واسع  امتداد  لها  التي  املؤسسة  هاذ 

واملنظمات األممية بما فيها األمم املتحدة.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

ولذلك على الحكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة، انطالقا 
من رؤية جاللة امللك اتجاه افريقيا، وأن تعمل على تفعيل دبلوماسية 
قوية بخطى ثابتة وبتنسيق مع املؤسسة التشريعية التي ال يقل تأثيرها 
وأهميتها عن تأثير الحكومة، حتى نستطيع مواكبة املبادرات امللكية في 

افريقيا وباقي الوجهات الدولية التي شملها االهتمام امللكي.

ومرة أخرى نتساءل عن ماذا أعدت الحكومة من إمكانيات مالية 
وبشرية من أجل مواكبة الوضع الجديد واالستفادة منه. ونؤكد من 
جهتنا كفريق استقاللي اصطفافنا وراء كل املبادرات السامية التي يرسم 
من خاللها جاللة امللك حفظه هللا، خارطة طريق متجددة للدبلوماسية 
املغربية بشقها السيا�ضي واالقتصادي واالستراتيجي، وذلك عبر شراكات 
مبنية على بعد تضامني صادق ودعم التنمية في القارة االفريقية من 
خالل تتبع األوراش التنموية املفتوحة بالرغم من اإلمكانيات املحدودة 
لبالدنا مقارنة مع دول أوروبية مثال ذات اإلمكانيات الضخمة، فاملغرب 
يعد يوم أول مستثمر بإفريقيا الغربية وثاني مستثمر إفريقي بإفريقيا 

كلها، وهذه تعد مفخرة لنا وتعطي الدرس لهؤالء الدول.

وال تفوتني الفرصة دون اإلشادة باملقاربة املغربية املتميزة واملتعلقة 
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من جهة بتدبير ملف الهجرة وبتأطير وتكوين عدد مهم من الطلبة واألطر 
األفريقية والتي بلغ عدد الدول اإلفريقية التي ينحدرون منها إلى 42 
دولة إفريقية، موزعين بين الجامعات واملعاهد املغربية على اختالف 

تخصصاتها من جهة ثانية.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

وإذ نعلن في نهاية هذا التدخل على موافقة الفريق التامة على هذه 
املشاريع التي تخدم املصلحة العليا للمملكة املغربية، وتفتح الباب أمامها 
ملعالجة الداء من الداخل وذلك بمقارعة الخصوم بالحجج واألدلة من 
داخل األجهزة موضوع هذه اإلتفاقيات، حيث سيسمع الصوت املغربي 
من داخل اإلتحاد لدى املجتمع الدولي والذي سيكون رنانا بمشروعيته، 
بمشروعية قضيتنا األولى ومدويا بمصداقية إلتزاماتنا التنموية اتجاه 

قارتنا العزيزة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع 
القانون 03.17: اإلجماع.

املوافقون: 231

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه 
على االتفاقية املوقعة بأديس أبيبا في 19 نوفمبر 2016 بين اململكة 
اإلزدواج  لتجنب  الديمقراطية،  الفدرالية  إتيوبيا  املغربية وجمهورية 

الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

التصويت على مشروع القانون 28.17: اإلجماع.

233 انضافو اثنان.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه 
على البروتوكول حول إنشاء عفوا مجلس السلم واألمن التابع لإلتحاد 

اإلفريقي املعتمد بدوربان جنوب إفريقيا في9 يوليوز2002.

التصويت على مشروع قانون 05.17: اإلجماع.

يوافق   05.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على إتفاق بشأن خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا فب 
19 نونبر 2016، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إتيوبيا 

الفدرالية الديمقراطية.

التصويت على مشروع قانون 04.17: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 04.17 يوافق بموجبه 
على اإلتفاق املوقع بأديس أبابا في 19 نونبر 2016 بين حكومة اململكة 
بشأن  الديمقراطية  الفيدرالية  إتيوبيا  جمهورية  وحكومة  املغربية 

التشجيع والحماية املتبادلة لإلستثمارات.

التصويت على مشروع قانون رقم 14.17 : اإلجماع.

يوافق   14.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في 
19 نونبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا 

الفدرالية الديمقراطية.

نمر إلى عملية التصويت عى مشروع قانون 17.17: اإلجماع.

على  بموجبه  يوافق  املشروع  هاذ  على  النواب  مجلس  صادق 
اإلتفاق املوقع بأبوجا في 3 دجنبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة 

لإلستثمارات.

التصويت على مشروع قانون 06.17: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه 
على االتفاقية املوقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين اململكة املغربية 
وجمهورية رواندا لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل.

التصويت على مشروع قانون 07.17: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم07.17 يوافق بموجبه 
على اإلتفاق املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة 

لإلستثمارات.

التصويت على مشروع قانون 08.17 : اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 08.17 يوافق بموجبه 
على اإلتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

التصويت على مشروع قانون 09.17 : اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 09.17 يوافق بموجبه 
على اإلتفاقية املوقعة بأنتاناريفو في 21 نونبر 2016 بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع 

التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

التصويت على مشروع قانون 10.17 اإلجماع.

يوافق   10.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء 
2016 بين حكومة  21 نونبر من سنة  بأنتاناريفو في  البحرية املوقعة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

التصويت على مشروع قانون 11.17 : اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه 
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على إتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقعة بدار السالم في 24 أكتوبر 
2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة.

عملية التصويت على مشروع قانون رقم 12.17: اإلجماع.

يوافق   12.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية املوقعة بأبوجا في 
02 دجنبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا 

الفيدرالية .

التصويت على مشروع قانون 13.17: اإلجماع.

يوافق   13.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على مذكرة التفاهم في ميدان الصيد البحري املوقعة بأبوجا في 
02 دجنبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا 

الفيدرالية.

التصويت على مشروع قانون رقم 15.17: اإلجماع.

يوافق   15.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق التعاون في املجال األمني املوقع بكيغالي في 19 أكتوبر 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

التصويت على مشروع قانون 34.17: اإلجماع.

يوافق   34.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
اإلفريقية  اإلقتصادية  للجماعة  املؤسسة  املعاهدة  على  بموجبه 
املعتمدة بأبوجا، بنيجيريا في 3 يونيو 1991 من قبل الدول األعضاء في 

منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها اإلتحاد اإلفريقي.

التصويت على مشروع قانون 29.17: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه 
على بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة اإلقتصادية اإلفريقية بشأن 

البرملان اإلفريقي، املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 2001.

شكرا للسيد الوزير وشكرا للسيدات والسادة النواب.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات 
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى..، بدون تسخين السيد الرئيس..، 
يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل 
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن 
الوزير شوية د  الكلمة للسيد  العامة،  النيابة  قواعد لتنظيم رئاسة 

اإلنصات من فضلكم شوية د اإلنصات.

ا وي لمحم لأقجار،لقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

يشرفني أن أقدم لحضراتكم مشروع القانون رقم 33.17 املتعلق 
بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام 
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، و بسن قواعد 

لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وبهذه املناسبة أود أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير ألعضاء لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب على روح التفاهم 
والتعاون والتفاعل الذي عبر عنه أعضاؤها بمناسبة مناقشة مشروع 

هذا القانون داخل اللجنة.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

الكبرى  األوراش  تنزيل  القانون ضمن سياق  يندرج مشروع هذا 
إلصالح منظومة العدالة الهادفة إلى استقاللية السلطة القضائية وفق 
ما جاء به دستور اململكة لسنة 2011، كما يشكل طفرة نوعية من أجل 
استكمال بناء السلطة القضائية، ويأتي مشروع هذا القانون في سياق 
تنزيل مقتضيات املادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق 
بالنظام األسا�ضي للقضاة فيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى 
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة 

العامة العاملين بمختلف محاكم اململكة.

وفي هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إلى أن الدستور نص في الفصلين 110 
و116 على تبعية النيابة العامة للسلطة حيث حددت املادة 66 من 
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية واملادة 25 
من القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة، هذه السلطة 
رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  في  ممثلة 
للنيابة العامة، مما يعني أن مشروع القانون رقم 33.17 هو عبارة عن 

تنزيل ملقتضيات الدستور وللقانونين التنظيمين.

وتأسيسا على ما تقدم فإن مشروع هذا القانون يتوخى تمكين رئاسة 
النيابة العامة من الوسائل الالزمة لالضطالع بدورها وفق املنظور الذي 
رسمه لها جاللة امللك حفظه هللا بمقت�ضى الظهير الشريف رقم 1.17.10 
الصادر في 5 رجب 1438 / 3 أبريل 2017 املتعلق بتعيين الوكيل العام 
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة واملسؤول القضائي 
والدود عنه  العام  الحق  الدفاع عن  يتولى  األول عن حسن سيرها، 
وحماية النظام العام والعمل على صيانته وفق ضوابط سيادة القانون 

ومبادئ العدل واإلنصاف.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

إن اطالع رئاسة النيابة العامة بهذا الدور الهام يتطلب توفير إطار 
قانوني تنتقل بمقتضاه إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على 
أعضاء النيابة العامة، وهو ما يتطلب وضع إطار قانوني يحدد املهام 
التي سيتم نقلها من السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام 
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للملك كرئيس للنيابة العامة بشكل يتم معه تالفي أي تداخل أو ارتباك 
قد تتسبب فيه النصوص القانونية املطبقة حاليا، والتي تسند هذه 
السلطات إلى وزير العدل، حيث حدد مشروع هذا القانون الصالحيات 
قضاة  على  الرئاسية  بالسلطة  عالقة  له  فيما  فقط  بالنقل  املعنية 

النيابة العامة.

وفي هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إلى أن مشروع هذا القانون يتكون من 
10 مواد تتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى نقل رئاسة النيابة العامة 
من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته 
رئيسا للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة 
وعلى قضاتها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على 
بها دون إضافة أي  املتعلقة  الطعون  الدعاوى وممارسة  حسن سير 
اختصاصات جديدة مع اإلحتفاظ بنفس اآلليات القانونية التي يمارس 

بها حاليا وزير العدل سلطته على أعضاء النيابة العامة.

ثانيا: نقل ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة باختصاصات 
النيابة العامة واملوجودة حاليا لدى السلطة الحكومية املكلفة بالعدل 
إلى رئاسة النيابة العامة، بما يصب في دعم استمرارية مصلحة املرفق 

العام؛

تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل 
الضرورية التي تمكنه من أداء مهامه، وال سيما إحداث بنيات إدارية 
ومالية وتقنية مع اعتمادات مالية ومنحه صفة اآلمر بالصرف على غرار 
العديد من الهيئات واملؤسسات العمومية، وذلك بما يضمن شفافية 

صرف تلك اإلعتمادات ومراقبتها من الناحية املحاسباتية؛

توفير املوارد البشرية واللوجستيكية الالزمة الشتغالها وتمكينها من 
القيام بمهامها على الوجه األكمل.

وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة إلى أن توفير هذه اإلمكانيات يبقى 
من املهام املوكولة إلى رئاسة النيابة العامة التي تعتبر من بين مكونات 
السلطة القضائية إلى جانب املجلس األعلى للسلطة القضائية، الذي 
حدد القانون التنظيمي مهامه في تدبير الوضعية املهنية للقضاة، مما 

يعني أنه ال يمكن أن تمتد مهامه إلى تسيير النيابة العامة.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

إن مشروع هذا القانون يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية 
مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات امللكية السامية، وال سيما 
العامة بما يضمن  النيابة  التنزيل السليم ملؤسسة رئاسة  من خالل 
انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ 

على النظام العام وصون الحقوق والحريات األساسية للمواطنين.

األعلى  املجلس  رأي  طلبت  الحكومة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
ختاما  القانون،  هذا  ومضامين  مقتضيات  في  القضائية  للسلطة 
اسمحول لي السيدات والسادة النواب أن أجدد تشكراتي ملجلسكم 

املوقر ومن خاللكم ألعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على 
تعاون الجميع تعاونا بناء وجادا وتفاعل اللجنة اإليجابي مع مشروع 

هذا القانون، شكرا جزيال لكم، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، بدون شك أن التقرير تم توزيعه على السيدات 
والسادة النواب، لذلك إذا سمحتم نمر إلى املناقشة بإعطاء الكلمة 
وهبي..،  اللطيف  النائب عبد  للسيد  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم 

تنعملو التناوب بين املحاور، تفضل.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراء،

ا وي لقزيرلا ذ ل،

ا واد9لا أوابلفيلاملذارضل،

ا واد9لنوابلاةغلبيل،لا واد9لنوابلاةغلبيللا أاصحل،

اسمحوا لي...الناصحة واملتردية والراشدة....ال غير الراشدة اسمحوا 
لي أوال في هذا اللقاء أننا عدنا إلى موضوع سبق أن ناقشناه حول استقاللية 
السلطة القضائية، ونتذكر في الوالية السابقة النقاشات التي دامت 
شهور حول مفهوم اإلستقاللية، وكان آنذاك وزير العدل السابق يؤكد 
أنه ملتزمون بتقرير لجنة حوار حول منظومة العدالة، إصالح منظومة 
العدالة، وهي التي ترمي إلى استقاللية السلطة القضائية من خالل مبدأ 
الوحدة القضائية، وقيل آنذاك أن النيابة العامة جزء ال يتجزأ من 
األسرة القضائية، وأن لهذا السبب بالذات يجب أن نمنح االستقالل 
للنيابة العامة لتتبع السلطة القضائية في شخص رئيس املجلس األعلى 
الذي هو جاللة امللك والرئيس املنتدب، إال أننا وفي يوم حزين مثل 
هذا اليوم، شعرنا أن هناك محاولة لفصل ولتوزيع ولتفكيك مبدأ 
الوحدة، وأصبحنا أمام سلطتين، سلطة االتهام واالعتقال مستقلة، 
وسلط القضاء الجالس، وقلنا إذا كانت سلطة االتهام وسلطة االعتقال 
مستقلة فيجب أن تكون لها املحاسبة ألنها ليست سلطة قضائية تبث 
في النزاعات، الذي يبث في النزاعات هو القضاء املوضوع، ولكن أعطينا 
من  املنع  لسلطة  وأعطينا  املتابعة  سلطة  وأعطينا  االعتقال  سلطة 
مغادرة التراب الوطني، وأعطينا سلطة سحب جواز السفر، وأعطينا 
سلطة التفتيش لقوة قانونية ليست لها رقابة، وليست لها محاسبة، 
وأصبحنا في دولة توجد فيها سلطة يبت في القضاء، ولكن توجد فيها 
سلطة أخرى خارج سلطة القضاء تملك سلطات ال حدود لها، يقولون 
لنا أنها من السلطة القضائية ويضعون لها قانونا، ويعطونها ميزانية 
ويحددون لها رئيسا منتدبا أو رئيسا يقوم بهذه املهام، أعتقد أن هناك 
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مشكل وال توجد دولة في العالم بهذه الدرجة من االستقاللية، في فرنسا 
يعين وزير العدل الوكيل العام، في إسبانيا تعينه الحكومة وتحيله على 
البرملان، في أمريكا وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، ملاذا؟ ألنها سلطة 
لها القمع املشروع، ولكي يكون القمع املشروع، يجب أن يكون محاسبا 

ومراقبا من طرف السلطة التشريعية أو من طرف سلطة أخرى.

يؤسفني أنا أقول لكم أن اآلن هذه السلطات في يد مجموعة من 
املسؤولين، وال رقيب عليهم، املغاربة سيكونون رهينة سلطة نيابة عامة 
ال من يحميهم منها، ال القانون وال املؤسسات، أملنا الوحيد في أن تكون 
هناك رقابة مستمرة ومباشرة لجاللة امللك على هذا الجهاز، وأمام 
مسؤوليته املتعددة واملختلفة والكبيرة، أخ�ضى أن يصبح هذا الجهاز 
متغوال، فقدنا سلطة املراقبة، أنا أعتقد بأننا لم نعطي االستقاللية 
للنيابة العامة، أنا أعتقد أنه لم نمنح استقاللية النيابة العامة، حولنا 
النيابة العامة إلى جهاز غير قابل للمراقبة، حولنا جهاز النيابة العامة..، 
كل ما نتمناه اآلن السيد وزير العدل، ما أتمناه أنه حينما يأتي قانون 
للمسطرة الجنائية أو القانون الجنائي وخاصة قانون املسطرة الجنائية 
العقوبة  تنفيذ  قا�ضي  مثل  الجالس  للقضاء  اختصاصات  تمنح  أن 
ملراقبة هذا الجهاز املتغول، وأتذكر وزير العدل آنذاك السابق، الذي أكد 
آنذاك أن ليس هناك جهاز اسمه النيابة العامة مستقلة على السلطة 
القضائية، واآلن نحن نعيش هذه املأساة، أقولها لكم سيسجل التاريخ 
قبلتموه، سيسجل  آخره  إلى  الناصحة  األغلبية  وأنتم  رفضناها  أننا 
التاريخ أنكم تركتم املغاربة بدون قدرة على الدفاع عن أنفسهم اتجاه 
جهاز يملك من سلطة القمع الكثير، سيسجل املغاربة أنكم سكتم على 
سيسجل  القضائية،  للسلطة  التنظيمي  والقانون  الدستور  مخالفة 
املغاربة أننا نحن املعارضة رفضناه وسنصوت ضده قناعة منا بأن 
إذا منحنا ألي طرف سلطة يجب أن تراقب، وال يجب أن تطلق على 
عواهنه، سيسجل التاريخ أنكم ارتكبتم خطأ في حق هذه األمة، وسيأتي 
يوم يطلب منكم أن تعتذروا، نحن ال نخ�ضى شيئا، ولكن نؤمن بأن 
السلطة إذا أعطيناها ألي جهة يجب أن تراقب، ألننا نؤمن بأن أي 
مؤسسة تملك من الوسائل يجب أن تكون في مواجهتها وسائل أخرى، 
ألننا نؤمن أن التجربة التي خضناها نحن فريدين في العالم، نجازف 
بها، ونجازف فيها، ونجازف باملغاربة أمامها، لذلك وألن قيل لنا آنذاك، 
أننا ملتزمون بتقرير لجنة الحوار وإصالح منظومة العدالة، وعدنا إلى 
التقرير ولم نجدها فيه، وعدنا إلى الدستور ولم نجدها فيه، وتساءلنا 
كيف خرجت فجأة هذه الفكرة العبقرية التي اسمها استقاللية النيابة 
العامة، تساءلنا ولم نجد جوابا، ورغم ذلك ورغم كل �ضيء كنا سنناقش 
القانون، ال أريد هنا أن أن�ضى أن أشكر السيد وزير العدل رغم اختالفنا 
معه، ورغم حوارنا معه، فقد كان يتسع صدره لحواراتنا، لخالفاتنا، 
وقد قبل بعض من مالحظاتنا، ومن تعديالتنا فقط للتلطيف من عنف 
هذا القانون، وقلنا أن هذا القانون بما جاء فيه مثال اختصاصات 
النيابة العامة منها مراقبة جميع امللفات، وقد تفضل السيد وزير العدل 
وقبل تعديلنا على هذا القانون، وكانت لنا تعديالت أخرى لكننا الحظنا 

أن األغلبية كانت تعيش مأزقا في االختالف في ما بينها، تأتي التعديالت 
وتسحب التعديالت، يوقعون ويسحبون التوقيعات، وتساءلنا هل هذه 
األغلبية منسجمة ومتناسقة في موضوع بهذه األهمية؟ في موضوع بهذه 
أحزاب  هناك  وتأسفنا  وطنية؟  مسؤولية  لها  موضوع  في  الخطورة؟ 
انسحبت من التعديالت، وهناك أحزاب انسحبت وسط التعديالت، 
وهناك أحزاب رفضت أن تتقدم بتعديالت، وقلنا أن هذا املوضوع كان 
يجب أن ينال نقاشنا جميعا، أن ينال حوارنا جميعا، أن ينال تصوراتنا 
جميعا، وأن نصل إلى حل لكن كان لضغط الوقت يضغط، وكانت 
الرغبة في اإلسراع بهذا القانون تنفيذا لتعليمات جاللته له حضور في 
ذهننا، لذلك كنا نريد أن نصل إلى حل، ولم نصل إلى حل، لم نصل 
إلى حل، وأنا متأكد أن هذا القانون سيخلق من املشاكل القانونية في 
نزاع االختصاصات بين القضاء الجالس والنيابة العامة الكثير، وأن 
العمومية، واآلن  الدعوة  ما يخص  في  القانون سيخلق مشاكل  هذا 
استقلت النيابة العامة، وغدا ستستقل الضابطة القضائية، وإدارة 
السجون استقلت، ماذا بقي لنا نحن املشرعون ملراقبته فيما يخص 
الحريات والحقوق؟ ماذا بقي لنا؟ كيف لنا أن نحمي املواطن املغربي 
الذي يصوت علينا؟ أعتقد وأنا حزين أننا ارتكبنا خطأ سياسيا، وأنا 
حزين أنني أعتقد جازما بأننا كنا يمكن أن نقبل أن يكون هناك قانون 
يهم النيابة العامة إذا اقت�ضى األمر بكل تفاصيله، وليس قانونا يختزل في 
عشرة فصول، تنقل فيها اختصاصات من وزير العدل إلى السيد رئيس 
النيابة العامة، والتزم معنا السيد الوزير بأنه سيأتي في أقرب وقت 
بقانون املسطرة الجنائية، ألننا اآلن في هذه اللحظة وبعد أن يصوت 
على هذا القانون سيجد املشرع، ستجد الدولة نفسها في مشاكل مع 
هذا النص، وقلناها للسيد الوزير قلنا له أن مقتضيات املادة 52 من 
قانون املسطرة الجنائية التي بمقتضاها يتم تعيين قا�ضي التحقيق عن 
طريق وزير العدل سيتم تعيينه من طرف الوكيل العام، والتزم معنا 
السيد وزير العدل بأنه سيناقش املوضوع وسيطرح املوضوع وسيتم 
معالجة املوضوع وقلنا هناك اختصاصات متعددة في مجاالت متعددة 
هذا  وسيخرج  الوزير،  السيد  والتزم  مجال  في  العقوبة  مجاالت  في 
القانون بعد أسبوعين أو ثالثة بعد أن يتم في مجلس املستشارين، وقيل 
لنا أن قانون املسطرة الجنائية وأرجو أن تلتزم الحكومة ونحن نثق فيكم 
السيد الوزير على أنه في شهر سبتمبر نبدأ في مناقشة قانون املسطرة 
معنا  منفتحين  ستكونون  أنكم  التزامكم  كذلك  ونسجل  الجنائية 
لضبط قانون املسطرة الجنائية، ليس لحماية أي طرف ليس لحماية 
الفاسد ليس بحماية مرتكبي الجريمة بل لحماية القانون وحماية البريئ 
وحماية املواطن وقانون املسطرة الجنائية باعتباره القانون هو ضمير 
العمل القانوني وضمير الديمقراطية يمكن أن يكون وسيلة للحد من 
حجم هذا القانون ومن عنفه، لذلك أنا أنتظر منكم السيد الوزير أن 
توفو بوعدكم أن تأتوا في شهر 9 بالقانون املسطرة الجنائية، و كذلك أن 

تفتحوا معنا حوارا عميقا لنضع قانونا في هذا البلد.

مازلنا نثق في الحكومة، إلى أن نرى في هذا املوضوع وآنذاك ستكون 
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معركتنا، ولكن أؤكد لكم أن هذا القانون نحن كمعارضة نفكر بالطعن 
فيه أمام املحكمة الدستورية وسنفتح نقاشا حوله قبل إحالته على 
املحكمة الدستورية، ونتمنى للنواب الذين يعتبرون نفسهم لهم شعور 
باملسؤولية اتجاه املواطن املغربي أن يساندونا في هذا الطعن، حتى 
نستطيع ان نتوفر على ما يتطلبه القانون من نصاب قانوني للذهاب إلى 
املحكمة الدستورية، أما إذا دخلت معكم إلى التفاصيل، تفاصيل هذا 
القانون تناقشنا كثيرا حول تفاصيله وقلنا أنه ليس نقال لسلطات وزير 
العدل بل فقط تحديدا الختصاصات الوكيل العام، ولكنه عنون بنقل 
اختصاصات وزير العدل وتخوفنا من هذا التعريف، وقلنا أن الوحدة 
القضائية ال تعطي الحق للوكيل العام أن تكون له ميزانية ويكون اآلمر 
بالصرف، ألنه وفقا للقانون القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة 
القضائية التي النيابة العامة جزء منها وفقا للدستور ووفقا للقانون 
التنظيمي، وهو الذي يملك سلطة أن يكون آمرا بالصرف وأن يكون، 
ورفض هذا طلب وقلنا على األقل أن تكون مادة في ميزانية املجلس 
األعلى للسلطة القضائية ورفضت، وأصبح الوكيل العام يملك امليزانية 
وآمرا بالصرف فيها، وقالوا إنهم يريدون أن يعينوا أطرا وموظفين، قلنا 
إذا كان هذا اجتهاد املحكمة الدستورية نفسها تعتبر أن موظفي البرملان 
موظفين  لكن  البرملانية  املؤسسة  موظف  يعتبرون  ال  ثالثة  كسلطة 
يخضعون للسلطة التنظيمية هي رئيس الحكومة، فما بالك بجهاز داخل 
السلطة القضائية الذي هو جهاز النيابة العامة، الذي من املفروض أن 
يكون أن يكون تحت سلطة السيد الوزير، أقول جملة أخيرة السيد 
الرئيس إذا سمحتم، أنا متأسف جدا أنا أقول لكم إنني سأصوت ضد 
هذا القانون، ولكن سأحملكم املسؤولية التاريخية اتجاه هذا القانون 

أنتم األغلبية الناصحة، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، السيد النائب نجيب البقالي بإسم فريق العدالة والتنمية .

ا أائبلا وي لنجيبلا بواسي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 
بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل 
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم 
املشروع  هذا  مع  التفاعل  حيثيات  لتوضيح  العامة،  النيابة  رئاسة 

واملرتكزات األساسية التي بني عليها موقفنا منه.

تجدر اإلشارة بداية إلى أن اإلطار الناظم ملوقفنا وضرورة التأسيس 
السلطة  بشقيها  مستقلة  قضائية  سلطة  لبناء  والقانوني  السليم 
التأثيرات  كل  عن  الواقف  والقضاء  الجالس  القضاء  القضائية 
النفوذ،  مراكز  عن  وخاصة  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية 
خاصة وأن العدل أساس امللك، وأن األمن ضمانا لإلستقرار، وهو األمر 
الذي أصل له الدستور املغربي لفاتح يوليوز 2011 في الباب السابع 
منه وخاصة من الفصل 107 إلى غاية الفصل 134 منه، حيث أكد 
الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية 
القضايا  في  التدخل  منع  على  نص  كما  التنفيذية،  السلطة  وعن 
املعروضة على القضاء وسن قواعد لتأسيس االستقالل وهو ما عمل 
لهذا  والناظمة  الضابطة  القواعد  وضع  على  التنظيميين  القانونين 
اإلستقالل، لكن إذا كان اإلستقالل التام للقضاء الجالس ال يطرح أي 
أشكال دستوري أو قانوني فإن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة 
الجنائية ويختلط في دورها سلطة املالءمة املمنوحة إلى النيابة العامة، 
يختلط في دورها الدور القضائي واإلداري بل وحتى السيا�ضي، وخاصة 
في القضايا ذات الطبيعة الحساسة جدا، ويتعين أن تتبع لها النيابة 

العامة بمقت�ضى الفصل 110 من الدستور.

أن  اختار  قد  العدالة  منظومة  إلصالح  الوطني  الحوار  كان  وإذا 
تستقل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتخضع لرئيس النيابة 
العامة وتتبع له عوض وزير العدل فإننا في فريق العدالة والتنمية بهذه 
املناسبة نستحضر موقفه الذي عبر عنه بكل وضوح غداة مناقشة 
والنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيميين  القانونين 
األسا�ضي للقضاة الذي نص في املادة 25 منه على انتقال رئاسة النيابة 
العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 
حيث اعتبر الفريق آنذاك أن هذا املقت�ضى الجديد مناقض صراحة 
للتوجه الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة، مستغربا أن 
يعمل البرملان على إخراج تنفيذ سياسة عمومية هامة تتعلق بالسياسة 
الجنائية من دائرة مراقبته إلى دائرة ال تخضع ألية رقابة أو محاسبة، غير 
أن اإلجماع البرملاني آنذاك من فرق املعارضة واألغلبية وحتى األغلبية 
الحالية باستثناء بعض النواب وبعض فرق األغلبية التي عبرت عن 
رفضها لهذا املقت�ضى، جعل فريقنا في إطار التزامه السيا�ضي في دعم 
الحكومة، يصوت على هذا املقت�ضى بعدما استنفذ جميع وسائل إقناع 
التي  الوازنة  تعديالته  مع  اإليجابي  بالتفاعل  اللجنة  داخل  الحكومة 
انتهى التفاوض بشأنها إلى إقرار مناقشة اللجنتين البرملانيتين املكلفتين 
بالعدل والتشريع للتقرير الذي يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض عن تنفيذ السياسة الجنائية التي يصادق عليها البرملان.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمات،
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ال يخفى عليكم األهمية الكبرى التي تحتلها النيابة العامة ورئاستها 
في هذا املسار اإلصالحي الكبير، لقد كان هاجسنا هو توفير الشروط 
املالئمة لكي تشتغل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في ظروف مناسبة 
في  بدورها  لالضطالع  تؤهلها  وتنظيمية  وإدارية  مالية  شروط  ووفق 
احترام  إطار  في  الجريمة،  والخاصة ومحاربة  العامة  الحريات  حماية 

منظومة حقوق اإلنسان .

لكن في نطاق وداخل إطار وحدة السلطة القضائية التي هي اختيار 
دستوري وقانوني وصريح، ال يمكن ألي قانون عادي كيفما كان نوعه 
أن يخرق هذا املقت�ضى أنه ليس هناك أي تمييز ما بين النيابة العامة 
األمر  هو  القضائية،  السلطة  بنية  داخل  الجالس  القضاء  بين  وما 
الذي نعتقد على أن هذا املشروع قد خرقه في بعض مقتضياته، وإذ 
نذكر أن فريقنا ال إشكال لديه مع مشروع القانون في حد ذاته باعتبار 
انقضاء الفترة االنتقالية في غضون أكتوبر املقبل، غير أن مالحظات 
لرئاسة  يحمله  الذي  الجديد  التصور  على  تنصب  الجوهرية  فريقنا 
النيابة العامة الذي تجاوز، الذي تجاوز مجرد نقل اختصاصات إلى 
التأسيس لسلطة مستقلة عن السلطة القضائية ومنحها اختصاصات 
جديدة، وبذلك ظل فريقنا متمسكا بحقه املشروع في إيداع تعديالت 
جوهرية على القانون انسجاما مع النقاش الجاد والبناء واملجهود الكبير 
الذي بدله أعضاؤه داخل اللجنة لتجويد النص والرقي به بما يكرس 
استقاللية السلطة القضائية، والنأي بالنيابة العامة عن أي تدخل أو 
توجيه، وهي مناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قام به أعضاء الفريق 
وكذلك هي مناسبة للتنويه بالعمل الذي يقوم به قضاة النيابة العامة 
ورؤسائهم بمختلف محاكم اململكة، وفي هذا اإلطار همت التعديالت 

املقدمة ما يلي:

أوال- التأكيد على كون التعليمات يجب أن تكون كتابية، قانونية 
انسجاما مع الدستور والقانونين التنظيميين، واقترحنا أن تضّم هذه 
التعليمات الكتابية إلى ملف القضية وجوبا، أن النيابة العامة ورئاسة 
النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية وليست سلطة مستقلة، 
كما يؤسس لها هذا املشروع، خاصة وأن القانونين التنظيميين سواء 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية أو النظام األسا�ضي للقضاة قد حدد 

اإلطار العام الناظم لهذا االستقالل؛

تنفيذ  حول  لتقرير  العامة  النيابة  رئيس  عرض  على  التنصيص 
املكلفتين  اللجنتين  أمام  العامة  النيابة  وسير  الجنائية  السياسة 

بالتشريع بمجل�ضي البرملان؛

تتبع القضايا التي تكون النيابة العامة طرفا فيها؛

التنصيص على منع إعطاء أوامر أو تعليمات لقضاة النيابة العامة 
باستثناء الرؤساء التسلسليين، بل اقترحنا أن يتم تجريم هذا التدخل، 
انسجاما مع املقت�ضى الدستوري، إن رئاسة النيابة العامة جزء من 
هذا  عن  مستقال  جهازا  وليست  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 

املجلس؛

كما اقترحنا أن تكون املوارد املالية والبشرية واإلدارية أن توضع 
رهن إشارة املجلس األعلى للسلطة القضائية والتأكيد على وحدة تدبير 
الوضعية اإلدارية للقضاة من طرف املجلس األعلى للسلطة القضائية، 
دون تمييز بين قضاة الرئاسة أو قضاة النيابة العامة مع استشارة رئيس 
النيابة العامة فيما يخص تدبير بعض الوضعيات اإلدارية لقضاتها، 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه تم االستجابة إلى هذا املقت�ضى الذي كنا 
نعتقد على أن مقتضيات املادة 3 تخرق ما نص عليه القانون التنظيمي 

هذا األخير؛

ميزانية  من  جزء  العامة  النيابة  رئاسة  ميزانية  أن  اقترحنا  كما 
املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس هذا األخير، أي رئيس املجلس 
األعلى للسلطة القضائية، هو اآلمر بالصرف وله الحق في تفويض ذلك 
لرئيس النيابة العامة، وأن هذه التعديالت تجد مرجعيتها في القانونين 
األسا�ضي  والنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيميين 
وخاصة  العامة  النيابة  الستقاللية  الدولية  املعايير  وكذا  للقضاة، 
النيابة  أعضاء  استقالل  ومعايير  املتحدة،  لألمم  األساسية  املبادئ 
العامة ملجلس أوروبا وخاصة التوصية رقم 19 الصادرة بتاريخ 2000، 
والتي لم نكن نبغي من وراءها سوى تجويد النص وتحسينه بما يتناسب 
كبيرة  الختصاصات  سلطة  نمنح  أن  يعقل  ال  الدستوري.  املبدأ  مع 
وضخمة دون أن تخضع ألي رقابة أو محاسبة، قد تكون هذه الدورة 
التشريعية كما قلنا في اللجنة، قد تكون هذه الدورة التشريعية آخر 
دورة تشريعية نسائل فيها وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة، 
غدا من سنحاسب؟ غدا من سنراقب؟ ما هي اآلليات الكفيلة بمراقبة 
رئيس النيابة العامة؟ وإذا كنا نسجل في هذا اإلطار تجاوب الحكومة 
في إطار األغلبية، والتي  التي طرحناها  التعديالت  اإليجابي مع بعض 
تعدا مكسبا مهما للجسم القضائي، التعديالت املهمة التي استجاب لها 
السيد الوزير إضافة التعليمات الكتابية والقانونية، أن إشراف رئيس 
النيابة العامة يكون باحترام تام ملقتضيات السياسة الجنائية، واحترام 
مبدأ وحدة تدبير القضاة وخاصة بتعديل مقتضيات املادة 3، بينما 
رفضت مجموعة من التعديالت رغم الدفعات القوية واملقنعة التي 
تقدمنا بها، لكن في إطار التزامنا السيا�ضي والوفاء بتعاقداتنا فأننا اخترنا 
بمحض إرادتنا سحب هذه التعديالت لتبقى مجموعة من التساؤالت 
والتخوفات مطروحة، نتمنى أن يجيب عليها التطبيق السليم للقانون 

وروح الدستور.

وهي مناسبة لنجدد أننا ننتظر من الحكومة أن تقدم لنا قانونا 
للنيابة العامة، يحدد بالضبط اإلطار وطبيعة العالقات البينية بين 
مكونات النيابة العامة والرقابة على هذه املؤسسة، ونسجل في هذا 
املجلس  نريد من هذا  وال  التشريعية  الغرفة  من  نريد  ال  أننا  األمر، 
املوقر أن يكون غرفة للتسجيل، بل قمنا بواجبنا بتقديم التعديالت 
الالزمة حتى تكون للمؤسسة التشريعية دورها األساس في إنتاج قوانين 

تستجيب للتحوالت الكبرى التي عرفها املغرب بعد 2011.
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السيد الرئيس، وهي مناسبة للتذكير أن تعاقد فريقنا مع الحكومة 
غداة التنصيب البرملاني، كان تعاقدا واضحا يق�ضي بدعمها في إطار 
خدمة الشعب والوطن وهو تعاقد نذكر به لإلستمرار في مسار اإلصالح 
آمن به املغاربة وعلقوا عليه آماال كثيرة، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لتوفيقلكميل،لرئيسلفريقلا تجمعلا  ستوري:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق التجمع الدستوري في هذه 
الجلسة العامة املخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون 
املكلفة  الحكومية  السلطة  اختصاصات  بنقل  املتعلق   33.17 رقم 
بصفته  النقد  لدى محكمة  للملك  العام  الوكيل  السيد  إلى  بالعدل 

رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

في البداية ال بد أن ننوه بعمل السيدات والسادة النواب أغلبية 
من  بالرغم  املشروع  هذا  إخراج  مسؤولية  تحملهم  على  ومعارضة 
اللحظات الصعبة التي مررنا بها جميعا، كما ال تفوتني الفرصة كذلك 
دون أن ننوه بحنكة وصبر السيد الوزير الذي تفاعل بكل مسؤولية 
مع مقترحات السيدات والسادة النواب على اعتبار أن هذا املشروع 
املستقلة  القضائية  السلطة  لبناء  األساسية  الدعامات  أحد  يشكل 
في بالدنا، وهو ما يجسد اإلرادة السياسية القوية للحكومة ملواصلة 
عنه  أعلن  الذي  العدالة  منظومة  إلصالح  الحوار  مقتضيات  تنزيل 
جاللة امللك نصره هللا والذي توج بصدور القانون التنظيمي للسلطة 
عميق  إصالحي  مسار  ضمن  للقضاة،  األسا�ضي  والنظام  القضائية 
وواسع واستراتيجي إيمانا من جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا 

بأن العدل هو أساس امللك.

إن فريق التجمع الدستوري وهو يناقش هذا املشروع يستحضر 
بكل إيجابية انخراطه القوي والشجاع في هذه الرؤية اإلصالحية دون 
تردد واثقا في مؤسساته اللي حيث عبرنا عن مواقفنا وآرائنا واقتراحاتنا 
رفقة كافة شركائنا السياسيين بكل وضوح حول جميع القضايا العامة 
عن  استقالليته  مدعمين  القضائي  باإلصالح  املتعلقة  والتفصيلية 

السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أي تحفظات.

للقانون  البرملان  مصادقة  مناسبة  كانت  لقد  الرئيس،  السيد 
القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلق   100.13 رقم  التنظيمي 

خير  للقضاة  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق   106.13 التنظيمي  والقانون 
إصالح  ميثاق  ملضامين  حينه  في  نوهنا  حيث  نقول،  ما  على  شاهد 
منظومة العدالة كخارطة طريق واضحة املعالم إلصالح هذا الورش، 
وبنفس النفس يواصل فريقنا بكل مكوناته مناقشة هذا املشروع الذي 
يبقى امتدادا لهذا اإلصالح واملفروض الدفاع عليه كأغلبية، لذلك فإن 
فريق التجمع الدستوري يرى أنه يجب أن نترفع عن كل املزايدات في 
هذا املوضوع الذي يهم مصلحة الوطن واملواطنين، إذ ال يوجد في هذا 
املشروع ما يجعلنا نغير من مواقفنا حيث يبقى موقفها ثابت ينسجم 
على ما دافعنا عليه من مواقف في هذا املجلس املوقر أثناء مصادقتنا 

على كافة القوانين املؤطرة الستقاللية السلطة القضائية.

لذلك فإننا نؤكد في فريقنا على أن ازدواجية الخطاب ستعمق من 
ضبابية املشهد السيا�ضي مشددين في نفس السياق على ممارسة أعضاء 
واالحترام  ومسؤولية  حرية  بكل  الدستورية  أدوارهم  لكافة  البرملان 
الصالحيات  وفق  السياسية  مواقعهم  مع  تام  انسجام  في  املتبادل 

املكفولة دستوريا.

السيد الرئيس، مما ال شك فيه أن املشروع رقم 33.17 يشكل 
حلقة من الحلقات املفصلية لفك االرتباط بين السلطتين التنفيذية 
من  بالعدل  املكلفة  الحكومية  للسلطة  كان  ما  ونقل  والقضائية 
العامة  النيابة  رئاسة  في  املمثلة  القضائية  السلطة  إلى  صالحيات 
املجسدة في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه العالقة 
التي استمرت ونمت لعقود نتج عنها أثار وممارسات مختلفة ومتنوعة 

على أرض الواقع، منها ما هو سلوكي ومنها ما هو ثقافي ونف�ضي

بعض  هذه  الفصل  عملية  تثير  أن  الطبيعي  من  لذا  وتنظيمي، 
دوافعها  ونستوعب  نتفهم  ونحن  املشروعة،  والتساؤالت  التخوفات 

وعلينا جميعا التعبئة ملواجهتها عبر اآلليات التالية:

والتشريعي  الدستوري  اإلطار  يقدمها  التي  الضمانات  أوال   -
واملؤسساتي واملتمثلة في املرجعية الدستورية وال سيما الفصل 110-
113 و114 وكذا مقتضيات القانون تنظيمي 100.13 املتعلق باملجلس 
110 منه، وقرار املجلس  املادة  القضائية وخصوصا  للسلطة  األعلى 
الدستوري رقم 16/991 بشأن هذه املادة، وكذا القانون رقم 106.13 
منه.  و25   22 املادتين  خصوصا  للقضاة  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق 
ومدونة  الجنائية  املسطرة  قانون  ننتظر مشروع  املسار  هذا  وإلتمام 
القانون الجنائي الذي وعد به السيد الوزير مشكورا بإحالتهما علينا في 

أقرب وقت ممكن.

إن هذه االعتبارات مجتمعة جعلتنا نناقش هذا املشروع وكلنا ثقة 
بأنه سيؤسس الستقاللية قضاة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية 
وذلك باملوازاة مع استقاللية قضاة األحكام تحت سلطة رئيس محكمة 
النقض، وكل ذلك تحت الضمانة الفعلية لجاللة امللك كما ينص على 

ذلك الدستور.
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السيد الرئيس، إننا فخورون داخل فريق التجمع الدستوري أن 
يواصل السيد وزير العدل مسيرة إصالح منظومة العدالة من خالل 
القضائية  السلطة  املؤطرة الستقاللية  القانونية  الترسانة  استكمال 
على اعتبار أن القضاء العادل هو أساس تقدم األمم وازدهارها، لنختم 
ونقول بأن ضمير القا�ضي يبقى دائما هو أساس النجاح وأن القانون 
مهما أحاطه املشرع من الضمانات الكافية يبقى في نظرنا قاصرا عن 

تحقيق العدالة املنشودة في غياب الضمير الحي للقا�ضي.

وأخيرا، ومن موقعنا داخل األغلبية الحكومية التي ال زلنا نؤكد على 
ضرورة أن تكون منسجمة في مواقفها سنصوت باإليجاب على هذا 

املشروع، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

باسم  بوزكري  عبلة  للسيدة  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا أائبللا وي 9لعلبللبوزكري:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتقدم  أن  يشرفني 
اختصاصات  بنقل  املتعلق   33.17 رقم  القانون  مشروع  ملناقشة 
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
رئاسة  التنظيم  قواعد  وبسن  العامة  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض 

النيابة العامة في الجلسة العامة.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لقا وي اتلا أواب،

يشرفني أن أتقدم باسم فريقي بهذه املداخلة، والتي نرى أن هذا 
املشروع على الرغم من جميع املالحظات التي عبرنا عنه داخل اللجنة 
النيابية املختصة بشأن مدى تطابقه مع الدستور ومع القانون التنظيمي 
رقم 100.03 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية وكذا القانون 
التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة، والذي يشكل 
هذه  القضائية،  السلطة  استقالل  توطيد  مسار  أساس ضمن  لبنة 

السلطة التي يضمن استقاللها جاللة امللك حفظه هللا.

لقد انخرط الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في مناقشة هذا 
املشروع بكل مسؤولية، وحرص على إعمال االختصاصات الدستورية 
وجعل  املشروع،  هذا  تجويد  بغية  التشريعية  للمؤسسة  املوكولة 
مضامينه أقرب ما تكون إلى املعايير الواردة في الكتلة الدستورية على 

ضوء قرارات املجلس الدستوري ذات الصلة.

وحيث إننا اليوم إزاء مشروع قانون يهم السلطة القضائية فال 

يمكن املرور عليه عرضا على هذا املشروع، كما ال يمكن عدم استحضار 
الحقة،  الديمقراطية  إقرار  بغية  الحية  املغربي وقواه  الشعب  كفاح 
بما تقتضيه من وجوب وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، والتي شكلت على امتداد عقود موضوع نضاالت 
العديد من القوى السياسية والحقوقية واملدنية، وعلى امتداد هذا 
املسار النضالي الحقوقي شكلت لحظة هيئة اإلنصاف واملصالحة وما 
خلص إليه تقريرها الختامي من توصيات محطة فارقة في هذا املسار 
الذي توج بميثاق دستوري جديد جسده دستور 2011، والذي شكل 

بحق تعاقدا جديدا بين العرش والشعب.

وفي غمرة استحضار كل ذلك ال يمكن إال التنويه بالتراكم الفقهي 
واألدبي والفكري الذي أنتجه مختلف الفاعلون في منظومة العدالة 
طيلة عقود، والذي ساهم بشكل بارز في تشييد مقتضيات وأحكام 
الباب السابع من الدستور وما يرتبط به من قوانين تنظيمية، يهمنا 
في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية التذكير بمواقفنا املشهود بها، 
أثناء عرض ومناقشة القانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى 
للسلطة القضائية، والنظام األسا�ضي للقضاة، حيث صوتنا باإليجاب 
عليهما، واليوم عندما نحاول قراءة مشروع القانون رقم 33.17 على 
ضوئها فإن األمر ال يتعلق إطالقا بإعادة النقاش حول القضايا واألسئلة 
التي حسمها الدستور وفي مقدمتها استقالل النيابة العامة باعتبارها 
جزءا أصيال من السلطة القضائية عن وزارة العدل، وبالقدر ذاته، 
بالوضوح نأكد هنا أيضا أننا مع توفير كافة اآلليات القانونية واملادية 
والتقنية لرئاسة النيابة العامة حتى تتمكن من ممارسة االختصاصات 

التي خولها إياها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

فإن موقفنا هذا ينأى عن كل نقاش ال طائل منه اليوم، يحاول 
الصلة  ذات  املؤطرة  النصوص  حسمتها  التي  النقاشات  إعادة 
باستقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، لقد تعاطينا مع هذا 
املشروع على امتداد املسار التشريعي الذي مر منه داخل لجنة العدل 
وكذلك  الدستور  تضمنه  مما  انطالقا  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع 
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، والقانون 
الدستوري  املجلس  وقرارات  للقضاة،  األسا�ضي  للنظام  التنظيمي 

املرتبط بهما.

وبصرف النظر للنقاش املشروع الذي أثير حول األساس القانوني 
الذي تم االستناد عليه إلعداده، فإن وجه اختالفنا مع بعض ما تضمنه 
 100.13 رقم  التنظيمي  القانون  تضمنه  ملا  مطابقته  بعدم  يرتبط 
التنظيمي  القانون  القضائية، وكذا  للسلطة  باملجلس األعلى  املتعلق 
من  انطالقا  وذلك  للقضاة،  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق   106.13 رقم 

القناعات التالية:

أوال- ينص املشروع بمبدأ تراتبية القواعد القانونية والذي يعني 
وجوب أن تتطابق كل قاعدة قانونية مع مجموع القواعد الجاري بها 
العمل، التي لها درجة أعلى منها أو يجب على األقل أن ال تتنافى مع هذه 
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القواعد، ومن ذلك ما أكده املجلس الدستوري في قراره هي رقم 943.14 
حيث اعتبر أنه النص إذا كان يجوز للمشرع سن قواعد ترمي إلى تطبيقي 
أو تتميم أحكام الدستور، فإن ذلك يجب أن ال يترتب عنه إضافة 
قاعدة جديدة من شأنها تغيير القاعدة الدستورية نفسها، وحيث أن 
القانون التنظيمي منبثق من الدستور ويعد امتدادا له، فأن مشروع 
القانون رقم 33.17 ال يمتثل ملا أكده املجلس الدستوري في قراره املشار 
إليه أعاله. وذلك بأنه يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 
بصفته رئيسا للنيابة العامة، اختصاصات منحها القانون التنظيمي 
رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، وكذا القانون 
التنظيمي 106.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة حسب الحالة لكل 

من املجلس األعلى للسلطة القضائية أو الرئيس املنتدب.

ثانيا- كان األحرى بالحكومة التي اختارت الطريق السهل أن تعمد 
إلى إعداد مشاريع قوانين تنظيمية تعدل بموجبها القانون التنظيمي 
املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي املتعلق 
بالنظام األسا�ضي للقضاة، وذلك ألن أي تعديل في املركز القانوني للنيابة 
العامة يستوجب بالضرورة تعديل القانونين التنظيميين املماء إليهما 
أعاله. ذلك أن هذا املشروع ليس تقنيا وال إجرائيا، وذلك بحكم تضمنه 
الختصاصات جوهرية أفرد لها الدستور والقانونين التنظيميين أحكاما 

ال يمكن أن االجتهاد فيها على نحو يخالف تلك األحكام ذاتها.

-3 إن جوهر النقاش القانوني والفقهي الذي عرفته لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان حول هذا املشروع، يرتبط بسؤال حاسم: 
هل النيابة العامة مكون من مكونات املجلس األعلى للسلطة القضائية 
أم أنها مؤسسة مستقلة عنها؟ لقد اعتبرنا في الفريق الستقاللي للوحدة 

والتعادلية على الدوام ...

ا وي لا رئيس:

فاطمة  النائبة  السيدة  اللي  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
الزهراء نزيه بإسم الفريق الحركي.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا زهراءلنزيه:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي للمساهمة في دراسة 
ومناقشة مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة 
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته 

رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة.

في البداية البد من التأكيد على أهمية هذا املشروع الذي سيشكل 
دعامة أساسية لقيام سلطة مستقلة من خالل التنزيل السليم ملؤسسة 

النيابة العامة كفاعل أسا�ضي ضمن مكونات السلطة القضائية بما 
القضائي  يضمن حماية حقوق األفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم 
والقانوني، وكذا توطيد جهود محاربة الجريمة والحفاظ على النظام 
العام وصون حقوق وحريات املواطنين في إطار التالزم بين الحقوق 

والواجبات.

ا وي لا رئيس،

إصالح  من حلقات  مهمة  املشروع سيشكل حلقة  هذا  أن  أكيد 
وهدفا  مطمحا  سنوات  منذ  شكلت  التي  والقضاء  العدالة  منظومة 
لكل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين ورجال االقتصاد واملستثمرين 
واملواطنين، لذلك كان من الضروري تعزيز وتوطيد مكانة استقاللية 
هذه  أجرأة  الضروري  من  وكان  الدستورية  الوثيقة  داخل  القضاء 
املكانة وتفعيلها من خالل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة، 
والبد من اإلشارة هنا إلى مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة الذي 
دعا صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا العتماده، حيث 
يعتبر الخطاب امللكي السامي ل20 غشت 2009 وكذا خطاب 8 ماي 
2012 بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح 
العدالة مرجعية وقاعدة أساسية لتحقيق تفعيل اإلصالح  منظومة 
الطموح الشامل والعميق لهذه املنظومة، وذلك إثر تناولهما ملجموعة 
من املبادئ األساسية واألهداف الرئيسية املتعلقة بإصالح القضاء، 
الجانب  في  العدالة  منظومة  إصالح  رافق  الذي  النقاش  فإن  لذلك 
يعتبر  بالعدل  املكلفة  الوزارة  عن  العامة  النيابة  باستقالل  املتعلق 
نقاشا طبيعيا في ظل املستجدات الواردة في دستور 2011 وتوصيات 
ميثاق إصالح منظومة العدالة، وبالتالي فإن موضوع استقالل القضاء 
ال يمكن أن يكون مناط جدل وتخوف استنادا إلى الضمانات الواردة في 
الوثيقة الدستورية ومن أهمها أن امللك هو الضامن الستقالل السلطة 
قانوني  إطار  الذي جاء ملنح  يبلوره هذا املشروع  ما  القضائية، وهو 
تعزيز  العامة حيث سيعمل على  النيابة  رئاسة  ملهام  متقدم ومالئم 
استقالل السلطة القضائية وترسيخ املبادئ األساسية الستقاللها عن 
الوزارة وتعزيز صالحياتها وسلطتها في تمثيل املجتمع والدفاع عن الحق 
العام من خالل تمكينها من اآلليات الضرورية ألداء مهامها بوضع موارد 
مالية وبشرية وتقنية مستقلة، ونأمل في الفريق الحركي أن تتم ترجمة 
هذا املشروع وفق املستجدات الدستورية واإلرادة امللكية املعبر عنها في 

ظهير تعيين السيد الوكيل العام ملحكمة النقض.

السيد الرئيس، لقد عملت املقتضيات الدستورية الجديدة باالرتقاء 
بالقضاء من وظيفة إلى سلطة دستورية مستقلة إلى جانب السلطتين 
التنفيذية والتشريعية في إطار توازن السلط وتكاملها وتعاونها حيث أن 
استقالل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يأتي 
في صدارة األولويات واالنشغاالت الوطنية، ومن القضايا التي نادت بها 
مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية باعتبارها الضمانة 
الفعلية واألساسية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ 

حقوق اإلنسان.
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العامة  النيابة  استقالل  مرحلة  ليواكب  جاء  مشروع  أمام  إننا 
عن وزارة العدل في لحظة أساسية تتجلى في تحقيق وتفعيل اإلصالح 
لألمن  عمادا  باعتباره  العدالة  ملنظومة  والعميق  والطموح  الشامل 
الحق  دولة  أسس  لتدعيم  والفعلية  األساسية  والضمانة  القضائي 
والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان وتخليق الحياة العامة وتحفيز 
املناخ املالئم لالستثمار في إطار العالقة البنيوية بين استقالل القضاء 

ونزاهته.

تفاعلنا  نسجل  الحركي  الفريق  في  فإننا  سبق  ما  على  تأسيسا 
اإليجابي مع هذا املشروع الذي نعتبره إضافة متقدمة في مجال إصالح 
منظومة العدالة ببالدنا آملين أن تعمل الحكومة على اإلسراع في توفير 
اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة ومقر يليق بالنيابة العامة من أجل 
القيام بمهامها في أحسن الظروف، بما يضمن االنخراط الفعلي لجميع 
مكوناتها من أجل محاربة الجريمة وحماية النظام العام والعمل على 

صيانته وصون حقوق وحريات املواطنين واملواطنات.

القانوني  الجانب  أهمية  على  نؤكد  الحركي  الفريق  في  كنا  وإذ 
أن  على  كذلك  نؤكد  فإننا  العدالة،  منظومة  إصالح  في  والتشريعي 
شمولية هذا اإلصالح تقت�ضي االلتفاف إلى مختلف حلقاته وال سيما 
العنصر البشري من قضاء ومساعدين للقضاة الذين يشكلون األداة 
األولى لتفعيل هذه اإلصالحات، بما في ذلك الجانب املادي وفضاءات 

اإلشتغال ووسائل العمل ورفع منسوب التخليق داخل هذا الجهاز.

في هذه  القانون  تتم املصادقة على هذا  بأن  في األخير  كما نرجو 
أصدرها  التي  السامية  امللكية  للتعليمات  إمتثاال  التشريعية  الدورة 
باملجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017 لتتم عملية تسليم السلط قبل 
شهر أكتوبر املقبل، كما أمر بذلك جاللته، لتشرع رئاسة النيابة العامة 
في مباشرة مهامها وصالحياتها بما يضمن الحفاظ على النظام العام 
وصون الحقوق والحريات األساسية للمواطنات واملواطنين، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيدة النائبة، باسم الفريق اإلشتراكي السيدة النائبة مينة 
الطالبي.

ا أائبللا وي 9لميأللا طا بي:

ا وي لرئيسلاملجلس،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

إن الفريق االشتراكي بمجلس النواب من خالل مواقفه التاريخية 
ضمن  مكانتها  وترسيخ  مستقلة  قضائية  سلطة  خلق  إلى  الهادفة 
باملبادئ  يذكر  أن  إال  بدءا  يمكنه  ال  األخرى،  الدستورية  املؤسسات 

الكبرى التي كان عنصرا محوريا في مشروعنا أو كانت عنصرا محوريا في 
مشروعنا اإلصالحي.

الحق  دولة  صرح  إقامة  أساس  على  املبنية  قناعتنا  كانت  لقد 
قضائية  سلطة  وجود  على  قائمة  الحقة  والديمقراطية  والقانون 
1992 بخصوص  يونيو   19 مستقلة، فدافعنا عن ذلك منذ مذكرة 
تعديل الدستور واضعين على رأس مطالبنا ضمان استقالل القضاء 
وتحقيق  التشريعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  عن  فعلية  بصفة 
لهم  و يضمن  القضاة  القضائي يصون حرمة  للنظام  إصالح شامل 
الحصانة الكافية ويمكن السلطة القضائية من االضطالع بواجبها في 
القانون  املواطنات واملواطنين وفرض سلطة  حماية حقوق وحريات 
وتحقيق مبدأ املساواة أمامه وهو ما أعدنا التأكيد عليه في مذكرة 23 
أبريل ل1996 املرفوعة رفقة حلفائنا في الكتلة الديمقراطية آنذاك 
إلى صاحب الجاللة الحسن الثاني رحمه هللا، وقد أنصفتنا التطورات 
الالحقة من إصالحات دستورية وسياسية من خالل تكريس هذا املبدأ 
في دستور 2011، وبشكل متطابق لتطلعاتنا و للمذكرة التي رفعناها 

آنذاك إلى اللجنة امللكية االستشارية ملراجعة الدستور.

بمقتضيات  مؤطرا  شأنا  أصبح  القضائية  السلطة  فاستقالل 
دستورية متكاملة، ولن يكون أمامنا إال التعامل اإليجابي مرة أخرى 
مع القوانين التنظيمية التي صدرت تنفيذا للدستور وعبرنا مرارا عن 
انخراطنا في هذا الورش اإلصالحي الكبير، ولم يكن موقفنا هذا وليد 
املواقف املبدئية املحضة، ولكن أيضا وليد املمارسة العملية وامليدانية 
التي تبلورت عبر منح حزبنا و ملرتين شرف تدبير القطاع الوزاري املكلف 
من  موقفنا  عمق  لفهم  ضرورية  التوطئة  هذه  كانت  لقد  بالعدل، 
مشروع القانون التنظيمي املعروض للتصويت اآلن، فنحن في الفريق 
االشتراكي، وبحكم انتماءنا لألغلبية الحكومية، ال يمكن أن نكون ضد 
التوجهات الواردة به، فقد ساهمنا في النقاش بلجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بما تمليه علينا مسؤولياتنا النيابية، وحرصنا على 
احترام الدستور والقوانين أو القانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس 
بقرارات  وكذا  للقضاة  األسا�ضي  وبالنظام  القضائية  للسلطة  األعلى 

املحكمة الدستورية الواردة بهذا الخصوص.

لقد تكونت لدينا القناعة بأن عهدا قضائيا جديدا بدأ يشق طريقه 
ببالدنا في إطار التوجيهات امللكية التي ظلت لفترة طويلة تثير االنتباه إلى 
ورش إصالح منظومة العدالة منذ خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة 
ثورة امللك والشعب وخطاب 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة 
التشريعية لذا كان من الطبيعي، كتتويج لهذا املنظور امللكي، تمكين 
القطاع من محور خاص ضمن خطاب 9 مارس 2011 التاريخي بمناسبة 
اإلعالن عن اإلصالحات الدستورية، وقد كان للتوجيهات امللكية الدور 
األساس في إطالق دينامية إصالح منظومة العدالة التي تّوجت بعد 

حوار وطني بإصدار امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة.

الفريق االشتراكي نعتبر أن أحد أهم مرتكزات استقاللية  في  إننا 
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السلطة القضائية تتمثل في تمكين مختلف مكوناته من وسائل العمل 
الالزمة، وفي هذا اإلطار، فإن انطالق هذه العملية ال يمكن أن تتم إال 
بنقل صالحيات وزير العدل ذات الصلة بالشأن القضائي إلى الجهة 
التي خصها الدستور بذلك، لذا فإنه ما دام أن قضاة النيابة العامة 
أصبحوا إلى جانب قضاة األحكام يشكلون هيئة واحدة، تسري عليهم 
التنظيمي  القانون  من   3 واملادة  للدستور  تطبيقا  املقتضيات  نفس 

املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة، وأنه تم وضع قضاة النيابة العامة 

بموجب املادة 25 من القانون التنظيمي السابق تحت سلطة ومراقبة 
القانون  مشروع  فإن  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 

املعروض للتصويت نتيجة منطقية وتطبيق عملي لنصوص قانونية 

أعلى منه درجة، وتبعا لذلك وللتوجيه امللكي السامي بمجلس الوزراء 

املنعقد بتاريخ 25 يونيو األخير، فإن الفريق االشتراكي ينخرط إيجابا 

التقنية وبعض  التعديالت  القانون ويعتبر أن  تفاعله مع مشروع  في 

التدقيقات املضافة للنص األصلي تدخل فقط في إطار تجويد النص 

وتفادي أية تأويالت خاطئة له.

لدى  للملك  العام  الوكيل  إلى  العدل  وزير  اختصاصات  نقل  إن 

محكمة النقض ليست عملية تقنية تستهدف تغييرا شكليا بقدر ما 

هي عملية مؤسساتية كبرى تؤسس لتحول عميق تشهده بالدنا في أفق 

االرتقاء بمنظومتنا القضائية إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة، 

تنضاف  جديدة  مؤسساتية  دينامية  بإطالق  لنا  سيسمح  والذي 
للتراكمات األخرى لبالدنا على مسار دولة الحق والقانون

إن هذا التوجه السليم ال يمكن معه فتح املجال ألية مزايدات، 

إلى جانب  بإقامة صرح سلطة قضائية مستقلة قائمة  فاألمر يتعلق 

جديدة  توازنات  خلق  على  وقادرة  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 

بين مختلف السلطات العمومية من جهة وبين مجموع هذه السلطات 

واملواطنات واملواطنين من جهة أخرى، كما يتطلب منا جماعة تكثيف 

هذه  كل  مع  متالئمة  لتصبح  القانونية  املنظومة  لتحيين  الجهود 

املستجدات ونعتبر أنه على رأس هذه األولويات تحيين قانون املسطرة 
الجنائية نظرا ملا يتضمنه من إجراءات ومساطر قد تضيع مع حقوق 

وحريات املواطنات واملواطنين بفعل عمليات التأويل والتأويل املضاد، 

فقط لنعبر عن موقفنا السيد الرئيس، لذلك فإن الفريق االشتراكي 

استنادا على كل ما سبق سيصوت إيجابا على هذا املشروع وكله أمل في 

استكمال تحيين املنظومة القانونية خاصة منها ذات الصلة بالقضايا 

الجنائية، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 

السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا زهراءلبرصات:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أنا أتدخل باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 
بنقل  املتعلق   33.17 رقم  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في 
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام 
للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد 

لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

اليوم ونحن نواصل التأسيس الستقالل القضاء في هذه املرحلة 
التنظيميين  القانونين  صدور  بين  والفاصلة  الحاسمة  االنتقالية 
والنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  التوالي  على  املتعلقين 
األسا�ضي للقضاة وعالقتها بنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل 
إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، نستحضر بقوة املطلب 
الشعبي الذي ناضلت من أجله جميع القوى الديمقراطية الحية في 
وطننا العزيز والتي نحن جزء منها، حيث عبرت عن طموحاتها وتطلعاتها 
مستقل،  قضاء  إلى   2011 دستور  على  يوليوز  فاتح  في  تصوت  وهي 
مستقل عن السلطة التشريعية، مستقل عن السلطة التنفيذية، في 

إطار مبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها وربط املسؤولية باملحاسبة.

السيد الرئيس، إن تدبير هذه املرحلة االنتقالية الدقيقة والتي تفرض 
على الجميع ضرورة التحلي بمزيد من الحنكة والقدرة على استشراف 
التغييرات العميقة التي يجب أن تنتجها النصوص التشريعية، لتحقيق 
الدستورية  الوثيقة  أحدثتها  التي  الكبيرة  للتحوالت  اإليجابي  التأطير 
التشريعية  النصوص  تفعيل  الناتجة عن  السلبية  التأثيرات  وتفادي 

على أرض الواقع.

إن األمر يتطلب ضرورة التعامل مع هذه املرحلة بنوع من التبصر 
بنقل  تتعلق  ال  فاملسألة  فينا،  تحكم  الذي  الهاجس  وهو  والحكمة 
الوكيل  السيد  إلى  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  اختصاصات 
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، فقد 
تم حسم هذا األمر في القانونين التنظيميين، وصوتنا عليهما باإليجاب 
في الوالية التشريعية السابقة، بل يتعلق باحترام الهندسة املؤسساتية 
التي أسست لها الوثيقة الدستورية والتي أرست لثالث سلط فقط نعن 
أرست لثالث سلط فقط، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية العتبار أن النيابة العامة جزء هام ال يتجزأ من 

السلطة القضائية.
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ا وي لا رئيس،

ننوه بالعمل املهم واملنتج الذي قامت به لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بمناسبة مناقشة ودراسة هذا املشروع، وهو عمل 
عبرت من خالله هذه اللجنة على غنى أفكارها ويقظة أعضائها وتشبثها 
بإنتاج نص تشريعي في مستوى تطلعات املواطنات واملواطنين وكافة 
الفاعلين، يساهم في اإلصالح العميق ملنظومة العدالة في بالدنا على 
الحق  دولة  ضمان  أجل  من  القضائية،  السلطة  استقالل  أساس 
للمتقاضين واملتقاضيات محاكمة عادلة علما أن  والقانون، تضمن 
القضائي  واألمن  والحريات  الحقوق  بحماية  املكلفون  هم  القضاة 

لألفراد والجماعات في إطار تطبيق القانون.

إن التعديالت التي تقدمت بها املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
في إطار األغلبية مبنية على مرجعية دستورية وقانونية واضحة يؤكدها 
التنظيمي  القانون  الخامسة من  واملادة  الدستورية  الوثيقة  منطوق 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، والتي منحت هذا املجلس فقط 
الشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري وكل ما يتبع ذلك من 
نتائج، فتمكين وكيل امللك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 
والعقارية  واملالية  البشرية  والوسائل  اإلدارية  البنيات  من  العامة 
أن  االختصاصات يجب  نقل  فيه، ألن  أمر ال جدال  األرشيف  ونقل 
يتبع بالتأكيد نقل وسائل ممارستها، لكن باعتبارها مكونا من مكونات 
املجلس األعلى للسلطة القضائية وليس سلطة مستقلة لها االستقالل 
الدستورية  بالوثيقة  مؤطرا  كان  موقفنا  أن  علما  واإلداري،  املالي 

والقانونيين التنظيميين.

ا وي لا رئيس،

نشكر السيد وزير العدل على تفاعله اإليجابي مع بعض التعديالت 
 
ّ
التي نعتبرها في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية جزئية وتقنية إال
أنه كان بودنا أن يتم التفاعل مع تعديالت أخرى تقدمنا بها اعتبرناها 
جوهرية، ونتفهم الهواجس والتخوفات التي تحكمت في تعاطي الحكومة 
مع تعديالتنا وندعو الحكومة مجددا إلى التعامل إيجابيا مع تعديالت 
الفرق واملجموعة النيابية من أجل مواصلة التأسيس لحوار مؤسساتي 
نصوص  إلنتاج  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  ومنتج  ناجع 
ومختلف  واملواطنين  املواطنات  تطلعات  مستوى  إلى  ترقى  قانونية 

الفاعلين.

األغلبية  داخل  السيا�ضي  التزامنا  وبحكم  الوزير  السيد  وأخيرا 
الحكومية، سنصوت داخل املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية على 
هاذ مشروع القانون الذي بين أيدينا باإليجاب، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيدة النائبة، نمر السيدات والسادة إلى عملية التصويت 

توصلنا بأول تعديل من طرف فريق األصالة واملعاصرة حول عنوان 
مشروع القانون، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

ا أائبللا وي 9لما كللخليل:

ا وي لا رئيس،

فريق األصالة واملعاصرة كيتقدم تعديل على مستوى العنوان وذلك 
باقتراح ما يلي: مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق باختصاصات رئيس 
النيابة العامة وحذف الباقي، ومرتكزين في ذلك أن مشروع القانون 
ينصب باألساس على مهام واختصاصات رئيس النيابة العامة دون جهاز 
النيابة العامة الذي نأمل أن تتقدم الحكومة بمشروع يتناول الجهاز في 

شموليته وبرمته، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول شكرا.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت املوافقون؟.. غادي نجّمعو هاذ ال�ضي 
في النقطة األخيرة املتعلقة بتفسير التصويت سيكون أنجع، سيكون 
أجل  من  الكلمة  وستأخذ  اقتراح..  هذا  أنا  أردت  إذا  أنجع  سياسيا 

التفسير كذلك، تفضل تفضل السيد النائب، له الكلمة تفضل.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

اللي كتختار رقابة  نحن في الجلسة العامة، والجلسة العامة هي 
املحكمة الدستورية، فلهذا من العناصر اللي يمكن غدا يثيرها، حماية 
للقانون، فاحنا رجاالت قانون، كاين الرأي املؤيد والرأي املعارض في 
الحقيقة ما عندناش الرأي املؤيد والرأي املعارض في كل�ضي ولكن غير 

نحتارمو املسطرة فقط.

ا وي لا رئيس:

تفضل تفضل السيد النائب..

طيب أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 160

املمتنعون: 29

أعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة 
املوافقون؟ املعارضون؟ املمتنعون؟ تمت املصادقة على عنوان مشروع 
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القانون كما صادقت عليه اللجنة.

بشأنها  ورد   1 املادة  العامة  باألحكام  املتعلق  املحور  أو  الجانب 
تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي 

التعديل.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

في  يجب  التالية  وهي  األولى  املادة  في  فقرة جديدة  إضافة  نقترح 
وااللتزام  القانون  تطبيق  العامة  النيابة  قضاة  على  األحوال  جميع 
بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة على الوكيل العام للملك لدى 
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وذلك لعدة تبريرات يبقى 
أبرزها إدماج املقتضيات الواردة في الفصل 110 من الدستور في هذا 
إلى حد كبير على مقتضيات  بأنه بعيد  القانون الذي نعتبر  املشروع 
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية والقانون 

التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

ال يمكن قبول هذا التعديل ألن مكانه الطبيعي هو قانون املسطرة 
الجنائية التي نصت في املادة 36 على أن من بين مهام النيابة العامة 
تقدم  العامة  النيابة  أن  على   38 املادة  تنص  كما  القانون  تطبيق 
ملتمسات كتابية طبقا للتعليمات التي تتلقاها، وضع هذه التعليمات 
أيضا  حدد  القانون  هذا  التنظيمي  والقانون  الدستور  حددها  التي 
طبيعة التعليمات التي يوجهها الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى 

قضاة هذه األخيرة وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، أحد مؤيدي 
التعديل.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 82

املعارضون: 160

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

تمت املصادقة على املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة.

نمر إلى املادة 2 املتعلقة باختصاصات رئاسة النيابة العامة.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع. 242

إذن صادق املجلس على املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 3 ورد بشأنها تعديل من الفريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد .... شكرا للسيد النائب. إذن ما فيها ال معارض وال مؤيد. ما كاين 
معارض اللي باغي ياخذ الكلمة، وال مؤيد من طرف السيدات والسادة 

النواب؟ صافي طيب، للتأكيد فقط.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

تمت املصادقة من طرف املجلس على املادة 3 كما صادقت عليها 
اللجنة.

املادة 4 خاصة بتنظيم رئاسة النيابة العامة، ورد بشأنها تعديالن 
من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد السيدات والسادة النواب.

ا أائبللا وي 9لزهورلا وهابي:

شكرالا وي لا رئيس،

مع  مالءمة  الفقرة  هذه  حذف  املعاصرة  األصالة  فريق  اقترح 

التعديالت السابقة وحفاظا على وحدة السلطة القضائية، ولجعل هذه 

االختصاصات محددة وتابعة للحكومة شكرا.

ا وي لا رئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن هاذ التعديل ال يمكن للحكومة القبول به، أود فقط إخطار 

املجلس بما يعرفه. بادر املجلس إلى طلب الرأي اإلستشاري للمجلس 

األعلى للسلطة القضائية، والسيدات والسادة النواب على علم بالرأي 
اإليجابي للمجلس في مدى مطابقة مقتضيات هذا القانون للقانون 

التنظيمي وللدستور. شكرا السيد الرئيس.
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ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 160

املمتنعون: 29

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 160

املمتنعون: 29

في نفس املادة ورد بشأنها 4 تعديالت من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، الكلمة ألحد السيدات والسادة من الفريق االستقاللي.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

في املادة 4 الفقرة األولى التعديل الذي نقترح هو بدل قرار يعده 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة 
الحكومية املكلفة باملالية، نقترح يتم تحديد بموجب النظام الداخلي 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، ومرد هذا التعديل هو القراءة التي 
ندافع عنها للقانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية 
مؤسسة  خارج  جديدة  مؤسسة  خلق  يعني  فيه  يستشف  ال  والذي 
املجلس األعلى للسلطة القضائية، نعتبر بأن البنيات اإلدارية املشار 
إليها في مشروع القانون مكانها الطبيعي هو النظام الداخلي للمجلس 
األعلى للسلطة القضائية، وفقا لقراءتنا وملضمون املادة 50 من القانون 

التنظيمي السالف الذكر.

السيد الرئيس، هذا التعديل يندرج أيضا ضمن تأكيدنا على أنه 

عندما يعني ذهب املشرع الدستوري في املادة 50 لإلشارة للنظام الداخلي 

أفرده بمسطرة خاصة وهو األمر الذي ال ينسحب على قرار السيد الوكيل 

العام للملك، ومادام السيد الوزير أشار إلى اآلراء االستشارية، نشير إلى 

أنه في الرأي االستشاري الذي أبداه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

في البند السابع من هذا الرأي ذهب وأكد على أنه منح وهذه تأتي في 

تعديالت حتى من بعد، ولكن منح الوكيل العام للملك يعني مهمة أو 

اآلمر بالصرف يستلزم وضع آليات ملحاسبته وهو األمر الذي دافعنا عنه 

منذ البداية على أنه النيابة العامة ليست مؤسسة منفصلة، ولكنها 

بنية أو مكون من مكونات املجلس األعلى للسلطة القضائية الذي أكد 

املجلس الدستوري في العديد من قراراته على أن القضاء موحد في 

بالدنا، وشكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

ا وي لمحم لأقجار،لقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل غير مقبول، ألنه ال يمكن للنظام الداخلي للمجلس أن 
سلطة  العامة  النيابة  ألن  العامة،  النيابة  رئاسة  تنظيم  يستوعب 
منفصلة عن املجلس بمقت�ضى الدستور في مادتيه 110و116 وإن كانت 
تابعة للسلطة القضائية، القانون التنظيمي للمجلس يحدد مكونات 
التي تتعلق بمهام املجلس، وليس من بين  النظام الداخلي للمجلس 

مهامها تسيير النيابة العامة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، لكم الكلمة السيد النائب إذا أردتم كمعارض 
كمؤيد، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

الدستورية  املادة  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  اسمحتي  إيال 
116 وما يليها واضحة هناك وحدة القضاء، وتعطى..........بسبب وحدة 
القضاء، أصبحنا اآلن كنقولوا بأن حنا األستاذ الرميد منين كان وزير 
العدل في الحكومة السابقة ما كانوش فهمو عاد فهمنا دابا حنايا أنه 
الوحدة اللي كنتكلموا عليها ما كانتش حاضرة حاضرة التجزيء، بينما 
بنينا النظام القانوني ديالنا على الوحدة، بقدرة قادر خرجنا �ضي حاجة 
�ضي عجب، وقلنا ال راه ما كايناش الوحدة كاينة كذا، كذا حيث ما كاينش 
الوحدة الش استندتو عليها في وضع القانون التنظيمي اللي كان فوق 
القانون اللي كنعالجوه اآلن، كذلك بغيت نقول لك هذا التقرير اللي 
تكلم حول املجلس األعلى للسلطة القضائية تكلم حول هاذ املوضوع، 
ما فيه وال إشارة إمتى اجتمع هاد املجلس وفين، معنى شكون دار هاد 
التقريرالرئيس، راه موقع من طرف الرئيس، أما املجلس ما عنديش هنا 
ما يفيد بأن املجلس انعقد، دوك 4 اللي كيعين جاللة امللك موحالش 

واش عطاو رأيهم هنا، شكرا.

ا وي لا رئيس:

هل هناك من يريد التدخل من املؤيدين أو من املعارضين، �ضي 
العبا�ضي هذا التعديل األول اللي تقدمت به وال التعديالت األربع هذا 

األول هذا، من املادة 4 هذا التعديل األول.

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 82

املعارضون: 160
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املمتنعون: ال أحد

التعديل الثاني ال�ضي العبا�ضي التعديل الثاني، دائما في إطار املادة 4.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

..ما دام الحكومة مع كامل األسف رفضت التعديل السابق، فإننا 
نعتبر أنه ال موجب لتقديم هذا التعديل في التصور الذي قدمناه لهذا 
املشروع، والذي ينبني على الفكرة التي سبق بسطها وهي التالية: » 
للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيمي  للقانون  نقدمها  التي  القراءة  إن 
القضائية، والقانون التنظيمي للنظام األسا�ضي للقضاة ال تسمح بخلق 
مؤسسة جديدة بمؤسسات النيابة العامة«. ونعتبر بأنه القراءة الدقيقة 
للقانونين التنظيميين تسعف موقفنا في اعتبار النيابة العامة مؤسسة 
ضمن مؤسسات يعني جزء من املجلس األعلى للسلطة القضائية وهذه 
القراءة مبنية على قراءة دقيقة للقانونين التنظيميين على ضوء قرارات 

املجلس الدستوري في الوالية التشريعية السابقة.

لذلك السيد الرئيس لقد دافعنا مطوال عن هذه القراءة الدقيقة 
ونبهنا الحكومة إلى أنه مبدأ احترام تراتبية القواعد القانونية الواضح في 
الدستور كان يفرض عليها اإلتيان بتعديالت على القانونين التنظيميين 
عوض هذا املشروع القانون الذي نعتبره منافي في عدة جوانب منه 
للقوانين التنظيمية التي تعتبر بطبيعة الحال جزء من الدستور وامتداد 
نسقي،  ينبني  تصورنا  وألن  الرئيس  السيد  اإلعتبارات  هذه  لكل  له، 
التعديل  برفض  دفعت  يعني  الحكومة  ومادامت  نسقية  تعديالتنا 
التي  التعديالت  باقي  ونسحب  التعديل  هذا  نسحب  فإننا  السابق، 
قدمناها على هذا املشروع مؤكدين على موقفنا الثابت بأنه مشروع 
هذا القانون في عدة جوانب منه مخالف للقانونين التنظيميين، واآلراء 
اإلستشارية التي قدمت من طرف مؤسسات دستورية نحترمها ولكنها 
غير ملزمة ونحن مختلفون مع جزء كبير مما ذهبت إليه ألن ما ذهبت 
إليه ال يمس الفكرة الجوهرية واألطروحة األساسية التي دافعت عنها 
العديد من األصوات من مختلف الفرق النيابية لألمانة والتي تعتبر 
بأنه مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة الذي أكده املجلس الدستوري 
بمناسبة فحصه للقانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
الذي اعتبر بأنه الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة 
العامة مسؤول أمام املجلس األعلى للسلطة القضائية، باإلضافة إلى 
مسؤوليته أمام جاللة امللك لكل هذه اإلعتبارات، السيد الرئيس، نؤكد 

ونعلن سحبنا لهذا التعديل وللتعديالت الالحقة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، هل هناك من متدخل؟

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

صادق املجلس على املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 
النائبة.

ا أائبللا وي 9لمونىلاشريط:

شكرالا وي لا رئيس،

بإسم فريق األصالة واملعاصرة نقترح تعديل الفقرة األولى من املادة 
5 وذلك بتسجيل االعتمادات املرصودة لرئاسة النيابة العامة

امليزانية  القضائية عوض  للسلطة  األعلى  املجلس  ميزانية  ضمن 
العامة للدولة، وذلك حفاظا على وحدة السلطة القضائية وانسجاما 
مع مقتضيات املادة 62 من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى 
بهذا  املقدمة  املقترحات  باقي  مع  مالءمة  وأيضا  القضائية،  للسلطة 

الخصوص وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير بإسم الحكومة.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

للسلطة  األعلى  للمجلس  يمكن  ال  مقبول  غير  تعديل  هذا  إذن 
اختصاصه  من  ليست  أمور  لتدبير  ميزانية  على  يتوفر  أن  القضائية 

للتسيير واإلشراف على النيابة العامة.

ا وي لا رئيس:

هل من متدخل ؟ السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

في إطار القانون املنظم للقانون التنظيمي للسلطة القضائية كان 
كوحدة  القضائية  السلطة  أن  هو  املبدأ  كان  النقيب  السيد  املبدأ 
قضائية لها رأس واحد وهو الرئيس املنتدب تحت إشراف جاللة امللك 
كرئيس وله ميزانية را هو هذا السبب باش جابو القانون ما داروهاش في 
إطار مرسوم، ألنه ما يمكنش بمراسيم يديرو آمر بالصرف يدير واحد 
مجموعة نتاع األمور ويديرو ميزانية خاصها تأمن ميزانية الدولة خص 
يمشيو ياخذوها من عند املجلس األعلى للسلطة القضائية، جاو دارو 
هاذ القانون باش يعطيو آمر بالصرف يعطيوه ميزانية عالش غادي 
يعطيوه ميزانية هو عندو موظفين الدولة ؟ والنيابة العامة هاذي 60 
سنة كتم�ضي بنفس امليزانية، هاذي 60 سنة والنيابة العامة كاينة ما 
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عندهاش ميزانية اليوم عاد بانت لنا أنها خاصينها الفلوس، هاذ القضية 
ديال االستقاللية ديال عطيو الفلوس وهاذ الفلوس آش غيديرو بيهم؟ 
لرئيس  يخرجوهم  كانوا  واملوظفين  ليسانس  بهم  يسيرو  غادي  واش 
املجلس األعلى للسلطة القضائية، ألنه املوظفين تتخلصهم الدولة في 
إطار امليزانية العامة، املصاريف تحددها في إطار الرئيس األعلى ملجلس 
السلطة القضائية، تتسيرو باعتبار رئيس القضاة كلهم سواء النيابة 
العامة أو املوضوع، جينا حتى اليوم عاد تنقولوراه النيابة العامة ما 
عندهاش فلوس، لهذا أنا أعتقد بأنه الفلوس هو املشكل ديالنا احنا 
كنواب كنراقبو الفلوس ديال األمة، اللي كيخلصو الضرائب كنراقبو 
فلوسهم فين كيمشيو، دبا خصنا نراقبو السلطة القضائية ونراقبو 
املجلس بغينا نشريو السيارة هاذو يشريو السيارة بوحدهم وهاذو يشريو 
السيارة بوحدهم، غيديرو مهام هاذو يديرو مهام بوحدهم وهاذو يديرو 
مهام بوحدهم، ما�ضي أنه نجمعها باش نديرو بها ترشيد النفقات، ما 
بقاش ترشيد النفقات اللي بغا احنا غادي نحلو ليه حساب وغنديروه 
 غادي نخرجو �ضي عجب أخر نمشيو 

ّ
بآمر بالصرف، كان نائب عام وغدا

.... وزارات أخرين، ونخّرجو في آوامر الصرف، غنمشيو في هاذ االتجاه 
راه ما بقى ال ترشيد وال ضبط امليزانية ديال الدولة، كاين تشتيث ميزانية 

الدولة ما�ضي التوحيد ديالها، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 160

املمتنعون: 29

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية سحب كما تم اإلخبار عن 
ذلك كل التعديالت.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

صادق املجلس على املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة، املادة 6 تم 
سحب تعديل من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، أعرض 

املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 160

املعارضون : 53

املمتنعون : 29

صادق املجلس على املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة، املادة 7 

ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي 
التعديل.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

هاذ التعديل اللي جبنا وهو يكون محاسب عمومي ألن أي واحد 
تيكون آمر بالصرف تيكون محاسب تيراقبو من طرف وزارة املالية، 
دبا سحبناه آش غنعدو هاذ املحاسب غنديروه ملن؟ دبا سحبناه ما 
دام سحبناه تيبقي ما بقى مبرر راه املحاسب غادي يكون بقوة القانون 
ألنه آمر بالصرف، غادي يكون عندو املحاسب، حنا ما بغيناش، حيدنا 
املحاسب ألن كنا غنحيدو، ال، صفة اآلمر بالصرف، إذا ما بقات ال آمر 

بالصرف، غادي تبقى لو املحاسب، إذا كنسحبوا هاذ التعديل.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب ال�ضي وهبي، املادة 7 ورد بشأنها تعديل من 
فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تم سحب التعديل.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:160

املعارضون: 53

املمتنعون:29

صادق املجلس على املادة 7، كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 8 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل، السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

نعم السيد الرئيس، هذا التعديل مرتبط بالكتمان ما بعد القيام 
بالوظيفة، حينت تيكون في واحد الوظيفة كيخرج منها، ألنه النيابة 
هاد  وجبنا  املنهي،  السر  هو  العامة  النيابة  أسرار، عمل  كلها  العامة 
التعديل قلنا بأنه ما بعد ما كينتهي من وظيفتو كيم�ضي للتقاعد أو يعزل 
خصو يبقى ملتزم بداك كتمان السر املنهي ألنه فيه أسرار الناس، ال�ضي 
الوزير أكد لنا بأنه النص الجنائي والنص اللي كاين في القانون الجنائي 
والنص اللي كاين في قانون الوظيفة العمومية كافي، لذاك كنسحبو هاذ 

التعديل، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب ال�ضي وهبي، أعرض املادة 8 للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:160

املعارضون:53
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املمتنعون:29

صادق املجلس على املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة.

األحكام الختامية، أعرض املادة 9 للتصويت، كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

صادق املجلس على املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 10 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

صادق املجلس، ياك ما كاين �ضي واحد ناقص هو ال�ضي عدي، 
صادق املجلس على املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 160

املعارضون: 53

املمتنعون: 29

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم33.17 يتعلق بنقل 
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد تنظيم 
رئاسة النيابة العامة. شكرا للسيد الوزير، شكرا السيدات والسادة 

النواب.

نمر إلى مشروع قانون رقم 89.15، نعم، تعطيوه الكلمة، ال ولكن 
الرجوع إلى القاعدة، تفضل السيد النائب، تفضل. بتركيز شديد إذا 

سمحت.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

التاريخي  موقفه  على  املعاصرة  األصالة  فريق  نشكر  بغيت  أنا 
وسيسجل التاريخ أن الحكومة رغم أنها في خطر وأتأسف عن االمتناع في 
لحظة تاريخية وكنت أتمنى أن يكون هناك موقف فيه حس وطني يدافع 
عن الحقوق والحريات، أشكركم مرة أخرى زمالئي النواب وعليكم أن 

تفتخروا بهذا اليوم، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، نمر كما أشرت، تفضلوا ال�ضي العبا�ضي تفضل.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

هو في الحقيقة كنا نعتقد أن ما أسلفناه يغني على تفسير التصويت، 
ولكن ما أثير يقت�ضي التأكيد على أنه موقف الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية موقف يكت�ضي الكثير من املسؤولية، أوال يرتبط املشروع 
السلطة  هي  والتقدير  االحترام  من  الكثير  لها  نكن  بسلطة دستورية 
القضائية، ونعتبر بأنه من واجب املؤسسة التشريعية يعني الدفع نحو 
امتنعنا  ولكن  القضائية،  السلطة  بها  تتمتع  قوية  تشريعية  ترسانة 
عن التصويت ألنه في تقديرنا مجموعة من املقتضيات الواردة فيه ال 
تتطابق مع القانونين التنظيميين وهذه مناسبة في الحقيقة ال تفوتنا 
على سعة  تجاوبه،  على  التقدير  من  الكثير  على  الوزير  للسيد  لنعبر 
صدره، على تفاعله، والذي ما من شك على أنه هذا التعاون سيتطور 
تطوير  والحكومة من جهة من  البرملان  الالحقة وسيمكن  للنصوص 

ترسانة تشريعية ذات الصلة بالسلطة القضائية، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب عبا�ضي، السيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

أود أن أعبر للسيدات والسادة النواب عن عميق الشكر لتجاوبهم 
وأستغل هذا التعقيب ألؤكد أنه بعد كل االستشارات التي تمت بمبادرة 
من الحكومة أو بمبادرة من اللجنة، مشروع القانون الذي تفضلتم 
وروح  و116   110 املادتين  الدستور  وروح  يتطابق  عليه  باملصادقة 
القوانين التنظيمية، هذه لحظة مؤثرة في مسار بالدنا مع اعتزازي بكل 
املالحظات التي تقدمت والحكومة ستتقدم في الدورة الخريفية إن شاء 
هللا كما التزمت بمشروع قانون املسطرة الجنائية الذي سينظم مشروع 
قانون املسطرة املدنية أيضا لكي نتداول جميعا في اختصاصات النيابة 
العامة ما صادقتم عليه هو نقل الختصاصات من وزير العدل بصفته 
رئيسا للنيابة العامة إلى السيد الوكيل العام بصفته الجديدة، أشكر 

لكم تعاونكم، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانول)نوطللنظام(:

السيد الرئيس، أنا في االتفاقيات الدولية كان وقع واحد الخطأ 
صغير جدا بغيت نداركوا اآلن، في كل اتفاقية ترد في إطار مادة فريدة، 
فكنصوتوا على املادة ثم على النص، واغتنمتها فرصة ألنه اعطيتم 
بالسيدات  خاص  هو  التصويت  تفسير  بينما  الوزير  السيد  تعقيب 

والسادة النواب.
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ا وي لا رئيس:

أنا أعلم ذلك.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانول:

غير النظام الداخلي راه فوقنا جميعا السيد الرئيس..

ا وي لا رئيس:

أنا معك كما يقال القانون فوق العدل، إذا سمحتم هناك تغيير 
فيما يخص جدولة القوانين، السيدة الوزيرة لها إكراه مرتبط بالتزاماتها 
املتعلق  الثانية  قراءته  في  القانون  مشروع  لكم  فسأقدم  املهنية، 
بالتعاونيات، السيد الوزير في إطار التضامن الحكومي ما كاين مشكل، 

تفضلي السيدة الوزيرة .

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 9ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،لالحم لهلللربلا ذاملين،

أوال، شكرا السيد الرئيس على هذا التفهم في تعديل البرمجة،

ا وي اتلا أائبات،لا واد9لا أواب،

يسعدني ويشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر بمشروع القانون 
رقم 74.16 يق�ضي بتغيير القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات، 
بعد أن تمت املصادقة عليه باإلجماع من طرف لجنة املالية والتنمية 
2017، كما يشرفني  يوليو   12 بتاريخ  املنعقدة  املحترمة  االقتصادية 
أن أتقدم ببالغ شكري وتقديري ملجلسكم لحسن تفاعلكم اتجاه هذا 
املشروع الذي نسعى جاهدين إلى إخراجه إلى حيز الوجود في اآلجال 
املالئمة، تلبية لالنتظارات امللحة للعاملين بالقطاع التعاوني خصوصا 
 112.12 القانون  صدور  قبل  القائمة  بالتعاونيات  املنخرطون  منهم 

املتعلق بالتعاونيات.

وجدير بالتذكير أن القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات قد 
حقق مبتغاه من خالل األعداد الهامة من املشاريع التعاونية املحدثة 
من قبل حاملي املشاريع التعاونية، حيث بلغ عدد الطلبات املصادقة 
على التسمية املسلمة من طرف مكتب تنمية التعاون ما يزيد على 11 
ألف طلب منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ال�ضيء الذي يؤكد 
مساهمته في إعادة هيكلة القطاع التعاوني وإعادة اإلعتبار للمقاولة 
التعاونية عبر املقتضيات القانونية التي تضمنها والتي تكت�ضي أهمية 

بالغة أذكر ببعضها باختصار شديد:

من  عنه  نجم  وما  بالتعاونيات  خاص  عمومي  سجل  إحداث   -
تبسيط مسطرة التأسيس وتقوية الشفافية بضمان مصداقية وثائق 

التعاونيات؛

- دعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية بإرساء قواعد هيكلة جديدة 
وكفاءتها  فعاليتها  لتحسين  التعاونية  أجهزة  مختلف  اشتغال  لطرق 

بالنظر لعدد منخرطي التعاونية ورقم معاملتها؛

- فتح املجال أمام التعاونيات للتعامل خارج مبدأ التعامل الحصري 
الحاالت  في  التعاونيات  لتمكين  مضبوطة  وبآليات  معينة  بنسب 
تطوير  من  تحد  التي  والعراقيل  الصعوبات  تجاوز  من  االستثنائية 

أنشطتها، وبالتالي تحسين مناخ األعمال بالنسبة للمقاولة التعاونية..

السيد الرئيس:

السيد النائب ال�ضي وهبي من فضلك..

السيدة جميلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة بالصناعة 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

- منح املتعاونين الراغبين في العمل في إطار اإلقتصاد الحر إمكانية 
تحويل تعاونيتهم إلى شركة.

وفي مقابل ذلك وتبعا ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، عمد مشروع 
بتسيير  واملكلفين  للمتعاونين  بالنسبة  العقوبات  تشديد  إلى  القانون 

التعاونية في حالة خرقهم ملقتضيات هذا القانون.

وحتى نبقى أوفياء لروح هذا النص، من جانب تبسيط املساطر 
ونزوال عند رغبة املتعاونين الذين نتوصل منهم بطلب من أجل إيجاد 
مالءمة  من  يتمكنوا  لم  لكونهم  القانونية،  وضعيتهم  لتسوية  حل 
أنظمتهم األساسية مع مقتضيات القانون املذكور في اآلجال القانونية 

حيث أن املادة 108..

ا وي لا رئيس:

نستامعوا لبعضنا من فضلكم، نستامعوا لبعضنا السيدة الوزيرة 
تقدم عرض حول ملف اجتماعي واقتصادي مهم، واسمحوا لي نذكر 

بهاد الطابع املهم دياله ولهذا نستامعوا لبعضنا.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 9ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلا أائبات،لا واد9لا أواب،

إن مشروع هذا القانون اليوم املعروض أمامكم، يرتكز فقط على 
تعديل املادة 108 من هذا القانون التي حددت للتعاونيات واتحاداتها 
القائمة أجل سنة ملالءمة أنظمتها األساسية، وذلك ابتداء من دخول 
هذا القانون حيز التنفيذ وحيث أنه وقعت وقع التأخر في صدور بعض 
النصوص التطبيقية مما ساهم في عدم كفاية الوقت يعني املنصوص 
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عليه في القانون ملالءمة األنظمة األساسية لهذه التعاونيات مع القانون 
الجديد، ونظرا للعدد الكبير من التعاونيات التي توجد في هذه الوضعية 
مختلف  في  أنشطتها  تزاول  تعاونية،   12.000 حوالي  عددها  والبالغ 
ممتلكات  على  الحفاظ  وبهدف  والخدماتية،  اإلنتاجية  القطاعات 
الفرصة من أجل  املعنية، وإعطائها  التعاونيات واالتحادات  وأصول 
تسوية وضعيتها اتجاه هذا القانون في آجال وظروف مالئمة وتيسير 
سبل إنجاز هذه العملية، فقد تم إعداد مشروع القانون رقم 74.16 
املعروض أمام أنظاركم لتعديل املادة 108 الفقرة الثانية والثالثة من 
القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات تمدد بمقتضاه آجال مالءمة 
األنظمة األساسية للتعاونيات واالتحادات املذكورة إلى غاية 31 دجنبر 
2019، حتى نتمكن من بلوغ األهداف املسطرة لهذا القانون، وكما تمت 
اإلشارة إلى ذلك خالل دراسة مشروع هذا القانون داخل اللجنة فإن 
الوزارة ومكتب تنمية التعاون قد واكب تنزيل القانون رقم 112.12 
بمقتضياته  للتعريف  جهوية  لقاءات  بتنظيم  بالتعاونيات،  املتعلق 
الجديدة، وطبعا هذا القانون سيحتاج اليوم بعد مصادقة مجلسكم 
املزيد من  تنظيم أنشطة تحسيسية  يعني  إلى  املوقر عليه، سيحتاج 
أنظمتها األساسية حتى  بأهميته وضرورة مالءمة  التعاونيات  تعريف 
تكون وفق هذا القانون الجديد، وشكرا لكم السيد الرئيس، السيدات 

والسادة النواب، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، بدون شك كما جرت العادة تم توزيع تقرير 
اللجنة في هذا املوضوع، وأذكر مرة ثانية قراءة ثانية ملشروع القانون، 
بعض الفرق عندهم رغبة في تناول الكلمة، مدة زمنية يعني محددة عن 

فريق األصالة واملعاصرة السيد سعيد ضور، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لسذي لا ضور:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لا أوابلقا أائبات،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة من أجل 
اإلدالء برأينا ووجهة نظرنا بشأن مشروع القانون رقم 74.16 يق�ضي 
في مادة  الذي جاء  بالتعاونيات  املتعلق   112.12 القانون رقم  بتغيير 
فريدة ترمي إلى تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من املادة 108 من هذا 

القانون.

في البداية وقبل التطرق إلى مناقشة هذا التعديل وحيثياته وأسباب 
نزوله، البد أن نغتنم هذه الفرصة ألن نعرب عن آسفنا الشديد في فريق 
األصالة واملعاصرة الستمرار فشل الحكومة في معالجة معضلة تأخر 

إصدار النصوص التطبيقية، وبالتالي استمرار العرقلة التي تطال تفعيل 
التشريعية  النصوص  فقط  ليس  الهامة،  التشريعات  من  مجموعة 
العادية كالذي نحن بصدد مناقشته اليوم، ولكن من بينها أيضا بعض 
القوانين التنظيمية والتي هي كما يعلم الجميع نصوص مكملة للدستور 

وحاسمة في تنزيل وتفعيل مضامينه.

ويكفي أن نذكر هنا مشكل تأخر صدور النصوص التطبيقية ذات 
بتفعيل  الترابية  بالجماعات  املرتبطة  التنظيمية  بالقوانين  الصلة 
الجهوية املتقدمة، فبالرغم مما يتطلبه إخراج هذه التشريعات إلى حيز 
الوجود من جهود مضنية ومتواصلة سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة 
للمؤسسة التشريعية، إال أن تفعيلها يبقى في كثير من الحاالت رهين 
بمدى جدية الحكومة ورغبتها في ذلك من عدمه خاصة، وأنها تمتلك 
سالحا يمكنها من ذلك بسهولة وهو آلية النصوص التطبيقية التي تلجأ 

إليها للتحكم والهيمنة على السلطة التشريعية.

وبالنسبة للمشروع الذي يناقشه مجلسنا اليوم، فالبد من التذكير 
بموقفنا اإليجابي من مشروع إصالح القطاع االقتصادي االجتماعي 
والتضامني خالل الوالية التشريعية السابقة، حيث اعتبر فريقنا ضمن 
فرق املعارضة آنذاك بمناسبة مناقشة قانون التعاونيات الجديد أنه 
مشروع مهم وأسا�ضي لتطوير وتنمية هذا القطاع االستراتيجي بالرغم 
من مجيء املتأخر آنذاك، ومن أهم مستجداته إحداث سجل عمومي 
خاص بالتعاونيات بغرض تبسيط مساطر التأسيس وتقوية الشفافية 
واملصداقية في الحياة التعاونية، وسن قواعد جديدة في تسيير األجهزة 
تطوير  إمكانية  من  تحد  التي  والعراقيل  الصعوبات  لتجاوز  وأخرى 
أنشطة املقاولة التعاونية واالنفتاح على إمكانية التحول إلى شركة، 
فضال عن تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة في هذا القطاع الذي 
يعرف العديد من االختالالت. وهنا نذكر ما تعاني منه النساء في سوس 
في تعاونيات بحيث أن هناك يعني واحد التظلم على ما يقمن به، وهذا 
من االختالالت اللي البد باش نرجعوها، ونحن اليوم نؤكد من جديد 
على هذا املوقف اإليجابي ونحث الحكومة على تدارك الضعف املسجل 
على مستوى تفعيل هذا اإلصالح املهم وخاصة فيما يتعلق بتكثيف 
إجراءات املواكبة والدعم وعملية التحسيس وإيصال املعلومة بالطرق 
تنزيل  مراحل  مختلف  إنجاح  بضمان  والكفيلة  املالئمة  واألشكال 
مقتضيات التشريع الجديد، كما ال يفوتنا أن نطالب الحكومة بدعم 
مكتب تنمية التعاون باملوارد املالية والبشرية الالزمة التي تمكنه من 

تحمل عبء تنزيل هذا اإلصالح الكبير واملهم.

112.12املتعلق  القانون  من   108 املادة  تعديل  يخص  ما  وفي 
بالتعاونيات فهو أمر ضروري ومستعجل سبق أن طالبنا به في فريق 
األصالة واملعاصرة من خالل توجيه سؤال شفوي إلى الحكومة بهذا 
الشأن، وهو مفروض علينا لألسباب التي ذكرناها في بداية هاذ املداخلة 
أي بسبب تأخر إصدار النصوص التطبيقية، والتي جعلت عددا كبيرا 
من التعاونيات والسيدة الوزيرة أشارت إلى 12 ألف تعاونية ال تتمكن 
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من تسوية وضعيتها القانونية طبقا للقانون الجديد في األجل املحدد 
واتحاداتها  للتعاونيات   108 املادة  وتحدد  الذكر،  السالفة  املادة  في 
آجاال ملالءمة أنظمتها األساسية عن طريق عقد جمع عام استثنائي، 
إما لتعديل أنظمتها األصلية أو للمصادقة على أنظمة أساسية جديدة 
وفق ما ينص عليه القانون الجديد ثم التسجيل في أجل 30 يوم املوالية 
النعقاد الجمع العام االستثنائي بسجل التعاونيات املمسوك بكتابة 

الضبط لدى املحاكم االبتدائية التي يوجد بها مقر التعاونية.

باملوضوع  اإلنصاف  سبيل  على  الحكومة  أذكر  أن  أود  وختاما 
املطلوبة أن السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة املالية والتنمية 
قد  ومعارضة  أغلبية  السابقة  التشريعية  الوالية  االقتصادية خالل 
ناقشوا وقدموا تعديالت بشأن قانون التعاونيات الذي نحن بصدد 
تعديله اليوم، ونبهوا الحكومة إلى إمكانية بقاء النصوص التنظيمية 
ذات الشأن رفضته الحكومة معللة ذلك بأنه األجل راه كاين ما يكفي، 
وختاما في هاذ اإلطار بقدر ما ندعم ونزكي هذا املشروع لألسباب التي 
سبق ذكرها، فإننا نجدد طلبنا الرامي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة 

املختصة من أجل تدارس...، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب عن الفريق الدستوري مولود بركايو.

ا أائبلا وي لعب لهللالموذودي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة مشروع 
رقم 74.16 يق�ضي بتغيير القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات، 
هذا املشروع الذي حظي بقبول جميع الفرقاء خالل مناقشته داخل 
ألنظمتها  واتحاداتها  التعاونيات  مالءمة  أجل  تمديد  يهم  إذ  اللجنة 
إعادة  يتوخى  الذي   112.12 القانون  مضامين  مجمل  مع  األساسية 
التعاونيات  لتصبح  فيه،  الحكامة  وتحسين  التعاوني  القطاع  هيكلة 
على  الوطني،  التنموي  للنسيج  حقيقية  رافعة  التعاونية  واملقاوالت 
اعتبار كونها حجر الزاوية االقتصادي، االجتماعي والتضامني، وأن تأخر 
صدور النصوص التطبيقية الالزمة ملواكبة هذا القانون يظل السبب 

الرئي�ضي للتعديل الذي نناقشه اليوم.

حضراتلا وي اتلقا واد9لاملحترمون،

إن القطاع التعاوني عبر مساهمته في النسيج االقتصادي الوطني 
دورة  وفي  الشغل  سوق  في  املواطنين  من  كبيرة  فئة  بإدماج  يسمح 
الذاتي  للتشغيل  مهمة  إمكانيات  بتوفير  هنا  بالذكر  وأخص  اإلنتاج، 
للنساء في العالم القروي والشباب حاملي الشهادات، وعلى اعتبار أن 

هذه التعاونيات وخصوصا املبتدئة منها تعاني من محدودية اإلمكانيات 
قطاعات  من  سواء  مواكبتها  الجميع  على  وجب  والبشرية،  املادية 
ومؤسسات  كاألبناك  أخرى  ومؤسسات  منتخبة  وهيئات  حكومية 
القروض، وربما هذا ما يفسر أيضا العدد الكبير من التعاونيات املزاولة 
أنشطة إنتاجية أو خدماتية التي تتمكن من مسايرة واستيعاب أحكام 
القانون 112.12، لذلك فإننا في فريق التجمع الدستوري تفاعلنا إيجابا 
مع مقتضيات املشروع املعروض أمام اللجنة، مع تأكيدنا على ضرورة 
اإلعتناء بهذا القطاع الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية اإلقتصادية 
التي وجب تفعيلها إلنعاش  الروافد  واإلجتماعية ببالدنا، وأحد أهم 

سوق الشغل وإدماج الكفاءات، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
السيد النائب صالح أوغبال.

ا أائبلا وي لصالحلأقغبال:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

لي الشرف أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 
املتعلق بالتعاونيات، والذي جاء في مادة فريدة تهدف إلى تمديد اآلجال 
املنصوص عليه في القانون 112.12 املتعلق بالتعاونيات، ويتعلق هذا 
القانون  مع  ومالءمتها  لوضعيتها  القائمة  التعاونيات  بتسوية  األجل 

الجديد.

به  التي تنشط  تنبع من أهمية الشريحة  القطاع  إن أهمية هذا 
السيدة الوزيرة وهي الفئات املرتبطة بالتعاونيات والتي قامت أساسا 
على فلسفة جوهرها أن التنمية يجب أن تنطلق من الفاعلين البسطاء 
وخاصة في العالم القروي، إن أغلب هذه الفئات ال تكون على إملام جيد 
بالقوانين والبرامج التي تستهدف رفع التهميش واإلقصاء عنها والرفع من 
مستوى معيشتها وضمان مورد عيش كريم لها وال علم ألغلبهم بقواعد 
املحاسبة وال بإجراءات البنوك وال باآلليات املوضوعة رهن إشارتهم في 
مجاالت تثمين اإلنتاج والتسويق، هذه الفئات السيدة الوزيرة الهشة 
التي قد ال تطلع على ما لها وما عليها وال تستطيع الدفاع عن حقوقها وهي 
بعيدة في مناطقها النائية عن حمالت التحسيس ودورات التكوين التي 
تمكنها من اكتساب القدرة على العمل التعاوني الجيد والفعال واملتسم 

بالحكامة.

وإن كان القانون السيدة الوزيرة 112.12 بسط إجراءات تأسيس 
التعاونيات، لكنه أتى أيضا بإجراءات عديدة يصعب على هذه الفئات 
فهمها أو العمل بها بالشكل الذي يتوخاه هاذ القانون، وبالتالي فإن 
التكثيف منه  ينبغي  املستمر هو عمل  والتكوين  واملواكبة  املصاحبة 
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وتعميمه على جميع املناطق بدون استثناء، فلدينا حاليا السيدة الوزيرة 
16 ألف تعاونية في مختلف املجاالت ولم تقم إال 2000 منها بتسوية 
وضعيتها، مع أننا نرى أن الحكومة حتى تقوم بهذه املواكبة واملراقبة 
يجب أن تقوم بتعزيز وتقوية دور مكتب تنمية التعاون، للقيام بهذه 
املهمة التي لها دور كبير في تأهيل العمل التعاوني ببالدنا، يجب على أطر 
هذا املكتب أن يصلوا إلى املناطق النائية واملعزولة من أجل التواصل 
امليداني ونقل الخبرات في مجال التعاون والقيام بحمالت تحسيسية 
ميدانية لتعريف النساء بالخصوص باملناطق الجبلية والنائية، مفهوم 
وكذا  منها  يجنينها  سوف  التي  واملكاسب  وفوائدها  التعاونيات  معنى 
قواعد الحكامة واملحاسبة، حتى ينخرطن بشكل فعال ومثمر في هذا 
املجال الذي يعد القلب النابض لالقتصاد االجتماعي ببالدنا ويساهم 
فاقتصاد  وألسرهن،  لهن  الكريم  العيش  يضمن  مالي  مورد  خلق  في 
التضامن االجتماعي جاء ليحل مجموعة من املشاكل في املناطق النائية 
والجبلية سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للشباب العاطلين، فهناك 
نساء يقمن بعمل مهم وعلى جانب كبير من األهمية في هذه املجاالت، 
وكتربية  التقليدية  كالصناعة  املنتجات  ببعض  يتعلق  فيما  خاصة 
النحل واملنتجات ذات األصل الفالحي من أعشاب ونباتات، ولكنهن ال 
يتمكن من معرفة آليات تثمين منتجاتهن وال يعرفن طرق تسويقها فهن 
ينتجن داخل البيوت ويتوفرون على خارطة طريق للتسويق والتثمين، 
نحن داخل الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لنا بعض املالحظات، 
نسجل غياب سياسة إرادية لجعل التعاونيات...أساسية، شكرا السيد 

الرئيس.

ا وي لا رئيس:

السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب..، الكلمة للسيدة النائبة 
حكيمة بلقزاوي بإسم الفريق الحركي.

ا أائبللا وي 9لحكيمللبللقواقي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

وجهة  إلبداء  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا وموقفنا من مشروع القانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون 
رقم112.12 املتعلق بالتعاونيات، فعلى الرغم من كون هذا املشروع 
يرمي إلى تمديد آجال مالءمة األنظمة األساسية للتعاونيات من أجل 
سانحة  املناسبة  نعتبر  فإننا  القانون،  هذا  اتجاه  وضعيتها  تسوية 
للثروة  لتسليط األضواء على قطاع نعتبره تضامنيا وتعاونيا ومنتجا 
وفرص الشغل، فالتعاونيات تشكل بكل تأكيد النواة األولى والحاضنة 
تنمية  نحو  االنطالق  قاعدة  تكون  أن  وبإمكانها  للتنمية  األساسية 

شمولية سواء على املستوى املحلي أو الجهوي أو الوطني.

خالل  من  التضامني  االجتماعي  فاالقتصاد  الرئيس،  السيد 
من  يتيحها  التي  والفرص  باإلمكانات  واعدا  قطاعا  يعتبر  التعاونيات 
أجل االستثمار واملساهمة في محاربة الفقر واإلقصاء، وإحداث فرص 
شغل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة، غير أن الواقع يبين بامللموس 
بأن قطاع التعاونيات يعرف تحديات كبيرة من أجل النهوض بالتنمية 
املجالية، من خالل تعزيز املبادرة واالبتكار وتشجيع روح املقاولة األمر 
الذي يتطلب تعبئة جميع الفرقاء واستغالل مختلف الفرص واإلمكانات 

التنموية التي تحدثها التعاونيات للمتعاونين.

إلى  مدنيا  ومجتمعا  وبرملانا  حكومة  مدعو  فالكل  اإلطار  هذا  وفي 
االهتمام أكثر باملجال التعاوني وإبراز دوره سواء على مستوى االقتصاد 
الجبلية،  واملناطق  القروي  بالعالم  خاصة  التضامني  أو  االجتماعي 
وبالتعريف باملكتسبات التي حققتها التعاونيات والتحسيس باإلكراهات 
القطاع  في  الفاعلين  تحسيس  إلى  إضافة  تعترضها  التي  والتحديات 
التعاونيات  لتأهيل  العامة  التوجهات اإلستراتيجية  بتحديد  التعاوني 
والنهوض بالقطاع التعاوني بجميع الجهات عبر القيام بدراسات لتحديد 
مؤهالت كل مجال ترابي وإبراز مكامن النجاح واإلخفاء في تدبير الشأن 

التعاوني.

إن تجويد القطاع رهين بإضفاء شفافية أكثر على طرق اشتغال 
التعاونيات، ومن خالل تسهيل مسطرة التأسيس وتوسيع قاعدتها حتى 

ال يبقى نشاطها مرتكزا على مجاالت معينة.

وفي ذات السياق، نشيد بصدور القانون الجديد 112.12 الخاص 
خاص  عمومي  سجل  على  مقتضياته  في  نص  والذي  بالتعاونيات 
بالتعاونيات، وتماشيا مع هذا املقت�ضى ندعو الحكومة إلى إيالء املزيد 
من التبسيط على مستوى مسطرة التأسيس، ودعم الحكامة الجيدة 
داخل التعاونية وإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة 
التعاونيات تلبية لالنتظارات امللحة لكافة العاملين بالقطاع التعاوني 
املشاريع،  التعاونية من حاملي  املقاوالت  داخل  التأطير  في  والراغبين 
واعتماد آليات قانونية فعالة تساعد التعاونيات على تحقيق أغراضها 
والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاوالت مهيكلة قادرة على خوض 

غمار املنافسة.

كما أننا نعتبر في الفريق الحركي بأن االقتصاد التضامني والقطاع 
التعاوني ال يمكنه أن يتقوى وينتج القيمة املضافة املرجوة إال بتكثيف 
نسيج الشراكات سواء مع الجماعات أو الجهة أو الجمعيات أو مختلف 
املؤسسات والسيما الجامعات التي نعتبر انفتاح القطاع التعاوني عليها 
فرصة لإلرتقاء بهذه التعاونيات إلى املستوى الذي يجعلها شريكا حقيقيا 

في التنمية.

السيد الرئيس، إننا ندعو الحكومة إلى ضرورة االهتمام بالتكوين 
واملواكبة لحاملي املشاريع، مع ضرورة إدراج وصالت بمختلف وسائل 
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اإلعالم العمومي للتعريف بمستجدات القطاع التعاوني، وإعداد دليل 
ومواكبة  منها  اإلستفادة  وشروط  املتوفرة،  الدعم  إمكانيات  يوضح 
خالل  من  والتنفيذ  اإلعداد  مرحلة  خالل  املشاريع  حاملي  وتوجيه 
تعزيز القدرات التقنية لإلنتاج والتسويق، وهنا البد من التأكيد على 
أن تسويق املنتوجات مازال يعرف إكراهات وصعوبات بحكم البعد 

الجغرافي وكذا ضعف التواصل وقلة آليات التخزين واإلشهار.

وفي هذا الصدد فإننا ندعو في الفريق الحركي إلى تشجيع تسويق 
املنتوجات التعاونية وتسهيل الولوج إلى التمويل وإحداث مراكز حرفية 
واالجتماعي من  اإلقتصادي  امليدان  نموذجيين  فاعلين  بروز  وشجيع 

خالل إنعاش منتوجات التعاونيات، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

على  التصويت  عملية  إلى  النواب  والسادة  السيدات  نمر  شكرا، 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

في  مرقم،  يكون  تيخصو  اإلجماع  دائما   ،170 األمينة،  السيدة 
اعتقادي.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير 
القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات، شكرا للسيدة الوزيرة.

وأجدد شكري للسيد الوزير وزير الشبيبة والرياضة ال�ضي رشيد 
الطالبي العلمي على صبره وتفهمه إثر تغيير الجدولة الزمنية، شكرا لك، 
بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 89.15 
يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الكلمة للسيد 

الوزير، تفضل السيد وزير الشبيبة والرياضة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلميلقزيرلا  بابلقا رياضل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر بهذا العرض املوجز حول 
مشروع قانون رقم 89.15 املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 
الجمعوي، والذي جاء تفعيال ملقتضيات الفصول 33، 170، 171 من 
الدستور، والتي نصت على إحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل 
الجمعوي كآلية من ضمن آليات أخرى لتيسير سبل إدماج الشباب 
التنمية  مسار  في  مساهمتهم  ودعم  والجمعوية  النشيطة  الحياة  في 

املستدامة.

ويأتي هذا املشروع كذلك في سياق املجهودات املبذولة من طرف 
اململكة املغربية لتعزيز فرص وإمكانيات املشاركة املؤسساتية للشباب، 

انسجاما مع الخطاب امللكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب 
الجاللة  أكد صاحب  2012، حيث  20 غشت  بتاريخ  الشباب  وعيد 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده على أنه: »يتعين على املجلس 
الدستور  في  عليه  املنصوص  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري 
الجديد أن يساهم بعد إنشائه في وضع املحاور االستراتيجية وبمشاركة 
هؤالء الشباب العتماد سياسة تأخذ بعين االعتبار تجسيد املواطنة 

الكاملة للشباب« انتهى كالم جاللة امللك.

وبهذه املناسبة، ال يفوتني التأكيد على أن التنصيص على دستورية 
هذا املجلس، يعد نقلة نوعية في مجال ترصيد الدور الهام واإليجابي 
للشباب داخل البناء املجتمعي املغربي، واعترافا بدورهم املهم في تكريس 
دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق مفهوم املواطنة اإليجابية التي 
ذكرها الخطاب امللكي، ومن أجل تحقيق هذه األهداف يحدد مشروع 
القانون املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي إطارا 
العمومية  السياسات  بلورة  في  االستشارة  لتقديم  متكامال  قانونيا 
آرائه  إبداء  خالل  من  الجمعوي،  والعمل  الشباب  بقضايا  املتعلقة 
االستشارية في كل القضايا التي تحال عليه من لدن صاحب الجاللة 
ورئيس الحكومة ورئيسا مجل�ضي البرملان وكذا مشاريع االستراتيجيات 
التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل 
الشباب  قضايا  تخص  التي  واألبحاث  الدراسات  وإنجاز  الجمعوي، 
والعمل الجمعوي واإلسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة بحكامة 

العمل الجمعوي.

وبخصوص تشكيلة املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 
فإن مشروع القانون املعروض على أنظاركم يحدد عدد أعضائه في 
ثالثين عضوا من الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة واإلملام 
بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يعينون من لدن صاحب الجاللة 
قابلة  البرملان ملدة خمس سنوات  الحكومة ورئي�ضي مجل�ضي  ورئيس 
للتجديد، أما فيما يخص الهيكلة الداخلية فإن مشروع القانون املتعلق 
إحداث  على  ينص  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري  باملجلس 
التالي هيئة مكلفة بقضايا الشباب وهيئة مكلفة  هيئتين على النحو 
بالعمل الجمعوي، حيث ستمارس كل هيئة على حدة االختصاصات 

املوكولة للمجلس.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

للسيدة رئيسة  الشكر  أتقدم بجزيل  أن  املناسبة  بهذه  يفوتني  ال 
اللجنة والسيدات والسادة النواب املحترمين أعضاء لجنة القطاعات 
االجتماعية، على تفاعلهم واملجهود القيم الذي بذلوه من أجل دراسة 
ومالءمة  وتجويده  ومناقشته  أيديكم  بين  الذي  القانون  مشروع 
مقتضياته، مما سيمكن بالدنا من تعزيز اإلطار القانوني واملؤسساتي 
الشباب  بقضايا  الصلة  ذات  العمومية  السياسات  بتصور  املتعلق 

والعمل الجمعوي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، كالعادة تقرير اللجنة تم توزيعه، أفتح باب 
املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب 

ر�ضى بوكمازي.

ا أائبلا وي لرضالبوكمازي:

رسو أال عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
ا كريم،

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لقا وي اتلأعضاءلمجلسلا أواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية في الجلسة 
العامة للمساهمة في مناقشة مشروع القانون 89.15 املتعلق باملجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وبداية وجب أن أنوه بإسم فريق العدالة والتنمية بالنقاش العالي 
التي عرفته لجنة القطاعات اإلجتماعية في هذا املوضوع على اعتبار أن 

هذا النص يحوز أهمية خاصة لثالث محددات أساسية:

- أوال أن هذا النص مرتبط بجواب دستوري وسيا�ضي على لحظة 
سياسية بامتياز كانت فيها الشباب عنوان لإلصالح من داخل املؤسسات 
والذي كان عنوانه األساس تواجد الشباب بشكل قوي داخل الشارع 
للتعبير على مجموعة من املطالب عنوانها األساس املطالبة بإسقاط 

الفساد واالستبداد.

السيد الوزير، السيد الرئيس، هذا النص هو جواب سيا�ضي في 
لحظة سياسية خاصة، لألسف كنا نتمنى أن يكون هذا النص يتم 

تنزيله وفق الزخم السيا�ضي الذي عرفته حركة الشارع بعد 2011؛

ا وي لا وزير،

ا واد9لقا وي اتلأعضاءلمجلسلا أواب،

مؤسسات  ضمن  يندرج  باعتباره  النص  هذا  أهمية  تبرز  ثانيا- 
الحكامة الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، والتي تهم أساسا 
والديمقراطية  واملستدامة  البشرية  بالتنمية  املتعلقة  املؤسسات 
التشاركية، كما تبرز كذلك أهمية هذا النص بكونه يهم فئة مهمة 
من فئات املجتمع على اعتبار أنه يهم قضايا الشباب من جهة، ثم على 
اعتبار أنه يهم فاعل أسا�ضي من بين الفاعلين أال وهو الفاعل املدني من 
خالل تنظيمه أو اهتمامه بعمل جمعيات املجتمع املدني والتي تمتاز 
اليوم بتنوعها على مستوى مجاالت التدخل وكذا تنوعها على مستوى 

بعدها املجالي الذي تحضر فيه.

كما يمكن أن نناقش هذا ما النص السيد الوزير من خالل استحضار 

باملجلس  املتعلق   89.15 القانون  مشروع  إعداد  عرفه  الذي  املسار 
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وإذ كنا في البداية ننوه بأنه هذا 
املوضوع، موضوع املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي من 
بين أكثر املواضيع التي عرفتها الساحة املدنية والشبابية على مستوى 
النقاش خالل املرحلة السابقة، إال أنه يطرح السؤال بشكل قوي على 
هذا املسار والذي عرفته وزارة الشباب والرياضة باعتبارها من طرح 
هذا النص باعتماد لجنة تقنية فيما بعد لألسف لن نتفهم عدم األخذ 

بما جاءت به من مقترحات وتعديالت.

كما نطرح السيد الوزير من خالل هذه املداخلة سؤال حول نظرة 
من  بمجموعة  املتعلقة  الدستورية  للمقتضيات  وتفسيرها  الحكومة 
حول  السؤال،  يطرح  وهنا  الحكامة،  مؤسسات  تهم  التي  النصوص 
مدى إمكانية بناء مؤسسات الحكامة تقوم بدورها وتضطلع بأدوارها 
بما سمح لها الدستور، ولكن في إطار نوع من التكامل واالنسجام بين 
مختلف هذه املؤسسات، وهنا، اسمح لي السيد الوزير بداية أن أطرح 
السؤال حول تفاعل الحكومة مع مجموعة من التعديالت واملقترحات 
التي جاءت بها فرق األغلبية وأساسا على مستوى هوية ومضمون هذا 
للشباب  السؤال بشكل قوي، أي مجلس استشاري  املجلس، يطرح 
والعمل الجمعوي نريد؟ هل نحن في حاجة إلى مجلس ينضاف إلى باقي 
املجالس يقدم الخبرة والدراسة في مجاالت الشباب والعمل الجمعوي؟ 
أم نحن في حاجة إلى مؤسسة أو إلى هيئة للحكامة تهم باألساس نقل 
الفضاءات  إلى  الجمعوي  والعمل  الشباب  حول  العمومي  النقاش 
املؤسساتية؟ هل نحن اآلن في حاجة إلى هيئة حكامة تجعل من الشباب 
في صلب صناعة السياسات العمومية؟ هل نحن اآلن في حاجة إلى هيئة 
الجمعوي  بالعمل  واملنشغلين  الجمعوي  العمل  من  تجعل  دستورية 
يجدون الكثير من األجوبة على قضاياهم وانشغاالتهم من خالل فضاء 
مؤسساتي دستوري قادر على أن يستوعب كل هذه النقاشات؟ بكل 
تأكيد تفاعل الحكومة مع جزء من املقترحات والتعديالت التي تقدمنا 
بها كفرق األغلبية و كفريق للعدالة والتنمية كان فيه جزء من هذا 
التجاوب، ولكن لألسف نسجل أنه لم يتم التفاعل بكل إيجابية مع كل 
املقترحات التي من شأنها أن تعطي لهذا املجلس مضمونا خاصا على 
مستوى صالحياته ومهامه بما يسمح بقيام مجلس استشاري للشباب 
الجمعوي  العمل  األساسية،  الدستورية  بأدواره  الدستوري  والعمل 

بأدواره الدستورية.

أن  نتمنى  التركيبة، كنا  الوزير على مستوى  السيد  أيضا نسجل 
تكون لتركيبة املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي أكثر، أن 
تكون تركيبة املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي أكثر قدرة 
على تمثيل مختلف وجهات النظر التي يمكن أن تكون على مستوى 
العمل الشبابي والعمل املدني نسجل تجاوب الحكومة مع رفع العدد 
من 24 عضو إلى 30 عضو، ولكن نعتقد أن هذا غير كافي ولن يسمح 
بقيام املجلس بكل أدواره، خاصة إذا ما نظرنا إلى طريقة اختيار هؤالء 
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األعضاء، وهنا أسجل على مستوى األسماء أو األعضاء املقترحين من 
قبل رئاسة الحكومة، كيف يمكن أن نسمح، أن نعطي لهذا املجلس 
له  منحها  التي  الدستورية  األدوار  من  بمجموعة  القيام  على  قدرة 
الدستور، ونحن نحصر التعيينات املقترحة من قبل رئيس الحكومة 
في ستة أعضاء ممثلي لإلدارة العمومية وباشتراط أن يكون ممثال ملدير 
مركزي أو أكثر من ذلك، ثم نعطي لرئيس الحكومة 4 أعضاء آخرين 
ممثلين للجالية للمغاربة املقيمين بالخارج؟ كيف يمكن أن يكون هذا 
املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي يقوم بأدواره وثلث هذه 
البنية مرتبطة باإلدارة العمومية ومرتبطة بمغاربة الخارج؟ هذا السؤال 
يطرح علينا كثير من عالمات االستفهام حول قدرة املجلس لالضطالع 
بأدواره؟ وكيف لنا أن تكون رئاسة الحكومة باعتبارها تمثيلية السلطة 
ما  أيضا  أساسا،  العمومية  باإلدارات  مرتبطة  مقترحاتها  التنفيذية 
يطرح علينا الكثير من عالمات االستفهام حول مستقبل هذا املجلس 
هو عالقة املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي على مستوى 

بعده الجهوي.

لم  لألسف  املتقدمة،  الجهوية  نحو  اإلتجاه  كبلد  اخترنا  اليوم 
نستطع أن نجعل من مؤسسة املجلس االستشاري للشباب والعمل 
من  نوع  تحقيق  من خاللها  نضمن  التي  اآلليات  من  آلية  الجمعوي 
التوازن بين البعد املركزي الوطني والبعد الجهوي املجالي، على اعتبار 
االستشاري  باملجلس  خاصة  جهوية  آليات  إحداث  إما  إمكانية  أنه 
الجهوية املحدثة  التنسيق مع اآلليات  أو  الجمعوي  للشباب والعمل 
بمقت�ضى املادة 117 من القانون التنظيمي 111.13 املتعلق بالجهات، 
هذا أيضا يطرح السؤال على قدرة هذا املجلس في إحداث نوع من 
التوازن بين الجهوي واملركزي، كذلك يطرح السؤال على النسق العام 
الذي تنضبط له كل املؤسسات الحكامة الواردة في الباب الثاني عشر 
من الدستور وهو بنية الهيكلة اإلدارية أو التنظيمية لهاته املجالس، 
كان من بين مقترحاتنا في فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية أن 
يتم التنصيص كما هو الحال في باقي املجالس األخرى واملتعلقة بالباب 
الثاني عشر من الدستور على مكتب يسهر على تنفيذ مقررات وقرارات 
اإلعداد  على  يسهر  الجمعوي،  والعمل  الشباب  االستشاري  املجلس 
للعمل املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كنا نتمنى أن 

تتفاعل الحكومة مع هذه املقترحات.

أيضا من بين املالحظات الجوهرية التي يمكن طرحها من خالل هذه 
املناقشة هو سؤال الصالحيات واملهام املنوط بهذا املجلس، بكل تأكيد 
أنه الفصل 159 حينما تكلم، من الدستور، حين تكلم عن استقاللية 
هيئات الحكامة جاءت النصوص الخاصة والواردة أساسا في الفصول 
من 164 حتى ل 167 تحدد الهيئات املعنية باالستقالل بشكل مباشر، 
بيد أن هذا ال يمنع من أننا في حاجة إلى إحداث نوع من التكامل بين 
الوطن،  هذا  مستوى  على  القائمة  والسلط  الدستورية  املؤسسات 
على اعتبار أنه املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، في إطار 

الدستورية  للمؤسسات  رأيه  تقديم  إطار  وفي  االستشارية،  وظيفته 
باختصاص  يضطلع  أن  يجب  والبرملان،  والحكومة  امللك  وأساسا 
النظر وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا من تلقاء ذاته، عبر تقنية 
اإلحالة الذاتية والتي هي متاحة ملجموعة من املجالس وهيئات الحكامة 
األخرى، كنا نتمنى أن تتفاعل الحكومة مع هذا املقترح ألنه ال يمكن 
أن نطلب من املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي أن يقوم 
بوظيفته في إطار االستشارة وإبداء الرأي، وأن يمأل مساحة ال تتجاوز 
والسلطة  التنفيذية  السلطة  بين  بالتكامل  املرتبط  االختصاص  هذا 
التشريعية وآليات الحكامة وهيئات الديمقراطية التشاركية، ولكن في 
نفس الوقت ال يمكن أن يكون هذا املجلس غير قادرعلى تناول مجموعة 

من القضايا من تلقاء ذاته.

كما نؤكد السيد الوزير، أن هذا املجلس يجب أن تتاح له من 
اإلمكانات ومن املوارد ال يسمح له بالقيام واالضطالع بأدواره الدستورية 
كاملة على اعتبار أنه لبنة من اللبنات األساسية التي يمكن أن تسهم في 
نقل النقاش العمومي حول قضايا الشباب واملجتمع املدني للفضاءات 

املؤسساتية والدستورية.

وفي األخير، بكل تأكيد هذا النص وإن كان فيه من املالحظات ال 
يمكن إال أن يكون محطة انطالق نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية، 
من خالل الهيئات واآلليات الدستورية التي وردت في الباب الثاني عشر 
من الدستور 2011، نتمنى على مستوى التنفيذ أن يكون هذا املجلس 
أيضا من بين املجالس التي لها القدرة على االضطالع بأدوارها كاملة وأن 
تكون لها القدرة كذلك على املساهمة في صناعة السياسات العمومية 
شكرا  الرئيس،  السيد  شكرا  الجمعوي،  والعمل  بالشباب  املتعلقة 

السيد الوزير.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب باسم فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب 
عدي بوعرفة....نقطة نظام، هل تعطى وأنت كنت ..... هناك النظام 
الداخلي إذا سمحت السيد الرئيس كتب لي وريقة، السيد الوزير إذا 
إذا  .... شكرا  ديال  للتدخالت  نسمعو  الوزير غادي  السيد  سمحت، 
سمحتي السيد الوزير... تفضل....السيد النائب إذا سمحت نسمعوا 

لبعضنا ...ما زال ما كاين والو.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

أنا كنعتقد قبل ما نتلي العرض، البد من اإلشارة إلى أننا نحن في 
داخل  كان  اللي  النقاش  وفي  البداية  منذ  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
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اللجنة، كنا أمام مشروعين، مشروع اللي قدمو السيد الوزير واملشروع 
اللي جات به األغلبية، بل أكثر من ذلك، التعديالت اللي جابت األغلبية 
أكبر بكثير من التعديالت اللي قامت بها املعارضة، بل أكثر من ذلك، كنا 
أمام تساؤل مشروع، وهاذ ال�ضي اللي عبر عليه السيد الوزير دابا اليوم 
من خالل املداخلة ديال بعض النواب، ألنه هاذ املشروع اللي جا به 
السيد الوزير هل بالفعل مشروع ديال الحكومة؟ أوهل املشروع ديال 
جزء من الحكومة؟ وتبين بامللموس بأننا أمام حكومة متعددة، ووزراء 
يعني عندهم واحد وجهة نظر مختلفة تماما وتبين من خالل النقاش 
هناك  واألخرى،  الفينة  بين  األغلبية  أنه  أساس  على  اللجنة  داخل 
فترات متقطعة من سير الوقت كيخرجوا يتناقشوا باش يرجعو لجودة 

الصواب والجودة ديال النقاش ديالهم.

على أي، باسمي ونيابة عن إخواني وأخواتي في حزب األصالة و 
العالم  التي يشهدها  السريعة  والتحوالت  للتطورات  املعاصرة، نظرا 
بما فيها ذلك املغرب، يظهر العديد من املشاكل املختلفة التي تالمس 
السياسيين،  القادة  على  اآلن  تحتم  متعددة،  مجاالت  في  الشباب 
الرسميين  الدوليين  الفاعلين  كل  وعلى  السياسية  أنظمتها  بمختلف 
والغير الرسميين، كلهم معنيين إلى حد كبير بضرورة حل تلك املشاكل 
ملختلف  واالستجابة  املجتمعات  في  األسا�ضي  املكون  هذا  تمس  التي 
مطالبه من أجل تحقيق أهدافه ضمن برامج ومخططات متكاملة، أو 
ما يعرف بالسياسات العامة، وبما أن شباب يعد القوة األساسية في 
التغيير في األلفية الثالثة، وفاعال تنمويا في تحقيق التنمية املستدامة، 
الفاعلة  املشاركة  على  شهد  قد  النامية  املجتمعات  تاريخ  كان  فإذا 
استقرار  أجل  من  الضاغطة  األفعال  وفي  التحرير  ثورة  في  للشباب 
أن  على  يشهد  الحاضر  فإن  متعددة،  في مستويات  والتنمية  الوطن 
الشباب وقدرات إبداعه في مجاالت العلوم واملعارف، فهم جيل أكثر 
تطلعا إلثبات الذات واملغامرة والتجديد في مختلف مجاالت التنمية، 
وهم أيضا أكثر تعامال مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألكثر 
انفتاحا على ثقافة العالم، واألكثر رغبة في إقامة مجتمعات العدالة 

والديمقراطية وحوارات الثقافات وتحقيق السالم العالمي العادل.

املتدخلين  كافة  األولوية من لدن  في حاجة إلعطائه  الشباب  إن 
في السياسات العامة، سواء على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي ألن 
فهم متغيراتهم ومتطلباتهم وإمكانيات الشباب ليس باألمر السهل، لكن 
األخطر ان نتركه بدون بوصلة، ألن هذه الشريحة تعتبر إحدى معالم 
في  نحوها  املوجه  واالستثمار  االهتمام  بدرجة حجم  وتخلف  التقدم 
إحدى ركائز التنمية ومحركها، وتشكل مصدر تجديد وتغيير وتختزن 
طاقة هائلة لإلبداع واإلنتاج، كما تختزن كل مصادر الخطر والقلق 

والخوف.

وبناء عليه ال بد من استحضار روح الخطاب امللكي السامي بتاريخ 
20 غشت 2012، حيث قال جاللة امللك: » يتعين على املجلس التجاري 
للشباب والعمل الجمعوي املنصوص عليه في الدستور الجديد، أن 

هؤالء  وبمشاركة  اإلستراتيجية  املحاور  وضع  في  إنشائه  بعد  يساهم 
الشباب العتماد سياسة تأخذ بعين االعتبار تحسين املواطنة الكاملة 

للشباب، انسجاما مع الفصل 33 والفصل 170«.

إن الشباب هو املستقبل وهو املؤهل لتدبير شؤون البالد واألخذ 
بزمامها، وهو معادلة أساسية في الهرم السكاني بحيث أنه يمثل اليوم 
املكانة  الحكومة  تعينه  الساكنة، مع األسف ال  %40 من  املغرب  في 
املرموقة والالزمة به، وبناء عليه فإنه سبق لحزب األصالة واملعاصرة 
في الوالية السابقة، أن قدم مشروع قانون في نفس املوضوع، ولكن 
الحكومة السابقة تعاملت مع هذا القانون باستخفاف وتجاهل تام 

بهذا املشروع، وعطلت بذلك أحد أهم املواد الدستورية.

اليوم هو مشروع وضع بمعزل عن  أيدينا  القانون الذي بين  إن 
السياسات ديال التعديالت السياسية والدستورية، خاصنا نعرفو بأنه 
الحراك ديال 20 فبراير واللي جاب اإلصالحات السياسية والدستورية، 
استجاب جاللة امللك في وضع جديد متميز جدا، يعني ف 9 مارس، 
الخطاب امللكي املتميز آنذاك، ولكن مع األسف أن الحكومة عطلت 
هاذ اإلصالحات اللي قادتها الحركات الشبابية آنذاك، بل أكثر من ذلك 
الخطاب امللكي السامي ديال 9 مارس اللي استحضر هاذ القضية ديال 

دسترة حقوق الشباب ألول مرة في دستور 2011.

هذا املشروع الذي بين أيدينا اليوم، السيد الرئيس، هو مشروع 
خارج منطق الديمقراطية التشاركية، ألنه ضرب كل املجهودات التي 
بذلت عرض الحائط، وما رافقها من تبذير للزمن واملال العام، ذلك أنه 
بتاريخ 10 أكتوبر 2013، عينت وزارة الشباب والرياضة لجنة وطنية 
استشارية كلفت بإعداد مشروع أرضية هذه اللجنة فيها 27 عضوا 
مهتم، فيها الخبراء وممثلو القطاعات الحكومية ومؤسسات الحكامة 
وممثلي الجمعيات املدنية، هاذ املنهجية املعتمدة كانت مهمة جدا، 
بحيث تم استقبال مذكرات الجمعيات املدنية والسياسية، وتنظيم 
جلسات االستماع من أجل إشراك جميع املعنيين من برملان وقطاعات 
ومنظمات حقوقية  مدنية  وجمعيات  دستورية  ومؤسسات  حكومية 
وباحثين وخبراء وفاعلين اجتماعيين ومنظمات طالبية وشبيبات حزبية 

وتنسيقية األطر العليا املعطلة.

ا وي لا رئيس،

ديال  أشهر  ديال  سبعة  من  أكثر  االشتغال  مدة  الوزير،  السيد 
عمل،  ساعة   400 من  أكثر  اجتماع،   40 من  أكثر  تنظيم  اشتغال، 
االستماع ل30 خبير وطني، 38 جمعية شبابية ومدنية ووطنية ومحلية، 
18 شبيبة حزبية وقطاعات طالبية، 10 هيئات ومؤسسات وطنية ذات 
الصلة بالشباب والعمل الجمعوي، تنظيم ندوة دولية ملناقشة التجارب 
واملمارسات املتميزة بخصوص مجالس استشارية بالنسبة للشباب في 
العالم، كما أن هذا القانون الذي بين أيدينا ما كيهتمش باملهاجرين، 
اليوم عندنا واحد الوضعية متميزة، البلد العربي الوحيد واإلفريقي 
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الوحيد، اللي كينظم الهجرة، عندنا ما يقارب 30 ألف مهاجر في املغرب 
اليوم في وضعية قانونية، وعندهم جمعيات ديال املهاجرين مع األسف 

هاذ القانون كيبعد وكيلغي هاذ املهاجرين اللي بيناتنا اليوم.

أنه كنا أمام هاذ املشروعين  التفصيلي،  النقاش  في  تذكير فقط 
أنه الحكومة لم تستجب لطلباتنا في  اللي تحدثنا عليه، مع األسف 
التعديالت، مجموعة ديال املواد، بل أكثر من ذلك، كان هناك نقاش 
ما بين األغلبية واألغلبية، هاد ال�ضي اللي جعلنا أنه ضيعنا الوقت ومن 
خالل التدخل ديال السيد الوزير تبين بامللموس بالفعل، أنه كان على 
اللجنة، وتسحب هذاك  في  داز  اللي  النقاش  أن تستحضر  الحكومة 
آنذاك سنقول  املشروع وغادي تم�ضي تجيب واحد مشروع معدل، 
بأنه بالفعل هو قانون ديال األغلبية ما�ضي قانون ديال الوزير، ألن 
تبّين بامللموس باللي أنه الوزير في واد واألغلبية في واد آخر، وهاد ال�ضي 
اللي جعل االرتباك يكون داخل اللجنة، وعليه، على خالف منطوق 
الفصل 63 من الدستور، الذي جاء أكثر تفصيال من املشروع الذي 
ينص على أن من أهداف املجلس هي توسيع وتعميم مشاركة الشباب 
للبالد،  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في 
يضطلع املجلس بمهام استشارية لدى امللك والحكومة ومجلس النواب 
ومجلس املستشارين ويبدي آراءه في ميادين حماية الشباب والنهوض 
بتطوير الحياة الجمعوية عبر تتبع وتقييم السياسات العمومية املرتبطة 

بالشباب والعمل الجمعوي؛

والحياة  الشباب  بقضايا  املتعلقة  التشريعات  حول  الرأي  إبداء 
الجمعوية، لم يتم اإلشارة إلى مبدأ وقاعدة االستشارة الوجوبية من قبل 
حكومة ومجل�ضي البرملان والجماعات الترابية، كل في مجال اختصاصه، 
في ما يدخل في االختصاص االستشاري للمجلس مما قد يجعل إبداء 

املجلس لرأيه مرتبطا بمواقف مزاج السلطات الدستورية األخرى؛

عدم التنصيص على آليات اإلحالة الذاتية من طرف املجلس في كل 
القضايا ذات الصلة بالشباب والعمل الجمعوي؛

عدم تضمن املشروع ملبادئ سير املجلس، وقيم تشكيل أعضائه 
من قبل املناصفة، التعددية، الكفاءة والتجرد والنزاهة، االنخراط في 
في وضعية  األشخاص  تمثيلية  الترابية،  التمثيلية  الجمعوي،  العمل 

إعاقة، تمثيلية الجالية املغربية في الخارج؛

عدم التنصيص على وجوب تزويد املؤسسات الدستورية واإلدارات 
العمومية واملصالح التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه تلقائيا أو بطلب 
منه املجلس باملعلومات واملعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته 

على ممارسة صالحياته.

والخالصة، إن املشروع الذي بين أيدينا هو مطلب شبابي ودستوري، 
ولكن املشروع مخيب لآلمال، هو إجهاض لحلم شبابي ألنه مشروع 
بدون هوية، مع التأكيد على غياب البعد الجهوي للمشروع والبعد 
فريق  فإن  عليه،  وبناء  واملناصفة،  املساواة  ومبدأ  للمشروع  املجالي 

األصالة واملعاصرة يمتنع عن التصويت على هذا املشروع، ويحمل فشل 
هذا املشروع للحكومة لعدم االستجابة للتعديالت وتوصيات اللجنة 
الوطنية، ألن بالفعل حنا إيال كنا ديمقراطيين، علينا أن نستحضر 
النقاش الذي كان في اللجنة، والنقاش كان في اللجنة كان مهم ومهم 
جدا، بل أكثر من ذلك تقاطع، يعني كالم املعارضة واألغلبية في أكثر من 
مواد، ولكن مع األسف، حينما نستحضر أنه القضايا الوطنية كتهمنا 
جميعا، علينا أن نبعد هذه األغلبية الدكتاتورية اللي ...... بين الفينة 
واألخرى، ملي تيكون واحد املشروع مهم جدا يجب أن يكون هناك 
إجماع كما كان بالنسبة للتغطية الصحية، وبالنسبة للمستقلين، مع 
األسف هاذ املشروع كيما قلنا ولد ميتا، بل أكثر من ذلك 6 سنوات 
ديال الضياع، وضعنا مجموعة ديال الفرص لو أنه تم االستجابة لهذا 
املشروع منذ البداية اإلصالحات السياسية والدستورية انسجاما مع 
الخطاب ديال 9 مارس كان من املمكن وكان من األفيد أن نستجيب 
للحراك ديال شباب 20 فبراير، ولكن مع األسف 6 سنوات ضيعناها 
للديمقراطية  استجبش  ما  اللي  املشروع  واحد  أمام  نحن  واليوم 
التشاركية، لهذا نحن نصوت على هاذ املشروع باالمتناع ألن بالفعل 
إيال كان مهم جدا ألنه جابتوا مضامين ديال الدستور، ولكن من خالل 
مجموعة ديال الفقرات ديالو واملواد ديالو ال يستجيب لطلبات ورغبات 

الشباب املغربي، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا شكرا للسيد النائب باسم فريق التجمع الدستوري السيدة 
النائبة نوال املتوكل.

ا أائبللا وي 9لنواللاملتوكل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراءلاملحترمين،

أخواتيلإخوانيلا أوابلاملحترمين،

مرة أخرى السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، يشرفني عاليا 
أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري وذلك في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 

الجمعوي.

هذا املشروع قانون الذي جاء في سياق دستوري وقانوني يؤسس 
للحظة تاريخية في بناء الصرح الديمقراطي ببالدنا واستكمال هياكل 
بقضايا  يعتني  أنه  القانون، خاصة  وسيادة  واملؤسسات  الحق  دولة 
وأوضاع أهم فئة من مكونات املنظومة املجتمعية املغربية املتمثلة في 
فئات الشباب والفعاليات الجمعوية على اختالف أطيافها وأطرافها، 
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النضالي  بالحس  الدستوري  التجمع  فريق  في  منا  ووعيا  ذلك  ألجل 
لفئات الشباب املغربي وتماشيا مع قناعتنا الراسخة املؤمنة بضرورة 
والتنمية  االجتماعية  للتنمية  أساسية  كركيزة  الشباب  مكانة  تعزيز 
االقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية لبالدنا، فإننا نؤكد ونلح من 
هذا املنبر املوقر على ضرورة العمل على مضاعفة الجهود املبذولة من 
أجل تطوير الحياة الجمعوية اعتبارا للدور الريا�ضي الذي تضطلع به 

فعاليات املجتمع املدني على رأسها الجمعيات املواطنة.

لسنة  املغربية  اململكة  دستور  يحملها  جاء  التي  املكتسبات  إن 
2011 خاصة في الفصل 33 والفصول 161 إلى 171 على مستوى تعزيز 
مؤسسات ومستوى تعزيز هيئات الحكامة ومن ضمنها بطبيعة الحال 
املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي هو نتاج خالص لدرجة 
الوعي وكذلك ملدى اإلملام واإلدراك الكبير التي بلغتها فئات الشباب 
املغربي املؤمنة والتواقة لغد مشرق، قوامه إنجاح مسلسل اإلصالحات 
االجتماعية واإلصالحات السياسية في إطار يستجيب بطبيعة الحال 

لكل تطلعاتها وانتظاراتها املعقولة وانتظاراتها املشروعة.

لقد سعى النص إلى منح صالحيات وأدوار ومهام تمكينه من القيام 
بواجباته كما أن تركيبته الجامعة بين التخصص والخبرة والتجربة 
واملمارسة والنشاط في العمل الجمعوي غير ما جاء على لسان بعض 
في مختلف  الشباب  فئات  إدماج  على  وهي عوامل ستساعد  اإلخوة 
وولوجهم  الثقافات  ملختلف  الولوج  وتيسير  العمومية  السياسات 
في  مواهبهم  صقل  عن  فضال  املتطورة  التكنولوجية  علوم  ملختلف 
الخصوص،  على  الجمعوي  والعمل  الرياضة  وميادين  الفن  ميادين 
وهنا البد من التنويه بالتفاعل اإليجابي للسيد وزير الشباب والرياضة 
على النقاش الذي حظي به املشروع السالف الذكر بلجنة القطاعات 

االجتماعية وهذا بشهادة الجميع.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراءلاملحترمين،

أخواتي،لإخوانيلا أوابلاملحترمين،

إن اعتماد مبدأ التشاور ونهج مقاربة تشاركية في معالجة مختلف 
بالعمل  واملرتبطة  بالشباب  املرتبطة  القضايا  ومختلف  اإلشكاليات، 
الجمعوي يقت�ضي منا حكومة، ويقت�ضي منا كذلك برملانا وشبابا فاعلين 
في العمل الجمعوي أن نتعبأ جميعا من أجل إنجاح، ومن أجل بلورة 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  بها  نادى  التي  الشاملة  االستراتيجية 
السادس نصره هللا خالل خطابه تخليدا لثورة امللك والشعب بتاريخ 

20 غشت 2012.

ارتباطا بما سبق وانسجاما مع روح الدستور ومع كذلك فلسفة 
املشروع قانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 
الجمعوي كهيئة دستورية استشارية، وفي إطار وضع وترسيخ منظومة 
مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي وتحسين أدائه وتنمية قدرات 

العاملين به في أفق التطلع إلى وضع ميثاق ألخالقيات هذا العمل النبيل، 
فإننا في فريق التجمع الدستوري ننوه ونثمن السياسة الحكومية في 
مجال الشباب على رأسها العمل الجبار الذي تقوم به وزارة الشباب 
والرياضة مشكورة، كما أننا ندعو إلى املزيد من عقد الشراكات وتعزيز 
سبل وأوجه التعاون بين كل الهيئات، وبين كل املنظمات ذات األهداف 

املتماثلة.

وفي الختام، ال يسعنا في فريق التجمع الدستوري، سوى التعبير 
عن طموحنا والتعبير عن أمالنا الكبير في تحقيق كل األهداف املسطرة 
من وراء إخراج هذا املشروع قانون ومراسيمه التطبيقية حيز الوجود 
في أقرب اآلجال مؤكدين على تصويتنا اإليجابي لصالح هذا املشروع، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
السيد النائب عمر عبا�ضي.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي ين،لقا واد9لا وزراء،

في، نكمل السيد الرئيس وال، السيد الوزير تنتمناو الحكومة..

ا وي لا رئيس:

تفضل، السيد النائب معذرة تفضل.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

بهذه  سعداء  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  أوال 
اللحظة الدستورية في الحقيقة، ألنه اليوم نحن إزاء مشروع قانون 
 33 الفصل  تضمنه  وبما  الدستورية  بالوثيقة  مباشر  بشكل  مرتبط 
من الدستور، لذلك ما يمكن لينا نعبرو على اعتزازنا الكبير باستمرار 
انخراط املؤسسة التشريعية في تنزيل مضامين الدستور، ويرتبط األمر 
بشكل مباشر بالباب 12 من الدستور املرتبط بهيئات الحكامة، ويتعين 
مهمة سنصل،  معطيات  وهذه   12 الباب  أنه  على  والتأكيد  اإلشارة 
سنبني عليها مواقفنا النهائي من هذا املشروع على أنه الباب الثاني عشر 
من الدستور تضمن عشر مؤسسات 4 ديال هيئات حماية الحقوق 
والحريات و3 مؤسسات للضبط والتقنين و3 مؤسسات للديمقراطية 

التشاركية.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،
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ا زمالءلقا زميالتلا كرام،

في الحقيقة هيئات الحكامة برمتها تحتاج نقاشا، وأعتقد أن هذا 
املشروع مناسبة لإلشارة إلى بعض من ذلك النقاش، يرتبط أساسا 
بدورها وبفعاليتها وبقرارات املجلس الدستوري املرتبطة بها وبعالقة 
املؤسسات  تفعيل  يتم  لم  التي  القوانين  بعض  وبصدور  بها  البرملان 
هيئات  عن  هذا  السابقة،  التشريعية  الوالية  منذ  بعد  بها  املتعلقة 
الحكامة وألن هاذ املشروع القانون يهم في شقيه شق الشباب وشق 
العمل الجمعوي، يهمنا جدا في الفريق االستقاللي اليوم، التأكيد على 
أنه يتعلق بفئة مهمة من مجتمعنا وهي الشباب، وعندما نتحدث على 
الشباب نضع بشكل مباشر أصبعنا على جملة من األعطاب الكبرى التي 
تعرفها بالدنا سواء ما يرتبط بأزمة التشغيل والبطالة، سواء منها ما 
يرتبط بالتعليم، ومنها ما يرتبط بالجريمة والعنف ومنها ما يرتبط بأزمة 
الهوية واالستيالب القيمي، ومنها ما يرتبط بخرق حق الشباب الدستوري 
في االحتجاج السلمي ومجابهة احتجاجاته بعنف غير مشروع، وأبرز تلك 

التحديات التي تواجه شبابنا هو الثقة، الثقة، الثقة؛

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا زميالتلقا زمالء،

الثقة تواجه شبابنا ومن مسؤوليتنا الجماعية إعادة الثقة، إعادة 
الثقة في مؤسسات بالدنا، إعادة الثقة، ثقة الشباب في أنفسهم، إعادة 
الثقة في هذا النموذج الذي نبنيه معا، هذا بشكل عام مرتبط، هذه 

القضايا بهذا املشروع الذي نناقشه اليوم.

وفيما يتعلق باملشروع القانون يتعين التأكيد على أننا في الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية تابعناه منذ أن أحدثت وزارة الشباب 
مسودة  بإعداد  التقنية  اللجنة  هذه  وقامت  تقنية  لجنة  والرياضة 
مشروع القانون، وقامت الحكومة السابقة بإحالة مشروع القانون على 
البرملان وشرع عمليا في مناقشة مشروع القانون داخل لجنة القطاعات 

االجتماعية، وهو األمر الذي أعيد تثبيته خالل هذه الوالية.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لا أوابلقا أائبات،

في الحقيقة طيلة املناقشة التي عرفتها لجنة القطاعات االجتماعية، 
كانت لدينا مالحظات جوهرية حول هذا املشروع، مرتبطة بشكل أسا�ضي 
بأنه ال يتطابق مع الوثيقة الدستورية، ال يتطابق مع الكتلة الدستورية، 
بعيد في عدة قضايا منه مع قرارات املجلس الدستوري ذات الصلة، 
وأريد أن أشير هنا في هذه، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
إلى أنه جميع الفرق النيابية قدمت تعديالت حول هذا املشروع، ناهزت 
95 تعديل، وهو رقم إذا كان له من داللة فهو داللة أنه هناك يعني إرادة 

جماعية وهناك اتفاق جماعي لدى األغلبية، كما لدى الفرق األخرى 
على أنه هذا املشروع أجوف وال يصمد أمام النقد.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي لا زمالءلقا زميالتلا أواب،

في الحقيقة هاذ املشروع واملناسبة شرط، مشروع القانون بعيدا 
كل البعد حتى عن املسودة التقنية التي قامت وزارة الشباب والرياضة 
بإعدادها في الوالية السابقة، وهذه أمور بسطناها بشكل مفصل في 
لجنة القطاعات االجتماعية، هذا املشروع يتضمن مفاهيم ملتبسة غير 
قابلة للقياس، ستعرف صعوبات في تنزيل هذه املؤسسة االستشارية 
وأسوق هنا نموذجين، ماذا يراد بالجمعيات املهتمة بقضايا الشباب؟ 
كيف يمكن أن نحدد معاييرها؟ وكيف يمكن أن نحدد معايير الجمعيات 

األكثر نشاطا.

التشريعي،  االنسجام  بمبدأ  يخل  املشروع  هذا  ذلك،  كل  عالوة 
عبرنا وبسطنا وأكدنا على أنه ال يعقل أن يكون هذا املشروع بعيد على 
الثاني عشر من  الباب  في  الواردة  الحكامة  بهيئات  املرتبطة  القوانين 
التشريعية، هذه  الوالية  البرملان خالل  الدستور، والتي صادق عليها 
األمور كلها أكدنا عليها ومع كامل األسف قدمنا من أصل 95 تعديل، 
مجموع التعديالت التي قدمت كان منها 41 تعديل للفريق االستقاللي 
القوانين  مع  املشروع  هذا  مالءمة  تروم  كانت  والتعادلية،  للوحدة 
املنظمة لهيئات الحكامة، كما الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور.

ا وي لا رئيس،

إن هذا هذا املشروع يحرم املجلس من آليات مهمة، ما معنى أن ال 
يتضمن هذا املشروع التنصيص على مكتب هذا املجلس وأن يحدد 
بشكل حصري عدد لجانه وأن ال ينص على نظام أسا�ضي للعاملين 
يكرس  املشروع  هذا  إن  األخرى،  االستشارية  باملؤسسات  إسوة  به 
الثاني  الباب  في  الواردة  الهيئات  بين  ما  للدستور  مخالفة  تراتبية 
عشر من الدستور، هذا عالوة على أننا دافعنا وقدمنا تعديالت لكي 
يكون املشروع منسجم مع املنظومة القانونية والدستورية املرتبطة 
بالديمقراطية التشاركية، سواء ما يرتبط بالقانون التنظيمي للعرائض 
أو القانون التنظيمي للملتمسات، ولكن مع كامل األسف كل تعديالتنا 

ومعظمها رفضت.

وبخصوص اختصاصات هذا املجلس قدمنا إلى جانب العديد من 
الفرق تعديالت بغية تقويتها ولكن مع كامل األسف لم تجد طريقها إلى 

هذا املشروع.

أما بخصوص التركيبة ومع تنويهنا بالصيغة التوافقية التي توصلت 
إليها اللجنة في نهاية املطاف، وتم رفع العدد من 24 إلى 30 ولكن دافعنا 
وسندافع وسنستمر في الدفاع على حضور منظمات شبابية الحزبية 



غغ 0 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( 

داخل هذه املؤسسة االستشارية وليس التمثيلية، وعندما ندافع على 
هذا األمر فليس دفاعا عن املقاعد إطالقا، ولكن دفاعا وانتصارا للفكرة 

الحزبية التي تتعرض لتهديدات جدية.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا زمالءلقا زميالت،

كنا على امتداد هذا املسار التشريعي أمام رؤيتين؛ رؤية تعتبر أن هذا 
املشروع عبء دستوري يجب التخلص منه، كيف ما اتفق ورؤية أخرى 
تريد إخراج مؤسسة استشارية قوية تتجاوب مع التحوالت الكبرى التي 
يعرفها الشباب املغربي واملجتمع املغربي لكل هذه األسباب نحن نمتنع 

عن التصويت على هذا املشروع، شكرا.

ا وي لا رئيس:

ليلى  النائبة  السيدة  الحركي  الفريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
أحكيم.

ا أائبللا وي 9ل يلللأحكيم:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
باملجلس االستشاري  يتعلق   86.15 وموقفنا من مشروع قانون رقم 

للشباب والعمل الجمعوي.

لحظة  املشروع  هذا  مناقشة  بأن  الحركي  الفريق  في  نعتبر  إننا 
تشريعية هامة نظرا لكونه يتضمن مبادئ مثلى ويتوخى أهدافا سامية 
ويجيب عن انتظارات الشباب والجمعيات في سقفها االعلى على األقل، 
كما يندرج هذا املشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصول 33، 170 
للشباب  االستشاري  املجلس  بإحداث  وذلك  الدستور،  من  و171 
والعمل الجمعوي بصفته هيئة دستورية واستشارية تقدم التوصيات 
واملقترحات إلى الجهات املختصة، قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير 
الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، وتطوير الحياة 
الجمعوية والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير 
ولوج هذه الشريحة من املجتمع ملختلف البرامج واملشاريع التي تعدها 
الحكومة في املجاالت املرتبطة به، وتوفير الظروف املواتية الستفادتهم 
منها واعتبارهم رقما أساسيا في معادلة التنمية، تأكيدا ملسار حافل 
وطويل للشباب املغربي الذي أثبت عن جدارة انصهاره في بوثقة قضايا 

الوطن.

إن اإلتيان بهذا املشروع يؤسس للمرحلة األخيرة من ترجمة أحكام 
الدستور وذلك لتحفيز الشباب على االنخراط في الحياة الوطنية بروح 
التي  الطبيعية  الغير  املساحة  تلك  بذلك  املسؤولة، مكسرا  املواطنة 
كانت تجعل املكون الشبابي في منأى عن الحضور املؤسساتي الذي 

يجعله شريكا في القرارات االستراتيجية الشبابية.

في  بممثليهم  بدأت  إيجابية  شبابية  تراكمية  اليوم  نعيش  إننا 
املؤسسات املنتخبة املقررة وتتوصل بتثبيت موطئ قدمهم في املجال 
االستشاري في كل القضايا التي تهمهم، األمر الذي سيسهم ال محالة في 
إيجاد وبلورة حلول ومقاربات ناجعة إلشكاالت وقضايا العمل الجمعوي 
والشبابي، واملساهمة في رسم معالم السياسات العمومية املرتبطة بهما 
والحكامة  والديمقراطية  التشاركية  املقاربة  آليات  إعمال  من خالل 

الجيدة.

إننا في الفريق الحركي نشيد بما تضمنه هذا املشروع من صالحيات 
أسندت للمجلس لعل أبرزها إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه 
من لدن امللك والحكومة ورئي�ضي مجل�ضي البرملان واملساهمة في إعداد 
مشاريع االستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع 
التي  واألبحاث  الدراسات  وإنجاز  الجمعوي،  العمل  وتطوير  الشباب 
تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي واإلسهام في وضع منظومة 
مرجعية لحكامة العمل الجمعوي وإعداد ميثاق ألخالقياته، ال سيما 
املبادئ والقواعد املتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره وإصدار التوصيات 
إلى الجهات املختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل 

الجمعوي وغيرها من املقتضيات التي ال يتسع الحيز الزمني لسردها.

سي يلا رئيس،

املناقشة  أثناء  املختصة  اللجنة  داخل  مواقفنا  عن  عبرنا  لقد 
مع  والتزاما  مبادئنا  مع  انسجاما  القانون  مشروع  على  والتصويت 
للحكومة  اإليجابي  التفاعل  اإلطار  هذا  في  ونسجل  الشباب،  قضايا 
مع التعديالت املقدمة من طرف الفرق، بحيث تم الرفع من تركيبة 
حذف  تم  كما  عضوا،   30 إلى  عضوا   24 من  االستشاري  املجلس 
أو  النواب  مجلس  في  العضوية  مع  باملجلس  العضوية  تنافي  حاالت 
وكذا  التشريعي  االنسجام  ملبدأ  احتراما  وذلك  املستشارين،  مجلس 
تعيين أعضاء املجلس ملدة 5 سنوات عوض 4 سنوات مالءمة مع باقي 
املجالس، إضافة إلى باقي االقتراحات األخرى والتي انصبت في اتجاه 

ترسيخ مبدأ املساواة واملناصفة وكذا تكافؤ الفرص.

سي يلا رئيس،

يعد  الجمعوي  والعمل  للشباب  استشاري  مجلس  إحداث  إن 
مكتسبا للمجتمع واعترافا بمكانته املهمة داخل املجتمع، ولهذا ولعل 
هذا املشروع في صلبه هو تعاقد جديد يهدف إلى دعوة الشباب للعمل 
املؤسساتي والعمل على اإلصالح والتغيير من داخل املؤسسات، ومن 
أجل تعزيز دور الشباب املحوري في التنمية، ما فتئ صاحب الجاللة 
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بدورها  ويشيد  خاصة  بعناية  الفئة  هذه  يخص  وأيده  هللا  نصره 
الطالئعي ووطنيتها الصادقة ويدعو إلى دعم كفاءتها وصقل مواهبها 

حتى تكون مشاركتها ناجعة في التنمية.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

إن تزايد االهتمام بهذا املوضوع ال يرجع فقط إلى االهتمام بفئة 
اجتماعية محددة وال بصنف من أصناف الهرم السكاني للمملكة، بل 
إن األمر أشمل من ذلك وأعمق إذ أصبح االهتمام اليوم بقضايا الشباب 
يعتبر دعامة أساسية من دعائم دولة القانون واملؤسسات، وإحدى 
مؤشرات الدولة الديمقراطية التي تضمن التماسك االجتماعي وتحقيق 
املجهود  وكذا  الكبرى  االستثمارية  املشاريع  وما  واالقتصاد،  االزدهار 
الجبار الذي بدله املغرب لتقوية وتعزيز التجهيزات األساسية وتوفير 
األرضية املالئمة والحاضنة لالستثمار إال مقومات ومرتكزات تروم بناء 
مجتمع حداثي متقدم، يمنح للشباب اإلمكانية والوسيلة لتحقيق ذاته 

ورسم تطلعاته.

انطالقا مما تقدم، فإننا في الفريق الحركي نعلن تصويتنا باإلجماع 
على هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

للسيدة  االشتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائبة ابتسام مراس.

ا أائبللا وي 9لابتواملمراس:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

الفريق االشتراكي حول مشروع  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والعمل  للشباب  االستشاري  باملجلس  املتعلق   89.15 رقم  قانون 
الجمعوي، وتأتي أهمية هذا املشروع القانون الذي يندرج في إطار تنزيل 
أحكام دستور 2011 كونه يجعل من قضايا الشباب أولوية استراتيجية 

تتجاوز النظرة القطاعية الضيقة.

كما يأتي هذا املشروع في إطار تصور شمولي ينطلق من تعزيز سلطة 
االستشارة ببالدنا، وانطالقا كذلك من استحضار أدوار هيئات النهوض 
بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية املنصوص عليها 
في الباب 12 من دستور 2011، وذلك من خالل تقييم وتوسيع مشاركة 
الشباب في إرساء دعائم التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية ببالدنا، وتطوير الحياة الجمعوية والنهوض بأوضاع الشباب 
والعمل الجمعوي وتيسير ولوج هذه الشريحة ملختلف البرامج واملشاريع 

املرتبطة بها.

اللحظة  هذه  أن  االشتراكي  الفريق  في  نعتبر  السياق،  هذا  وفي 
انتظار  بعد  مؤسسة  لحظة  تكون  لكي  إليها،  نتطلع  كنا  التشريعية 
طويل عمر ل 6 سنوات، نظمنا خاللها عدة لقاءات مع مختلف أطياف 

الشباب لإلنصات للفعاليات املدنية املهتمة بهذا املوضوع.

السيد الرئيس، إن مساهمتنا في النقاش الجدي والهادف داخل لجنة 
القطاعات االجتماعية كان انطالقا من استحضار أهمية األدوار، أدوار 
هذا املجلس الذي يضم هيئتين مترابطتين غير منفصلتين عن بعضهما، 
األولى تهتم بقضايا الشباب والثانية تهتم بقضايا العمل الجمعوي في 
تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإيمانا منا بضرورة مصالحة الشباب 
السياسية  الحياة  في  واالنخراط  العام  بالشأن  االهتمام  مع  املغربي 
واملواطنة املسؤولة، وتجسيد املواطنة الكاملة للشباب طبقا لتوجيهات 

الخطاب امللكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2012.

اإليجابي  التفاعل  عاليا  ونثمن  نسجل  االشتراكي  الفريق  في  إننا 
للسيد وزير الشباب والرياضة مع مالحظتنا ومقترحاتنا من خالل قبول 
مجموعة من التعديالت التي تقدمنا بها رفقة فرق األغلبية لتجويد 
النص، النص املقدم ولتوزيع تمثيلية الشباب داخل املجلس خاصة 
بالخارج  املقيمين  والشباب  املغاربة  الجمعيات  تمثيلية  في  الزيادة 
وتمديد مدة  للشباب  وازنة  تمثيلية  تركيبة جديدة تضامن  واعتماد 
التعيين رئيس املجلس وأعضائه إسوة بباقي مجالس الحكامة املنصوص 

عليها في الدستور.

السيد الرئيس، لقد وقفنا في الفريق االشتراكي على أهمية التأليف 
اإلدارات  ممثلي  جانب  إلى  يضم  الذي  املجلس  هذا  لتركيبة  املتنوع 
العمومية املعنية بقطاع قضايا الشباب والعمل الجمعوي ممثلين عن 
الشباب املغاربة املقيمين بالخارج وممثلين عن جمعيات املجتمع املدني 

املكلفة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي.

إننا نعتبر أن تحقيق األهداف املنصوص عليها في الفصل 33 و170 
من الدستور وفي مشروع القانون املعروض علينا للمصادقة واملتعلق 
بإحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي بصفته هيئة 
دستورية إستشارية تعنى بإبداء الرأي في كل القضايا التي تحال عليه 
من لدن جاللة امللك وفي القضايا ومشاريع االستراتيجيات ومشاريع 
النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج املتعلقة بالشباب والعمل 
البرملان  مجل�ضي  رئي�ضي  من  أو  الحكومة  من  عليه  املحالة  الجمعوي 
الشباب  ميادين  تهم  التي  واألبحاث  الدراسات  إنجاز  إلى  باإلضافة 

والقضايا املتصلة بها.

أصبح اليوم ضرورة من أجل مسايرة التحوالت اإلصالحية والدينامية 
الشبابية واملكانة املتقدمة التي أصبح يتبوؤها املجتمع املدني، وانطالقا 
من قناعتنا املعبر عنها في أكثر من مناسبة نؤكد من جديد أن التنزيل 
السليم ألحكام الدستور املتعلقة بهذا املوضوع، وتنفيذ هذه األهداف 
نفس  الجمعوي  والعمل  للشباب  اإلستشاري  املجلس  منح  يتطلب 
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الضمانات االستقاللية املنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، 
والحكامة  والحريات  الحقوق  حماية  وهيئات  ملؤسسات  واملمنوحة 
الجيدة والتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات 
العمل  وسائل  من  وتمكينه  بها،  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية 
واألدوات واآلليات الضرورية وتعزيز الشراكة مع السلطات العمومية 
والتنسيق املنتج والفعال مع الهيئات املحدثة لدى مجالس الجهات، 
مع توفير كل ضمانات الحياد واملوضوعية في تعيين أعضاء املجلس مع 
أن يراعى في اختيارهم الخبرة والكفاءة واملساهمات النوعية والعلمية 
والحضور املستدام، مع استحضار البعد الجهوي في هذه التعليمات 

لتحقيق الحكامة الداخلية للمجلس، ال يخفى عليكم؛

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

أخواتيلإخوانيلا أواب،

املسلسل  في  عام  بشكل  الشبابية  والحركة  املدني  املجتمع  دور 
دائرته  وتوسيع  العمومي  النقاش  دينامية  إطالق  وفي  الديمقراطي 
لتشمل كل املجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، 
التي راكمتها الحركة الجمعوية منذ االستقالل  انطالقا من التجارب 
إلى اليوم ومشاركتها الفعالة في الدبلوماسية الجمعوية ودفاعها عن 

القضايا واملصالح الوطنية في املحافل واملنتديات اإلقليمية والدولية.

لقد كان مطلب التنصيص على إحداث مؤسسة دستورية تعنى 
واملجتمع  الشباب  وعلى ضرورة حضور  الجمعوي  والعمل  بالشباب 
املدني في الوثيقة الدستورية أحد أهم مطالب واقتراحات الجمعيات 

املهتمة بهذا املوضوع.

إننا في الفريق االشتراكي سنصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون 
الذي يصادف احتفال الحركة الجمعوية والشبابية بمرور ستين سنة 
على مشاركة أزيد من اثنا عشر ألف شاب من مختلف جهات البالد في 
طريق الوحدة الذي ربط شمال البالد بجنوبها والتي كانت لحظة مشرقة 

في تاريخ املغرب ألجل بناء استقالل املغرب الجديد، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
السيد النائب جمال بنشقرون.

ا أائبلا وي لجماللبن ورقنلكريمي:

شكرالا وي لا رئيسل،

ا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

واالشتراكية في إطار املناقشة ملشروع القانون املتعلق بإحداث املجلس 
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي رقم 89.15.

في البداية أود أن أشير بأن إحداث هذا املجلس يعتبر في نظرنا داخل 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية لحظة تأسيسية جد هامة لها ما 

بعدها من إصالحات مواكبة بطبيعة الحال.

وهذا املشروع الذي جاء في سياق دستوري جد هام يعلمه الجميع 
اليوم  يقت�ضي منا  إطار دينامية وحركية شبابية سياسية مهمة  وفي 
جميعا أن نباشر من خالله تجاوب مع متطلبات املرحلة الراهنة ومع 
التحديات التي يرفعها الشباب املغربي، الشباب املغربي الذي يقارب 
اليوم ما يناسب ثلثي في الهرم السكاني املغربي ما بين سن 18 إلى 40 
سنة، وبالتالي هذا املولود الدستوري الجديد الذي طال انتظاره نتمنى 
أن يكون فعال مؤسسة دستورية لها من االختصاصات والصالحيات 
التي ستجعل من الشباب املغربي يثق من جديد في الحياة السياسية 
ما  ومع  املغربية  الحكومة  له  تقدمه  ما  مع  ويتجاوب  ويثق  املغربية 

يقتضيه من تطور ونماء لفائدة وطننا الحبيب.

فعال هذا النص يجب أن يأتي ويكون إستجابة لكل الطموحات ولكل 
التعبيرات ولكل االنتظارات التي أسسنا لها، وبالتالي فالتركيبة املوجوده 
قد ال تكون قدر طموحاتنا، قد ال تستجيب ملا يتطلبه الوضع الحالي 
من إشراك فاعل ملختلف هيئات املجتمع املدني والشبيبات الحزبية 
التي طالها الحيف ولألسف الشديد والتي تعتبر مكون أسا�ضي ومركزي 
في دينامية الفعل الحزبي والسيا�ضي في بالدنا، حيث نشير وندقق أن 
خيرة األطر وكفاءات هذا الوطن تخرجت من رحم شبيبات ومنظمات 
حزبية اليوم مشهود لها بأنها كانت مدارس ومشاتل إلنتاج أطر وكفاءات 
وطننا، وبالتالي أتمنى أن ال يتم تغييب هذا العنصر املهم، ويجب أن 
يكون هناك توازي ويكون هناك انسجام وتناغم مع كافة مكونات الفعل 
الجمعوي والسيا�ضي ببلدنا، حتى ال نكون مخطئين فكل هاته املنظمات 
والجمعيات فهي جزء وأجزاء من داخل مكونات املجتمع املدني املغربي.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لقا وي ات،

فعال إنها لحظة مهمة، لحظة مهمة نقول من خاللها أن الهدف من 
ذلك اليوم هوأن يجد الشباب املغربي نفسه داخل هذا املجلس وأن 
يساهم في كل القرارات، رغم الطابع االستشاري لهذه املؤسسة في إبداء 

رأيه وباألخذ بهذا الرأي وأال تكون هناك أية وصاية تذكر.

أملنا في املجموعة النيابية أن يكون هذا املجلس مجلسا تمثيليا 
للشباب والجمعويين بكل ما لذلك من معنى، حتى يشكل هذا الفضاء 
مؤسسة تواصلية تمكننا جميعا من اإلسهام عبر مختلف املؤسسات في 
إنتاج السياسات العمومية مندمجة لها واقعية ولها تأثير فعلي على ما 
نطمح إليه من نمو وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للخيرات داخل هذا 

الوطن.
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كذلك والفرصة سانحة اليوم كي نتوجه من هذا املنبر إلى مختلف 
السلطات العمومية املعنية بالتعيينات داخل هذا املجلس، أن تأخذ 
التي  العناصر  هذه  فعال  تكون  وأن  الكفاءات  مختلف  اإلعتبار  بعين 
ستؤثث هذا املجلس ذات تجربة وكفاءة عالية وأن تكون فعال لها قابلية 

من طرف املجتمع املدني.

وال نن�ضى بأن أي تهميش وأي إقصاء سيكون له تأثير سلبي لألسف 
املشهد  وتطوير  إليها  نطمح  التي  السياسية  التنشئة  لكن  الشديد، 
السيا�ضي الحزبي يقت�ضي أخذ بعين اإلعتبار كل ما ذكرناه، حتى يمكن 
أن نحدث كل التطلعات التي نطمح إليها وأن نوفر لشبابنا وشاباتنا 
إمكانيات التواصل وإمكانيات العمل في إطار فضاءات حرة فضاءات 
لها كلمتها ال أن تكون فعال أو بشكل أو بآخر مركزا من مراكز اإلنصات 

والتحاور دون األخذ برأيها.

أتمنى أن ال يكون ذلك وأتمنى فعال أن نصل إلى طموحنا الذي ننشده، 
و بالتالي ال يمكننا إال أن ننسجم داخل األغلبية الحكومية مع التجاوب 
الذي جاء به السيد الوزير مشكورا، حيث فعال تجاوب مع عدة تعديالت 
قدمناه، وكانت هناك تحديات مطروحة أمامه وأمامنا، وبالتالي هاذي 
التحديات نتفهمها كيفما كان الحال، وسنصوت باإليجاب وسنكون 
إيجابيين في إطار إعطاء انطالقة جديدة لهذا املولود الذي تمنى بعد 
العمل وبعد تفعيله وأجرأته أن نجد أيضا بعض السبل إلصالح ما 
يمكن إصالحه وتطوير ما يمكن تطويره في إطار نوع من التضامن ونوع 
من العمل الجدي والهادف واملنسجم خدمة لوطننا الحبيب، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت، الباب األول 
الكلمة للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان.

ا وي لمصطفىلالخلفي،لا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،لالحم لهلللربلا ذاملين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا واد9لا أائباتلقا أوابلاملحترماتلقاملحترمين،

كان بود الحكومة أن يكون هنالك مناقشة ثانية في إطار ما تتيحه 
املادة 144 لكن هاذ املناقشة الثانية ستف�ضي وجوبا إلى إعادة النص 
التصويت  ديال  العملية  إرجاء  إلى  وبالتالي سيؤدي ذلك  اللجنة،  إلى 
الحقا، لكن بعد استشارة السيد رئيس الحكومة ورغم أن املناقشة 
شهدت آراء متعددة ومتباينة، فنحن نقدر أنه يمكن أثناء املناقشة 
ديال التعديالت يوقع واحد اإلتاحة ديال الوقت للسيد الوزير ليثير الرد 

حول بعض األمور حتى نستطيع في هذه الدورة التشريعية أن نجيز هاذ 
النص، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

إذن الحكومة في إطار املادة 144 من النظام الداخلي وبطلب منها 
طبقا ملقتضيات املادة تطالب املجلس بمناقشة ثانية قبل أن نمر إلى 

مرحلة التعديالت، وضح السيد الوزير.

ا وي لمصطفىلالخلفي،لا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفللبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

املادة 144 صريحة في هاذ األمر، فكان االتفاق قبل ما نغادر القاعة 
املادة   ،144 املادة  نطرحوا  غادي  أننا  املشاورات  ديال  واالستكمال 
144 صريحة أنه ال طلبنا املناقشة الثانية فالنص خصه يرجع للجنة، 
فمن بعد القيام باستشارات والتواصل مع السيد رئيس الحكومة ما 
عندناش رغبة ديال السحب ديال النص، ولكن كنلتمس من حضور 
اإلخوان من مجموع الفرق ديال أنه أثناء مناقشة ديال أول تعديل تتاح 
اإلمكانية للسيد الوزير باش يرد على بعض القضايا التي أثيرت، أييه، 
نسمعوا للرأي د الوزير، كانت واحد اإلمكانية للرأي دالسيد الوزير 
وهذا يساعدنا باش ندوزوا للتصويت على التعديالت في هاذ الجلسة 
عوض ما نرجعوا للجنة، إذن ما�ضي في إطار املادة 144 سلطة تقديرية 

للسيد الرئيس لتجاوز هاد اإلشكال.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير، إذا سمحت تفضل السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

ا واد9لا وزراء،

تم اغتصابي، تم اغتصاب الحق ديالي في الكالم، ورغم ذلك أوال 
كان بودي أن آخذ الكلمة قبل انطالق املناقشة للدفع بمقتضيات املادة 
144، ألنه إيال تكلمت غادي نقول �ضي حاجة ما غتعجبش، اللهم بكل 

مسؤولية غادي نجلس.

ا وي لا رئيس:

نرفع الجلسة ملدة 15 دقيقة، شكرا لكم .

ا وي لا رئيس:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي اتلقا واد9لا أواب،
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ا واد9لا وزراء،

القانون  ملشروع  املناقشة  مواصلة  خالل  من  أشغالنا  نستأنف 
املتعلق بإحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

تعديالن  بشأنها  ورد   1 املادة  عامة،  بأحكام  خاص  األول  الباب 
من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هاذين التعديلين، 

تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

تدقيقا للصياغة القانونية نقترح في فريق األصالة واملعاصرة تعديل 
الفقرة الثانية من املادة 1 التي جاءت على الشكل اآلتي: يتمتع املجلس 
بصفته شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام باالستقالل املادي، 
بالشخصية االعتبارية  يتمتع املجلس  التالية:  التعديلية  الصيغة  إلى 
واالستقالل اإلداري واملالي« وذلك للمالءمة مع باقي املجالس االستشارية 
الدستوري،  املجلس  وقرارات  الدستور  عليه  نص  ما  مع  وانسجاما 

وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون، املعارضون معذرة مرة ثانية، املمتنعون،

املوافقون: 25

املعارضون: 138

املمتنعون:15

التعديالت،  لتقديم  الكلمة  للتصويت،  الثاني  التعديل  أعرض 
معذرة.. لتقديم التعديل الثاني السيدة النائبة .

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

حرصا على إعمال املقتضيات الدستورية املتعلقة بالجهوية يقترح 
فريق األصالة واملعاصرة صياغة الفقرة الثالثة من املادة الثالثة على 
الشكل اآلتي » يوجد املقر املركزي للمجلس بالرباط، وتحدث فروع 

تابعة له في كل جهة من جهات اململكة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس 
سيرها«،  وقواعد  وتنظيمها  تأليفها  وكيفية  الفروع  هذه  صالحيات 

وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

السيد الرئيس:

املوافقون: 27

املعارضون : 140

املمتنعون: 18

ورد في املادة 1 تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

السيد الرئيس، تنضيفوا التعديل في املادة 1 إضافة فقرة جديدة 
جهوية  استشارية  مجالس  اختصاصاته  ممارسة  في  املجلس  تساعد 
منه،   171 الفصل  بمقت�ضى  البرملان  للمشرع  الدستور  أوكل  عندما 
والهيئات  املؤسسات  تأليف صالحيات وتنظيم وقواعد سير  تحديث 
املنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170، فإنه بذلك ترك له بصريح 
النص الدستوري تحديث التأليف، إن التنصيص على البعد الجهوي 
في تأليف هذا املجلس ليس فيه أي مخالفة ملقتضيات الدستور وذلك 
على خالف ما تمت إثارته من طرف البعض أثناء املناقشة العامة لهذا 
املشروع في اللجان، إن الصيغة املقترحة هي عينها التي تضمنتها مسودة 
املشروع التي قامت بإعداده لجنة تظم فقهاء دستوريين ومنهم اليوم 
من يتواجد باملحكمة الدستورية وأعضاء في لجنة وضع الدستور والتي 

قامت بتشكيلها وزارة الشباب والرياضة.

الجهوية  في  قدما  امل�ضي  نحو  الكبرى  بالدنا  توجهات  مع  تماشيا 
بإتاحة  يسمح  لن  الرباط  في  االستشارية  الهيئات  تمركزت  املتقدمة 
واقتراح  وتنفيذ  وضع  في  للمساهمة  والشباب  للجمعيات  الفرصة 
والحياة  الشباب  مجال  في  املجال،  هذا  في  العمومية  السياسات 
النقائص  بين املمارسات الفضلى في هذا املجال رغم  الجمعوية من 
املوجودة تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إذا كان الدستور أو 
كان للبرملان بمقت�ضى الفصل 159 منه إحداث هيئات أخرى للحكامة 
للبرملان  يمكن  ال  فكيف  الدستور،  في  عليها  املنصوص  تلك  غير  من 
لهذه  جهوية  هياكل  إحداث  تشريع  في  األخير  االختصاص  صاحب 
املؤسسات، وهو األمر الذي يندرج ضمن تأليفها، كما أذكر في هذا الباب 
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أن الحكومة السابقة وفي تصريحها الحكومي أوردت بأنه ستخلق أو 
ستحدث مجالس جهوية.

كذلك فيما يتعلق وتفاعال مع القانون التنظيمي 111.14 باعتبار 
أن املجالس جهوية أن لديها مجالس استشارية للشباب وسيكون هناك 
تفاعل من أجل بلورة بشكل قاعدي ملقترحات لطرحها على مستوى 
بالشباب  إطار سياسات عمومية خاصة  في  وبلورتها  إطار  في  الوطني 

والحياة الجمعوية.

إضافة مادة جديدة كذلك: يضطلع املجلس بمهام استشارية لدى 
جاللة امللك والحكومة ومجلس النواب ومجلس املستشارين ومؤسسات 
وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية 
الحزبية  الشبابية  واملنظمات  التشاركية  والديمقراطية  واملستدامة 
وكذا الجمعيات واملنظمات الغير الحكومية. إضافة هذه املادة يروم 
إعمال أحد مبادئ األساس التي أكد عليها املجلس الدستوري في العديد 
من قراراته وهو مبدأ تطابق القواعد القانونية مع الهدف املتوخى منها، 
إدماج هذه املقتضيات التي تضمنتها مسودة املشروع الذي أعدتها وزارة 
الشباب والرياضة قبل إحالتها على مصالح األمانة العامة للحكومة، 
عمل  يغني  سوف  استشارية  آراء  طلب  يمكنها  التي  الجهات  توسيع 
املجلس، إدراج املنظمات الشبابية الحزبية واملنظمات والجمعيات غير 
الحكومية يندرج ضمن تفعيل أسس الديمقراطية التشاركية والذي 
يندرج هذا املجلس ضمن الهيئات الخاصة بها بمقت�ضى فصول الباب 
الثاني عشر من الدستور هيئات النهوض بالتنمية البشرية املستدامة 
والديمقراطية التشاركية، إذ كيف يمكن أن تكون هيئة ضمن هيئات 
النهوض بالديمقراطية التشاركية إذا تم إغالق املجال أمام اللجوء إلى 
املجتمع املدني بمختلف تعبيراته للمجلس طلبا للخبرة واالستشارة حول 
املواضيع التي تندرج ضمن مهامه وصالحياته، يتعين التأكيد هنا وأخذا 
بعين االعتبار وضعية كل مؤسسة دستورية استشارية على حدة، أن 
الدستور وعلى سبيل املقارنة حدد الجهات التي يمكن لها أن تطلب اآلراء 
من طرف بعض املؤسسات الدستورية االستشارية على سبيل الحصر 
مثال املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الفصل 152 من الدستور، 
ولكن باملقابل فإن الدستور لم يحدد تلك الجهات عندما كان يتناول 
هيئات الحكامة في الباب الثاني عشر من الدستور تاركا بذلك املشرع 

البرملان القيام بذلك.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير باسم الحكومة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون 47

املعارضون 97

املمتنعون ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون 97

املعارضون ال أحد

املمتنعون 47

صادق املجلس على املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة.

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إحداث 
مادة جديدة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

شكرالا وي لا رئيس،

يتعلق األمر بمهام املجلس واملادة الجديدة يعني تنص على أن يطلع 
املجلس بمهام استشارية لدى جاللة امللك والحكومة ومجلس النواب 
والحريات  الحقوق  حماية  وهيئات  ومؤسسات  املستشارين  ومجلس 
والديمقراطية  واملستدامة  البشرية  والتنمية  الجيدة  والحكامة 
التشاركية واملنظمات الشبابية الحزبية وكذا الجمعيات واملنظمات غير 

الحكومية، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير بإسم الحكومة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 97

املمتنعون: 28

تعديل في شأن عنوان الباب الثاني من مشروع القانون من فريق 
األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،
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نقترح تعديل الفقرة الثالثة من املادة 2 على الشكل التالي:

» إبداء الرأي بطلب من الحكومة الذي تتقدم به وجوبا في جميع 
مشاريع اإلستراتيجيات التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب 
وتطوير العمل الجمعوي، تمهيدا لعرضها على مسطرة املصادقة، طبقا 
ألحكام الفصل 49 من الدستور، يجب أن ال يبقى اختياريا طلب رأي 
املجلس، يجب أن ال يبقى اختياريا بل ال بد من الزام الحكومة به بشكل 

واضح« وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

السيد الرئيس:

املوافقون: 28

املعارضون: 103

املمتنعون: 19

أعرض عنوان الباب الثاني من مشروع القانون للتصويت، كما 
صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 103

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 47

صادق املجلس على عنوان الباب الثاني، كما صادقت عليه اللجنة.

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  تعديالت  أربع   2 املادة  بشأن  ورد 
الكلمة ألحد مقدمي التعديالت.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

مع نفس التبرير السابق في املادة السابقة نقترح في فريق األصالة 
واملعاصرة تعديل الفقرة الرابعة من املادة 2 على شكل اآلتي: » إبداء 
القضايا  في جميع  به وجوبا  تتقدم  الذي  الحكومة  الرأي بطلب من 
ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج املتعلقة بالشباب 

والعمل الجمعوي«، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

الكلمة للسيد الوزير بإسم الحكومة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 104

املمتنعون: 19

التعديل الثاني السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

ألهمية ميادين العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة 
الفقرة  تعديل  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نقترح  للشباب،  بالنسبة 
السادسة من املادة 2 على الشكل التالي: » إنجاز الدراسات أو األبحاث 
التي تهم ميادين الشباب والقضايا املتصلة بها واقتراح سبل حمايتهم 
والنهوض بأوضاعهم وتنمية طاقاتهم اإلبداعية وتيسير ولوجهم ملختلف 
الترفيهية  واألنشطة  والرياضة  والفن  والثقافة  والتكنولوجية  العلوم 
الدراسات  إنجاز  وكذا  العامة،  الحياة  في  اإلنخراط  على  وتحفيزهم 
الجمعوي،  العمل  وضعية  تشخيص  تهم  التي  األبحاث  أو  واألبحاث 
الكفيلة  الوسائل  واقتراح  الوضعية  بهذه  املتعلقة  املؤشرات  وإعداد 
بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها وذلك بمبادرة منه أو بطلب من 

الحكومة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون:28

املعارضون: 104

املمتنعون: 19

أعرض التعديل الثالث للتصويت، عفوا الكلمة لكم السيدة النائبة 

بالنسبة للتعديل الثالث.
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ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة للفقرة العاشرة من املادة 2 التي 
تنص على املساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية 
في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، نقترح الصيغة التعديلية التالية: 
املساهمة في تقييم السياسات العمومية وليس إثراء النقاش في ميادين 
السيد  تبريرنا  هنا  املجلس  من  املطلوب  الجمعوي،  والعمل  الشباب 
الرئيس، ليس مجرد إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية 
في ميادين الشباب والعمل الجمعوي وإنما املساهمة في تقييم هذه 

السياسات، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

السيد الرئيس:

املوافقون: 28

املعارضون: 108

املمتنعون: 19

التعديل الرابع السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

تعديل في الفقرة الثانية واألخيرة من املادة الثالثة وبالتالي نقترح 
إعادة الصياغة على الشكل التالي: وفي حالة عدم تمكنه من اإلدالء 
برأيه في اآلجل املشار إليه أعاله، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت 
رأيه بذلك والتي لها أن تمدد اآلجل املذكور ملدة شهر واحد، وإال اعتبرت 
ذلك،  إلى  مالحظات  أي  تثير  ال  عليه  املعروضة  واملقترحات  املشاريع 
تبريرنا هنا السيد الرئيس يجب التمييز بين الحالة التي ال يتمكن فيها 
املجلس من إبداء رأيه لعدم كفاية أجل حيث عليه إخبار الجهة التي 
طلبت رأيه من أجل التمديد وبين الحالة التي ال يكون فيها للمجلس رأي 

في املوضوع، وبالتالي فال حاجة ألي إجراء يقوم به.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تم إدخال هاذ التعديل بالصياغة ديال اللجنة واللي كتم�ضي في نفس 
هاذ اإلتجاه، إذن هو نفس املضمون كاين في مادة كما جاء في الفقرة، 

إذن هاذ التعديل غير مقبول، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير.

املوافقون:28

املعارضون: 109

املمتنعون: 19

ورد كذلك بالنسبة للمادة 2 ستة تعديالت من الفريق اإلستقاللي 
السيد  تفضل  التعديالت،  مقدمي  الكلمة ألحد  والتعادلية،  للوحدة 

النائب.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

يتم  للنص  بالنسبة  كان  إذ  الرأي  بإبداء  يتعلق  األول  التعديل 
بطلب من الحكومة في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية 
والتنظيمية، بينما املقترح بالنسبة لهاذ التعديل هو إبداء الرأي بطلب 
من الحكومة أو بمبادرة منه، بمبادرة من املجلس، وذلك لتمكين املجلس 
من القيام باملبادرات الذاتية، كما أنه ال يوجد ما يمنع من استحالة هذا 

الحق بالنسبة للمجلس، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير، بالنسبة للتعديل األول، من بعد التعديل 
الثاني فيما بعد إذا سمحت، شكرا. السيد الوزير معذرة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول

السيد الرئيس:

املوافقون: 19

املعارضون: 107

املمتنعون: 28

التعديل الثاني، لكم الكلمة السيد النائب.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

املادة 2 البند السادس تنقتارحوا أنه التعديل اللي تقدمنا به هو 
تمكين  أنه كذلك يجب  اعتبار  البرملان على  أحد مجل�ضي  بطلب من 
البرملان من هذا الحق بخصوص الدراسات واألبحاث حول املواضيع 

ذات الصلة بالحياة الجمعوية وكذلك بقضايا الشباب.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.
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ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون:128

املعارضون: الأحد

املمتنعون: 28

قبل التعديل الثاني املرتبط باملادة الثانية، التعديل الثالث.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل الثالث هو إعداد نقترح إضافة بندين جديدين هم على 
التوالي إعداد الدراسات واألبحاث والتوصيات ذات الصلة بتشجيع 
في  املكثفة  واملشاركة  السياسية  الحياة  في  االنخراط  على  الشباب 
االستحقاقات االنتخابية، ثم إعداد تقرير سنوي حول وضعية الشباب 

املغربي.

وتبريراتنا بكل تركيز، السيد الرئيس، هو أنه نعتبر بأن اختصاصات 
املجلس كما هي واردة في املادة الثانية من مشروع اختصاصات ضعيفة، 
ونعتبر بأنه هذا االختصاصات تأتي انسجاما، هاد االختصاصات التي 
نقترعها تأتي انسجاما مع مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي 
ينص على أنه تعمل السلطات العمومية على تشجيع إدماج الشباب في 

الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية للبالد، شكرا.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

هاذ التعديل هو نفسه اللي كاين في الفقرة السادسة من املادة الثانية 

حيث تقول الفقرة إنجاز الدراسات أو األبحاث التي تهم ميادين الشباب 

والقضايا املتصلة بها واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم وتنمية 

طاقاتهم اإلبداعية وتحفيزهم على االنخراط في الحياة العامة، وكذا 
إنجاز الدراسات أو األبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي 

الكفيلة  الوسائل  واقتراح  الوضعية  بهذه  املتعلقة  املؤشرات  وإعداد 

أو  بمبادرة من املجلس  الجمعوية وتطويرها وذلك  بالحياة  بالنهوض 

بطلب من الحكومة، إذن التعديل هو كاين في نفس الفقرة إذن التعديل 

غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 19

املعارضون: 107

املمتنعون : 28

التعديل الرابع.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

هذا التعديل وهو من املؤكد على أنه غير وارد في املشروع إصدار تقرير 
سنوي حول حالة التمويل الوطني واألجنبي للجمعيات، ملاذا نقترح هذا 
التعديل ألنه بكل بساطة بالدنا تم إجراء فيها واحد الحوار وطني كبير 
حول املجتمع املدني، ومن بين توصياته هو الحكامة فيما يتعلق بالدعم 
للجمعيات وأحد اختصاصات هذا املجلس هو العمل الجمعوي، لذلك 
نعتبر بأنه يعني تضمين املادة 2 اختصاص يتعلق بإعداد بإصدار تقرير 
سنوي حول حالة التمويل الوطني األجنبي والجمعيات سيساهم بشكل 

فعال في تخليق وشفافية العمل الجمعوي، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:19

املعارضون: 107

املمتنعون: 28

التعديل الخامس، السيد النائب.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل هو التالي: تقديم الخبرة واملشورة ألصحاب العرائض وكذا 
للجان تقديم العرائض املنصوص عليها في القانون التنظيمي 44.14 
بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 
العمومية، بكل بساطة ألنه هذا املجلس، التبرير هو أنه هذا املجلس من 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملان6ذ 0  

هيئات الديمقراطية التشاركية، وأحد اآلليات الدستورية املهمة، فيما 
يتعلق بالديمقراطية التشاركية هو تقديم العرائض، نعتبر في الفريق 
اإلستقاللي بأنه من غير املنطقي أن ال تتضمن املادة 2 من هذا املشروع 
أي اختصاص استشاري في ما يتعلق بموضوع أسا�ضي، وبالتالي من أجل 
يعني تجسير العالقة ما بين املنظومة القانونية واملؤسساتية ذات الصلة 

بالديمقراطية التشاركية، شكرا.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

نبيل  تعديل  هو  املحترم،  النائب  السيد  به  تقدم  اللي  التعديل 
مقتضيات  مع  يتناقض  التعديل  هذا  أن  املقابل  في  لكن  ومغري، 
القانون التنظيمي لتقديم العرائض وامللتمسات، حيث ال يوجد هناك 
ما يشير إلى إتاحة هذه الفرصة من جهة، ثانيا أن جمعيات املجتمع 
اإلختصاصات  يدخلون ضمن  ال  بالعرائض  يتقدمون  والذين  املدني 
املنصوص عليها في الفصل 33 السلطات العمومية، فهما ليسو بجزء 
من السلطات العمومية، إذن كاين مساطر هو في حد ذاته ملا كيتقدم 
كيتقدم نبيل، كما جاء في الخطابات ديال املجموعة د اإلخوان أنهم 
كيتقدموا بمجموعة ديال املقترحات لكن النص ال يحتمل ما ال طاقة 
له به، مؤطر بالدستور الفصل 33 حدد أن املشورة تقدم إلى السلطات 
العمومية فقط وليس لشخص اعتباري آخر، شكرا السيد الرئيس، 

إذن غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:48

املعارضون: 108

املمتنعون: ال أحد

التعديل السادس، السيد النائب .

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

التعديل هو على الشكل التالي: تقديم الخبرة واملشورة إلى أصحاب 
امللتمسات في مجال التشريع وكذا لجن تقديم امللتمسات املنصوص 
64.14 بتحديد شروط  التنظيمي رقم  القانون  2 من  املادة  في  عليها 
وكيفية ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، وتبريراتنا 
الجلسة  يعني  بغيتش نطول ألنه  ما  أنا  أنه  التأكيد على  ويهمني هنا 
التشريعية جدول أعمال ممتلئ، ولكن في يعني مرفوقة جداول بتبريرات 
مؤصلة دستوريا وقانونيا، ونؤكد ما يلي: إذا لم ينص القانون التنظيمي 
ال امللتمسات وال العرائض على هذه األمور، فإن ذلك ال يمنع للبرملان 

سلطته الكاملة في التشريع، وبالتالي هي فعال أفكار نبيلة ولكنها مدعومة 
وكذا  التنظيمية،  القوانين  ضوء  على  وقانونيا  دستوريا  ومسنودة 
للعرائض،  التنظيمي  بالقانون  املرتبطة  الدستوري  املجلس  قرارات 
القانونية  املنظومة  أنه  على  ونؤكد  للملتمسات،  التنظيمي  والقانون 
واملؤسساتية للديمقراطية التشاركية، إذا ما استمرت في حالة الشتات 
الحالية لن تؤتي أكلها، ومن املهم جدا أن يتمتع املجلس اإلستشاري 
للشباب والعمل الجمعوي باختصاصات إستشارية نقول ونؤكد في ما 
يرتبط بدعم، يعني تقديم الخبرة واإلستشارة، خصوصا على أنه نحن في 
مرحلة تأسيسية للعرائض وامللتمسات، وكاين واحد اللبس وكاين واحد 
مجموعة داألمور التي تفرض على هاذ املؤسسة االستشارية اإلنخراط 

في هكذا مهام، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض، تفضل.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

عاله مالو من العدالة والتنمية؟

ا وي لا رئيس:

تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

ال، السيد الرئيس أنا غير عجبتني الفكرة اللي جابها الزميل �ضي 
عبا�ضي من فريق االستقالل، ألنه فكرة جميلة، وال تتدخل في املسطرة، 
هذا غير دعم، غير توجيه، غير، ما عندوش عالقة باملسطرة كتحددها، 
واستشارة والرأي وجيد أنه الشباب ديالنا يبدا يفكر في هاد الطريق هادي 
يقدم االستشارة والرأي وكذا وتساعد، مافيهاش �ضي تدخل في املسطرة 
أو أنه غادي يعرقل املسطرة أو أنه غادي يعطي واحد االختصاص جديد 
أو أنه غادي يؤسس موقف جديد، ماعرفت أنا عالش الحكومة معقدة 
أمورها لهاد الدرجة، العكس، هادي مزيان تتدير تعطي املشورة ومزيان 
تقدم، أنا خاص يكون شوية االنفتاح، ما خاصناش الواحد يتغلق في 

الفريق الوطني، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل للتصويت:
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املوافقون: 49

املعارضون: 109

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 109

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إحداث 
مادة جديدة، تعديل رقم 9، السيد النائب.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

السيد الرئيس، بالنسبة لهذه املادة الجديدة تنص على أنه للمجلس 
أن يقوم..

ا وي لا رئيس:

طيب صافي عندك...

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

بالنسبة لهذا التعديل الذي جاء به الفريق ينص التعديل على أنه 
للمجلس أن يقوم بمبادرة منه باإلدالء بآراء وتقديم اقتراحات وإنجاز 

دراسات أو أبحاث في مجال اختصاصاته، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول ألنه ورد في الفقرة السابعة من املادة الثانية، 
نفس املضمون.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 21

املعارضون: 109

املمتنعون: 28

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى أحداث 
مادة جديدة، الكلمة لكم السيد النائب.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل كما جاء به الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ينص 
لع املجالس الجهوية للشباب والعمل الجمعوي على مستوى 

ّ
على أن تط

الجهة بمهام استشارية لدى الجماعات الترابية واملصالح غير املمركزة 
والجمعيات واملنظمات غير الحكومية ولها أن تقوم تلقائيا بتقديم أي 
توصية أو رأي إلى تلك األطراف، وكل ذلك في نطاق املهام اإلستشارية 
للمجلس، يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد مهام هذه املجالس 
الجهوية وبنياتها وعالقتها كذلك مع املجلس وطريقة تعيين أعضائها، 
الفعاليات على مستوى  في إطار إشراك جميع  التعديل  ويدخل هذا 

الجهات، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

اآلن  الجهوية  هاذ  ديالنا،  للبالد  بالنسبة  مطروح  اللي  املشكل 
واحد  بناء  بصدد  نحن  بالفعل  أم  ورق؟  على  هي حبر  املتقدمة هل 
نسيرو  نبقاو  األحوال  بأي حال من  يمكن  متقدمة، ألنه ال  الجهوية 
هاذ البالد من الرباط، تقريب اإلدارة من املواطنين، خاصنا الجهوية 
املتقدمة، وبالتالي أنه ال يعقل فاش ما تطرح �ضي فكرة متميزة وربما حتى 
السيد الوزير كيتفهم وبالتالي أنه ال يستجيب ويعارض، أنا كنعتقد بأنه 
منين كانت واحد الفكرة متميزة وهاذ الجهوية، إيال الجهوية ما بغاوهاش 
املغاربة نحيدوها، أو إيال كان هناك تعطيل بزاف باش يخرجو املراسيم 
التطبيقية بالنسبة للجهات، والجهات اآلن بدون إمكانيات وبدون، عاد 
خرجو النصوص التنظيمية ديال الجهات وبالتالي أنه البد أن نفكر 
جميعا في بناء دولة جديدة، وإدارة جديدة، وتصور جديد لبناء الدولة 
الوطنية الديمقراطية ديال املستقبل والجهوية أساسية، راه ال يعقل 
أنهم املغاربة، في املغرب العميق، وفي الجبال كيعانيو ال�ضيء الكثير، راه 
املغرب ما�ضي املحور نحو ديال القنيطرة وديال الجديدة، وبالتالي أنه 

هاذ الجهوية فإما أن تكون أو ال تكون.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:
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املوافقون:49

املعارضون: 109

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:109

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة.

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إحداث مادة جديدة 
تحمل رقم 3 مكررة، الكلمة للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لفاطمللا طو�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

نقترح في فريق األصالة واملعاصرة إضافة مادة جديدة، بالصيغة 
التالية: تحدث املادة 3 مكررة كما يلي: تنشر في الجريدة الرسمية جميع 
آراء املجلس بما فيها تلك التي يصدرها بمبادرة منه، ويقوم رئيس الحكومة 
ورئيسا مجل�ضي البرملان كل فيما يخصه بإحاطة املجلس علما بمآل تلك 
القطاعات  وخاصة  العمومية  السلطات  مع  بتنسيق  للمجلس  اآلراء 
املكلفة بالشباب والعمل الجمعوي أن يضع اآلليات واملؤشرات الكفيلة 
بتتبع مآل اآلراء التي يصدرها ورصد أثارها على أوضاع الشباب والعمل 
الجمعوي، تقدم السلطات العمومية املعنية جميع التسهيالت الالزمة 
التي من شأنها تمكين املجلس من القيام بهذه املهمة، وتبرير إضافة 
هذه املادة السيد الرئيس من طرف فريق األصالة واملعاصرة هو إعطاء 
قيمة ومدلول حقيقيين لعمل املجلس عبر التنصيص على نشر تقاريره 
في الجريدة الرسمية مع إلزام الحكومة والبرملان بإحاطة املجلس علما 
بمآل اآلراء التي يصدرها ومنحه اآلليات الكافية لتتبع أثارها على أوضاع 

الشباب، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرالا وي لا رئيس،

160 من الدستور،  بالتقارير، فقد حددها الفصل  في ما يتعلق 
نوعية التقارير املفروض نشرها، املادة 4 في القانون جاءت بهذا طبقا 
املذكور موضوعة  التقرير  يكون  الدستور،  من   160 الفصل  ألحكام 
مناقشة من البرملان ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، كاين �ضي 
وضوح أكثر من هذا، إذن األفكار اللي جاو في التعديل كلهم مضمنين في 

املادة 4، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 109

املمتنعون: 21

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   ،4 املادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيد النائب.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل يتعلق بإضافة فقرة جديدة في آخر املادة 4 والصيغة هي 
أن تنشر بالجريدة الرسمية كل اآلراء االستشارية والدراسات واألبحاث 
وجميع األعمال التي يقوم املجلس بإعدادها في نطاق االختصاصات 
هذا  طبيعة  تفرضه  الوجوبي  النشر  هاذ  أن  هو  التبرير  له،  املوكولة 
ما  مع  التشاركية  الديمقراطية  هيئات  ضمن  يندرج  الذي  املجلس 
يعنيه ذلك من حق املواطنين واملواطنات في متابعة والتعرف على عمل 
املجلس، إحتراما للحق الدستوري في الحصول على املعلومات، وشكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لرشي لا طا بيلا ذلميلقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرا السيد الرئيس، نفس التبرير اللي قلت، إذن تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 49

املعارضون: 109

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 109

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة.

الباب الثالث يتعلق بتأليف املجلس، املادة 5، تعديل من الفريق 
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االستقاللي للوحدة والتعادلية، التعديل رقم 12.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل الذي نقترحه هو التالي: »أربعة أعضاء يعينون من قبل رئيس 
الحكومة من بين املنظمات الشبابية العضو في الهيئة الوطنية للشباب 
والديمقراطية وكذا من بين املنظمات الطالبية الوطنية عضوان منهم 
يعينون في الهيأة املكلفة بقضايا الشباب وعضوان يعينان في الهيئة 
املكلفة بالعمل الجمعوي« ويهمني، ويهمني كثيرا في بسط تبريرات هذا 
التعديل أن أشير إلى أننا داخل اللجنة انخرطنا في الصيغة التوافقية 
في نهاية املطاف التي يعني صادقت عليها اللجنة، ولكن كنا حريصين في 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية على إعادة تقديم هذا التعديل 
في الجلسة العامة ضمن مجموعة من التعديالت على املادة الخامسة، 
األصالة  وفريق  االستقاللي  والفريق  األغلبية  فرق  بها  تقدمت  والتي 
واملعاصرة، والتي تعتبر، هذه هي الفكرة األساسية، بأنه تركيبة املجلس 
ال تسعفه في القيام بوظائفه االستشارية هذه النقطة األولى أساسية 
ودفاعا على هاذ املسألة، كما بسطنا في كلمة الفريق في مداخلة الفريق 
االستقاللي هي أساسا، هي أساسا تروم يعني ضمان عضوية املنظمات 
الطالبية واملنظمات الشبابية اللي هي عضو في الهيئة الوطنية للشباب 
االستشاري  املجلس  انفتاح  انفتاح،  بأنه  نعتبر  ألننا  والديمقراطية 
للشباب والعمل الجمعوي على املنظمات الشبابية الحزبية واملنظمات 
الدستورية،  املؤسسة  هذه  أداء  يطور  غادي  فيه شك  ما  الطالبية 
دافعنا على هذا الرأي بقناعة كبيرة بأننا أمام مؤسسة استشارية وليس 
تمثيلية، واعتبرنا بأنه بالدنا ما كتبداش من الصفر، وبأنه كانت فيها 
منظمات استشارية شبابية، كانت فيها املنظمات الشبابية الحزبية، 

فهل نحن

نتقدم إلى األمام أم ال؟ هذا إضافة على أنه واحد الفكرة جوهرية، 

احنا أمام هيئة من هيئات الديمقراطية التشاركية، مفروض أنها تنفتح 

مع  ولكن  الطالبية،  والتعبيرات  الشبابية  التعبيرات  على  تركيبتها  في 

كامل األسف يعني هاذ الدفعات ديالنا املؤصلة دستوريا وقانونيا لم 

تقنع الحكومة، هذا عالوة في الحقيقة على أنه عندما نعود إلى املسودة 

التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة كنلقاو هاذ األفكار فيها ألنه تلك 

اللجنة التي أعدتها انفتحات على املنظمات الشبابية والطالبية، الفكرة 

األساسية الجوهرية اللي دافعنا عليها وغنستمرو في الدفاع عليها هو 

أنه من املهم لصالح الوظيفة االستشارية للمؤسسة، وليس بحثا من 

هذه املنظمة أو من هذه الجمعية على البحث عن مقعد عابر لتطوير 

الوظيفة االستشارية لهاذ املؤسسة، كان من الالزم ومن الالزم هذا ما 

ندافع عنه في هاذ التعديل أن يتم تضمين املادة 5 من تركيبة املجلس، 

منظمات الشبابية الحزبية واملنظمات الطالبية، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

شكرالا وي لا رئيس،

نحن أمام خيارين: الخيار األول هو مقترح الطرح اللي جا به األخ 
السيد النائب املحترم اللي هو تقريبا كان محط نقاش في اللجنة واللي 
كان موضوع نقاش وخذا الوقت، والخيار الثاني هو أن هذا املجلس أن 
يأخذ مسافة مع جميع التمثيليات السياسية قصد إنتاج تقارير بحياد 
وموضوعية ال تخدم أي طرف كان، ألنه كما قلنا في البداية أنه ليس 
مجلسا تمثيليا ال يمثل الشبيبات، هو مجلس استشاري كيعطي رأيه في 
واحد مجموعة القضايا التي تطرح عليه، ويتحدث عن قضايا الشباب، 
ال يتحدث عن الشباب، راه هنا فين وقع لينا شوية ديال الخالف، 
يتحدث عن قضايا الشباب، ال يتحدث عن الشباب، ألنه ال التمثيلية ما 
كايناش، وقلنا أنه التمثيلية تمر عبر االنتخابات إلى غير ذلك، باإلضافة 
إلى اختيار واحد الفصيل طالبي وال واحد شبيبة معينة على أي معيار 
وعلى أي مقياس، وكيف سيتم اختيارها؟ خاصها واحد املساطر، أو 
خاصها واحد التنظيم، أو خاصها واحد املجزأ مجموعة األمور، في حين 
أن الفصل 33 من الدستور حدد اختصاصات واملشورة للسلطات 
العمومية املكونة من جاللة امللك، من السلطة التنفيذية، ومن السلطة 
التشريعية ال غير، وفي األمور التي ال تدخل في اختصاصاتهم، إذن أنا 
كنتفهم هاذ ال�ضي اللي كتقول هو النقاش العام هو اللي كان خاصو 
يكون ولكن هاذ ال�ضي راه احنا وصلنا، وصلنا لواحد الصيغة توافقيه 
داخل اللجنة وخرجنا بهاذ التركيبة وقلنا الروافد للمجلس هي متعددة 
ومتشعبة، عالش غنعملو هذا ما نعملوا �ضي هذا، قلنا أودي حصرناه 
سلطة  �ضي  حتى  بحيث  بالتوازي  يعني  السلط  بين  التمثيلية  وحتى 
ما ...، دون الدخول في اختصاصات البرملان ما بغيناش نحدوه، دون 
اختصاص الدخول في اختصاصات جاللة امللك، لكن الجهاز التنفيذي 
أو السلطة التنفيذية تم تحديد الروافد ديالو اللي غادي يدخلو في هاذ 
املجلس، وبعد نقاش وصلنا لصيغة توافقية، اليوم واش هذا تراجع 
على الصيغة التوافقية، ال أعتقد، لكن يسجل في املحضر بأن ال�ضي 
عمر عبا�ضي دافع باستماتة، ويسجل الحكومة بأنها ال ال ما�ضي رفضت، 

لم تقبل هذا التعديل، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، ال�ضي وهبي.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

أنا أريد أن أعارض التعديل ..، ال غير هو األجهزة التمثيلية محددة 
على سبيل الدستور.. ، هذا جهاز ملناقشة الشباب بتمثيلية معينة، 
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التصويت  دائما  هو  ما�ضي  راه  الديمقراطية  مفهوم  ديال  املنطق  ثم 
باإلنتخاب، هذه املؤسسة محددة ديمقراطيا شكون هي؟ واشنو الدور 
اللي كتلعبو؟ والسلطات اللي كتلعبو، ألن الواحد اللي كتصوت عليه، 
مناطها  اإلستشارة  التصويت،  مناطها  السلطة  السلطة،  كتعطيه 
التعيين. هذا هو املبدأ، ما يمكنش �ضي واحد تكون عندو السلطة، داك 
�ضي عالش كنقولو السلطة القضائية ما�ضي السلطة، ألن ما عندهاش 
الترشيح واإلنتخاب، بينما اآلن املجلس الوطني للشباب هو استشاري، 
ما�ضي عندو سلطة باش يقرر في الشباب، كيفاش غتعطيوه السلطة 
الناحية  من  حتى  يستحيل  ديالو،  الناس  وينتخب  ويمثل  وينتخب 

العملية يستحيل.

ثانيا كيف غدير تجمع لو كل �ضي املؤسسات السياسية واملجتمع 
املدني وهاد ال�ضي كلو، كيف غدير تجمعها؟ عالش محمد وما�ضي علي؟ 
عالش الكرامة وما�ضي الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان؟ وكل حزب 
غادي يدير؟ ما يمكنش، املنطق ما كيقبلها، حنا درنا تعديل وافقت 
عليه الحكومة في إطار التوافق اللي تم داخل اللجنة، لهذا حنا اعتبرنا 
بأنه هاذ التعديل حنا ضدو وغادي نمشيو في االتجاه اللي اتفقنا عليه 

مع الحكومة.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

تريدونا أن نصل إلى الساعة الثالثة صباحا، الدستور كاين عدد من 
املؤسسات على رأسها املجلس األعلى للسلطة القضائية، واللي ممثلين 
فيه مؤسسات منها CNDH، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املحكمة 
الدستورية اللي كتسن كاع في هاد القوانين فيها 6. 3 من مجلس النواب 
و3 من مجلس املستشارين، كيكيمثلوا األحزاب السياسية، عندنا عدد 
من املؤسسات، فاليوم كيمكن النقاش ما وصلناش أننا تكون تمثيلية 
في املستقبل هاد  أن  السياسية، ولكن كنتمناوا  حقيقية د األحزاب 
ال�ضي يكون حاضر، ولذلك اليوم اإلشارة اللي شار ليها السيد النائب غير 
دقيقة، كون أنه األحزاب السياسية خاصها تبقى بعيدة على هاذ ال�ضي، 
ديالها،  االهتمامات  ديالها ومن صميم  العمل  أبدا، هذا من صميم 

شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا ال�ضي بووانو، أعرض أعرض التعديل... ال ال سمح لي، حنا 
احترمنا املسطرة.

أعرض أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون 21

املعارضون 110

املمتنعون 28

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع. 179

إذن صادق املجلس باإلجماع على املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أحد،  ال  املعارضون:  طيب،  آه   6 املادة  املعارضون  املوافقون، 
املمتنعون:21

املوافقون:138

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:21

صادق املجلس على املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

صادق املجلس باإلجماع على املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

أحد،  ال  املعارضون:  ؟  شحال  املوافقون  اإلجماع؟  املوافقون، 
املمتنعون؟

املوافقون: 138

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:21

صادق املجلس على املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة.

التعديل في شأن عنوان الباب الرابع من مشروع القانون من فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لثوريللفراج:

شكرالا وي لا رئيس،

فريق األصالة واملعاصرة يقترح إضافة لعنوان الباب الرابع كالشكل 
التالي: أجهزة املجلس إضافة اختصاصاتها وكيفية تسييرها، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

السيد الرئيس، غير إيال سمحتي ما جتش الفرصة، املالحظة اللي 
عمل السيد الرئيس �ضي عبد هللا بوانو راه كتوجد في املادة 7، هذا راه 
كان باتفاق مع في التعديالت اللي جاو بها واللي كان حتى املداخالت اللي 
كيتكلموا وكيقولك كاين اإلقصاء وهذا، راه ما كاين �ضي راه هنا املادة 7 
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ضمنات بشكل ذكي أنها كتحتوي الجميع وكيبقى البرملان وقلت الحكومة 
ما بغاش تدخل في اختصاصات البرملان ما بغيناش نقولوا يعملوا هذا 
بالضبط أو هذا بالضبط يعني البرملان القانون الداخلي ديالو كيمكن لو 

يقترح هو كياخذ القرار، إذا اللي جبدنا هو املادة 7.

هما  األخوات  عليها  تكلموا  اللي  والهياكل  باملكتب  يتعلق  فيما 
كيتواجدو في املادة املوالية إيال اسمحتوا لي، املادة املوالية املادة بالضبط 
املادة 21، يساعد الرئيس في ممارسة مهامه أربعة نواب يعينون ملدة 
سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة قبل الجمعية، عوض وضع 
مكتب كان في النص األصلي نائبان وفي التعديالت اللي وقعات في اللجنة 
درنا 4 د النواب عوض التشبث باملكتب ومشينا لواحد الصيغة اللي فيها 
واحد النوع ديال املرونة اللي غتسهل املأمورية وللرئيس أن يتعامل مع 
هاذ النواب ديالو عوض نمشيو في داك املنظور الكالسيكي rigide يعني 
هذا مشينا لواحد النص واحد الصيغة من الصيغ اللي هي مرنة اللي 

كتسمح ليهم باش يشتغلوا بشكل مرن، إذن التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

الكلمة لكم.   

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

باش كنشرح كل �ضي التعديالت اللي غادي تجي موالية.

ا وي لا رئيس:

طيب هل هناك، تفضل.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

أنا جميع املجالس بدون استثناء هناك مكاتب لتسييرها، راه ال يعقل 
أن ما يكون مكتب اللي غادي يسير هذا املجلس احنا كنتذاكرو على 
القضية ديال االختصاصات، واش هاذ املجلس ما عندو اختصاصات؟ 
واش ما غاديش هاذ األجهزة التسييرية ما تكونش عندها اختصاصات؟ 
كيفية تسييرها وتدبيرها؟ أنا كنعتقد بأنه البد من تحديد املهام لتحديد 
املسؤوليات، واحنا كنقولو ربط املسؤولية باملحاسبة، وا غيكون الرئيس 
وغيكونو نواب وانتهى األمر، كيفاش غادي ندبرو هاذ ال�ضي؟ شكون 
هو النائب األول؟شكون هو النائب الثاني؟ شكون هو النائب الثالث؟ 
النائب الرابع؟ واش غيكون من العمل الجمعوي وال من الشباب؟ يعني 
البد من تحديد هاذ القضية ديال الصالحيات واملهام، وديال املكتب 
اللي جاية من بعد البد من تحديد املهام لتحديد املسؤوليات أساسية.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب ال�ضي عدي.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون:28

املعارضون: 110

املمتنعون: 21

كما  للتصويت  القانون  مشروع  من  الرابع  الباب  عنوان  أعرض 
صادقت عليه اللجنة

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على عنوان الباب الرابع كما صادقت عليه اللجنة.

نمر إلى الباب الرابع املتعلق بأجهزة املجلس، تعديل في شأن فروع 
الباب الرابع من مشروع القانون من فريق األصالة املعاصرة، السيدة 

النائبة.

ا أائبللا وي 9لثوريللفراج:

شكرالا وي لا رئيس،

نقترح إعادة ترتيب فروع الباب الرابع استنادا للمادة 10، وكذلك 
الفرع الثالث ملكتب املجلس استنادا للمادة 14 مكرر، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون:22

املعارضون: 110

املمتنعون: 21

كما  للتصويت  القانون  مشروع  من  الرابع  الباب  فروع  أعرض 
صادقت عليه اللجنة

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على فروع الباب الرابع من مشروع القانون كما 
صادقت عليه اللجنة.
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املادة 9 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة السيدة 
النائبة.

ا أائبللا وي 9لثوريللفراج:

الجمعية  التالية  األجهزة  من  الرئيس  على  عالوة  املجلس  يتكون 
العامة، نقترح إضافة مكتب املجلس كجهاز من أجهزة املجلس، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير. نفس التعديل؟ معذرة السيد الوزير، 
تفضل السيد النائب لتقديم، نفس التعديل

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

أن  يمكن  ال  أنه  أساس  على  املجلس  ديال  الهيئة  هاذ  كنقترحو 
األعلى  املجلس  أنه  اعتبار  على  التشريع،  في  اإلنسجام  عدم  نتصور 
للتربية والتكوين فيه املكتب، و كذلك مجلس الطفولة واألسرة فيه 
املكتب كيفاش أنه في هاذ يعني مجلس الشباب والعمل الجمعوي ما 
يكونش املكتب؟ كذلك ضمانا للعقلنة ديال العمل ديال هاذ املؤسسة 
الدستورية، وكذلك لتحديد املسؤوليات وضبط العمل خصوصا أنه 
يعني القانون فيه 2 هيئات ومن املفروض أنه يكون مكتب إلضفاء املزيد 

من العقلنة واإلنسجام داخل هاذ املؤسسة، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول أو تعديلين.

ا وي لا رئيس:

واملعاصرة ومن  املقدم من طرف فريق األصالة  التعديل  أعرض 
طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية للتصويت، مادام يهم نفس 
املادة..، طيب السيد النائب، ال ما�ضي القانون، ال ال ما�ضي القانون، على 

كل هذا اجتهاد، هذا اجتهاد اللي قانوني.

أعرض التعديل للتصويت الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة:

املوافقون:49

املعارضون:110

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  التعديل  نفس  التعديل  أعرض 
والتعادلية:

املوافقون:49

املعارضون:110

املمتنعون: ال أحد

القانون أحيانا ال يحترم املنطق أحيانا.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة،

املوافقون :110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 49

إذن صادق املجلس على املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة،

املوافقون : 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 49

صادق املجلس على املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 49

إذن صادق املجلس على املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

إذن صادق املجلس على املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة.

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إحداث مادة جديدة 
تحمل رقم 14 املكررة، السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لثوريللفراج:

شكرالا وي لا رئيس،

تماشيا مع التغيير مقترح في العنوان الباب الرابع نقترح إضافة مادة 
جديدة 14 مكرر وهي كالتالي: يتألف مكتب املجلس من رئيس ونائبيه 
والجمعية  تنتخبهم  أعضاء  أربعة  ومن  الدائمتين  اللجنتين  ورئي�ضي 
العامة من بين أعضائها عضوين منه من الهيئة املكلفة بقضايا الشباب 
وعضوين الهيئة املكلفة بالعمل الجمعوي ملدة سنتين ونصف قابلة 

للتجديد، كذلك يختص املكتب باملهام التالية:

- يضع جدول األعمال الجمعية العامة؛

- يعد مشروع برنامج عمل املجلس السنوي ويعرضه على الجمعية 
العامة للمصادقة؛

- يعد مشروع امليزانية ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة 
عليه؛

الجمعية  ويعرضه على  للمجلس  الداخلي  النظام  يعد مشروع   -
العامة للمصادقة عليه.

وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون:110

املمتنعون: 21

األصالة  فريق  طرف  من  املقدم  التعديل  املجلس  رفض  إذن 
واملعاصرة.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:49

صادق املجلس على املادة 20 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 21 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة املعاصرة، السيدة 
النائبة.
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ا أائبللا وي 9لثوريللفراج:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل املقترح في املادة 14 مكرر نقترح حذف الفقرة الثانية وهي 
يضع جدول أعمال الجمعية العامة ويرأس اجتماعها بتعويضها ب يرأس 
اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها، كذلك إضافة 
فقرة ثالثة وهي يرأس اجتماعات املكتب ويسهر على تنفيذ قراراته، 
وحذف الفقرة الخامسة والسادسة اللي هي يعد برنامج عمل املجلس 
للمصادقة  العامة  الجمعية  على  ويعرضه  امليزانية  ملشروع  السنوي 
ويعرضه على  للمجلس  الداخلي  النظام  يعد  الحذف  عليهما، كذلك 

الجمعية العامة للمصادقة عليه، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 110

املمتنعون: 21

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة.

نمر إلى الباب الخامس املتعلق بالتنظيم اإلداري واملالي للمجلس.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 22 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 49

صادق املجلس على املادة 27 كما صادقت عليها اللجنة.

الباب السادس يضم أحكام ختامية.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون 49

صادق املجلس على املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة املادة.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :

املوافقون: 110
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 49

يتعلق   89.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
باملجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي .

شكرا للسيد الوزير املحترم، السيدات والسادة النواب، اللي عندو 
رغبة باش يوضح موقفه من التصويت مرحبا، تفضل السيد النائب 

ال�ضي عبا�ضي. ال يجب تجاوز5 دقائق على األكثر.

ا أائبلا وي لعمرلعبا�شي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا زمالءلقا زميالت،

في الحقيقة ما بسطناه في املداخلة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
هذا  على  باالمتناع  تصويتنا  لتبرير  بالنسبة  وشافي  كافي  والتعادلية، 
املشروع، ولكن أثيرت مجموعة من القضايا في النقاش، في التصويت 
على التعديالت يهمنا توضيحها، السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا بووانو 
في  الدستورية  املحكمة  تركيبة  هو  جوهرية،  النقطة  لواحد  أشار 
عالقتها بالتركيبة التي أشار إليها هذا املشروع، حنا ما كنقولش فقط 
هكذا، كنقولو أكثر من ذلك هيئات الحكامة، املجلس األعلى للتعليم 
في  هما  اللي  ديالهم  تركيبة  والطفولة  لألسرة  االستشاري  واملجلس 
نفس يعني الخانة مع املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، 
هذا  مع  متناقضة   12 الباب  التشاركية  الديمقراطية  هيئات  يعني 
املشروع، مع كامل األسف ال�ضي وهبي في النيابة العامة قال أنا حزين، 
أنا بعد تصويت مجلس النواب على هذا املشروع أنا حزين جدا، ألن 
هذا املشروع يكرس واحد التراتبية ما بين هيئات الحكامة، ألنه هذا 
املشروع ظالم واللي غيقول لنا هاذي مؤسسة استشارية ما�ضي تمثيلية 
سنجيبه املجلس االستشاري للشباب والعمل املستقبل اللي كان السيد 
الرئيس الرئيس ديالو في التسعينات كانت فيه الشبيبات الحزبية وحنا 
ما بغيناش نمثلها، كنعتبر بأنه دوره قاصر، بأنه الشباب املغربي اليوم 
في الشوارع وفي الساحات، يعبر عن رأيه، بغيناه يدخل للمؤسسات 
يعبر عن رأي، لذلك اقترحنا أنه يكون في هذه التركيبة، باش نكونوا 
واضحين، هادي مؤسسة استشارية، ما�ضي تمثيلية، اسمحوا لي كنتكلم 
بهذه الحرقة، ولكن العديد من القضايا تفرض في الحقيقة أن نتوقف 
عنها وأن نوضحها، اشنو كيعني رقم 95 تعديل؟ بما فيه األغلبية، أنا ما 
بغيتش نتكلم عن األغلبية والسيد الوزير، 95 تعديل كيعني أننا أمام 
مشروع هش، وكان يجدر بنا جميعا سحبه، وإعادة تقويهو، كيف يمكن 
أن نفهم باهلل عليكم أن ينص القانون املنظم للمجلس األعلى للتربية 
والتكوين على مكتب املجلس، مكتب املجلس وأن ال ينص هذا املشروع 

على النص؟ كيف يمكن أن نفهم وهذا ما فيه ال تعارض مع الدستور وال 
مع القوانين؟ هاذ الهوة اللي درنا ما بين هذه املؤسسة وما بين القانون 
التنظيمي دالعرائض والقانون التنظيمي دامللتمسات، اسمحوا لي هذا 
مشروع ال يرقى لتطلعات الشباب املغربي وال يرقى لتطلعات املجتمع 
املدني املغربي وسيبقى من النقط، يعني الحزينة وأنا أبحث على هذا 
التعابير ألنه فعال الشباب املغربي والجمعوي املجتمع املدني في بالدنا 
بأنه هاد  يبحث على مؤسسة استشارية قوية، وألخلص ألقول  كان 
النص املسار الذي مر منه كما قلت يعكس رؤيتين، رؤية كتعتبرو عبء 
جابو الدستور في سياق الربيع العربي والرجة الديموقراطية، ألنه في 
نهاية املطاف املقتضيات الدستورية ذات الصلة بالشباب، ال الالئحة 
الوطنية وال املجلس االستشاري كانت جواب من الدولة على الحراك، 
واليوم نحن نتحلل من الدستور، كما حاول البعض أن يتحلل منه في 

السنة األخيرة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، نمر إلى مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة 
الوطنية للسالمة الطرقية، السيد الوزير، الكلمة لكم مشكورا.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلقسلملتوليمالكثيرالإسلليوملا  ين،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

زمالئيلا وزراءلاملحترمون،

أتشرف بأن أعرض أمام أنظاركم مشروع القانون 103.14 شكرا، 
وكما يدل عليه هذا الرقم فهاذ املشروع عندو ثالثة ديال السنوات، منذ 
أن بدأ في أول مسودة في الحكومة السابقة إلى أن نوقش في اللجنة هنا 
بمجلس النواب إلى أن تم التصويت عليه، إلى أن تمت إعادة النظر فيه 

مع هاذ الحكومة الجديدة.

اليوم، السيد الرئيس، هاذ املشروع اللي في 5 ديال األبواب واحد 
اللي هي  العديد من اإلشكاالت  إلى تجاوز  باألساس  يهدف  19 مادة، 
مطروحة اآلن في مجال السالمة الطرقية، اليوم املغرب من بين الدول 
الرائدة افريقيا وعربيا وأيضا على الصعيد العالمي في مجال السالمة 
الطرقية، أوال باستراتيجيته املندمجة في مجال السالمة الطرقية منذ 
2003 وأيضا باالستراتيجية الوطنية الحالية ديال 2017 و 2026 وكان 
مفروضا علينا في الحكومة أن نعد نصا في مجال السالمة الطرقية 
الذي يجيب على اإلشكاالت اللي هي أساسا إشكاالت مرتبطة بتعدد 
سواء  الطرقية  السالمة  ديال  املجال  هذا  في  واملتدخلين  الفاعلين 
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كانوا فاعلين مؤسساتيين أو كانوا أيضا فاعلين حكوميين، وكان علينا 
أيضا أن نجيب على بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة باالختصاصات، 
ألنه اليوم جزء من املديرية اللي هي تابعة لوزارة النقل، ولكن أيضا 
جزء من العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية الحالية ال يستجيب 
لكل املتطلبات التي تريد منا أن نكون بلدا في مجال السالمة الطرقية 
بسياسة مندمجة وطنية، ثم أيضا ضعف اإلمكانات البشرية املتوفرة 
اآلن عند اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، باإلضافة أيضا إلى 
ضرورة إيجاد فاعل اللي هو مسؤول واللي عندو جميع املدخالت وأيضا 
املخرجات املرتبطة بالسالمة الطرقية واللي تنتصورو أن هاذ املشروع 
السيد الرئيس، يجيب على مختلف هذه اإلشكاالت باعتبار أنه سيكون 
رافعة أساسية لسياسة وطنية مندمجة ديال السالمة الطرقية، ألن 
ديال  اإليجابية  هي  األولى  اإليجابية  اإليجابيات،  من  مجموعة  عندو 
االلتقائية ديال السياسات املرتبطة بمجال ديال السالمة الطرقية، 
اإليجابية الثانية هو أنه سيرفع من اإلختصاصات اللي هي معتمدة اآلن 
عند اللجنة الوطنية بحيث أن الوكالة غادي تعود تجيلها اختصاصات 
اللي عند املديرية اليوم ديال النقل بالوزارة، ثم أيضا سيمنح إمكانيات 
مادية مريحة باعتبار الطريقة ديال التدبير ديال املوارد البشرية اللي 
غتكون عند الوكالة، ولكن أيضا الطريقة ديال االعتماد ديال املشاريع 
الرئيس،  السيد  االعتبارات  لهذه  فإذن  امليزان،  في  التصرف  وأيضا 
نتصور على أن هاذ املشروع سيكون لبنة من لبنات الدفاع عن املجال 
ديال السالمة الطرقية والوصول إلى املبتغى الذي نريده في 2026 وهو 

أن نقلص %50 من العدد ديال حوادث السير.

في عجالة أود أن أشكر السادة النواب والسيدات النائبات املحترمات 
في اللجنة ديال البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة اللي بالفعل 
كان نقاش جد إيجابي واللي كان فيه تفاعل مع الحكومة واللي هاذ 
التفاعل أسفر عنه التصويت باإلجماع على هاذ النص في اللجنة، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيد الوزير، أفتح باب املناقشة إلعطاء الكلمة باسم فريق 
العدالة والتنمية للسيد النائب حسن الحارس.

ا أائبلا وي لحونلالحارس:

بوملهللالا رحمنلا رحيملقا صال9لقا والملعلللخيرلاملرسلين،

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

اليوم نحن بصدد املصادقة على مشروع قانون رقم 103.14 الذي 
ستحدث بموجبه الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، هذه املؤسسة 

العمومية ستعزز مجهودات الحكومة في مجال السالمة الطرقية وهي 
تنزيل لتوصية الجمعية العمومية لألمم املتحدة التي أعلنت في مارس 
2010، والتي أعلنت اعتبار عشرية -2011 2020 كعشرية للعمل لفائدة 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  إحداث  ويأتي  الطرقية،  السالمة 
الفترة  خالل  الطرقية  للسالمة  وطنية  استراتيجية  أول  تفعيل  بعد 
2004-2013، وتقييمها وإعداد االستراتيجية الوطنية الثانية للعشرية 
القادمة 2017-2026، كذلك يأتي إحداث هذه الوكالة ملواجهة اإلكراه 
ا التي عرفها تدبير ملف السالمة الطرقية خاصة تدخل عدد كبير من 
الفاعلين في تدبير هذا املجال، غموض في تحديد املسؤوليات، تشتت 
محدودية  ومؤسساتية  تنظيمية  اختالالت  واإلمكانيات،  املجهودات 
التي أحدث سنة  للوقاية من حوادث السير  الوطنية  اللجنة  فاعلية 
1977 كمؤسسة ذات منفعة عامة ذات إطار قانوني ضعيف يجعلها 
بين جمعية وإدارة عمومية تعاني من قلة آليات الحكامة ومشاكل في 
تحسين الرسوم شبه الضريبية املحدثة لفائدتها خاصة تلك املفروضة 
على املهنيين العاملين في مجال النقل وتعليم السياقة، وهذه مناسبة 
ألثمن مجهودات الحكومة في تحسين مؤشرات السالمة الطرقية وهي 
باملسؤولية  للتحلي  الطرقي  الفضاء  مستعملي  بجميع  ألهيب  فرصة 

لدعم هذه املجهودات.

كذلك البد من أن أنوه باألجواء التي طبعت مناقشة هذا املشروع 
وكذلك بتفاعل الحكومة مع تعديالت الفرق البرملانية باستثناء التعديل 
الذي يهم املادة 3 حيث اقترحنا أن يسير هذه الوكالة مدير عام وليس 
مدير لتقوية هذه املؤسسة ولتمكين املسؤول عنها من صالحيات هامة 
خاصة على مستوى آليات التدبير والحكامة وكذلك ليضطلع باألدوار 
املوكولة إليه، لكن رفض هذا التعديل غير متفهم خاصة أن دراسة 
بحيث  االقتصادية  نجاعته  على  أبانت  أنجزت  التي  املالية  الجدوى 

ستكون للوكالة عائدات ومداخيل مالية خاصة.

وفي األخير وحتى تتحقق الرؤية االستراتيجية الوطنية الجديدة من 
أجل سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، ألتمس من 
الحكومة اإلسراع بإخراج النصوص التنظيمية املتعلقة بهذا القانون، 
عليكم، وشكرا  والسالم  الوكالة،  لتفعيل هذه  املجهودات  كل  وبذل 

السيد.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة املعاصرة السيد النائب 
أحمد شوكي.

ا أائبلا وي لأحم لشوكي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

الحم لهلللقا صال9لقا والملعلللرسوللهللالقآ هلقصحبه،

ا وي لا رئيس،
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ا وي انلا وزيران،

ا وي اتلا أائبات،

ا واد9لا أواب،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم حزب األصالة واملعاصرة بمناسبة 
املناقشة والتصويت على مشروع قانون بشأن الوكالة الوطنية للسالمة 
الطرقية، وأقول بادئ ذي بدء إننا تعاملنا مع هذا املشروع بمسؤولية 
بناءة  بروح  مناقشته  في  وشاركنا  املختصة،  اللجنة  داخل  وإيجابية 
وتقدمنا بتعديالت ترمي لتجويده شكال ومضمونا قبل قليل منها ورفض 

أغلبها بتبريرات ال تقنع أحيانا.

ا وي لا رئيس،

أيهالا واد9لقا وي ات،

إن معركتنا إلحالل السالم في طرقاتنا معركة طويلة تحتاج لنفس 
طويل وتظافر الجهود، وحسن تنسيقها وال يتأتى هذا التنسيق إال بتحديد 
مفهوم للسالمة الطرقية وتجميع كل املتدخلين املمسكين بخيوطها، 
هذا التحديد الذي جاء املشروع خاليا منه، وإذا كنا ال نختلف في أن 
رخصة السياقة شهادة مهمة، فإننا مع ذلك نمنحها دون أن نعد لها 
العدة الالزمة، فيكفي أن يشارك املرء في امتحان الحصول عليها بعد 
عدة أيام من التدريب في مدرسة خصوصية لتعليم السياقة، فهل تكفي 
هذه األيام القالئل ليعرف املنتحل شيئا عن السيارة التي سيقودها؟ 
وعن محركها وعن كهربائها وعن عجالتها وعن منظومتها بشكل عام 
وعن تفاعل السيارة مع الطريق في مختلف الظروف واألوقات؟ ثم ماذا 
يعرف عن اإلسعافات األولية؟ فإذا كانت شهادة البكالوريا تحتاج إلى 
أكثر من عشر سنوات من الدراسة والتحصيل، أفليس من املضحك 
أن نمنح شهادة رخصة السياقة التي ال تقل في نظري أهمية عن شهادة 

البكالوريا بعد أيام أو أسابيع من التكوين.

االبتدائي  في  يدرس  الطرقية،  السالمة  ملادة  ملقرر  حاجة  في  إننا 
والثانوي ويمتحن فيه التالميذ إجباريا كباقي املواد، ثم إننا في امتحان 
الحصول على رخصة السياقة ال نولي أهمية كبيرة للحالة النفسية 
والعقلية للمتحن، على غرار كثير من املؤسسات كاملؤسسة العسكرية 
مثال، إذ ال يمكن أن يحمل السالح شخص غير سوي، وهنا أتساءل 
أليست السيارة سالحا؟ أنها بال شك سالح وسالح رهيب إذا ما وضع في 

يد شخص غير سوي.

ا وي لا رئيس،

الطرقية،  السالمة  إنجاح أي مشروع مهم كوكالة  أن  في  ال ريب 
يتوقف على مواردها البشرية واملالية، وأملنا أن يولي القانون الخاص 

لهذه الوكالة مستقبال، األهمية الضرورية:

أوال ملستخدميها للحفاظ على املكتسبات ولتحفيزهم وحمايتهم من 
كل إغراء، فإذا كانت بعض املؤسسات واإلدارات تخصص تعويضات 

ومكافآت ألطرها ألنه يحافظون على املال العام مثال، فأن العمل في 
مجال للسالمة الطرقية الرامي للحفاظ على األرواح ال يقل أهمية، 
على  القدرة  تمنحها  التي  املالية  ملواردها  الالزمة  األهمية  إيالء  وثانيا 

تجسيد األفكار وتنفيذ املشاريع.

ا وي لا رئيس،

إن الحرب الضروس في طرقاتنا تبدو وكأنها قدر محتوم فال تضامن 
يلمس من املجتمع ملواجهة آثارها ومخلفاتها، وال احتجاج وال تذمر من 
املجتمع على دوامها واستيعارها، فلو أن زلزاال ضرب مدينة وخلف أكثر 
من ثالثة آالف قتيل وخسائر مادية كبيرة، لهب املجتمع للتضامن مع 
ضحايا الكارثة، ولكننا في حرب الطرق ال نجد أي إجراءات أو تدابير من 

شأنها أن توقظنا لنحس بخطورة هذه اآلفة.

إننا السيد الرئيس، السيد الوزير، في حاجة إلى يقظة تذكرنا بأن 
االمتثال لقوانين السير ليس واجبا فحسب، ولكنه هو أيضا شهامة 

ونبل وكرامة.

وفي انتظار هذه الصحوة وفي انتظار تجسيد هذه األفكار وإيمانا مننا 
بأن كل خطوة تهدف إلى إخماد نار الحرب على طرقاتنا، نصوت مع هذا 

املشروع، والسالم.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب باسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 
محمد أمغار، السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لأمغار:

سي نال عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
محم لأشرفلاملخلوقينلقاملخلوقات،

ا وي لا رئيس،

ا وي انلا وزيران،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري، في إطار 
الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق   103.14 قانون  مشروع  مناقشة 
السالمة الطرقية وإذ ننوه بمجهودات الحكومة من أجل إخراج هاذ 
املشروع الذي طال انتظاره لتجاوز إكراهات تدبير السالمة الطرقية 
بالنظر إلى تزايد نسبة حوادث السير والجوالن وملا لها من كلفة بشرية 

واقتصادية االجتماعية.

التنظيمية  االختالالت  تجاوز  في  الحكومة  رغبة  عاليا  نثمن 
الوطنية  االستراتيجية  محاور  تفعيل  دون  تحول  التي  واملؤسساتية 
للسالمة الطرقية بصفة عامة، وفق مقاربة تشاركية وهو ما نسجله 
بارتياح داخل فريقنا من خالل ما تمت مناقشته داخل لجنة الفرعية 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملانذ9 0  

املختصة حيث أن مضامين هذا املشروع الذي يحمل بين طياته العديد 
لتسيير  املطلوبة  القدرة  لها  وكالة  والتدابير إلحداث  املستجدات  من 
ومراقبة وتدبير السالمة الطرقية وفق معايير الحكامة الجيدة، مع تجميع 
االختصاصات املرتبطة بهذا املجال، والرفع من مستوى أداء املؤسسات 
الحكومية املشتغلة في مجال السالمة الطرقية وتقوية ونجاعة آليات 

تدخلها في هذا الصدد.

للمصادقة سيمكننا  املعروض  املشروع  إن هذا  الرئيس،  السيد 
من تكثيف وتوحيد الجهود املبذولة في مجال سالمة السير والجوالن 
واملرور على الطرق، كما أنه سيمكن من تقييم حجم اإلشكاالت واإلطار 
املؤسساتي فيما يخص حوادث السير والقدرة على الوقاية من األخطار 
إلى ضرورة تمكين  نثير االنتباه  أننا بكل موضوعية  الناتجة عنها، إال 
الوكالة من اإلمكانات املادية واملعنوية ووسائل العمل اللوجيستيكية 
الطرقية،  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  وتنفيذ  لتفعيل  الضرورية 
باإلضافة إلى ضرورة مواكبة موضوع السالمة الطرقية إعالميا، والقيام 
بحمالت تواصلية تحسيسية توعية وذلك من أجل تقييم وتدبير حقيقي 
العمل لألمم  انسجاما مع توصيات عشرية  الطرق  وواقعي ملنظومة 
املتحدة في مجال السالمة الطرقية 2011-2020، وتفاعال واستجابة 

لتوصية استراتيجية السالمة الطرقية أ2026-2017 .

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

إن موضوع السالمة الطرقية هو شأن مجتمعي وجميع مكونات 
املجتمع مسؤولة ومعنية به وهي ثقافة يتعين على كل أطياف ومكونات 
املجتمع التشبع بها، كما ينبغي تنسيق الجهود للحد من أخطار حرب 
الطرقات والعمل على تربية النشأ مؤكدين على ضرورة إدماج مادة 
السالمة الطرقية ضمن البرامج التعليمية في أفق توجيه سلوك املجتمع 

ككل نحو احترام القوانين املرتبطة بالسير والجوالن.

التجمع الدستوري نثمن مضامين هاذ  ومن هنا فنحن في فريق 
الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في  األولى  اللبنة  يعتبر  الذي  املشروع 
للسالمة الطرقية، وعليه سنصوت باإليجاب على مضامينه، وشكرا 

على انتباهكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب ميارة الشيخ . السيد النائب يجب احترام النظام 

الداخلي، تفضل السيد النائب معذرة.

ا أائبلا وي لا  يخلميار9:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 
وكالة  إحداث  أجل  من  جاء  الذي  املشروع  هذا  الطرقية،  للسالمة 
السالمة الطرقية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي يعهد 
إليها اختصاصات واسعة ال تقتصر فقط على الصالحيات التي كانت 
مخولة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بل شملت كذلك 
يطرح  الذي  األمر  الو�ضي،  الحكومي  للقطاع  املوكولة  االختصاصات 
أكثر من تساؤل بخصوص هذا النقل لالختصاصات، في الوقت الذي 
عجزت فيه اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في املهمة املوكولة 
إليها من حيث التخفيف من حوادث السير رغم املقاربة القانونية التي 
اعتمدتها مدونة السير على الطرقات، ورغم االعتمادات املالية الضخمة 
املرصودة لها باإلضافة إلى إشكالية تداخل اختصاصات التي ستطرحها 
املمارسة بين القطاع الحكومي الو�ضي والوكالة، في غياب التنصيص 
في هذا املشروع على النص التنظيمي الذي بمقتضاه يتم معالجة هذا 
التدخل، حتى ال تضيع معه األهداف املتوخاة من إحداث هذه الوكالة 
ويساهم في النقص من مشاكل قطاع النقل الذي ال زال يعاني من 
عدة إشكاليات تحول دون تأهيله وتطويره وتحسين خدماته، و بالتالي 

التخفيف من معضلة حرب الطرقات.

ا وي لا رئيس،

كان أملنا كبيرا أن يأتي هذا املشروع بمجموعة من املقتضيات التي 

من شأنها تعزيز الترسانة القانونية املرتبطة بمجال السالمة الطرقية، 

بما يضمن حكامة القطاع ونجاعة التدابير واإلجراءات املتخذة في هذا 

الحكومية  السلطة  اختصاصات  تجميع  على  االقتصار  بدل  املجال، 

املكلفة بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك ونقلها للوكالة الوطنية 

للسالمة الطرقية، دون إبراز اختصاصات جديدة كان من املفروض 

الوقائي  بعده  لدورها  يعطي  بما  الجديدة  الوكالة  بهذه  تناط  أن  في 

والرقابي، وذلك من أجل تعزيز االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية 

وكذا من خالل تعزيز اآلليات القانونية ملواجهة ظاهرة حوادث السير 

عبر إصالحات بنيوية عميقة على عدة مستويات مادام الهدف األسا�ضي 

من إحداث هذه الوكالة هو االستجابة ملرامي االستراتيجية الجديدة 

للسالمة الطرقية 2017-2026، الهادفة إلى تخفيض عدد قتلى حوادث 

السير ببالدنا وإرساء سلوك طرقي مواطن وترسيخ منظومة طرقية آمنة 

انسجاما مع توصيات عشرية العمل لألمم املتحدة في مجال السالمة 

الطرقية، والتي من أهم نقاطها إحداث وكالة حكومية رائدة لتوجيه 

الجهود الوطنية املبذولة في مجال سالمة املرور والطرق وتقييم حجم 

اإلشكالية واإلطار املؤسساتي فيما يخص حوادث السير والقدرة على 

الوقاية من األخطار الناجمة عنها.
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ا وي لا رئيس،

إن هذا املشروع ال يترجم إرادة الفاعلين واملتدخلين في قطاع النقل 
من حيث إقرار مبادئ الدستور الجديد، خاصة ما يرتبط بمبدأ ربط 
املسؤولية باملحاسبة أو ما يرتبط بحكامة هذه الوكالة الجديدة وطبيعة 
وطنية  استراتيجية  ببلورة  يسمح  بما  لها،  املوكولة  االختصاصات 
واضحة املعالم وقابلة للتنفيذ، بدل االقتصار على نقل اختصاصات 
بعينها كما جاء في املشروع، بما جعل من الوكالة وعاء لتجميع مجموعة 
من املهام املخولة للوزارة الوصية وغيرها من املؤسسات املتدخلة في 
املجال بدل أن تشكل الوكالة قيمة مضافة جديدة باختصاصات مهمة 

من شأنها أن تسهم بشكل فعال في مجال السالمة الطرقية.

ا وي لا رئيس،

ومع ذلك فقد حرص الفريق االستقاللي على تقديم مجموعة من 
الحكومة  ولكن  وتحسينه  املشروع  هذا  إلغناء  الكفيلة،  التعديالت 
الرفض  بمنطق  التعديالت  هذه  مع  تعاملت  لها  املساندة  وأغلبيتها 
املمنهج لكل إصالح يستهدف إعطاء منظومة السالمة الطرقية مدلولها 
للسالمة  حقيقية  مؤسسة  املحدثة  الوكالة  معها  لتصبح  الحقيقي 

الطرقية بأبعادها الوقائية واإلنسانية واالجتماعية، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  باسم  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب محمد األمين ديدي.

ا أائبلا وي لمحم لاةمينلدي ي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين

أخواتيلإخوانيلا أوابلاملحترمين

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لإلدالء بها بحكم 
وجهات نظرنا بخصوص مشروع قانون 103.14 املتعلق بإحداث الوكالة 
الوطنية السالمة الطرقية، هذا املشروع الذي يأتي في سياقه حيث أن 
كل املجهودات التي بذلت من أجل وضع حد لنزيف حرب الطرق لم 
تأتي النتائج املحددة لها فال زلنا نح�ضي القتلى والجرحى التي تحصدها 
يوميا ما يصطلح عليها بحرب الطرق، باإلضافة إلى املآ�ضي االجتماعية 
التي تخلفها هذه الحرب من أيتام وأرامل وذوي االحتياجات الخاصة، 
فضال عن الخسائر االقتصادية واالجتماعية التي تترتب عنها ولعل رقم 
15 مليار درهم سنويا يعتبر داال، فباملنطق الحسابي يمكن لهذا املبلغ 
الهام أن يصرف فيما يحقق الفائدة االقتصادية واالجتماعية لفائدة 

الوطن واملواطنين.

ا وي لا رئيس،

بمدونة  املتعلق  القانون  مناقشة  غداة  النقاش  هذا  انطلق  لقد 
السير والجوالن وتجاوبت الحكومة آنئذ وتعهدت بأن تطبيق هذه املدونة 
سيخفف من حدة الحوادث والسير، لكن تبين اإلجراءات التي تضمنتها 
هذه املدونة أنها كانت جزرية ولكنها لن تكن راضعة الرتكاب حماقة 
الطرق، فنحن نعتقد بأن فرصة مناقشة هذا املشروع تشكل فرصة 
سانحة لتقييم أسباب استمرار هذه اآلفة بطرح السؤال التقليدي، 
هل األمر يعود إلى الطرق، الطريقة أم إلى السلوك البشري، أم إلى طرق 
املراقبة، أم إلى ضعف الحكامة، أكيد أن لكل سبب من األسباب اآلنفة 
الذكر نصيب مقدر مما يقع من حوادث فالعديد من املحاور الطرقية 
متالشية ومهترية وال تتوفر على التشوير وعدد من النقط السوداء ال 
تحظى بالتعهد بالعناية واإلصالح والصيانة، كما أن السلوك البشري 
كانت  وإذا  واملراقبة،  حوادث  من  يقع  فيما  كبيرة  مسؤولية  يتحمل 
مكثفة على الطرق الوطنية فإنها لم تستطع كبح خرقات قانون السير، 
ومن هذا املنطلق فإننا نضع حكامة القطاع موضع تساؤل، األمر الذي 
يحيلنا على هذه الوكالة وما تتضمنه من صالحيات وشروط تنظيمية 

وتدبيرية.

ا وي لا رئيس،

إن هذه الوكالة ال يمكنها إال أن تكون مدخال للحكامة الجيدة إذا 
ما كان التنظير في مستوى التطبيق، فهي ستحل محل اللجنة الوطنية 
و  ضعيف،  قانوني  إطار  على  تتوفر  التي  السير  حوادث  من  للوقاية 
الدائمة  واللجنة  الطرقية  للسالمة  املشتركة  اللجنة  محل  كذلك 
للسالمة الطرقية واللجن الجهوية للسالمة الطرقية التي تفتقر لواحد 
عملية التنسيق والتتبع امليداني فيما يخص تدبير السالمة الطرقية، 
و سيكون لها على األقل 28 اختصاص على رأسها املساهمة في إعداد 
وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية وتتبعها وتقييمها، وكذا 
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها عالقة بمجال 

اختصاصها باإلضافة إلى تمثيليات جهوية ومحلية.

ا وي لا رئيس،

بصفتها مؤسسة  الوكالة  نراهن على هذه  الحركي  الفريق  في  إننا 

من  وذلك  املالي،  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  عمومية 

أجل نسج مقاربة جديدة لحكامة هذا القطاع نراهن عليها للتخفيف 

من حدة نزيف الطرق، نراهن عليها لتكون فاعال حقيقيا في التحسيس 

والتوعية واالنخراط في االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، وندعو 

الحكومة ملدها بالوسائل اللوجيستيكية واملوارد البشرية للقيام بدورها 

على أحسن ما يرام، ونتمنى بها ومعها أن نطوي صفحة مؤملة من الحرب 

والسالم عليكم ورحمة هللا  الوطنية،  التي تشهدها طرقنا  املستعرة 

تعالى وبركاته.
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ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية للتصويت بدءا من الباب 
األول املتعلق باإلحداث واملهام، املادة األولى ورد بشأنها تعديل من فريق 

األصالة واملعاصرة، السيد النائب.

ا أائبلا وي ليوسفلهوار:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

في إطار الجو اإليجابي الذي ساد النقاش داخل اللجنة وتقديمنا 
فريق األصالة املعاصرة لعدة مقترحات تعديالت اللي تمت القبول ديالها 

من طرف الحكومة، فاحنا نسحب باقي التعديالت، شكرا.

ا وي لا رئيس:

الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  وشكرا  النائب،  للسيد  شكرا 
للحكومة.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

كتعرفو يعني أنا الصوت الدار نقول للسيد الوزير ال يمكن للحكومة 

إال أن تعبرعن خالص امتنانها لتجاوب فريق األصالة واملعاصرة واللي 

الحمد هلل بدا في اللجنة باعتبار أنه السالمة الطرقية هي مسألة كما 

نتصورها بالحكومة ليست مسألة حزبية لهذا الفريق أو ذاك، فالتعامل 

اإليجابي ديال الحكومة مع بعض املقترحات اللي جات في اللجنة، وأيضا 

الحكومة فهاذ املجال  التعامل اإليجابي ديال األصالة واملعاصرة مع 

أثمر على هاذ السحب اللي داروه اإلخوان في الفريق، فشكرا لهم على 

هاذ التجاوب والتفاعل ونتمنى أن نخدم جميعا السالمة الطرقية بهاذ 

املنطق التعاوني التشاركي، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيد الوزير، أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها 

اللجنة: اإلجماع.

صادق املجلس على املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الثاني املتعلق بأجهزة اإلدارة والتسيير ورد بشأنها تعديل من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغل:

ا وي لا رئيس،

ما  اإلستقاللي  الفريق  أنه  هو  املسألة  واحد  نصحح  باش  أوالنا 
صوتش في داخل اللجنة باش نكونو واضحين إذن ما كاينش إجماع.

ا وي لا رئيس:

السيد النائب نتحدث عن التعديل الخاص باملادة 3 املقدم من 
طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغل:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن املادة 2 تنقتارحوا في إطار البند رقم 5 حذف الفقرات التالية:

السياقة  تعليم  مؤسسات  واستغالل  بفتح  الترخيص  الفقرة:   -
ومراقبتها؛

- الفقرة: الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة 
عمله؛

التكوين  مؤسسات  واستغالل  بفتح  الترخيص  الفقرة  حذف   -
املستمر ملدربي تعليم السياقة ومراقبتها؛

- حذف الفقرة الترخيص بفتح واستغالل مراكز وشبكات املراقبة 
التقنية ومراقبتها؛

- حذف الفقرة الترخيص بمزاولة مهنة عون فاحص ومراقبة عمله؛

والتكوين  األولي  التكوين  لتلقين  الهيئات  اعتماد  الفقرة  - حذف 
املصابة  أو  لإلصالح  القابلة  غير  املركبات  مراقبة  في  للخبراء  املستمر 

بأضرار خطيرة؛

وتسليم  بإعداد  إليها  يعهد  التي  الهيئات  اعتماد  الفقرة  - حذف 
سندات امللكية والصفائح املتعلقة بالدراجات بمحرك أو بالدراجات 

الثالثية العجالت املحرك أو الدراجات الرباعية العجالت بمحرك؛

- حذف الفقرة املتعلقة باعتماد األشخاص الذين سيعهد إليهم 
صباغة صفائح تسجيل املركبات؛

رخصة  رخص  على  الحصول  امتحانات  تنظيم  الفقرة  حذف   -
السياقة؛

-حذف الفقرة تسليم رخصة السياقة ومسك الجددية الوطنية 
لرخصة السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها؛

- حذف املصادقة على املركبات وأجهزتها ومستلزماتها؛

- حذف تسليم شهادة تسجيل املركبات ومسك الجددية الوطنية 
للمركبة؛
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- حذف القيام باملراقبة التقنية والفحص املضاد للمركبات؛

- حذف تدبير نظام املراقبة واملعاينة اآللية للمخالفات بواسطة 
األجهزة التقنية وفقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

ألنه السيد الرئيس هاذ التعديالت اللي اقترحنا هو أوال انسجاما مع 
العنوان ديال القانون اللي هو السالمة الطرقية، ثانيا أنه هذا القانون 
تيهدف لتجميع بعض الهيئات اللي كانت ديال اللجنة الوطنية للوقاية 
السير على  الخاصة يعني  الوطنية  اللجنة  السير وكذلك  من حوادث 
الطرقات، فهاذ االختصاصات كلها نعتقد أنه من صميم عمل الوزارة 
فتفويت هاذ االختصاصات لوكالة هو يعني واحد النوع ديال الهروب 
من املبدأ الدستوري ديال ربط املسؤولية باملحاسبة، وكذلك أنه اشنو 
ممكن نتصوروا أنه غادي ديرها الوزارة من بعد، باإلضافة كذلك أنه 
الوطني هناك مجموعة من  الوكاالت على املستوى  التجربة ديال  في 
الوكاالت اللي اآلن املنتخبين تيتشكاو منها، على اعتبار أن هي بعيدة 
كل البعد على مراقبة دالوزارة، فمثال الوكاالت الحضرية اللي تتصنع 
وتتساهم في بلورة القرار فيما يتعلق بتدبير املجال اللي اليوم أنه ما 
بقاش يعني في يد الوزارة، هذا اللي دفعنا بأنه احنا بالنسبة لنا يعني 
العنوان أوال الهدف ديال أنه تكون هاذ الوكالة هذه تتسعى للجانب ديال 
الحد من حوادث السير في إطار يعني التحسيس ويعني اإلجراءات اللي 
ممكن أنها يعني تقود في اتجاه التخفيف من هاذ الظاهرة هذه، فاحنا 
متفقون ألنه بزاف ديال التعديالت يعني قبلنا بها، ولكن هذا التعديل 
بالضبط وهذه الصالحيات بالضبط هي التي نرفض وهاذ املسألة هذه 
باش نحيط علم السادة النواب هو أنه داخل اللجنة الجميع تحدث على 
هذه املسألة، كيف يمكن أنه نفوتوا هاذ اإلختصاصات وهي ما يمكن 

أنه فعال أن تطلع به هاذ الوزارة، هذا هو يعني..

ا وي لا رئيسل:

وصل، شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

باإلطالع على التعديل ديال اإلخوان في الفريق االستقاللي يتضح 
أنهم عندهم �ضي مشروع آخر ما�ضي هو هذا اللي جبنا حنا، فهما دابا 
اللي  االختصاصات  نصف  يسحب  باش  تيقرر  واحد  تعديل  في  غير 
جبناها حنا، ويربط املحاسبة باملسؤولية، بينما ال أحد غادي يهرب 
العمل ديال الوكالة باش ما تكونش محاسبة، وأيضا يتحدث على أن 
اللجنة بالفعل كان فيها نقاش، بالفعل كان نقاش على االختصاصات، 
العنوان يشير إلى السالمة الطرقية والفريق يريد أن يسحب كل ما هو 
العمل  من  العربات  ديال  وبالفحوص  السير  ديال  بالرخصة  مرتبط 
ديال السالمة الطرقية، شنو هو الفحص بالعربات إن لم تكن السالمة 

الطرقية، وبالتالي هذا مشروع غير املشروع اللي حنا قدمناه، وبالتالي 
الحكومة ال تقبل التعديل ديال الفريق، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون: 50

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:50

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون:14

املادة 4 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة تم سحب 
التعديالت، املادة 4 ورد بشأنها كذلك تعديل من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

السيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل )نقطة نظام(:

ا وي لا رئيس،

من فضلك غير هادي كانت املادة 2 ألن مازال الفريق االستقاللي 
عندوا تعديل في املادة 2 ما قدموش، وعاد املادة 3 مزال لم تعرضها 
فهادي املادة 2، هي اللي أنا جاوبت عليهم في املادة 2، شكرا السيد 

الرئيس.

ا وي لا رئيس:

السالمة الطرقية دائما تتخلق املشاكل، املادة 2 السيد الوزير، 
فعال صحيح، معذرة، السيد النائب التعديل الثاني، لكم الكلمة.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

مختلف  بين  تنسيق  عندنا  التالية  الفقرات  إضافة  تنقتارحوا 
املؤسسات املكلفة بالسالمة الطرقية وبرمجة وتنظيم عملية التواصل 
والتوعية والتربية الطرقية في املجاالت الهندسية والسلوكية املرتبطة 
بالسالمة على الطرق إعداد مشاريع االستراتيجيات الوطنية الخاصة 
بالوقاية والسالمة على الطرق في املجاالت القانونية وتطوير البنيات 
التحتية للسالمة على الطرق، التواصل والتوعية املباشرة في ميدان 
التنشئة االجتماعية والتربية على السالمة على الطرق وعرضها على 
أنظار الحكومة للمصادقة عليها، إعداد مخططات متوسطة وبعيدة 
واألجهزة  السلطات  املعتمدة من طرف  االستراتيجيات  لتنفيذ  املدى 
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الحكومية املعنية بمجاالت االختصاص املوكولة للوكالة، برمجة وتنفيذ 
جميع العمليات واألنشطة التواصلية والتربية والفنية التي من شأنها 
تكريس وتتمة وتنمية ثقافة احترام قانون السير واالستعمال السليم 

للفضاء؛

إعداد وتنفيذ املشاريع العلمية والتقنية الهادفة إلى تطوير البحث 
العلمي ومراكمة الخبرة في املجاالت املرتبطة بالبنيات التحتية وتقنيات 

املركبات والسلوكات مستعملي الطرق؛

املتعلقة  إحداث وتحيين واستغالل قاعدة املعطيات واملعلومات 
بمختلف البيانات املرتبطة بالسالمة على الطرق على الصعيد الوطني 

وبمختلف التجارب الناجحة على الصعيد الدولي؛

العمل على بلوغ وتحقيق نظم نقل آمنة وميسرة التكلفة ومستدامة 
من أجل توسيع نطاق النقل العام مع إيالء االهتمام الخاص باحتياجات 
العمومية  السلطات  احتياجات خاصة، حث  في وضعية  األشخاص 
والسلطات الحكومية لتوفير وإتاحة الخدمة الصحية والرعاية الكاملة 

من خالل استفادة وإعادة إدماج ضحايا حوادث املرور؛

العمل على بلورة سياسة عمومية لتعزيز وسائل النقل السليمة 
واآلمنة واملتاحة بسهولة وامليسورة الكلفة وال سيما وسائل النقل العام 
وتكامل الوسائل املتعددة على نحو آمن كوسيلة لتحسين السالمة على 
والتخطيط  العمومية  املساواة االجتماعية والصحة  الطرق وتحقيق 
املناطق  بين  والربط  التكيف  املدن على  في ذلك قدرة  بما  الحضري 
الطرق  على  السالمة  مراعاة  مع  الصدد  هذا  في  والقروية  الحضرية 
والتنقل كجزء من الجهود املبذولة من أجل تحقيق التنمية املستدامة؛

رسم سياسة عامة ترمي إلى الحد من حوادث الطرق املرتبطة بالعمل 
بمشاركة املوظفين في إطار تفعيل املعايير الدولية الخاصة بالسالمة 
خاصة  عناية  إيالء  مع  املالئمة  واملركبات  الطرق  ومجاالت  الطرقية 

بمسائل املتعلقة بظروف العمال الخاصة باملهنيين من السائقين.

أوردنا هذه التعديالت وهذه اإلضافات باعتبار أننا مقتنعون بأن 
هذه الوكالة هذا هو الدور الذي يجب أن تنحصر عليه، وهو يعني كل 
ما له عالقة بالسالمة على الطرق وكذلك بالحد من حوادث السير في 

جميع املجاالت وبشكل إلتقائي، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

ا وي لا رئيس،

أنها  إما  يا  اإلضافات  ديال  مجموعة  فيه  املقترح  لكون  اعتبارا 
في  التنسيق راه احنا عندنا منصوصة  متواجدة بحال املسألة ديال 

االختصاصات، أو أنها غير مقبولة بتاتا كأن نعطيها للوكالة حق إعداد 
عند  تيكون  حق  هذا  بينما  والقوانين  اإلستراتيجيات  ديال  املشاريع 
الحكومة في هاذ املجال أو أن بعض اإلختصاصات هي اختصاصات 
السالمة  مجال  في  النائب  السيد  به  تفضل  ما  تماما عكس  خارجة 
والرعاية  الصحية  الخدمات  الوكالة  توفر  بأن  يقترح  كأن  الطرقية، 
الكاملة، وكأن تقوم مثال الوكالة بتحقيق املساواة اإلجتماعية والصحة 
العمومية والتخطيط الحضري، هذه اإلختصاصات خارجة على املجال 
ديال السالمة الطرقية وتهم ربما �ضي مؤسسة أخرى، كما يمكن أن 
يستشف من هاذ التعديل اللي حسب املتابعة ديالي فيه يعني كلمات 
اللي ماجية من القوانين ديال بعض الوكاالت عند اإلخوان في املشرق، 
كأن نتكلم عن كل ما هو مأمون وعن النقل، الطرق حوادث الطرق 
عوض حوادث السير، أو أن نتكلم عن حوادث املرور في املشرق عوض 
أن نتكلم عن حوادث السير، فإذن هذه تعديالت خارجة على السياق 
اللي يمكن تقوم به الوكالة لعدة اعتبارات وبالتالي الحكومة ترفضها، 

شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون : 50

املمتنعون: 14

التعديل الثالث السيد النائب.

ا أائبلا وي لالحوينلأزقكاغ:

فضاءات  ومختلف  التحسيسية  الدورات  تأثير  الثالث،  التعديل 
التنشئة االجتماعية في مجال السالمة الطرقية.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

يجيبون   28 و   27 و   26 واختصاصات  املرتبطة  البنود  أن  نعتبر 
على هاد اإلضافة اللي بغاو اإلخوان في الفريق االستقاللي، وبالتالي هي 

متضمنة في النص األصلي، وبالتالي ال نقبل هذا التعديل.

ا وي لا رئيس:

شكرالا وي لا وزير،

أعرض التعديل للتصويت:
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املوافقون: 14

املعارضون : 52

املمتنعون: 14

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 66

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 3 قمنا بعملية التصويت.

املوافقون: 14

املعارضون..... عفوا

أعرض املادة 3 للتصويت هي اللي دوزنا دابا...املادة ثالثة.

أعرض املادة 3 للتصويت....من طرف الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

.... على اعتبار أن الوكالة قد تشتمل على مجموعة من املديريات، 
وبالتالي يتطلب األمر إشراف سلطة إدارية أعلى.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

إضافة املدير العام فيه تكلفة مالية وبالتالي نرفض التعديل.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون : 52

املمتنعون: 14

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 66

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة.

نمر إلى املادة 4، السيد الوزير هذا هو التسلسل؟ نمر إلى املادة 4، 
تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

يتألف من ممثلين عن الدولة املنتمين للقطاعات الحكومية املعنية 
بالوقاية والتوعية والتربية على السالمة الطرقية، والذين يتم اختيارهم 
بنص تنظيمي، حرصا على إشراك جميع املتدخلين في مجال السالمة 

الطرقية.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

نحن اعتمدنا على النص التنظيمي وحصلنا على صيغة توافقية 
داخل اللجنة مع جميع الفرق، وبالتالي نتشبث بالصيغة التوافقية على 

أساس أننا نرفض هذا التعديل، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون 14

املعارضون 52

املمتنعون 16

أعرض املادة 4 التعديل الثاني، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

حذف عبارات اثنين ممثلين عن كل املنظمات دون تقنين العدد 
وحصره، وذلك في إطار الحرص على إشراك مختلف الهيئات العاملة 

في هذا املجال.

ا وي لا رئيسل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

اآلن هناك منظمة نقابية واحدة وحنا النص جبنا فيه 2، و بالتالي 
هذا تنظنو كافي في هاد املرحلة أنه يوفي بالغرض من حضور هاد املمثلين، 

وبالتالي نرفض التعديل، شكرا.
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ا وي لا رئيسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون 14

املعارضون 52

املمتنعون 16

هل هناك تعديل في املادة 4 تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

ممثلين عن الهيئات دون تقييد حق التعدد وإقصاء هيئات أخرى 
مع مراعاة مبدأ االستحقاق والفعالية.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

ا وي لا رئيس،

الصيغة اللي كانت محط إجماع توافقية نعتمدها عوض املقترح 
ديال الفريق الذي نرفضه، وشكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا،

املوافقون: 14

املعارضون: 52

املمتنعون: 16

التعديل األخير السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

صافي تنسحبوه..

ا وي لا رئيسل:

للتصويت كما   4 املادة  التعديالت، أعرض  ديال   4 فيها   4 املادة 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 71

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 5 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة،

املوافقون: 71

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 71

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 71

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة.

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعديل من طرف   8 املادة 
السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباط:

يعين املدير العام في إطار املالءمة مع املادة 3.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

التعديل إضافي السيد الرئيس في هاذ املقترح وبالتالي نرفضه، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض املادة 8 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون، السالمة الطرقية فيها إشكال، تيخصنا نعملو السيد 
الوزير، تيخصنا نعملو �ضي CODE خاص باملجلس.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 14
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املعارضون: 58

املمتنعون: 16

أعرض املادة 8 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 74

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة.

 9 املادة  أعرض  املالي،  والتنظيم  باملوارد  املتعلق  الثالث  الباب 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 10، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 11، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة.

 12 املادة  أعرض  للوكالة،  للبشرية  باملوارد  الخاص  الرابع  الباب 
للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 14، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 15، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة.

الباب الخامس، مقتضيات مختلفة وختامية، املادة 17 أعرضها 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 18 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 19 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 75
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

املوافقون:78

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:14

يتعلق   103.14 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

شكرا للسيد الوزير، نمر اآلن إلى قبل األخير سيتطلب منا دقيقة، 
تفضل السيد النائب �ضي عدي تفضل.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

الوضعية  استحضار  من  البد  ولكن  مهم،  الوكالة  ديال  القضية 
املقلقة ديال الطرق في املغرب، وأخص بالذكر ممر تيشكا، أنا كنتمنى 
من السيد الوزير يزور هذيك املنطقة، ولكن يم�ضي في ديسمبر، يشوف 
الشتا والثلج و فيركال، ما يسري على تيشكا يسري على تيزين تلغمت، 
بمعنى آخر واش حنا في هاذ البالد ما زال ما وصلناش نديروا واحد النفق 
ما بين مراكش وورزازات، في حين أنه االستعمار كان بدا األشغال ديال 
النفق على محور مراكش وعلى محور ورزازات، إيال االعتمادات املالية 
ما كاينش فحنا مستعدين نديروا اكتتاب في هذا الوطن، شريطة أنه 
اللي يطلب االكتتاب هو امللك، ألنه حنا من بنينا مسجد الحسن الثاني، 
أنا كنعتقد بأنه التجربة الرائعة والرائدة في االكتتاب درناها في مسجد 
الحسن الثاني، املغرب هما اللي بناو مسجد الحسن الثاني، كانت الفكرة 
ديال الحسن الثاني يرحمو، حنا بنيناه، كما البد من التفكير كذلك في 
واحد l›autoroute ما بين وجدة وزاكورة واش هاذيك املنطقة ديال 
 l›autoroute درعة تافياللت وهاديك املنطقة الشرقية ما تكونش عندنا
بمعنى آخر، السيد الرئيس والسيد الوزير البد من إعادة النظر في هاذ 

القضية هاذي ديال الطرق ألنه أساسية بالنسبة للتواصل، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب كلكم إصغاء، شكرا لكم السيد الوزير، نمر 
إلى مناقشة من أجل املصادقة ملشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة 

التنظيم لوكالة املغرب العربي لألنباء، لكم الكلمة السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

شكرالا وي لا رئيس،

الحم لهلللقح هلقا صال9لقا والملعلللأشرفلاملرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يسعدني أن أقدم أمامكم مضامين مشروع القانون رقم 02.15 
املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء، وذلك عقب نقاش 
مستفيض ومعمق وصريح شهدته لجنة التعليم والثقافة واالتصال، 
مضامينه  إغناء  من  اللجنة  أعضاء  والسادة  السيدات  تمكن 
ومقتضياته، ويسرني قبل استعراض أهم مضامين هذا املشروع بإيجاز 
بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس لجنة التعليم والثقافة 
واالتصال و للسيدات والسادة أعضاء اللجنة على تعاونهم البناء وعلى 
األجواء اإليجابية التي رافقت مناقشة هذا املشروع الذي نعتبره قفزة 
نوعية هامة في املجال اإلعالمي وإطارا متقدما يمنح كما تعلمون للوكالة 

إطارا قانونيا مالئما ملهامها االستراتيجية.

ا وي لا رئيس،

إذا كانت وكالة املغرب العربي لألنباء قد قامت بدورها املنهي واإلعالمي 
في سياقات زمنية مختلفة بنجاح وذلك من خالل تسويق صورة املغرب 
داخليا وخارجيا ووفرت من أجل ذلك إمكانياتها وجهودها ومهاراتها، فإن 
كل تلك الجهود املحمود على أهميتها تحتاج في ظل املتغيرات املتسارعة 
التي يشهدها قطاع اإلتصال السمعي البصري اليوم إلى إطار قانوني 
جديد يستجيب ملعايير الجودة، ويقوم بالتنزيل السليم لها مسترشدين 
في ذلك بالتوجيهات امللكية السامية الواردة في الخطاب السامي لثورة 
امللك والشعب والتحوالت النوعية التي فتحتها دستور اململكة، ويتصل 
بهذه األسباب ما أضحى يشهده العالم من تسابق إعالمي معزز بأحدث 
التكنولوجيات التي يطبعها التنافس الال محدود، كل ذلك وغيره جعل 
من إعادة النظر في املجال الوظيفي والتنظيمي للوكالة ضرورة ملحة 

بهدف اإلرتقاء بها وتعزيز وظائفها وتأطير عملها قانونا.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

لقد جاء هذا املشروع، يروم إلى تعزيز حضور الوكالة مهنيا وتنافسيا 
في منظومة العمل املتطور للوكاالت املماثلة الدولية وهو تحدي ودعوى 
جاء  كما  الغاية،  لهذه  لبلوغ  اإلمكانيات  كل  توفير  تستدعي  صريحة 
متضمنا ملستجدات متنوعة وجديدة كان لي شرف تقديمها بتفصيل 
باللجنة املختصة واسمحوا لي أن أستعيد معكم هذه املحاور األساسية:

أوال- توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة من خالل التمييز بين املهام 
املنفدة لفائدة الدولة واألنشطة التجارية؛

الحالية  والوسائط  الوسائل  لجميع  الوكالة  استخدام  ثانيا- 
واملستقبلية؛
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ثالثا- ترسيخ رؤية الوكالة بتمكينها من إبرام اتفاقيات وخلق تكثالت 
والدخول في شراكة؛

رابعا- خلق هيئات للحكامة حتى تكون وكالة املغرب العربي لألنباء 
من بين املؤسسات اإلعالمية الرائدة؛

خامسا- توسيع تشكيلة املجلس اإلداري وتوسيع صالحيته؛

سادسا- تنظيم املوارد والنفقات في إطار النجاعة والبرامج املقرونة 
بالنتائج واألهداف؛

عميقة  بتحوالت  يبشر  املشروع  هذا  يدشنه  الذي  اإلصالح  إن 
هذا  مضامين  أهم  تلك  ومهامها،  املؤسسة  هذه  وظائف  في  ونوعية 

املشروع، شكرا جزيال السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، بطبيعة الحال التقرير بدون شك تم توزيعه، 
النائبة أمال عربوش  إلى السيدة  الكلمة  املناقشة بإعطاء  أفتح باب 

بإسم األصالة واملعاصرة.

ا أائبللا وي 9لأماللعربوش:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي انلا وزيران،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

ا وي اتلا أائباتلاملحترمات،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
العربي  املغرب  وكالة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   02.15 قانون  مشروع 
لألنباء، هذا املشروع الذي كان يتطلب من الحكومة أن تفتح نقاشا 
عموميا حوله، بإشراك زبناء الوكالة وشركائها املؤسساتيين واملهنيين 

قبل عرضه على البرملان.

سي يلا وزير،

إن وكالة املغرب العربي لألنباء، نظرا لكونها وكالة األنباء الرسمية 
باملغرب، ونظرا الطالعها بدور أسا�ضي في نقل الخبر ومواكبة الدينامية 
التي يعرفها املغرب وكذا تعزيز إشعاعه على املستويين اإلقليمي والدولي 
يجب  كان  فقد  املجاالت،  مختلف  في  الحيوية  بقضاياه  والتعريف 
األخذ بعين اإلعتبار أثناء وضع هاذ املشروع تحوالت املجتمع املغربي 
هيئات  من  وشركائها  الوكالة  لزبناء  الحقيقية  والحاجيات  والدولي 
رسمية وأحزاب، نقابات ومجتمع مدني، وكذلك االهتمامات الجديدة 
للرأي العام، كما كان يفترض أن تؤخذ كل اإلختالالت والنواقص التي 
تعتري تسيير الوكالة بعين اإلعتبار من خالل تجاوز التضييق املمارس 
ضد العمل النقابي وحرية الصحافيين ورفع الحيف الذي طال األطر 
للوكالة الذي  التحريري  إلى تطوير الخط  العاملين باملؤسسة إضافة 

يطبعه الغموض، وتحديد نوع املنتوج املطلوب بدقة خصوصا وأن 
الوكالة هي مؤسسة وطنية ولكنها ذات صبغة وأهداف تجارية، كما كان 
يجب أن يكون تقرير املجلس األعلى للحسابات املتعلق بالوكالة مرجعا 
أساسيا في تصحيح مسار الوكالة وتجاوز مجموعة من اإلشكاالت التي 
تعرفها هذه املؤسسة، سواء على مستوى التدبير أو على مستوى بنيات 
الحكامة أو تأهيل املوارد البشرية أو وسائل اإلنتاج السمعي والبصري 

وتعزيز حضورها على الصعيدين الوطني والدولي.

األصالة  فريق  يتجاوب  أن  املمكن  من  يكن  لم  الوزير،  سيدي 
واملعاصرة مع مشروع قانون 02.15 وأنتم تتمسكون بتسمية متجاوزة 
وال دستورية، عبارة املغرب العربي التي ترفضون إجراء خطوة بسيطة 
جدا وذات داللة رمزية عميقة وسياسية حاسمة، ترفضون تعديال 
يعكس تعددية مجتمعات هذا الجوار اإلفريقي ويحافظ على الحمولة 
التاريخية للتسمية، بتعويضها بعبارة الوكالة املغاربية لألنباء أو وكالة 
املغرب الكبير لألنباء وهي تسمية تتسع لكل اإلثنيات واللغات والثقافات، 
أو تسمية الوكالة املغربية لألنباء باعتبارها وكالة وطنية على غرار وكاالت 
األخبار بدول أخرى عديدة، مع اإلشارة إلى أن االسم التجاري للوكالة 
السيد الوزير، لن يتأثر بالتعديل كما جاء في تبريركم أثناء املناقشة 
التفصيلية، فأي تأخر في تعديل تسمية ال دستورية في مقابل إطالق 
نسخة بوابة إلكترونية باللغة األمازيغية ال يمكن اعتباره إال تمسكا 
بإرث إيديولوجي وسيا�ضي يحظى فيه املصطلح العربي بهيمنة ثقافية 
وهوياتية، ومساهمة في تأخير اإلنتقال الذي أفرزه تطور الوعي الحقوقي 
والثقافي والسيا�ضي لبالدنا عبر ال مباالة حكومية ونكوص متعمد يخالف 

مبادئ وروح دستور 2011.

كما أن فريق األصالة واملعاصرة ال يمكن أن يتجاوب مع مشروع 
قانون ال يراعي املقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل جهوية متقدمة، 
هذا الورش الذي يقت�ضي إحداث فروع للوكالة تواكب الحدث الجهوي 
اململكة  والتنموي ملختلف جهات  والثقافي  الحضاري  بالتنوع  وتعرف 
وتقطع مع تمركز الخبر في مناطق بعينيها وتساهم في تكريس العدالة 
املجالية في مختلف تجلياتها، تحدثم السيد الوزير أثناء تبريرالتعديالت 
أن هناك فرق بين الال مركزية الترابية والالمركزية املرفقية، لكن كيف 
املرفقية؟  الالمركزية  تفعيل  بعدم  الترابية  الالمركزية  تفعيل  يمكن 
خصوصا فيما يتعلق بجانب الصحافة ونقل الخبر الجهوي ومحاوالت 

خلق عدالة مجالية ببالدنا.

إضافة  مع  تجاوبكم  عدم  الوزير،  السيد  نستغرب  أننا  كما 
ولو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  لحضور  املهنية  املنظمات  تمثيلية 
بصفة استشارية رغم إستجابتكم للتعديل املتعلق بالرفع من تمثيلية 
املستخدمين خصوصا الصحافيين منهم بعضوية مجلس اإلدارة، هذا 
املجلس الذي هو في حد ذاته يعتبر مجلسا مصغرا للحكومة بتشكيلته 
الحالية، لكن هذه اإلضافة رغم إيجابيتها فهي لن تغني عن دور النقابات 
التي تعتبر شريكا أساسيا ومكسبا للوكالة من خالل تكريس ثقافة الحوار 
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والتأسيس لتعاقد اجتماعي صحي على غرار باقي املؤسسات املشابهة.

تمثيلية  بإضافة  املتعلق  التعديل  تقديم  أثناء  الوزير  السيد 
اإلدارة،  مجلس  بعضوية  منهم  الصحافيين  خصوصا  املستخدمين 
قمتم برفض التعديل الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة، لكن 
أثناء تقديم التعديل في نفس املادة املتعلق بالتمثيلية النقابية تمثيل 
الهيأة النقابية قمتم بالتمسك بالرفض لوال تمسك معظم أغلب الفرق 
بإضافة هذه التمثيلية، لكن كان هناك نوع من التحايل المسناه من 
خالل اإلستجابة من جديد للرفع من تمثيلية املستخدمين الصحفيين 
بعضوية مجلس اإلدارة على اعتبارهم يعوضون التمثيلية النقابية، ال 
يمكن تعويض التمثيلية النقابية من خالل اإلستجابة ملطلب الزيادة 
ملاذا  تكون،  أن  النقابية يجب  التمثيلية  في عدد الصحافيين فقط، 
هذا التمسك برفض التمثيلية النقابية رغم أنه يمكن أن يعبر عنه 
بشكل صريح على غرار باقي املؤسسات الوطنية، لقد قام فريق األصالة 
واملعاصرة بتقديم تعديالت أخرى تهدف إلى تفعيل مبادئ املناصفة 
والشفافية وتفعيل الدمقرطة والقطع مع زمن التعليمات فيما يتعلق 
بتشكيلة أعضاء املجلس التحرير والهيئات اإلستشارية األخرى، إضافة 
إلى تقييد بعض املهام املسندة ملجلس اإلدارة بشروط محددة تفاديا 
لإلخالل بمبدأ املنافسة وإضفاء للشفافية والصفة القانونية على هذه 
العمليات عفوا، رغم ما اتسمت به أطوار املناقشة العامة والتفصيلية 
كما ذكرتم السيد الوزير من حس عال من املسؤولية واملوضوعية من 
فرق األغلبية واملعارضة في طرح كل اإلختالالت التي تعتري تسيير هذه 
املؤسسة العمومية ومحاولة إغناء هذا املشروع وتنقيحه من خالل 
تعديالت في معظمها كانت موضوعية جدا، لكن نتأسف أن فرق األغلبية 
اضطرت لسحب معظم تعديالتها بسبب إصرار الحكومة على رفضها 
وقبول تعديالت شكلية، لهذه األسباب عموما فإننا في فريق األصالة 

واملعاصرة سنصوت باملعارضة على مشروع قانون 02.15 وشكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا السيدة النائبة، باسم فريق العدالة والتنمية السيدة النائبة 
أمينة زيزي.

ا أائبللا وي 9لأميأللفوزيلزيزي:

بوملهللالا رحمنلا رحيملقا صال9لقا والملعلللسي نالمحم ل
قعلللآ هلقصحبهلأجمذين،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

والتنمية  العدالة  فريق  باسم  اليوم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 02.15 املتعلق بإعادة تنظيم 

وكاالت املغرب العربي لألنباء والذي يندرج في إطار الجهود الحكومية 
اململكة  دستور  ملقتضيات  والديمقراطي  السليم  التنزيل  إلى  الرامية 

لسنة 2011.

لقد انطلق إعداد مشروع قانون رقم 02.15 يغير ويتمم بمقتضاه 
الظهير الشريف رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 املوافق 19 شتنبر 
1977 املحدث لوكالة املغرب العربي لألنباء من مرجعية متعددة بهدف 

تمكين الوكالة من إطار قانوني متقدم ومالئم ملهامها االستراتيجية.

ومن هذا املنطلق البد من التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به 
وكالة املغرب العربي لألنباء باعتبارها مؤسسة استراتيجية مصاحبة 
القانون  هذا  سيسمح  حيث  والتواصلي،  اإلعالمي  الشق  في  للدولة 
للوكالة بالقيام باملهام املنوطة بها بصفتها مؤسسة إعالمية وطنية وتعزيز 
توجهها كخدمة عمومية وإغناء مجال عملها ومالءمة خدماتها وعروضها 
مع متطلبات السوق في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري 
والدولي، باإلضافة إلى تعزيز مبادئ املهنية والتعددية والتنوع الثقافي، 
كما يهدف نص املشروع إلى تثمين الهوة الوطنية وتعزيز إشعاع املغرب 
وتقوية حضوره على املستوى الدولي والدفاع عن القضايا الوطنية 
املحافل  أمام  اململكة  صوت  إيصال  في  واملساهمة  ومهنية  بفعالية 
الوطنية والدولية، ووضع الخبر في متناول املرتفقين واملواطنين تفعيال 

للحق الدستوري املتعلق بحق الوصول إلى املعلومة.

ا وي لا رئيس،

بأداء  االرتقاء  تروم  مستجدات  بعدة  القانون  هذا  مشروع  جاء 
الوكالة حتى تنتقل إلى مصاف الوكاالت الدولية العصرية التي تعتمد 

طرقا متطورة ومبدعة في التدبير والتسويق.

ا وي لا رئيس،

بعض  القانون  هذا  ملشروع  يبقى  املهمة،  املستجدات  هذه  رغم 
لتعميق  نثيرها  أن  اللجنة  اجتماعات  خالل  حاولنا  التي  النواقص 
النقاش، من هذا املنطلق تم إخضاع مجموعة من املواد لجملة من 
التعديالت التي اقتضتها الضرورة التشريعية والقانونية واللغوية قصد 

تجويد نص املشروع.

وفي هذا اإلطار نسجل وبأسف شديد ضعف تفاعل الحكومة مع 
التعديالت املقترحة في اللجنة، حيث تقدمت فرق األغلبية بأكثر من 19 
تعديل، قبل منها 5 تعديالت جوهرية فقط، والباقي عبارة عن تدقيقات 

وتصحيحات لغوية.

وبهدف تجويد مشروع هذا القانون والحفاظ على حقوق جميع 
األطراف دافعنا وبقوة على ضرورة اإلشارة صراحة في نص املشروع إلى 
القيم ببث بالغات وأنشطة األحزاب والنقابات وذلك لتفادي بعض 
املشاكل التي تقع فيها الوكالة حين ترفض بث أو تغطية أنشطة بعض 
األحزاب والنقابات، واألمثلة في هذا الصدد كثيرة، لكن لألسف الشديد 

تم رفض هذا التعديل.
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كما دافعنا عن الحرية النقابية داخل الوكالة، وضرورة الحد من 
التضييق املمارس على بعض التمثيليات النقابية خاصة أن الفصل 29 
من الدستور الحالي واضح بخصوص هذا الشأن وينص صراحة على أن 
االنتماء النقابي مضمون، وبالتالي السيد الوزير املحترم، ال يمكننا اليوم 
القبول بممارسة التضييق الشديد والتهميش على الحريات النقابية 
داخل الوكالة، ولهذا نتساءل السيد الرئيس، هل االنتماء النقابي يعتبر 
جريمة داخل الوكالة، وهل صوت النقابي داخل الوكالة يعتبر نشازا 
وبالتالي يجب التضييق عليه وتخويفه وترهيبه، ولهذا السبب ودفاعا 
عن هذه الفئة من الصحفيين واملستخدمين اقترحنا تعديال في املادة 
10 من مشروع هذا القانون، ينص على ضرورة حضور ممثلين عن 
النقابات بصفة استشارية فقط خالل عقد اجتماعات مجلس اإلدارة، 
أن  رغم  التعديل،  هذا  رفض  تم  أخرى  مرة  الشديد  لألسف  ولكن 
مشروع القانون املتعلق بإحداث وكالة السالمة الطرقية والذي صوتنا 
عليه اليوم تضمن حضور ممثلين عن النقابات وبصفة تقريرية خالل 

عقد اجتماعات مجلس اإلدارة.

تناقشنا كذلك ومطوال حول موضوع جمعيات األعمال االجتماعية 
التي تم تحويلها إلى مؤسسة، ونحن نعلم أن املؤسسة تتطلب أن تكون 
مؤطرة بقانون مصادق عليه في البرملان، وهو ما لم يحدث، باإلضافة إلى 
كون املدير العام للوكالة ال حق له قانونيا في تقلد منصب رئيس املؤسسة 
أو الجمعية، ألن هناك تضارب في املصالح، هو في نفس الوقت اآلمر 
بالصرف واملانح للدعم، واملستفيد بصفته رئيسا للجمعية، وبالتالي 
اقترحنا إعادة هيكلة هذه الجمعية بطريقة قانونية حتى تتمكن من 
خدمة مصالح الصحفيين واملستخدمين داخل الوطن، ودافعنا كذلك 
خالل مختلف أشغال اللجنة على أهمية االهتمام باملوارد البشرية التي 
تعتبر الرأسمال الحقيقي للوكالة، وأن يتم تحسين ظروف عملهم حتى 
يتمكن مختلف الصحفيين واملستخدمين من القيام باملهام املنوطة بكل 

أريحية وفي جو مالئم يسمح لهم باإلبداع واالبتكار.

واحتراما منا لدعم التعاقد القا�ضي بدعم الحكومة، ارتأينا ولألسف 
على  بقدرتها  الشديد  إيماننا  رغم  التعديالت  أغلب  سحب  الشديد 
تجويد مشروع هذا القانون حتى يحافظ على حقوق جميع األطراف 
بمهمة  القيام  بطلب  كفريق  تقدمنا  فقد  ولإلشارة  ومكتسباتهم، 
استطالعية مؤقتة للوكالة للوقوف على واقعها واملشاكل التي تعاني 

منها.

ا وي لا رئيس،

نتمنى من الحكومة أن تتعامل مع السلطة التشريعية بمرونة أكثر 
وأن تتجاوب إيجابا مع التعديالت التي تروم تجويد النص في مشاريع 
القوانين املقبلة حتى يتمكن البرملان من القيام باملهام املنوطة به والتي 
سطرتها املادة 70 من الدستور، تلكم كانت جملة النقاشات والخالفات 
التي خلصت إليها مداوالت اللجنة، وفي هذا اإلطار نتمنى أن تتوفر اإلرادة 
الوكالة  وبهذه  بالحقل اإلعالمي عامة،  للنهوض  الحقيقية  السياسية 

املشاكل  بعض  تتجاوز  وأن  بها،  املنوط  املهام  بجميع  لتقوم  خاصة 
الداخلية حتى ال يؤثر ذلك على مردوديتها، أشكركم على حسن اإلصغاء، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيسل:

السيد  الدستوري  التجمع  فريق  باسم  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائبة  السيدة  الدستوري  التجمع  فريق  باسم  وهبي،  ال�ضي  النائب 

أسماء غاللو.

ا أائبللا وي 9لأسماءلغال و:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

حضراتلا وي اتلقا واد9لا أواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم أعضاء فريق التجمع الدستوري 
في إطار مناقشة قانون رقم 02.15 املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب 
املتعلق   1.75.235 رقم  الشريف  للظهير  واملتمم  املغير  لألنباء  العربي 
بإحداث الوكالة والذي استبشرنا بعرضه علينا إحقاق للدور اإلشعاعي 
والعمل اإلعالمي الهام الذي تقوم به هذه الوكالة ليست فقط كإحدى 

بل كأهم مؤسسة لإلعالم العمومي لبالدنا.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

إني أستحضر هنا شعارا رفعته وكالة املغرب العربي لألنباء لسنوات 
قدسية  فيه  انتهكت  زمن  ففي  والتعليق حر،  مقدس  الخبر  وهو  أال 
الخبر، وتراجعت فيه صدقية املعلومة كانت هذه املؤسسة اإلعالمية 
منبرا لنقل الخبر الحقيقي ومصدرا أساسيا للتحقق من صحة النبأ 
للكفاءة  معيارا  اإلشاعة  نقل  فيه سرعة  الذي أصبحت  الوقت  وفي 
الصحفية، بدل العمل اإلعالمي املنضبط الذي يتحرى بصحة الخبر 
ويتوخى صدق التحليل والتبيين بقيت وكالة املغرب العربي لألنباء وفية 
لنهجها التحريري ولرؤيتها املبنية على العمل الصحفي الصادق والرزين.

وهي مناسبتنا اليوم لنشيد بالكفاءات التي تزخر بها هذه املؤسسة 
على جميع املستويات، هذا وحري بنا اليوم حكومة وبرملانا ومجتمعا، 
بقدراتها  والنهوض  اإلعالمية  املؤسسة  هذه  دور  وتكريس  تدعيم 
وبإمكاناتها حتى نتيح جميع اإلمكانات التي يمكن أن تجعل منها مؤسسة 
إعالمية دولية رائدة على املستوى العالمي واإلقليمي ومنارة لنقل الخبر 
وأرضية لتنوير الرأي العام مواكبة للدور الريادي الذي أضحت تلعبه 

بالدنا خصوصا على املستوى األفريقي والعربي.

إننا إذ نناقش هذا القانون اليوم فإننا بصدد التشريع والتأسيس 
ملرحلة جديدة من حياة هذه املؤسسة اإلعالمية، وإننا نتوخى في فريق 
التجمع الدستوري أن تجسد هذه الوكالة في املستقبل القريب مثاال 
للسلطة الرابعة امللتزمة بالوقار واألخالقيات التي تقتضيها هذه السلطة، 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2 00  

ولكن في ذات الوقت قادرة على مواكبة الخبر وسرعة نقله وتحليله 
ومتمكنة من مصادر املعلومة عبر مختلف ربوع العالم مع ما يقتضيه 

ذلك من رفع للقدرات وتحسين لإلمكانات وتأهيل للموارد والكفاءات.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

إن فريق التجمع الدستوري إلى جانب فرق األغلبية البرملانية، قدم 
خالل مناقشته ملشروع القانون أمام اللجنة مجموعة من التعديالت 
بأدوار طالئعية استجابة  لتقوم  بالوكالة  النهوض  توخينا من خاللها 
بمختلف  منا  وإيمانا  الشأن،  هذا  في  السامية  امللكية  للتوجيهات 
التوصيات الصادرة عن امللتقيات الوطنية حول الصحافة واإلعالم 
تفهمنا  وقد  اإلعالمي،  بالحقل  املهتمة  الحكامة  مؤسسات  ومختلف 
عدم تجاوب الحكومة مع التعديالت واخترنا مبدأ التوافق حول مشروع 
مؤسساتي مشترك، هذا ونأمل أن تؤخذ أفكارنا واقتراحاتنا في مختلف 
مراحل تنزيل هذا القانون وفي استراتيجيات وبرامج عمل الوكالة، ذلك 
ألن هدفنا من خالل هذه املقترحات والتعديالت الدفع قدما بعمل وكالة 
املغرب العربي لألنباء وتطوير أداءها وتأهيلها للقيام بمهامها على الوجه 
املطلوب من وكالة إعالمية تشتغل وفق معايير دولية كنموذج نوعي 

ناجح لوكالة أنباء عصرية ومتطورة ذات خصوصية مغربية.

إن مشروع القانون رقم 02.15 املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب 
القانون السابق املنظم  العربي لألنباء يختلف في مناحي عديدة عن 
للوكالة والصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977 ويتميز عن سابقه على مختلف 
املستويات، حيث يروم تعزيز مهام الوكالة وتقوية أنشطتها بشكل ترقى 
فيه إلى مستوى إنجاز مهام الخدمة العمومية على املستوى اإلعالمي 
بشكل عصري متطور إلى جانب ضبط وتنظيم أجهزة الوكالة اإلدارية 
بشكل محكم، مع التأكيد على أن املشروع ضبط مسألة حكامة هذه 
املؤسسة بشكل دقيق عمل فيها على تقوية مسألة التدبير والتسيير 
ربط  ولقواعد  الجيدة  الحكامة  لقواعد  خاضعة  لتكون  واإلدارة 
املسؤولية باملساءلة، بما في ذلك مراعاة املقاربة التشاركية التي تسمح 
بتمكين العاملين بها من صحافيين ومستخدمين من املساهمة الفعالة 

في قيامها بمهامها االستراتيجية.

إننا في فريق التجمع الدستوري أمام مشروع قانون جديد يعيد 
تحديث وكالة املغرب العربي لألنباء شكال ومضمونا ومنهجا، مشروع 
يروم إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي في مجال اإلعالم 
العمومي املسؤول، وخاصة على مستوى تنظيمها وتسيير أعمالها وعلى 
مستوى تشكيلتها التنظيمية الجديدة، ال يسعنا معه سوى التصويت 
عليكم ورحمة هللا  والسالم  القانون  املشروع  لصالح هذا  باإليجاب 

وبركاته، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
السيد النائب عبد املجيد الفا�ضي.

ا أائبلا وي لعب لاملجي لا فا�شي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، باش 
نعبر عن املواقف ديال الفريق حول مشروع القانون إلعادة هيكلة وكالة 

املغرب العربي لألنباء.

على  االستقاللي  الفريق  بإسم  نعّبر  الوزير الزم  السيد  البداية  في 
االنشغال ديالنا ألنه األغلبية ديال التعديالت اللي تقدمو بها الفرق 
في اللجنة رفضتيوها السيد الوزير، وما�ضي غير داملعارضة أو الفريق 
وكنا  منطقية  كانت  بينما  رفضتيوها  األغلبية  ديال 

ّ
ت اإلستقاللي، 

مستعدين نصوتو معها، ولكن رفضتيو السيد الوزير، كانت التعديالت 
من طرف نواب اللي هما اوالد وبنات القطاع اإلعالم السمعي البصري، 
اللي من الصحافة املكتوبة، اللي من النشر، اللي من اإلشهار، ألن هاذ 
الناس كلهم راه تيعرفوا اش تيقولوا، ولكن مع األسف ما خذيتوش بعين 
االعتبار ألن كنتساءلوا فعال واش الحكومة واش مستعدة تاخذ بعين 
االعتبار االقتراحات ديال النواب والنائبات، ألن تنتمناو مستقبال يكون 
التجاوب معنا السيد الوزير، في املوضوع أول وكالة األنباء اللي تنشآت 
كانت في 1835 وتصنفات كجزء من الصحافة املكتوبة وتعطاتها كمهام 
مهام محايدة أي الوكالة كتجيب الخبر كتعطيه للمنابر اإلعالمية واملنابر 
اإلعالمية انطالقا من الخط التحريري ديالها هي اللي كتدير التأويل وهي 
اللي كتدير التعليق ولكن الوكالة ما�ضي الدور ديالها أنه تدير التأويل 
والتعليق هي كتاخذ الخبر كما هو بالتفاصيل دياله وبالحيثيات دياله 
وكتعطي للمنابر اإلعالمية، واملنابر هما اللي كيديروا التأويل والتعليق، 
ومن هنا جا الخبر املقدس والتعليق الحر، الخبر املقدس أي الخبر كما 

هو تنعطيوه والتعليق الحر املنابر اإلعالمية تدير التعليق اللي بغات.

فيما يتعلق بالنص القانوني، السيد الوزير، املادة األولى كتهضروا 
على الوكالة تحت وصاية الدولة، في القانون الحالي ديال 1977 الفصل 
األول كيتكلم على الوكالة تحت الوصاية ديال السلطة الحكومية املكلفة 
الحكومية  السلطة  هي  اإلتصال  وزارة  ديالكم  الوزارة  أي  باإلعالم، 
املكلفة باإلعالم، إيال غدا تبذالت السمية ديال الوزارة ديالكم غتبقى هي 
السلطة الحكومية املكلفة باإلعالم، انتما زولتوا هاذ املصطلح ودرتيوا 
تحت وصاية الدولة، الدولة كلمة عامة كل �ضي دولة، البرملان دولة، 
الحكومة دولة، املؤسسات العمومية دولة، إذن ثانيا الوكالة عندها 
هاذ، عند الناس الفكرة أنه كاينة التبعية للدولة، إذن تترسخوا هاذ 
الفكرة من خالل االختيار ديالكم للدولة، ثم في املادة 2 والبند الثالث 
املادة 2 هي اللي كتهضر على املهام ديال الوكالة، في البند الثالث تتقولوا 
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العمومية  السلطات  فيه  ترى  خبر  كل  بث  القانون  املشروع  هاذ  في 
الدستورية فائدة في إبالغه إلى العموم، ما كتكتبوش بث كل خبر ترى 
فيه الوكاالت فائدة في إبالغه للعموم أي تتزولوا من يدين الوكالة، 
من السلطة التقديرية والسلطة التقريرية ديال الوكالة تتعطيوها بين 
يدين السلطات العمومية الدستورية، هذا مس باالستقاللية وبالحرمة 
ديال الصحافي أي غيولي غير ناطق رسمي ما غيقدرش يخدم كصحافي 
والسلطات العمومية الدستورية فينا هي الوكالة ما غتكونش سباقة، 
راه أحيانا في العديد ديال املواضيع اللي وطنية الوكاالت األجنبية هي اللي 
تتكون سباقة ألنه الوكالة خاصها تشاور واملؤسسات العمومية غتقولها 
شنو دير وشنو ما ديرش، إذن هذا كنعتبروه عائق، خاصنا الزم نهضروا 
على اإلنجازات اللي كانت ألن خاصنا نعتارفوا بأنه هاد الخمس سنوات 
كانت إنجازات من طرف الوكالة بحال االنفتاح دالوكالة على املحيط 
ديالها عبر ملتقى ديال la MAP اللي تتنفاتح على الهيئات السياسية 
الدبلوماسية  اللقاءات  إيجابية،  مسألة  هذه  املدني  املجتمع  وعلى 
أيضا، املنتدى الثقافي، هاذ ال�ضي كله مزيان، كاين الوكالة عاشت واحد 
التحول رقمي بواحد العدد داملنتوجات اللي بدات تتقتارح هذا إيجابي 
MAC.photo, MAC.TV, MAC.mobile إلى آخره، االستثمار أيضا في 
النشر les cahiers de la MAP أيضا على الصعيد الدولي، على الصعيد 
ديال إفريقيا بالخصوص، الوكالة هي الوحيدة اللي متواجدة وهذا مهم 
وأسا�ضي، ولكن مع األسف هاذ املجهودات كلها تتغطيها العائق األسا�ضي 
ديال الخط التحريري، الناس ما كيشوفوش هاذ املجهودات تيبقاوا 
مرتبطين بالخط التحريري ألن أسا�ضي عندهم ومع األسف الصورة 
ديال الوكالة عن املغاربة ما�ضي إيجابية ألنه الخط التحريري ضروري 
عندهم، إذن السيد الوزير احنا تنتحفظوا ألن هاذ النص ما قنعناش، 

تنحتفظوا عليه وغادي نصوتوا باالمتناع، وشكرا لكم.

ا وي لا رئيسل:

عبد  للسيد  الكلمة  الحركي  الفريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
الرحمان العمري.

ا أائبلا وي لعب لا رحمانلا ذمريل:

املرسلينل أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحمنل بوملهللال
قعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

ا وي لا رئيس،

مذاسيلا وزيرلاملحترم،

ا وي اتلا واد9لا أوابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
وموقفنا من املشروع املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء، 
ومن هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع يهدف إلى الرفع 
الصعيدين  على  الوطنية  االستراتيجية  املؤسسة  هذه  تنافسية  من 

القاري والدولي، كما يتوخى أيضا النهوض بمردودية الوكالة كمؤسسة 
من  املبذولة  الجهود  إطار  في  عملها  مجال  وإغناء  ووطنية،  إعالمية 
طرف السلطات العمومية من أجل تنزيل سليم وديمقراطي للدستور، 
واستكمال وضع لبنات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام وتكريس 

مبادئ تكافئ الفرص والشفافية واإلستحقاق.

ا وي لا رئيس،

الظهير  لكون  بالنظر  وذلك  هاما  حدثا  يشكل  املشروع  هذا  إن 
الشريف بمثابة قانون محدث لوكالة املغرب العربي لألنباء لم يعرف 
منذ سنة 1977 أي تغيير وتعديل في بنوده، وبالتالي فإن اعتماد هذا 
املشروع أصبح خيارا ال محيد عنه، وبالتالي فإن اعتماد هاد املشروع 
أصبح خيارا ال محيد عنه من أجل بناء مؤسسة وطنية قادرة على مواكبة 
مشروع مجتمعي، ال سيما وأنه قد تم تصنيفها قانونيا ضمن الئحة 
املؤسسات اإلستراتيجية الوطنية، لذلك كان من الضروري اإلنخراط 
في إصالح هذا املجال اإلعالمي عن طريق اإلرتقاء باملهام املنوطة بالوكالة 
بصفتها مؤسسة إعالمية وطنية وتمكين املواطن من الحق في الولوج 
للخبر واملعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ونزيهة ومنفتحة على 
الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يمكن من إخراج عمل الوكالة من 
دائرة وكالة القصاصة الورقي األحادية املنتوج إلى رحابة العمل الحديث 
لوكاالت األنباء العصرية التي أصبحت تعتمد طرقا متطورة في التدبير 

أساسها التنويع وعصرنة املنتوج.

ا وي لا رئيس،

إننا في الفريق الحركي نشيد بما تضمنه هذا املشروع حيث يتضمن 
مجموعة من مستجدات تتمثل أساسا في تثمين الهوية الوطنية وتعزيز 
في  واملساهمة  الدولي  املستوى  على  حضوره  وتقوية  املغرب  إشعاع 
إيصال صوت اململكة أمام املحافل الوطنية والدولية، عالوة على تطوير 
البحث التطبيقي للنهوض بقطاع األخبار والصحافة والنشر واالتصال.

ا وي لا رئيس،

إن قطاع اإلعالم يعتبر بكل تأكيد ورشا كبيرا واستراتيجيا يتقاطع 
األوراش  مع مختلف  والتأثير  واألبعاد  والدالل  األهمية  على مستوى 
الكبرى التي انخرطت فيها بالدنا، وقد جاء هذا املشروع منسجما مع 
قناعاتنا كفريق حركي كونه يكت�ضي أهمية بالغة بالنظر ملجموعة من 
االنتظارات  تستجيب ملجموعة  والتي  تضمنها  التي  واألهداف  املبادئ 
واالنشغاالت التي تهدف باألساس إلى تنظيم جزء هام من مجال اإلعالم 

ببالدنا.

ومن هذا املنطلق فإن حرية الصحافة واإلعالم تعتبر من النقط 
الجوانب األساسية لبناء جسم صحافي وإعالمي متطور، مؤكدين بأن 
ممارسة هذه الحرية ال يمكن أن تستقيم إال إذا توفرت مجموعة من 
الشروط من ضمانات لحرية الصحافة واحترام التعددية السياسية 
املعلومة  على  الحصول  في  الحق  وتوفير  واإليديولوجية  والثقافية 
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واملعطيات التي تهم املواطن حول تسيير الشأن العام، بما ينسجم مع 
آفاق بناء املجتمع الديمقراطي الذي ال يمكن أن ينضج إال بالتوفر 
واالقتصادية  السياسية  القيود  من  متحررين  وإعالم  صحافة  على 
واإلدارية التي تعرقل األداء املنهي املوضوعي والنزيه، وهذا ال يمنع من 
القول بالتطور الحاصل في هذا امليدان، والذي يجسد الحضور القوي 
املتنوع والجاد للصحافة الحزبية والصحافة الحرة واملستقلة في املشهد 
اإلعالمي، حيث أن عدد العناوين املوجودة في األكشاك يترجم هذا 

التطور، زد على ذلك عدد املواقع اإللكترونية الرديفة.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

لعل املوضوع املتعلق بقانون الوكالة أسال مدادا كثيرا، وال بد من 
التأكيد في هذا الصدد بأننا نعتبر بأن وضعية الوكالة يجب أن يطال 
التنظيم والتقنين على غرار باقي القطاعات املرتبطة بمجال الصحافة 
في إطار جدلية الحق والواجب وذلك بتأطير املجال اإلعالمي الخاص 
بها وتنظيمه وفق شروط محددة تعتمد املهنية والتكوين واالستقاللية 
الحال  بطبيعة  االعتبار  بعين  األخذ  مع  املهنة،  بأخالقيات  وااللتزام 
تكفل  التي  واالجتماعية  واملعنوية  املادية  الحقوق  بمختلف  التمتع 
العمل في إطار شروط محفزة ومشجعة ومعنوية، فهذا املجال يعتمد 
على محورين أساسيين في نظرنا ويتعلق األمر بالجانب الصحافي ومن 

جهة أخرى بالخبر والتعليق.

كرامة  يحمي  أن  يجب  القانون  بأن  نعتقد  املنطلق  هذا  ومن 
الصحافي، كما أن كرامة األشخاص وحمايتهم يتعين أن تؤخذ بعين 
االعتبار، كذلك في إطار مبدأ الخبر املقدس والتعليق الحر، وفي إطار 
أخالقيات املهنة، لذلك نؤكد بأن مسألة األخالقية ضرورية وأساسية 

ضمن هذه املنظومة.

حضراتلا وي 9لقا واد9،

وقبل الختام، نؤكد بأن تدبير الحقل اإلعالمي ال يمكنه أن يسمو 
إلى املستوى املطلوب بدون عنصر بشري مؤهل ومتمتع بكافة الحقوق 

اإلدارية واالجتماعية، فاملغرب وهلل الحمد ال تعدمه كفاءات في هذا 

املجال، والدليل على ذلك أن العديد من الخبرات املغربية تشتغل في 

االنفتاح مطلوبا  وإذا كان هذا  الصيت عاملية،  ذائعة  منابر إعالمية 

الحقل  في  العاملين  أوضاع  تحسين  تق�ضي  الضرورة  فإن  ومحمودا 

اإلعالمي، ونعتقد بأننا ال نخطئ املراهنة على تحقيق هذه األهداف نظرا 

لألوراش املفتوحة في هذا املجال بتدبير يوازي بين الكفاءة الحقوقية 

واإلعالمية والسياسية، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

للسيدة  الكلمة  االشتراكي،  الفريق  باسم  النائب،  للسيد  شكرا 

النائبة السعدية بنسهلي.

ا أائبللا وي 9لا وذ يللبنوهلي:

مواءلالخير،

ا وي لرئيسلاملجلسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

أتشرف باسم الفريق االشتراكي تقديم هذه املداخلة التي تتعلق 
بمشروع قانون رقم 02.15 والذي يهدف إلى إعادة تنظيم وكالة املغرب 
العربي لألنباء، هذه املداخلة يؤطرها توطئة البد منها، حيث نعتبر أن 
الفريق االشتراكي انطالقا من تراكمات مواقفه الثابتة إلرساء دعائم 
البناء الديمقراطي وإنضاجه، بما يخدم تطوير املؤسسات الدستورية 
االجتماعية  العدالة  قيم  تؤطره  متضامن،  مجتمع  مرتكزات  وإرساء 
والحريات واملساواة والكرامة وانسجاما مع قناعتنا واختياراتنا، نعتبر 
أن تعلم الديمقراطية وتملكها كمبادئ وقيم يتحقق باملمارسات الفعلية 
في واقع املؤسسات ونمط العالقات أفقيا وعموديا، رهاننا األسا�ضي في 
ذلك هو البناء املتواصل لدولة يسودها الحق والقانون تضمن لجميع 
املواطنات واملواطنين إضافة إلى الحق في العيش الكريم واآلمن الثقة 
في املؤسسات القائمة والعمل على تقويتها واالرتقاء بأدوارها ووظائفها 

استجابة للحاجيات واملتطلبات املتعددة واملتزايدة.

من هذا املنطلق نعتبر كفريق اشتراكي أن انخراطنا الالمشروط في 
اإلصالحات الجارية مهما تعددت وتباينت مجاالتها وأهدافها وغاياتها 
إنما تصب في الجهود املبذولة الستكمال أوراش البناء الديمقراطي، 
ومن هنا نقر أن التنزيل الديمقراطي السليم ملقتضيات دستور 2011 
يعد أولوية أساسية مهيكلة للتوجهات اإلصالحية، خاصة حين يتعلق 
األمر بعمليات إدارة وتدبير الشأن العمومي ببالدنا و بالخدمة العمومية 

التي تهم كافة املواطنات واملواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات.

إن هذا اإلطار بالضبط، اعتبرنا أن إسهامنا في مناقشة وتعديل 
مشروع قانون 02.15 املتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء 
في هذه املرحلة السياسية بالذات، يعد مؤشرا على إرادة اإلصالح التي 
تطوقنا جميعا كل بحسب موقعه، لوضع األسس واملرتكزات الكفيلة 
العمومية  املؤسسة  هذه  وتسيير  تدبير  في  الجيدة  الحكامة  بإرساء 
العريقة، أقول العريقة ببالدنا في الحقل اإلعالمي ووضع حدود فاصلة 
بين وظيفتها األصل في نشر الخبر وصنعه وبين وظيفتها التجارية لتمكين 

املواطنين من الحق الكامل الالمشروط في الولوج إلى املعلومة.

على   28 الفصل  في  الدستورية  املرجعية  أكدت  السياق  هذا  في 
ضمان حرية الصحافة، والبد من التذكير بهذا اإلطار، وعدم تقييدها 
بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير 
ونشر األخبار واألفكار واآلراء بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه 

القانون صراحة.
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موضوع  لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  تنظيم  إعادة  أن  نعتبر  وإذ 
يكت�ضي أهمية بالغة بالنظر العتبارات عديدة، وطنية ودولية، لعل أهمها 
االرتقاء بمهامها وأدوارها ووظائفها، بما يتالءم وتطور بالدنا وحاجتها 
إلى التحديث والدمقرطة والتفاعل مع ما يجري في العالم، استجابة 
لتطلعات املجتمع بكل مكوناته، أحزاب، مجتمع مدني، شركاء فاعلون، 

اجتماعيون، في مشهد إعالمي بنفس إصالحي جديد.

غير أن مشروع القانون 02.15، موضوع املناقشة والتعديل لم يرقى 
في نظرنا، رغم أننا ساهمنا في تعديل هذا القانون واالرتقاء به، لم يرقى 
لألسف إلى مستوى التطلعات واالنتظارات من قبلنا ومن قبل العاملين 
واملهتمين بالشأن اإلعالمي، حيث كرست بعض فصوله ومواده العديد 

من االختالالت البنيوية والوظيفية املتراكمة منذ عقود.

وقد أكدنا من خالل مراجعاتنا داخل اللجنة على أهمية املشروع 
األمر  يتعلق  حين  خصوصا  واإلغناء،  التجويد  إلى  امللحة  وحاجاته 
اليوم ضمن املؤسسات الوطنية  تاريخ وعراقة وتندرج  لها  بمؤسسة 
ذات املهام االستراتيجية، لذا اعتبرنا أنه القطع مع أساليب التدبير 
الكالسيكية املتجاوزة، على مستوى إسناد املهام وتدبير املوارد البشرية، 
من حيث مسارها املنهي وترقيتها وإسناد املسؤوليات والتدرج فيها ال 

ينسجم بتاتا والتوجه االستراتيجي املوكول لهذه املؤسسة.

وفي هذا اإلطار سجلنا بأسف شديد عدم تجاوب الوزارة مع العديد 
من التعديالت التي رافعنا في شأنها كأغلبية، بادرنا كفريق في هذا اإلطار 
بإحضار الكاتب العام باعتباره أنه كان مسؤول في تلك الفترة عن التدبير 
في تلك املرحلة، املدير العام عفوا، عن تدبير الوكالة وطالبنا بالقيام 

بمهمة استطالعية للوكالة.

إن مؤسسة بحجم وكالة املغرب العربي لألنباء والتي يعود إحداثها 
إلى 59، وقانونها املؤطر إلى77 في حاجة إلى قوانين مؤطرة جادة، تيسر 
والخط  املنهي  املستوى  على  العمومية  اإلعالمية  بالخدمة  النهوض 
التحريري، في إطار احترام املبادئ وأخالق مهنة الصحافة، وذلك على 

قواعد االستقاللية والنزاهة واملوضوعية.

وفي هذا الباب، أكدنا كفريق اشتراكي على أهمية التوجه االستباقية 
ملراجعة وتعديل القانون 02.15 وهو توجه مشروط في نظرنا بضرورة 
االلتزام بالقواعد القانونية واألخالقية املالئمة وبالوفاء للشعار املركزي 
الذي أطر إحداث الوكالة وهو الخبر مقدس والتعليق حر بما يستجيب 
ملتطلبات تقوية الوكالة في البنية اإلعالمية وتحديث أدائها والرفع من 
رأسمالها  تثمين  على  أساسا  والعمل  والخارجية  الداخلية  مردوديتها 
البشري واالرتقاء بأوضاعه املادية واالجتماعية وتبني مقاربة تشاركية 
تساهم في مأسسة الحوار االجتماعي واستدامته، وفوق هذا عدم فتح 

الباب على مصرعيه لالستفراد في التسيير والتحكم في رقاب الوكالة.

وانطالقا مما سبق وبحكم انتمائنا لألغلبية فإننا في الفريق االشتراكي 
حرصنا على التصويت اإليجابي على مشروع قانون رقم 02.15 املتعلق 

بإعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء، وكلنا أمل وعزم على مواصلة 
اإلعالم  بمجال  املرتبطة  القانونية  الترسانة  وتحيين  تجويد  مسلسل 
باملوارد  تعلق من أجل أجندة اإلدارة والتسيير واالرتقاء  وتحديدا ما 

البشرية، شكرا على إنصاتكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية السيدة النائبة 
سعاد الزايدي.

ا أائبللا وي 9لسذادلا زاي يل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين،

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بإعادة  املتعلق   02.15 العامة ملشروع  املناقشة  إطار  في  واالشتراكية 
تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء والذي نعتبره قانونا له أهمية قصوى 
كونه يسعى إلى منح الوكالة إطارا قانونيا متجددا يرقى إلى مستوى األدوار 

واملهام املنوطة بها كواجهة إعالمية رسمية دولية.

أن  الوزير،  السيد  لي،  اسمحوا  موقفنا  بسط  في  الشروع  وقبل 
أقول بأنه انسجاما مع املقتضيات الدستورية اليوم خاصة بعد اإلقرار 
الدستوري باللغات الرسمية لبالدنا، فإن طموحنا كان يسير في اتجاه 
استبدال تسمية الوكالة باسم تكون له حمولة وداللة مستنبطة من 
تصدير دستورنا الذي ينص على أن اململكة املغربية متشبثة بوحدتها 
الوطنية  هويتها  مقومات  وتنوع  وتالحم  وبصيانة  والترابية  الوطنية 
املوحدة، بانصهار كل مكوناتها العربية اإلسالمية األمازيغية والصحراوية 

والحسانية.

وبالتالي اعتبرنا أنه كانت لنا الفرصة اليوم لتسمية الوكالة بوكالة 
املغرب الكبير، إن التجربة والتراكم اللذان يتوفران اليوم لدى الوكالة 
عالوة على األطر املؤهلة سواء في الشق اإلعالمي أو في الشق اإلداري 
والتدبيري يتيح الفرصة للوكالة أن تكون من بين الوكاالت اإلخبارية 
العاملية في مجال نقل الخبر من مصدره، واليوم كذلك لنا اإلمكانيات 
الكبيرة بأن نجعل من الوكالة قناة أساسية ومهمة للمساهمة في ترويج 
الدولية  املحافل  مستوى  وعلى  الخارجي  املستوى  على  بالدنا  صورة 

الكبيرة.

وهي مناسبة نثمن من خاللها التراكم اإليجابي الحاصل في الوكالة 
على مستوى الخدمة اإلخبارية وعلى مستوى التغطية، ومع ذلك فإننا 
نؤكد على ضرورة بذل جهود أكبر لتحقيق انتشار أوسع على املستوى 

الوطني وكذا على املستوى الخارجي.
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املستمرة  ومواكبتها  للوكالة  اإلخبارية  الخدمة  تجويد  نثمن  كما 
املجتمع  والنقابية وعلى جمعيات  السياسية  الهيئات  وانفتاحها على 
املدني، فيما يخص تغطية أنشطتها ولو بدرجات متفاوتة وهو اختالل 

يمكن تجاوزه.

بعض  نتفهم  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  ونحن 
املزيد  بذل  من  البد  ولكن  والبشرية،  واملالية  التنظيمية  اإلكراهات 
من الجهود لضمان تواجد الوكالة في جميع النقاط داخليا وخارجيا، 
وهذا التواجد محكوم اليوم بالتنافس اإلعالمي القوي ومحكوم بالثورة 
التكنولوجية الهائلة وتدفق املعلومة والخبر عن طريق االنتشار الواسع 
بالصوت  واملتوفر  املنظم،  غير  أو  املنظم  سواء  االتصال  لوسائط 

والصورة.

ا وي لا رئيس،

استباقية  اليوم  تكون  أن  يتعين  للوكالة  العمومية  الخدمة 
الخدمة  هذه  مصداقية  وعلى  مصداقيتها  على  للحفاظ  وموضوعية 
العمومية، ألن موضوع تعامل وسائل اإلعالم بصفة عامة، والعمومية 
منها بالخصوص، كثيرا ما يكون محطة مسائلة وانتقاد لألسلوب الذي 
تقدم به املادة اإلخبارية ومعالجتها. وهو ما يقت�ضي الحياد واالستقاللية 

وتقديم الرأي والرأي اآلخر، أي في النهاية إعالن الحقيقة.

اإلعالم العمومي ومن ضمنه طبعا الوكالة، السيد الوزير، يتعين أن 
يكون فضاء إلنصاف الجميع، من خالل نقل الوقائع واالحداث واالخبار 
بشكل موضوعي، مراعيا في ذلك أخالقيات املهنة وما تقتضيه من دقة 
التحري وموضوعية في تقديم الخبر، خاصة أن اإلعالم العمومي اليوم 
له دور أسا�ضي في صناعة الرأي، وهو مدعو إلى القيام بواجبه من خالل 
املساهمة في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على املشترك 
الوطني وفتح وسائل اإلعالم العمومي أمام جميع التعبيرات، مهما كانت 

درجة اختالفها.

السيد الوزير، إننا اليوم أكثر من أي وقت م�ضى، بحاجة إلى إعالم 
عمومي يكون إعالما للحقيقة واملهنية، مرجعه في ذلك قيم املوضوعية 
وقدسية الخبر، ألننا فعال في حاجة إلى خدمة مبادئ التعددية الفكرية 
واملجالية في إطار الوحدة، وهما صمام أمان أمام أية اهتزازات اجتماعية.

للتقدم  النيابية  املجموعة  نظر  وجهة  الرئيس  السيد  تلكم 
والسالم  املشروع،  هذا  لصالح  باإليجاب  وسنصوت  واالشتراكية، 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، نمر اآلن إلى عملية التصويت، بدأ من تعديل 
تقدم به فريق األصالة واملعاصرة حول عنوان مشروع القانون. الكلمة 

ألحد مقدمي التعديل، السيدة النائبة تفضلي.

ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

شكرالا وي لا رئيس،

العربي  املغرب  وكالة  من  تحويله  من  بالعنوان  يتعلق  التعديل 
أمست  التسمية  ألن  وذلك  لألنباء،  الكبير  املغرب  وكالة  إلى  لألنباء، 
متجاوزة منافية للدستور الذي يتحدث عن املغرب الكبير وليس عن 
املغرب العربي، وأيضا ألنها عبارة تتضمن إقصاء وميز وضرب ملكتسبات 
حقوقية يفترض معها أن نتفاعل معها إيجابا ونكرسها عبر مقتضيات 

قانونية صريحة.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

شكرالا وي لا رئيس،

عدم  إشكالية  طرحت  وأنك  خصوصا  مقبول  غير  التعديل 
الدستورية، وهنا سأجيب فيما يتعلق بالقانون التنظيمي الذي صدر 
بعد دستور 2011. القانون التنظيمي 2.12 الذي جاءت فيه الئحة 
املؤسسات العمومية االستراتيجية وتعلمين على أن القوانين التنظيمية 
تحال مباشرة بعد املصادقة عليها من البرملان إلى املجلس الدستوري، 
املحكمة الدستورية، حاليا بقوة القانون ولم تبدي املحكمة الدستورية 
العمومية  املؤسسات  والئحة  الدستورية  بعدم  تتعلق  مالحظة  أي 

االستراتيجية وردت فيها وكالة املغرب العربي لألنباء، هذه أوال؛

الدستور وال  ديال  التصدير  في  العربية  بالهوية  يتعلق  ثانيا فيما 
كان املغرب الكبير وهناك التشبث باألمة العربية، ما تنشوفش أنا أي 

إشكال؛

ثالثا إذ تم تغيير هاذ االسم سنغير واحد العالمة تجارية معروفة 
على الصعيد العالمي في وكاالت األنباء الدولية، وبالتالي هناك مبررات 

لنرفض هاذ التعديل اللي قدمتو، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

ال غير فاجئني التحليل ديال السيد الوزير، ألن املغرب العربي هذا 
اسم، الدستور غنبقاوا نتطرقوا ليه، هذا اسم املحكمة الدستورية 
ما غتقولش هاد االسم راه مخالف للدستور ألن إيال قالتها راه العربية 
الفرن�ضي ما�ضي من  لنا كلنا نديروا وكالة املغرب  لغة رسمية، تقول 
عاد القبيل، يمكن ناقشوا ولكن املغرب جزء من الدستور، احنا آش 
املنصوص  للغات  واحتراما  للدستور  احتراما  بأنه  تنقولوا  تنقولوا، 
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عليها في الدستور بما فيها األمازيغية وبما فيها الحسانية، نقولوا لوكالة 
املغرب، باش نعطيوا فرصة لهاذ التمثيلية الغير مباشرة لهاذ اللغات، 

ما عندها عالقة بأنه ال بأن القانون التنظيمي..

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

كنطلبوا الحماية ديالكم السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

لي  اسمحوا  الوزير  السيد  أنا  لهذا  املزاح،  ما�ضي  هذه  الحكومة 
ما�ضي من املنطلق فقط الزميلة حول الدستورية من عدمها غير باغينا 
نعطيوا القيمة للغات ونعطيوا القيمة للتوجه الدستوري نحو إعطاء 
الصفة الدستورية لبعض اللغات وهذا مهم جدا، غادي يقوي ال وكالة 
املغرب العربي لألنباء وغادي يقوي الثقة في آخر املطاف غير فكرة يمكن 
مستقبال تعالج، ونرجعوا للقانون التنظيمي نعالجوه حتى هو ما كاين 

إشكال. شكرا السيد الوزير.

ا وي لا رئيس:

شكرا، لكم الكلمة السيد الرئيس، ال�ضي بووانو تفضل.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

أثير مرات،  يثار  الرئيس، هاد املوضوع ما�ضي، أول مرة  ال السيد 
صحيح أنه وكالة املغرب العربي لألنباء هي ماركة مسجلة في كل الدول 
اللي احنا فيها عندنا تمثيلية سواء دبلوماسية أو غيرها كتكون حاضرة 
هاد الوكالة حاضرة بقوة وحاضرة كذلك حتى في األخبار اللي كتاخذ 
عندها يعني عدد من وكاالت أخرى كتاخذ منها زعما أنا كنت كنتفهم 
كون بقينا في املغرب ممكن دابا املغرب الكبير جاب إشكالية أخرى ما 
حلش املشكل، زاد عقد املشكل، معنى أن هذا ديال املغرب شنو هاد 
املغرب شكون هو شنو هي حدوده شنو هويته، دخلنا في إشكال أكبر 
وأعمق، لذلك زعما التعديل حتى إذا كان في املستقبل الحكومة تفكر 
كيخصها تفكر في هاد العاملة نبقاو محافظين عليها، وفي نفس الوقت 
أنها ما تستحضر الجوانب األخرى اللي تكلمنا عليها اللي هي ديال الهوية 

ديالنا األمازيغية والحسانية وغيرها، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون:69

املمتنعون:14

عليه  صادقت  كما  للتصويت  القانون  مشروع  عنوان  وأعرض 
اللجنة

املوافقون:66

املعارضون:16

املمتنعون: 14

صادق املجلس تأكيدا لعنوان مشروع القانون الذي نحن بصدد 
مناقشته وبالتالي رفض التعديل.

املادة 1 ورد بشأنها بعض التعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، 
الكلمة للسيدة النائبة تفضلي.

ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل املتعلق باملادة 1 أن يتالءم مع التعديل السابق املتعلق 
بالعنوان حيث تظل وكالة املغارب الكبير لألنباء والتتمة فيما يتعلق بهاذ 
النقطة األمر ال يتعلق فقط بقضية اللغة وإنما بقضية التعدد هوية 
وثقافة وإثنية، بالنسبة للمقترح لم نكن متشبثين بمقترح املغرب الكبير 
فقط اقترحنا املغربية الوكالة املغاربية أو الوكالة املغربية اللي تتكرس 
الوطنية ديال هاذ أو كون هاذ املؤسسة وطنية، ما كانش عندنا التشبث 

فقط بهذه التسمية فقط لكن لألسف رفضت كل االقتراحات، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيسل:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون : 16

املعارضون : 70

املمتنعون : 14

لك الكلمة السيدة النائبة بالنسبة للتعديل الثاني، إذا كان هناك 
تعديل من طرفك.
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ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

فيما يتعلق بالتعديل الثاني في الفقرة الثانية فقرة تنص على أنه 
يكون مقر الوكالة بالرباط التعديل ينص على أن يوجد املقر املركزي 
للوكالة بالرباط وتحدث مقرات فرعية في كل جهة من جهة اململكة، 
يحدد النظام الداخلي للوكالة كيفية تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، 
وتفعيل مقتضيات  تنزيل  الحرص على  التعديل هو  الهدف من هذا 

الدستور املتعلقة بالجهوية.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل غير مقبول وكانت هناك صياغات داخل اللجنة كانت يعني 
واحد الصياغة جديدة تمت في إطار اللجنة وكان التوافق فيها تنص على 
أنه يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن أن تتوفر على مصالح خارجية على 
املستوى الوطني والدولي وهذه هي الصياغة تخول للوكالة التوفر مكاتب 

على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 16

املعارضون : 70

املمتنعون : 14

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 70

املعارضون : 16

املمتنعون:14

صادق املجلس على املادة 1 كما صادقت عليها اللجنة.

نمر إلى الفصل األول املتعلق باملهام واألنشطة املادة 2 ورد بشأنها 
بعض التعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، 4 تعديالت الكلمة ألحد 

أو إلحدى السادة أو السيدات النائبات.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

نسحب التعديل.

ا وي لا رئيس:

السحب، التعديل الثاني.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، إذن هناك تعديل في املادة 2 البند الثاني من الفقرة 
الوطنية  املحافل  أمام  اململكة  صوت  ايصال  في  املساهمة  األولى، 
لقاءات  تنظيم  عبر  الديمقراطي  العمومي  النقاش  وتحفيز  والدولية 
فكرية وإعالمية كاملنتديات واللقاءات الحوارية والندوات إضافة جملة 
وإعالمية  وبيئية  وثقافية  واجتماعية  وسياسية  واقتصادية  وعلمية 
في  املساهمة  إلى  الوكالة  أن تسعى  التي يجب  املجاالت  بغاية توسيع 

استحضارها، وتعميق وتحفيز النقاش العمومي حولها. شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

تعديل غير مقبول، ألن لفظ فكرية يعني يغطي جميع املجاالت، ايال 
مشينا درنا سياسية إلى غير ذلك، سنحصر هاذ اإلشكالية ديال الفكرية، 
وبالتالي نعتقد أنها تبقى فكرية لوحدها كافية لتغطية جميع املجاالت 

املتعلقة باملجاالت اللي وردت في هادي، وبالتالي التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

التعديل الثالث السيدة النائبة، تفضلي.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن البند الثالث من الفقرة األولى ينص:« القيام ببث كل خبرة 
ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبالغه إلى العموم« إذن 
وحذف  باملهنية،  االلتزام  على  الحرص  بكلمة  القيام  كلمة  تعويض 
جملة السلطات العمومية الدستورية من أجل ضمان حد أدنى من 

استقاللية الوكالة في تعاطيها مع تحرير ونشر الخبر.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.
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ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

يكون  الوكالة  تمارسه  الذي  األمر  هذا  ألن  مقبول،  غير  تعديل 
دائما لحساب الدولة، كما أن هذه املادة تمنح فقط الحق للسلطات 
العمومية الدستورية لنشر األخبار التي ترى فيها فائدة للمواطن، وال 

يمكن تنصيب الوكالة كسلطة للمراقبة.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

التعديل الرابع السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في 
إبالغه إلى العموم، إضافة فقرة في آخر املادة:« وال يمكن بأي حال من 
األحوال أن تخضع الوكالة ألي تأثير أو توجيه أيديولوجي أو سيا�ضي أو 
اقتصادي أو كيفما كان نوعه أو مصدره يهدف إلى املس بمصداقية 
املمارسة  أشكال  كل  مع  القطع  بغاية  تبثه،  الذي  الخبر  وموضوعية 

الهادفة إلى استغالل الوكالة لفائدة جهة معينة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

تعديل غير مقبول، ألن الوكالة من املهام املنوطة بها نشر الخبر دون 

إبداء الرأي.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

في نفس املادة، املادة 2 ورد بشأنها تعديالن من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لإيمانلبنلربيذل:

شكرالا وي لا رئيس،

التعديل األول ديال الفريق تيتعلق بالبند الثالث ديال املادة 2 ثالثا 
وتنعوضوه  الدستورية  العمومية  السلطات  ديال  الحذف  وتنقترحو 
بالقيام ببث كل خبر ترى الوكالة فائدة في إبالغه إلى العموم، وذلك باش 
ما نمسوش باالستقاللية وحرية الصحافيين في الوكالة وألن املهام األول 
ديال الوكالة واإلخبار هو الجوهر ديال واالختصاص ديال الوكالة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

وفق  املهام  من  مجموعة  لها  الوكالة  ألن  مقبول،  غير  تعديل 
املقتضيات الواردة في هاذ القانون املتعلق بهذه املؤسسة.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون: 70

املمتنعون: 16

التعديل الثاني السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لإيمانلبنلربيذل:

التعديل الثاني كيخص الترتيب ديال هاذ املهام ديال الوكالة، حيث 
تنعتبروا بأن البند الثالث يجي هو في املرتبة األولى ألن مهام اإلخبار هو 

أهم هو املسؤولية األولى ديال الوكالة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

فيما  التعديل غير مقبول ألن هناك معايير محددة مهنية  هناك 
يتعلق بترتيب هذه املهام.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون: 70
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املمتنعون: 16

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 4 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لما كللخليل:

شكرالا وي لا رئيس،

فيما يخص املادة 4 البند الثاني من الفقرة األولى جاء فيها ما يلي: 
املستويين  والتكوين على  التقنية  إنجاز أعمال االستشارة واملساعدة 
الوطني والدولي، نقترح إضافة املستوى الجهوي إلى املستويين الوطني 
والدولي، بهدف املالءمة مع التعديل الوارد في املادة 1 والخاص بتفعيل 

املقتضيات الدستورية املرتبطة الجهوية.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول ألن هذا القانون يسمح للوكالة بإحداث مصالح 
خارجية جهوية وطنية ودولية.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

التعديل الثاني السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لما كللخليل:

على  املادة  آخر  في  فقرة  إضافة  نود  الثاني  التعديل  فيما يخص 
الشكل الثالي: ويراعى في القيام بهذه األنشطة السعي إلى تقديم الدعم 
الكفيل بتطوير قطاع الصحافة الجهوية، ألن دعم وتقوية الصحافة 
الجهوية يجب أن يكون من أحد أولويات املؤسسات اإلعالمية الوطنية، 

شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، ألن هذا ال يندرج ضمن االختصاصات واملهام 
املوكولة لهذه املؤسسة العمومية االستراتيجية.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 6 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

تنص املادة 6 على أنه يمكن للوكالة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 
عقد شراكات أو معاهدات أو اتفاقيات سواء على املستوى الوطني أو 
الدولي، تماشيا مع التعديالت السابقة نقترح إضافة املستوى الجهوي، 
بتكريس  املتعلقة  التعديالت  بهاذ  واملعاصرة  األصالة  فريق  تمسك 
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الجهوية املتقدمة ليس على سبيل اإلمكان كما ذكرتم السيد الوزير، 
وإنما يجب تفعيل وإحداث فروع للوكالة على املستوى الجهوي تماشيا 

مع دستور 2011.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، هو أنه ال زلت تتشبث بأن حينما نتحدث عن 
الترابية، املؤسسات العمومية  الجهوية، هي تندرج ضمن الالمركزية 
عن  نتحدث  أن  يمكن  ال  وبالتالي  املرفقية،  الالمركزية  تندرج ضمن 
إطار  في  الجهوية  نتحدث عن  املرفقية،  الالمركزية  إطار  في  الجهوية 

الالمركزية الترابية، وبالتالي التعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة.

الفصل الثاني الخاص بأجهزة اإلدارة والتسيير، املادة 8 ورد بشأنها 
للسيدة  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل 

النائبة.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن في املادة الثامنة، الفريق اإلستقاللي يسجل التعديل التالي: بدل 

املادة يدير الوكالة مجلس ويسيرها مديرعام، يساعده في مهامه كاتب 
عام.

التعديل على الشكل التالي: يسير الوكالة مجلس إداري ويدبر شؤونها 
الصيغة  إنسجاما مع  اإلداري، هذا  املجلس  ينفذ قرارات  مدير عام 
الواردة في الظهير الشريف 1.75.235 التي تعبر بسالسة ووضوح على 
توزيع اإلختصاصات واملهام بين مسير الوكالة ومدبرها اإلداريين، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

تعديل غير مقبول ألن هذا التعديل كيحذف منصب الكاتب العام، 
وحنا في الصيغة ديال القانون كتنعتبرو دائما أن املجلس هو سلطة 
تقريرية واملدير هو السلطة التنفيذية، وبالتالي حذف منصب الكاتب 
العام سيخل بطريقة تدبير املدير العام كسلطة تدبيرية لهذه املؤسسة.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 14

املعارضون : 70

املمتنعون : 16

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 86

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 14

صادق املجلس على املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 9 ورد بشأنها مجموعة من التعديالت، 5 من فريق األصالة 
واملعاصرة، التعديل األول.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

نسحب التعديل، التعديل األول املتعلق بممثل عن القطب العمومي 
ونسحب التعديل الثاني املتعلق بممثل عن ناشري وموزعي الصحف 
الوطنية، ونسحب التعديل الثالث املتعلق بإضافة عريضة جديدة في 
4 شخصيات إلى آخره، إذن أما التعديل 4 الذي يتعلق بإضافة عريضة 
جديدة في الفقرة األولى ممثالن عن املنظمات املهنية للصحفيين نتشبث 
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به كفريق األصالة واملعاصرة، ألننا نؤكد على التمثيلية النقابية التي من 
شأنها تقديم اإلضافة فيما يخص االستشارة داخل اجتماعات مجلس 
والصحفيين  املستخدمين  تمثيلية  أضفتم  الوزير  والسيد  اإلدارة، 
وهذا �ضيء إيجابي جدا، ولكن هذا ال يلغي التمثيلية النقابية على غرار 

املؤسسات املشابهة، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، واحنا في اللجنة تجاوبنا مع مطالب العديد من 
الفرق فيما يتعلق برفع تمثيلية املستخدمين والصحافيين ونعتبرو هاذ 
الرفع هذا هو استجابة للعديد من املطالب وتيتم�ضى مع هيكلة املجلس 

اإلداري.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون : 16

املعارضون : 70

املمتنعون : 15

التعديل الخامس السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

...في آخر املادة ويراعى في تأليف مجلس إدارة الوكالة السعي إلى 
السيد  وقلتم  الدستور،  ملقتضيات  إحتراما  املناصفة  مبدأ  تحقيق 
يجب  ولكن  الدستور،  في  عليه  منصوص  املناصفة  مبدأ  أن  الوزير 

أجرأته سواء على مستوى القوانين وخصوصا املحدثة منه.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

يتعلق  فيما   19 بالفصل  معتزون  ونحن  مقبول،  غير  التعديل 
يتعلق  تنظيمي  قانون  هناك  كان  اللجنة  في  قلت  ولكن  باملناصفة، 
باختيار أعضاء املحكمة الدستورية وكانت هناك تعديالت فيما يتعلق 
باملناصفة وتمثيلية النساء داخل املحكمة الدستورية، وكان هناك قرار 
ديال املجلس الدستوري اللي شرح هاذ ال�ضي، بالتالي يعني حيلتكم على 
الحيثيات ديال املجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة مدى دستورية 
هذا املقت�ضى التي تمت إضافته في القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة 

الدستورية.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل الخامس للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

دائما بارتباط مع املادة 9، تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن دائما التعديل املقترح في املادة 9 كيتعلق بإضافة عضو يمثل 
النقابة الوطنية للصحافة املغربية، إضافة لألعضاء اللي هما مذكورين 
في املادة وهذا يعني مطلب كيتشبت به الفريق ديالنا الفريق االستقاللي، 
وكنعتبرو أن حذف هاذ التعديل هو في الحقيقة السيد الوزير تضييق 
هي  اللي  املغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  وبالضبط  النقابة  على 

عندها أكثر تمثيلية في هاذ املجال وطنيا، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، ونعتبر أن تمثيلية املستخدمين والصحفيين 
هي كافية، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 15

املعارضون: 69

املمتنعون: 16

أعرض املادة 9 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 69

املعارضون: 16

املمتنعون: 15

صادق املجلس على املادة 9، كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض املادة 10 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 10، كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 11 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة 
النائبة.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

شكرالا وي لا رئيس،

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى 
ذلك وعلى األقل مرتين في السنة، يجتمع إضافة يجتمع مجلس اإلدارة 
بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي أعضائه، فتح الباب أمام أعضاء 
مجلس اإلدارة باملبادرة إلى الدعوة إلى إجتماع هذا املجلس على غرار ما 

هو معمول به في العديد من املؤسسات العمومية األخرى، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرجلقزيرلا ثوافللقاالتصال:

أعتقد أن رئاسة املجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية خصوصا 
مؤسسات  بأن  كنظنش  ما  الحكومة،  رئيس  يترأسها  االستراتيجية 
عمومية وطنية هناك يعني ثلثي األعضاء، هناك نظام خاص باملؤسسات 
املجالس  يترأس هذه  الذي  الحكومة هو  أن رئيس  ما دام  العمومية 
ما  الصالحية،  هاد  عندو  اللي  هو  الحكومة  رئيس  وبالتالي  اإلدارية، 
يمكناش نضعفو الصالحية ديالو درئيس الحكومة في دعوته للمجلس 

اإلداري، وبالتالي تعديل غير مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكر، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

أعرض املادة 11 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة.

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   12 املادة 
والتعادلية السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن التعديل في هاذ املادة هو على الشكل التالي: يدبر شؤون الوكالة 
مدير عام يعين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يقوم املدير العام 
ملقرراته، حتى  الوكالة طبقا  ويسير  اإلداري  املجلس  مقررات  بتنفيذ 
تالئم أو ألن هاذ الصيغة تعبر عن توزيع واضح للسلط بين املجلس 

اإلداري واملدير العام للوكالة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، ونعتقد أن الصيغة التي توافقت عليها اللجنة 
كانت أكثر وضوحا فيما يتعلق بهاذ املادة.

ا وي لا رئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون: 70

املمتنعون: 16

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 13 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

شكرالا وي لا رئيس،

في ما يتعلق بالبند »ب« من الفقرة األولى نقترح مجلس للتحرير 
يتكون صحفيين منتخبين من قبل زمالئهم بالوكالة يتكلف بإبداء آراء 
وتوصيات السيما في ما يتصل بالخط التحريري للوكالة يعرضها على 
املدير العام حول جميع القضايا املتعلقة بتدبير مديرية املهنة، وذلك 
للقطع مع مجموعة من التجاوزات التي كانت تتم في ما يتعلق بتعيين 
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أو بانتخاب هاذ أعضاء مجلس التحرير، وللتأكيد على ضرورة إشراك 
صحافيي الوكالة في املساهمة في رسم خط التحرير للوكالة.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

للحكامة  العامة  املبادئ  مع  يتعارض  ألنه  مقبول،  غير  التعديل 
الجيدة.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 70

املمتنعون: 14

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة.

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   14 املادة 
والتعادلية، السيدة النائبة.

ا وي 9لا أائبللإيمانلبنلربيذل:

شكرالا وي لا رئيس،

مستخدمي  خارج  من  وسيط  اإلدارة  مجلس  يعين  املادة  هاذ  في 
الوكالة يسمى وسيط الوكالة، يتولى تلقي آراء ومالحظات زبناء الوكالة 
في شأن منتوجاتها واملضامين املسوقة ويتكلف باإلجابة عنها وتتبعها 
ويقدم بشأنها توصيات للمجلس اإلداري للوكالة بما يجود عملها، وهنا 
إلى املجلس اإلداري للوكالة بما  نرى ضرورة رفع الوسيط لتوصياته 

يمكنه من نظرة واسعة قصد تجويد عملها.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول ألن اللجنة أعادت صياغة هذه املادة، وكان 
التعديل غير  وبالتالي  املادة،  لهذه  توافق على صياغة جديدة  هناك 

مقبول.

ا وي لا رئيس:

شكرا أعرض التعديل، كاين واحد، كاين ثاني، لم، على كل تفضلي 
السيد النائبة.

ا وي 9لا أائبللإيمانلبنلربيذل:

في ما يخص التعديل الثاني.

ا وي لا رئيس:

في نفس املادة..

ا وي 9لا أائبللإيمانلبنلربيذل:

في نفس املادة، نقترح زيادة فقرة، يعد وسيط الوكالة الذي يشترط 
فيه عدم ربطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألي مصلحة تجارية مع 
الوكالة، تقرير دوري عوض سنوي عن مهامه يقدمه إلى مجلس اإلدارة.

ا وي لا رئيس:

السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

التعديل غير مقبول، باعتبار أن الصيغة األصلية تفي باألهداف.

ا وي لا رئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:14

املعارضون:70

املمتنعون:16

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 14

املعارضون: 70

املمتنعون: 16

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 15 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.
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املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق املجلس على املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة.

الفصل الثاني خاص بالتنظيم اإلداري واملالي.

املادة 16 تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لما كللخليل:

يسحب التعديل السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا لك، هل هناك تعديل آخر، أنا نبت عليك السيد الوزير.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 30

صادق املجلس على املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة.

املادة 17 تعديل من فريق األصالة املعاصرة، السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لغيثللب رقن:

يسحب التعديل السيد الوزير.

ا وي لا رئيس:

تفضل السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

شكرا على السحب.

ا وي لا رئيس:

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 30

صادق املجلس على املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة .

بشأنها  18 ورد  املادة  بمقتضيات ختامية،  يتعلق  الرابع  الفصل 
تعديل من األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة السحب يمكن.

ا أائبللا وي 9لآماللعربوش:

أنا سحبت شحال ديال التعديالت.

ا وي لا رئيس:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لاةعرج،لقزيرلا ثوافللقاالتصال:

الحكومة تشكر السحب.

ا وي لا رئيسل:

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 30

صادق املجلس على املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 16

املمتنعون: 14

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة 
تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء.

شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيدات والسادة النواب.

غادي  الخلفي  وال�ضي  دقيقة،  ب 
ّ
يطل غادي  قانون،  آخر مشروع 

على  باملصادقة  يق�ضي   20.17 رقم  قانون  مشروع   ،2 على  يقسمها 
املرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 )30 
شتنبر 2016( املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية 
لقواعد االنضباط العسكري، الكلمة للسيد الوزير في نصف دقيقة، 

تفضل، عند 5 دقائق.

ا وي لمصطفىلالخلفي،لا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،لالحم لهلللربلا ذاملين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لا رئيس:

نستمعوا للسيد الوزير من فضلكم.
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ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقللمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

بالنظر لطبيعة هذه الفئة و ملا تقوم به من الواجب أن نخصص 
وقتا فيه، على األقل، عرفان..

ا وي لا رئيس:

تفضل السيد الوزير.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقللمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

قلت، يسعدني أن أتشرف اليوم بالحضور إلى البرملان ألتقدم أمام 
الجلسة العامة بعرض حول مشروع القانون الخاص باملصادقة على 
املرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 ) 30 
ستنبر 2016( املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية 
املصادقة  ملسطرة  استكماال  وذلك  العسكري،  االنضباط  لقواعد 
في  القانون صدر  الدستور، هاذ  81 من  الفصل  في  املنصوص عليها 
البداية بمرسوم ثم بعد ذلك من أجل إكمال مسطرة املصادقة جاء 

هذا النص.

لقد شهدت اململكة املغربية خالل العقدين األخيرين ازديادا ملحوظا 
في عدد الحوادث التي يتعرض لها املواطنون يوميا وارتفاعا ملموسا في 
عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية التي هزت بصفة شبه منتظمة 

مختلف مناطق اململكة مخلفة بذلك خسائر في األرواح واملمتلكات؛

ومن أجل التصدي ملثل هذه الحوادث والتخفيف من آثارها كان من 
الضروري العمل على تأهيل منظومة الوقاية املدنية بكل مكوناتها، بغية 
والديموغرافية  االقتصادية  املتغيرات  مسايرة  على  قدرة  أكثر  جعلها 

والعمرانية التي تعرفها بالدنا؛

وفي هذا اإلطار وتفعيال للتعليمات السامية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس حفظه هللا وأيده، الرامية إلى تبني برامج إصالحية من 
أجل تطوير هذا القطاع سعت الوزارة الوصية وهي وزارة الداخلية إلى 
اتخاذ مجموعة من التدابير إلرساء قواعد كثيرة للرقي باملديرية العامة 
للوقاية املدنية وال سيما من الناحية التنظيمية والبشرية وأيضا عن 

مستوى التجهيزات.

وخاصة  الحاصلة  التطورات  مواكبة  أجل  ومن  اإلطار  هذا  وفي 
السامية  للتعليمات  وتنفيذا  قانوني  ببعد  اإلصالحات  هذه  مواكبة 
القانون  يأتي مشروع هذا  لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
العامة  باملديرية  العاملين  واألطباء  املدنية  الوقاية  موظفي  بإخضاع 

للوقاية املدنية لقواعد االنضباط املنصوص عليها في الظهير الشريف 
امللكية  املسلحة  القوات  حظيرة  في  العام  االنضباط  بنظام  املتعلق 
مصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر بتاريخ 15 رجب 
1394 موافق ل 5 غشت 1974 من أجل خلق جو من االنضباط داخل 

هذه الهيئة وهوما من شأنه أن يرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز.

باملقابل تم التنصيص على استفادة هؤالء املوظفين من الضمانات 
بالضمانات  املتعلق   01.12 القانون  في  عليها  املنصوص  األساسية 

األساسية املمنوحة للعسكريين بالقوات املسلحة امللكية.

ونظرا إلى االرتباط الوثيق بين قواعد االنضباط العسكري والرتب 
العسكرية أقر هذا املشروع نظاما للمماثلة بين موظفي الوقاية املدنية 
واألطباء العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية وبين مختلف الرتب 
العسكرية املنصوص عليها في النظام األسا�ضي الخاص بضباط القوات 

املسلحة امللكية.

التطبيق  تهم  االنتقالية  مقتضيات  على  املشروع  هذا  نص  كما 
السليم ملقتضياته، وفي إطار اإلجراءات املوازية أين موازية لهاذ التطور 
القانوني بادرت املديرية العامة للوقاية املدنية التابعة لوزارة الداخلية 
من أجل النهوض باألوضاع املادية واملعنوية لعناصرها، بادرت في إطار 
قانون املالية لهذه السنة، للسنة املقبلة 2018 إلى تقديم اقتراحات 
ترمي إلى وضع مخطط عشري 2018-2028 يهدف إلى تخصيص ألف 
منصب مالي برسم كل سنة من أجل تعزيز عدد أفراد الوقاية املدنية 
لتحسين نسبة تمثيليتهم بالنسبة لعدد السكان وذلك تماشيا مع املعايير 
الدولية، ثانيا السماح للمديرية العامة الواقع املدني بتعويض املناصب 
املالية التي أصبحت شاغرة بسبب اإلحالة التقاعد أو االستقالة من 
أجل استغاللها في عملية التوظيف، ثم أيضا إعداد مقترح من أجل 
الرفع من التعويضات املمنوحة ألفراد الوقاية املدنية قصد الرفع من 
معنويتهم وتحفيزهم من أجل املزيد من العطاء، وفقنا هللا جميعا ملا فيه 
خير بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا وأيده، وأقر عينه بولي عهده األمير الجليل صاحب السمو 
امللكي األمير موالي الحسن وكافة أفراد األسرة الشريفة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، نمر إذا سمحتم إلى عملية التصويت على املادة 
الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يق�ضي   10.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإخضاع  املتعلق   2.16.814 رقم  بقانون  املرسوم  على  باملصادقة 
العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري.

على  النواب  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزراء،  للسادة  شكرا 
صبرهم، رفذ2لالجلول.
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محضرلالجلوللا ثا ثللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 02 ذي القعدة 1438 ه )25 يوليوز 2017م(.

رئيس  النواب،  مجلس  رئيس  املالكي،  الحبيب  السيد  ا رئاسل: 
الجلسة.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وستة  ساعتان  ا توقي2: 
الثانية زواال والدقيقة العاشرة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  اةعمال:  ج قلل
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

ا وي لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا أواب،لرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي لالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

عمال  وكذلك  الدستور،  من  مائة  الفصل  ملقتضيات  طبقا 
بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، يعقد مجلس 
النواب هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة 
العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول 
األعمال نعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة 

على املكتب، تفضل السيد األمين.

ا وي لا وا كلبو ونلأمينلاملجلس:

شكرالا وي لا رئيس،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

القرار رقم 17/27 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة 

االنتخابية املحلية موالي رشيد، عمالة مقاطعة موالي رشيد.

والقرار رقم 17/28 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة 

االنتخابية املحلية تازة إقليم تازة.

ومن السيد رئيس الحكومة توصل مكتب املجلس بمشاريع القوانين 
التالية:

- مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على املعاهدات املؤسسة 
للجماعات االقتصادية اإلفريقية، املعتمدة بأبوجا نيجيريا في 3 يونيو 

1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حلت 
محل االتحاد اإلفريقي.

- مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة 
اإلفريقي  البرملان  بشأن  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعات  املؤسسة 

املعتمد بمدينة سيرت ليبيا في 2 مارس 2001 .

- مشروع قانون رقم22.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  فبراير2017   20 في  بألوسكا 

جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية االستثمار.

بشأن  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق  رقم23.17  قانون  مشروع   -
حكومة  بين   2017 فبراير   20 في  بألوسكا  املوقعة  الجوية  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

- مشروع قانون رقم 24.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 
بأكرا في 17 فبراير 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
غانا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب 

على الدخل.

- مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 
املغربية وحكومة  اململكة  بين حكومة   2017 في فاتح فبراير  ب جوبا 
التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  السودان  جنوب  جمهورية 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

- مشروع قانون رقم 26.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة 
ب جوبا وفي فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية االستثمار.

- مشروع قانون رقم 27.17 يوافق بموجبه على االتفاقية العامة 
للتعاون املوقعة ب جواب في فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

- مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على اتفاقية التأسيس 
للمؤتمر الوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية ، املعتمد ب باريا، الرأس 

األخضر في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة للمؤتمر.

- مشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية 
كما وافق عليه مجلس املستشارين في قراءة ثانية.

ومن السيد النائب محمد اشرورو ومجموعة السيدات والسادة 
أعضاء األصالة واملعاصرة، توصل املكتب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم 

وتدبير أمالك الدولة الخاصة، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرال لوي لاةمين،

الذي  األعمال  جدول  في  اآلن  نشرع  النواب  والسادة  السيدات 
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يتضمن سؤالين محوريين حول استراتيجية الحكومة للنهوض بوضعية 
ذوي االحتياجات الخاصة. ثم ثانيا السياسة العقارية ودورها في التنمية 
االقتصادية، تقدمت بهما فرق ومجموعة األغلبية والفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية. كما يتضمن جدول األعمال في الجزء الثاني املتعلق 
بباقي األسئلة سؤاال حول استراتيجية الحكومة ملواجهة مشكل ندرة 

املياه تقدم به فريق األصالة واملعاصرة.

الكلمة اآلن للسيد النائب عبد هللا البوزيدي اإلدري�ضي، باسم الفرق 
ومجموعة األغلبية لتقديم السؤال املحوري األول حول استراتيجية 

الحكومة للنهوض بوضعية ذوي االحتياجات الخاصة.

ا أائبلا وي لعب لهللالا بوزي يلاإلدري�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

الحكومة  باستراتيجية  يتعلق  األغلبية  ومجموعة  فرق  في  سؤالنا 
ونحن  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص  بوضعية  للنهوض 
نستحضر هنا األهمية التي يوليها الدستور لهم. كما نستحضر أيضا ما 
قامت به الحكومات السابقة من خالل إقرار مجموعة من الخدمات 
التماسك  دعم  صندوق  أساسا  وأذكر  الفئة.  هذه  لفائدة  املوجهة 
االجتماعي وإصدار القانون اإلطار املتعلق بحماية حقوق األشخاص 
في وضعية إعاقة، إضافة إلى ما نص عليه البرنامج الحكومي في هذا 
الباب. وسؤالنا بالتالي يتعلق بالتدابير التي باشرتها الحكومة لتمكين 
ذوي االحتياجات الخاصة من حقوقهم الدستورية كاملة وآليات تتبع 
إنجاز املخطط الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
حتى يحقق النتائج املرجوة منه، شكرا السيد الرئيس حكومة، شكرا 

الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب الشيخ ميارة باسم 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال املحوري حول 

نفس املوضوع، السيد النائب.

ا أائبلا وي لا  يخلميار9:

ا وي لرئيسلاملجلس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلا واد9لا وزراء،

ا وي اتلا واد9لا أواب،

ذوي  األشخاص  بفئة  تتعلق  مهمة  جد  بفئة  يتعلق  السؤال 
االحتياجات الخاصة الوضعية هشة، استراتيجية إدماج هذه الفئة 
العديد  تواجه  والحريات  بالحقوق  وتمتيعها  االجتماعية  الحياة  في 
وتنظيميا،  دستوريا  املكرسة  القانونية  النصوص  املعيقات،  من 
استراتيجيات ال نعدم استراتيجيات، ولكن يبقى الواقع �ضيء والنصوص 

القانونية �ضيء آخر.

لذلك، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يسائل السيد رئيس 
الحكومة عن هل لدى الحكومة استراتيجية محددة لتفعيل املخطط 
الذي تقدمت به الحكومة من خالل برنامجها، بما يضمن لهذه الفئة 
االجتماعية حقها الدستوري في العيش الكريم؟ وما هي التدابير املتخذة 

إلدماج هذه االستراتيجية في السياسات العمومية؟ وشكرا.

ا وي لا رئيس:

الحكومة لإلجابة عن  للسيد رئيس  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
السؤال األول املحوري.

ا وي لسذ لهللالا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

بوملهللالا رحمنلا رحيملقالحم لهلللقا صال9لقا والملعللل
رسوللهللالقآ هلقصحبه.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لأعضاءلالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

في البداية أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب الذين طرحوا 
هاذ املوضوع ذات األهمية االستراتيجية واملرتبط باستراتيجية الحكومة 
في مجال النهوض بحقوق األشخاص في وضعية اإلعاقة، أوال البد أن 
نتفق منذ البداية على أن هاذ السؤال كيرتبط بشريحة مهمة من بنات 
وأبناء هذا الوطن واللي كيعانيو و كيعانيو معهم األسر ديالهم، واحنا 
بكل صراحة حاسين بهاذ املعاناة الكبيرة لهذه الشريحة و ألسرهم و 
لعائالتهم، أش من جديد بالنسبة للحكومة الحالية؟ هو راه كان دائما 
هناك عناية باألشخاص في وضعية إعاقة، كانت هناك العديد من 
اإلجراءات منذ أكثر من عقدين من الزمن، وإذا أردت أن أقول مع األسف 
لم تكن هناك إطار قانوني شامل حتى صودق على القانون األخير سنة 
2015، وهذا القانون األخير، قانون إطار املرتبط بالنهوض باألشخاص 
في وضعية إعاقة، يعتبر بعد دستور 2011 مرجع أسا�ضي للعناية بهؤالء 
األشخاص. منذ ذلك القانون كان هناك اهتمام بوضع مخطط وطني، 
مخطط وطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، اعتمادا 
على واحد البحث وطني ثاني حول اإلعاقة اللي تم بعد عشر سنوات 
من البحث الوطني األول اللي عطانا الخريطة، كم هم األشخاص اللي 
االجتماعية  املستويات  كيتوزعوا،  فين  الوضعية،  هاذ  من  كيعانيوا 
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املعطيات  من  إلخ  املوجودة،  اإلعاقة  نوعيات  ديالهم،  واالقتصادية 
الغنية املهمة، وقد نشر هذا البحث الوطني ويمكن للسيدات والسادة 
العمل  مخطط  وضع  منه  انطالقا  بسهولة،  عليه  الحصول  النواب 
الوطني، لذلك اليوم ألول مرة كنتوفروا على مخطط العمل الوطني، 
اللي هو مخطط مندمج أعد بطريقة تشاركية يمس مختلف الجوانب 
للعناية بهاذ الشريحة، وبمجرد ما عينت الحكومة بطبيعة الحال كان 
هناك العناية باملصادقة عليه، وفعال اجتمعت اللجنة الوزارية املكلفة 
بتنفيذ االستراتيجيات والبرامج املتعلقة بالنهوض باألشخاص املعاقين، 
2017 حتى ل  واعتمدت هذا املخطط، العمل الوطني، اللي هو من 
2021، وهاذ االجتماع انعقد برئاسة رئيس الحكومة منذ ثالث أسابيع 
تقريبا، يوم 17 يوليوز بالضبط 2017، وهذا اللقاء الثاني لهذه اللجنة 
بين وزارية، آشنو ربحنا هنا، ربحنا أوال مخطط عمل وطني واضح يمتد 
على 5 سنوات، وربحنا ثانيا أن هناك آلية اللي تأسسات في 2015 اللي 
هي اللجنة بين وزارية، شنو هي األهمية ديال بين وزارية؟ هو التقائية، 
جميع الوزارات املعنية كلهم ما غادي يتخذوا قرار، ما غادي نقرروا 
إجراء إال إيال تافقوا، ألن هاد اإللتقائية أو عدم وجود اإللتقائية هو من 
بين أكبر عوائق عدم تنفيذ البرامج وعدم تنفيذ املقررات التي تسطرها 
يتفاهم عليها  املعنية، خاص كل �ضي  القطاعات  أو  الحكومات  عادة 

ونتجمعوا.

الوطني هو  العمل  انبنت عليها هاذ املخطط  التي  املحاور  ما هي 
و419  150 مشروع  فيه  دسم  هو  الوطني،  العمل  مشروع مخطط 
تدبير يرتبط بمختلف املجاالت اللي كتهم األشخاص املعاقين، فيه أوال 
الوقاية، والوقاية مهمة جدا في مجال اإلعاقة، الوقاية الصحية، الوقاية 
عن طريق السالمة الطرقية، السالمة املهنية، الوقاية املدنية، الوقاية 
من الحوادث املنزلية وكل واحدة من هاذوا فيها إجراءات اللي تتوجه 
مباشرة إلى كيفية الوقاية من اإلعاقة، ألن إيال ما درناش الوقاية من 
اإلعاقة غادي يستمر دائما، األشخاص في وضعية إعاقة نتيجة حوادث 
السير أو نتيجة عوامل أخرى متعددة كتكاثر، حنا خاصنا نوقفوا أيضا 
النزيف، ثانيا الولوج واحد الفكرة عامة، هاذ عملية الولوج هي قديمة 
تدارت في الولوجيات، كانت هناك حتى قانون خاص بالولوجيات، ثم 
من بعد جات املحاوالت ديال تطوير الولوجيات بمعنى إيال غندخلوا 
للمستشفى، إيال غادي ندخلوا لإلدارة، إيال غادي نطلعوا في الطوبيس، 
إلى غادي للقطار إلخ، خاص تكون عندنا وسائل مسهلة ميسرة للشخص 
املعاق باش يدخل، هاذ ديال الولوجيات كان عليه اعتماد القديم، 
لكن يولي سياسة حكومية ملزمة لجميع القطاعات هذا �ضيء، كانت 
هناك محاوالت اليوم غادي يولي جديد وناجز بإذن هللا، ويمكن نقول 
بأنه كان هناك جهود فهاذ املستوى في الفترات األخيرة طورت املعايير 
التقنية ألن فيها املعايير التقنية ديال الولوجيات لوسائل النقل، وتم 
تنفيذ حملة تحسيسية وطنية في هذا املجال، حظيت مراكش مدينة 
مراكش كانت نموذجية اتخذاتها الوزارة املعنية، مدينة نموذجية في 
هذا الشأن حظيت بالجزء األوفر من االهتمام أوال ومن ... املخصص 

لهذا البرنامج عبر إرساءه الولوجيات املعمارية والولوجيات العمرانية 
باملمرات الرئيسية بمقر والية مراكش مثال آسفي، مقر املجلس الجماعي 
ملدينة مراكش، الفضاءات املفتوحة باملدينة إلى آخره، وهذا إلعطاء 
نموذج تحث املدن األخرى على العناية به، بطبيعة الحال دائما الدعم 
التقني موجود وغادي يستمر، وهاذ النموذج نحن اآلن هناك مفاوضات 
الولوجيات  على قضية  تولي  باش  املدن  مختلف  في  لتعميمه  وحوار 
عامة، هناك مدن قامت بجهود فردية ولكن احنا بغينا يكون عندنا 
واحد نموذج موحد لهذه الولوجيات ويعمم بعدها في مختلف املدن، 
إذن الولوجيات في النقل وفي اإلدارات العمومية وفي الطرق واملباني 
الجديدة، خدمات عمومية  املباني  لكل  بالنسبة  إلزامي  يولي  وغادي 
بطبيعة الحال اللي مرتبطة بالدعم االجتماعي واملساعدة االجتماعية 
وبالتربية والتكوين، بالعالجات وإعادة التأهيل، بالثقافة، هذا فيه عدد 
من اإلجراءات تمت وعدد من اإلجراءات نحن بصدد إتمامها مثال في ما 
يخص تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة وهذه واحد املعضلة احنا 
واعيين بها فيها إشكاليات، التمدرس فيه إشكالية، فلذلك كانت هناك 
جهود ألن عدد من األطفال في وضعية إعاقة، اإلعاقة ديالهم عدم 
تيسير الولوج إلى الدراسة، عدم تيسير التمدرس، تيسير االمتحانات مثال 
بالنسبة لهم هذا كيسبب لهم إشكاالت في التمدرس ديالهم، فلذلك هنا 
بدأ واحد البرنامج ديال تيسير الولوج من جهة، وتيسير متابعة الدراسة 
من جهة ثانية، ولذلك تدارت واحد مجموعة الترتيبات تيسيرية ضمن 
التزامات الدولة اعتبارا ألهمية االمتحانات بالخصوص، تدارت ترتيبات 
تيسيرية لهاذ االمتحانات مثال سنة 2017 صدر مقرر وزاري في موضوع 
مساطر نيل االمتحانات اإلشهادية مكن هذه السنة من تيسير تكييف 
االمتحانات االشهادية لفائدة التالميذ في وضعية إعاقة مثال، كينص 
على مجموعة من الترتيبات تيسيرية على حسب نوعية كل إعاقة ألن 
اإلعاقات تختلف، مثال إضافة حصة زمنية قد تعادل ثلث الغالف 
الزمني املخصص لكل مادة من مواد االمتحان، مثال املرافقة من أجل 
قراءة األسئلة أو ترجمتها إلى لغة اإلشارة أو كتابة األجوبة، استعمال 
وسائل خاصة مثل تقنية برايل أو الحواسيب، تكييف األسئلة لفائدة 
إجراء  إمكانية  الولوجيات،  توفير  ذهنية،  إعاقة  في وضعية  التالميذ 
االمتحانات في أكثر من دورة، اإلعفاء من مادة من املواد التي ال يستطيع 
املترشح في وضعية إعاقة اجتيازها، هذه كلها وردت في هاذ اإلجراءات 
و   ،  2017 هاذ سنة  في  الوزاري  املقرر  وفقها  والتي صدر  التيسيرية 
كحصيلة مؤقتة مثال فهاذ السنة بلغ عدد التالميذ في وضعية إعاقة 
املترشحين لإلمتحانات اإلشهادية سنة 2017 على الصعيد الوطني6700 
تلميذ وتلميذة، وفي انتظار النتائج النهائية للناجحين في األكاديميات، 
مختلف األكاديميات اللي غيتعلن عليها في الوقت املناسب، لكننا نقول 
بأن مثال في جهة الرباط -سال القنيطرة وحدها نجح ما مجموعه 357 
تلميذ وتلميذة، منها 27 في البكالوريا و10 منهم حصلوا على ميزة و 114 
على شهادة التعليم اإلعدادي ، 226 شهادة تعليم ابتدائي، بمعنى أن 
اإلعاقة ال تمنع اإلنسان من أن يتميز وال تمنع الطفل أو الشاب املعاق 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملانذ000  

من النجاح في امتحاناته وخصنا نزيدوا في التيسير، دابا احنا عندنا هاذ 
التجربة راكمناها، في املرحلة املقبلة غادي نحاولو ما أمكن ندّعمو أكثر 
هاذ اإلجراءات والترتيبات التيسيرية وغادي نطوروها وغادي نديروها 
إلزامية في املستقبل إن شاء هللا، إذن هذا فيما يخص التربية والتكوين.

فيما يخص يعني تمدرس األشخاص في وضعية اإلعاقة، أيضا كان 
هناك دائما الحديث على واحد اإلجراء ذي أهمية كبيرة اللي هو بطاقة 
الشخص ذي اإلعاقة، متفق عليه على أن هذا البطاقة هي آلية أساسية 
لتفعيل السياسة العامة للدولة املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى 
الرغم من أن الترسانة القانونية منذ سنة 1997 كتأطر هاذ البطاقة، 
إال أنه مع األسف الشديد لم تتمكن الحكومات املتعاقبة من وضع نظام 
ن من إصدار بطاقة الشخص ذي اإلعاقة، مما حال دون 

ّ
محكم يمك

تفعيل بعض الحقوق األولية املرتبطة بالبطاقة، وخاصة مثال في مجال 
النقل، كما أن اعتماد املغرب حاليا لتعريف جديد للشخص املعاق 
يتجاوز تعاريف قديمة، وبهذا الخصوص ينص القانون اإلطار 97.13 
املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، على 
أن الدولة تعمل على إصدار بطاقة خاصة تسمح لهؤالء األشخاص 
على  اإلحالة  مع  قانونا،  عليها  املنصوص  الحقوق  بمختلف  بالتمتع 
نص تنظيمي يحدد شكل ومسطرة وشروط الحصول عليها وهو النص 
التنظيمي الذي لم يصدر بعد، وفي انتظار إقرار النظام الجديد نحن نهتم 
حاليا بالعمل على التنسيق بين القطاعات الحكومية إلصدار هذا النص 
التنظيمي، الذي يحتاج إلى تنسيق والتقائية بين مختلف القطاعات 
الحكومية، وهذا ورش مهم جدا عطيناه اآلن االنطالقة، لكن يمكن أن 
أشير إلى أن الوزارة املكلفة اللي هي وزارة األسرة والتضامن واملساواة 
والتنمية االجتماعية، تمنح تباعا شهادة لإلعاقة لألشخاص في وضعية 
كلما طلبوها  اإلدارية  الحقوق  إعاقة من أجل االستفادة من بعض 
بطبيعة الحال، مثال االستفادة من الحصيص في التوظيف في القطاع 
العام، االستفادة من التعويضات العائلية عن األبناء املعاقين بغض 
النظر عن شرط السن، اإلعفاء من التدريس بالنسبة لرجال ونساء 
التعليم في وضعية إعاقة وغيره كثير، راه كاين هاذ الشهادة كتعطى 
ويمكن أن يستفاد منها للوصول إلى هذه الحقوق في انتظار إصدار بطاقة 
خاصة لهؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة لالستفادة مما تتيحه من حقوق 
لهؤالء األشخاص، صندوق دعم التماسك االجتماعي أيضا آلية أشار 
إليها األخ صاحب السؤال األول على املستوى اإلجرائي، هاذ الصندوق 
تم التنصيص في تدخله على أنه أيضا كيمّول عدد من التدابير الهادفة 
اندماجهم  وتيسير  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  بأوضاع  للنهوض 
االجتماعي، وذلك من خالل توفير مثال أو تمويل تحسين ظروف تمدرس 
األطفال في وضعية إعاقة، اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية 
والبديلة وتشجيع االندماج املنهي واألنشطة املدرة للدخل، املساهمة في 
إحداث وتيسير مراكز االستقبال والتوجيه واملساعدة، وألجرأة خدمات 
هذا الصندوق تم وضع دالئل مسطرية تضبط عملية اإلستفادة منه 
من خالل شروط ومعايير تستهدف بالخصوص الفئات ذات الدخل 

وتم  إعاقة،  في وضعية  األشخاص  املعوزة من  الفئات  أو  املنخفض 
 57  ،2015 له سنة  وقد خصصت  امليداني،  لإلشراف  آليات  إرساء 
 111 مليون درهم و111 مليون درهم سنة 

ّ
مليون درهم، زاد في 2016 وال

2017، وتم في هذا املجال اقتناء عدد من األجهزة الخاصة املعينات 
التقنية البديلة لفائدة 9700 مستفيد ومستفيدة، تم دعم تمدرس 
6000 طفل وطفلة، كما تم ما بين 2015 و2017 تمويل 400 مقاول 
ذاتي في إطار األنشطة املدرة للدخل، وهاذي من بين اآلليات املهمة في 
دعم هذه الشريحة، هو دعمهم ماليا و عن طريق املواكبة وعن طريق 
التأهيل اللي باش يأسسوا املقاوالت ديالهم الذاتية ويولجوها، وهاذي 
من بين اآلليات املهمة جدا، فإلى حد الساعة تم تمويل 400 مقاول ذاتي 
في إطار هاذ األنشطة املدرة للدخل من األشخاص ذوي اإلعاقة وهذا 
�ضيء مهم في هذا املجال، ويتوقع برسم سنة 2017 دعم تمدرس 9000 
البرنامج ديال الدعم  شخص في وضعية إعاقة، بطبيعة الحال هاذ 
االجتماعي هو برامج أولية ألن بدات مؤخرا فقط بهاذ الطريقة الجديدة، 
وغادي نعملو في املراحل املقبلة أو في السنوات في كل سنة غادي نطلعو 
هاذ البرامج ديال الدعم ونطوروها نزيدوها من حيث كما وكيفا ونحاولو 
نعمموها أكثر، ألن كاين دابا اآلن في إطار التعاون الوطني، كاين 59 مركز 
لتأهيل وتقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة، وسيتم الزيادة في عدد 
املراكز وتعميم هذه املراكز في مختلف الجهات وفي مختلف األقاليم، هي 
اآلن معممة في الجهات، ولكن لم تعمم بعد في مختلف األقاليم وهذا 
هو البرنامج املقبل الذي سنحرص عليه، هناك إذن عدد كما قلت، أنا 
فقط اختصرت اإلجراءات اللي كاينة في مشروع املخطط العمل الوطني 
اللي هو مخطط طموح جدا، فيه كما قلت 419 تدبير اللي كيشمل 
مختلف هذه الجوانب اللي شفناها، اليوم عندنا آلية للمتابعة، هناك 
آلية  أيضا  هناك  ولكن  الوزارية،  بين  اللجنة  هي  اللي  للمتابعة  آلية 
أخرى للمتابعة هو اللجنة التقنية التي تسهر على تتبع تنفيذ مختلف 
جوانب هذه االستراتيجية، هناك لجنة تقنية أخرى خاصة باملباريات 
التي يشارك فيها األطفال أو الشباب أو التالميذ ذوي اإلعاقة، هذا حتى 
هو ورش مهم، كنعرفو بأنه كان هناك واحد %7 اللي كانت تتخصص 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في التوظيف في القطاع العام وكنعرفو بأن 7% 
ما عمرنا ما وصلناها ألسباب متعددة معقدة، ولذلك تم تطوير اآلليات، 
تم تطوير اآلليات، أوال تم التنصيص على أنه الناس في وضعية إعاقة 
إيال ما استكملش %7 خاصها تعطى ليهم فرصة ثانية، دائما خاص 
الدعم ديال هاذ اآللية للتوظيف ديالهم، ثانيا تم التحديد ألن املشكل 
اللي كيوقع هو أن %7 معنى ذلك خاص يكون عندنا واحد العدد باش 
نعطيو واحد، يعني إيال عندنا غير 5 املقاعد ما عندهمش، إيال عندنا 6 
ما عندهمش، فلذلك اآلن تم التنصيص على أنه من 5 كيكون عندهم 
الحق في شخص واحد للتوظيف من كل 5 أشخاص، وهذا �ضيء مهم 
أنه فتح إمكانية من خالل املرسوم  للدعم، ولكن األهم في هذا هو 
أخيرا، فتح إمكانية مباريات خاصة لألشخاص املعاقين يتبارون فيما 
بينهم، هاذ اآللية معمرها ما طبقت لحد الساعة، ولذلك نحن في هاذ 
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اإلطار هاذ اللجنة التقنية غتجتمع غادي تحاول تعطينا كيفاش األجرأة 
ديالها، وتقترح علينا مبارة معينة إن شاء هللا باش نديروها لألشخاص 
ذوي اإلعاقة خاصة بهم، باش يمكن نمكنوهم باش يولجو هاذ %7 اللي 
إلى حد الساعة ما عمرهم ما ولجوا ليها، هناك نقاش غني في آخر اللجنة 
الوزارية، وأيضا مع السيدة الوزيرة في القطاع املعني، كيفاش يمكن 
هاذ ال�ضي نوصلوه يولي عملي مايبقاش فقط في القوانين وما كيطبقش، 
مع األسف هاذ ال�ضي سنوات، هاذ ال�ضي كنلقاو صعوبة في الوصول 
إلى %7 ألن هي املباراة العامة خاص عدد األشخاص املعاقين يكون 
كافي، خاص الناس اللي نجحوا منهم يكون فيه %7، وهاذ ال�ضي عادة ما 
كيكونش مع األسف الشديد، لذلك هاذ املبادرة الخاصة باألشخاص 
ذوي اإلعاقة، إذا تمكنا من إجرائها ألن خاص يكون عندنا واحد العدد 
محترم باش يمكن نجريوها، وإن شاء هللا غادي نبداو التجربة ديالها في 

القريب العاجل بإذن هللا.

إذن هذه هي عموما إطاللة عامة فقط على أهم املحاور واإلجراءات، 
وإال فمخطط العمل الوطني هو مخطط غني، مخطط واسع كنتمنى 
تستدعيو السيدة الوزيرة أنا كنقول تستدعيوها للجنة باش تعرض 
املنهجية  أوال  بإجراءاته،  لعرضه  كافي  وقت  إلى  يحتاج  ألنه  املخطط 
ديالو، ثانيا عرض اإلجراءات لتبدون رأيكم حولها، ألنه مخطط طموح 
وألول مرة نتوفر على هذا املخطط مندمج للنهوض بحقوق األشخاص 
أو توفير حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، نحن عندنا أمل ألن هذه 
شريحة، احنا خصنا نعتنيوا بها، هناك عدد من اإلجراءات األخرى 
لم أذكرها، ولكن احنا كنفكروا فيها جديا حقيقة، وخصوصا الدعم 
فيما يخص العناية الصحية بالخصوص، هاذ ال�ضي كاين فيه إجراءات 
انطالقا من بعض  املالية  أنا والسيد وزير  الصباح تحدثت  غير هاذ 
املقترحات اللي كانت كيفاش نطوروها إلى مستوى عملي باش يمكن 
نرفعوا مستوى الدعم لهذه الشريحة الغالية علينا والتي نحن كنهتموا 

بها.شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرالا وي لرئيسلالحكومل،

العدالة  فريق  باسم  الكلمة  بإعطاء  التعقيبات  باب  اآلن  نفتتح 
والتنمية للسيدة النائبة فاتحة الشوباني.

ا أائبللا وي 9لفاتحللا  وباني:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لنوابلاةمل،

قيم  تعزيز  ستواصلون  أنكم  الحكومة،  الرئيس  السيد  ثقة  لنا 
التضامن والتكافل واإلنصاف بما يعزز التنمية البشرية ببالدنا، ونؤكد 
لكم السيد رئيس الحكومة أن االستثمار في األوراش االجتماعية وفي 
مقدمتها تحسين ظروف عيش املواطنين في أوضاع صعبة، هو استثمار 
هو  وسالمته،  وأمنه  الستقراره  مباشر  ودعم  وتعزيز  الوطن  لصالح 
استثمار لصالح الدولة واملجتمع، هو استثمار يوطد أركان االستقرار 

والتماسك االجتماعي.

ا وي لرئيسلالحكومل،

االحتياجات  ذوي  بأوضاع  النهوض  عن  الحديث  بصدد  ونحن 
الخاصة، ال بد أن ننوه بالجهود املبذولة في هذا اإلطار، وفي مقدمتها 
املستميت  ونضالها  كيران  بن  اإلله  عبد  األستاذ  حكومة  مجهودات 
إلخراج القانون اإلطار الذي شكل لحظة تاريخية أسست ملنطق جديد 
من  الهشة  الفئات  لهذه  واإلنصاف  والتكافل  التضامن  قيم  يعزز 
املواطنين، كما ننوه بالدور املشرف للسيدة وزيرة األسرة والتضامن 
وجهودها املتواصلة لخدمة هذه الفئة، ولنا ثقة، السيد رئيس الحكومة، 
أنكم ستواصلون العمل لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار إلنصاف هذه 
العمومية لعقود، ومن  البرامج والسياسات  التي ظلت خارج  الفئات 
ذلك السيد رئيس الحكومة تفعيل حصة 7 % من مناصب الشغل 
لصالح هذه الفئة وتقوية أنظمة الدعم والرعاية االجتماعية واليقظة 
االجتماعية وتحسين شروط املشاركة االجتماعية الكاملة وتعزيز دور 

املجتمع املدني كشريك استراتيجي للنهوض بهذا الورش الهام.

ا وي لرئيسلالحكومل،

حسب البحث الوطني حول اإلعاقة، عندنا 7 داملليون أسرة تتكفل 
بحالة إعاقة أو أكثر، عندنا السيد الرئيس الحكومة مليون و500 ألف 
أسرة متكفلة، عندنا السيد رئيس الحكومة أكثر من 100 ألف أسرة 
متكفلة بشخص في وضعية إعاقة عميقة أو ثقيلة، هاذ األسر السيد 
رئيس الحكومة تعيش حالة استنفار مستمر، وحالة تأهب مستمر، 
وكنعرفوا السيد رئيس الحكومة الفاتورة الباهظة اللي كتقدمها هاذ 
األسر، واللي كتأديها هاذ األسر اجتماعيا واقتصاديا، ومللي كنمشيوا 
وجميع  والريصاني  بودنيب  وصحاري  إملشيل  جبال  القروي  للعالم 
الوضع  يتعقد  وكيزيد  الفاتورة  هاذ  كتزيد  والنائية  القروية  املناطق 
الحكومة  رئيس  السيد  وأنتم  ومأساوية،  سوءا  املشهد  ويزيد  أكثر 
طبيب نفساني مقتدر، كتعرفوا السيد رئيس الحكومة ما يترتب عن 
هذه املعاناة من أضرار نفسية ألفراد األسر الكفيلة ويعمق ذلك من 

اإلحساس بالتهميش واإلقصاء ونقص الكرامة.

وفي ظل هذا الوضع السيد رئيس الحكومة، نطالب الحكومة بوضع 
خطة استعجالية واضحة إلسناد هذا الدور الرئي�ضي لألسر الكافلة، هاذ 
الدور االجتماعي الهام وضمان استمراريتها في أداء هذا الدور الصعب، 
ومن ضمن اإلجراءات املستعجلة السيد رئيس الحكومة تمكين هذه 
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األسر من تعويض مالي مباشر، وبغيناكم السيد رئيس الحكومة تشرفوا 
شخصيا على متابعة هذا اإلجراء الهام، السيد رئيس الحكومة تقوية 
دور مؤسسات التعاون الوطني، مؤسسات التعاون الوطني اليوم كتقوم 
بواحد الدور مهم، لكن السيد رئيس الحكومة هاذ الدور هذا ما كافيش 
االستقبال  لفضاءات  تحول  اليوم  الوطني خاصها  التعاون  مؤسسة 
االجتماعية،  املساعدة  تقنيات  على  والتدريب  والتأطير  واالستماع 
مؤسسة التعاون الوطني السيد رئيس الحكومة خاصها اليوم تولي ألن 
عندنا 59 فضاء خاصها تولي عندنا اليوم في كل قرية مؤسسة للرعاية 
داخل  تعمق  تتزيد  اللي  اليوم  الحاالت  هاد  ورصد  ومراقبة  والتتبع 
التلقائية  االستفادة  الحكومة  رئيس  السيد  كذلك  املغربي،  املجتمع 
من السكن ومن مجموعة من األشكال ديال الدعم االجتماعي، املنح 
الجامعية، برنامج تيسير، السكن السيد رئيس الحكومة، كاينة فئة من 
املواطنين اللي عندهم إعاقة ثقيلة ومتخلى عنهم، هادوا السيد رئيس 
الحكومة نتمنى تخصصوهم ببرنامج للسكن اللي يحفظ ليهم الكرامة 
في حالة ال قدر هللا تخلي األسر، السيد رئيس الحكومة كذلك نريد أن 
نشير إلى أن الوقاية اليوم هي كذلك مهمة وجاءت في برنامجكم، فاليوم 
نريد السيد رئيس الحكومة تقوية برامج الوقاية بشراكة مع الجهات، 

مع الجماعات املحلية في إطار برامج دقيقة ومستمرة.

ا وي لرئيسلالحكومل،

 تنتكلموا كذلك على الحماية، حماية الشخص في وضعية إعاقة 
من االستغالل، اليوم السيد رئيس الحكومة نتابع بقلق تنامي مظاهر 
التسول املحترف واملستغل آلالم ذوي االحتياجات الخاصة، من أطفال 
ونساء ومسنين أمام املساجد، في مفترق الطرقات، في الساحات في 
الواجهات التجارية، السيد رئيس الحكومة التدخل في إنهاء هاذ املآ�ضي 
ال يحتاج ميزانيات بقدر ما يحتاج إرادة، بقدر ما يحتاج وعي، بقدر ما 

يحتاج تعبئة مجتمعية إلنهاء هذه املآ�ضي، وشكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

السيدة  واملعاصرة  األصالة  الفريق  باسم  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائبة حياة بوفراشن.

ا أائبللا وي 9لحيا9لبوفراشن:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

ا وي اتلقا واد9لأمهاتلقآباءلاةطفاللفيلقضذيللإعاقل،

ا وي اتلقا واد9لاملواطأونلاملغاربللفيلقضذيللإعاقل،

تحيللطيبلل لجميع.

بطبيعة الحال استأذنكم جميعا وكذلك املواطنين اللي كيتابعونا 
اآلن في تبسيط اللغة والخطاب من أجل ضمان التتبع واالستفادة، 
رئيس  للسيد  اإلجابة  أو  السيد  تصريح  االهتمام  من  بكثير  تتبعث 
الحكومة، وفي الواقع أنا كنت أنتظر جوابا بكثير من الحرقة و بكثير من 
األسف على ما نحن بصدده، فعال هناك يعني وقع إحصاء وطني ثاني 
في املغرب بشراكة مع املندوبية السامية في 2014 اللي شمالت 16044 
أسرة واللي فعليا كانت واحد حوالي 15 ألف، واللي عطات النتائج اللي 
اعطات واللي صححات املعطى اللي كان فعال، هو أن عندنا 3 داملليون 
و100 و�ضي حاجة ديال املعاقين فعليا من اإلعاقة الخفيفة إلى اإلعاقة 
العميقة جدا، هناك كذلك أسرة على 4 اللي احنا في املغرب حوالي 7 
داملليون ديال األسر و 193 حوالي 7 داملليون و200 أسرة على 4 كلهم 
عندهم معاق في املنزل، أنا منين قريت هاد التقرير وهاد اإلحصاء اللي 
فيه 122 صفحة، بطبيعة الحال اعتبرته خارطة الطريق، وبالنسبة لي 
أنا أي واحد خذا هاذ امللف وال هاذ القطاع انتهى الكالم عنده باش 
يخدم، الواقع غير هذا، اللي وقع لي أنني جاني اكتئاب كبير جدا، وواحد 
وغادي  معكم  نقتاسمهم  غادي  املعطيات،  على  كبيرة جدا  الحسرة 
واقع  كنعطيكم  تضحكوا،  غادي  وال  تحسروا  غادي  واش  تشوفوا 
اللي جابوا اإلحصاء اللي قامت به الدولة مشكورة مع أسميتو، غادي 
95 % منين كنبداوا  بالنسبة للدراسة حوالي  نعطيكم أمثلة، هناك 
من أمي إلى حوالي االبتدائي 95 % من الشباب غير متمدرس كنعتابر 
بأن الشباب اللي هو كاين في اإلحصاء بين 5 حتى 25 سنة اللي جات 
في الوثيقة، هاذوا راه اللي غادي يحملوا الوطن وهما شباب اآلن واللي 
كيتعتابروا أطفال اللي كانوا كيتعتابروا أطفال في 2014، 71 % كذلك 
بدون تعليم، بدون مستوى من 26 سنة فما فوق، وبالتالي ومن هذا 
املنبر تحية عالية للمحامية والنائبة املتألقة حياة مشفوع و كنشكروا 

الناس اللي عطاوها الفرصة أنها تكون اليوم في البرملان املغربي.

البطالة 5 يعني البطالة املغربية اآلن عندنا 10.7، في الوقت اللي 
دار اإلحصاء كانت 10.6 مضروبة في 5، إذن هاد حاولي مليون شخص 
عندهم إعاقة عميقة، واش يجيكم اكتئاب أوال ال، غادي يجي اكتئاب 
وغادي يجي تدمر وواحد الحمل ثقيل جدا على جميع املغاربة ألنهم 
أبناء املغاربة. ولكن ملي كتسمع الحكومة اللي هي عندها هاذ امللف، 
وهي نهار اللي دارت اإلحصاء أشنو قالت؟ قالت: تحديد أنواع اإلعاقة 
وحدة القصور، هدي من األهداف. مزيان ممتاز، هاذ ال�ضي حصل، 
غنفكرو  عاد  حنا  واش  املساعدة.  نوع  تحديد  هو  حصلش  ما  اللي 
على نوع املساعدة؟ واش حنا عقود وعقود عقود وعقود كندورو في 
نفس املكان كنقلبوا على .... بمجرد ما يخالق هاذ صندوق التماسك 
االجتماعي بمجرد ما يخالق اإلنسان عندو معاق فالدار، كنبعثو لو 
بعثة طبية تشوف نوعية اإلعاقة من الخفيفة إلى العميقة جدا، راه 
كاين الناس اللي مساكن كتلة لحم وعظم فالديو ديال واليديهم. كاين 
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الرجال كتحملهم أمهاتهم وتحية خاصة لألمهات واآلباء، ولكن األمهات 
كذلك اللي هما كيرعاو هاد اإلعاقة. أنتم كتعرفو بأن اآلباء املغاربة 
كيكافحو واألسر، وديك األرقام اللي كيعطينا السيد رئيس الحكومة راه 
نجحو هنا وخداو الباك هنا، شكون اللي وصلهم؟ ما�ضي الحكومة اللي 
وصالتهم، األسر واملراكز اللي كتعدد السيد رئيس الحكومة هي مراكز 
وحنا كنعرفوها وكيعرفوها الناس ديال امليدان بأن مركز املعاقين ديال 
مؤسسة محمد الخامس للتضامن واللي هي اشرفت على توزيع خمسة 
ديال املراكز الجهوية. طبعا الوزارة بحال جميع الشركاء اللي في مجلس 
اإلدارة كيساهموا ب�ضي بركة . ولكن املراكز اللي كتمولها الوزارة كتعطيهم 
�ضي بركة، ما كتقدهومش. إذن شنو كيديرو؟ كيتخلصو من الجمعيات 
ومن اآلباء. لعلم الجميع وانا كنعرف بأن بزاف د الناس كيعرفو هاد 
ال�ضي، وكاين ناس اللي عندهم معاقين اآلن فالدار. هو أن القضية ديال 
اإلعاقة هي مسألة أسر، اللي خلق لو �ضي معاق في هاذ البالد كيهزو فوق 
ظهرو، كيخسر عليه، وملي كتكون األسر واعية وقارية كتدير جمعيات 

كتكافح على راسها باش يمكن لها تدير سميتو.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة. باسم فريق التجمع الدستور الكلمة للسيد 
النائب عباس املغاري.

ا أائبلا وي لا ذباسلا ومغاري:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمانل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

أخواتي،لإخوانيلا أوابلاملحترمين،

في البداية ومن هذا املنبر أقدم باسمكم أخواتي النائبات إخواني 
النواب، تحية تقدير وإجالل لكل األسر واألفراد وقوى املجتمع املدني 

في  الرعاية لألشخاص  على ما يبذلونه من مجهودات جبارة لتقديم 

سبحانه  ربي  خلقها  الفئة  هاد  الرئيس  السيد  ربما  إعاقة.  وضعية 

وتعالى ليمتحننا بها. ففشلت كل الحكومات السابقة في هذا اإلمتحان، 

ونجحت أمم غيرنا ال تحمل مبادئنا وال قيمنا اإلسالمية، نجحوا في أنهم 

يعطيوهم الحقوق ديالهم كاملة غير منقوصة. وال أظن السيد الرئيس، 

أنكم ما طليتوش على النتائج تاع البحث الوطني. بينت نتائج البحث 

الوطني الثاني أن نسبة انتشار اإلعاقة على املستوى الوطني، وصلت 

إلى %6.8 سنة 2014. اي لدينا ما يقارب 2.300.000 شخص لديهم 

إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها. كما أن كل أسرة من بين أربعة أسر، 
لديها على األقل شخص وفي وضعية إعاقة مما يمثل %25 من مجموع 

األسرة املغربية البالغ عددها 7.200.000 أسرة، 26 % أقل من 15 

سنة. %64 ما بين 15 ; 59 سنة. %10 فوق 60 سنة.

اإلعاقة من  انتشار  نسبة  أن  املحترم،  الرئيس  السيد  تبين  ولقد 

الخفيفة إلى املتوسطة تتبلغ %64 أي ما يما يمثل94 % من مجموع 

األشخاص في وضعية إعاقة، مما يعني أنه يمكن معالجتها في سن مبكرة، 

إذا توفرت العزيمة واإلمكانيات املادية والتقنية ألسرهم، من هاذ الباب 

الدولة كتحمل املسؤولية في إصابة بعض األشخاص بهاذ اإلعاقة هذه، 

وفي تقرير سابق السيد الرئيس للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

كشف التقرير أنه ولوج األشخاص إلى الخدمات الصحية ضعيفة جدا، 

أما الخدمة الصحية الخاصة فهي شبه مستحيلة، نظرا الرتفاع التكلفة 

املادية لهذه الخدمات، أما الولوج إلى التشغيل سيظل بالنسبة لهذه 

الفئة الهشة محدود جدا، واألدهى واألمر السيد الرئيس املحترم أن 
%66 من األشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم، وهو ما يعادل مليون 

و500 ألف شخص، %19 لديهم مستوى أولي من التعليم، %9,5 لديهم 

مستوى التعليم الثانوي، وفقط %2 لديهم مستوى عالي من التعليم، 

فالقانون اإلطار اللي تكلمتوا علي السيد الوزير املحترم املتعلق بحماية 

حقوق األشخاص في وضعية إعاقة كرس املقاربة اإلحسانية، واعتبرهم 

مستفيدين من الخدمات وليسوا أصحاب حقوق، والتأكيد على سيادة 

املقاربة الطبية واملنظور الفردي لإلعاقة، هاذ القانون السيد الرئيس 

ال يرقى إلى تطلعات األشخاص في وضعية إعاقة، ومنظماتهم وأسرهم، 
وال يتما�ضى مع اإللتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق بحماية حقوق 

هذه الفئة والنهوض بها، هاذ القانون نعتبره مبني على اإلرتخاء وليس 

اإللزامية، وليس اإللزامية، لهذا كله نطالبكم السيد الرئيس املحترم 

باستصدار قانون جديد متعلق باملساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص 

لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، يتضمن الحق في التعويض 

عن العجز ومجانية العالج والحق في التوظيف والعمل، ألنه ال يمكن 

السيد الرئيس الحديث عن حماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

في التشغيل إال بوضع قانون ملزم للحصص، الكوطا لولوج الوظيفة 

العمومية وإصدار قانون تنظيمي يحدد الحصص في القطاع الخاص، 

تشغيل  إلى  تسعى  التي  املقاوالت  لفائدة  تحفيزية  إجراءات  ووضع 

األشخاص في وضعية إعاقة، وإجراءات جزائية بالنسبة للتي تخالف 

مقتضياته، القانون اللي تكلمتوا عليه السيد الرئيس املحترم رقم 3.10 

املتعلق ب

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعيدة 

آيت أبوعلي باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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ا أائبللا وي 9لسذي 9لآي2لبوعلي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمين،

رئيس  السيد  قدمه  اللي  التقرير  هذاك  سمعت  ملا  الحقيقة  في 
الحكومة، كنت كنتمنى أنه بدل ما نعبرو فيه على شنو بغينا نديرو 
نكونو على األقل أعطينا أشنو تدار، ألنه في الواقع هذيك األمور اللي 
التعليم، منها الشغل، هاذي  قريناها منها الوقاية، منها الولوج، منها 
كلها هي حقوق أقرها الدستور لهذه الفئة التي تعتبر أوال وقبل كل �ضيء 

مواطنين مغاربة يتساوون في الحقوق في الدستور.

فيما يخص املسألة ديال الولوج وأنا بغيت نم�ضي مع البناء اللي بنى 
به السيد الرئيس هذاك التقرير ديالو، هاذ املسألة ديال الولوجيات 
هي جات بهدف أسا�ضي، وهو استقالل هاذ الناس ذوي االحتياجات 
الخاصة، استقاللهم الذاتي، أنا ما بغيتش نتكلم على �ضي مكان آخر، 
أنا بغيت نتكلم غير على الرباط، الرباط العاصمة، الرباط النموذج، 
على  كنتكلمش  ما  الخامس  في شارع محمد  غير  كنطلعوا  وحنا  اآلن 
شارع واحد آخر، ليس فيه بالنسبة لعالمة التشوير ما يمكن الكفيف 
وضعيف البصر من أنه يعرف الحق ديالو إمتى ياعدا الطريق وإمتا 
يوقف، كذلك هاذ املحطة ديال القطار ديال الرباط أيضا فيها معاناة 
اللي كيركبوا وكينزلوا فيه غيعرفوا اشنو هي املعاناة ديال الناس اللي 
عندهم إعاقة حركية، السكن االقتصادية اللي كتبنيه الدولة براسها، 
ديال   3 وفيه   ASCENSEUR فيهش  ما  ولوجيات،  فيهش  ما  كتبنيه 
الطوابق و 4 ديال الطوابق، هاذي الدولة براسها ما تتوفيش بإللتزامات 
ديالها، املدارس والبنايات ديال املدارس ما فيهاش الولوجيات، خاص 
لواحد يم�ضي يعيش مع املعاق الحركي كيفاش أنه كيكون عندو القسم 
أنه  ديالو  الزمالء  الثاني وكيضطروا  الطابق  في  أوال  الطابق األول  في 

يحملوه بين األيدي ديالهم باش يحضر في القسم مع التالميذ للدرس.

فيما يخص التعليم، التعليم هو الوسيلة األساسية بغض النظر أنه 
هو اللي كيعطي اإلنسان إنسانيتوا كذات مفكرة، هو الوسيلة األساسية 
ديال التكوين وكذلك تمكين الفرد من الولوج إلى سوق الشغل، قلتم 
التميز، صحيح وكم من  الحكومة اإلعاقة ال تمنع من  السيد رئيس 
ذوي اإلعاقات عباقرة وأنتجوا، ولكن لألسف في ظروف غير الظروف 
التي نعيش فيها نحن، ألنه ليس هناك توفر لشروط متكافئة للتدريس 
وللتعلم والتكوين، وهذا ما يفسر كيف أنه ملا كنوصلو للتعليم العالي يا 
هللا عندنا %1.80 من ذوي االحتجاجات اللي كيوصلوا للتعليم العالي، 
وحتى هاد 1.80 % السيد رئيس الحكومة ما كنقدروش نشتغلوهم، 

املجازون  ونلقاو  الخامس  محمد  لشارع  نخرجو  أنه  القلب  في  ويحز 
املعطلون من املكفوفين كيمدوا يديهم للحسنات، وهذا هو اللي كيفسر 
كيفاش أنهم في املسيرة املطلبية ديالهم لوال ألطاف هللا كانوا كيطلبوا 
أنهم يحرقوا روسهم، الشغل هو باش كتحقق الكرامة، باركة قلتوا 
عمركم ما قدرتوا توصلوا 7 %، إذن قولوا لينا انتما اللي مسؤولين 
شنوهي التدابير واإلجراءات اللي بغيتو تعتاتمدوا عليها باش توصلوا 
لهاد 7 %، التكفل االجتماعي غائب وكتبقى األسرة كتخوذ بوحديتها في 
معاناتها اليومية، ال من حيث التكاليف وغيرها وحتى أنهم كيوصلوا أنهم 
يمدوا يديهم، إذا كانت الحكرة ديال املواطن العادي وحدة، فحكرات 

هاد املواطنين متعددة.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد النائب 
محمد املالحي.

ا أائبلا وي لمحم لاملالحي:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

فعال السيد رئيس الحكومة هاذي ما�ضي مزايدة اللي كنبغيو ننطالقو 
الحكومات  جميع  الحقيقة  في  هي  اللي  وإطار  واقع  هذا  ولكن  منها، 
السابقة على أن انكبت على واحد املجموعة ديال املشاكل هاذ ذوي 
االحتياجات الخاصة، وبالدنا عندها واحد اإلطار ديال التعامل وديال 
السلوك وديال التكافل ما بين املجتمع وما بين هاذ الفئة، وفعال نحن 
في الطريق الصحيح، وهذا اللي كيبرهن على أن بالدنا اليوم كتاخد 
واحد املجموعة ديال األمور اللي هي كيمكن نعتز بها، ويمكن نعطيو 
واحد املجموعة داألمثلة الحية في هاذ املضمار هذا، ولكن السيد رئيس 
الحكومة كاين واحد مجموعة إكراهات اللي هي واقع خصنا نتداولو 
فيها ونعطيو واحد األمر اللي هو يعني عمل ديال املجتمع وعمل ديال 

الحكومة وعمل ديال املؤسسات.

ا وي لرئيسلالحكومل،

الجهات،  ديال  املستوى  على  يتشخص  خصو  هذا  العمل  هاذ 
ألن الجهات اليوم عندها واحد الدور يعني كبير وعلى أنه الحكومة في 
تفعيل الجهوية املوسعة، على أنه هاذ األمر هذا خصو يأخذ هذا املجرى 
الطبيعي ديالو في مجموعة من املؤسسات اللي هي حتى هي خصها تأخذ 
الدور ديالها، كذلك السيد رئيس الحكومة الدور ديال املنتخبين والدور 
العمل  فهاذ  ينخرطوا  كلهم خاصهم  هاذو  اإلقليمية،  املجالس  ديال 
باش تكون حنا عند دولة املؤسسات اللي هي كنبنيو واحد االستراتيجية 
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هي  اللي  منهجية  واحد  معقولة،  هي  املنهجية  فيواحد  ديالنا  العمل 
نبنيوبه  اللي كيمكن  تشاركي،  اللي هو  العمل  لواحد  نوصلو  كيمكن 
اللي هي  الطريقة ديال بالدنا ونتخلصو من واحد املجموعة داألمور 
كيمكن حنا، حنا ما كنعملوش السيد رئيس الحكومة الديماغوجية، 
ولكن بالدنا محتاجة يعني رجاالت ديال الدولة، اليوم يقوم بالواجب 
ديالهم، وعلى أنهم يتكلفوا ويتكفلوا بواحد املجموعة دالحقوق اللي 
هي كيمليها عليهم الدستور وكيبنيها عليهم الغيرة الوطنية، ألن جاللة 
امللك نصره هللا ما فتئ حفظه هللا على هاذ األمر على أنه أنشأ مؤسسة 
اجتماعية، وأنعم عليها بأن تحمل إسمه الكريم، وهذا بحق مثال رائع 

في األبوة والعطف والعناية.

ا وي لرئيسلالحكومل،

حنا خصنا تكون عندنا نفس املنهجية ونفس العمل ونفس التقدير 
ونفس السلوك باش يمكن نهجو واحد العمل اللي هو عندو واحد اإلطار 
ديال التكامل داألخالق والسلوك، باش يمكن بالدنا ما نبقاو�ضي نعملو 
واحد اإلطار ديال املزايدة، وعلى أنه كل واحد كيبغي يرمي الكرة على 
طرف آخر، وهاذي هي واحد الغصة اللي كنحسو بها على أنه ما يمكن�ضي 
ناكلو السيد الرئيس في الطبسيل ويمكن نعملو فيه واحد الحاجة اللي 
هي مخالفة لألخالق، فلهذا هاذي بالدنا وبالدنا خص تكون عندنا واحد 
الغيرة عليها، وبهاذ الغيرة يمكن نبنيو املؤسسات ديالنا، وشكرا السيد 

رئيس الحكومة.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة، الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية، السيد النائب رشيد الحموني.

ا أائبلا وي لرشي لالحموني:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

أعتقد أن قضية ذوي االحتياجات الخاصة ال ينبغي أن تخضع ال 
للمعارضة وال لألغلبية، ألن هذا قضية مجتمع، قضية كتهم الحكومة، 
كتهم البرملانيين، كتهم املواطنين كذلك، كلنا خصنا نتحملو مسؤوليتنا 
الجانب  الحقوقي وليس من  الجانب  نتعاملو معاها من  فيها وخصنا 
الحكومات  الحكومة،  رئيس  السيد  مشكورة  اإلحسانية،  واملقاربة 
السابقة قامت بمجهود على املستوى التشريعي، على مستوى تخصيص 
تخصيص  االجتماعي،  التماسك  صندوق  الدعم  من  جزء  واحد 
السيد  األسف،  مع  ولكن  للمباريات،  بالنسبة  الكوطة  واحد  كذلك 
الكلمة ديالكم ما كيطبقش  في  ال�ضي كيما جا  رئيس الحكومة، هاذ 
وما كنلمسوهش في أرض الواقع، خص املراسيم اللي كتخرج خصها 
تبطّبق، وعندي أمثلة من إقليم بوملان وأقاليم أخرى اللي دوزوا الناس 
هاد  تطّبق  مستقبال  كنتمناو  املراسيم،  هاد  كتطبقش  وما  مباريات 

املراسيم اللي كتخرج.

ا وي لرئيسلالحكومل،

أدعو جميع املواطنين ولو من باب التخيل يعيشوا ويحاولوا يتخيلوا 
كيفاش كتعيش األسر ديال هاذ الناس هاذو، راه معاناة السيد رئيس 
الحكومة جد، جد، جد صعبة، كيما جا في الخطاب ديالكم، وكنثمنوه 
خاص غير التفعيل ديالو وهي املقاربة ديال الحد من أسباب هذا اإلعاقة، 
ب 

ّ
والتصدي ألسبابها من بينها الزواج ديال األقارب من بينها ما كتطل

والو كتّدار في دول قريبة، تحليلة من بعد الوالدة كتّدار كنعرفو هاداك 
السيد واش ديك الغدة الدرقية كتستعمل، ايال كانت عندو ما كتفرزش 
يمكن لو يتعالج داك الطفل وكنتجنبو اإلعاقة، هاذ التحليلة خصها 
تبقى تّدار بمجرد اإلنسان ما يتولد، كذلك بالنسبة لصندوق التماسك 
االجتماعي، مشاريع اقصت املناطق النائية، ما يمكنش حرمتوهم من 
الجبل اشمن  في  املوا�ضي واحد  تربية  مشاريع فالحية ومشاريع ديال 
 CENTRE مشروع غادي يدير، حصرتوه في الخدمات؟ واش غادي يدير
DE.PHOTO.COPIE في الجبل أ السيد الرئيس، حشومة، خاص إعادة 
النظر في املقاربة، وكنتمناو التفعيل ديالها ألن كاين قوانين، كاين قوانين 

مؤطرة، ولكن التفعيل ديالها كنتمناو يتفعل، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب الشناوي.

ا أائبلا وي لمصطفىلا  أاقي:

تحية واحترام وبعد للجميع، أظن أنه مع ترديد نفس الكالم من 
طرف الحكومة سنستمر في نفس الوضع، وتستمر معاناة األشخاص 
في وضعية إعاقة إذا لم تغير الدولة والحكومة مقاربتها في التعامل مع 
هاذ الفئة من الساكنة، فعوض املقاربة الرعائية املعمول بها منذ زمن 
إلى اآلن، يجب اعتماد مقاربة حقوقيةUNE.APPROCHE.DRIOT، ألن 
األمر يتعلق بمواطنين لهم نفس الحقوق كباقي املواطنين كما تنص على 
ذلك املواثيق الدولية ودستور البالد، ويتمثل هاد املقاربة في احترام 
كرامة األشخاص واستقاللهم الذاتي وعدم التمييز وإشراك األشخاص 
البشرية، وضمان  البشري والطبيعة  التنوع  ذوي اإلعاقة كجزء من 
تكافؤ الفرص واملساواة بين الرجل واملرأة وضرورة أن تتحمل الدولة 

مسؤوليتها وتقوم بواجباتها، عوض نقلها إلى الجمعيات.

بالفعل،  طبقت  إذا  كذلك  فستكون  مهمة  القوانين  كانت  إذا 
اآلن،  إلى  تنظيمية  بدون نصوص  زال  ما  للمكفوفين   1983 فقانون 
البرملان،  داخل  فيها  بما  يطبق  ال  ولكن  موجود  الولوجيات  وقانون 
والقانون اإلطار علته يبقى حبر على ورق إذا لم تخرج نصوص تشريعية 
والنصوص التنظيمية املتعددة، وفي نظرنا يجب باألساس التركيز على 
الفئة وضمان حقها في ذلك،  التربية والتكوين والتعليم لهذه  مجال 
في الصحة والرعاية الصحية الخاصة والتغطية  إلى حقها  باإلضافة 

الصحية الشاملة، شكرا.
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ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على 
التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

ا وي لسذ لهللالا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

أشكر جميع األخوات واإلخوان، السيدات والسادة النواب، على 
مالحظاتهم وتعقيباتهم التي أنصت إليها باهتمام كبير، غير أنا غادي 
نؤكد لكم واحد القضية، اسمحوا لي، راه ساهل نلقيو اسمو، دابا 
أنا األمية اليوم، األمية، األمية اليوم إيال درنا لها لدى األشخاص دوي 
اإلعاقة، شكون اللي مسؤول عليها؟ حنا ياهلل 3 شهور، حتى 5 سنين ما 
كافياش نقولو املسؤولية، راه املسؤولية متراكمة، غير اسمع لي، خمس 

سنين ما كافياش، عالش؟ ألن واحد...

ا وي لا رئيس:

االستماع.

ا وي لسذ لهللالا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

غادي نشرح لك، غير باش نقول بأن راه املسؤولية راه وطنية عالية، 
هذا ورش يحتاج إلى تفكير، مثال الولوجيات، ايال جينا راه غادي نجيو 
انت رئيس جماعة غنجي عند للجماعة ما نلقاش الولوجيات، كتغوت 
علي هنا وانت ما دايرش الولوجيات، كنلقى التوظيفات وغير اسمع، 
كنلقى التوظيفات في عدد من الجماعات أو في الجهات، الجهات باقي 
بدات ياهلل جديدة حتى هي، ولكن في الجماعات ما كتراعيش %7، ما�ضي 
أنا عبرت، ما�ضي الناس ما باغينش،  ماكتراعيهاش كتلقى صعوبات، 
ما�ضي ماكاينش إرادة، ولكن فاش جاو يطبقوا %7 كانت صعوبات، حنا 
دللنا الصعوبات، بعض املرات كيكون غير 5 دالناس اللي كاينين مثال، 
هذا خصو 5 داملهندسين، 5 ما�ضي 15 ألن %7 يعني خاص يكون 15 
عاد كنديروا واحد، كيكون 5 ما كيعطينيش باش يكون ألن ما عندوش 
هاديك 7 % ما غادي تكونش، آش كيدير ما كيكونش، قلنا إذن ما 
ننتظروش حتى يكون عندنا 15 واحد في املباراة فقط 5، 5 ، إيال عندنا 
5، اآلن في آخر إجراء كنفرضو عليهم يقبلوا شخص معاق من الناجحين 
ولو لم يكن من 5 األوائل، هذا هو املعنى الفلسفة، هذا تطوير، كنديروا 
واحد اإلجراء كنديروه كدولة كحكومة جميعا، ولكن عمليا كنلقاوا 
صعوبات كننتابهوا ليها كنصححوا الصعوبات هذا هو املقصود من 
هاذ ال�ضي كامل، هادي النقطة األولى. النقطة الثانية اإلخوان اللي قالوا 
اإلطار هو اسميتوا  القانون  مقاربة إحسانية، مقاربة حقوقية هذا، 
القانون اإلطار للنهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو كيدل على 
الحقوق، الصحة، التمدرس، املشاركة السياسية، الترفيه، الولوجيات 
كحق، ما كاينش هاذ املقاربة اإلحسانية التي ال يمكن أن نلغيها في واحد 

والدليل  حقوقية،  مقاربة  هي  املقاربة  ديال  األساس  ولكن  الجانب، 
عليه أننا غادين نحو فرد إلزامية الولوجيات، إلزامية الولوجيات في 
املستقبل، غاديين ليها تدريجيا، البنايات القديمة بحال دابا البرملان 
بناية قديمة، ما كاينش الولوجيات في بعض املسالك هاذي، واش غادي 
نهدموها كلها، خاصنا نديروا آليات تقنية اللي نسهلو بها الولوج ديال 
األطفال، ولكن الولوجيات يعني بالطريقة الفنية اللي خاصها تكون هذا 
غادي يتفرض بالنسبة للبنايات الجديدة، وال عندنا 5 ديال القرارات 
مشتركة بين الوزارات، راه السيدة الوزيرة جابتهم ليا باش نوقعوهم 
إلى وقعناهم في األسابيع املقبلة غادي تاولي أي بناية جديدة، أي بناية 
جديدة ملزمة باش تكون فيها وولوجيات وفق مواصفات تقنية معينة، 
هذا في املستقبل، بالنسبة للبنايات القديمة غنتشوفوا كيفاش خاصها 
التطوير، ولكن على كل حال الدولة هي كدولة ملتزمة أي بناية رسمية 

جديدة تكون فيها الولوجيات محترمة وموجودة، إذن خاصنا..

بالنسبة لإلدماج املنهي اللي هضرنا عليه عندنا ثالثة ديال األمور 
بالنسبة للتشغيل، بطبعة الحال واخا نديروا 7 % يمكن منوصلوش 
ليها ألسباب معينة، ألسباب تقنية، ولكن حنا فين مشينا، مشينا قلنا 

ثالثة ديال اإلجراءات غنرجع ليها..

باألشخاص  خاصة  مباريات  تنظيم  إمكانية  هو  األول،  اإلجراء 
املعاقين، قلت بأن هذا هو اللي غادي نحرصو عليه في املستقبل نديروه 
قريبا، دابا عندنا شوية ديال اإلشكاليات، خاصنا نشوفوا هاذ املباريات 
كي غادي نديرو ليها ألن خاص يتجمعوا فيها واحد العدد من األشخاص، 
من املناصب املتبارى عليها، اللجنة التقنية كاينة، طلبتها السيدة الوزيرة 
قدامي كنطلب منها تجمع اللجنة التقنية تدرس لي املباراة القريبة اللي 
غادي نديرو فيها املباراة مشتركة، الحكومة قابلة، جميع القطاعات 
قابلين خاصنا غير نلقاو املدخل، ألن هاذ املباراة املشتركة خاص تكون 
مباراة فيها هيئات مشتركة بين عدد من الوزارات، هاذي كتطرح شوية 

ديال اإلعداد، خاصها إعداد.

النقطة الثانية اللي هضرت عليها، وهي التنصيص على إمكانية إعادة 
إجراء املباراة الخاصة باملناصب املخصصة لذوي اإلعاقة التي تبقى 
شاغرة وإلزامية توفير التدابير التيسيرية من املترشحين ذوي اإلعاقة 
للتمكين من إجراء هاد املباريات، هاذ املسألة ديال األولى شنو هي، من 
قبل فاش يا هللا بدات 7 %، إيال ما جاوش ما كانوش عدد املعاقين اللي 
دوزوا واللي جابوا املعدل مثال واخا ما يكونش من األوائل ما لقينا 7 %، 
هاديك املناصب مباشرة كدوز لألشخاص اآلخرين غير ذوي اإلعاقة، 
هذا كان في البداية، ومن بعد تبينا بأن هاذ القضية خصنا نراجعوها، 
اآلن إلزامية تعاد املبارة لألشخاص ذوي اإلعاقة، خاص حتى نستكملو 
هاديك 7 % على األقل مرة واحدة، إذن هذا إجراء، إجراء نتمناوا على 

هللا يمكننا باش نفعلوا...

بالنسبة لإلدماج املنهي في القطاع الخاص، كان تم لقاء وطني، تنظم 
واحد اللقاء وطني بين القطاعات الحكومية واالتحاد العام ملقاوالت 
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والجمعيات  أيضا  النقابية  املنظمات  فيه  شاركات  وكانت  املغرب، 
والتدابير  البدائل  ملناقشة  الدولي،  العمل  مكتب  وخبراء  املختصة 
الكفيلة بتوفير هذا الحق في الشغل لألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع 
الخاص. وترتب عن هذا اللقاء عدد من التوصيات وواحد التوافق مع 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب والقطاع الخاص باش ندفعو في هاذ 
االتجاه، تكون واحد الحصيص معين يتعطى لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وهذا سنعمل على تفعيله في املستقبل القريب مع القطاع الخاص. 
وكنشكر اإلخوان ديال القطاع الخاص ألن هما قابلين يمشيو في هاذ 

االتجاه وقابلين حتى هما ينخارطوا في هاذ الورش اللي هو ورش مهم.

املحور الثالث دائما في املجال املنهي أو التشغيل، هو التشغيل الذاتي 
اللي قلنا حنا كندعموه وكنحاولو التأهيل واملواكبة إلنشاء املقاوالت 
الذاتية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة اللي بغاو يديرو هاذ العملية. 
وقلنا بأن هاد العملية انطلقت منذ فترة، وأنها اآلن تمولت 400 مقاول 
ذاتي، يمكن كلهم ما ينجحوش ألن كنعرفو املقاول الذاتي أيا كان، أحيانا 
األشخاص  كنساعدو  مما  أكثر  نساعدوهم  ولكن  صعوبات،  كتكون 
اآلخرين باش يمكن يديرو املقاوالت ديالهم. هاذي أيضا راه حتى هي راه 

واحد الورش مهم وغادي ندفعو فهاد الورش.

وغادي  نيسرو  غادي  حنا  عليه،  هضرت  راه  للتمدرس  بالنسبة 
بالتمدرس في املستقبل. اآلن فعال  نطورو اآلليات واألدوات الخاصة 
كاين شوية ديال الصعوبات ولكن غادي نطوروها. بالنسبة للبطاقة، 
أنا جيت كنعتارف كنقول بأن ما سبق  البطاقة  اللي قالوا  اإلخوان 
...الحكومات السابقة وعدد من اإلخوان اللي انتقدوراه كانوا مشاركين 
كنعنيو  السابقة  الحكومات  باملناسبة،  السابقة  الحكومات  في  هما 
عشرين سنة، ألن هاذ ال�ضي تراكم، نتيجة تعقد هذا املوضوع، صعوبة 
هذا املوضوع، حنا كنطوروه باستفادة من التجارب الدولية تدريجيا. 
الحكومة  ديالها اآلن، فاش تشكالت هاد  الدراسة  البطاقة كنعاودو 
الجديدة، غادي نحاولو ما أمكن نخرجو هاذ البطاقة في أي أفق؟ أنا ال 
أستطيع أن أعد ب�ضيء في هاذ املجال، باش نقولها لكم بصراحة. ولكن 
أريد أن أوجه في األخير تحية خاصة إلى جمعيات املجتمع املدني اللي 
كتشتغل في مجال اإلعاقة، اللي هي الحمد هلل كثيرة ونشيطة وفاعلة 
ومتطوعة، وهي شريك أسا�ضي للسلطات العمومية في هذا املجال ألنهم 
كيقوموا بواحد الجهد كبير، وأيضا أريد نديرو واحد التحية خاصة 
أيضا إلى الجمعيات، ما�ضي املشتغلة في مجال اإلعاقة، ولكن جمعيات 
األسر، األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة ألن هما اللي كيعانيو أكثر، 
حنا في البداية قلنا بأن املعاناة ديال األسر كبيرة، حنا عارفينها وعندنا 
إحساس كبير بها.. وما تنساوس بأن أنا كطبيب نفساني راه العمر ديالي 

دوزتو كنعالج أنواع كثيرة من أنواع اإلعاقة، وشكرا جزيال.

ا وي لا رئيس:

النائبة  الكلمة للسيدة  الثاني بإعطاء  إلى املحور  شكرا، نمر اآلن 

يتعلق  الثاني  املحور  األغلبية.  ومجموعة  فرق  باسم  فتيحة سداس 
بالسياسة العقارية ودورها في التنمية االقتصادية، السيدة النائبة.

ا وي 9لا أائبللفتيحللس اس:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، حول مقاربة حكومتكم 
لتأهيل قطاع العقار ببالدنا، وكيفية معالجة االختالالت التي تعتريه، 
االقتصادية  املنظومة  في  أساسية  ركيزة  يشكل  وأنه  خصوصا 

االجتماعية، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، في نفس املوضوع، الكلمة اآلن للسيد النائب 
ياسين دغو باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا أائبلا وي لياسينلدغو:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة، حول مدى توفر الحكومة 

على استراتيجية واضحة املعالم بخصوص السياسة العقارية؟ وعن 

اآلليات املعتمدة من أجل تفعيل هذه االستراتيجية؟ تلك السياسة 

مرتكزة  تكون  وأن  املعالم،  واضحة  تكون  أن  الرئيس  السيد  نريدها 

على برامج فعالة، تتسم بالحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة 

وتثمين الرصيد العقاري الوطني، مما يستوجب ضرورة اعتماد سياسة 

مندمجة ومتكاملة بين كافة املتدخلين محليا وجهويا ووطنيا، ملا يضمن 

االقتصاديين  الفاعلين  وتطلعات  املواطنين  النتظارات  االستجابة 

واملستثمرين؟ وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.
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ا وي لسذ لا  ينلا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

مرة أخرى أشكر األخوات واإلخوان النواب املحترمين والفرق التي 
طرحت موضوع السياسية العقارية للدولة، وما هي خطة الحكومة في 
املستقبل القريب في هاذ املجال؟ يمكن نقولوا بأنه اإلشكاالت ديال 
ناتجة على أن  العقار في املغرب هي إشكاالت معروفة، هي إشكاالت 
البنية العقارية في املغرب مركبة، معقدة، وناتجة عن تداخل مجموعة 
وتشكو  وغيرها،  واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية  العوامل  من 
بالخصوص مما يلي: باختصار تشكو أوال من ترسانة قانونية في حاجة 
إلى التحيين في حاجة التحديث وفي حاجة إلى املالءمة، تشكو ثانيا من 
وهناك  محفظة  عقارات  فهناك  املغربي،  العقاري  النظام  ازدواجية 
عقارات غير محفظة، وباملناسبة العقارات املحفظة قليلة جدا باملقارنة 
مع العقارات الغير محفظة، فغالبية النسيج العقاري في املغرب غير 
هشاشة  أولها  واإلكراهات،  الصعوبات  من  جملة  ويواجه  محفظ، 
لهذه  القانونية  الوضعية  استقرار  عدم  واملادية،  القانونية  وضعيته 
العقارات،  الواردة على هذه  العينية  الحقوق  العقارات، عدم إشهار 
تعقد مسطرة الخروج من الشّيع، وغيره من اإلشكاالت التي تعترض 

هذه العقارات؛

التحفيظ  نظام  مستوى  على  إشكالية  هو  ثالث  إشكال  هناك 
العقاري، واالشكاليات املرتبطة بالطابع االختياري للتحفيظ للمالك، 
مرتبطة بارتفاع أحيانا كلفة التحفيظ، املرتبط أحيانا بتعّقد املساطر أو 

بطء مسطرة البت في التحفيظ عند وجود التعرضات إلى آخره؛

هناك رابعا اإلشكال الرابع تعدد وتنوع الهياكل العقارية، هذا من 
االشكاليات التي تواجهنا جميعا ويواجهها الكثير من الناس اللي كيواكبو 
هاذ ال�ضي ديال العقار، هناك ملك الدولة العام وهناك ملك الدولة 
للجماعات  الخاصة  األمالك  هناك  الغابوي،  امللك  هناك  الخاص، 
الترابية، هناك أرا�ضي الجموع، أرا�ضي الجيش، هناك أرا�ضي األوقاف، 
فالهياكل العقارية يعني متنوعة ومتعددة وأحيانا في عالقاتها فيما بينها 

معقدة؛

وهناك أخيرا تعدد الفاعلين املؤسساتيين في تدبير العقار، مما يطرح 
إشكالية كبيرة اللي كتسمى إشكالية اإللتقائية، وإشكالية التحصيل، 
فين وصلنا دابا السؤال كيقول أشنو هو اللي غادي نديرو في الحكومة 
حنا أش غادي نديروا دابا؟ هناك أوال البد أن نشير إلى أنه املناظرة 
هاذ  من  الرغم  على  يعني  للدولة  العقارية  للسياسة  األولى  الوطنية 
املشاكل كلها، يا هللا درنا األولى سنة 2015، فهمتيني، واقترحت هاذ 
املناظرة معالم اإلصالح، بطبيعة الحال حنا غادي ناخذو التوصيات 

ديال هاديك املناظرة هي اللي غادي نعتامدوها على العموم باش منها 
نخرجوا املالمح املقبلة ديال اإلصالح، معالم هاذ اإلصالح فيه:

أوال: اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وواضحة في هاذ املجال؛

ثانيا: مراجعة تحيين الترسانة القانونية املعقدة واملتشعبة املؤطر 
للعقار بشقيه العمومي والخاص؛

الفاعلين  تدخالت مختلف  لعقلنة  املالئمة  اآلليات  اعتماد  ثالثا: 
املعنيين بتدبير قطاع العقار؛

رابعا: الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري؛

وأخيرا االستثمار التكنولوجيا الرقمية في هذا املجال، وفيه عدد من 
املجاالت األخرى ديال اإلصالح.

الوزارية  اللجنة  أحداث  أوال  املناظرة  بعد  املتخذة  اإلجراءات 
الدائمة للسياسة العقارية، هادي تحدث في 2016 ماي 2016 وهي آلية 
ضرورية ومهمة ألن هي اللي غادي تمكن من اإللتقائية ديال السياسات 
وجمع مختلف القطاعات الحكومية وأيضا حتى املؤسسات العمومية 
املرتبطة بهذا املوضوع حول طاولة واحدة لتنتج عنهم سياسة عمومية 
واحدة وأيضا قرارات تتحقق فيها اإللتقائية، إذن هاذي اللجنة الوزارية 
الدائمة للسياسة العقارية وهاذ اللجنة غادي نعقدو إن شاء هللا اللقاء 
القليلة  األسابيع  املقبلة،  األسابيع  في  األول  ديالها  االجتماع  ديالها، 
املقبلة، واش شهر واش شهر ونصف املهم غادي نشوفوا، وغالبا في 

شتنبر.

ثانيا: اإلجراء الثاني اإلجراء األول بعد املناظرة، اإلجراء الثاني إعداد 
أو الشروع في إعداد االستراتيجية الوطنية للعقار، هاذ الورش ديال 
إعداد االستراتيجية الوطنية للعقار، هذا تم فيه واحد دخل للبرنامج 
ديال اللي غتمولوا برنامج هيئة تحدي األلفية عن طريق وكالة تحدي 
األلفية املغربي وهي مؤسسة عمومية مغربية أحدثت لتنفيذ برنامج 
التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية بغالف إجمالي قدره 450 مليون 
دوالر، وسيتم هذا جزء من هاذ البرنامج فقط، ألن فيه أجزاء أخرى، 
و سيتم إعداد هذه االستراتيجية وفق منهجية دقيقة ومقاربة تشاركية 
في هذا االتجاه، سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى 6 أشهر في إطار 
التشاور مع مختلف الفاعلين واملتدخلين على مستوى كل جهة سواء 
كانوا عموميين أو خواص أو مجتمع مدني أو غيرهم، وسيتم تتبع تنفيذ 
هذه االستراتيجية في إطار نفس برنامج الشراكة للتأكد من حسن تفعيل 
مضامينها وفق خطة عمل محكمة تتأسس على أحسن ممارسات في 

مجال تتبع تنفيذ السياسات العمومية دوليا.

لذوي  الساللية  األرا�ضي  تمليك  في  الشروع  هو  الثالث  املحور 
الحقوق، ونحن نعرف أن األرا�ضي الساللية من بين أعقد اإلشكاالت 
املوجودة في مجال العقار منذ االستقالل إلى اليوم، تنفيذا للتعليمات 
امللكية السامية سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة التمليك 36 ألف 
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الغرب  بجهة  املسقي  املدار  في  الواقعة  الساللية  األرا�ضي  من  هكتار 
لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم تمليك 46 ألف 
هكتار إضافية من نفس األرا�ضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة 

جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي األلفية.

الدورة  في  وإدراجه  العقار  هذا  تثمين  إلى  العملية  هذه  وتهدف 
االقتصادية والرفع من مردوديته. دابا هاد البرنامج غادي يم�ضي على 
األرض، غيتالقى مع الناس ديال ذوي الحقوق في األرا�ضي الساللية، 
غادي نشوفو كيفاش نحلو اإلشكاالت العملية التي بكل صراحة، عجزنا 
عن إشكالها ملدة عقود من الزمن، وفق منظور جديد استفادة من 
التجربة الدولية، وهاذ التجربة سيتم تعميمها بعد ذلك في املدارات 
السقوية بباقي املناطق فيما بعد، بحيث ينتظر أن تشمل نحو 300 ألف 

هكتار.

إذن غادي نبداو في واحد التجربة نموذجية، بعد أن تنجح، نضبطو 
األرا�ضي  لتمليك  اإلجراءات  تسلسل  اإلجراءات،  ونضبطو  املساطر 
الساللية لذوي الحقوق، غادي ننتقلو إلى جهات أخرى لتعميم هذه 

التجربة.

وسيجري تنفيذ تعميم هاذ املشروع ليصل إلى 300.000 هكتار 
كذلك بتعاون وتمويل من نفس املؤسسة اللي هي تحدي األلفية.

العملية  هذه  إعفاء  على  الحكومة  عملت  التجربة  هذه  وإلنجاح 
من الضرائب والرسوم، بحيث سيكون تمليك العقارات للمستفيدين 

بصفة مجانية.

هناك محور ثالث ومهم جدا، السيد الرئيس ، وهو وعينا بالحاجة 
امللكية  العقاري، تحصين  األمن  وتعزيز  العقارية  امللكية  إلى تحصين 
العقارية، حنا عارفين، وهذا كان موضوع رسالة ملكية إلى وزير العدل 
السابق بطبيعة الحال، هاذ الرسالة امللكية جاءت من شكايات ومعاناة 
عدد من املغاربة وخصوصا املغاربة املقيمين بالخارج، من وجود حاالت 
اعتداء مادي على عقاراتهم من قبل خواص ومن قبل لوبيات، وأحيانا 
شبكات تكتشف وحنا اآلن بصدد العمل على وضع اإلجراءات الكفيلة 
بتحصين العقارات من هاذ الشبكات وهاذ اللوبيات اللي كيحاولو ما 
بغيره  بالتحايل،  املساطر،  بتجاوز  الغير  عقارات  على  يستولو  أمكن 
من األساليب وهو ما كان كما قلت موضوع رسالة ملكية. وحنا غادين 
نتجهو في هاذ االتجاه غادي نهتمو به بطبيعة الحال، وتدار فيه مجموعة 
اإلجراءات اللي يمكن نرجعو ليها إذا أردتم، هاديك اإلجراءات بعضها تم 
تنفيذه فعال وبعضه غادي يجي. لكن أيضا هناك واحد اإلشكال فيما 
يخص تحصين امللكية العقارية هو فيما يخص نزع امللكية، واإلجراءات 
التي تستتبع نزع امللكية، والتعويضات ديال هاد نزع امللكية، تنفيذ 
األحكام القضائية. حنا واعيين أيضا بتعقد هذه اإلشكالية، بأن كثير 
من الناس اللي كتطبق عليهم هاد األحكام متضررين، وكثير من األحكام 
القضائية صدرت وما تنفذاتش. فلذلك حنا بصدد تشكيل لجنة بين 

وزارية خاصة لتنفيذ األحكام القضائية. هاذ اللجنة بين وزارية غادي 
تتبع هاد امللف من أوله إلى آخره بتنسيق مع مختلف الوزارات. ألن 
ما�ضي وزارة واحدة اللي معنية، التجهيز معنية، التعليم معنية، الصحة 
معنية، كل �ضي معني، ووزارات أخرى. هاذ لجنة بين وزارية اللي غادي 
نعلنو عليها قريبا، ألننا بصدد وضع املنشور الخاص بها والتداول حوله، 
غيتبع مجموعة من اإلجراءات بما فيها تعديالت قانونية اللي غادي 
تمكن باش، أوال تجاوز البطء ديال املسطرة ديال نزع امللكية من أجل 
املنفعة العامة، نبسطو اإلجراءات ديالها، نمكنو املستفيدين من عدد 
من الحقوق، وأيضا نسهلو تنفيذ األحكام القضائية في هذا املجال. إذن 

هذا مرتبط بتعزيز األمن العقاري اللي هو �ضيء مهم جدا.

املعنية  الوزارة  بها  اللي قامت  هناك عدد من اإلجراءات األخرى 
ومرتبطة بتطوير تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية والتغطية 
بوثائق التعمير، هاذي هضرنا عليها شحال من مرة وقلنا بأنها جزء من 
البرنامج الحكومي، هاذ وثائق التعمير غادي نعملو على املزيد يعني نطورو 
املصادقة عليها نسرعوه ألن كاين بعض الوثائق ديال التعمير كتبقى مدة 
طويلة ما تصادقش عليها حتى يتحول األرض يعني أرض الواقع تتجاوز 
وثائق التعمير، مما كيعقد بعض األمور، فلذلك غادي نسرعوها، ثانيا: 

سنعمل على نشرها نشر وثائق التعمير لتكون متاحة للجميع.

ولتصفية  العقاري  التحفيظ  نظام  لتعميم  خطة  وضع  وأخيرا 
مطالب التحفيظ العقاري وأيضا تحديث وعصرنة آليات تطبيق نظام 
مالك  بتمكين  بالعمل  البدء  تم  املناسبة  وبهاذ  العقاري،  التحفيظ 
الرسوم العقارية من االطالع على وضعية رسومهم العقارية عن بعد، من 
خالل خدمة خاصة على األنترنيت اسمها محافظتي، هاذ محافظتي إيال 
دخلتو اآلن فيها مختلف املساطر الضرورية باش اإلنسان يحفظ األرض 
يتّبع الوضعية  ي اإلنسان يمكن 

ّ
يول في املستقبل غادي  ديالو، ولكن 

ديال العقار ديالو إيال عليه تعرض، إيال عليه �ضي حاجة، وأيضا ستبدأ 
واحد الخدمة سميتها خدمة اإلشهار العقاري الرقمي، بمعنى غتولي هاذ 
الخدمة أي واحد كاين أي تغيير في العقار ديالو غادي يوصلو اإلشهار على 
هذاك العقار عن طريق الوسائل املتعددة عن طريق الرسائل الهاتفية 
les sms عن طريق اإليميل، عن طريق الوسائل على حسب غتوصلو 
أي تغير أو أي تعرض أو أي �ضيء غادي يوصلو باش ما يبقاش اإلنسان 
وخصوصا املغاربة املقيمين بالخارج كيتشكاو من أنهم كيدوزو سنوات 
في الخارج ثم كيرجعو كيلقاو إشكاالت في العقارات ديالهم، سنتيح لهم 
الفرصة للتعرف على وضعية عقاراتهم عن بعد وبسهولة من خالل هاذ 
املوقع الخدماتي اللي هي »محافظتي« التي بدأ اآلن في الحد األدنى من 
الخدمات وغادي تطور هاذ الخدمات تدريجيا، وأظن بأن هاذ الخدمات 
الرقمية إيال توسعات، إيال تعمقات إيال عطات اإلمكانية عن طريق 
األنترنيت، الواحد يتّبع امللف ديالو ويعرف الوضعية ديالو في الوقت 
وفي الحين، هذا غادي يمكن الناس باش يتّبعو الوضعية ديال العقار 
ديالهم، وبالتالي تحصين هذه العقارات من السرقات، من املحتالين، 
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من الذين يحاولون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا كل إن شاء 
هللا هاذ التطوير غادي يمكن من أن نتجاوزه، هاذي إذن أهم النقط 
واملحاور املرتبطة بالسياسة العقارية، وما سننوي تطبيقه في املستقبل 

القريب إن شاء هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الرئيس الحكومة، نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيدة مجدة بنعربية باسم فريق العدالة والتنمية.

ا أائبللا وي 9لمج 9لبأذربيل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
الخلقلقاملرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا برملانيين،

نثمن  كما  جوابه،  على  الحكومة  رئيس  السيد  نشكر  البداية  في 
كل املجهودات واإلجراءات التي قامت بها الحكومة في سياسة الدولة 
في مجال العقار، كما نثمن املبادرة التي قامت بها الحكومة السابقة 
حكومة األستاذ عبد اإلله بن كيران من خالل تنظيم املناظرة األولى 
للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
اليوم  التشخيص،  في  التشاركية  املقاربة  اعتمدت  اللي  املناظرة  هاذ 
عندنا تشخيص واقعي شاركوا فيه مختلف الفاعلين في مجال العقار، 
خرجنا بتوصيات مهمة، عندنا رسالة ملكية حظيت بها هاذ املناظرة 
فيها مضامين أساسية فيها توجيهات جوهرية لحل مجموعة كبيرة من 

اإلشكاالت اللي كيعرفها العقار.

ا وي لرئيسلالحكومل،

قدمنا مجموعة ديال اإلشكاالت اللي هي مرتبطة بالترسانة القانونية 
اللي فيها القدم ديال مجموعة ديال النصوص القانونية كذلك كتميز 
هاذ القوانين بالصالبة ديالها وعدم املرونة ال�ضي اللي كيخلي املأمورية 
ديال املستثمر في العقار صعيبة، كذلك على مستوى ازدواجية النظام، 
محفظة  غير  وأرا�ضي  محفظة  أرا�ضي  التحفيظ  ديال  نظام  عندنا 
هاديك األرا�ضي الغير املحفظة واللي كتمثل 85 % االنعكاسات ديالها 
االجتماعية واالقتصادية، من الناحية االقتصادية كتبقى هاذ األرا�ضي 
خارج الدورة االقتصادي، ومن الناحية االجتماعية كذلك هاذ البنايات 
الغير املحفظة هي ما كتعززش لينا األمن العقاري، كذلك انعكاساتها 
االجتماعية الكبيرة، ثم تعدد وتنوع الهياكل العقارية وهاذ ال�ضي ذكروا 
السيد رئيس الحكومة وتعدد الفاعلين املؤسساتيين ال�ضي اللي كيدير لنا 
املشكل ديال اإللتقائية، ومن هاد املنبر كذلك نثمن املبادرة اللي قامت 

بها حكومة األستاذ عبد اإلله بن كيران بإحداث مرسوم إحداث اللجنة 
الوزارية الدائمة للسياسات العمومية الذي صدر في 6.6.2016 وهنا 
كيبين الجدية اللي تعامالت بها الحكومة مع هذا امللف. ثم اإلكراهات 
العقارية وهو نسجل بطء تصفية األوضاع  امللكية  املرتبطة بحماية 
العقارية املوروثة والقديمة ثم بطأ مسطرة نزع امللكية وتعقد إجراءاتها 
مما يؤدي إلى عدم تمكين املالكين املنزوعة ملكيتهم من تعويض سريع 
وفعال، هذا من ناحية. ومن ناحية ارتباط العقار بالتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، فكلنا متفق بأن العقار هو رافعة أساسية للتنمية، هو 
الحاضن للمشاريع واألنشطة االقتصادية، لكن واقع الحال يؤكد غير 
القانونية  لإلشكاالت  نظرا  لالستثمار  معرقل  اليوم  هو  العقار  ذلك، 
ونظرا للبنية العقارية، املستثمر كيبغي عقار صافي خالي من الشوائب، 
ال�ضيء اللي ما كيلقاهش، وبالتالي هنا الحكومة مطالبة بتوفير العقار 

الالزم لالستثمار.

من أبرز اإلشكاليات كذلك هو العدالة العقارية اللي هي مطلوبة 
اليوم في وثائق التعمير، العقار اليوم الوثائق ديال التعمير تغني وتفقر، 
النظام الجبائي غير مالئم، كذلك نريد أن نشير إلى مشكل كبير هو مشكل 
املضاربة الذي يؤدي إلى تجميد العقارات إلى تجميد األرا�ضي، ثم كذلك 

ال نتوفر على قضاء متخصص.

في املجال االجتماعي هو مجال السكن، نثمن املجهودات التي تبذلها 
االجتماعي  السكن  مجال  في  السابقة  والحكومات  الحالية  الحكومة 
والسكن املنخفض التكلفة، ونريد التأكيد على برنامج السكن املتوسط 
ألن الطبقة املتوسطة هي في أمس الحاجة لهاد البرنامج، ثم كذلك نريد 
مساءلتكم السيد رئيس الحكومة على االستثمارات التي أو العقار الذي 
تتوفر عليه مجموعة العمران والذي يقدر بحوالي 5000 هكتار، نريد 

معرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية اليوم عند املواطن املغربي.

في مجال االستثمار في القطاع الصناعي، خالص كاين نقص العرض 
املوجود في مجال العقار، تنامي ظاهرة املضاربة، ثم تعقد املساطر.

السيد الرئيس الحكومة، عندنا اليوم مناظرة خرجات بتوصيات، 
عندنا رسالة ملكية، عندنا اللجنة، اليوم نريد معرفة اآلجال الزمنية 
فوقاش هاذ الناس ذوي الحقوق فوقاش غيتملكو األرا�ضي ديالهم؟ 36 
ألف هكتار هي معدل مهم عطينا السيد رئيس الحكومة آجال زمنية 
ديال  املاليين  ديال   8 ل  املجالية  والعدالة  اإلنصاف  مبدأ  لتحقيق 

الساكنة.

ا وي لا رئيس:

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

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،
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ا وي لرئيسلمجلسلا أوابلاملحترم،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلقا أوابلاملحترمون،

إن تشخيص واقع قطاع العقار ببالدنا يجعلنا نجزم بغياب سياسة 
العمومية  للسياسة  ألن  وناجعة،  متكاملة  ومندمجة  شاملة  عقارية 
هي تخطيط وتنزيل وتقييم. ومن هنا ضرورة القيام بدراسة األثار أي 
تخطيط أو تنزيل وبعدها التقييم الذي بواسطته نقيس مدى نجاعة 

السياسة العمومية.

ا وي لرئيسلالحكومل،

من  بد  ال  والناصحة  البناءة  املعارضة  دور  ممارستنا  إطار  في 
تذكيركم لم تتطرقوا له في تصريحكم مداخلتكم بمضامين الرسالة 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، املوجهة 
إلى  دعت  والتي  املوضوع  حول  الوطنية  املناظرة  في  املشاركين  إلى 
اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية تمكن من تحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية املنشودة وكذا بتوصيات هاته املناظرة.

ا وي لرئيسلالحكومل،

العقار،  قطاع  يعرفها  التي  االختالالت  من  مجموع  عند  وقفتم 
من  بمجموعة  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  أذكركم  أن  أريد  وهنا 
االختالالت، ومواقف الحكومة في تعاملها مع معالجتها، أوال الحكومة 
لم تعمل على تعميم التحفيظ العقاري وإجباريته ومجانيته، الحكومة 
تجاهلت بعد خمس سنوات تفعيل املقتضيات الجديدة اللي نظمها 

القانون 14.07 املرتبطة ...

ا وي لا رئيس:

السيد النائب يتكلم إيال كان مشكل تقني.

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

الوقت السيد الرئيس هللا يخليك، إيال كنقطة نظام الوقت.

ا وي لا رئيس:

السيد النائب... السيد النائب إيال كان الجانب التقني سنعالجه 
la régie ... تقني ... راه الوقت ديال السيد النائب املتدخل ... سيتم 
الوزير  السيد  استمروا  الكلمة  لكم  النائب  السيد  طيب  احتسابه، 
من فضلك ... تفضلوا السيد ...املشكل انتهى لكم الكلمة لكم السيد 

النائب، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

شكرالا وي لا رئيس،

ألنه على ما يبدو هاذ املسألة اللي أثار الزميل كانت حتى ملي كانت 

املداخلة دالسيد الوزير، وهنا أتساءل واش املوضوع الذين ليس ذي 
أهمية أوال املداخالت ديال املتدخلين سواء السيد رئيس الحكومة أو ال 
نائب األمة، أتمم الكالم ديالي ألقول بأن الحكومة لم تعمل على تعميم 
التحفيظ العقاري وإجباريته ومجانيته، حيث أنها تجاهلت بعد مرور 
خمس سنوات على قانون جديد إجبارية التحفيظ العقاري وعملت 
كذلك األدهى من هذا أنها عملت على الزيادة في رسوم التحفيظ العقاري 
بنسبة 50 %، رغم حث الرسالة امللكية على مضاعفة الجهود من أجل 
الرفع من وتيرة التحفيظ في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني خاصة 

أن العقارات املحفظة ال تتجاوز 15 % من الوعاء العقاري الوطني.

- ثانيا : التأخر الغير مبرر للحكومة في إخراج املراسيم التطبيقية 
على سبيل  أذكر  وهنا  لتنزيلها،  الالزمة  التنظيمية  واآلليات  للقوانين 
املثال ال الحصر القانون املتعلق بالعقارات في طور اإلنجاز الذي ما زلنا 

ننتظر القوانين التنظيمية حتى نتمكن من تنزيله أحسن تنزيل.

- ثالثا : غياب الحكامة في تدبير أمالك الدولة أو التي توجد تحت 
وصايتها بالشكل األمثل وحمايتها من ظاهرة الترامي عليها واحتاللها بدون 
سند، وهنا نتأسف لتأخر الحكومة في تفعيل مضامين الرسالة امللكية 
ذات الصلة خاصة بإعادة النظر في اإلطار القانوني واملؤسساتي لألرا�ضي 
الجماعية وتبسيط املساطر لتدبير أنجع لها وتمليك األرا�ضي الجماعية 
الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.

الالزمة  التدابير  اتخاذ  في  تأخر  في  الحكومة  تأخر  هناك  رابعا:   -
لتحصين امللكية العقارية وضمان األمن العقاري وفي معالجة معضلة 
نزع امللكية ألجل املنفعة العامة من خالل إقرار تعويض سريع وعادل، 
عقاراتهم  تخصص  الذين  املواطنين  حقوق  هضم  نن�ضى  أن  دون 
للمساحات الخضراء أو إلنجاز مرافق عمومية أو بالتقييد في عداد مآثر 

تاريخية دون أدنى تعويض.

والتخطيط  للتعمير  وطنية  استراتيجية  رؤى  غياب   : خامسا   -
العمراني والتأخر في إنجاز وثائق التعمير، مما يفتح الباب على مصرعيه 
لتف�ضي الفساد و للتجاوزات املرتبطة بنظام االستثناءات في التعمير 

وظاهرة التمدد العشوائي للمدن.

-سادسا : إعادة النظر في املنظومة الجبائية املرتبطة بالعقار التي 
تطرح مشاكل عدة ومنها مرجع األثمان الذي أصبح املوجه لسوق العقار 
في  تسببه  وكذلك  ومتسلسلة،  منتظمة  بصفة  تحيينه  عدم  بسبب 

الركود االقتصادي الذي يعرفه واقع العقار في بالدنا.

كذلك لوحظ بأن الحكومة قامت بزيادات في الضرائب املرتبطة 
بهاذ العقار، ومن أهم تجليات سوء تدبير الحكومة لقطاع العقار في 
مجاالت التنمية االقتصادية انعدام الحكامة والنجاعة في تعبئة العقار 
العمومي لالستثمار، فباستقرائنا للتقرير املتعلق بالعقار العمومي التي 
تمت تعبئته لالستثمار املقدم بمناسبة دراسة قانون املالية سنة 2017 
يالحظ أن الدولة عبأت بين 2002 و2015 وعاء عقاريا يبلغ 171 ألف 
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و660 هكتار، منها 68660 إلنجاز مشاريع وبنيات تحتية و103 آالف 
إلنجاز مخطط املغرب األخضر.

ا وي لرئيسلالحكومل،

نسائل الحكومة حول تقييم سياسة تعبئة العقار العمومي، ومدى 
تحقيقه لألهداف املسطرة سلفا والتي تمثلت في تحقيق استثمارات 
تبلغ 305 مليار درهم وخلق أزيد من 304 آالف منصب شغل، ألنه يبدوا 
أنها لم تكن ناجعة ولم تؤثر في نسبة النمو املحققة خاصة في سنة 2017 

التي لم تتجاوز 1.2 % وفي نسبة البطالة التي فاقت 10 %.

بل إن سياسة تعبئة العقار العمومي التي نهجتها الحكومة كرست 
للفوارق الطبقية، وعمقت من مشكل العدالة املجالية، وفتحت الباب 
على مصراعيه في واقع الفساد واملضاربة في جميع القطاعات سواء 
تعلق األمر بالسكن الذي أبصم على عدم نجاح البرنامج الوطنية التي 
رفعتها الحكومة والحكومة السابقة وكذلك في قطاع الصناعة الذي 
يالحظ عليه ندرة الوعاء العقاري في املدن األكثر جاذبية اقتصاديا وكذا 
تفاقم ظاهرة املضاربة. وهنا البد من ضبط مساطر االستفادة بشكل 
يضمن الشفافية والعدالة من خالل سن قواعد تمكن من استرجاعه 
بسهولة وابتكار آليات قانونية جديدة كعقود كراء مع خيار البيع دون 

إنجاز املشروع.

ا وي لا رئيس:

الديش  للسيد بوسلهام  الكلمة اآلن  النائب شكرا،  السيد  شكرا 
باسم فريق التجمع الدستوري

ا أائبلا وي لبوسلهاملا  يش:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لرئيسلاملجلسلاملحترم،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

أخواتي،لإخوانيلا أوابلاملحترمين،

بداية البد بأن أنوه بالعرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومة في 
موضوع االستراتيجية املتعلقة بتعبئة العقار من أجل تحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية لبالدنا.

وأظن أنه من محاسن الصدف التطرق لهذا املوضوع في هذا الظرف 
بالذات الذي يجري فيه الحديث عن مسببات تأخر العديد من املشاريع 
التنموية بعدد من مناطق اململكة، فال تنمية بدون توفر العقار، حيث 
بفضله نحقق للمواطن العيش الكريم، بعد أن ننجز لفائدته ما ينشده 
من سكن الئق، ومرافق اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية ووحدات 

صناعية وتجارية توفر فرصا للشغل وتعزيزا ملداخل األسر املغربية.

فيما  طموحا  وكان  غنيا  كان  الحكومة  رئيس  السيد  عرضكم 
باسم  أنني  كما  ذكرته،  الذي  هذا  كل  لفائدة  العقار  بتعبئة  يتعلق 
فريق التجمع الدستوري أغتنم الفرصة لننوه بمجهوداتكم وعزمكم 
األكيد على تحقيق ما ورد في البرنامج الحكومي، وأنوه باملجهودات التي 
بذلتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة للنهوض بمجموعة من 
القطاعات املرتبطة بالعقار الذي يعد حجر األساس والقاعدة لتحقيق 

الكرامة للمواطنين.

املنفعة  بتحقيق  تتعلق  التي  للمشاريع  كلمتي  في  سأتطرق  وهنا 
العامة واملنفعة لفائدة املواطنين عموما لعل أولها السكن. لقد بذلت 
الحكومات مجهودات حميدة لتوفير وتعبئة العقار من أجل إنجاز عدد 
من املشاريع السكنية التي كان لها الوقع الجيد على شريحة عريضة من 
املغاربة، كانت هناك عروض متباينة، كان عرض السكن االقتصادي، 
كان العرض السكن املتوسط، كانت العرض السكني ما عرفت كيفاش 
العرض ديال  في  الحكومة نجحت  املليون، أكيد أن   14 تسمى ديال 
السكن االقتصادي ديال 25 مليون، ونتساءل عالش ما نجحش العرض 
ديال 14 املليون، عالش ما نجحش العرض ديال السكن املتوسط، وهنا 

على الحكومة أن تفكر في بدائل أخرى.

ا وي لرئيسلالحكومل،

أغتنم هذه الفرصة ألؤكد على أن هاذ السكن هو اقتصادي بفضل 
واحد العدد ديال اإلجراءات املرتبطة بالعقار حقق لينا أن الحكومة 
أنها تقدم واحد الدعم اللي هو شبه مباشر للساكنة من  استطعت 

.TVA خالل إعفائها من الضريبة ديال

ا وي لرئيسلالحكومل،

لسنوات  لكنه سيحتاج  كلمتكم هو طموح،  في  ورد  ما  أن  أكيد 
متعددة لإلحاطة به كامال، غير أن الوضعية تستلزم اتخاذ بعض التدابير 
من اآلن وفي أقرب اآلجال، من أجل الدفع بعجلة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية إلى األمام، ولعل أولها إعادة النظر في املساطر التسوية 
العقارية، وكذلك مسطرة نزع امللكية وتعويض ذوي الحقوق، كذلك 
يجب إعادة النظر في تصاميم التهيئة ألن تصاميم التهيئة ما زلنا في 
املغرب ننجزها بطريقة كالسيكية تتطلب من اإلدارات املعنية سنوات 
من اإلعداد قبل أن تحظى باملصادقة، وعندما يحين املصادقة يكون 
أشياء كثيرة تغيرت على أرض الواقع، كذلك البد أن نطالب بمراجعة 
قانون التعمير وما يتعلق بالتراخيص بالبناء ألنه لحدود الساعة رغم 

إحداث الشباك الوحيد ما زال املنعشون يعانون، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب محمد كريمي السيدة النائبة تبدل االسم السيد 

الرئيس تفضلي السيدة عبلة.
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ا أائبللا وي 9لعبلللبوزكري:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لرئيسلاملجلس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

السياسات  تنفيذ  في  دور  عندها  العقارية  املنظومة  الحقيقة  في 
الفقر  املواطن ومحاربة  إلى تحسين ظروف عيش  الرامية  العمومية 
واإلقصاء في عالقته بالقطاعات الحيوية. وحقيقة أيضا أن الحكومة 
الحالية هي استمرار للحكومة السالفة فيما يتعلق ببرامجها هذا ما جاء 
االستراتيجية  الحكومة  رئيس  السيد  ولكن  الحكومي،  تصريحكم  في 
التي تم تقديمها اليوم ستظل حبيسة األوراق إذا ما تم معالجة هذا 
املوضوع في صلبه وفي جوهره، كيف ذلك السيد الرئيس الحكومة؟ 
أوال هناك إشكاليات مطروحة تحصين امللكية العقارية وتعزيز األمن 
العقاري التي تتجلى على الخصوص وهذا أنا أتحدث عنه من موقع 
امللك  على  لإلدارة  املادي  االعتداء  حالة  استمرار  املهنية،  املمارسة 
الخاص الذي يمس بحقوق امللكية، هناك أيضا تعد املنازعات هناك 
بطء في مسطرة نزع امللكية التي البد أن املنفعة العامة وتعقيد إجراءاتها 
والحيف في التعويض، هناك صعوبة تطبيق االقتناء بالترا�ضي ألموال 
من  األمالك  على  املقترحة  األثمنة  وهزالة  املساطر  وتعقد  الخواص 
طرف اللجان اإلدارية للتقويم، هناك بطء أو عدم تنفيذ مقتضيات 
تصاميم التهيئة، إحداث منشآت داخل أجل 10 سنوات من املصادقة 
كما ينص عليه قانون التعمير مما يؤدي إلى حرمان املالك من استعمال 
عقاراتهم ملدة طويلة دون تحقيق املنفعة العامة التي على أساسها تمت 
برمجة تلك التجهيزات من منشآت عمومية ومؤسسات تعليمية، سوء 
تدبير املنازعات العقارية وغياب فضاء متخصص للبت في املنازعات 
العقارية، ضعف تكوين املوارد البشرية العاملة في قطاع العقار كل هذه 

اإلشكاليات.

ا وي لرئيسلالحكومل،

إذا لم يتم معالجتها من صلبها ومن جوهرها فإن املشكل سيظل 
تقدم  الذي  القانون  بمقترح  سمحتم  إذا  أذكركم  وهنا  مطروحا، 
والرامي   2012 سنة  منذ  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  به 
إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أرا�ضي الدولة، لكن هذه املبادرة 
السلبي  التعامل  بسبب  الوجود  حيز  إلى  تخرج  لم  ظلت  التشريعية 
للحكومة مع هذا املقترح، األمر الذي يؤكد غياب إرادة سياسية إلصالح 
قطاع العقار ببالدنا وتجاوز االختالالت التي يعرفها في ظل أنظمة عقارية 
متعددة، وهنا نذكر امللك العام وامللك الخاص وأر�ضي الجيش وأر�ضي 
األحباس و األرا�ضي التابعة لألمالك املخزنية، باإلضافة إلى إشكالية 
تكاليفه  نتيجة  تعميمه  اآلن  لحد  يتم  لم  الذي  العقاري  التحفيظ 

الباهظة ومساطيره املعقدة، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  بوزكري،  عبلة  النائبة  للسيدة  شكرا 
الحركي للسيد النائب لحسن السكوري.

ا أائبلا وي للحونلا وكوري:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

لالستثمار  هيكلية  قاطرة  العقار  قطاع  كون  في  اثنان  يختلف  ال 
أهمية  بذلك  ويكت�ضي  العمومية،  التجهيزات  إلنجاز  وكذا  والتشغيل 
محورية في مواكبة دينامية التنمية الشاملة واملستدامة التي ينشدها 

بالدنا.

ويعرف هذا القطاع إشكاالت عديدة مرتبطة بالترسانة القانونية 
املنظمة للعقار وبنيته الهيكلية وتعدد املتدخلين وتنوع الهياكل العقارية 
للدولة وامللك  الخاص  العامة وامللك  الدولة  تتشكل من أمالك  التي 
واألمالك  الساللية  واألرا�ضي  الترابية  الجماعات  وأمالك  الغابوي 
الوقفية إلى آخره، مع ما ينطوي عليه هاذ التعدد من إكراهات تؤثر 
على تأمين الوضعية القانونية لهذه األنظمة العقارية املتعددة وتعبئتها 

وإدماجها في التنمية.

فالعقار رافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره 
البنية الصلبة التي تنبني عليها مختلف السياسات العمومية في مجال 
والتخطيط  العمومية  والتجهيزات  واملرافق  التحتية  البنيات  توفير 
االستثمار  تشجيع  وكذلك  الالئق،  السكن  وتوفير  العمرانية  والتهيئة 
املنتج، فال يمكن توفير شروط نجاح أي سياسة عمومية ما لم يتم ضبط 
ومراعاة  وتعبئته،  استعماله  وتنظيم حسن  وتأمينه  العقاري  املجال 
لهذا  وطنية مخصصة  مناظرة  تنظيم  فكرة  جاءت  االعتبارات  لهذه 
القطاع ديسمبر 2015 تمخضت عنه توصيات واقتراحات هامة، وقد 
المس التشخيص الجماعي والتشاركي لهذه املناظرة الجوانب املتعلقة 
بالترسانة القانونية واإلكراهات التي تثيرها واألمن العقاري ودوره في 
تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية وحكامة العقار وموقعه في مجال 
التعمير والتخطيط العمراني وعالقة العقار بالسكن و كذلك دوره في 
التنمية الفالحية والقروية وفي دعم االستثمار، كما تطرق للجوانب 

املرتبطة باملالية وتدبير العقار في جوانبه الجبائية والتمويلية للتنمية.

ا وي لرئيسلالحكومل،

إذا كانت هناك مبادرات وإجراءات ال يمكن نركانها، فإن واقع قطاع 
معيقات  من  يعاني  زال  ال  التنمية  في  املتجددة  بأدواره  اليوم  العقار 
وإشكاالت مختلفة، تحد كثيرا من رفع اإليقاع وتنزيل إصالحات مهيكلة 
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وتعرقل مسيرتنا التنموية، وذلك بالرغم من وجود مداخل وميكانيزمات 
يمكن اعتمادها لتصحيح وتقويم شيئا ما هذا الوضع، فالولوج إلى 
العقار معقد سواء تعلق األمر بالسكن أو باالستثمار في مشاريع تجارية 

واقتصادية أو إنجاز تجهيزات عمومية.

لذلك ونظرا لعدم اتساع الوقت للتطرق إلى كل الجوانب املرتبطة 
بالعقار، فنحن في الحركة الشعبية نتساءل مثال، ملاذا ال تستفيد الدولة 
والجماعات الترابية إسوة باملالكين من القيمة املضافة للعقارات التي 
يتم تثمينها وخلق قيمة مضافة من خالل تهيئة مجال عقاري أو تثمينيه 
مقتضيات  تفعيل  يتم  ال  مثال  ملاذا  متنوعة؟  عمومية  تدخالت  عبر 
الفصل 59 من القانون رقم 7-8-1982 واملرسوم ل 1983 املتعلقين 
بنزع امللكية واالحتالل املؤقت في هذا الشأن، ال يستقيم أن يكون املالك 
وحده من يستفيد من قيمة مضافة في بعض األحيان خيالية في الوقت 
الذي تعرف فيه جل الجماعات معاناة في اإلمكانيات واملداخيل وال 
تتمكن من التجاوب مع متطلبات السكان وال تقوى على توفير أرا�ضي 
وضعية  في  واألشخاص  والنساء  الشباب  تستهدف  تجهيزات  إلقامة 
إعاقة، نعلم أيضا أن العقار عنصر هام في التنافسية فكيف السبيل 
لضمان وتوفير عقار بثمن مالئم ومحفز للمستثمر ثم ماذا عن تفعيل 
التوصيات واالقتراحات التي نتجت عن املناظرة الوطنية للصخيرات 
وعن مخرجات الورشات بين الجهوية التي تم تنظيمها سنة 2014 فيما 
يتعلق بأرا�ضي الجموع؟ هل من مبادرات من طرف اللجنة الوزارية التي 
أشرتم إليها السيد الرئيس الحكومة؟ وأنا سعيد بأنه غادي يكون هناك 
لقاء مستقبال لتفعيل أعمال هذه اللجنة اللي عندها صالحيات مهمة 

خاصة فيما يتعلق بالترسانة بإصالح الترسانة القانونية.

ويمكن  عامة  بصفة  التنمية  بتمويل  مرتبط  اليوم،  الرهان  إن 
لقطاع العقار أن يلعب دورا هاما في هاذ املجال عبر تبسيط املساطر 
وضبط أثمنة البيع ومحاربة كل أشكال املضاربات العقارية واستفادة 
الجماعات الترابية، ألم يحن الوقت مثال ونحن نسعى إلى تنزيل جهوية 
متقدمة إلى إنشاء وكاالت جهوية لتدبير العقار وتهيئة األرا�ضي وضمان 
تنافسية هذه الجهات وانفتاحها على التعاون والدخول في التعاقد مع 

كل املهتمين واملتدخلين في التنمية املجالية.

ا وي لرئيسلالحكومل،

جذري  إصالح  إقرار  من  والبد  جميعا،  تسائلنا  العقار  مشكلة 
تنزيل  الحكومة  على  الجميع،  لدى  واملعروفة  املطروحة  لإلشكاالت 
توصيات الصخيرات وإبداع وإيجاد مقاربة كفيلة بجعل العقار عنصرا 
الشغل  وخلق فرص  واالستثمار  التنمية  لدعم  وليس حاجزا  محفزا 
وتحسين مداخيل الدولة والجماعات الترابية، ما جاء في كلمتكم السيد 
ملضامين  السريع  التنزيل  ونتمنى  االرتياح  على  يبعث  الحكومة  رئيس 
االستراتيجية اللي نتما عازمين على تنزيلها واإلجراءات على أرض الواقع، 

شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيدة النائبة 
مينة الطالبي.

ا أائبللا وي 9لميأللا طا بي:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لرئيسلالحكومل،

ا وي اتلا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

أوال نشكر رئاسة البرملان وكذلك الحكومة على برمجة هذا املوضوع 
في هذه الجلسة الشهرية ألهميته القصوى لدى املواطنين ولدى كذلك 

جميع الفاعلين.

ا وي لرئيسلالحكومل،

 ال نختلف معكم كفريق اشتراكي فيما يتعلق بالتشخيص وإن كان 
التشخيص لم يكون متكامال ولم يكون شامال، كذلك نحييكم على 

بعض اإلجراءات التي تسعى تزعمون اتخاذها في القريب العاجل.

ا وي لرئيسلالحكومل،

 نعتبر معكم كذلك بأن موضوع العقار هو بالفعل موضوع شائك 
تتداخل فيه يعني مجموعة من األمور التي تعيق استغالل هذا العقار 
سواء من طرف الحكومة فيما يتعلق بتنزيل مجموعة من االستثمارات 
وكذلك املسار الذي صارت فيه بالدنا اآلن نحو واحد التقدم ونحو 

تحديث بنياتها التحتية.

رئيس  السيد  املواطنين  بحقوق  يمس  املوضوع  هذا  أن  كذلك 
الحكومة، اآلن طرحتم بواحد الشكل انتقائي معالجة بعض األرا�ضي 
الساللية، ونحييكم كذلك من هذا املنبر السيد الرئيس ومن هاذ املنبر 
في هذا  التي لوال نضالها  الساللية  للمرأة  نوجه تحية تقدير وإجالل 
املوضوع ملا كان هذا املوضوع معروض للمعالجة اآلن، ولكن هناك 
أرا�ضي أخرى السيد رئيس الحكومة لم يشر لها بالبنان وهي أرا�ضي 
الجيش، هذه األرا�ضي التي هي ملك خاص بشواهد املحافظة العقارية 
ألصحابها، ولكن نجد أن الدولة السيد الرئيس هي من تخرق القانون 
في هذا املجال، وأنها تطبق قانون 26 أبريل 1919 املتعلق بوصاية وزارة 
أنها  رغم  الجيش،  أرا�ضي  على  كذلك  الجموع  أرا�ضي  على  الداخلية 
تستثنى في هذا القانون، ونحن نعلم جميعا السيد رئيس الحكومة، كم 
من عائالت اعتقلت في إطار انتزاع هذه األرا�ضي ديال الجيش خارج إطار 
القانون في خرق تام للحق الدستوري في حق امللكية، هذا كذلك ملف 
يجب معالجته ضمن املعالجة واملقاربة الشمولية الستراتيجية الحكومة، 
كان ذلك األمر بالنسبة ألرا�ضي الجموع لم يشر إليها السيد الرئيس في 
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استراتيجيتكم، نضيف إلى ذلك السيد رئيس الحكومة أن املغرب منذ 
قبل االستعمار وما بعد الحماية السيد الرئيس أن هناك أرا�ضي التي 
كانت قد اغتصبت من املواطنين خصوصا من طرف الحماية من طرف 
املواطنين املغاربة والتي تم إرجاعها في إطار ظهير املغربة والتعريب، هاد 
االرا�ضي التي استرجعت في إطار ظهير 1973 وسلمت للدولة الستغاللها 
كأرا�ضي يعني أصبحت نسبيا في ملك الدولة، ولن تمارس في جزء كبير 
لم  استرجاعها  بعد  الرئيس  السيد  العقاري،  التحفيظ  منها مسطرة 

تحترم كذلك فيها مجموعة من املساطر، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
السيد النائب الحبيب حسيني.

ا أائبلا وي لالحبيبلحويني:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

بداية نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة األغلبية التي تقدمت 
بهذا املوضوع، والذي يجب أن يحظى باألولوية واملعالجة االستعجالية 
ملواجهة الخصاص الكبير واملتزايد في أرا�ضي موجهة للمشاريع السكنية.

وهي مناسبة ننوه فيها بالسياسة الحكومية والتي أعطت املسألة 
العقارية أهمية كبيرة من خاللها، من خالل تنظيمها للمناظرة الوطنية 
عند  للوقوف  أساسية  محطة  بحق  تعتبر  والتي  العقارية،  للسياسة 

اإلشكاالت التي يطرحها العقار، ندعو إلى تفعيل مخارجتها.

فالعقار بشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  لبالدنا 
املبنية على أسس  العقارية  السياسة  نعتبر أن  فإننا  والبيئية، ولهذا 
اإلشكاالت  وحجم  املتزايدة  الحاجيات  تستحضر  وعقالنية  عصرية 
واالختالالت التي تعرفها املنظومة العقارية، هي املدخل األسا�ضي الذي 
سيمكن الدولة من وضع رؤية تنموية شاملة على قواعد سلمية تمكن 
مختلف املتدخلين من تأسيس معامالتهم على قواعد األمن واالستقرار 

العقاريين.

من هذا املنطق ندعو أن تكون السياسة العقارية في خدمة التنمية 
واملشاريع السكنية املوجهة ملختلف الشرائح االجتماعية، وذلك من 
أسس  على  وإقامتها  للعقار  املؤطرة  القانونية  املنظومة  تحيين  خالل 

عصرية وحديثة، تحسين أدوات السياسة العقارية بإرساء نزع امللكية 
لالقتناء  اللجوء  توسيع  العامة على أسس عادلة،  املنفعة  أجل  من 
بالترا�ضي وإحداث حق األسبقية لفائدة الدولة والجماعات الترابية، 
والهندسية  القانونية  الوضعية  لتصفية  العقاري  التحفيظ  تعميم 
للعقار، إحداث وكالة وطنية في شكل مؤسسة عمومية تتكلف بتدبير 
الغابوي  وامللك  الوقفية  واألرا�ضي  الجيش  وأرا�ضي  الجموع  أرا�ضي 
وامللك الخاص والعام للدولة، تحسين حكامة تدبير قطاع العقار وتبني 

رؤية استشرافية مستقبلية، تكوين احتياط عقاري للدولة، شكرا.

ا وي لا رئيس:

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

ا وي لسذ لا  ينلا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

من  وكثير  تدخلو  الذين  النواب  والسادة  للسيدات  جزيال  شكرا 
تدارت  بأن  قلنا  واحنا  جدا،  ومهمة  مفيدة  وهي  سجلتها  املالحظات 
مناظرة  أول  بعد  من  العقارية  للسياسة  وطنية  استراتيجية  أول  في 
وطنية للسياسة العقارية، وهذا �ضيء مهم أظن بأن هذا �ضيء جديد، 
وتشكالت لجنة بين وزارية ألول مرة، وغيتعقد أول لقاء لها بعد أسابيع، 
غالبا في شهر شتنبر املقبل، فأظن أن هذا أيضا �ضيء جديد، صحيح 
هذه غير أدوات ولكن هي أدوات ضرورية كما قلت أوال باش يكون عندنا 
باش نلتزمو بهذاك اإلطار القانوني اللي جاء في القانون اإلطار، ثانيا: في 
مختلف القوانين اللي جات، ثانيا: باش تكون عندنا استراتيجية وهذا 
املجال ال يمكن حل إشكاليته بدون استراتيجية، اإلجراءات القريبة 

املدى دائما غير كتكون ترقيعية؛

هاذ  بأن  وشرحنا  اإللتقائية  تكون  باش  وزارية  بين  لجنة  ثانيا: 
اإللتقائية �ضيء ضروري ما�ضي في هاذ السياسة في جميع السياسات 
العمومية وعدم وجود اإللتقائية يضيع املال والجهد والوقت إلى آخره، 
ر ما كنوصلوش للنتائج، وراه شرحت هاذ القضية واحد داملرة 

ّ
وفي اآلخ

أنتما كاملين عارفها بحال إيال كنجيو وكندوزو طريق الكودرون، التجهيز 
كيدوز الكودرون وعاد كيجي مول الضو كيقولك خا صني نحفر نعاود 
ندوز الضوء عاد كيجي مول أسمو كيعاود يحفر، اإللتقائية يعني هذه 
األشغال تسير في انسجام، هذا هو على مستوى السياسة العقارية، 
وهاذ ال�ضي إيال ما كانش ما يمكنش تنجح أي سياسة عقارية، هاذي 

النقطة األولى؛

النقطة الثانية أريد أن أقول بأن احنا عاطيين أهمية كبيرة ملوضوع 
االستيالء على عقارات الغير، واحنا اليوم وخصوصا احنا في الصيف 
واملغاربة املقيمين بالخارج كيدخلو بغينا نطمئنهم إيال أن هذه خذيناها 
بجدية كاملة، ولذلك تعقدت عدد من اإلجراءات عدد من االجتماعات 
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للجنة اللي شكلتها وزارة العدل بعد الرسالة امللكية منذ حوالي سنتين 
 أقل من سنتين، 30 دجنبر 2016 كانت هاذ 

ّ
أكثر من سنتين قليال، ال

الرسالة، هاذ الرسالة امللكية بعدها تعقدت، ّدارت اللجنة، لجنة هاذ 
اللجنة عقدت عديد من اإلجراءات من االجتماعات وّدرات عدد من 
اإلجراءات، أول إجراء هو تعديل املادة 4 من مدونة الحقوق العينية 
اللي هو اآلن باقي في البرملان ومنتظر يتصادق عليه في األيام املقبلة أو في 

القريب إن شاء هللا،

القانون  مجموعة   352 الفصل  مقتضيات  تعديل  مقترح  ثانيا: 
منح  العقود،  ملحرري  املقررة  العقود  توحيد  يخص  فيما  الجنائي 
الصالحية للنيابة العامة وقا�ضي التحقيق واملحكمة التخاذ تدبير عقل 
العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية عندما تعرض على 
القضاء، إجراء تعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري حتى يشمل إلى 
جانب الشركات التجارية الشركات املدنية التي ال تمارس أعماال تجارية، 
إضافة صالحيات الجهة املسيرة للشركة ضمن البيانات األساسية التي 
يتضمنها النموذج 7 من أجل تحديد املسؤوليات وضبط الصالحيات، 

هذا على املستوى التشريع؛

على املستوى التنظيمي من هنا جاء هذاك محافظتي املوقع وجاء 
من خالل  الوطنية  املحافظة  من طرف  الرقمي  اإلشهار  بالخصوص 
إشعار املالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل 
نصية وعبر البريد اإللكتروني، وهذا إجراء تم العمل به، بدا العمل به 
ك على األقل مالكي العقارات 

ّ
اآلن وهذا إجراء مهم جدا ألنه كيخلي املال

كيتابعو الوضعية ديال العقار ديالهم والتقييدات الواردة عليهم لدى 
والعقود  الوثائق  للتأكد مسحت  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  املحافظة، 
مركز  إحداث  فيه؛  اإلجراءات  بدات  أيضا  وهذا  بالخارج،  املبرمجة 
غادي املوثقين  طرف  من  املبرمة  العقود  يخص  لألرشيف  إلكتروني 
centraliser وأيضا إلكترونية مؤرشفة إلكترونيا حتى يتمكن الجميع 
احتفاظ  بشأن  الضرورية  التدابير  اتخاذ  بسهولة؛  إليها  الرجوع  من 
كتابات الضبط باملحاكم بنظائر من العقود املحررة من طرف املحامين 
وتسجيلها وترقيمها في السجل الخاص املعد لهذه الغاية، هاذ اإلجراءات 
كلها مبدئيا بدا العمل بها وهكذا عدد من اإلجراءات األخرى، إذن اللجنة 
املحدثة لهذه الغاية والتي اشتغلت لتنزيل هذه اإلجراءات باقى مشتغلة 
في إجراءات أخرى، وأريد أن أطمئن إلى أن قضية التحفيظ ارتفعت 
الوتيرة دياله في املرحلة األخيرة تعطات له واحد الدفعة تضاعف عدد 
جهود التحفيظ، عدد امللفات املحفظة، تضاعف سنويا في هاد السنة 
إدخال  مع  يزيد  وغادي  أكثر  غيتضاعف  السنة2017  وهاذ  األخيرة، 

الرقمنة في الخدمات الرقمنة في الخدمات وأضن هذا �ضيء مهم جدا.

بالنسبة لبعض السادة النواب شاروا للمرسوم التطبيقي الخاص 
بالقانون 107.12 الخاص ببيع العقارات في طور اإلنجاز، هذا شار له 
أحد النواب املحترمين صحيح أن هذا املرسوم باقي ما خرجش صحيح 
أنه باقي ما خرجش، ولكن هذا القانون استلزم التشاور وفق مسلسالت 

املنعشين  مع  األبناك،  مع  املتدخلين  من  عدد  مع  طويلة  مشاورات 
العقاريين، ومع املوثقين، اليوم هذا املرسوم جاهز وستتم املصادقة 
عليه قريبا في املجلس الحكومي إن شاء هللا في األسابيع املقبلة غيدوز 

في املجلس الحكومي.

بعض السيدات والسادة البرملانيين، تساءلوا على العقار املتوفر 
لدى العمران والذي هو على الصحيح هو 3800 هكتار تقريبا هو ثالثة 
داألنواع هاد العقار لدى العمران 3 داألنواع، النوع األول هو واحد العقار 
مخصص للمدن الجديدة بحال الخيطة حدى الدار البيضاء، تامسنا، 
تمنصورت وغيره من املدن الجديدة، هناك جزء من هذا العقار حوالي 
ألف هكتار تقريبا غير قابل لالستغالل حاليا ألنه بعيد عن املجاالت أو 
الفضاءات القابلة للتعمير وغير مغطاة أيضا بوثائق التعمير، ولذلك 
اآلن غير ممكن استغالله ولكن يمكن يجي الوقت ديال االستغالل دياله 
عندما تتوفر الشروط، الباقي ديال العقار هذا في طور االستغالل إما 
بشكل مباشر من قبل العمران أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص 

وخصوصا في عدد من األقطاب الحضرية.

اإلخوان تساءلوا أيضا على تعثر برنامج ديال 140 ألف سكن اللي هو 
شقق هاذ البرنامج ديال 140 ألف سكن كان معد أساسا ملحاربة مدن 
الصفيح وللسكن اآليل للسقوط، مع األسف الشديد، الناس اللي بغاو 
اللي خصهم معدين، اللي منتظر يستافدوا منهم ما قبلوش باش يكونوا 
في الشقق وفضلوا باش تكون لهم بقع، فلذلك لم يتم استفادتهم من 
هذه الشقق فاآلن ستوجه هذه الشقق إلى الفئات املستضعفة جدا 
اللي املدخول ديالها ال يتجاوز الحد األدنى من األجور، في إطار مفتوح 
بمعنى غادي تعرض ليهم في إطار مفتوح وغادي تباع عليهم وعلى أساس 

مستوى دخلهم هاذ املستوى ديال الدخل اللي هضرنا عليه.

لطلبات  الالمادي  التدبير  أجرأة  في  خدمات  في  للشروع  بالنسبة 
الترخيص من خالل تطوير أنظمة املعلومات جغرافية متقاسمة بين 
مختلف املتدخلين، هذه التجربة مهمة جدا أقبل عليها املغرب ودرات 
واحد التجربة نموذجية pilote في الدار البيضاء، هذه التجربة املعتمدة 
في الدار البيضاء في جهة الدار البيضاء سطات ناجحة إلى حد الساعة 
إلى املدن  نجحات وستعمم، اآلن هناك مشروع للتعميم على األقل 
الكبرى ثم من بعد ستعمم إلى مختلف الجهات إلى الحواضر بالخصوص 
الترخيص  طلبات  ديال  األمور  أنه  تعني  وهي  تدريجيا  تم�ضي  غادي 
طريق  وعن  اإللكتروني  طريق  عن  كيتم  الترخيص  على  والحصول 
اإلنترنيت وهذا �ضيء مهم جدا ألنه يخفف عن املنعشين العقاريين، 
الترخيص  كيطالبوا  اللي  الناس  على  يخفف  املوثقين،  عن  يخفف 
ويمكن أن أقول أنه تبذالت عدد من الجهود في تبسيط املساطر املتعلقة 
بالترخيص والولوج إلى املعلومة التعميرية والتدبير الالمادي عموما باش 
يدار فيه جهد كبير ودارت فيه ضوابط وخصوصا الضوابط اللي صدرات 
ضوابط البناء العام التي صدرت على شكل مراسيم وهاذ الجهد اللي تم 
دارتو بالدنا في املراحل األخيرة وخاصة في 4 أو 5 سنوات األخيرة، هذا أدى 
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إلى تحسين ترتيب املغرب بمؤشر منح رخص البناء، هناك واحد املؤشر 
دولي دخل في مؤشر دوين بيزنس doing business ممارسة األعمال هو 
مؤشر منح رخص البناء يعد أحد املؤشرات في قياس مناخ األعمال من 
طرف البنك الدولي، واملغرب انتقل من مرتبة 83 سنة 2011 املرتبة 18 
سنة 2017 وهذا قفزة مهمة وهو الذي أدى إلى أن تحسن املؤشر ديال 
املغرب في مؤشر doing business ديال البنك الدولي عموما، هذا من 
بين العوامل ديال التحسن ديالو من 118 على 128 إلى 78 وهذا تحسن 
مهم جدا وهو املؤشر الذي قلنا بأننا سنواصل العمل ديال التحسين 
ديال على مختلف املستويات باش في املرحلة املقبلة من هنا 4 سنين 
انتقلوا هاذ التحسين ديال هاذ املؤشر انتقلوا إلى الخمسين األوائل عبر 
العالم إن شاء هللا وحنا هاذ ال�ضي جادين فيه إن شاء هللا، وهناك عدد 

من اإلجراءات اللي غادي نقدروا عليها في القريب العاجل.

األخت النائبة تساءلت على تمليك األرا�ضي الساللية وأيضا األخت 
األرا�ضي  تمليك  هاد  الساللية،  األرا�ضي  تمليك  املحترمة على  النائبة 
الساللية حنا جادين فيه وبدا العمل فيه، ولكن غادي يستغرق 5 
سنوات ألن تحدي األلفية هذا برنامج على خمس سنوات، بدا سنة 
2016 وهاذ التمليك اللي قلنا غادي يبدا مع 47 ألف هكتار، هو فيه 
واحد أوال اإلجراءات ديال وضع املساطر والتعرف والتفاوض والتحاور 
املهم  ألن  داملساطر،  املجموعة  واحد  فيه  املعنيين  األشخاص  مع 
نخرجوا منها بواحد طريقة التعامل، كيفاش غادي نديرو باش نملكو 
هاذ األرا�ضي لذوي الحقوق، نتافقو نتوافقو على واحد املسطرة، هاذ 
املسطرة هي اللي خاصنا ندققوها ونديروهها؛ واملنهجية ديال الوصول 
إلى النهاية، غير بمجرد ما نجحو في 47 ألف هكتار إن شاء هللا سننتقل 
لتعميم هذه التجربة في مدارات سقوية أخرى، وقلنا بأن غادي تبدا 
في جهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق والتحفيظ ديالها وغادي انتقلوا 
إلى مدارات سقوية أخرى في باقي املناطق اللي ومنتظر أن تشمل حتى 
300 ألف هكتار في على مدى 5 سنوات كما رعينا ذلك، هادي هي املدة 
الزمنية، 5 سنوات إن شاء هللا هي العمر ديال هاد الحكومة على ما 
أظن، غادي تبدا شوية قبل ألن هي بدات في 2016 هذا تحدي األلفية، 
ولكن عمليا عمليا هاذ العملية ديال املنهجية ديالو والتحفيظ يا هللا 
غادي تبدا نتمناو على هللا تنجح ألن إيال نجحات غادي تكون سابقة 
وغيتمكنا باش هاذ املنهجية نستفادوها ونوضعو مساطر اللي غتنفلعنا 
في حل إشكاالت عقارية أخرى واالستفادة من التجارب الدولية بطبيعة 
الحال، و لذلك حنا نبشر األخوات واإلخوان اللي عندهم اللي داخلين في 
هاد أرا�ضي الجموع واللي كانوا كيعانيو ألن كل �ضي عانى، الناس ديال 
ذوي الحقوق في أرا�ضي الجموع كانوا كيعانيو وعندهم أرا�ضي ديالهم 
ما عرفوش كيفاش يستفدوا منها بطريقة قانونية قانونية، هاذ املشكل 
دابا إن شاء هللا غادين في الحل ديالو في املراحل املقبلة بإذن هللا، شكرا 
جزيال لجميع السيدات والسادة النواب الذين تدخلوا والذين أفادوا 
في  منها  لنستفيد  املالحظات سجلناها  من  عدد  بأن  ليكم  نأكد  وأنا 

املراحل املقبلة، شكرا جزيال.

ا وي لا رئيس:

املتعلق  السؤال  إلى  اآلن  ننتقل  الحكومة،  رئيس  السيد  شكرا 
باستراتيجية الحكومة ملواجهة مشكل ندرة املياه، تقدم به فريق األصالة 

واملعاصرة، الكلمة للسيد النائب إسماعيل املاوي.

ا أائبلا وي لإسماعيللملاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

أزمة عطش حقيقية يعيشها ماليين املغاربة، بأزيد من 37 منطقة 
في املغرب، مظاهرات يومية، احتجاجات يومية، وقفات احتجاجية 
يومية، أشنو كيطالبو هاذ املواطنين؟ كيطالبو باملاء الصالح للشرب، 
كيطالبو بالكف عن االنقطاعات الفجائية للماء، كيطالبو بالتخفيض 
من تسعرة املاء، اليوم قبل البارح مظاهرة ووقفة احتجاجية في خنيفرة، 
وقفات احتجاجي في ورزازات، في زاكورة، في ميدلت، في الراشدية، في 

الشاون إلى آخره.

كفريق  استراتيجيتكم؟  عن  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
األصالة املعاصرة نسائلكم عن استراتيجيتكم من أجل والحلول من 
أجل إيجاد حلول واقعية ملواجهة انقطاعات وندرة املياه في املغرب؟ 

وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

ا وي لسذ لا  ينلا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

أشكر الفريق املحترم السيد النائب على إثارة هاذ املوضوع، موضوع 
مهم وجميع املواطنين واملواطنات مهتمين به، قضية املاء كما ال يخفى هي 
قضية شائكة، والجميع يعرف بأن لعوامل متعددة وفي مقدمتها التغير 
ديال املناخ، ولكن أيضا لعوامل أخرى كانت املوارد املائية تشح واحنا 
من بين البلدان اللي خاصنا ندبرو هاذ ندرة املاء في املستقبل، فلذلك 
كانت هناك سياسة وطنية للماء وعيا بهاذ املوضوع تميزت في الغالب 
بالديناميكية واالستباقية، والهدف منها هو ضمان األمن املائي لبالدنا، 
اللي  السدود  استراتيجية  أهمية  نتذكر  زلنا  ما  كنعرفو  واحنا  وكانت 
كان بداها جاللة امللك الحسن الثاني، واللي كانت واحد االستراتيجية 
استباقية كما قلنا، وكان الهدف منها تأمين تزويد الساكنة باملاء الصالح 

للشرب، وتنمية السقي أيضا.
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هاذ املعالجة ديال القضية املاء فيها 2 مراحل، مراجعة استراتيجية 
واملواجهات االستعجالية عندما تكون فترات الجفاف وال تكون إشكاالت 
ديال تدبير ديال املاء خصوصا في الصيف اللي احنا كنعيشوه وهذا 
كيوقع كل سنة، فالبد أن أشير إلى أن عادة املاء كتحكم فيه مجموعة 
األمور، كتحكم فيه الطلب وكيتحكم فيه العرض، ونحن نعرف أن 
العرض املوجود سنويا، سنة على سنة العرض يقل عن الطلب، سنة 
بعد سنة كيكون عندنا العجز بين العرض والطلب، ولذلك احتجنا إلى 
استراتيجية حقيقة لتجاوز هاذ اإلشكال، في هاذ اإلطار جات عدد من 
الدراسات اللي بينات بأن حصة الفرد املغربي من املاء تنهار فترة بعد 
فترة، في 1980 كان كمية املاء املتوفرة كتساوي 2500 متر مكعب في 
2500 ل1010 متر مكعب  2000 نقصات من  في سنة  للفرد،  العام 
للفرد، أقل من النصف، من 1980 حتى ل2000، عشرين سنة، من 
2000 ل2013 آخر اإلحصاء الدراسة في 2013 نقصات ل 720 متر 
مكعب سنويا للفرد، معنى ذلك هذا إشكال املاء هذا إشكال، ما�ضي 

إشكال بسيط، هو إشكال استراتيجي حيوي.

طيب على من نشتغل اليوم، اليوم نشتغل على تحيين املخطط 
هناك  اليوم  تدار،  للماء  الوطني  املخطط  واحد  كان  للماء،  الوطني 
اشتغال في تحيين املخطط الوطني للماء، عالش ألن وال عندنا قانون 
القانون خاصنا  كان قبل  اللي  الوطني  املخطط  خاص، خاصنا هاد 
نكيفوه مع القانون الجديد، الخاص باملاء وهاذ املخطط الوطني غادي 
يم�ضي 2030، اللي غادي يعمل باش يحل هاذ اإلشكاالت ديال املاء، 
وغادي يتم العرض ديالو إن شاء هللا على املجلس األعلى للماء واملناخ 
اللي الرئاسة ديالو كتكون لجاللة امللك، لكن قبل ذلك غادي يكون 
التشاور حوله في اللجنة الوزارية، واحد اللجنة بين وزارية إعدادية 
خاصة باملاء واملناخ تتسمى اللجنة الوزارية للماء واملناخ، هاذ اللجنة 
السيدة  شتنبر  شتنبر،  شهر  في  بعقدها  أتعهد  شاء هللا  إن  الوزارية 
الوزيرة، في شهر شتنبر باش ناقشوا عدد من اإلجراءات املرتبطة بتحيين 
املخطط الوطني للماء، ولكن هاد التحيين غادي ياخذ شوية تالوقت، 
أشنو هي اإلجراءات في املخطط اللي غادي تركز عليها واللي هي من اآلن 

كاين التركيز عليها، شنو هي املحاور ديال االستدراك،

أوال- مواصلة سياسة السدود، هاذي ما عندنا عليها ألن ضروري، 
تعبئة املياه السطحية، مواصلة سياسة السدود حنا قلنا في التصريح 
الحكومي ثالثة السدود كبيرة سنويا و10 سدود صغيرة سنويا في أفق 5 
سنوات حسب شحال، إذن 15 سد كبير، 3 في 5 هي 15 ، وأغلب هذه 
السدود جزء منها الدراسة ديالوا تمت بعضها، تعبئة املياه السطحية 
ولكن أيضا هناك عدد من اإلجراءات غادي تجي في املخطط وخاصها 
تبدا في تعبئة املياه السطحية ألن عدد من املياه جزء كبير من املياه 
كتم�ضي للبحر كنفقدواها خاصنا نعبؤوها باش نستافدوا منها غادي 

نقصوا من هذاك االختالل اللي كاين هذا أوال؛

ثانيا-إعادة التوجيه املكثف في الفالحة نحو السقي املركز عالش 

ألن كاين واحد الفقد كبير des pertes énormes كتوقع إما في الطريقة 
السقي، إما في األنابيب إلى آخره، فلذلك خاصنا نمشيو نحو تخفيض 

املياه اللي كنخسروها اللي كنضيعها في السقي في املراحل املقبلة.

ثالثا- تحسين شبكة الربط والتوزيع إلى آخره هذا �ضيء، لكن عندنا 
2 االستراتيجيات مهمة السيدات والسادة النواب راه عارفينهم، هو أوال 
تحويالت مياه البحر وتخليص املياه ذات امللوحة العالية، هاذ العملية 
التحليلية بدات منذ فترة ما�ضي اليوم فقط، عندنا مراكز تشتغل عندنا 
في العيون، عندنا في بوجدور، عندنا في أخفنير، عندنا في طاطا بدات، 
لكن هناك برنامج إلنشاء محطات للتحلية في املستقبل القريب، عندنا 
ديال أكادير للدراسة ديالها وحتى الصفقة تعاطت إلى آخر بعد دراسة 
متتالية، أكادير عندنا في إيفني، عندنا في الدار البيضاء هناك فكرة 
عندنا في الحسيمة املشروع جاهز لإلنطالق، هناك في طرفاية، هناك في 
الداخلة إذن هاذي هي أهم املحطات ديال التحلية اللي غادي تجي واللي 
غادي تعطينا إن شاء هللا ما يقرب، توقع أنها غادي يعطينا 500 مليون 
مكعب من املاء املحلى في أفق 5 سنوات إن شاء هللا، وهذا األمل ديالنا 
وهاذي إذن هذا واحد جزء من االستراتيجية األساسية، الجزء اآلخر هو 
إعادة استعمال املياه العادمة واقتصاد املاء في االستعماالت الصناعية 
والسياحية بالخصوص ولكن أيضا املنزلية في املستقبل، وهذا بدات 
فيه واحد املحطات وغادي نوسعوا هاذ املحطات ديال معالجة املياه 

العادمة.

أما بالنسبة للعجز املوجود في بعض املراكز حنا عارفين بأن هناك 
عدد من التدابير اآلنية وأخرى على املستوى املتوسط والبعيد الضرورية 
في عدد من املراكز اللي فيها هاذ النقص والخصاص ديال املاء، هناك 
تدخالت في عين املكان أحيانا، كنحاولوا ما أمكن دار مجموعة من 
الوسائل للتدخل وللقضاء على هذا العجز بعضها قبل نهاية 2017 
غادي نقضيوا على العجز نهائيا هو في عدد من املحطات وبعضها في قبل 
صيف2018 إن شاء هللا هناك عدد من التدابير للقضاء على العجز في 

تلك املراكز، وشكرا جزيال.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، الكلمة للسيد النائب اسماعيل ملاوي 
للتعقيب.

ا أائبلا وي لاسماعيللملاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لرئيسلالحكومل،

املالحظ أن السيدة كاتبة الدولة املكلفة باملاء قد يهمها األمر بشكل 
كبير، مشات للمستشارين، املهم ما حضراتش معنا للمناقشة، السيد 
رئيس الحكومة، بالنسبة احنا حتى احنا عندنا حق في هاذ األسئلة 

واملواطنين...
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ا وي لا رئيس:

السيد النائب، السادة الوزراء اللي غادروا القاعة، كما تعلمون 
لكم  طيب  املستشارين،  بمجلس  دستورية  أسبوعية  جلسة  هناك 
الكلمة السيد النائب، هاذ التزامن يجب إيجاد حال منطقيا مستقبال إن 

شاء هللا، شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد النائب.

ا أائبلا وي لاسماعيللملاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

املالحظ من تعقيبكم السيد رئيس الحكومة، وأنتم تتكلمون عن 
البرنامج  من  واملنبثقة  املياه  ندرة  تدبير  حول  حكومتكم  استراتيجية 
الحكومي الذي هو استمرارية للحكومة القديمة الجديدة، واستمرارية 
مع  وتفاقمها،  املشاكل  لنفس  واستمرارية  مكوناتها  انسجام  لعدم 
استمرارية لغياب حلول واقعية النتظارات املغاربة، فاملواطن املغربي 
باغي يشرب فيه العطش، فكيف يعقل السيد رئيس الحكومة ونحن 
في القرن21 وجزء كبير من ساكنة الوطن يتجرعون ماءا تغيب الجودة 
عن صنابره أمام غالء والتهاب الفواتير وعسر تسديدها، فعلى سبيل 
املثال ال الحصر، جزء كبير من املغرب الذي أنتمي إليه وأعتز وأفتخر 
بتمثيله، سكانه يضطرون إلى االستنزاف من مدخراتهم من أجل التزود 
باملاء، فمياه ورززات ومياه الجنوب الشرقي بصفة عامة لها طعم ولون 
ورائحة، وجزء آخر يعيش على وقع ندرة هذه املادة الحيوية فيضطر 
ملواجهة االنقطاعات الفجائية وسنوات الجفاف العجاف، وهنا أذكر 
سيادتكم بأن جتهي تظم الجبال والتالل والصحراء، فلكم أن تتخيلوا 
معي معاناة النساء في أعالي تلك الجبال ووسط كتبان الرمال ورحلتهن 
في الشتاء والصيف بحثا عن قطرة ماء، ونفس املشكل يعاني منه جل 
املناطق بما فيها التي تحتوي على خزان وطني هام وتستفيد من سدود 

كبرى كسد الوحدة وسد محمد الخامس؛

إن الساكنة تموت عطشا السيد رئيس الحكومة، ندرة املياه ببالدنا 
تحولت إلى صراعات بين املواطنين تصل حتى التصفية الجسدية، فهل 
تعلمون أن هناك أقاليم تعيش حياة دون ماء أو بنسب ربط ضعيفة 
كوزان والشاون وأكومان وصفرو وأقاليم الشرق إلى متى هذا الوضع؟ 
وتدبير املاء يتبع في تسييره املزاجية واالعتبارات السياسوية خصوصا في 
تدبير قطاع حفر اآلبار وربط السكان باملاء الذي يتخذ كوعود انتخابية 
مجموعة  أن  الرئيس  السيد  هذا  إلى  أضف  األقاليم،  من  ملجموعة 
من دواوير جهة درعة تافياللت بدون ماء إلى حد الساعة كجماعات 
سكورة، إدلسان، وسلسان، زناكة إلخ ، وباملقابل يهدر املال العام في 
بناء مجموعة من القنوات والخزانات دون أن تؤدي دورها بل تتعرض 
لإلتالف من قبل املواطنين، وهنا وقد آن األوان لفتح تحقيق في إهدار 
املال العام بهذه الشاكلة وفي تفحص البرامج التي دشنها جاللة امللك 

دون أن ترى النور بمباركة حكومية منكم.

ا وي لرئيسلالحكومللاملحترم،

في ظل غياب حلول استعجالية وغير ترقية لظاهرة ندرة املياه تبقى 
مناطق الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة واملناطق الجبلية عرضة 
لتف�ضي ظاهرة الهجرة إلى املدينة وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية 
وخيمة خصوصا داخل املدن الكبرى وأنتم مسؤولون عليها، بين هذا 
وذلك بل واملثير لالستغراب أن حكومتكم وضعت في قائمة برنامجها 
للماء  الوطني  املخطط  على  باالعتماد  املائي  العرض  تنمية  الحكومي 
وتفعيل برامجه، وأنتم تعلمون أنه ما يزال في دواليب التحضير ولم 
إلى حيز الوجود، فعن أي مخطط تتحدثون؟ وما هو إال  يخرج بعد 
مسودة مخطط لم ير النور، أضف إلى ذلك عدم التفعيل الكلي لقانون 
املاء 95.10 بسبب تأخر بعض النصوص التطبيقية والتنظيمية، ومنه 
نسجل أن الحكومة في الجانب التشريعي هاملة ملوضوع املاء، رجوعا 
إلى نقطة 3 في 5 15 عندما نتحدث في تنمية العرض املائي ونجعل 
إنجاز السدود حلوال من خالل أرقام غير قابلة للتنفيذ السيد رئيس 
أنها خطابات سياسية مستهلكة، خصوصا  الحكومة، سندرك جيدا 
عند الحديث عن السدود الكبرى بمعدل 3 سدود سنويا واألدل على 
ذلك عدم الشروع إلى حد الساعة هاذ السنة في بناء أي سد، مع العلم 
أن تشييد سد كبير يتطلب 3 سنوات من األعمال دون احتساب مدة 
إنجاز الدراسات ومراحل تسوية وضعية العقارات ومسطرة الصفقات 
العمومية، ومن جهة ثانية كيف يعقل بناء مجموعة من املنشآت املائية 
دون التفكير في إنجاز بالتوزي الجزء الخاص بالتصفية وقنوات الربط 
والري ومحطات لتوليد الطاقة الهيدرومائية لبلوغ منشأة مائية صالحة 
عرضة  وتركه  سد  بناء  من  الغاية  فما  وإال  املتعددة،  لالستعماالت 

لترسب األوحال وتبخر املياه.

ا وي لرئيسلالحكومل،

إن ما يزيد األمور تعقيدا في هذا املجال تعدد املتدخلين والفاعلين 
مما يستحيل معه تقييم األداء في تدبير القطاع وطنيا وجهويا ومحليا، 
وعندما نتحدث عن إنشاء مجموعة من السدود الصغرى سنويا بدون 
الخوض في عددها يبقى السؤال املطروح عن الجهة املسؤولة عن إنجاز 
ومراقبة جودة األشغال، مع العلم أن مجموعة من القطاعات كالفالحة 
املدني  واملجتمع  الدولية  واملنظمات  املحلية  والجماعات  والتجهيز 
تتكلف بتشييد هذا النوع من املنشآت املائية والتي معظمها يعاني من 
تصدعات وشقوق بنيوية مهددة بذلك سالمة الساكنة التي تتخذ من 

جنبات مجاري املياه مسكنا لها ومصدرة قوتها.

وبخصوص مشروع تحويل املياه من أحواض الشمال إلى الوسط 
الذي نعتبره مشروعا طموحا غير أنه تغيب عنه جدولة زمانية واضحة 
ومصادر تمويل واضح، ويبقى هذا املشروع باإلضافة إلى مشاريع أخرى 

مجرد حبر على ورق بين طيات برنامج حكومي.

نعم السيد رئيس الحكومة، كلنا مع تنويع مصادر التزود باملاء ولكن 
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دون املس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا وهم يشتكون حاليا 

من غالء فواتير املاء بالرغم من رداءته في عدة أقاليم.

أمام هذا الوضع املتشابك لتدبير قطاع املاء نقترح في الفرق النيابي 

لألصالة واملعاصرة إحداث وكالة وطنية مستقلة إلدارة املاء مما سيسهل 

عملية التتبع والتقييم ألدائها أو على األقل نقل جميع صالحيات تدبير 

املاء إلى يدي وكالة تنمية الحوض املائي عبر توسيع دائرة اختصاصاتها، 
جهوي  تضامن  وخلق  القطاع  هذا  عن  الوحيد  املسؤول  واعتبارها 

مائي بين الجهات، كما نقترح تكليف خبراء إلعداد خطة استراتيجية 

وطنية وجهوية وإقليمية إلدارة ندرة املياه بالبالد، مع ضرورة الرفع من 

االستثمارات العمومية املخصصة لحفر اآلبار االستكشافية خصوصا 

واملناطق  الشرقي  الجنوب  مناطق  للجفاف  األكثر عرضة  املناطق  في 

الجبلية وشرق اململكة، كما نناشدكم السيد رئيس الحكومة، بإعطاء 

التربية على  املاء صبغة وطنية وأهمية كبرى من خالل  قضية تدبير 

املواطنة، وإشراك القطاعات التعليمية في ذلك.

وفي ظل خطة غياب خطة استراتيجية قابلة التنفيذ، نقترح دعم 

تفضيلية  وتمويالت  قروض  منح  طريق  عن  للماء  املتجددة  املوارد 

لحملة مثل هذه املشاريع، ورصد اعتمادات للبحث العلمي في مجال 

املاء ومجاالت تصفيته، كما نقترح إعادة النظر في استهالك الشركات 

األكثر  الزراعات  تقنين  وكذا  املائية،  للثروة  والسياحية  الصناعية 

استهالكا للماء.

أملنا السيد رئيس الحكومة أن تتفاعل الحكومة مع دورنا الرقابي، 

وأن تتخذ بعين االعتبار توصيات فريقنا الذي همه األسا�ضي إيجاد حلول 

لري عطش املواطنين، واإلجابة عن انشغاالت املواطنين بقطاع املاء 

باعتباره قطاعا أساسيا وحيويا يسمو على كل املزايدات السياسوية 

الضيقة، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا وي لا رئيس:

من  تبقى  ما  في  للتعقيب  الحكومة،  رئيس  للسيد  الكلمة  شكرا، 

الوقت.

ا وي لسذ لهللالا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

طيب شكرا جزيال السيد الرئيس، السيد النائب، أنا غير نطلب من 
السيد النائب يعطيني املداخلة ديالو مكتوبة ألن بزاف ديال التفاصيل 
أصعب باش نعاود نفكر فيها وال غير شكرا، ما�ضي غير هاذي حتى األولى، 
طيب شوف الوقت عندي ضيق، أوال كاين �ضي مقاربة سياسوية، هذا 
كالم خارج املوضوع، أنا عندي ملف مع األسف ما جبتوش، جميع ما 
ينشر وجميع الشكايات وفيما كانوا احتجاج، عندي فيه املوقع وعندي 
الحلول املقترحة وما تقوم به الجهات الحكومية، باش أنا نقول ليكم 
كل �ضي حيث ما كان، يمكن نجحو يمكن مانجحوش، ولكن خاص إيال 
عندكم �ضي شك في �ضي مكان أنا أطلب منكم مع السادة النواب اآلخرين 
املعني  الحكومي  القطاع  وتم�ضي معاكم  لجنة استطالع واجيو  شكلو 
وتشوفو وقولوا لينا املالحظات ديالكم، هاذي النقطة، ثانيا الحكومة 
بينها انسجام ما كاينش تعارض، ما كاينش تناقض، ثالثا أنا أعطيتك 
حلول واقعية؟ السدود قلت ليك آخر، السدود قلت ليك 3 السدود 

كبرى سنويا، عطيتك ذاك ال�ضي باألرقام.

ا وي لا رئيس:

نستمعو للسيد رئيس الحكومة.

ا وي لسذ لهللالا ذثماني،لرئيسلالحكومل:

15 سد من هنا ل5 سنين، قلناها في البرنامج الحكومي وقلت دبا 
وبعضها اآلن غادي يخرج، وبعضها كيتبنى هذاك ال�ضي مخطط، راه 
كاين مخطط وطني قبل ما�ضي أنا درتو، لقينا احنا وغادي نستمرو فيه 
ومخططين لآلخرين، أما البرنامج الوطني اللي هضرنا على املخطط، هذا 
كان اآلن يتم تحيينه بعد صدور قانون املاء. واملراسيم ديال القانون 
الحكومية  املجالس  في  عليه  غيتصادق  موجود  بعضها  موجود  املاء 

املقبلة، وبعضها طور اإلعداد، وشكرا جزيال، والسالم عليكم.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسادة الوزراء، شكرا للسيدات 
والسادة النواب،لرفذ2لالجلول.
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محضرلالجلوللا رابذللقا ثالثين

ا تاريخ: األربعاء 2 ذو القعدة 1438ه )26 يوليوز 2017م(.

ا رئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  واثنان  ساعتان  ا توقي2: 
الرابعة عصرا والدقيقة الثانية عشر.

للمجلس  األول  الرئيس  السيد  عرض  مناقشة  اةعمال:  ج قلل
األعلى للحسابات جول جدول أعمل املجلس برسم سنة 2015.

ا وي لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا أواب،لرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

قدمه  الذي  العرض  ملناقشة  الجلسة  هذه  املجلس  يخصص 
أمام  جطو  إدريس  السيد  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس 
البرملان، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور واملادة 225 
من النظام الداخلي ملجلسنا. تتضمن هذه الجلسة مداخالت الفرق 
واملجموعة النيابية والنواب غير املنتسبين، وفي ما بعد تعقبها مداخلة 

السادة الوزراء املعنيين.

نفتتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة إلى السيدات والسادة ممثلي 
الفرق واملجموعة النيابية بإسم فريق العدالة والتنمية، السيد النائب 

أحمد أدراق.

ا أائبلا وي لأحم لادراق:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

أتشرف اليوم أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
التقرير الذي قدمه السيد الرئيس األول املجلس األعلى للحسابات أمام 
مجل�ضي البرملان والخاص بأعمال هذه املؤسسة الدستورية، املجلس 

األعلى للحسابات خالل سنة 2015.

بالتعاون  الفرصة ألشيد  هذه  أغتنم  الرئيس،  السيد  البداية  في 
األعلى  واملجلس  التشريعية  املؤسسة  بين  املستمر  والتواصل  الدائم 
 148 إلى مقتضيات الدستور خصوصا الفصل  للحسابات، استنادا 

الطلبات  مع مختلف  للحسابات  األعلى  املجلس  يتعاطى  منه، حيث 
واألسئلة واإلستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في مجاالت التشريع 
واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة، وفقا ألحكام الدستور الذي 
كرس مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والشفافية 
وربط املسؤولية باملحاسبة وحماية املال العام وهو نهج نتمنى أن يقوي 

مسار التجربة الديمقراطية ببالدنا.

ا وي لا رئيس،

سجلنا باعتزاز كبير تخصيص دستور 2011 لباب كامل للمجلس 
األعلى للحسابات وهو الباب العاشر بوصفه الهيئة العليا ملراقبة املالية 
العامة أو العمومية باململكة، كما سجلنا باعتزاز كذلك تضمين النص 
الدستوري لعبارة واضحة تضفي صفة اإلستقاللية التامة على هذا 

املجلس، الفصل 147 ينص على: يضمن للدستور استقالله.

إن مبدأ اإلستقاللية الذي يضمنه الدستور لهذه املؤسسة الهامة 
هو مبدأ جعلها محط إجماع على أمل أن تشكل تقاريرها وأعمالها مرجعا 
موحدا للجميع على اختالف املشارب والتوجهات واملواقع السياسية 
بين الحكومة والبرملان، األغلبية واملعارضة، املسيرين واملدبرين، أو من 

يتابعون ويقيمون السياسات العمومية.

دستورية  مؤسسة  إلى  اإلحتكام  إذن  الضروري،  ومن  لزاما  كان 
تحظى باحترام الجميع، استحضارا لحاجة بالدنا إلى تراكم في مراقبة 
تدبير املالية العمومية لصياغة التوجهات اإلستراتيجية الكبرى ملشاريع 
اإلصالح املهيكلة، التي لن تتأتى إال من خالل تدعيم وحماية مبادئ وقيم 
الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة لكافة أجهزة الدولة، على قدم 

املساواة.

البرملان  مساعدة  اختصاص  املؤسسة  لهذه  الدستور  أسند  كما 
في املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية العامة واإلجابة على اإلستشارات 
املرتبطة بوظائفه، يعني البرملان، من تشريع ومراقبة وتقييم، وهو ما 
حرص مجلس النواب على تفعيله من خالل إحداث لجنة تاسعة، لجنة 
مراقبة املالية العامة التي يتفاعل معها املجلس األعلى للحسابات تفاعال 
إيجابيا، ما يستوجب التنويه واإلشادة في سياق مد املزيد من الجسور 
والتعاون بين املؤسسات بما يكرس قوتها وفعاليتها واستقالليتها في ظل 
حمالت التبخيس املمنهجة التي تتعرض لها سواء هذه املؤسسة أو تلك.

وإننا إذ ننوه في فريق العدالة والتنمية مرة أخرى باملجهود الكبير 
الذي يبذله قضاة املجلس األعلى للحسابات وقضات املجالس الجهوية 
الذي  التقرير  ثماره  كان من  الذي  املجهود  واملجالس،  املجلس  وأطر 
عرضه بينما أمامنا السيد الرئيس األول، فإننا نذكر أن االختصاص 
الحصري باملجلس األعلى الحسابات كما نص عليه الدستور هو املراقبة 
العليا على تنفيذ قوانين املالية والتحقق من سالمة العمليات املتعلقة 
القانون،  بمقت�ضى  ملراقبته  الخاضعة  األجهزة  ومصاريف  بمداخيل 
وكذا كيفية تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند االقتضاء في حالة 

اإلخالل بالقواعد السارية على هذه العمليات.
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غير أنه نالحظ مالحظات جوهرية سجلناها عدة مرات على تقرير 
املجلس األعلى للحسابات، خصوصا هذا التقرير األخير هو تجاوزه لهذا 
االختصاص املذكور وخوضه في تقييم االختيارات السياسية املؤطرة 
للسياسات العمومية التي تنخرط مختلف أجهزة الدولة في تنفيذها 
املنتخبة  السياسية  الحكومة  بموجبه  تناله  حكومي  برنامج  وفق 

التنصيب البرملاني وتحاسب عليه أمام الناخبين.

السياسات  تؤطر  التي  الكبرى  السياسية  االختيارات  وضع  إن 
اختصاص  هي  القطاعية  السياسات  بدورها  توجه  والتي  العمومية 
الحكومة، وتقييمها سياسيا من اختصاص البرملان بما يمثله من تعددية 
سياسية ولن يكون من مصلحة البناء املؤسساتي إقحام املجلس األعلى 
للحسابات في تقييم هذه االختيارات حتى ال يجد نفسه طرفا يصنف 
في هذا املوقع أو ذاك عندها ستطفو أسئلة اإلنتقائية والتحيز لطرف 
سيا�ضي دون آخر وإنتصار األغلبية الحكومية أو املعارضة البرملانية، مما 
سيهدد الثقة، من مصلحة الجميع أن تظل محطة إجماع كمرجعية 
تعلو فوق التصنيفات، انتصارا للوطن الذي يستمر ويدوم وتتغير فيها 

املواقع السياسية وتتغير وجهات النظر وزوايا التقييم.

ا وي لا رئيس،

إن استقاللية املجلس األعلى للحسابات الذي يهمنا جميعا أن تظل 
مصانة ومحفوظة أن تجعل أعماله خارج الرقابة البرملانية ذاتها، غير أن 
ذلك ال يمنع من إبداء مالحظات منهجية تهدف إلى إبعاد املجلس عن 
أي تشكيك أو أسئلة محرجة من قبيل انتقاء مؤسسات دون غيرها في 
غياب أية معرض معايير واضحة أو مؤسسات أو قطاعات بمساحات 
واسعة في التقرير تصل إلى التفاصيل الصغيرة في الوقت الذي تخصص 
ملؤسسات كبيرة تدبر املاليير من الدراهم فقرات صغيرة موجزة، وكذا 
احتكمت  مشاريع  على  مفهومة  غير  قيمة  أحكام  إطالق  استسهال 
الختيارات سياسية سيادية لحكومات سياسية تحملت مسؤوليتها في 
القرارات املتخذة، وعرضت حصيلة عملها على البرملان وعلى املواطنين 

الذين أعادوا الثقة فيها.

إن ما سلف ذكره ال يعني بأي حال من األحوال وجود مؤسسات 
منزهة أو فوق النقد غير أن البناء املؤسساتي في الفلسفة الدستورية 
أفرد لكل سلطة اختصاصات بناء منطق ومنهج جامع ال يمكن خلخلته 
بالتداخل في االختصاصات، هاذ املنطق اإليجابي جعل املجلس األعلى 
في قراءات االختيارات  الخوض  بعيدا بصفة قطعية عن  الحسابات 
السياسية، ومالمح النموذج االقتصادي واالجتماعي أو إطالق أحكام 
لهذه  الكبير  احترامنا  نتمنى صادقين من منطلق  ما  بخصوصها وهو 
املؤسسة الدستورية كمؤسسة دستورية وخاصة رئيسه األول وقضاته 
وأطره أن يأخذ بعين االعتبار صونا للثقة واملصداقية، ذلك أن تجاوز 
االختصاصات املحددة دستوريا بثقة ووضوح، سيجعل املجلس األعلى 

للحسابات معرضا للنقد واملحاسبة وهو ما ال يتالءم ووظيفته النبيلة.

برسم  للحسابات  األعلى  املجلس  به  قام  الذي  الجبار  العمل  إن 
2015 حيث قام بإنجاز 28 مهمة رقابية وإصدار 399 قرار قضائي و58 
مهمة رقابية ملراقبة التسيير على مستوى الجهوي من طرف املجالس 
الجهوية، شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية بمستوياتها الثالث 
واملرافق العمومية املحلية مع بعض شركات التدبير املفوض، علما أن 
عرض السيد الرئيس األول للمجلس لم يقتصر على املعطيات الواردة 
في التقرير برسم 2015، بل شمل تطور املالية العمومية لسنة 2016، 
بناء على املعطيات املتوفرة لديه ومعطيات حول إصالح نظام املعاشات 
املهام  لبعض  األولية  واملعطيات  للتقاعد  املغربي  للصندوق  املدنية 

الرقابية في مؤسسات أخرى ال داعي لذكرها.

لقد عبرنا سأحاول أن أسرع ألن الوقت ال يسمح لصفحات كثيرة، 
العدالة  فريق  في  السابقة  التقارير  مناقشة  مناسبة  في  عبرنا  لقد 
والتنمية، عند مناقشة عروض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحسابات والتمسنا من خاللها أن يشمل التقرير من حيث الشكل 
والجوهر مجموعة من الجوانب اإلضافية وأن يتفادى بعض النواقص 
التي كانت تعتريه والتي نظن أنها ما زالت قائمة ونلخص بعضها فيما يلي :

أوال- البد من وصف الحال قبل مجيء حكومة ما بعد دستور 2011، 
كيف كانت الوضعية، هاد السؤال بغيناه، وربط مكامن الخلل مع 
مسبباتها الحقيقية األصلية زمنيا والقيام بدراسة أسباب تراكم الخلل 
وتطوره حتى يكون لعمله التحليل واإلستنتاجات رابط ومعنى واقعي 

ملعرفة أصل اإلشكالية ومدى تطورها وآثارها.

ثانيا- إن مضامين التقرير ستساعد بدون شك البرملان في مناقشة 
السياسات العمومية وتقييمها ومساءلة الحكومة بشأنها، لكن باملقابل 
واعتبارا لإلختصاصات املوكولة للمجلس وتقديرا ملكانته الدستورية، 
تقييم  في مجال  للبرملان  املقدمة  املساعدة  أن تشمل هذه  نأمل  كنا 
أو  باملديونية  األمر  تعلق  سواء  األثر  دراسات  العمومية  السياسات 
باإلنفاق  املتعلقة  العمليات  مختلف  أو  العمومية  باإلستثمارات 
املواطن من هذه  وإلى أي حد استفاد  املتوخاة،  باألهداف  ومقارنتها 
العمليات؟ وما هي تداعيات وآثار عدم إصالح مكامن الخلل في الوقت 
املناسب؟ كاللجوء إلى املديونية منذ سنوات، وضعية العجز في امليزان 
التجاري وغيرها، يريد األثر الحقيقي على املواطن، هذا ما نريده من هذه 
املؤسسة الدستورية، أما املعطيات الحمد هلل الحكومة تقدم سنويا 

عدد كبير من املعطيات حسب القطاعات الحكومية.

سبق كذلك أن طلبنا من هذه املؤسسة تقديم معطيات تخص 
املؤسسات  مختلف  لفائدة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  متأخرات 
واملقاوالت، من خالل رصد هذه التطورات واملستحقات من 2010 إلى 
2015، علما أنه تم اتخاذ قرار جريء وكبيرخالل الوالية السابقة فيما 
يتعلق بالبطوار وإغناء أو تزويد خزينة املقاوالت أو املؤسسات العمومية.

كما سبق أن طلبنا بمعرفة مآل التوصيات السابقة التي أصدرها 
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مستقبال  البرملان  مجل�ضي  إطالع  كذلك  للحسابات،  األعلى  املجلس 
الدولي  التعاون  إطار  في  املمولة  باملشاريع  املتعلقة  التقارير  بخالصة 
حوالي  تقريبا  بمهمة  قام  للحسابات  األعلى  املجلس  وأن  خصوصا 
22 مهمة في هذا اإلطار، كنا كذلك نود أن يتضمن التقرير السنوي 
للمجلس األعلى للحسابات في سنة 2015، معطيات بخصوص صرف 
في تمويل الحمالت اإلنتخابية لألحزاب السياسية  الدولة  مساهمات 
والبحث في جرد مصاريف املترشحين خصوصا وأن تلك السنة 2015 

كانت سنة انتخابات جماعية وجهوية، شتنبر2015.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

التركيز مستقبال  من  بد  ال  أنه  والتنمية  العدالة  فريق  في  نعتقد 
عند إعداد مختلف تقارير املجلس على آثار السياسات العمومية وآثار 
مختلف القرارات ذات الطبيعة املالية، ومن خالل استقراء التقرير تم 

تسجيل املالحظة التالية بخصوص النقط الواردة فيه:

املالية،  القوانين  وتنفيذ  العمومي  املالي  بالجانب  يتعلق  ما  أوال- 
تناول التقرير مجموعة من اإلنجازات التي عرفتها املالية العمومية سنة 
2016، لكن البد من التذكير بسياق تلك اإلنجازات اإليجابية والتي البد 
من أن نحيى بكل جرأة سياسية املسؤولية العالية لحكومة األستاذ عبد 
اإلله بنكيران في صون القرار اإلقتصادي واملالي الوطني وتحصين القرار 
التنموي  بالنموذج  بتفادي اإلضرار  لبالدنا وذلك  السيادي  السيا�ضي 
اإلقتصاديين  الشركاء  لدى  بالدنا  مصداقية  وفقدان  التضامني 
األساسين، ولدى املستثمرين بعودة بالدنا ملرحلة التقويم الهيكلي، بال 
ما ندخلوا في التفاصيل ألن القرارات كلها كنعرفوها اللي كانت قرارات 

بطبيعة الحال جريئة ولألسف الشديد أن التقرير لم يذكر كثيرا منها.

ويضاف إلى ذلك عدم قدرة النموذج التنموي املعتمد على مواصلة 
آثار األزمة االقتصادية الخارجية، كنقصد قبل  الصمود في مواجهة 
إنجاز  في  التأخر  أن  كما  البترول،  ألسعار  املستمر  واإلرتفاع   2011
السابقة زاد من  الحكومات  الهيكلية الضرورية من قبل  اإلصالحات 
حدة املخاطر االقتصادية واملالية، وهو إرث اإلقتصاد الذي صادفته 
التوازنات  في  التحكم  أولوية  لتسطير  دفعها  مما  السابقة  الحكومة 
املاكرو اقتصادية كأولويات كبرى ملي كنتكلمو على التقاعد، املجلس 
األعلى للحسابات أشار ونوه ولكن قال ما كافيش. ماهي املقترحات إذن؟ 

أيضا املقاصة اللي غنجي للتفاصيل ديالها فيما بعد.

طرف  من  املنجزة  واإلصالحات  املعتمدة  اإلجراءات  مكنت  لقد 
باإلستعادة  للمغرب  واملالي  اإلقتصادي  املسار  من تصحيح  الحكومة 
التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية، وفي هذا الصدد تم تقليص 
العجز من 7.2 في 2012 إلى 3.9 في 2016، والسيد وزير املالية راه حاضر 
معنا، كما تم التحكم في عجز الحساب الجاري مليزان االداءات من 9.7 

في 2011 إلى 2.3 ف 2015. كذلك املوجودات الخارجية اللي إرتفعت 
األزمة  تداعيات  الرغم من شدة  وعلى  يوم.  و24  األشهر  ديال   6 إلى 
اقتصادية على النمو ومن ضغط نفقات املقاصة على امليزانية العامة 
للدولة حيث بلغت في 3 سنوات تكلفة تنزيل الحوار اإلجتماعي بوحدو 
50 مليار درهم، إتفاق أبريل 2016 بمعدل 16 مليار ونصف تقريبا كل 
سنة. بطبيعة الحال املقاصة من 55 مليار درهم في 2012 إلى 13 مليار 
في 2016. هذه كلها لألسف الشديد، املجلس األعلى للحسابات لم يقف 

عندها في التقرير ديالو.

باملقابل أدى هذا التدبير إلى تحقيق عدالة إجتماعية فيما يخص 
قيا�ضي،  زمن  في  امليزانية  في  العجز  وتحسين مؤشر  العمومي  اإلنفاق 
األمر الذي مكن من معافاة املالية العمومية وتمكين الحكومة الحالية، 
العثماني من وضعية مالية واقتصادية  الدين  الدكتورسعد  حكومة 

مواتية ملواصلة اإلصالحات الهيكلية التي انخرط فيها املغرب.

أما بخصوص الحسابات الخصوصية، فأسجل باقتضاب شديد، 
التنويه بخصوص هذه النقطة بتجاوب املجلس وإدراجه ألربع صناديق 
ضمن البرنامج السنوي للمراقبة لسنة 2015، وهي صناديق نشتغل 
على دراستها بلجنة مراقبة املالية العامة، وستأتي إن شاء هللا فرصة 
مجلسنا  أنظار  على  بها  الخاصة  والتوصيات  مناقشتها  تقارير  عرض 
املوقر خالل الجلسات املقبلة، ويتعلق األمر بصناديق الطرق، التنمية 

القروية، التجهيز الجماعي والتماسك اإلجتماعي.

الرئيس األول أمام لجنة  ومن خالل العرض الذي قدمه السيد 
صندوق  بخصوص  املالحظات  بعض  سجلنا  العامة،  املالية  مراقبة 
التنمية القروية واملناطق الجبلية الذي رصدت له السنة املاضية 50 
مليار درهم، وأصبح متدخلون كثر، تم تسجيل املالحظات التالية: أوال 
إستراتيجيات  عدة  واعتماد  اليوم،  الجهات  تزادت  املتدخلين،  تعدد 
ومخططات في غياب خطة موحدة للتنمية القروية وعدم تفعيل لجنة 
بين وزارية للمجال القروي املناطق الجبلية، مع عدم االستغالل األمثل 

للمنشآت في ظل توزيع مجالي.

بالنسبة للمديونية أقول بأنه كان على املجلس األعلى للحسابات أن 
ينوه بأنه فعال بقات ف %64 وأنه في 2014 تقريبا مشات للصفر، درجة 
التنظيمي  القانون  أنه  ال�ضي، علما  أكثر من هاد  الصفر، وغنقولش 
لقانون املالية يحدد اليوم املجاالت ديال الصرف خصوصا بما يتعلق 
بالقروض اإلضافية، وإال ال ربما لوال اإلجراءات، وهاد ال�ضي خصو يقولو 
اللي دارت الحكومة ديال  املجلس األعلى للحسابات، لوال اإلجراءات 
الضريبي لوصلنا ل  املقاصة والتقاعد وغيرها من إجراءات اإلصالح 
%84، وهاد ال�ضي خصو يتقال ويكتب في التقرير ديال املجلس األعلى 

للحسابات.

ما بقى والو، بقات دقيقة ونصف وغنلخصها فيما يلي: أوال ، كنت 
أتمنى أن املجلس األعلى للحسابات كان ينبغي أن يركز دراسته على ما 
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يلي: أوال، تراكم املتأخرات لفائدة املقاوالت، أشرت إليه واملؤسسات 
استرجاع  وتأثير  املضافة  القيمة  على،  بالضريبة  الخاصة  العمومية 
الفرق من هذه الضريبة Bétoire على خزينة املقاوالت اللي ما بقاتش 
كتلجأ للقروض ألن عندها الفلوس. كان خصو يشير لهاد النقطة هدي، 
في طلبات  الوطنية  املقاوالت  الوطنية لصالح  األفضلية  مبدأ  كذلك 
العروض ونسبة %20، نسبة الخمس املقاوالت الصغيرة كان حتى هو 
يقولها أو التأثير ديالها على االقتصاد أو على الشغل أو على املقاولة 
النقد  املفتوح من طرف صندوق  الوقائي  اإلئتماني  الخط  الوطنية، 
الدولي 6,2 مليار دوالر، خاصنا حتى هي نعرفو القيمة ديالها، ثم كذلك 
تضريب القطاع الفالحي اللي بدا في 2014، أين وصل؟ مخطط املغرب 
املقاصة،  القطاعية، إصالح صندوق  املخططات  من  وغيره  األخضر 
تقييم تنزيل توصية املناظرة الوطنية حول الجبايات املحلية خصوصا 
ما يتعلق ب tva الضريبة على القيمة املضافة، إصالح صناديق التقاعد، 
ما هي األفكار واملبادرات؟ عيب أنه هاذ اإلصاح اللي تدار اآلن تدريجي 
نحو إصالح شامل إن شاء هللا، تقييم صندوق التماسك اإلجتماعي، 
في  استخالصه  الباقي  إشكالية  تيسير،  بالرميد،  يتعلق  ما  خصوصا 
الجماعات الترابية، في الدولة، تقييم قانون املقاول الذاتي والتغطية 

الصحية للمهنيين ثم املساهمة اإلبرائية.

إثارة مجموعة من النقط املرتبطة  أتمنى أن أكون قد وفقت في 
بالتقرير، ونتمنى إن شاء هللا تأخذ بعين اإلعتبار التقارير السابقة شكرا 

لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب على انضباطه زمنيا كذلك، باسم فريق األصالة 
واملعاصرة الكلمة للسيد النائب عبد الواحد املسعودي.

ا أائبلا وي لعب لا واح لاملوذودي:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

باسم فريق األصالة واملعاصرة، يشرفني بداية أن أنوه باإلسهام 
املباشر للمجلس األعلى للحسابات في تفعيل املبدأ الدستوري القا�ضي 
بربط املسؤولية باملحاسبة في مجال الرقابة على املالية العامة، وأيضا 
بتنوير نواب األمة بمعطيات قضائية هامة تمكننا من ممارسة دورنا 
الدستوري في مراقبة أداء السلطة التنفيذية بصدد تنفيذها للسياسات 
العمومية، لتلبية حاجيات الوطن واملواطنين، كما أننا نثمن مقاربة 
املجلس التي تزاوج بين البعد البيداغوجي والوقائي وبين البعد القضائي 

والتأديبي والزجري، ألننا نعتبر هذه املقاربة كفيلة بإشاعة ثقافة اإلدالء 
بالحساب وتعزيز الثقة في تدبير الشأن العام السيما إذا ما أصبحت 
الرقابة شاملة ومنهجية ومنجزة من أجل معقول، وهنا أيضا نثمن 
خطوة تغطية باقي جهات اململكة باملجالس الجهوية للحسابات ومواكبة 

للتقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

لم  عندما  أخطأت  الحكومة  أن  واضح  وبشكل  أبان  التقرير  إن 

تتوقف يوما عن التغني والتبجح بإنجازاتها البطولية وخاصة في مجاالت 

راقبها  التي  املنهي  والتكوين  والتعليم  كالصحة  اإلجتماعية:  القطاعية 

املجلس في تقريره ووقف على حقائق صادمة سواء بالنسبة للقطاعات 

اإلجتماعية أو القطاعات املالية أو املديونية والصناديق الخاصة وقطاع 

السياحة واملاء والكهرباء، وعموما بشكل عام ضعف الحكامة والتدبير 

للمرافق الحيوية في حياة املواطنين: املواطن واملواطنات.

والرقابة  القضائية  الرقابة  نتائج  تطابق  بارتياح  نسجل  وإننا 
السياسية للمعارضة مع املعارضة في الكشف عن وجود إختالالت كبرى 

في وضع للمجلس األعلى للحسابات في تنفيذ السياسات الحكومية، 

وكم نبهنا الحكومة إلى ذلك، ولكنها لم تهتم ملقترحاتنا بمناسبة الدراسة 

والتصويت على مختلف القوانين وخاصة القانون املالي منه، بصفة 

عامة أو بمناسبة عدة أو مناسبة العمل اليومي للبرملان سواء على صعيد 

األسئلة الشفهية أو مناقشة رئيس الحكومة للسياسات العمومية في 

بالدنا.

لذا فال غرابة في األمر أن نرى الحزب الحكومي أمامنا وهو يتبجح اآلن 

كالذي كان يتبجح بإنجازاته أن نستغرب أن الحزب الحكومي الحزب 

التقرير غير مواتي ملا  األغلبي غادي يبقى كينتاقد مادام أنه جا هاد 

تشتهيه تقارير الحزب األغلبي.

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

إنما منين كنالحظوا التقرير بشكل عام كنشوفوا في التقرير جاء 

ارتفاع املداخيل اإلستثنائية، رغم ارتفاع املداخيل اإلستثنائية، رغم 

ارتفاع مداخيل املنتوج الضريبي، رغم ارتفاع عائدات املهن العاملية أي 

التصدير، رغم ارتفاع عائدات العمال املغاربة بالخارج، رغم انخفاض 

نفقات املقاصة، األخ اللي قبل قليل السيد النائب كيقول لوال أنه كانت 

64 %كنا غنكونوا في 84 %، راه خديتوها من جيوب املواطنين، راه 

خديتوها كنقولوا اإلخوان ما قاطعناش الزميل ديالنا ملي كان في أدبيا 

وأخالقيا نحتارموا التدخل، يمكنا نقولو لكم على أنه..

ا وي لا رئيسل:

النائب  السيد  النواب،  والسادة  السيدات  لبعضنا،  نستمعوا 

تفضل السيد النائب.
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ا أائبلا وي لعب لا واح لاملوذودي:

السيد الرئيس، إن ارتفاع..، في الوقت اللي كنشوفوا املغاربة ارتفاع 
املداخيل اإلستثنائية وارتفاع مداخيل املنتوج الضريبي كيما قلنا لكم، و 
بهذا الصدد ننوه باملصالح الضريبية، مصالح املديرية العامة للضرائب 
على املجهود الجبار للي انقدات به الحكومة، لوال املجهود الجبار الللي 
نقد الحكومة لكان ما ال تحمد عقباه، في حين أنه ارتفاع عائدات املهن 
العاملية والتصدير، ارتفاع عائدات املغاربة املقيمين بالخارج، انخفاض 
اإلتجاه  في  ديالها  العكس  كنشوفوا  ال�ضي  هاذ  كل  املقاصة،  نفقات 
والخارجية،  الداخلية  للمديونية  التصاعدي  املنحى  مواصلة  اآلخر، 
خدمات  تراجع  الخزينة،  عجز  ارتفاع  التجاري،  امليزان  عجز  ارتفاع 
املرفق العام في الصحة والتعليم والتنمية والتشريع في مختلف..، غادي 
نذكروكم السادة الحضورغي ببعض األرقام بعض األرقام اللي كانت 
قبل الحكومة اللي هي قديمة جديدة أنا منين تنقول الحكومة تنقول من 
2011 إلى يومنا هذا، ألن كيما قال السيد رئيس الحكومة في التصريح 

ديالوا هي استمرارية، راه يعني في إطار اإلستمرارية.

إليكم بعض املؤشرات اللي كانت قبل من 2011 قبل من اللي قال 
األخ التقرير ديال املجلس األعلى سابقا كان نمو معدل النمو منين كانت 
حكومة جطو 5 5% ما�ضي بهاذ املعطيات، غادي نقول لكم عالش؟ 4.5 
في حكومة عباس الفا�ضي هللا يذكروا بخير، في عهد الحكومة الحالية 
3.14، املديونية كانت في عهد جطو 54 %، في عهد عباس الفا�ضي هبطت 
ل 52 % في هاد الحكومة ديالكم إرتفعت ما يقرب 65 %، رغم أنه كيما 
يعني الغالف املالي كان مخصص للمقاصة، صندوق املقاصة 55 مليار 
درهم، اللهم إن هذا ملنكر، 55 مليار درهم باش كتبجح الحكومة راه 
هبطاتو 14 مليار من جيوب املواطنين ال أقل وال أكثر، يمكن نقول لكم 
أن الدولة حلت محلكم، املواطن حل محل الحكومة باش يمكن العجز 
اللي كان غيكون يعني املديونية اللي كانت غتكون في 64-84 %املواطن 

اللي خلصها، ما غتجيش الحكومة تبجح علينا.

أما وفي مناقشة التقرير في شكله بشكل عام غادي نقتصرو على 
بعض امليادين، ألن جا كما كان بنتائج زعمة جد سيئة للغاية بتقريرجد 
�ضيء، لهذا في فريق األصالة واملعاصرة قلنا غادي ربما نلخصوا التدخل 

ديالنا في بعض القطاعات نظرا لضيق الوقت.

فيما يخص تنفيذ قانون املالية وإعداد امليزانية، السيد وزير املالية 
في املعطيات اللي كتاخذوها ما كتاخذدش املعطى الدستوري اللي هي 
صدقية، توخي الصدقية في املعطيات املالية، أبان التقرير على أنه فيما 
يخص ما كتاخذش بعين االعتبار في الحساب ديال العجز في امليزانية، في 
احتساب عجز امليزانية ما كتاخدوش بعين االعتبار الديون املتراكمة على 
الدولة ما كتخدوهاش، ال�ضيء اللي كيعرض الحقا، وفي إطار حنا بصدد 
غادي ناقشوا القانون املالي في الصيغة الحالية ديالو املقبلة إن شاء 
هللا الرحمان الرحيم، خاص وزارة املالية تاخذ الحقا بخالصة التقرير 

اللي كانوا أنه منين غتجيبو العجز املالي ما تجيش تكذبوا علينا تقولو لنا 
العجز املالي هو %4 هو في الحقيقة أكثر بكثير، ألن ما كتاخدوش بعين 
االعتبار الصدقية وla sincérité des comptes ما كتاخذ احتساب 
العجز، بما فيه املستحقات ديال الجماعات املحلية اللي كتكون في 
العمومية وعدة  الصفقات  ديال  واملتأخرات  الخصوصية  الصناديق 
نفقات أخرى، لهذا كتلتجأ الحكومة زعما في أقل ما يمكن لها تدير وفي 
االجتهاد ديالها على أبعد تقدير شنو تدير كتحول ما تبقى في عجز منين 
كتعجز على تنفيذ امليزانية كتنفذ كيما شفنا في التقرير وكيما شفنا 
في التصفية ديال املالية ديال 2014 شفنا على أنه على أبعد تقدير 
الحكومة كتم�ضي في تفويض املالية ما كتوصلش ل %50 وفين كتحول 
كتحاولوها للحسابات الخصوصية، الصناديق الخصوصية انتما شتوا 
هذا فيه اجتهاد يعني أقل ما يمكن لو يتقال عليه ديال تكاسل وعجز 
في القيام باش الحكومة تقوم بالعمل ديالها وتنفذ امليزانية في حين أن 

كنكونوا في حاجة ماسة لهذاك املبالغ املالية.

لذا السيد الوزير راه خاصكم تتوخاو الصدقية ألن هاذي مهمة 
للغاية جا فيها التقرير، الصدقية ألن إيال ما كانش إيال كانت املعطيات 
فيها نوع من التدليس راه هذا �ضيء خطير، هذا في التقرير جاي ما كنقولوا 
والو حنايا حنا ما كنقولوا والو هذا راه كاين في التقرير، عندما تصفحنا 
القانون املالي 2014 االختالالت العظمى في صرف وتدبير امليزانية خاصة 
في الحاالت اللي كما قلت لكم دابا الحاالت القصوى اللي كانت امليزانية 
كتنفذ فيها هي 50 % في الحين هذه املفارقات الكبيرة كيما قلت في األول 
املوارد عند  أنه  اللي كنشوفوا  في الحين  املفارقات،  هاذي حكومة د 
الحكومة وما كتصرفش في الوقت اللي كيكون واحد العجز كبير هاذ 
ال�ضي قلناه ولكن جا به التقرير دابا وهو في الوقت اللي كيكون فيه عجز 
كبير بزاف يعني كيتكامل وفيه كيمكن كتلجأ للصناديق الخصوصية في 
ما يخص هاذ املسألة. كنعطي على سبيل املثال ال الحصر، واش غادي 
في  البطء  بواحد  اللي كنعرفوه  القروية  التنمية  لكم صندوق  نقول 
التنفيذ ديالو، واش غنقول لكم الصيدلية املركزية اللي فيها 2 داملليار 
الدرهم فين أنه املواطن كيقلب على الخيط باش يمكن لو كيشري خيط 
من جيبوا، وهذا يعني نوعا ما واحد سوء التدبير بواحد الشكل كبير 
بزاف فيما يخص هاد املسألة. وكتلتجئ الحكومة إلى إلغاء االعتمادات 
الصناديق  يعني هاذ  اللي  ال�ضيء  للصناديق  الغير املصرفة وكتحولها 
رجعتو من هاد الصناديق صناديق يعني منين كنشوف األرقام املهولة 
اللي في الصناديق الخصوصية كل عام كتلتجأ الحكومة باش نحاولها 
للصنادقي الخصوصية اللي وصلت واحد املبلغ ديال 122 مليار هو رقم 

مهول ونحن في حاجة ماسة لهذا الرقم.

برامج االستثمار ديال املؤسسات العمومية خاصة بعد يعني منين 
ديال  التدبير  ديال سوء  التقرير  جا  ما  واحد  ثالثا  ناخدوا  كنشوفوا 
البرامج االستثمارات في املؤسسات العمومية خاصة في بعض الوزارات 
غناخذ بعين االعتبار غنعطي مثال اإلستثمار بوزارة العدل، حيث أشار 
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التقرير إلى سوء تدبير هذا القطاع من حيث اإلطار العام، فكيف يعقل 
أن تصرف 5 مليار درهم في أربع سنوات بدون تخطيط وبدون تصور 
لها  اللي غيمكن  شامل وتحديد األولويات وخريطة ملختلف املحاكم 
تكون، وترشيد للنفقات العمومية فيما يخص هاذ املسألة. حين أنه 
دراسات  أنجزت عدة  واحد..،  ديال  اإلعتماد  تم  أنه  التقريرعلى  بين 
وألغيت في التالي، وتم اإلعالن عن عدة صفقات وتلغات في آخر املطاف، 
وتصرفت بصفة عشوائية مبالغ جد مهمة، كيفاش يمكن صرف 500 
مليار في أربع سنين، يعني 100 مليار بصفة عشوائية، وبين التقرير هاد 

ال�ضي، وما�ضي حنا اللي كنهضرو وإنما التقرير.

فيما يخص عاود ناخذ بعض األمثلة على سبيل الحصر، صندوق 
التنمية القروية، هاذ الصندوق اللي طاملا كينتاظروه املغاربة وكنتظرو 
منو الكثير خاصة الجماعات الترابية، خاصة املناطق النائية، وحنا في 

حاجة ماسة ليه وطاملا الحكومة قالت 55 مليار درهم وتبجحنا فيه.

إلى يومنا هذا، بين التقرير على أنه هاذ صندوق التنمية القروية، 
اإلستعمال  نسبة  وانخفاض  املخططة،  البرامج  في  االلتقائية  غياب 
فيه، وتأخر تنفيذ برامج في هاذ الصندوق تيعرف واحد التأخر كبير 
بزاف، وناهيك عن ترحيل اإلعتمادات ديالو من سنة إلى أخرى. كاين 
اللي كينطبق على صندوق التنمية القروية ألنه موحد، ما هو موحد في 
هاذ الحكومة هو أنه جميع امليزانيات ديال جميع الوزارات يتم ترحيلها، 
يتم الصرف ديالها وكيأكدها في جميع القطاعات، كيجي تقرير املجلس 
األعلى للحسابات وكيأكدها في كل شق، في كل القطاعات، على أنه يتم 

الترحيل بما فيهم هذا.

فيما يخص قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية، بين التقريرعلى 
أنه غياب تام لوضع إستراتيجية لترشيد هذا القطاع ديال املؤسسات 
بعض  تجميع  وضرورة  النجاعة،  مبدأ  إعمال  وعدم  العمومية، 
املؤسسات على غرار ...، وكنطلبو من الحكومة بأنه عدم التجميع..، على 
غرار القانون اللي صادق عليه، املتعلق بالوكالة ديال اإلستثمار. فحال 
دابا فيما يخص املؤسسات العمومية اللي كتعرف واحد العشوائية 
منها خاصة مكتب...، كناخدو بعين اإلعتبار الوكالة الوطنية لإلستثمار 
في املجال السياحي واملكتب الوطني للسياحة، حنا كنثمنو املبادرة ديال 
السيد وزير التجارة، رغم أنه في املعارضة وصوتنا باإلجماع عليها، و 
كنثمنو هاذ املبادرة اللي جا السيد وزير التجارة والصناعة اللي جمع 
املؤسسات اللي كانت غير ناجعة، و كنتمناو أنه تقتديو ببعض الوزارات 

اللي ناجحة فيما يخص هاد املسألة.

وفيما يخص هاذ قطاع املؤسسات العمومية واملقاوالت، كنتمناو 
الباهظة  واملديونية  الباهظة  باملبالغ  ديالها  باإللتزامات  توفي  الدولة 
اللي كتعرفها هاد املؤسسات وسداد واحد املبلغ. وفي القريب العاجل 
خصكم تفعلو املضامين ديال هاد التقرير، أنه خاص تخلص في أقرب 
على   2006 من  املتراكمة  الديون  إجمالي  درهم،  مليار   24.5 اآلجال 
الوطني  املكتب  غير  الحصر  على سبيل  وأذكر  العمومية،  املؤسسات 

للماء الصالح للشرب والكهرباء اللي كيعرف واحد الوضع مزري ال في 
االستثمارات ديالو كيفما كتعرفوه، وهو عندو ديون متراكمة للدولة وما 
خلصاتوش، ال�ضيء اللي كيأثرسلبا على هاذ القطاع، ناخدو القطاع 
ديال املخزونات اإلستراتيجية، اللي تدبر بصفة عشوائية، اللي وصلنا 
أنه ربما كنتو غتشكلو واحد املشكل كبير ويمكن يرقى إلى درجة النظام 
العام ديال انخفاض مستوى ديال هاد املخزونات اإلستراتيجية خاصة 
في ميدان الوقود، كيفما كتعرفو بينت على أنه أقل من شهر، ولذا 
كنتمنى أنه الحكومة غادي تفعل التوصيات ديال التقرير فيما يخص 
هاد القضية ووضع منظومة شاملة للمخزونات، على األقل يعني خلق 
واحد هيئة وطنية تعنى بوضع منظومة شاملة للمخزونات اإلستراتيجية 

واإلحتياطية وشكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

بإسم  توفيق كميل  الرئيس  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
فريق التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لتوفيقلكميل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

على  أؤكد  أن  الدستوري  التجمع  الفريق  بإسم  البداية،  في  أود 
السيد  عرض  ملناقشة  املخصصة  الدستورية  الجلسة  هاته  أهمية 
املالية طبقا  املحاكم  أعمال  للحسابات، حول  األعلى  املجلس  رئيس 
للمقتضيات الواردة في الباب العاشر من الدستور، ال سيما أن مساءلة 
الحكامة جيدة وفي مقدمتها الحكامة املالية، ومبدأ تخليق الحياة العامة 
وربط املسؤولية باملحاسبة وقضية محاربة الفساد بمختلف أشكاله 
وتجلياته وتعزيز آليات وأدوات الرقابة املؤسساتية البرملانية التي شكلت 

أحد املضامين األساسية لدستور 2011 ومستجداته.

وفي هذا الصدد البد أن أستحضر باملناسبة الخطاب امللكي التاريخي 
السامي ليوم 17 يونيو 2011 والذي حدد فيه جاللته أهداف املراجعة 
2011 املتعلقة بالحكامة املالية، ومن هذا  الدستورية لفاتح يوليوز 
املنطلق أقامت الهندسة الدستورية جسرا مؤسساتيا تفاعليا شفافا 
بين هيئات الحكامة، وأبرزها املجلس األعلى للحسابات مع مؤسستي 
البرملان والحكومة إلفادتهما بتجاربها تأسيسا على اإلختصاصات واملهام 
املوكولة إليها، ولعل املجلس األعلى للحسابات بتجربته الرائدة في تقييم 
تنفيذ  السياسات ذات الصلة باختصاصاته الدستورية وفي مراقبة 
قوانين املالية أو مراقبة تدبير املالية العمومية بصفة عامة، مركزيا 
وترابيا وما أناط به الدستور من مهمة مساعدة البرملان في هذا الشأن، 
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كل ذلك يحتم علينا كبرملانيين مؤتمنين على مراقبة العمل الحكومي 
بالتفاعل مع هموم  وأيضا كمشرعين وكمطالبين  الشعب  نيابة عن 
الشعب وقواه الحية وفي وقت تتنامى فيه بحدة املطالبات والترافعات 
الرامية إلى محاربة الفساد وحماية املال العام، نعم كل ذلك يحتم علينا 
تجديد مناهج وآليات تعاملنا مع التقارير والخالصات املتمخضة عن 
أعمال املحاكم املالية وأن نخصص الوقت والجهد الالزمين لتفحصهما 
ودراستها واستخالص ما ينبغي استخالصه منها، ومن أجل ذلك البد 
من تطوير نظامنا الداخلي كي تكون هاته التقارير منتجة وذات أثر فعلي 
ملموس على تعزيز أولوياتنا في مجال التشريع واملراقبة، واآلن إسمحوا 
لي أن أتفاعل مع بعض ما ورد في عرض السيد الرئيس األول للمجلس 
ببعض  املتعلقة  الرقابية  املهام  بعض  بخصوص  للحسابات  األعلى 

القطاعات أو املرافق العمومية.

وأود أن أسجل أوال أهمية املهمة الرقابية التي قام بها املجلس لدى 
ووطنية  معدنية  ثروة  تدبر  وإستراتيجية  اقتصادية  وطنية  مؤسسة 
بالغة األهمية وأعني بهذا املجمع الشريف للفوسفاط والداللة الرمزية 

لهاته املهمة الرقابية املتعلقة ببعض القطاعات أو املرافق العمومية.

وأود أن أسجل أوال أهمية املهمة الرقابية التي قام بها املجلس لدى 
مؤسسة وطنية وإقتصادية وإستراتيجية تدبر ثروة معدنية وطنية بالغة 
الرمزية  والداللة  للفوسفاط،  الشريف  املجمع  بهذا  وأعني  األهمية، 
لهاته املهمة الرقابية هو أن جميع املرافق العمومية وشبه العمومية 
كيفما كان حجمها ونفوذها فهي خاضعة فعلية لرقابة هذه املؤسسة 
الدستورية، ونحن في فريقنا نؤيد هذا اإلتجاه وندعمه وننتظر خالصات 
تقرير املهمة الرقابية املوالية املعلن عنها بشأن النشاطات الصناعية 

للمجمع وشركاته والشركات التجارية.

ومن جهة أخرى، فإننا ننتظر أيضا خالصات التقرير املتعلق باملهمة 
الرقابية لدى صندوق اإليداع والتدبير الذي عانى من إختالالت مهمة 
مطالبون  كبرملانيون  ونحن  اإلستراتيجي،  والتدبير  الحكامة  مجال  في 
بتفعيل الرقابة واملحاسبة الالزمتين، ونفس األمر ينطبق على املهمة 
الرقابية لدى املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، الذي طاملا 
عانى من صعوبات تمويلية حادة استلزمت تدخل الدولة لدعم هذا 
املرفق الحيوي واإلستراتيجي السيما وأن املشهد الطاقي ببالدنا يعيش 
تحوالت إستراتيجية واعدة في مجال الطاقة املتجددة، وعالقة بنفس 
مطالبان  والحكومة  البرملان  فإن  واملعادن،  الطاقة  قطاع  القطاع، 
بالوكالة  النهوض  أجل  من  املجلس  وتوصيات  مالحظات  باستثمار 
الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة، والنجاعة الطاقية، واإلنكباب على 
معالجة اإلختالالت املؤسسية الناجمة على التداخل بين اختصاصاتها 
املالحظات  إلى  إضافة  القطاع،  على  الوصية  الوزارة  واختصاصات 
وشركات  الدولة  بين  التعاقدي  الفراغ  بشأن  املثارة  والتوصيات 
اإلستثمارات الطاقية التي تعاني من محدودية تدخالتها ومشاريعها، 
وبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية القروية، فقد اهتم املجلس بمراقبة 

أداء صندوق التنمية الفالحية مبديا مالحظاته.

عدد  ضبط  إلى  وبالنظر  الدستوري  التجمع  فريق  في  ونحن 
التنمية  في مفهوم  النظر  إعادة  الصندوق، وتوخي  في هذا  املتدخلين 
في  املنجزة  الحصيلة  نثمن  أن  إال  يسعنا  ال  فإنه  والجبلية،  القروية 
إستراتيجية  في  املجسدة   2020 لسنة  الحكومية  اإلستراتيجية  إطار 
وشجر  الواحات،  منطقة  تنمية  وإستراتيجية  األخضر،  املخطط 
الحكومة  حرص  نتتبع  كما  الجبلية،  املناطق  وإستراتيجية  األركان، 
لتجسيد خطاب العرش لسنة 2015عبر اإلستراتيجية املعتمدة ملكافحة 
وزارة  تقوده  الذي  القروي  باملجال  واإلجتماعية  املجالية  الفوارق 
القروية واملياه والغابات، وإدماج  البحري والتنمية  الفالحة والصيد 
صندوق التنمية القروية كأحد الشركاء الفاعلين في تنفيذ هذا البرنامج 
الطموح، مسجلين في نفس الوقت الجهد املبذول لتطوير أداء هيئات 
حكامته وحرصه على تطوير آليات تتبعه للمبادرات واملشاريع املمولة 
من طرفه وكذا تطوير شراكاته وتحسين آلياته التعاقدية بناء على ما 

ورد من مالحظات من طرف املجلس األعلى للحسابات.

وفي هذا اإلطار البد من التأكيد على أهمية النقاش الذي أثير على 
هامش مناقشة قانون املالية لسنة 2016 واملتمثل في صفة آمر بالصرف 
لهذا الصندوق، حيث أن القرار الذي استقر عليه رأي الجميع واملتمثل 
في إسناد هذه الصفة إلى السيد وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه 
والغابات قد أثبت صدقيته وأحقيته ال سيما أننا نسجل مساهمة هذا 
القرار في تقرير آجال البت في املشاريع ضمانا للفعالية والنجاعة، حيث 

كانت مسطرة املصادقة عليه سابقا تستغرق وقتا طويال.

من  أيضا  أثير  عندما  الوقوف  من  البد  املوضوع،  بذات  وعالقة 
أرقام حول ميزانية هذا الصندوق على اعتبار أن الرقم 55 مليار الذي 
تم التصريح به آنذاك كميزانية ذاتية حقيقية لهذا الصندوق ال وجود 
له على أرض الواقع إال في مخيلة من يدعيه، وعلى اعتبار أن مقاصد 
هذه الرؤية اإلستراتيجية كان هو تحقيق اإللتقائية عبر تجميع التمويل 
العمومي من جهة، ومساهمة الجهات ومساهمة الصندوق من جهة 
أخرى، في إطار مقاربة مندمجة على مدى عشر سنوات وبتمويل إجمالي 

لكافة املتدخلين يبلغ 55 مليار.

أبدى  فقد  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  قطاع  يخص  ما  وفي 
املجلس مالحظات دقيقة في شأن عدم تطابق نظام التأهيل وتصنيف 
املتعلق  املرسوم  مقتضيات  مع  العمومية  واألشغال  البناء  املقاوالت 
بالصفقات العمومية، إضافة إلى مالحظات تخص تدبير ملفات نزع 
امللكية ذات الصلة بنشاطات الصندوق الوطني للطرق، وكذا انخفاض 
وتيرة إنجاز املشاريع الطرقية التي يمولها، كما نبه املجلس أيضا إلى 
ارتفاع املعدل السنوي ملديونية املكتب الوطني للسكك الحديدية. إن 
هاته املالحظات تستدعي إجابات دقيقة وتفاعالت إيجابية مع القطاع 

الحكومي املختص في أقرب اآلجال.

وفيما يخص قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي فإنه ونظرا 
لضيق الوقت وألهمية اإلستراتيجية، وثقل تراكماته ال يسع فريقنا إال 
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أن ينوه بحرص املجلس األعلى للحسابات على املساهمة في الكشف عن 
إختالالته وتقديم مالحظات وتوصيات من شأنها مساعدة الدينامية 
بتدرج  إصالحاتها  من  التسريع  على  القطاع  هذا  تدبير  في  الجديدة 
وثبات وجرأة، ونحن واثقون من التجاوز التدريجي لألعطاب البنيوية 

للمنظومة التربوية ببالدنا.

وفي األخير، نجدد تقديرنا ألعمال املجلس األعلى للحسابات الذي 
أماط اللثام عن مجموعة من اإلختالالت والنقائص ليكون دور البرملان 
ليس املزايدات السياسية وإنما تقييم القطاع أو املؤسسة من حيث 
مدى مساهمتها في تنزيل السياسات العمومية، ومدى تأثيرها على الحالة 
اإلجتماعية واإلقتصادية للمواطنين، وهذا هو جوهر تقييم السياسات 
العمومية من أجل بناء مغرب تسوده حكامة جيدة لتدبير املال العام 

العمومي، وشكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

املنصوري  رفيعة  النائبة  للسيدة  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا 
باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لرفيذللاملأصوري:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

أتدخل  أن  يشرفني  الدستور،  من   48 الفصل  بمقتضيات  عمال 
باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة 
التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 
لنجدد  مناسبة  وهذه   ،2017 يوليوز   4 يوم  البرملان  مجلس  أمام 
التأكيد على أهمية العمل الذي تضطلع به هذه املؤسسة الدستورية 
الحيوية باعتبارها تمارس الرقابة العليا على املالية العامة بما يساهم 
في حكامة وشفافية التدبير العمومي وترشيد تدخالته، ويحقق تنزيل 
املبدأ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة وتعزيز دولة سمو 

القانون.

ومن هذا املنطلق فإن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يحيي 
عاليا املجهودات اإلستثنائية للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، 
ومن خالله كافة قضاته وأطره، فإنه يدعو الحكومة اليوم إلى تمكين 
املجلس من كافة الوسائل البشرية واملادية لإلضطالع بمهامه في أحسن 
قد   ،2015 سنة  خالل  املجلس  في  الحصيلة  كانت  وإذا  الظروف. 
تميزت بالكثافة والتنوع، فإننا في الفريق اإلستقاللي نود بداية تسجيل 

املالحظات العامة التالية:

أوال- ضرورة تكثيف الرقابة املالية على املقاوالت العمومية املتعثرة 
أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات املالية األخيرة؛

ثانيا-دعوة املجلس إلى مد البرملان بتقرير مفصل عن عمل البرامج 
والحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع اإلجتماعي؛

ثالثا- تسجيل ضعف عدد امللفات التي أحالها املجلس على وزير 
العدل، والتي تتضمن أفعاال تستوجب عقوبات جنائية، والتي ال تتعدى 
ثمانية، وهذا العدد البئيس باملقارنة مع قضايا الفساد التي نعيشها، 

ويريث أن يكون فيه عدد بئيس، لكن نريد مآل هاذ امللفات الثمانية.

واعتبارا لغنى التقرير وتنوع املواضيع التي تناولها من جهة، وكذا 
ضيق الوقت املخصص ملناقشته فإننا في الفريق اإلستقاللي سنكتفي 
بالتركيز على ثالث محاور رئيسية مع اإلشارة بأن الفريق غادي يستثمر 
جميع املعطيات والتفاصيل اللي جا بها التقرير ديال املجلس األعلى 
للحسابات في ما يخولها للدستور والقانون للترافع عليها وتنبيه الحكومة 

ومراقبة عمل الحكومة.

ا وي لا رئيس،

سجل  فقد   ،2016 لسنة  العمومية  املالية  تطور  مستوى  فعلى 
تنفيذ ميزانية عجزا للخزينة يقدر 40,56 مليار ديال الدرهم، ويريث 
أن هاذ العجز تكون عندو واحد االنعكاس على الحياة ديال املواطنين، 
نحن نرى العكس وهو رقم يسائل صدقية امليزانية، فمبدأ الصدقية في 
املالية العمومية ال يعتبر طرفا أو شيئا زائدا، بل هو ما نص عليه القانون 
التنظيمي للمالية، وهو أيضا مؤشر مهم على نجاعة التوقعات املالية 
للحكومة وطلبات إختيارها التنبئية، بل هو دليال على الجدية في ما 
يقوم، ما يقدم للمشرع بمناسبة مناقشة قانون املالية السنوي، وأحد 
أهم العناصر التي تؤثر في تحرك الرأسمال العالمي في مجال اإلستثمار، 
وهنا يحضرنا مثال عدم احتساب إجمالي الديون املستحقة على الدولة 
لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية والذي بلغ برسم سنة 2016 

مثال واحد 31,2 مليار ديال الدرهم.

ا وي لا رئيس،

بالرغم من التعهدات الحكومية املتواترة، الزال عجز امليزانية يسجل 
ارتفاعاته املتتالية حيث سجل برسم السنة املالية 2016 أعلى نسبة 
منذ ثالث سنوات حيث بلغت %19,3، وهو ما يسائل الحكومة حول 
النموذج اإلقتصادي، وعبره كل البرامج الحكومية الخاصة بتشجيع 
التصنيع والتصدير واإلنفتاح على األسواق العاملية من خالل اتفاقيات 
التبادل الحر التي لم تحقق األهداف التي وضعت من أجلها، وتحتاج 
إلى مراجعة عاجلة مع ما يقتضيه األمر من تأهيل حقيقي للمقاولة 
املغربية، وحتى تصبح رافعة حقيقية للتصدير، وهو ما يحيلنا على ما 
بات يعرف بتعويم الدرهم أو نظام الصرف املرن في ظل هذه الحقائق 
الصادمة، والتي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، على 
اعتبار استمرار فشل الحكومة في إعداد توازن مقبول لعجز امليزانية 
التجاري للمملكة، فالتحول من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف 
املرن ولو بالتدرج وهو طبعا قرار اتخذته الحكومة بال ما تستاشر مع 
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البرملان، أو أجلته عاوتني بال ما تستشر مع حد، هو قرار ارتجالي بالنسبة 
لنا، إن كان سيقدم فرص للمقاولة، للرفع من مداخيلها عبر التصدير. 
فإنه من واجب الحكومة اليوم، وفي ظل هذه الظرفية املالية الصعبة، 
تحقيق معادلة موضوعية يكون خطها األحمر هو عدم تهديد القدرة 

الشرائية للمواطن املغربي.

إن الحكامة املالية وترشيد كان دائما مطلبا حيويا للفريق اإلستقاللي 
اإلقتصادية،  املطالب  من  للكثير  واإلستجابة  للنمو  مدخال  باعتبار 
لذلك فإن موضوع الحسابات الخصوصية وأسطر بالسطر بالخطوط 
الحمراء عليها للخزينة والتي ال تنفك ترتفع أعدادها إلى 74 حساب، 
وموضوعي  شامل  تقييم  إعادة  تقديم  الحكومة  من  يتطلب  أضحى 
لعملها بتعاون صادق مع البرملان، فكيف تفسر الحكومة اليوم إذن 
وبصفة  جدا  مرتفعة  أرصدة  على  الحسابات  هذه  بعض  من  توفر 
بنيوية متأتية من األرصدة املرحلة من سنة إلى أخرى حتى بلغت سنة 
2016 ما مجموعه 122.7 مليار ديال الدرهم في الوقت اللي كتبقى كثير 
منها مستعملة بالرغم من الحاجيات امللحة واملستعجلة في عديد من 
املجاالت واللي كتعاني من إكراهات كبيرة، ونشدد هنا بصفة خاصة 
على صندوق التماسك اإلجتماعي وصندوق التنمية القروية واملناطق 
الجبلية والصندوق الخاص بالصيدليات املركزية، فكيف يعقل؟ كيف 
يعقل اليوم أن تظل ماليير الدراهيم معتقلة في صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية وعاملنا القروي يعاني من الفقر والهشاشة والعطش 
في الصيف؟ وكيف يعقل كذلك وكيف تفسر الحكومة تراكم األرصدة 
املتوفرة باملاليير في صندوق التماسك اإلجتماعي اللي كتوصل ل 10.5 
ديال املليار الدرهم في الوقت اللي ما زال هاذ املجاالت محتاجة للدعم 
وكتعاني من الهشاشة ؟ وكيفاش كتفسر عاود ثاني الحكومة وكتعلل 
لنا أن هناك ماليير ديال الدراهيم هي حبيسة الحساب الخصو�ضي 
ديال  املليار  ديال   4 ل  اللي كيوصل  العمومية  بالصيدليات  الخاص 
الدرهم واملواطن املغربي ما كيجبر في السبيطار ليودو األحمر والخيط 

باش يخيط راسو إيال تجرح.

إن الجواب واضح وبسيط جدا وهو أن هاذ الحسابات الخصوصية 
اللي هي تخلقت لوظائف استثنائية ومحددة تحولت بقدرة قادر إلى وسائل 
ميزانياتية إضافية لبعض القطاعات الحكومية، احنا ملي كنا كنسمعو 
التقرير ديال السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات احنا ما 
تفاجأناش بذاك األرقام وحتى املغاربة ما تفاجؤوش، عرفتو عالش؟ ألن 
هاذوك األرقام تتعكس الواقع اللي احنا كنعيشوه مع املغاربة اليومي في 
السبيطارات وفي التعليم، بل هذاك التقرير عرى وفضح وقطعنا الشك 
باليقين وخالنا كل يوم باش يثبت بأن نهار اللي كنقطبو هنا في هاذ القبة 
امليكروفون ونخاطبو الحكومة راه احنا قطعنا معها الشك باليقين باش 
تفهم مزيان بأن كاين إختالالت كبيرة في قطاعات اللي هي حيوية وكتهم 
املواطن الضعيف، غناخذ مثال ديال الصحة ما غاديش ندقق أكثر ألن 
الوقت لن يسعفني الصحة راه املواعيد ولينا محط سخرية كاين الناس 

اللي ماتو والنهار ديال الذكرى السنوية وصل املوعد ديالهم، األطر أما 
 املواطن املغربي بين نارين 

ّ
السكانير والتحاليل هو حلم صعب املنال وال

أنه بين اإلختالالت اللي تيعانيها القطاع وبين الجشع ديال القطاع ديال 
privé اللي ما عندوش عليه كاع الرقابة من الوزارة، أما التعليم لم أخذ 
في التعليم الوقت ما غاديش يسعفني لكن بغيت نقول واحد الرسالة 
للحكومة هو أن هاذ الترافع اليوم بهاذ الحرقة ليس من أجل العرقلة، 
بالعكس هللا يعاونكم، ولكن بغيت نقول بأن في العام الجاي ما يجيش 
فلهذا  اللي عطاهنا،  وتقرير أسوأ من  ال�ضي جطو ويعطينا معطيات 
نطالب الحكومة اليوم بأن تراجع كل هاذ اإلختالالت وتراجع جميع 

اإلستراتيجيات ديالها، وشكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد سعيد امسكان بإسم الفريق 
الحركي.

ا أائبلا وي لسذي لأموكان:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراء،

زمالئيلا أواب،

زميالتيلا أائباتلاملحترمات،

الذي  العرض  مضامين  مناقشة  بصدد  اليوم  إننا  تعلمون  كما 
مشكورا  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد  به  تقدم 
أمام مجلسنا املوقر وتوطئة لهذه املداخلة، السيد الرئيس، نؤكد بأننا 
في فريقنا قررنا عمدا وعن قصد عدم الخوض في تفاصيل العرض 

واألرقام.

ا وي لا رئيس،

نسجل أهمية هذه املحطة األساسية في التعاون بين املؤسسات 
الدستورية ونحن ال نشكك لحظة واحدة في كل ما ورد من تفاصيل 
دقيقة في هذا العرض، وبهذه املناسبة فإننا نشيد وبمختلف التقارير 
التي تنجزها هذه الهيئات الدستورية بما يمكن البرملان من القيام بدوره 
في املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة على العمل الحكومي وبما يسهم 
ثقافة  وإشاعة  العمومي  التدبير  وترشيد  تحسين  في  أخرى  جهة  من 

اإلدالء بالحساب.

ا وي لا رئيس،

نعتقد بأن هذا العرض الذي يمكن وسمه باالستثنائي جاء في سياق 
استثنائي كذلك وفي ظرفية غير عادية في بالدنا وكما تتبعنا وتتبع معنا 
املواطنون فإن املسح التقييمي الحسابي الذي قام به املجلس بين باألرقام 
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العتمة  ونقط  والنقائص  االختالالت  من  العديد  واإلثباتات  وباألدلة 
التي تتقاطع على مستوى العديد من القطاعات والعديد من جوانب 
تدبير الشأن العام، وهنا تطرح مجموعة من األسئلة واالستفهامات عن 
أسباب هذا النكوص والفتور في العمل الحكومي ال سيما أننا كلنا آمال 
واستبشرنا خيرا منتظرين بوادر االنتقال إلى مرحلة أحسن وأفضل منذ 
خطاب 9 مارس ودستور سنة 2011 وما واكبها من خطب وتعليمات 
ملكية سامية وضعت أسس السياسة العامة التي ينبغي نهجها وكشفت 
عن مواطن الخلل التي ينبغي تجاوزها، ولكن مع األسف الشديد لم 
نلتقط رسائلها فقد رصد العرض والتقارير املصاحبة له خلال شموليا في 
الحكامة واإلدارة وفي التقييم واملراقبة واملحاسبة وهذا ناتج في تقديرنا 
لكوننا لم نستخلص العبر من األحداث الوطنية ولم نلتقط كما يجب 
الرسائل القوية للشعب املغربي من خالل لالنتخابات التشريعية األخيرة 
خصوصا. هل تساءلنا، السيد الرئيس، في الوقت املناسب ملاذا قرابة 
12 مليون من املواطنين لم يكلفوا أنفسهم عناء التسجيل في اللوائح 
االنتخابية؟ هل تساءلنا ملاذا %60 من املسجلين لم يكلفوا أنفسهم 
عناء االنتقال إلى صناديق االقتراع، أكيد لهذه األسباب، لهذه الحال 

أسباب ومبررات عميقة، السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس،

وفي  مع  الثقة  أزمة  تجاوز  ملحاولة  الوقت  يحن  ألم  نتساءل  هنا 
املؤسسات؟ ألم يحن الوقت للتفكير في استرجاع مصداقية األحزاب 
السياسية والنقابات؟ ألننا في اعتقادنا في الحركة الشعبية ال ديمقراطية 
الرئيس، البد من إعادة  بدون أحزاب ونقابات قوية وناجعة السيد 
النظر في آليات املراقبة كذلك ومن ضمنها البرملان، فال يمكن أن نعالج 
القضايا الوطنية بأسئلة شفوية في ثواني معدودات، كما يتعين كذلك 

إعادة النظر في أساليب الحكامة.

وفي هذا اإلطار، دعونا نتساءل ألم يحدد الدستور األخير بابا كامال 
من 17 فصل تعنى بالتنظيم وبالسلوك وبالحكامة الجديدة؟ وبالتالي 
فلو  الدستور مجرد شعار،  يبقى هاذ  تنزيلها حتى ال  إلى  ندعو  فإننا 
احترمت هذه الفصول السيد الرئيس، ونزلت أحسن تنزيل، ما كانت 
الحسابات الخصوصية متوفرة على أرصدة مرتفعة بلغت 122 مليار 
درهم، منها حسابات ذات طابع إجتماعي غير موظفة أمام حاجيات 
ملحة ومستعجلة في املجاالت اإلجتماعية، هل نعزو السيد الرئيس، 
هل نعزو األمر إلى مجرد سهو أو نسيان أو ال مباالت أو إنعدام املسؤولية.

ا وي لا رئيس،

إن الحركة الشعبية الوفية لثوابت األمة ومبادئها، املؤمنة بامللكية 
األمة  وتماسك  الوطنية  الوحدة  إلى  الدوام  على  الساعية  وتجدرها، 
واستقرارها، وال نقول هذا مجاملة أو خوفا أو استفادة أو أي �ضيء 
القبيل، بل ألننا أمة من جذور مختلفة، متنوعة اإلثنيات  من هذا 
والقبليات واللغويات تميزها حساسيات نائمة قابلة لإلحتقان في كل 

وقت وحين لوال اختيارها لهذا النظام، تلك الحركة الشعبية التي تعتبر 
ويضمن  ويحصننا  يجمعنا  الذي  السقف  هي  املثلى  القيم  هذه  بأن 
استمراريتنا، وانطالقا مما سلف ذكره فإننا اليوم وليس غدا مرغمون 
على تحديد املسؤوليات بمن، من يقوم بماذا؟ وتفادي الخطاب الذي 
يحمل املسؤولية للجميع، وال يتحملها أحد، فالبد لنا والحالة هذه أن 
نطبق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، ومحاسبة كل اآلمرين بالصرف، 
أقول كل اآلمرين بالصرف بشكل منتظم مهما كانت صفتهم إن على 

مستوى اإلدارة أو على مستوى املؤسسات املنتخبة.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

وأشكال  حراك  من  الوطنية  السياسة  تعيشه  بما  منا  شعورا 
إبان  صعبة  ومحطات  معارك  في  توحدنا  بأننا  نذكر  احتجاجية، 
االستعمار وقبل اإلستعمار، وبعد الحصول على اإلستقالل، وتغلبنا 
الذي  للسياق  اعتبارا  اليوم  يمكن  ال  وتبصر،  بحكمة  مشاكلنا  على 
نعيشه أن تطبط عزائمنا وأن يحد من إرادتنا على نفس نهج أسالفنا 

الذين قهروا الصعاب بنفس الحكمة والتبصر.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد النائب ال�ضي وهبي، الكلمة للسيدة 
فتيحة سداس باسم الفريق اإلشتراكي.

ا أائبللا وي 9لفتيحللس اس:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

أمام  املداخلة  بهذه  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  أتقدم  أن  يشرفني 
مجلسنا املوقر إلبداء أوجه خالصتنا على إثر عرض السيد الرئيس األول 
للمجلس األعلى للحسابات بشأن التقرير السنوي لهذا املجلس برسم 
2015، وفي هذا اإلطار ال بد من التأكيد على األهمية الكبرى التي تشغلها 
هذه املناقشة، اعتبارا لكونه ترتكز على تفعيل اآللية الدستورية املتمثلة 
في املساعدة التي يقدمها املجلس األعلى للحسابات للسلطة التشريعية 
في املجاالت املتعلقة بمراقبة وتقييم تحصيل األموال العمومية وصرفها 

وكيفية تدبيرها من طرف الحكومة.

امليزانية  مستوى  على  فقط  ليس  املساعدة،  هذه  أهمية  وتكمن 
العامة للدولة، وإنما أيضا في أهمية تدبير املال العمومي أينما وجد، 
سيما من طرف الجماعات الترابية أو املؤسسات العمومية وحتى على 
مستوى الدعم املوجه لفعاليات املجتمع املدني، وإذ في الوقت الذي 
يؤكد فيه الفريق اإلشتراكي على أهمية أعمال املحاكم املالية بجميع 
مكوناتها، املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات في 
ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير املال العمومي، وكذا في املحاربة 
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الفعالة لجرائم الفساد، فإننا نؤكد على أن هذه املحاكم تحتاج أكثر 
من أي وقت م�ضى إيالءها اإلهتمام املنتج واملنجز، فسواء على مستوى 
من  بتمكينها  الكفيلة  اللوجيستيكية  أو  البشرية  املوارد  من  تمكينها 
اختصاصاتها  تندرج ضمن  التي  الرقابية  املهام  والرفع من  مضاعفة 

باملقارنة مع عدد املرافق العمومية الخاضعة لرقابتها.

األول  الرئيس  السيد  عرض  خالل  من  يتضح  الصدد  هذا  وفي 
للمجلس األعلى للحسابات، أن عدد املهام الرقابية التي قام بها املجلس 
في  رقابية،  مهمة   28 يتعدى  ال   2015 للحسابات خالل سنة  األعلى 
إطار مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية وهو عدد ضعيف 
ومحتشم. ونؤكد في الفريق اإلشتراكي أن له ما يبرره من إكراهات بنيوية 
املحاكم  76 من مدونة  للمادة  أنه طبقا  تم استحضار  ما  إذا  وذلك 
املالية، يقوم املجلس األعلى للحسابات بممارسة رقابته في هذا املجال 
على 6 أصناف علما أنه بالرجوع إلى تقارير املؤسسات العمومية املرفقة 
ملشاريع قوانين املالية يتضح أن كل صنف من هذه األصناف الستة 
يتضمن العشرات من األجهزة الخاضعة لرقابة التسيير للممارسة من 

طرف املجلس األعلى للحسابات.

وبناء على ذلك، فإن انحصار عدد املهام الرقابية في 28 مهمة رقابية 
يبقى ضئيال باملقارنة مع عدد املرافق واملقاوالت العمومية الخاضعة 
لها، مما يؤثر بوجه أو بآخر على طبيعة املساعدة التي يقدمها املجلس 
األعلى للحسابات للبرملان، ونفس الخالصة بالنسبة ألشغال املجالس 
الجهوية للحسابات برسم 2015 التي لم تتعدى في جانبها الرقابي على 
تسيير 58 مهمة رقابية، علما على أن املغرب يتوفر على 1503 جماعة 
هذه  في  تكون  التي  الشركات  عن  النظر  بصرف  وهذا  تقريبا  محلية 

الجماعات مساهمة فيها؛

ولهذه األسباب، فإننا في الفريق اإلشتراكي، نؤكد على ضرورة تعبئة 
وظائفها  بأداء  املالية  املحاكم  تمكين  أجل  من  واملوارد  الطاقات  كل 
الرقابية على أحسن وجه وعلى مستوى مضمون أشغال مجلس األعلى 
الحسابات، فإننا نؤكد في الفريق اإلشتراكي على ضرورة التزام سياسة 
حذرة إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته 

وحت الحكومة على بذل املزيد من الجهود، قصد التحكم في ارتفاعه؛

في  الصادقة  والصورة  الشفافية  مبادئ  الحكومة  تقييد  ضرورة 
احتساب نسبة العجز، وأيضا مبدأ الحكامة حيث الحظ املجلس أن 
الدولة  على  املستحقة  للديون  النسبة  هذه  في  تحتسب  ال  الحكومة 
لفائدة املقاوالت برسم الضريبة على القيمة املضافة والديون املترتبة 

فائض األداءات برسم الضريبة على الشركات؛

ضرورة مضاعفة الجهود قصد التحكم في النفقات والسعي نحو 
الرفع من املوارد، مما يقت�ضي من الحكومة إجراء إصالح جدري للنظام 

الجبائي يرتكز على توسيع الوعاء الضريبي؛

للمقاوالت  املالية  الوضعية  تسوية  على  تدريجية  بصفة  العمل 

الديون  متأخرات  تراكم  وتجنب  املخاطر  وتقليل  الكبرى  العمومية 
والقروض؛

أصبح لزاما أيضا اإلسراع في إنجاز إصالح جدري لإلختالالت الهيكلية 
التي تشوب أنظمة التقاعد وذلك سعيا وراء توحيدها؛

الحسابات  تدبير  تشوب  التي  اإلختالالت  من  الحد  ضرورة 
الخصوصية للخزينة، خاصة على مستوى أرصدتها التي رغم اتصافها 
بالطابع اإلجتماعي لكنها ال تستخدم في حل املشاكل اإلجتماعية كما 

وقف على ذلك املجلس األعلى الحسابات.

اإلجتماعي  التماسك  صندوق  في  املتوفرة  باألرصدة  يتعلق  فيما 
وصندوق التنمية القروية والجبلية وغيرها من الحسابات، االختالالت 
التي رصدهها املجلس األعلى للحسابات أيضا واملرتبطة بقطاع الصحة 
اإلستراتيجي  بالتخطيط  املتعلقة  النقائص  في  أساسا  تنحصر  والتي 
الخدمات  وغياب  والتجهيزات  والبنيات  املواعيد  وتدبير  والبرمجة 
املواطنات  لكافة  بالنسبة  ضرورية  مسألة  تعتبر  التي  الصحية، 

واملواطنين.

في مسألة حيوية ومهمة مرتبطة  بالشق اإلجتماعي  ارتباطا أيضا 
بالتربية والتعليم، ما يعرفه من إختالالت فقد سجل التقرير وضعية 
غير سليمة بالنسبة لقطاع التعليم املرتبطة بظروف الدخول املدر�ضي 
2017/2016 حيث أشار إلى عدم تمكن الوزارة الوصية من توفير املوارد 
البشرية لتغطية حاجيات املنظومة التربوية بكاملها مما دفعها أو مما 
اضطرها إلى اللجوء إلى التوظيف عبر التعاقد والتي أثرت سلبا على 
ظروف تمدرس تالميذ خالل هذه السنة، وأن هناك خصاص في هيئة 
التدريس وفي نفس الوقت هناك فائض بمختلف األسالك التعليمية، 

شكرا.

ا وي لا رئيس:

النائب جمال، السيد  النائبة ،الكلمة اآلن للسيد  شكرا للسيدة 
النائب، ال�ضي وهبي، الكلمة للسيد النائب جمال بن شقرون بإسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، نبقاو في إطار مناقشة عرض 

السيد الرئيس األول للمجلس األعلى حتى ال نحاسب بعضنا.

ا أائبلا وي لجماللبنلشورقن:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، نود في البداية أن ننوه 
بالتقارير التي يأتي بها املجلس األعلى للحسابات والتي نعتبرها مناسبة 
تقييمية تستجيب ملتطلبات الدستور الذي جاء في حقبة نضال تميز 
بحراك نضالي له اليوم نتائجه املرجوة، وإذ ننوه بذلك ال بد أن نشير 
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إلى أن هاته التقارير عليها أن تكون متسمة باملوضوعية واملصداقية 
وأن تكون بعيدة عن أي انتقائية تذكر، حيث يتوخى اليوم فعال في 
البرملان كمؤسسة رقابية وباقي املؤسسات  بين  املرجوة  العالقة  إطار 
الدستورية، أن يكون هناك تكامل وإنسجام من أجل مصلحة هذا 
دوره وحسب  ومن  جانبه  من  كل مسؤول  فالكل مسؤول،  الوطن، 
اإلختصاصات املمنوحة إليه، حيث نتوخى في التقدم واإلشتراكية أن 
تسهم هاته التقارير في تحقيق التنمية املنشودة على كافة األصعدة وفي 

كل املجاالت.

إن املعطى الجوهري اليوم الذي يمكن استخالصه من التقرير الذي 
استمعنا إليه هو أن فعال هناك مجهودات كبيرة بذلت منذ سنة 2011 
إلى يومنا هذا من خالل برامج واقعية، من خالل إصالحات جوهرية، 
إلى طموحاتنا جميعا  ترقى  ال  بأنها  نقول  املوضوعية  إطار  وفي  لكننا 
باختالف توجهاتنا السياسية. لكن املنشود هو أن نكون موضوعيين كل 
من زاويته في إطار النقد البناء الذي من شأنه أن يطور مجالنا السيا�ضي 
ويرتقي به تناغما مع أهداف املرحلة الراهنة وتناغما أيضا مع أهداف 

الدستور الجديد للمملكة.

إن الحقيقة املطلقة غير موجودة وأن النسبية يجب أن تحكمنا 
عن  النظر  فبغض  سابقا  أشرت  كما  املوضوعي  تقييمنا  في  جميعا 
مجموع اإلختالالت املسجلة في عدة قطاعات عمومية وشبه عمومية، 
حيث نرجو أن يتجه املجلس إلى كافة املؤسسات والقطاعات في إطار 
رقابته املالية، نقول بأن هناك مكتسبات تحققت يجب اإلعتراف بها 
على املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي، ولكن طموحاتنا أكبر وعلينا أن 
نكون فعال في إطار التعامل اإليجابي كحكومة وبرملان مع كل امللفات 
وكل القضايا التي تنسجم ومع التوجهات الرامية إلى خدمة املواطن 
وخدمة الشعب املغربي. فالوقوف على الهفوات واإلختالالت التي جاء 
بها التقرير تجعلنا نعبر أننا في املجموعة النيابية واعون تماما باألدوار 
اإلستراتيجية للمجلس األعلى للحسابات في مساعدة البرملان وتقديم 
اإلستشارات واملالحظات التي من شأنها أن تجعل من البرملان يقف لعبا 
دوره األسا�ضي في الرقابة على الحكومة التي عليها أن تبلور إستراتيجية 
تنفيذية للبرنامج الحكومي الذي نالت بشأنه ثقتنا جميعا ثقة األغلبية.

إذن وانطالقا من ذلك وتركيزا على ما قلت، القطاعات اإلجتماعية 
نعتبره  الذي  والتكوين  التربية  قطاع  رأسها  وعلى  أولوية  ذات  تعتبر 
أنه  واإلشتراكية  التقدم  داخل  السياسية  مرجعيتنا  مع  إنسجاما 
األساس الجوهري للتنمية التي نرجوها، إن صناعة العقل البشري ال هي 
محور التنمية التي قادت عدد من الدول إلى أن تكون في مصاف الدول 
املتقدمة والتي بنت إستراتيجيتها اإلنتاجية على بناء العقل البشري وبناء 
مستوى تعليمي جيد يخدم فعال املستويات االقتصادية التي نتوخى من 

خاللها تحقيق التنمية.

إن الواقع الذي يعيشه التعليم اليوم ال يبشر بالخير وعلينا أن نقف 
وقفة رجل واحد وامرأة واحدة من أجل إصالح هذا القطاع وإصالح 

واقعي بكل ما تحمل ذلك من معنى من خالل إستراتيجية بناءة ذات 
أهداف واضحة ترسم اآلفاق املشرقة ألبناء وبنات هذا الوطن، الوطن 
والتوزيع  اإلجتماعية  العدالة  األمة  كنواب  نمثله  ونحن  ينشد  الذي 
العادل لخيرات هذا الوطن في إطار توزيع لكل املسؤوليات بين مختلف 

الفرقاء.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

إن املطروح علينا اليوم وعلى بالدنا هو تفعيل إستراتيجية ناجعة 
املالية  وإدارة  الوطنية  مؤسساتنا  مختلف  وتدبير  الحكامة  لتجويد 
العامة بكل شفافية مطلقة عبر إشعاع املعلومة اإلقتصادية واملالية في 
إطار تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وكذا تقعيد التفاعل 
اإليجابي بين مؤسسات الدولة، فمن خالل العمل الذي يقوم به هذا 
املجلس ومن خالل اإلستماع إلى التقرير نجد أننا فعال داخل البرملان لنا 
دور أسا�ضي في اإلستجابة والتفاعل ومراقبة العمل الحكومي بكل جدية 

و عمل هادف، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم النواب الغير املنتسبين، الكلمة للسيد 
النائب مصطفى الىشناوي.

ا أائبلا وي لمصطفىلا  أاقي:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

تحية واحترام وبعد، لنا اليوم أمام مناقشة موضوع له أهمية كبرى 
تهم السياسات العمومية وتدبير املؤسسات من خالل التقرير الشامل 
الذي أنجزه مشكورا املجلس األعلى الحسابات، لكن كيف سأناقش 
تقرير مهم من حيث الحمولة والحجم في دقيقتين؟ فلربما قد يتطلب 
العادل  التوزيع غير  للحسابات حول  تقريرا من املجلس األعلى  األمر 
للوقت داخل قبة البرملان، كذلك نسجل بأن هذا التقرير قدم إلينا في 
وقت يتساءل فيه الجميع حول ملفات ذات طابع جنائي أحيلت على 
وزارة العدل في الوالية الحكومية السابقة وال نعرف ما آلت إليه، لذا 
فإننا إذ نؤكد على ضرورة التعاون للمؤسسات الدستورية كونها تتيح 
من  للعديد  التسيير  منهجية  حول  املساءلة  التشريعية  للمؤسسة 
املؤسسات والقطاعات وتنفيذ السياسات العمومية فإننا نؤكد كذلك 
على ضرورة ربط املسؤولية باملحاسبة، إذ بدونها لن يكون معنى ملناقشة 

التقرير.
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إن التقرير يجعلنا أمام حقيقة ساطعة أال وهي إفالس السياسات 
العمومية ببالدنا بل إفالس النموذج التنموي املتبع برمته، بل إن هاذ 
النموذج يدفع البالد نحو الهاوية واملزيد من التبذير للمالية العمومية 

على حساب مصلحة املواطنين في العيش الكريم والكرامة اإلنسانية.

إن التقرير يؤكد ما قلناه في فيديرالية اليسار الديمقراطي وأكدناه 
في  وتناولناه  سابقا  العامة  للسياسة  تقييمنا  أثناء  الجرأة  من  بنوع 
مناقشة التصريح الحكومي وقانون املالية، حيث نبهنا إلى أن السياسات 
املعتمدة تقود البالد إلى الهشاشة والفقر والحكرة واملديونية وتردي 
الخدمات العمومية والبطالة، فأين نحن كمواطنين من اإلستفادة من 

خيرات وطننا العزيز؟

إن التقرير وما تضمنه من أرقام ومالحظات يكشف عن مراكمة 
إلى  باإلضافة  القدرة،  وغياب  واستفحال  الفساد  ومراكمة  اإلفالس 
تردي مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، مما ال يفتح باب 
األمل الذي استبشره املغاربة خالل سنة2011 مع حراك 20 فبراير، بل 
إن التقرير يعكس بأن االختيارات هي اختيارات ال شعبية ومتناقضة مع 
مصلحة املواطنين في العيش الكريم وتحقيق العدالة اإلجتماعية، إننا 
نعتبر أن املدخل للقطع مع هاذ النموذج التنموي هو ضرورة السير نحو 
إصالح سيا�ضي ومؤسساتي وإداري شامل لهياكل الدولة ومؤسساتها 
حتى نتمكن من تحقيق التنمية وضمان اإلستقرار اإلجتماعي في بلدنا 

العزيز، وشكرا لكم.

ا وي لا رئيسل:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى الجزء الثاني من الجلسة املخصصة 
ملناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وذلك 
بإعطاء الكلمة للسادة الوزراء املعنيين، الكلمة للسيد وزير اإلقتصاد 

واملالية.

ا وي لمحم لبوسذي ،لقزيرلاالقتصادلقاملا يل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،قا صال9لقا والملعلللخيرلاملرسلينل
قآ هلقصحبهلأجمذين،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

يسعدني أن أقف مجددا أمامكم ألناقش وأتفاعل مع عرض السيد 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ومع تدخالتكم.

وقبل ذلك، ال بد من اإلشادة بروح التعاون والتفاعل واالحترام 
التي تطبع العالقة بين املؤسسة من حجم املجلس األعلى للحسابات 
ووزارة االقتصاد واملالية والحكومة بأسرها، لكن ما الحظته خالل هذه 
املناقشة هو أنه ربما حملنا هذا التقرير ما ال يحتمل إذ كل من الفريقين 
أخذ قسطا من هذا التقرير ووظفه لألشياء ليست بالسوداوية التي             

أو باالنتقادات التي جاءت في التقرير وكما تم تقديمها، التقرير قدم فعال 
بعض املالحظات، حاول أن يكون محايدا إلى أق�ضى حد، وال أعتبر أن 
ما جاء فيه بالعكس ما جاءت في هذا التقرير فيه روح إيجابية نظرا 
للنقاش الهادئ، ونرى في هذا التقرير ما يمكن إذا كانت هناك أشياء 
يمكن تصحيحها، ولكن هناك إيجابيات يجب االرتكاز عليها وتثمينها 
وتراكمات جد إيجابية، وفي التقرير إيال مشينا نشوفوا األشياء اإليجابية 
راه جات العديد من األشياء اإليجابية، لكن فيما يتعلق ببعض األشياء 
اللي عندها عالقة بميدان االقتصاد واملالية ربما غنركز على 3 ديال 

املواضيع.

املوضوع األول هو فيما يتعلق باحتساب نسبة العجز، التقرير ما 
قالش الحكومة كتكذب، وحتى املعارضة ما خاصهاش تقول أن الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحسابات كيكذب أو يدلس، قال ضرورة مراجعة 
انسجاما  العجز  نسبة  احتساب  في  الحكومة  تعتمدها  التي  املنهجية 
بعض  االعتبار  بعين  تاخذ  الحكومة  خاص  وأن  الصدقية  مبدأ  مع 
املعطيات كالديون املستحقة على الدولة لفائدة املقاوالت برسم دين 
الضريبة على القيمة املضافة، شنو هو هاذ الدين ديال الضريبة على 
 butoir القيمة املضافة يا إخوان يا سادة ويا سيدات؟ هذا هو ذاك
الشهير، دابا هاد الدين على القيمة املضافة هو هذا كاملصدم اللي في 
ظل الحكومات السابقة كلها كان ال يعترف به نهائيا، اللي جاي نعاود 
 la tva ديك la tva collectée جاي من الفرق بين butoir نذكر به هاذ
 la tva وبين  كانت عمومية  أو  أكانت خاصة  الشركاتها  كتدخل  اللي 
املؤسسات  أنه بعض  الفرق كيجي  منين كيجي هذاك  اللي كتخلص 
العمومية وهذا ما حصل تستثمر استثمارات كبيرة لكن القدرة على 
 oncf قليلة جدا، مثال إيال خذينا tvaديال هذاك la déductibilité يعني
الشركة ديال السكك الحديدية كتسثمر بين 5 داملليار و7 دمليار سنويا 
 les fournisseurs يعني tva payée إذن عندها ،tva 20%كتخلق عليها
بين مليار ومليار ونصف، ولكن هي تدير واحد chifre.d’affaire ديال 3 
داملليار ونصف كانت كتحسب tva من قبل ما نزيدوها %14 يعني ياله 
كدخل 500 مليون جمعات تقريبا 5 داملليار ديال املصدم باش ترد هذا 
كاملصدم خاصها 10 سنين وهذا يؤثر على خزينتها، آش دارت الحكومة 
كاملصدم،ال  بهذا  اعترفت  األقل  بعد  أن  خيرا؟  هللا  جزاها  السابقة 
 20 أقل من  اللي   tva الخاصة وخلصنا  املقاوالت  للخواص  بالنسبة 
مليون ومن بعد زدنا tva اللي قل من 500 مليون على 3 سنوات وكلفتنا 
3 داملليار هذا لم يكن في السابق، بالنسبة املؤسسات العمومية خلصنا 
بالنسبة l’oncf 2داملليار ديال الدرهم عبر داك االتفاقية وl’one مليار 
 tva و800، صحيح أن هناك مؤسسات عمومية أخرى فيها تراكم ديال
وصحيح أن املؤسسات كتحيط مشكل، ولكن راه حنا غادي نعالجها 
كل واحدة على حدة، وصحيح اللي فتحت املشكل أكثر ما�ضي هما هدوك 
املؤسسات اللي كترد tva بحال l’oncf املؤسسات اللي كتدير التصدير 
اللي ما عندهاش ممكن أنها دير يعني ديك tva ديالها تستردها، إذن 
قانونيا ومحاسباتيا وعمليا كانت هاذ الدين على الضريبة على القيمة 
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املضافة غير معترف به وال يلزم الدولة. إذن بما أنه كان ال يلزم الدولة 
كيفاش ناخذوا بعين اإلعتبار في إطار املحاسبة؟ ونقولوا أنه خاصنا 
نبدلوا املنهجية، املنهجية يا إخوان وأؤكد لكم هنا أن املنهجية املعتمدة 
الحتساب العجز هي املنهجية الصحيحة وهي املنهجية املعتمدة في ظل 
كل الحكومات السابقة وهي املنهج املعتمدة داخل القانون التنظيمي 
ثانيا مصادق عليها حتى من طرف  لقوانين املالية، أن هاذ املنهجية 
واملديونية  املديونية  كتجيب  لي  كتقولو  منين  الدولية،  املؤسسات 
طلعات، شكون هذا اللي غادي يجي يثيق إيال ما كانش عندنا الحسابات 

ديالنا فيها صدقية واملنهجية ديالنا صحيحة.

مع  معانا  غير  وما�ضي  معانا  يجلس  كيجي  الدولي  النقد  صندوق 
الدول كلها، كيشوف الحسابات ما يمكنش نقولوا داخل قبة البرملان 
أشياء اللي ما جاتش في التقرير، التقرير قال يجب ضرورة التفكير في 
املنهجية، املنهجية ديالنا صحيحة، والعجز ديالنا صحيح والحسابات 
ديالنا صحيحة واملجلس األعلى للحسابات سوف يصادق على صدقية 
هاذ قانون املالية، ألن ديال القانون التصفية غندوزوه إن شاء هللا في 
األسابيع املقبلة في مجلس الحكومة وغيجي عندكم وغيجي فيه التقرير 

ديال املصادقة والتقرير ديال املطابقة؛

ثالثا، كان هناك مجهود استثناء إلستردادات الضريبة على القيمة 
املضافة كيما قلت السنة املاضية بالنسبة للقطاع الخاص، خلصنا 
أكثر من 11 مليار ونصف السنة املاضية في 2016 اللي استردينها وكان 
مجهود استثنائي باش نردوا القطاع الخاص كل التراكمات ديال فرض 
والحكومة عازمة على إيجاد الحلول املناسبة إلشكالية املصدم بالنسبة 
للمؤسسات العمومية كما قلت في إطار طبعا واحد العمليات، بعدها 
النسب ديال فرض خاصنا راه احنا عفينا  في  النظر  خاصنا نعيدوا 
الطائرات والقطارات إلى آخره بالنسبة لهاد املؤسسات ببالدنا، أيضا 
أيضا  يتم  باش  الدولة  ديال اإلستثمار مع  اإلتفاقية  في  النظر  إعادة 
اإلستثمار، ألن ما وقع أن اإلستثمارات ما كانت كتستافد من اإلتفاقيات 
مع الدولة ألن الدولة قانونيا ما كانش ممكن، وهاذ ال�ضي كلوا راه ذكرنا 
في اللجنة بين قوسين ديال املالية إذن حتى املؤسسات العمومية اآلن 
أصبحت بفضل هذه اإلتفاقيات غتكون معفاة من أداء الضريبة على 

القيمة املضافة بالنسبة لإلستثمارات.

بالحسابات  عفوا  الدولة  بمرافق  املتعلقة  الثانية  النقطة 
الخصوصية املالحظة األولى العدد ديالها 74 أنا بغيت نقول لكم راه 
كان مجهود في 2001، كانوا 156 حساب خصو�ضي في 2008 نزل ل 
75، في 2016: 74، وفي 2017: 71 وغادي نزيدوا إن شاء هللا نقصوا من 
العدد ديال هاذ الحسابات الخصوصية التي تشكل على كل حال مكون 

من املكونات ديال امليزانية العامة للدولة.

كل  املقبلة  للسنة  بالنسبة  املالية  للقوانين  التنظيمي  القانون 
الحسابات وهذا الفصل 28 كل الحسابات الخصوصية التي ال تسجل 
القانون،  بمقت�ضى  تحذف  سوف  نفقات  املاضية  سنوات   3 خالل 

ما  خصوصية  حسابات  �ضي  كانت  إيال  أنه  نشتغل  سوف  ومعكم 
أنا كنواعدكم غنتفقوا باش نحذفوها،  بقاتش كتأدي املهمة ديالها 
ولكن خاصنا ناخذوا بعين اإلعتبار املعطيات اللي قلتيو راه كاين بعض 
نفهم  بغيت  أنا  إجتماعية،  قطاعات  تخدم  الخصوصية  الحسابات 
تقولوا هاذ الحسابات الخصوصية راه فيها الفلوس، الحمد هلل اللي فيها 
الفلوس فيها الفلوس، اآلن اللي خاصنا نديروا أنه فعال اآلمرين بالصرف 
خاصهم يحسنوا من التدبير ديالهم باش أنه يكون اإلستغالل األمثل 
ديال هذه األموال لصالح املواطنين ولصالح حاجياتهم ولصالح تنفيذ 

اإلستثمارات املبرمجة في هذا اإلطار.

فيما يتعلق وهذا السؤال الثالث بالدين وهنا في التقرير جا ولكن 
الخزينة  الدين  في خدمة  إنخفاض  قال  الدين  قالها،  ما  واحد  حتى 
خالل سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، التقرير قال مواصلة تحسن 
ضروف تمويل الخزينة والذي تجلى في انخفاض أسعار الفائدة بحوالي 
36 نقطة أساس في املتوسط باملقارنة مع 2015، التقرير أيضا قال 
وأنا اللي غنجاوب عليه، أن الدين خذا منحى تصاعدي، ولكن هاذ 
املنحى التصاعدي في السنة املاضية كسرناه، كان كل بين 2011 حتى 
ل 2014 كان كل سنة كيرتفع ب 3.5 % من الناتج الداخلي الخام، يعني 
كل سنة كيرتفع الدين الصافي في 35 مليار، السنة املاضية والسنة 
اللي قبلها ارتفع بأقل من 0.7 %من الناتج الداخلي الخام وهاذ السنة 
وطبقا للفرضيات اللي عندنا أنه غادي يبقى في استقرار وهنا فاش كاين 
الخالف أو االختالف، ربما أننا اللي مهم وأسا�ضي ما�ضي الدين إلجمالي 
باملليارات، ويمكن هذي طبعا يعني رقم، اللي مهم هو نسبة الدين يعني 
الدين على الناتج الداخلي الخام، هذا اللي كيتحسب واملقارنة اللي تدار 
في العالم كله ونسبة الدين بقات مستقرة في64.7 %وإن شاء هللا وهذا 
املجهود ديال يعني الهدف ديال الحكومة أنه في آخر الوالية غتنزل ب 
64.7 %إلى 60 %إيال بقات العملية أو للتعبئة في إطار إعادة التوازن 
اللي بديناه لإلطار املاكرو إقتصادي في إطار وهنا اللي مهم في إطار يعني 

التحكم في العجز ديال الخزينة.

في إطار أيضا يعني تحقيق نسبة النمو مهمة ومرتفعة، هاذ العوامل 
الناتج  60 %من  ديال  لنتيجة  إن شاء هللا نوصلوا  أننا  كلها غتأدي 
الداخلي الخام في 2021، وهنا كنتكلموا على دين الخزينة، ألن الدين 
وهنا ربما كاين في واحد النوع من االختالف على كل حال في املفاهيم، 
التقرير يتكلم عن الدين العمومي، وكياخذ الدين العمومي هو دين 
الخزينة زائد الدين اللي فيه ضمانة ديال الدولة بالنسبة املؤسسات 
العمومية، احنا ال نتفق مع هاذ املفهوم، الدين العمومي كما هو معترف 
به دوليا هو دين الخزينة صحيح، خصنا نزيدوا عليه دين الجماعات 
املحلية، خاصنا نزيدوا عليها الدين ديال الضمان أو اإلصدار للدين ديال 
إدارات الضمان اإلجتماعي وخصنا نزيدوا عليه الدين ديال املؤسسات 
العمومية ذات الطابع التجاري، وهذا كيتسمى الدين العمومي وحتى 
في الدين العمومي كاين فيه نوعان كاين الدين العمومي املجمع وكاين 
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الدين العمومي املوحد اللي معترف به دوليا هو الدين العمومي املوحد، 
وهذاك الدين العمومي املوحد كناخذوا هذاك الدين الكامل وكنقصوا 
منه كل العمليات ديال التدفقات في العالقات املدينة واملدانة مثال، 
للتقاعد مؤسسة عمومية،  أو الصندوق املغربي   CMR مثال بسيط 
 des bons املالية  التوظيفات  في إطار  هاذ املؤسسة عمومية عندها 
de trésors سندات الخزينة يعني بأموال مهمة جدا خاصها تنقص 
من هاذيك الدين ألنها ما تحسباتش بالدولة وعاود تحسبها بالنسبة 
للمؤسسات العمومية، إذن أقل بكثير من ما جاء في التقرير، وحنا 
العمومي  الدين  نشتغل داخل وزارة اإلقتصاد واملالية باش نعطيوا 
املوحد بصفة منتظمة وبصفة مستقرة ،وهو أقل كما قلت مما جاء في 

التقرير ديال املجلس للحسابات.

آخر نقطة مين جا هاد الدين؟ انتما كتعرفوا اإلخوان أن الدين جا 

ألن كنقولوا ارتفع ب 35 مليار في املتوسط في الثالث سنوات بين 2012 

و2014 ولكن في هاد السنوات راه االستثمارات العمومية فاقت 180 

مليار، اإلستثمارات فقط ديال امليزانية كانت في حدود 60 مليار وملي 

جا القانون التنظيمي لقانون املالية قلنا أودي هاذ الدين ال يمكن أن 

يمول إال اإلستثمارات وحصريا اإلستثمارات، وهنا ربما في إطار النقاش 

بغينا نقصوا من الدين ما علينا إال نقصوا من االستثمارات، ولكن 

هذا ال يستقيم وال يصح ألن بالدنا مازال محتاجة إلستثمارات عمومية 

في العديد من املجاالت، املهم هو أن ذاك االستثمارات تكون مفيدة، 

تكون عندها مردودية اقتصادية أو عندها مردودية اجتماعية باش هي 

اللي كترد هذاك الدين، املشكل ما�ضي في الدين، املشكل في تدبير الدين 

وفي توجيه هذا الدين إلى اإلستثمارات العمومية التي تعود بالنفع على 

املواطنين وعلى املغاربة، واالستثمارات التي تساهم في خلق الثروة وفي 

تحريك اإلقتصاد وتساهم في خلق مناصب الشغل، وهذا من املسائل 

األساسية اللي إن شاء هللا كنشتغلو عليها في السنة املقبلة، وغنجيكم 

ألن هاذ ال�ضي لقاء راه داخل اللجنة أنا غي بغيت نقول لكم، داخل الجنة 

هاذ املواضيع كلها يا إخواننا كنذاكرو عليها، ما كناش كنساينو التقرير 
ألن أعتقد أن هاذ األسئلة اللي طرحات في التقرير، راه احنا كنذاكرو 

اإلستثمارات  يعني  الستهداف  ببرنامج  غنجيو  اللجنة،  داخل  عليها 

العمومية باش تكون في صالح كيما قلت املواطنين وفي صالح اإلقتصاد 

وأننا إيال مشينا في نفس النهج اللي يعني التحكم في العجز، وفي نفس 

يعني في حدود %3، وفي نفس النهج لتحريك اإلقتصاد، ويعني تحريك 

النمو، إن شاء هللا املديونية العمومية سوف تكون أو تسير في انحدار، 

شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، في نفس السياق الكلمة للسيد وزير الطاقة 

واملعادن والتنمية املستدامة.

ا وي لعزيزلرباح،لقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،لالحم لهلللقا صال9لقا والملعللل
موالنالرسوللهللالقعلللآ هلقصحبهلأجمذين،

أقاللا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

أعتقد أننا نعتز أيما اعتزاز بهذا الوطن، بمؤسساته التي تشتغل 
رغم ما يمكن أن تكون من مالحظات، وعلينا أن نعيش زمننا عندما 
نقارب الوطن مع أوطان مشابهة، مؤسسات تشتغل تقوم بدورها في 
إطار التكامل، وفي إطار الدفع بعجلة التنمية السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية إلى األمام، وعلينا أن نعتز أننا عندما مؤسسة مثل املجلس 
األعلى وما يترتب عليه ومؤسسات الرقابة التي تشتغل وترفع لنا تقارير، 
ويكون هذا النقاش العمومي أمام عموم املغاربة لتقييم السياسات 
العمومية، ويتواصل معها املواطن الذي منذ زمن ليس بالقليل خاصة 
مع الحكومة السابقة، أصبحت املفردات والحياة السياسية والحياة 
التنموية، أصبحت قريبة من املواطنين وكسر الحاجز الذي كان بين 
التفاعل والذي  بين املواطن واملؤسسات، وهذا  املواطن والسياسة، 
نشتغل على أساسه، نعتز أيضا أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية 
قررت أن تسعف على إيجابية وأن تفعل مؤسسات الرقابة ومؤسسات 
الحكامة، أذكر بالقرار تفعيل املفتشيات العامة للوزارات لكي تتكامل 
مع املجلس األعلى وتتكامل مع مفتشية اإلدارة الترابية وأيضا ميثاق 
الحكامة الذي صادقت عليه الحكومة السابقة الذي يهم املؤسسات 
العمومية والشركات العمومية وتفعيل هاذ مؤسسات الحكامة، نعتز 
أيضا أن هذا التقرير يتحدث عن كثير من اإلنجازات، وفي نفس الوقت 
يتحدث عن البعض نقول املالحظات أو إخفاقات وهذا �ضيء طبيعي 
وعادي، ال يمكن، ال أعتقد أنه من املعقول ومن املقبول أن يأتي البعض 
فيضع سبورة سوداء كأن املغرب ال يتقدم، وكأن املغرب ال ينفرد في 
املحيط الذي يعيش فيه، نحن نتحدث عن زمان نعيشه، و كأن املغرب 
لن يحقق جاذبية اإلستثمارات، وكأن املواطن لم يجد له لطلباته صدى 
في البرامج، وفي نفس الوقت يمكن أن نجد حكومة تدافع كأن السبورة 
بيضاء ليس فيها، العكس أعتقد أنه اإليجابي اليوم أننا أمام مؤسسات 
وتقارير ترصد ما تم إنجازه ونفتخر به ونعتز به وترصد أيضا ما يحتاج 
إلى مزيد من العمل ومزيد من التقويم ثم أيضا أن هذا التقرير يتحدث 
على 2015 وما قبلها وأنا أعتقد أن الكثير كان يتحمل مسؤولية فيما 
2015 وما قبلها، املديونية ليست تزادت في 2015 هي تراكم لحكومات 
هذه املديونية رغم أنني أنظر إليها وننظر إليها بإيجابية ألن الغالبية كانت 
تتوجه إلى اإلستثمارات التي تخلق الثروة وفرص الشغل وجعلت بالدنا 
اليوم مفخرة وتحتل مراتب متقدمة في هذا املجال، ثم أيضا تحمل 
مسؤولية في كثير من القطاعات، طبعا قد ال ألوم املعارضة وإن كان هذا 
موضوع آخر ولكن الكثير منا تحمل مسؤولية كبيرة في مسار هذا البلد 
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وكثير منا يتحمل املسؤولية اليوم، ولذلك اللي مطلوب اليوم أن ننصت 
إلى بعضنا بعيدا عن لحظة انتخابية من حسن حظنا، اللي يمكن يتزايد 
فيها كل واحد ويقول ما كاين والو وال تزاد فيها الحكومة وتدافع على كل 
�ضيء، نحن في لحظة مرتاحين فيها متفاعلين بطريقة إيجابية نقرأ هذا 
التقرير من مؤسسة محترمة دستورية تتكامل مع املؤسسات األخرى، 

لكي نقول ونتفاعل معها بطريقة إيجابية.

نعتز أيضا بالعناوين البارزة لإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية 
والتنموية واملالية والتدبيرية واملؤسساتية والسياسية التي قامت بها 
الحكومة السابقة، نحن ال نؤمن بالقطيعة والتي أكملت اإلصالحات 
التي قامت بها حكومات سابقة ما يمكنش نكونو مثل األمة التي تلعن 
أختها كلما جاءت أمة تلعن أختها، كانت إصالحات و لذلك كنا دائما 
نقول في الحكومة السابقة نحن االستمرار لإلصالحات السابقة التي يعتز 
بها املغرب ودفعنا في هذه اإلصالحات دفعة قوية وفي نفس الوقت نعالج 
اإلختالالت التي نعتقد أننا ورثناه من التدبير السابق، وسيأتي جيل 
مقبل إن شاء هللا أو حكومة مقبلة يمكن أن تجد اختالالت ونستمر بهذا 

النفس اإليجابي في التفاؤل.

فيما يتعلق بالطاقة بعجالة يعني فيما يتعلق بالطاقة باغي نعطي 
بعض األرقام ما نعطيش األمور تقنية، سأتحدث معكم بأمور يعني أنا 
كنت سابقا مسؤول في التجهيز والنقل ال�ضي اعمارة كان مسؤول في 
الطاقة، لكن الحمد هلل الحكومة تتكامل فيما بينها وتتواصل فيما بينها 
وليس في ذلك بالعكس إن شاء هللا هاذ ال�ضي غادي يدفع واحد الدفعة 
قوية في التعاون بين القطاعين وبطبيعة الحال كاين التنسيق وإنسجام 

كبير جدا بين جميع القطاعات.

أؤكد وأتحمل مسؤوليتي اللجان البين الوزارية التي فعلت اليوم 
بشكل كبير ويرأسها السيد رئيس الحكومة، اللجان التقنية واإلدارية 
التي يرأسها السيد رئيس الحكومة اللجان التي فيها عالقة مع القطاع 
الخاص وآخرها لجنة مناخ األعمال كلها تفعل وفق برامج ومشاريع 
مستوى  على  املنتخبين  مع  التعاقد  اليوم  إليها  وأضفنا  والتزامات 
الجهات الذي سيكون تعاقد ملزم للجميع للدولة من خالل الحكومة 
وللجماعات من خالل الجهات من خالل املنتخبين، بمعنى هذا واحد 
األرقام  نعطي  باغي  التكامل موجود  هاذ  ولذلك  فيه  املسار كنمشيو 
ص 

ّ
اإلخوان ديالي جا واحد التوجه في املجال ديال الطاقة املغرب كيخل

52 مليار ديال الدرهم باش يستورد الطاقة، الفاتورة الطاقية 52 مليار 
ديال الدرهم، %93 من هاذ الطاقة كنستوردوها تبعية للخارج النسبة 
كل سنة كتزاد في استغالل استهالك الطاقة واستهالك الكهرباء 4% 
غنضطرو انتقلو من 8200 ما يسمى بالقدرة اللي موجودة اآلن ديال 
الكهرباء إلى 24 ألف، غنضاعفو 3 ديال املرات ألن الطلب ديال املواطن 
والطلب ديال اإلقتصاد يتزايد بشكل كبير جدا، وأكثر من ذلك أن التأثير 
على البيئة والالئحة طويلة ولذلك كان كان واحد القرار إستراتيجي في 
نخلق هذا  أن  وهو  اإلستراتيجي؟  هوالقرار  الطاقة شنو  ديال  املجال 

التحول الطاقي la transition hynégitique باش إن هللا أن ننتج جزء 
من طاقتنا من خالل ما حبانا هللا من إمكانيات طبيعية الريح والشمس 
وإن شاء هللا هناك توجهات أخرى إلنتاج الطاقة من مصادر أخرى يعني 
نظيفة، ولذلك هناك استثمارات ضخمة في مجال ديال الطاقة تصل 
اليوم إلى 40 مليار ديال الدوالر إلى حوالي 360 إلى 400 مليار ديال الدرهم 
من اآلن إلى 2030، باش نعرفو فين كتم�ضي هاذ اإلستثمارات، من حسن 
حظنا جزء منها قد يأتي من الديون ولكن الجزء األكبر يأتي من خالل 
الشراكات مع القطاع الخاص وهذا أيضا توجه سارت عليه الحكومة 
السابقة، تؤكده الحكومة الحالية في إطار استمرار نفس اإلصالح بين 
حكومتين وفي نفس يعني اإليجابي وهو أننا ماشينا في إتجاه الشراكة 
به  جاءت  قانون  به  جاء  الذي  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين 
وزارة املالية وصودق عليه وكان أيضا شراكة سابقة لهذه الحكومي، 
ولكن تعزز اآلن بمنظومة قانونية قوية اللي غتخلي واحد العدد ديال 
الناس اآلن كيجتهدوا باش يمكنلهم يستثمروا في املغرب، ويمكن نقول 
لكم يمكن تجي املناسبة يعني ما عنديش أقل من ثالث أشهر عشرات 
وعشرات من الشركات واملنظمات املالية اللي جايين اآلن باملاليير ديال 
الدوالرات باش يستثمروا في هذا البلد، يعني الطيب، ألن هناك وضوح 
une visibilité هناك إصالحات، هناك مناخ األعمال يتطور، هناك 
اقتصاد يتطور، هناك أيضا توجه نحو هذه الطاقات البديلة وهذا �ضيء 

مهم، صحيح عندنا إختالالت يمكن لنا نذاكرو عليها.

غنجي  عاد  اإلستثمار  شركات  ديال  القضية  عن  التقارير  تحدث 
للمخزون هواألخير، شركات اإلستثمار كانت الدارت قبل ما يدار مازين 
غير باش نعطيو هاد ال�ضيء، وهي اللي كانت مكلفة باش تدير كل ما يتعلق 
بالطاقات البديلة، لكن ملا بدات مازين وتعطا ليها كافة التوجه بما فيها 
الطاقات البديلة اللي كانت عند املكتب الوطني للكهرباء واملاء تعطات 
ملازين باش يكون عندنا مؤسسات هي التي تعنى بالطاقات البديلة وأن 
الكهرباء يم�ضي للكهرباء وأن الوكاالت تم�ضي للنجاعة الطاقية بمعنى 
حسن إستعمال الطاقة وأن املكتب ديال الهيدروكاربورات واملحروقات 
في  كنتسائلوا  بقينا  ديالوا،  بالدور  يقوم  واحد  كل  يم�ضي  واملعادن 
الحكومة السابقة واآلن في هذه الحكومة شنو الدور اللي كتقوم به 
الشركة ديال اإلستثمارات ولذلك املجلس اإلداري بعد السيناريوهات 
اللي حدثها اللجنة إن شاء هللا غادي يقرر أشنو املوقع لهذه الشركة 
الوطنية اللي عندها 25 %من املساهمة، أشنو هو الدور ديالها ضمن 
الطاقي، وسنجد  التوجه  بهذا  يتعلق  املنظومة املؤسساتية فيما  هاذ 
لها املكان الذي ال يراعي األشخاص، ما�ضي كنقلب فين نديرو بالصت 
املدير العام وال كنقلبوا فين وال نرضيو مازن وال نرضيو املكتب الوطني، 
هذا توجه ديال الحكومة وديال الدولة أشنو هو املكان الطبيعي باش 
يمكنا نجحو في هاد الديناميكية الطاقية، ولذلك جاء التساؤل كبير أو 
املالحظات على هذه الشركة ونقول أن الجواب بدأته الحكومة السابقة 
مع السادة الوزراء السابقين، ال في املالية وال في الطاقة والمعادن وإن 

شاء هللا سنتفق عليه في القريب العاجل.
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فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أيضا مشينا في اإلتجاه ديال أنه 
النصيب  ونستورد  البيئة  على  ويؤثر  يكلفنا  اإلستهالك  كيتزاد  وحنا 
األكبر، فمشينا في مجال ديال النجاعة الطاقية هاذ النجاعة الطاقية 
اللي كتقول 5 %في 2020 غنقصوا من الفاتورة 20 % في 2030 ولذلك 
شنو اللي اآلن كنشتغلوا، كنشتغلوا وفق اإلستراتيجية ديال النجاعة 
الطاقية اللي كتهم واحد العداد ديال القطاعات منها الفالحة والنقل 
والصناعة و الجماعات املحلية واملباني، وهاذي راه اآلن في آخر الترتيبات 
ديال جميع القطاعات اللي غيتصادق عليها إن شاء هللا وآنداك الوكالة 
الوطنية نحضر لها عقد البرنامج بين الدولة وبين الوكالة الوطنية باش 
هي السياسة العامة ديال الدولة من خالل الحكومة هي غتنزلها على 
أرض الواقع وفق تعاقدات مع القطاعات ومع الجهات، واليوم كان 
عندنا اجتماع مع الجهات باش يمكن يكون تعاقد أيضا مع الجهات في 

إطار أيضا هذا اإلصالح املؤسساتي الذي جاء به الدستور.

فيما يتعلق باملخزون اإلحتياطي راه تحال بعد السامير، هذا وقع 
واحد اإلشكال ولكن الحمد هلل ما حسوش املغاربة أن البترول تقطع، 
باش تعرفوا بأن الحكومة ما�ضي ديال اإلصالحات يعني السامير بمعنى 
البترول واملحروقات بأنه حبس، بالعكس الحكومة حتى األزمات تعرف 
أننا نوفروا هاذ  املتدخلين  كيف تدبرها واستطاعت الحمد هلل بمع 
صحيح ما مشيناش ل 60 يوم اللي كينص عليه القانون ألنه ما كانش 
هناك واحد اإلستثمارات بما يسمى باللوجيستيك، وهاذا اآلن واحد 
املحور اللي كنشتغلوا عليه باش نطوروا ما يسمى باللوجيستيك الطاقي 
مع الوكالة الوطنية لتنمية اللوجيستيك، ولكن اللي يمكنلي نقول ليكم 
اآلن ما بين 2017 في هذه الحكومة و2021–2 داملليار ديال الدرهم ديال 
اإلستثمارات ديال القطاع الخاص لتقوية وسائل التخزين باش نزيدوا 
17 يوم في القدرة ديال التخزين ديالنا اللي آنداك غادي نوصلوا لحوالي 
50 يمكنا نوصلوا إن شاء هللا للسن اللي كينص عليها القانون ثم اتفقنا 
على واحد الطريقة أنها تكون واحد مع الوزاراة املعنية باش ما عمر يوقع 

�ضي إشكال فيما يتعلق تزويد البالد باملخزون الطاقي.

الرؤية  جاهزة،  الخاص  القطاع  استثمارات  ليكم،  نأكد  فبغيت 
جاهزة، اإلتفاق مع الجامعة اتفقنا مع الجامعة ديال الطاقة أننا هاذ 

ال�ضي ما يمكنش نسمحو فيه، وبالتالي البد أن نتعاون من خالله.

باقي الوقت، ألن كاين حتى العالم  آخر نقطة فيما يتعلق أو إيال 
القروي ذكر في التقرير، فيما يتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء، 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء بعجالة، احنا كنا أمام إفالس ديال املكتب 
باش نكون صرحاء في الحكومة السابقة، وكان يمكن املغرب غيبداو 
يأخذوا املاء والضوء بالبون، باش القضية نقولوها بهاد التعبير أمام 
املغاربة، فكان البد أن نتحمل مسؤوليتنا، ولذلك الحكومة السابقة 
في مصلحة  نعتقد  التي  القرارات  نتخذ  أننا  استمرار  الحكومة  وهذه 
واملقاصة  بالتقاعد  مضرة  أنها  األحيان  بعض  في  تبدو  والتي  الوطن 
واملكتب الوطني وغيرها، ولكن تبين فيما بعد أن املواطنين والحمد هلل 

ثاقوا في الحكومة وأكدوا أن اإلصالحات رغم ما يبدوا فيها من مرارات 
أنها مفيدة، فخذينا القرار على أن نديروا اإلصالح على مستوى املكتب 
الوطني، وهذا اإلصالح الحمد هلل دار له عقد برنامج، كانت اللجنة ديال 
القيادة اللي كيرأسها السيد رئيس الحكومة انعقدت مؤخرا، تبين بأن 
هناك مؤشرات إيجابية ومؤشرات أخرى تحتاج إلى تصحيح وإ نشاء 
هللا غيدار برنامج ثاني بالنسبة للمكتب الوطني، ولكن شنو اللي مفيد 
أن الفقراء ما كيأديوش الكلفة كيأديوا أقل من الكلفة ديال الكهرباء 
وديال املاء، استمرينا كنعاونوا الفقراء، امليسورون اتفهموا اإلصالح 
وبداوا كيعطيوا الثمن ولذلك ما�ضي زدنا عليهم بالعكس والو كيخلصوا 
غير الثمن، كانوا كيخلصوا أقل من الثمن والوا غيكخلصوا الثمن وشنو 
نتعاونوا معهم ونمشيوا  باش  بالدهم  امليسورين عاونوا  إيال  املشكل 
نعاونوا الفقراء، هذه واحد الفلسفة يعني ما�ضي فلسفة تقنية جات 
بها الحكومة، هذا منظور أن اللي هو ميسور يعطي الضرائب ويتعاون 
مع الدولة باش هاذوك الفقراء يلقاو واحد الحياة طيبة باش يمكن لنا 
نعالجوا االختالالت اللي يمكن لها تكون على مستوى ديال املجتمع، 
ولذلك اليوم املؤشرات إيجابية، الخزينة ديال املكتب ممتازة، انطلقت 
االستثمارات اللي كانت متوقفة ألن الناس كانوا خايفين ومنه اإلستثمار 
ديال آسفي الذي كان متوقفا بالبناء امليناء ديال 5 مليار اللي حطات 
فيه الفلوس الحكومة و ب 25 مليار ديال القطاع الخاص باش نوجدوا 

حوالي 20 %من الحاجيات ديالنا ديال الكهربة.

وأخيرا، العالم القروي من95 إلى 2017 حقق املغرب معجزة كبيرة 
علينا أن نفتخر به من 18 %ديال كهربة العالم القروي اللي وصلنا 
اليوم كنتكلموا على 99.46 %، اللي باقي لنا هذه هي األرقام اللي بغى 
يكذبها يكذبها ويجيب لنا الحاجة هذه هي األرقام بطبيعة الحال اللي 
بغى يكذبها يكذبها، راه يمكن لنا نكذبوا حتى في وجود أشياء وفي جود 
أناس، ولكننا تنتكلموا مع الواقع القانوني واألرقام اللي موجودة، هذه 
هي األرقام، األرقام كتقول 99.46 بتفاوتات مع األقاليم، كاين األقاليم 
اللي قدمت 99 كاين األقاليم اللي وصالت تقريبا 100 %، اآلن الدولة 
دارت برنامج العالم القروي في سبع سنوات ما تحقق في عشرين سنة 
غيتحقق في سبع سنوات اللي كيهم واحد العدد داملجاالت منه الكهرباء 
اللي غنوصلوا إن شاء هللا ل 100 % والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا وي لا رئيس:

والنقل  التجهيز  وزير  للسيد  اآلن  الكلمة  الوزير،  للسيد  شكرا 
واللوجيستيك واملاء.

ا وي لعب لا وادرلاعمار9،لقزيرلا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكل
قاملاء:

بوملهللالا رحمنلا رحيملقا صال9لقا والملعلللرسوللهللا،

شكرالا وي لا رئيس،
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ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

بداية، هذه بطبيعة الحال لحظة سياسية وديمقراطية بامتياز، 
أعتقد أنه رغم ما يمكن أن يالحظ بعضنا على البعض ولكن في نهاية 
املطاف كل مؤسسة تقوم بما يجب أن تقوم به، الحكومة تقوم بما 
يجب أن تقوم به والبرملان ثم املجلس األعلى بطبيعة الحال في إطار 

االحترام وفي إطار أن يكون هناك نقاش موضوعي وهادئ.

ا وي لا رئيس،

أنا أكاد أجزم بأنه ما جاء في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات 
كان  املواضيع  ديال  ثالثة  في  والنقل  التجهيز  ديال  للقطاع  بالنسبة 
منسجما مع ما هو موجود داخل الوزارة، يعني هناك مجموعة من 
القضايا نناقشها وكانت لدينا نحن كوزارة مالحظات عليها، وجاء التقرير 
ليؤكد الكثير منها وليضع على مجموعة من اإلجراءات طابع التنويه بها، 
ألنه في الحقيقة حققت فيها بالدنا ال�ضيء الكثير. وأول موضوع هو 
الطرق، الصندوق الخاص بالطرق، وما أدراك ما الصندوق الخاص 
بالطرق، والسادة النواب بالخصوص يعلمون هذا، يعني لو ما كانش 
هاذ الصندوق الخاص بالطرق ما كانش ممكن لوزير التجهيز أن يستقبل 
السادة النواب، فباألحرى أن يستمع إلىهم، ألنه هذا ملي تأسس سنة 
1989، كانت عندنا إشكاالت اللي مرتبطة بالصيانة ديال الطرق، وبعد 
يستجيب  حتى  التعديالت،  ديال  املجموعة  واحد  عليه  دخلت  ذلك 
لإلشكالية اللي تيطرحوها السادة النواب باستمرار، ما كاينش نائب 
يزور الوزير إال ويطرح طريقا معينة، سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.

تمت  اللي   2014 ديال  التصفية  ديال  القانون  األرقام،  وبلغة 
الحقيقة  في  تيعطي..، هو  النواب مؤخرا،  في مجلس  املصادقة عليه 
تيتوج هاذ املرحلة ديال واحد العدد ديال التطويرات والتعديالت اللي 
التقديرات ديال املداخيل حوالي  في هاذ الصندوق، ألن كانت  دارت 
2.2 مليار ديال الدرهم، املداخيل الفعلية كانت 2.9 تقريبا مليار ديال 
الدرهم، حوالي %134، والنفقات كانت التقديرات بطبيعة الحال 2.2 
مليار ديال الدرهم، والنفقات الفعلية حوالي 3.08 مليار ديال الدرهم 
إذن %140، بمعنى أن حنا تجاوزنا ذاك ال�ضي اللي كانت مقرر، وتنقول 
وهاذي مناسبة باش نقولها للسادة النواب، نرجو في هاذ السنة املالية 
املقبلة أن تتم إعادة النظر في املداخيل، ألن الطلب على هذا املجال 
ديال الطرق، طلب كبير.مؤخرا كنا مع السيد رئيس الحكومة في الجهة 
ديال بني مالل، فيما يخص فقط قطاع ديال التجهيز، كانت هناك 
الطلبات تقدر بحوالي 7 مليار ديال الدرهم بالنسبة لهاذ املخطط، وهذا 
دليل على أنه هذا واحد املجال بطبيعة الحال الذي يجب أن ننظر إليه 

وأن ننوه بما قامت به بالدنا بطبيعة الحال كل الحكومات املتعاقبة.

كانت هناك بطبيعة الحال بعض املالحظات منها هاذ املالحظة ديال 
امللكية كانت إشارة للقضية ديال االعتمادات ديال  نزع ملكية، نزع 
الصندوق الخاص بالطرق، القضية النسبة إلينا واضحة ألن حنا هاذ 

ال�ضي ديال نزع امللكية أوال معقد، ويأخذ سنوات ونتحمله في امليزانية 
العامة ديال الوزارة، لكن مع ذلك رفعنا النسبة ديالو إلى حوالي 100 

مليون ديال درهم سنة 2017 فيما يتعلق بالصندوق.

فيما يتعلق كذلك بإشكالية صيانة الطرق القروية، بغيت غير نذكر 
أن اإلتفاقيات املبرمة مع الجماعات الترابية واملتعلقة ببرنامج الطرق 
القروية تنص بصريح العبارة على أن الجماعات القروية تتكفل بصيانة 
هذه الطرق بعد إنجازها، كما تتعهد بتصنيفها ضمن شبكة الطرق 
الجماعية، كما أن صيانة الطرق الغير املصنفة أصبحت تدخل ضمن 
اإلختصاصات الذاتية ملجالس الجهات طبقا للمادة 82 من القانون 

التنظيمي املتعلق بالجهات.

ضمن  تدخل  أيضا  أصبحت  القروية  املسالك  صيانة  أن  كما 
االختصاصات الذاتية ملجالس الجماعات، هذا إشكال ألنه الجهات 
واألقاليم والجماعات بطبيعة الحال كتقول إيال غندير صيانة خاص 
تكون عندي اإلمكانيات باش ندير هاذ الصيانة، لكن بالنسبة إلينا نحن 
هذا أمر يجب أن يقع فيه بطبيعة الحال واحد النوع من التوافق، حتى 
تكون هناك اإلعتمادات، ألنه الرصيد الطرقي في بالدنا كيتجاوز 250 
مليار ديال الدرهم وما كاينش الرصيد الطرقي بدون صيانة، ألن واخا 
تدير طريق سريع تكلفك املاليير، ألن الطريق ديال تازة- الحسيمة راه 
الكلفة ديالها 4 مليار درهم، إيال ما كانش الصيانة ديالها ستضيع فيها 
البالد، سيضيع فيها هاذ اإلستثمار. فهذا من األمور التي سننكب عليها 

بطبيعة الحال بتوافق مع الجميع.

فيما يتعلق باملحور الثاني، اللي تيتعلق بالتصنيف جل املالحظات 
التي وردت في التقرير ال تخرج عن أحد مفهومين يتم تداوالها باستمرار 
مع  ويناقش  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  مستوى  على 
هما  العمومية  واألشغال  للبناء  الوطنية  الجامعة  خاصة  املهنيين 
 la géneralisation والتعميم   l’unification التوحيد املفهومين ديال 
وهذا  العمومية،  املقاوالت  وتصنيف  التكييف  ديال  النظام  ديال 
بطبيعة الحال يعني يعني لإلنصاف يعني من 1994 وبالدنا تتشتغل 
عليه تم تصنيف أكثر من 11 ألف مقاولة بطبيعة الحال فيه نقاش 
االستمرار هاذ النقاش هذا، وحنا اآلن بصدد ألنه هاذ اإلشكالية ديال 
التوحيد والتعميم هي ال ترتبط فقط بوزارة التجهيز ألنها تهم قطاعات 
وزارية أخرى، ونحن اآلن في إطار عقد البرنامج اللي غيتوقع مع الجامعة 
من 2022/2018 سننص على إجراء خاص بهاذ توحيد هاد النظام 
بمقارنة مع األنظمة  الحالية  لتقييم األنظمة  وستكون هناك دراسة 
هي  الحكومة  رئاسة  تكون  أن  ونريد  الدولي،  الصعيد  على  املشابهة 
املسؤولة عنه حتى نضمن هاذ القضية ديال التعميم ديال والتواحيد 
وإال دعوني أقول أن الذي تم فهاذ املجال ديال التصنيف ديال املقاوالت 
�ضيء كبير جدا يتعلق خاصة بتبسيط املساطر وال مادية املساطر، ولكن 
ما زال عندنا مالحظة باستمرار ما�ضي غير من املقاوالت، حتى من السادة 
النواب والسادة املستشارين، لكن املعول عليه في السنوات املقبلة فعال 
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أنه رئاسة الحكومة تحمل هاذ امللف هذا حتى نضمن أن كل املؤسسات 
في الحقيقة العمومية أو كل القطاعات اللي هي صاحبة الصفقات أن 
تعتمد نظاما موحدا وهذا بطبيعة الحال غيختصر على املقاوالت وعلى 

الشركات كثيرا من الجهد وكثيرا من اإلمكانيات املادية.

فيما يتعلق باملجال السككي خلص تقرير املجلس األعلى للحسابات 
إلى مجموعة من التوصيات تهدف إلى تحسين تدبير ونجاعة أداء املكتب، 
هذه التوصيات تمت مناقشته خالل املجلس اإلداري اللي انعقدانه في 
14 يوليوز 2017 وسيعمل املكتب على إدماج هذه التوصيات في خارطة 
طريق مقابلة وتفعيلها بوضع خطة عمل وتعيين لجنة خاصة تقوم 
بتتبع هذه التوصيات وأسند إلى لجنة التحقيق والحكامة مسؤولية 
فحص هذه األشغال قبل عرضها على املجلس اإلداري وهي كلها أمور 

تفصيلية وإجرائية.

أن أختصرها تكلموا على التدبير املعلوماتي لعملية صيانة البنية 
التحتية السادة النواب خاصنا نعرفو في 2011 كان املكتب من أوائل 
مستغلي شبكات السكك الحديدية على املستوى الدولي الذين يتوفرون 
على نظام تخطيط أشغال صيانة السكك ثم سنة 2014 قام املكتب 
بعصرنة أنظمة قياس ومراقبة حالة السكة والشبكة الكهربائية بهدف 

ترشيد برمجة األشغال وضمان الجاهزية والسالمة.

فيما يتعلق بصيانة املعدات املتحركة املكتب قام باقتناء مجموعة 
جاهزية  مؤشر  تحسين  إطار  في  واملقطورات  القاطرات  من  جديدة 
العربات وخفض معدل عمر الحاضرة، لكن اللي أهم هو أنه بموازاة 
مع هذا عامل املكتب وهذا يجب أن يشكر عليه ألنه تيدخل في إطار 
واحد التوجه ديال بالدنا على تأسيس صناعة وطنية في مجال السكة 
الحديدية ما يسمى اآلن ب les écosystèmes ferroviaires ما فتئت 
تتطور بشكل مطرد، ألن باعتبارو هو صاحب الصفقات وهي صفقات 
تقدر باملاليير ال يعقل أن ما تكونش واحد النسبة من هذه الصفقات 

تعود على البالد في مجال التصنيع.

فيما يتعلق بتدبير املشاريع االستثمارية راكم املكتب تجربة مهمة 
في مجال املشاريع والتعامل مع اإلشكاالت التي تواجه إنجاز املشاريع 
الكبرى وخاصة فيما يتعلق بضبط آجال الدراسات ومساطر نزع امللكية 
التي تشكل يجب أن نعترف بذلك املصدر الرئي�ضي الذي يولد تأخيرا في 
املشاريع السككية وال أدل على ذلك من املشروع ديال الخط الفائق 
السرعة خاص يعرفوا السادة النواب أن %95 ديال الهندسة املدنية 
وgénie civil قاموا به 95 %قاموا به شركات مغربية، وبطبيعة الحال 
فيما  تعقيداته خاصة  الوطني رغم  املكتب  يدبره  املشروع هذا  هاذ 

يتعلق بنزع امللكية وبتأمين الفضاءات ديال هاذ املشروع.

فيما يتعلق بتثمين فضاءات املحطات، حقق املكتب نتائج مشجعة 
في أول تجربة في مجال تثمين فضاءات املحطات رغم اإلكراهات و 
مليون   27 تتجاوز  كانتش  ما   2008 كانت عندنا قبل  اللي  املداخيل 

ديال الدرهم، اآلن تتجاوز 380 مليون ديال الدرهم واملكتب أخذ بعين 
اإلعتبار التوصيات واملالحظات ديال املجلس األعلى للحسابات في إنجاز 

محطة وجدة واملحطات الجديدة للخط الفائق السرعة.

أخيرا فيما يتعلق بتدبير املعدات املتالشية، باش تعرفو بأن املجلس 
املكتب اآلن بوضع مسطرة جديدة  قام  التفاصيل،  إلى  األعلى م�ضى 
تؤطر عملية التخلي عن املعدات املتالشية تعتمد أساسا على اللجوء 
الخاصة  الطلبات  لبعض  باإلستجابة  تسمح  كما  املنافسة  إلى طلب 
في  بناء على األثمنة املحددة  الخواص  املتالشيات من طرف  القتناء 
الصفقات املاضية، شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيسل:

املكلف  الدولة  كاتب  للسيد  اآلن  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
بالتنمية القروية واملياه والغابات.

ا وي لحمولاقحلي،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا فالحللقا صي ل
با تأميلل املكلفل قا غاباتل قاملياهل ا ورقيلل قا تأميلل ا بحريل

ا ورقيللقاملياهلقا غابات:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

يخص  فيما  أساسية:  نقط  نطّرق ل2  نبغي  ديالكم،  اإلذن  بعد 
التنمية القروية وباألخص صندوق التنمية القروية وهي مفاهيم حول 
جات  اللي  الثانية  النقطة  وكذلك  كاملين،  نتفقوعليها  باش  األرقام 
في التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات وهي مسألة الحكامة. كلنا 
تنعرفو أن صندوق املجال القروي واملناطق الجبلية من اآلليات املهمة 
اللي تتساهم في التنمية القروية، والتدبير ديال هاذ الصندوق هذا مر 
بمراحل عدة، فيها اإليجابيات ديالها وفيها بعض املحدوديات ديالها 
اللي يمكن لينا نطرقو ليهم، ألن هاذ الصندوق هذا عمر على كل حال 
من 2005 حتى 2015 اللي جاء في التقرير تيخصنا نشوفو هاذ املراحل 

كاملة.

في 2008 امليزانية ديال هاذ الصندوق هي 300 مليون درهم، مقابل 
اآلن في 2016، 824 مليون درهم، وفي الفترة السابقة هو املصالح ديال 
رئاسة الحكومة هي اللي كانت تتشرف على تدبير هاذ الصندوق وكانت 
تتفرق نسبة %60 على وزارة الفالحة و%40 على وزارة التعمير وإعداد 
التراب، بموجب واحد اتفاقية كذلك ملدة سنتين وكانت التمديد ديالها 
 2008 بين  الفترة هاذي ما  بعد اإلذن ديال رئيس الحكومة، في هاذ 
الدرهم،  ديال  مليار   6.4 هو  ديالو  اإلجمالي  املبلغ  الصندوق  و2016 
عوض 8.3 ديال املليار كميزانية متوقعة، وبالطبع ملي تنديرو اإلحتساب 
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ما  اللي  كبير  املبلغ  واحد  كاين  أنه  تيبان  املتوقعة  امليزانية  هاذ  على 
كنستافدوش منو واللي ما تيتمش اإلعمال ديالو على أرض الواقع وهو 
غير صحيح، حقيقة كاين مشكل ديال الخطة املوحدة كي جاء في التقرير 
يعني تنعتارفو بهاذ املسألة هاذي في األول يعني في املرحلة األولى ديال 
إستعمال هاذ الصندوق ألن ما كاينش واحد الخطة موحدة بين مختلف 
القطاعات املعنية بهذا املجال القروي والجبلي، وكذلك ما كانش آليات 
اللي تتضمن التوجيه والتنسيق بينها رغم الجهود واملحاوالت واملبادرات 
التي كانت تقوم في لجنة ال بين الوزارية، وهنا ال بد إال أنه كان لوزارة 
اللي  املتدخلين  تعدد  بإشكالية  مبكر  وعي  البحري  والصيد  الفالحة 
تكلمو عليها النائبات والنواب املحترمين فهاذ الصندوق هذا، وكذلك 
كانت ضرورة السعي إلى إيجاد صيغة تمكن من تكوين رؤية شمولية 
حول التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم، وقد باشرت الوزارة بمجرد 
توليها مهام اقتراح سياسة الحكومة في مجال التنمية القروي واملناطق 

الجبلية في 2012 إصالحات مؤسساتية وتنظيمية تجلت أساسا:

أوال- في إنشاء اللجنة البين الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي 
واملناطق الجبلية ثم خلق مديرية داخل وزارة الفالحة تعنى بهاذ التنمية 
القروية، واالحتياجات امليدانية اللي عبرت عليها الوزارة منذ 2012 لم 
تتم اإلستجابة لها إال جزئيا غير باش نكونو واضحين في هاذ املسألة؛ 
فعلى سبيل املثال في 2014 في رسم امليزانية املالية 2014، تعطات، 
كانت تبرمجت 905 داملليون ديال الدرهم ولكن تم خفضها إلى 770 
مليون درهم فإذن االحتساب دائما تيكون على داك املستوى العالي اللي 
هو كان مطلوب من طرف الوزارة، ولكن في األخير تيتقلص هاذ امليزانية 
هذي وتتبقى أنه تيعطي واحد اإلنطباع أنه راه كاين واحد النسبة اللي 
ما مستعمالش، يمكن نقول لكم في 2015 مثال نسبة تغطية الحاجيات 
كانت فقط %53، وكذلك بالنسبة ل2016 فعوض مليار و324 مليون 
درهم املتوقع في القانون املالي تم اعتماد فقط 824 مليون درهم، منها 
324 مليون تاتجي من امليزانية املفتوحة في االستثمار املخصص لرئيس 
الحكومة و500 تاتجي من باب التكاليف املشتركة، فهذا كتكون انت 
كذلك الصعوبات وفي بعض األحيان تاتجي امليزانية مؤخرا، تمة تيكون 
ذاك التحويل اللي تكلمو على السيدات والسادة النواب املحترمين ولكن 
مجبرين من طبيعة الحال، ولكن يعني إلى جانب هاذ املعيقات كلهم 
يمكن نقولو بين 2009 و 2014 برمجت وزارة الفالحة والصيد البحري 
 laissée de جميع اإلعتمادات التي منحت لها، ما كاينش �ضي حاجة
coté، مما جعلها تراكم رصيدا إيجابيا مهما في املشاريع واملنجزات ذات 

الوقع التنموي املهيكل.

املشاريع يمكن ليا نقول لكم مثال أن جا في التدخالت، ما كاينش 
هاذ ال�ضي، فيعني، في تقرير املجلس ولكن جا في التدخالت أنه متى هاذ 
صندوق التنمية القروية ما تيستاجبش للمتطلبات ديال املواطنين، 
نقول لكم أنه تم مثال إنجاز غير اللي كمثال ال الحصر 2000 كيلومتر 
من املسالك القروية ونعطيكم نموذج صغير، فمثال آيت باعمران بها 

الدعاية كاين مشروع ديال تثمين ديال الهندية الصبار، وبالطبع هذا 
تيشمل واحد العدد كبير ديال الفالحا الصغار، فتم املسالك ديال105 
كيلومتر ديال املسالك وكانت استفادت منها املنطقة إبان الفيضانات 
اللي كانت في هذيك املنطقة، إذن كان لصالح الساكنة ولعبت هاذ 
الطريق كذلك واحد الدور كبير في فك العزلة، وبالتالي تيمكن للفالحة 
يبيعوا بثمن مهم وبكمية كافية املنتوج ديالهم. كذلك واحد 765،4 
مليون الدرهم كانت، أنا كنعطيكم غير بعض األمثلة غير باش نفّهم بأن 
هذا الصندوق راه كان في صالح راه كان خدام وكان لصالح الساكنة، 
فمثال في الغرب كان فيضان وكان إتالف واحد 135.000 هكتار والسيما 
السواقي ديال الري، وبطبيعة الحال تم 5200 كلم ديال السواقي اللي 
يمكن كذلك بميزانية 56 مليون درهم تصلحات ورجعات لإلستعمال 
الفالحي. وهذا صندوق التنمية الفالحية صّدر 729 مليون درهم في 
الفالحة التضامنية، ما نسميه في »مخطط املغرب األخضر« الدعامة 
الثانية. فبالتالي هاذي كذلك املستهدفين هما الفالحة الصغار، كيف 
العقار  وتهيئة  املثمرة  األشجار  لتثمين وغرس  كتعرفو هي مخصصة 

وتهيئة املراعي. يعني راه تتعرفو في املناطق النائية خاصة.

تصدرات كذلك واحد 622 مليون درهم ملناطق الواحات وشجر 
األركان، هانتما تتالحظوا معيا بأنه املستهدفين واحد الفئة معينة من 
كان  اللي  والواحات هو  األركان  الصغار خاصة. وهاذ شجر  الفالحين 
تم توقيع اإلتفاقية ديالها أمام أنظار صاحب الجاللة في الراشدية، 
إشراك  ديال  األهمية  كتستحضر  تشاركيه،  مقاربة  فيها  واعتمدنا 
الفاعل املحلي واملنتخب واملصالح الخارجية املعنية في جميع مراحل 
اقتراح وإعداد املشاريع، يعني هي مسألة تشاركية اللي كذلك كيحث 

عليها التقريرديال املجلس األعلى.

هاذ  الطبيعية؟  الكوارث  مع  يتفاعل  غادي  شكون  وبالطبع، 
الصندوق هذا ديال التنمية القروية، هو اللي كتيتفاعل معاها، يعني 
الجفاف اللي كان في 2010 و2016 تعطت ليه واحد الغالف املالي ديال 
الفيضانات  عن  الناجمة  األضرار  إلصالح  الدرهم  ديال  مليون   420
وكذلك في 2014: 195 مليون درهم، في املناطق الجنوبية نفس ال�ضيء.

إذن كتشوفو أن الحصيلة املحققة مهمة جدا، بطبيعة الحال تم 
تسجيل عدد محدود من املالحظات في التقرير على مكونات املشاريع، 
من طرف السيدات والسادة القضاة ديال املجلس األعلى للحسابات، 
فيما  مثال  نعطيكم  معينة.  بإكراهات  مرتبطة  الخطرات  بعض  وهي 
يخص دائما الحالة ديال الصّبار في آيت باعمران الوزارة دارت وحدة 
ديال التثمين ديالها الصبار فآيت باعمران، الوزارة دارت وحدة ديال 
الصبار، الوزارة دارت وحدة ديال تثمين الصبار clé en main عطاتها 
بطبيعة الحال لتسيير الفالحة وعطاتهم تكوين في هذا الباب، وكذلك 
وجدات لهم الولوج للسوق الداخلية والخارجية، ولكن كان إخفاق 
يعني طبيعي في بعض األحيان، وبالطبع كاين عاود تقديم عروض باش 
جا واحد شريك من القطاع الخاص وتمكن أنه ياخذ هاذ املسألة بجد، 
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وعندو سيولة وعندو كذلك تفاعل مع الفالحة، تيعطيوه املادة األولية، 
واآلن املشروع راه انطلق بطبيعة الحال جا من بعد التقرير اللي تكتب 

اللي هو بين أيديكم.

التجربة الهامة اللي راكمتها وزارة الفالحة في تدبير صندوق التنمية 
القروية جعلتها تعمل مباشرة بعد توليها مهمة اإلشراف والتنسيق على 
2016، على  ال�ضي حتى  املالية، هاذ  القانون  هاذ الصندوق بموجب 
العمومية  السياسات  التقائية  على  تنبني  جديدة  إستراتيجية  وضع 
الفاعلين  مع  والتعاقد  والتشارك  ومجاليا،  زمنيا  ديالها  واإلندماج 
املجاليين واملنتخبين وفعاليات املجتمع املدني، مع األخذ بعين اإلعتبار 
هذا  يعني  املوسعة.  الجهوية  ومبادئ  املناطق  مختلف  خصوصيات 
التقرير، هاذ  ال�ضي املواخذات كلهم ديال  نموذج جديد إذن هداك 
النموذج وهاذ املقاربة الجديدة يعني غادي نكونوا تجاوزنا هذا املشكل 

هذا ديال الحكامة اللي تكلمنا عليه.

بهاذ  مرتبطة  الجبلية  واملناطق  القروية  التنمية  اليوم  بالتالي، 
املقاربة الجديدة اللي هي خصني كذلك نعطي بعض التوضيحات على 
هذا البرنامج، تنسمعوا عليه بزاف 50 مليار إلى آخره، هذه املسألة 
خصنا نوضحوها حتى هي للرأي العام، بحيث أنها كاين �ضي لبس في هاذ 
املسألة هذه. FDR هاد la caisse عندها فقط بصفة قارة مليار و500 
مليون درهم كحد أق�ضى من املوارد ديالها فكل سنة، إذن من دابا 7 
سنين وهاد ال�ضي هاد 50 مليار على 7 سنين راه مدة طويلة، على 5 سنين 
هاذ الصندوق هذا غادي يكون عنده 10.5 داملليار دالدرهم فقط على 
7 سنين، ولكن دابا اللي هو جديد وهو أن يعني اإللتزامات ديال مرافق 
حكومية أخرى منها الصحة، التعليم، التجهيز والفالحة، كتكب كذلك 
بصفة ملتقية هاذ 12.8 داملليار ديال الدرهم ومن بعد عاد باش يمكن 

العمل واألجرأة تكون على أرض الواقع.

تتجي 4 داملاليير حتى هي كمساهمة من طرف املبادرة التنمية البشرية 
وهذه ما تدخلش للصندوق، يعني راكم تتعرفوا كلكم منتخبين، أن 
املبادرة البشرية ولكن كاينة التقائية يعني أن هاذ 4 داملليار ديال الدرهم 
ديال التنمية البشرية تتقاطع مع البرامج، وهاذ البرامج منين تتجي ؟ تتجي 
من الجهة، يعني أن كاين واحد اللجنة جهوية اللي فيها الوالي والعمال 
ورئيس الجهة واملنتخبين وكذلك املصالح الخارجية ديال الوزارات، من 
تمة تيجيو املشاريع واملخططات الجهوية اللي غادي يتمولوا في هذا، 
ومن طبيعة الحال كاينة لجنة وطنية اللي هي تتعطي اإلذن باش يمكن 

يتصرف هاد املبالغ، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد كاتب الدولة، نختم بنقطة البدء في جميع املجتمعات، 
املنهي والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  للسيد وزير  الكلمة  بإعطاء 

العالي والبحث العلمي. االقتراح سيناقش في الجلسة املقبلة.

ا وي لمحم لحصاد،لقزيرلا تربيللا وطأيللقا تكوينلاملنهيل
قا تذليملا ذاسيلقا بحثلا ذلمي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

في البداية، أود أن أعّبر عن اعتزازي في املشاركة في هذه الجلسة 
األول  الرئيس  السيد  به  تقدم  الذي  العرض  ملناقشة  املخصصة 
للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية، وغادي نم�ضي 
مباشرة لبعض النقط اللي أثارها التقرير واللي كتخص التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتكوين العالي. فأول نقطة اللي أسالت كثير من املداد 
هي تهم املدرسين، اللي التقرير كيتكلم على من جهة كاين خصاص كبير 
قدره التقرير ب16 ألف، ومن جهة كاين فائض قدره التقرير كذلك في 
14 ألف. فكاين اختالف في األرقام ولكن هاذ ال�ضي هاذ ال�ضي موجود، 
واغتنمنا هذا العام فرصة ديال التوظيفات الجديدة ديال 24 ألف 
حالة،  �ضي  حتى  مبقات  الخصاص  أوال  باش  اإلنتقالية  والحركات 
الخصاص كله شديناه بالنسبة للسنة املقبلة إن شاء هللا في الدخول 

املدر�ضي املقبل.

بالنسبة للفائض، مقدرناش نقضيوعليه نهائيا، التعليم اإلبتدائي 
مابقى فيه حتى �ضي فائض صفر. بالنسبة للتعليم اإلعداديـ مازال 400، 
كلهم تخصصات  وهادو   ،2100 مازال  التأهيلي  الثانوي  التعليم  وفي 
اللي كتكون زايدة في واحد املحل معين ومكطبقش الحاجيات ديال 
مافيهش  ألن  منو  فضينا  اإلبتدائي  عال،  ال�ضيء  داك  التكوينات، 
تخصصات، ولكن هذاك التعليمات اللي فيها تخصصات هاديك راه 
عندنا فيها مشكل، مثال كتلقى أستاذ ديال األملانية ومكاينش الدروس 
ديال األملانية معندك مادير معاه إلى آخره. ولكن كونوا متيقنين على أنه 
في السنة املقبلة، هاذ 2100 اللي بقات غادي نقضيوعليها نهائيا باش 
مايبقاش عندنا هاد املشكل دالفائض نقضيو عليه بصفة نهائية. ال 
حيث التخصصات اللي ما بقاتش كتدرس وال اللي فيها هاداك خاص 
يكون إعادة اإلنتشار ديالها في مواد أخرى وال في هذا، ألن هاد الحالة 

مخصهاش تبقى.

فيما يخص املالحظة الثانية اللي كتعلق بالحجرات الدراسية اللي 
مغلقة، أوال التأكيد األول هو أن هاذ الحجرات راه ما�ضي غير عام واحد 
فات تغلقات، راه كاين اللي مغلوق هاذي سنوات وسنوات وسنوات، 
les satelites واملجموع ديالها 9100 حجرة، الثلثين ديالها هي من هادوك

اللي موجودين في العالم القروي.

أوال تعطات تعليمات للمديريات كلها باش اللي ما بقاش صالحة 
الحجرات اللي قديمة ومبقاتش صالحة باش تهدم ونتخلصوا منها نهائيا 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2غ00  

باش ماتبقاش موجودة، غادي يبقى لنا املدارس اللي هما داخل املدن، 
واللي الكثافة ديال السكان نقصات في هاديك املحالت اللي هما فيها، 
واللي اضطرت الوزارة باش تغلقها هاديك كاين واحد العدد ديال األفكار 
فيما يخص هاذ املدارس هاذي، ولكن غادي نخرجوا واحد التصور 
باش تبقى داخل أما املنظومة التعليمية أما املصلحة العامة، ما كاينش 
هذاك ال�ضي اللي كيقولوا في الصحف غادي تعطى للخواص وال غادي 
تدار la spéculation وال �ضي حاجة، هاذ ال�ضي كونو متيقنين ما غاديش 
ندخلوا فيه وما�ضي هذا هو التوجه، التوجه هو غادي يكون أما غتصلح 
للمنظومة التربوية وراه غتبقى في املنظومة التربوية، إال مكانتش غتصلح 
للمنظومة التربوية نشوفوا مع الجماعات املحلية وال مع إدارات أخرى 

اللي يمكن تستعملها ملرافق عمومية تصلح.

املشكل  للحسابات  األعلى  املجلس  ديال  التقرير  في  كذلك  جا 
ديال اإلكتظاظ، هذا راه فايت لي تكلمت عليه، هنا كذلك اغتنمنا 
التوظيفات الجديدة باش نحّدو بصفة نهائية مع اإلكتظاظ، بالنسبة 
للسنة األولى ابتدائية راه كنت قلتها مغاديش تعدى 30 في كل املدارس 
إال إذا كانت استحالة، وبالنسبة لألقسام األخرى 40 تلميذ على أكثر 
تقدير، مع العلم أن أكثر من 80 في املائة غادي يكون كذلك أقل من 30 

تلميذ في القسم.

راكم  التعليمية،  املؤسسة  ديال  التأهيل  التقريرعلى  تكلم كذلك 
عارفين البرنامج الطموح اللي عملناه للدخول املدر�ضي املقبل، ولو ما�ضي 
يعني تأهيالت يعني مهمة جدا، ولكن على األقل تعملت واحد املجهودات 
باش املؤسسات تكون في واحد املنظر اللي ما كيحشمش باملؤسسات 

التعليمية.

في  األكاديميات  ديال  الصالحيات  تعزيز  على  كذلك  تكلم  التقرير 
مجال تدبير املوارد البشرية، ففي هاذ النطاق، هذا راه أصدرت قرار قبل 
أشهرـ كيعطي الصالحيات الكاملة للمديريات األكاديمية فيما يخص 
التدبيير ديال املوارد البشرية، ال فيما يخص التعيين ديال املديرين وال 
فيما يخص التنقيط ديال األساتذة وال غيرها، كل �ضي غادي يكون محلي 

ومديريات األكاديمية عندهم الصالحيات الكاملة في هذا الخصوص.

كان جاء في التقرير كذلك واحد املادة خذات واحد الحيز مهم هو 
املسائل املتعلقة بتدبير العتاد الديداكتيكي واملواد الكيماوية، هاذي 
كان فيها مشكل يمكن كاع راه وصل اآلن في األبحاث وفي القضاء. اللي 
يمكن نقول لكم، على أن توضعات مسطرة جديدة باش باش هاذ 

materiel يكون عندو واحد دفاتر التحمالت معينة وتدقيق الحاجيات 
وضبط وتحسين عمليات االقتناء إلى آخره، هاذ ال�ضي كله اآلن معمول 

به باش نتفاداو نطيحو في نفس املشاكل في املستقبل.

كما تم في هاذ النطاق هذا إحداث لجنة وطنية للسهر على مواكبة 
وتتبع والتقييم املستمر ديال هاذ ديال هاذ القضية، ألن كاين عتاد كثير 
كيتشرى ومواد كثيرة تتشرى، كيخصنا نبقاو دائما في انضباط فيما 

يخص هاذ هاذ املسائل.

وأذكر هنا، بأن اتخذت إجراءات تأديبية في حق بعض األشخاص 
اللي كانوا يعني التقارير الداخلية ديال الوزارة أعطت على أن كان عندهم 
نقص كبير فيما يخص التتبع ديال هاذ املسائل هاذي، وربما يكون 
 ils sont suspondu حتى متابعين حتى في جهات أخرى فهم اآلن يعني
حتى نشوفو املسائل القضائية فين غادي تم�ضي، فّضلت شخصيا هاذ 
القضية هاذي، ألن ما يمكنش نخلي �ضي واحد اللي هو التقارير عطات 
على أنه كان هناك إخالل واضح في املهمة، واش هاذ اإلخالل متعمد وال 

يو القضاء يحسم فيه.
ّ
؟ واش يستحق الزجر ؟ هذا مشكل آخر نخل

ّ
ال

فيما يتعلق بالتكوين املنهي، فاملالحظة األساسية هو يتعلق بتخطيط 
عرض التكوين، فهناك االشتغال اآلن لوضع منظومة كاملة للتخطيط، 
ما�ضي كتهم فقط مكتب التكوين املنهي ألن هو عندو التخطيط ديالو 
وال�ضي بن الشيخ هنا، التخطيط ديالو مضبوط، لكن بالنسبة ربما 
لبعض القطاعات األخرى كالسياحة والصناعة التقليدية وال قطاعات 

أخرى ربما كيخص واحد املواكبة أكثر من ما هو موجود اآلن.

النقط املهمة اللي جات في في التقرير ما غاديش نطول، ما زال اللي 
بغيت نأكد عليه في الختام، هو أن الوزارة عازمة على اإللتزام بكل 
اإلقتراحات والتوصيات الصادرة عن مختلف املؤسسات الدستورية 
للمملكة. وأنوه بهذا الخصوص من طبيعة الحال، باملجهودات والعمل 
الذي ينجزه املجلس األعلى للحسابات وبالعمل الذي تقوم به املؤسسة 
تقييم  ثقافة  ترسيخ  أفق  في  والتقييم  املساءلة  مجال  في  البرملانية 
السياسات العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة 

داخل اإلدارة وشكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

للسيدات  شكرا  الوزراء،  للسادة  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
والسادة النواب،رفذ2لالجلول.
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محضرلالجلوللالخاموللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 8 ذي القعدة ه )فاتح غشت 2017(.

ا رئاسل: السيد رشيد العبدي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وست  ساعتان  ا توقي2: 
الثانية بعد الزوال والدقيقة الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  اةعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .-

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .-

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .-

كتابة الدولة املكلفة باملاء؛ .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .-

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ .-

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .-
الهجرة.

ا وي لرشي لا ذب يلرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

افتتحت الجلسة.

ا وي لا وزير،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 30 سؤاال شفهيا موزعا على 
قطاعات مختلفة، واآلن وفق املادة 101 من النظام الداخلي ملجلس 
النواب، أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على 

الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

ا وي 9لعزقهالا ذراكلأميأللاملجلس:

شكرال كملا وي لا رئيس،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 17/29 
الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة 
املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2016 أكتوبر   7 في  أجري  الذي  االقتراع 

موالي يعقوب؛

ثانيا القرار رقم 17/30 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه برفض 
الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 

بالدائرة االنتخابية املحلية سيدي بنور.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 18 يوليوز إلى فاتح غشت 2017: توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب169 سؤاال شفويا، 369 سؤاال كتابيا، 71 جوابا على 
أسئلة كتابية، كما تم سحب سؤالين شفويين، كما تم كذلك سحب 

سؤالين كتابيين.

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة الخامسة من 
الداخلي  النظام  98-99 من  املادتين  69، وعمال بمقتضيات  الفصل 
النواب  والسادة  السيدات  بقوائم  املجلس  أخبر  النواب،  ملجلس 
مقتضيات  ستطبق  حيث  والرابعة،  والثالثة  الثانية  للمرة  املتغيبين 
النظام الداخلي ذات الصلة، ويتعلق األمر بالغائبين للمرة الثانية في 
جلسة 20 يوليوز و4 يوليوز 2017: وهم السادة والسيدات النواب: أوال 
سعد بن زروال، عبد هللا أبركي، فؤاد الدرقاوي، محمد أجبيل، امباركة 

صفة، عبد العزيز الوذكي، ثرية أهل احماد، كريم الشاوي بلعسال.

دائما الغائبين للمرة الثانية بتاريخ 11 يوليوز 2017، يتعلق األمر 
النواب اآلتية أسماؤهم:عبد هللا الدبدة، بديعة  بالسيدات والسادة 
الفياللي، عبد الحق الشفيق، محمد غالم، عمرو ودي، إيذار أنجار، 

محمد الزكراني، عادل السباعي.

بالنسبة للغائبين للمرة الثانية بتاريخ 18 يوليوز 2017، يتعلق األمر 
بالسيدات والسادة النواب: أوال نجية لطفي، يونس بن سليمان، فاروق 
الطاهري، محمد العربي بلقايد، حياة املشفوع، رضوان نوينو، عبد 
الواحد املسعودي، موالي الزبير هبدي، رشيد الفايق، محمد ناصر، 

زين العابدين الحواص.

بالنسبة للغائبين للمرة الثالثة بتاريخ 18 يوليوز 2017 يتعلق األمر 
فؤاد  بنوزروال،  سعد  أسماؤهم:  اآلتية  النواب  والسادة  بالسيدات 
الدرقاوي، امبارك صفاء، محمد أجبيل، عمر ودي، ديدار أنجار، عادل 
السباعي، الغائبين للمرة الثالثة بتاريخ 24 يوليوز 2017 يتعلق األمر 
بالسيدات والسادة النواب: محمد قرور، علي رزمة، سمير عبد املولى، 
املنصوري،  خالد  عمار،  بوشعيب  امليموني،  توفيق  موحي،  ابراهيم 
هشام املهاجري، نورالدين البي�ضي، عيشة أيت حدو، فؤاد العماري، 
محمد الزكراني، حسن عكاشة، عبد هللا غازي، حميد العر�ضي، محمد 

كريمن، علي أميول.

بالنسبة للغائبين للمرة الثالثة بتاريخ 24 يوليوز2017 يتعلق األمر 
بالسيدات والسادة النواب: عبد الواحد املسعودي، موالي زوبير عبدي، 
عبد هللا دبدا، عبد هللا أبركي، عبد الحق شفيق، رشيد التامك، زين 
العبدين حواص. بالنسبة للغائبين املرة الرابعة بتاريخ 24 يوليوز 2017 
يتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: سعد بنو زروال، محمد أجبيل، 

فؤاد الدرقاوي، عادل السباعي، شكرا لكم السيد الرئيس.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي 9لاةميأل،

السيد الرئيس نقطة نظام؟، بالنسبة لهاد املسألة ديال الغياب، 
السيد النائب، عدم استعمال البطاقة حنا كنذكروا بها في في بداية 
كل جلسة، عدم استعمال البطاقة أو اإلدالء بعدم إحضارها يؤدي 
حتما إلى قراءة اإلسم، ألنه هاذ امليكانيزم هذا اتفقنا عليه في البداية 
ديال، شكرا، إيال كانت حالة خاصة يمكن استفسار اإلدارة فيها من 
بعد الجلسة، شكرا السيد النائب، حنا ناخذو مالحظة شكرا، تفضل 

السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسيل
 لوح 9لقا تذاد يل:

للفريق  سؤال  إدراج  بعدم  يتعلق  األمر  عفوا،  الرئيس  السيد 

االستقاللي في قطاع األوقاف بسبب تغيب الوزير وتم إرجاء السؤال 

إلى موعد الحق، واليوم فوجئنا بعدم يعني إدراج هاذ السؤال ضمن 

األسئلة يعني ديال األوقاف املحالة على املجلس، إذا حنا كنسالوكم 

سؤال بسبب غياب الوزير، وقد استشرنا هل تتمسكون بالسؤال أم 

هذه  تدارك  عليكم  يجب  فلذلك  الرئيس،  السيد  أجلناه  تؤجلونه، 

الهفوة أو هذا الخطأ اآلن.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الرئيس، إذن نقطة نظام؟.

ا أائبلا وي لعب لا رحيملعتمون:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

ا واد9لا وزراءلاملحترمون،

نعيش واحد  اليوم  بأننا  الرئيس،  السيد  أن أحيطكم علما  أريد 

اليوم أن  العالم رحمه هللا، بحيث  الخبر محزن بوفاة السفير املنور 

بامتياز  دولة  رجل  أعالمها،  من  علما  فقدت  املغربية  الدبلوماسية 

الذي كرس الحياة ديالو لخدمة العالقات املغربية الثنائية واملتعددة 

األطراف، ويشهد للمرحوم بالوطنية ديالو والدفاع عن مصالح اململكة 

والوحدة الترابية داخل البرملان األوربي، وباسم النواب جميع النواب 

والنائبات و باسم اللجنة البرملانية املشتركة املغربية لالتحاد األوروبي 

نقدم تعازينا للعائلة ديالو الصغيرة والعائلة الكبيرة رحمه هللا وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، رحمه هللا، بداية أخبر السيدات والسادة النواب على أنه 
ستعقد جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص 
التشريعية الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته، 
نرجو من السيدات والسادة النواب استعمال البطاقة تفاديا لوجود 

اسمين في الئحة من الئحات الغياب.

حضراتلا وي اتلقا واد9،

نشرع اآلن في االستماع إلى األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا 
ونبدأ بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، السيد الوزير...تنوبون 
عنه، تفضل السيد الوزير، إذن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء، سؤال متعلق بفك العزلة على املناطق الجبلية، واملراكز الناشئة 
بجهة الشمال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

املعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

ا أائبلا وي لعمرلا زراد:

السيد الوزير نسائلكم عن املجهودات التي تقوم بها حكومتكم لفك 
العزلة عن املناطق الجبلية واملراكز الناشئة بمناطق الشمال؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا أائبلاملحترم،

املناطق ديال جهة طنجة- تطوان- الحسيمة عندها واحد ثالثة 
ديال البرامج اللي هي وطنية، اللي هي تتشملها، واللي بالفعل في البرنامج 
الطرقي 1 و2 كانت فيهم 2245 كيلومتر، ومنها 614 للحسيمة فقط، 
يخص  فيما  للجهة،  بالنسبة  كيلومتر   198 الترابي  التأهيل  برنامج 
الحسيمة خذات أكثر من النصف 97 كيلومتر من أصل 410 املليون 

ديال الدرهم، خذات الحسيمة أكثر من %60: 298 مليون درهم.

وفي برنامج تقليص الفوارق الترابية واإلجتماعية أيضا الجهة عندها 
567 كيلومتر منها 40 كيلومتر للحسيمة، و في البرنامج اللي هو مرتبط 
فقط بالحسيمة منارة املتوسط 170 كيلومتر، 12 منشأة، 714 مليون 

درهم في أفق 2019، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تعقيب.
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ا أائبلا وي لعمرلا زراد:

السيد الوزير، احنا كنعرضو عليكم مشاريع لم تنجز والزالت، والزال 
السكان ينتظرون. بإسهاب، الطريق الوطنية ذات الحمولة التاريخية 
اللي كتربط الطريق طريق الوحدة ببني عي�ضي السفلى والعليا وبني احمد 
واملخزن والساحل أسمار، األشغال متوقفة فيها منذ 2010؛ الطريق 
األشغال  مداود  بحد  الوطنية  والطريق  تبرانت  جماعة  كتربط  اللي 
إيموكزن،  احمد  بني  بين  الرابطة  الطريق   ،2011 منذ  فيها  متوقفة 
بين دوار أساسو-إقرارن في اتجاه جماعة تاونات، الدراسة أنجزت في 
2011 واألشغال متوقفة؛ الطريق اللي كتربط جماعة بني بوصار بدوار 
تامديت، الطريق تنهار حاليا السيد الوزير، هاذ األشغال يجب إيالؤها 
األهمية القصوى ألنها كتربط واحد الكثافة سكانية كبيرة ،واألشغال 
أنجزت في أشطر ومتوقفة إلى يومنا هذا، ولهذا هاذ الطريق، هاذ الطرق 
تعتبر من الطرق ذات البعد اإلستعجالي في البرامج اللي كتنويو تطبيقها، 
وخاصة في البرامج ديال تقليص الفوارق املجالية بإقليم الحسيمة، 
وهاذ املناطق السيد الوزير كلها مناطق جبلية وكتعاني في الدرجة األولى 
في فصل الشتاء، كيتقطع الربط ديال هاذ السكان بالعالم الخارجي، 
إن على مستوى التطبيب أو التسوق أو التمدرس، ولهذا أنتم ملزمون 
في الحكومة باش تعطيو األولوية القصوى لهذه الطرق تفاديا إلحراج 

السكان وجعلهم في عزلة عن العالم، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، جواب السيد، تعقيب إضافي، جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

بدون أدنى شك، أنا قصدت أنني نميز البرامج الثالث السيد النائب 

املحترم، باش نبين ليك على أنه املسؤولية تتوزع في جزء منها فيما هو 

مرتبط باالستثمار وبالتمويل ديال الحكومة بالحكومة، وفيما هو مرتبط 

بالشركاء ديال الوزارة في بعض البرامج منها هو أيضا مرتبط بالشركاء، 

البرامج  هاذ  إطار  في  التزمت  التي  املنتخبة  املحلية  الجماعات  ومنهم 

بالحصة ديالها، واللي جزء منها ولألسف الزال لم يف بما كان يجب 

عليه أن يقوم به، وبالتالي نحن معك على أنه ضرورة االلتزام وإكمال 

االلتزام واملسؤولية مرتبطة باملحاسبة أكيد، لكن كل في مجال ما هو 

ملتزم به في أفقه الزمني واملالي، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاني عن البرنامج الوطني للطرق 

العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروية 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لإدريسلا ثمري:

شكرالا وي لا رئيس،

منذ سنة 1995 السيد الوزير، أعلنت برامج وطنية للطرق القروية 
للخدمات  الولوج  وتسهيل  القروي  العالم  ساكنة  عن  العزلة  لفك 
االجتماعية، نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة تنفيذ هذه البرامج 

وعن اآلفاق املستقبلية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير جوابكم.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

إطار  في  ملتزمون  الحالية  والحكومة  السابقة  الحكومات  بالفعل 
القروي  املجال  في  العزلة، وخاصة  وديال فك  التنمية  ديال  البرامج 
والجبلي ببرامج منها البرنامج األول ديال 1995-2005 اللي كانت فيه 11 
من 1000 كيلومتر 6 ديال املليار ديال الدرهم، والبرنامج الثاني اللي بدا 
في 2005 واللي وصل في 2016 إلى نسبة اإلنجاز اللي هي في حدود 97 % 
في خالل 15500 كلم، باقي بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة باإلنطالق 
في هاذ السنة بواحد 500 حتى ل600 كلم، نحن بصدد إعادة النظر 
إما في الصفقات وإما في اإلشكاالت اللي هي مطروحة، على أساس أنه 
بالفعل هاذ البرنامج ديال هاذ 20 سنة جعلنا نديرو حوالي 26 ألف 
كيلومتر ديال اإلنجاز في املجال القروي والجبلي، واللي يمكن نقول لكم 
على أنه بالفعل العملية التشاركية اللي تمت مع العديد من القطاعات 
ومن الجماعات كانت جد إيجابية، وأنه النسبة دالولوجية اليوم راها 
في حدود 80 % بعدما ما كانت هاذي 10 سنوات أقل من 60 %، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلولل:

العدالة  فريق  من  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
التنمية السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لأسماءلا أاصفيل:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

إننا إذ نثمن املجهودات املبذولة من طرف الحكومة في إنجاز البرنامج 
الوطني للطرق القروية وفك العزلة عن العالم القروي، إال أنه وجب 
التي تتجلى أساسا في  العراقيل والتحديات  إلى مجموعة من  التنبيه 
بما  لها،  املستمرة  الصيانة  وضمان  املنجزة  الطرقية  الشبكة  جودة 
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يلحقها من أضرار الفيضانات واألمطار القوية التي تخلف آثارها على 
ثابتة  معايير  بغياب  مرتبطة  إشكاالت  هناك  أيضا  الطرقية،  البنية 
إن على مستوى اختيار الطرق املقترحة للبرمجة، أو ما يتعلق بحصة 
الجهات في اإلستفادة من إنجاز البرنامج وفق سلم األولويات عادل، 
من عوائق اإلنجاز أيضا السيد الوزير تخلي أحد أطراف املشروع عن 
إلتزاماته. لذا، نؤكد على ضرورة تحقيق اإللتقائية املطلوبة بين الجهات 

املنفذة للبرنامج وبناء الطرق، بين وزارة التجهيز ووزارة الفالحة...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة النائبة استنفدتم الوقت، هل هناك تعقيب إضافي؟ 
جوابكم السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

نعم شكرا السيد الرئيس، بالفعل السيدة النائبة عطات بعض 
املعيقات اللي هي متوفرة، ال شك أننا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

اسمحلي السيد الوزير تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لا بري�شي:

شكرالا وي لا رئيس،

أنا غير بغيت نقول على البرنامج الوطني لفك العزلة، كاين البرنامج 
الوطني األول والثاني وكاين حتى الثالث، واللي هي كنالحظو على أساس 
أنه مكاينش واحد العدالة على صعيد الوطن باش يكون هذاك البرنامج 
يطبق األول باألول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، نعطي نموذج مثال 
في الشرق وإقليم جرسيف، وباألخص ساكة اللي عندها مشروع ديال 
ساكة بومعاويات اللي يعني كان خصو يتنجز في 2011، لحد الساعة ما 
زال والعمال ديال الخارج كيشتكيو ولحد الساعة ما زال متنجزش، لهذا 
هو أنه مكاينش واحد العدالة إجتماعية في هاذ املجال، ومن هاذ املنبر 
كنطلبو على أساس أنه هاديك العدالة خاصها تطبق وميكون واحد 

املنطقة من غير أخرى وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضل.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

أنا قلت بالفعل السيدة النائبة تفضلت بإشارة إلى بعض املعيقات 
تكون  أنها  بالضرورة  يرتبط  فيما  متوفرة، وخاصة  بالفعل  هي  واللي 
وخاصة  بالطرق،  مرتبطة  هي  اللي  البرامج  اليوم  اإللتقائية،  عندنا 
وخاصة  الصناديق،  ديال  بمجموعة  مرتبطة  هي  اللي  البرامج  اليوم 
الصندوق ديال التنمية القروية والجبلية اليوم فيه التقائية حقيقية 
باعتبار أنه كاين جلسات نقاش وحوار لتحديد األولويات، وهذا تيجاوب 
على التدخل ديال السيد النائب املحترم اللي بالفعل كيقول أن هناك 
فوارق، الفوارق ديال هادي 50 سنة جزء منها ال زال حاصال، واليوم 
اإلطار املقاربة التشاركية اللي تتعتمدها الوزارة هي مقاربة، أنه السيد 
الرباح، كان تيعمل  ال�ضي  اللي هو  ال�ضي عمارة  اللي كان قبل  الوزير 
لقاءات في جميع األقاليم والجهات، وكان تيكون حوار مع املنتخبين ومع 
املجالس املنتخبة، وكان خالل هاذ املجالس يتم اقتراح بعض الطرق 
وبعض املحاور اللي يمكن تكون كمقترح برنامج في البرامج املستقبلية، 
وبالفعل ذاك ال�ضي اللي كان وخاصة أنه عندما تتوفر املوارد املالية يتم 
األخذ بعين اإلعتبار مختلف هاذ املقترحات اللي تتجينا من الجماعات 
ومن األقاليم، واليوم نحرص على أنه بالفعل نعطيو األولويات في إطار 
املؤشرات اللي عندنا على أساس أنه يتم تقليص الفوارق املجالية في 
هذا املجال، باعتبار أنه كاين أقاليم بكل صراحة التي استفادت أكثر 
من أخرى خالل هاذ الفترة ديال 30 سنة، اليوم نعمل على أساس أننا 
نقلصو من هاذ الفوارق واللي عندو أقل من 25 نقطة ديال النمو في 

مجال الطرقي القروي أساسا في هاد الفترة ديال 10 سنين...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا، السؤال الثالث حول برنامج الطرق 
للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

السادة النواب مشكورا، فريق األصالة املعاصرة.

ا أائبلا وي لعب لا رزاقلا ورزازي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، البرنامج الحكومي ديال الطرق والنصيب ديال إقليم 
قلعة السراغنة من الطرق، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يفلكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

ما دام السؤال مباشر، قلعة السراغنة حتى أنا غادي نقرا عليك 
األرقام اللي عند ي باملباشر، إقليم قلعة السراغنة اللي فيه تقريبا 
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%21 وطني، هناك اتفاقيتين  667 كلم فيها  شبكة طرقية في حدود 
للشراكة في املجال ديال الصيانة والجودة، فيهم 241 كيلومتر، 206 د 
املليون ديال الدرهم، في طور اإلنجاز 140 مليون درهم، فيهم الطريق 
اإلقليمية 2115، الطريق اإلقليمية 2117، 2139 و2131، ثم أيضا تم 
إدراج الطرق غير املصنفة التي تربط الطرق الجهوية 206 بالوطنية 23، 
وهناك في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية واإلجتماعية في الشق 
ديال الحفاظ على الطرق اللي هي مصنفة، عندنا برنامج ديال 106 د 
املليون ديال الدرهم وهذا اللي تيعطي واحد النسبة دالولوج السيد 

النائب في حدود %76 للعالم القروي في املجال الطرقي، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد...، تعقيب السيد النائب، فريق األصالة واملعاصرة.

ا أائبلا وي لعب لا رزاقلا ورزازي:

شكرا السيد الوزير على هاذ املعطيات املهمة، غير هو السيد الوزير 
خص واحد اإلسراع باملرصد الوطني لألشغال العمومية، ألن بقات غير 
العمومية ألن مشات األشغال، وباش نحافظو على هاذ املنظومة ديال 
ديال اسميتو خصنا واحد البرنامج واحد اسميتو خصنا نحافظو عليها 
ي األشغال العمومية، ألن بقات غير 

ّ
بواحد املرصد اللي سميتو باش تول

العمومية؛

الجهويين  املديرين  انتشار  في  النظر  إعادة  الوزير،  السيد  ثانيا 
واإلقليميين، كاين مدير إقليمي ال يفقه شيئا، ال تكنيك، من الناحية 
التقنية، يا اله صلى 4 ايام وال 5 ايام جا مدير، غتقول لي أالسيد الوزير 
راه دار، راه دار test راه نجح في test نجح في سميتو، هذاك test كيّدار 

شكليا، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب، فريق التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لمحم لامغار:

شكرالا وي لا رئيس،

يجب  وإنما  الطرق  ديال  البرمجة  فقط  يكفي  ال  الوزير،  السيد 
التنفيذ وإخراجها للوجود، ولعل إقليم تازة كمثال على ذلك، ونعطيك 
مثال وهو بالنسبة للطريق اإلقليمية اللي كتربط ما بين الطريق الوطني 
رقم 6 والطريق السيار فاس-تازة، وكتمر على تاهلة، الزراردة، رباط 
الخير هي مبرمجة منذ مدة ولم تخرج بعد إلى الوجود، ثم هناك طرق 
غير مصنفة لم يتم برمجتها وهي سبب االحتجاجات في جماعة الزراردة، 
وبالتالي نلتمس منكم باش تاخذوا بعين االعتبار هاذ املعطيات هاذي 

وتخرجوا هاذ الطرق املبرمجة لحيز الوجود، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جوابكم السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يفلكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

بالفعل، السيد النائب خرج من املجال ديال الطرق ودخل شوية 
في املجال ديال املرصد واألعمال واألشغال العمومية والتصنيف ديال 
املقاوالت واللي الحمد هلل الوزارة اليوم عندها واحد répertoire اللي 
البشرية، سواء  املوارد  ديال  التدبير  وأيضا  املجال،  في هذا  كاف  هو 
كانوا مدراء إقليميين أو جهويين، ال يمكن أننا في البرملان نجيو نقولوا 
املدراء اإلقليميين ديال وزارة التجهيز والنقل ليسوا في املستوى وأنهم 
خذاو جوج سوايع وجاو يديروا. ال، بالفعل، احنا الوزارة ديال التجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء األطر ديالها مشهود لهم على الصعيد الوطني 
وعلى الصعيد األفريقي والدولي من بين أفضل األطر ديال املغرب، واللي 
تيهضر على الناس ديال l’équipement راك عارف هاذ املوضوع السيد 
النائب راه تيتكلم على كوادر حقيقية، إذا كانت بعض اإلشكاالت اللي 
لألشخاص،  ليست  هي  امللفات  بعض  أو  الصفقات  ببعض  مرتبطة 
سواء كان مدير إقليمي أو جهوي، هو الذي يتخذ القرار وهو الذي يصنع 
ذاك املقطع وال تيتابعو، كاين مؤسسات التي تشتغل معه، سواء كانت 
مؤسسات ديال الدراسات وال ديال PEE وال املؤسسة اليوم اللي عندنا 
املديرية متخصصة في هاذي وتتعرف ذاك ال�ضي. باإلضافة اليوم أنه 
القانون ديال الصفقات راه واضح، وبالفعل فيه مجموعة ديال املراحل 
االختصاص  حدود  في  والجهوي  اإلقليمي  املدير  يتبعهم  خاص  اللي 
ديالو، واللي مايمكنش هو يتجاوزها وإن كانت عنده رغبة شخصية 
في التجاوز فال يمكن له إال أن ينضبط لهذه القوانين، وإال عندك �ضي 
حاالت اللي هي خاصة احنا مستعدين باش نشوفوها. تازة مادام هو 
لكن  الطريق،  هاذ  على  الدقيق  املعطى  ماعنديش  التعقيب  إطار  في 
نحن مستعدون ملدارسة هذا املوضوع الخاص اللي مرتبط بهاذ املقطع 
اللي تكلم عليه السيد النائب على أساس نشوفوا فين متأخر ونحاولوا 

نسرعوا باإلنجاز ديالو..

ا وي لرئيسلالجلول:

الشبكة  تأهيل  حول  الرابع  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الطرقية ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري.

ا أائبلا وي لعب لا رحمانلحرفي:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملان6غ00  

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

الشبكة  تأهيل  عن  برنامجكم  ماهو  الوزير،  السيد  نسائلكم 
الطرقية ببالدنا وشكرا.

ا وي لمحم لنجيبلبو يفلكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد النائب مشكور على السؤال ديالكم ولكن تنظن في اللجنة هو 
اللي يمكن نوسعوا في هاذ البرنامج، ألنه إال جينا نتكلموا على البرنامج 
ديال الوزارة راه خاصنا ليس دقيقة ونصف. املهم اليوم عندنا واحد 
الشبكة اللي فيها 57 ألف كلم واللي نشتغل عليها عبر برامج محددة، 
وهاذ البرامج املحددة فيها جزء مرتبط بالصيانة وعندنا رؤية في إطار 
االستراتيجية الطرقية ديال الوزارة اللي هي رؤية ديال 2035، بواحد 
املخطط مديري اللي هو واضح في إطار اإلنجاز البناء، ولكن أيضا في 
إطار التهيئة والصيانة. اللي عندنا إشكال فيه ونكونوا صرحاء معكم، 
هو أنه امليزانية مرصدة مرصودة لهاذ اإلشكاالت اللي هي مرتبطة يا إما 
بالتصنيف وإما بإعادة التهيئة والصيانة، ال تكفي أبدا باش أننا نديرو 
أوراش اللي هي موازية في جميع ربوع اململكة. وبالتالي يتم وضع أولويات 
اللي هي مرتبطة أوال بتقليص الفوارق اإلجتماعية في املجال الطرقي، 
ولكن أيضا محاولة إخراج بعض الجهات فاملجال التنموي وإعطائها 

الفرصة حتى هي باش تلتحق بالركب، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا. التعقيب السيد النائب تفضل.

ا أائبلا وي لعب لا رحمانلحرفي:

ا وي لا وزيرلاملحترم،

األعطاب  من  مجموعة  القروي  بالعالم  الطرقية  الشبكة  تعرف 
منها طرق ضيقة، متهالكة، محفرة. ال هي مزفتة وال هي مجرد مسالك. 
غياب الصيانة وتقوية جوانب الطرق وترقيع الحفر في الوقت املناسب. 
على سبيل املثال السيد الوزير، طريق ما بين الخنيشات إقليم سيدي 
قاسم وسد الوحدة براج الوحدة، راها ما عرفت شحال ما تخدماتش 
كاع ومنسية. وكاين طريق أخرى وهي كتفك هاذ الطريق هاذي، كتفك 
العزلة على الخنيشات، على جرف امللح ووكتلحق حتى البراج ديال سد 
الوحدة وعين دريج. وكاين طريق أخرى اللي ما بين جرف امللحة وفاس، 
الطريق هاذي اللي حتى هي تنسات فخطرة وكنديروا في الوقت ديالها، 
ديك الساعة فاش كانت مصلوحة كنديرو ساعة إال ربع باش نوصلو من 
جرف امللحة لفاس. دابا ولينا كنديروا ساعة ونص ، 2 سوايع إال ربع. 
والناس ديال فاس كانوا كيدوزو على جرف امللحة باش يمشيو لتطوان 
على جرف امللحة، وزان، الشاون، تطوان. دابا والو كيفضلوا يمشيو 

على فاس، مكناس، سيدي قاسم، بلقصيري، سوق األربعاء، القصر، 
العرايش عاد يدخلوا على سيد اليمني ويمشيو لتطوان. هاذ ال�ضي راه 

كبير بزاف والزم هاد الطريق ما خصها ... شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ فريق األصالة 
واملعاصرة.

ا أائبلا وي لمحم لالحجير9:

السيد الوزير، بما أنكم تريدون التدقيق، نسائلكم في �ضيء مدقق 
فيه الدراسة واجدة، جميع الفرقاء متفقين. الطريق اللي رابطة الطريق 
الفرقاء  كاينة،  الدراسة  فالحسيمة.  وتاونات  فاس  بين  ما  السريع 
باغيين  والجهة  يعقوب  وموالي  لتاونات  اإلقليمي  املجلس  متفقين، 
ال�ضي باش يمكن  الوزارة بغينا دير يدها فهاد  يصوبوا هاد الطريق. 
يخرج، خصوصا عند الطريق رقم 8، أصبح طريق املوت. 70 كلم كنديرو 
فيها ساعة ونص، ساعتين. لذلك إلى بغينا �ضي اقتصاد يتنمى فهاديك 
املناطق فحال إقليم تاونات، خاص هاد الطريق تخرج للوجود. أيضا 

عندكم مهندس واحد فمديرية إقليمية، كيفاش يمكن نتبعو األشغال. 

لذلك خص واحد السرعة في التدخل إلنجاز هاذ الطريق السريع ما بين 

تاونات وفاس. شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب.  السيد  شكرا 

النائب.

ا أائبلا وي لاملصطفىلاملخأتر:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا واد9لا وزراء،

ا وي لا رئيس،

إخوانيلأخواتيلا أوابلقالحضورلا كريم،

اللي بغيت نقول السيد الوزير هي على الطرق اإلقليمية. راني من 

2006 وأنا نائب برملاني وأنا نغوت على هاد الطرق والوما جاب هللا. هللا 

يجازيك بخير أ السيد الوزير راحنا مشينا للوزارة شحال من خطرة، 

جا عندنا السيد الوزير، هضرنا، وما عرفت كيفاش، ما عرفتش أش 

غنديردابا، ما عرفت على من غنشكي. كاين عندنا طريق 3403 شادة 

من والد حسين إلى اوالد عي�ضى إلى سيدي محمد ...، طريق 3418 من 

اوالد عي�ضى إلى سبت سايس. 3419 من طريق اللي غادة من سيدي 

اسماعيل إلى سبت سايس....
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، شكرا استنفذتم الوقت. هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر؟ جوابكم السيد الوزير، تفضل .

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

اللي هي حاالت  الحاالت  إطار بعض  في  نكونو واضحين  باش  غير 
تذكر هنا باملجلس، يصعب أنه نكونو مدققين فيها ألنه الحاالت كثيرة، 
وخاصة اللي تفضلوا به اإلخوان. هاد ال�ضي ديال الخنيشات راه كنم�ضي 
فيها العديد من املرات، السيد النائب راه بالفعل ذاك ال�ضي اللي قلت 
جزء منو صحيح وراه اإلجراءات بالفعل ديال التناول...اليوم ما هو 
إيجابي ألننا فهاذ املشروع اللي عندنا برنامج اللي عندنا ديال تقليص 
عفوا  مليار   23 مليار..   30 فيه  عندنا  اإلجتماعية،  الفوارق  ديال 

بالنسبة ل 30.000 كلم. 8000 كلم غتكلف بها وزارة التجهيز والنقل، 

واللي اليوم نحن بصدد هو 2017-2023، نحن بصدد وضع البرنامج 

املستقبلي ديال هاذ الفترة. واألولويات ستعطى ملثل هذه الحاالت اللي 

عندنا اليوم واحد الخريطة ديال املغرب كولو بالنسبة للطرق املصنفة 

A et B والطرق املصنفة ما دون ذلك C وغيرها. و بالتالي كن على يقين 

بأنه األولويات ستعطى ملثل هذه الطرق اللي كانت فيها إشكاالت واللي 

هي مطروحة، الطريق الوطنية اللي تكلم عليها السيد النائب ديال جهة 

تاونات، تحظى من الوزارة بواحد املكانة خاصة ألنه كل مرة تنجبدوها 

على الطاولة ويتم التداول في الطريقة ديال االشتغال، سواء مع بالفعل 

الجهة سواء مع اإلقليم ومع املنتخبين على أساس أننا بالفعل اليوم إذا 

كانت الدراسات جاهزة راه ما زال كاين des structures techniques من 

الناحية التقنية اللي مازال خاصنا في الوزارة أننا نزيدو نضبطوهم هي 

مسألة اللي لن تأخذ مزيدا من التدقيق، هاذ ال�ضي ديال جهة الجديدة 

بالفعل إذا كان السيد النائب بالفعل تيم�ضي الوزارة راه قالوا لو عالش 

هاد الطرقان ما تصاوبوش؟ وال عالش باقي فيهم التأخر، ألن مادام أنت 

ملح والحمد هلل وقلت بأنك ذهبت العديد من املرات ما يمكن راه قالوا 

لك فين موضوعة اإلشكاالت، كاين بعض اإلشكاالت اللي هي السيد 
النائب مرتبطة بالتمويل ديال املجالس ديالكم ما كاين الش نجبدو 
األسماء ديال املجالس اللي مابغاتش دير يدها فهاذ املوضوع، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال الخامس حول الطرق واملسالك بالعالم القروي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

النائب.

ا أائبلا وي لهاشملأمينلا  فيق:

شكرالا وي لا رئيس،

على  الطرقية  العزلة  لفك  الحكومة  أعدت  ماذا  الوزير،  السيد 
العالم القروي؟.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

هو كنت أفضل أنه جزء من هذه األسئلة يكون وحدة املوضوع ألنه 
الحالية  والوزارة  السابقة  والحكومات  الوزارة  األسئلة،  نفس  تقريبا 
هي اليوم مرتبطة بتطبيق ما تم إنجازه سواء في البرنامج األول ديال 
املسالك الطرقية أو البرنامج الثاني، وقلت على أنه بالفعل اليوم 26 
ألف كلم 11 ألف زائد و15 ألف و500 التي تم إنجازها خالل هاذ 
املرحلتين اللي اليوم بالفعل وصلنا لنسبة الولوج في العالم القروي 
والجبلي اللي هي حدود %80، باقي هناك إنجازات اللي هي مرتبطة ب 
%20 باش املغرب كلو يولي بالفعل مربوط في إطار هاذ النسبة ديال 
الولوج، وهذا اللي تيطلب منا واحد 10 ديال النقط اللي قررنا على أنه 
في البرنامج املستقبلي وخاصة ديال تقليص الفوارق االجتماعية هذا 
اللي تكلمت لكم عليه 23 مليار درهم 30 ألف كيلومتر، 8000 أتقوم 
بها الوزارة و22 ألف كيلومتر غتقوم بها الشركاء اآلخرين ديال الوزارة، 
على أساس أنه بالفعل نمشيو للطرق القروية اللي هي مصنفة باألساس 
واللي البرنامج سيوضع إن شاء هللا في القريب العاجل، على أساس أنه 

يم�ضي من 2017 حتى 2023، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، بالنسبة لوحدة املوضوع لم يطلب ذلك من 
رئاسة املجلس من أجل برمجتها ولذلك لم نعمل على ذلك، تعقيب 

السيد النائب.

ا أائبلا وي لهاشملأمينلا  ويق:

شكرالا وي لا وزير،

ولكن إذا الحظتو أن هاذ السؤال دايما تيتعاود واألجوبة كتبقى 
نفسها واملواطن ديما تينتظر بفارغ الصبر هاذ الوعود وهاد البرامج اللي 
تنقولو، كيف ما كتعرفو السيد الوزير عدد كبير من الطرق لم تشيد 
بعد والزالت خلف انتظار وطرق أخرى ما بقاتش صالحة نهائيا والت 
كتشكل عائق على املواطنين، بحيث في بعض األحيان سيارة اإلسعاف 



عدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملانذغ00  

كيصعاب عليها حتى تقدم بعض الخدمات أو توصل في واحد الوقت اللي 
هو قصير، العديد من الحوادث اللي في بعض األحيان كتكون مميتة.

السيد الوزير، الحياة ديال املواطنين راه غالية وايال هاد البرامج باقا 
معطلة وال ما اعطاش النجاعة ديالها خاصنا �ضي حلول أخرى، وكاين 
السيد الوزير بعض الطرق اللي أدت إلى الهدر املدر�ضي، وعاقت التنمية 

االقتصادية بالعديد من املناطق.

السيد الوزير، ما�ضي هذا هو املشكل اللي كاين بوحدو، ولكن كاين 
حتى القناطر اللي أصبحت ضرورة ملحة ونقط سوداء بالنسبة للعديد 
من املجالس اللي ما عندهاش إمكانيات، وخاصكم التدخل العاجل من 
أجل تشييد بعض القناطر مثل جماعات املجاطية اوالد طالب إقليم 
مديونة اللي خاصها قنطرة إحداث الطريق الوطنية 315 قرب القيادة 

واملدارس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
تفضل.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

غير في إطار الرجوع لداك ال�ضي اللي تفضل به السيد النائب، اليوم 
نتحدث قلت في البرنامج على 15 ألف و500 كيلومتر درنا فيها 97% 

وفهاد 97 % %86 اللي هي خدامة.

ا وي لرئيسلالجلول:

عن  السادس  السؤال  الوقت.  استنفذتم  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  سطات  بإقليم  الطرق  بعض  وضعية 

املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل واضع السؤال مشكورا.

ا أائبلا وي لا بهلوللرشي :

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

مزرية  وضعية  في  سطات  بإقليم  الطرق  من  مجموعة  توجد 
ومنها على سبيل املثال ال الحصر الطريق اإلقليمية 3617 املارة عبر 
تمدروست وضريح سيدي محمد البهلول وجماعة اوالد شبانة؛ الطريق 
اإلقليمية 3629 الرابطة بين مركز راس العين و كيسر عبر اوالد ناصر؛ 
وبوكركوح؛  شبانة  اوالد  جماعتي  عبر  املارة   3612 اإلقليمية  الطريق 
الطريق اإلقليمية 3605 في مقطعها املؤدي إلى مركز جماعة كدانة؛ 
الطريق اإلقليمية رقم 3620 الرابطة بين مركز جماعة كدانة والطريق 

اإلقليمية 3618 عبر سد الدورات؛ الطريق اإلقليمية رقم 3618 املارة 
بجماعة امزورة؛ الطريق اإلقليمية رقم 3613 املارة عبر جماعات اوالد 
سعيد ومزورة وسيدي محمد بن رحال؛ الطريق اإلقليمية رقم 3601 
الطريق  الشاوية؛  اوالد سعيد وجماعة خميسات  بين مركز  الرابطة 
اإلقليمية رقم3625 الرابطة بين جماعة رياح واوالد امراح عبر جماعتي 

اوالد شبانة وواد النعناع. لذا نسائلكم السيد الوزير عن...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الوزير تفضل.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

بعينها  الطرق  طرح  النائب  السيد  دام  ما  بالفعل  إقليم سطات 
اإلجابة هي كالتالي: الطريق اإلقليمية 3601 و3613 تم بالفعل التوسعة 
في حالة  اآلن  املنصرمة، وهي  السنوات  ديالها خالل  والتقوية  ديالها 
نعتبرها نحن مكالسيا في A وB في األول. فيما يتعلق بباقي الطرق اللي 
 2017 ديال  البرنامج  في  برمجت  النائب، فقط  السيد  تكلمت عليهم 

و2023 وهي كالتالي:

3605 و3612 و3613 و3617  الطرق اإلقليمية:  تعيير وتقوية   -
و3618 و3620 و3629 واملقاطع الغير املعبدة من الطرق اإلقليمية: 
3629، 3605، 3625 نحن نشتغل عليها، وبالتالي كل الطرق السيد 
النائب املحترم اللي تكلمتي عليهم في السؤال ديالك، إما أنهم تم االشتغال 
عليهم أو أنهم مدمجون ومدرجون في البرنامج ديال 2017-2023، شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

تحسين  السابع سؤال عن  لسؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الشبكة الطرقية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائب  السيد  فليتقدم  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترم لطرح السؤال، تفضلوا.

ا أائبلا وي لاملفضللا طاهري:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ال زالت بعض املناطق بالعالم القروي تعاني من 
رداءة الشبكة الطرقية على سبيل املثال بالنسبة إلقليم تاونات الذي 
املتخذة  التدابير  هي  فما  عليها.  املفروضة  العزلة  من  ساكنته  تشكو 
لتحسين الشبكة الطرقية بالعالم القروي؟ وما هي البرامج املحددة 
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لتحقيق ذلك، بعدما التزمت الحكومة في برنامجها برفع الولوج للطرق 
القروية إلى 90 % سنة 2021؟ والسالم.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

غانتناولوش  ما  وبالطرق  القروي  بالعالم  مرتبط  هو  اللي  الشق 
باعتبار أنه في األسئلة السابقة، لكن فيما يتعلق بإقليم تاونات يمكن 
أن أقول أنه النسبة ديال الولوج في اإلقليم ديال تاونات ال زالت دون 
املتوسط الوطني، بالفعل هناك تأخر بواحد 9 حتى 10 ديال النقط 
بالنسبة للمتوسط الوطني، وهذا اللي كيتطلب أننا نعطيوها في املرحلة 
املقبلة أولوية حقيقية على داك�ضي هي مبرمجة في إطار صندوق التنمية 
القروية واملناطق الجبلية باش يتم تأهيل 264 كيلومتر فهاذ املرحلة 
في إطار الطرق القروية املصنفة وبناء 318 كيلومتر طريق جديد لفك 
العزلة بميزانية اللي هي تقريبا واحد 800 مليون درهم، باإلضافة إلى 
أنه نكمل اآلن البرنامج ديال العالم القروي الثاني في حدود واحد 18 
كيلومتر من أصل 510 اللي ما زال...400 كيلومتر التي كانت مبرمجة 
خالل هاذ العشر سنوات و بالتالي عندنا واحد 18 كيلومتر في العالم 
القروي اللي غادي نكملوها فهاد السنة إن شاء هللا رب العاملين .شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب.. تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لبلحوان:

شكرالا وي لا رئيس،

شكرالا وي لا وزير،

كيما كتعرفو السيد الوزير بأنه الطرق هما شريان الحياة، وايال 
مكانتش الطرق ما يمكنشاي غادي تقدم املناطق، هاذ املناطق اللي 
كنهضرو عليها هي املناطق الجبلية واملناطق الصحراوية ألنه إيال كان 
الكودرون كل �ضي كيرخاص كيلو ديال مطيشة إيال ما كانتش الطريق 
إيال كان كيدير في املدينة جوج دراهم في املناطق الجنوبية كيدير عشرة 
ي كنوضو السيد الوزير واحنا كنغوتو على وزير الصحة بأنه 

ّ
دراهم، مل

العياالت كيموتو l’ambulance ما كاتمشيشاي بسبب الطرقان ديال 
تهربو  باش  نبغيوكشاي  ما  احنا  الوزير  السيد  لهذا  القروي.  العالم 
وفين ما نضنا نسولوكم كتقولنا الجماعات القروية ما وفاتش بالعهود 
 la participation ديالهم، احنا اللي كنطلبو منكم بأنه من املنبع ديك

ألنكم  مسؤوليتكم  وتحملو  املنبع  من  تاخذ  الجماعات خصها  ديال 
أنتما الهدف ديالكم واملصلحة انتاعكم واللي تتعرفو أنتما اللي تتعرفو 

الطرقان، أما الجماعات ما كيعرفهومش...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير في بعض الثواني.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

آه لو كان عند وزير التجهيز هاذ الصالحية هاذي نقتطعو من املنبع 
لتم إنجاز كل ما هو يعني تحت املسؤولية ديالنا، ولكن القوانين كل�ضي 
تيعرفها السيد النائب املحترم، وهاذ املقترح نتمنى لو أن كان باإلمكان 

أننا نجزوه، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة ونبقى معكم في... نقطة نظام تفضلوا.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبيل)نوطللنظام(:

شكرالا وي لا رئيس،

يؤسفني أن أبلغ السادة أعضاء مجلس النواب أن نائبا برملانيا كان 
يناقش السيد وزير املالية في جلسة في لجنة وتوجه له السيد وزير املالية 
بإهانة وتصريح يمس باحترام الواجب للنائب البرملاني، حينما بلغه أمام 
املأل وقال له: »السيد النائب أنا غادي نخرج فيك وغنخرج عليك«، 
وال�ضي اللبار وهذه اإلهانة التي يقوم بها وزير في الحكومة ال يمكن أن 
نقبلها وخاصة وزير املالية بالضبط، ألنها إهانة تمس باالحترام الواجب، 
وأنا أتذكر وكنت رئيسا للفريق أن حينما تم االعتداء على الزميل في فريق 
العدالة التنمية وكذلك على ال�ضي أفتاتي وقفنا موقفا ألننا كلنا نواب 

مسؤولون على حماية بعضنا البعض وعلى احترام الواجب للنواب...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، شكرا أسجل مالحظتكم وسوف نرفعها إلى 
مكتب املجلس من أجل املدارسة، ونقطة نظام تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري )نقطة 
نظام(:

ا وي لا رئيس،

نحن في فريق التجمع الدستوري نتأسف أن تغليط الرأي العام 
النواب  الرئيس هو أن أحد  النواب، ما وقع السيد  وتغليط السادة 
اللجنة،  واحد  انعقاد  أثناء  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين 
كيصرح كيقول بأنه هو عندهم التعليمات أنهم يحاربو وزراء التجمع 
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الدستوري وأنهم هاد الشخص وزير املالية... السيد الرئيس، السيد 
الرئيس...

ا وي لرئيسلالجلولل:

نسمعو لبعضياتنا عندو حق طالب نقطة نظام، عندو دقيقة ديالو، 
ال ال هللا يخليك نوع من الهدوء في القاعة، كنطلبو الهدوء في القاعة.

ا أائبلا وي لتوفيقلكميللرئيسلفريقلا تجمعلا  ستوري:

السيد النائب املحترم، السيد الرئيس كيقول بأن السيد الوزير هو 
ي كان والي في أكادير وغادي 

ّ
عندو معطيات على السيد وزير املالية مل

يخرجها  معطيات  �ضي  عندو  إيال  أنه  وكنتمناو  املعطيات  هاد  يخّرج 
وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، تفضل.

ا أائبلا وي لجماللبن ورقنلكريميل)نوطللنظام(:

ا وي لا رئيس،

أرجو تطبيق النظام الداخلي كما هو نقط نظام واضحة حول سير 
أعمال الجلسة ما�ضي إثارة بعض النقط الخالفية، وهذا غير مقبول 
من طرفنا جميعا نتمنى أننا نتحالو باألخالق اللي كتجمعنا داخل هذه 

املؤسسة وشكرا للجميع.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، غير املادة 103 واضحة، املادة 103 واضحة 
في إطار نقطة نظام فيها دقيقة وتخص النظام الداخلي وسير الجلسة. 
النظام الداخلي هاد ال�ضي داخل في إطار النظام الداخلي، سير عمل 
اللجان هذا راه وقع داخل اللجنة على ما قال السيد النائب. شكرا إذن 
نمر إلى قطاع... اسمح لي السيد النائب اعطيناك الكلمة في إطار نقطة 
نظام واستمعنا لك، السيد وهبي ال هللا يخليك ما عطيناكش الكلمة 
ال�ضي وهبي... ما عطيناكش الكلمة ال�ضي وهبي... إذن ننتقل إلى القطاع 

املكلف بالنقل وسؤال...نقطة نظام ال�ضي... تفضلوا.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو،ل)نوطللنظام(::

شكرالا وي لا رئيس،

اسمح لي السيد الرئيس أن أثير االنتباه بأن مثل هذه األمور كيمكن 
توقع، إذا وقعت داخل اللجنة كاينة تسجيالت يجب أن نرجع إليها. 
أنا وصالتني الشكوى وأثناء انعقاد اللجنة في لجنة املالية أو اللجنة 
املشتركة مع مجلس املستشارين، لكن هاد املعطيات احنايا كنواب 
طبعا كيخصنا نتحراو في مثل هاته املسائل وطبعا احنا كنواب خصنا 

ندافعو على األخالقيات داخل هذا املرفق ديالنا اللي هو البرملان. ولذلك 
لن نزايد في هذا املوضوع، والبد كذلك أن نستمع للسيد النائب يدير 
املسطرة، والسيد الوزير حتى هو نستامعو له حتى ال نظلم أحدا. شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي لا رئيس،

في البداية قلنا بأنه املالحظة خذيناها بعين اإلعتبار وسوف ترفع إلى 
مكتب املجلس من أجل التحقيق فيها واتخاذ ما يجب اتخاذه. نمر إلى 

السؤال الثامن طلبتي نقطة نظام تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسيل
 لوح 9لقا تذاد يلل)نوطللنظام(:

على كل السيد الرئيس بطبيعة الحال في مثل هذه الجلسات ال يمكن 
أبدا أن تتحول إلى نقاش ملوضوع وأنه بطبيعة الحال فقط يجب أن 
نستحضر مبدأ أسا�ضي وهو املبدأ الدستوري والقانوني وهو أنه البرملان 
هو الذي يراقب الحكومة وليس العكس، هذا هو اللي كاين يجب أن 
نحرص جميعا على حماية وصيانة هذا املبدأ وتفعيله في كل اجتماعاتنا 

وسيادته، البرملان هو الذي يراقب وليس العكس.

ا وي لرئيسلالجلول:

املادة  تطبيق  على  نحن حريصين  وكذلك  الرئيس،  السيد  شكرا 
األولى في الدستور التي تنص صراحة على أساس فصل السلط وتوازنها 

وتعاونها.

إذن نمر إلى القطاع املكلف بالنقل في السؤال الثامن حول مشاكل 
النقل بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي ليوسفلح هم:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا وزراء،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمين،

ا وي لا وزير،

النقل  خدمات  تحسين  تنتظر  القروي  العالم  ساكنة  زالت  ما 
العمومي بالنظر ملعاناتها في النقل لقضاء حاجياتها اليومية في غياب 
إجراءات قانونية وتنظيمية وإدارية لتنظيم هذا القطاع الحيوي. ما هي 

التدابير املتخذة ملعالجة هذه الوضعية؟ وشكرا.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير، تفضلوا.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

هو بالفعل املجال القروي في املجال ديال النقل واملجاالت الحيوية 
باعتبار أنه موصل للتنمية سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية، ولكن ال 
يمكن أن نقول أن هذا القطاع غير منظم ال بنصوص قانونية فالظهير 
ديال 63 تيتحدث عليهم وأيضا كاين املذكرات الوزارية واملراسيم اللي 
تيخضع  اليوم  اللي  املزدوج  النقل  إطار  في  تنظمه  هي  عليها  اشتغلنا 
لتنظيم وتيخضع لقرارات واملذكرات واللي بالفعل تنظمه، واليوم نحن 
في إطار الدراسات املجالية اللي تنشتاغلو عليها على أساس أننا تكون 
عندنا مخطط مديري للمغرب ككل، على أساس أنه اللجان اإلقليمية 
عندنا اللي تيترأسها السادة العمال كتكون موفقة الختيار جميع األماكن 
ديال النقل املزدوج في األقاليم وتحاول هي على صعيد اإلقليم ديالها أنه 
تشوف ما هي األماكن اللي خاصها ينتقل بها العالم القروي، واليوم راه 
احنا درنا دفتر تحمالت وما دايرينش شروط اللي مرتبطة باإلستثمار إال 
تقديم الخدمة والسالمة الطرقية وبالتالي اللي بغا يستثمر في القطاع 

ديال النقل املزدوج في البادية فهو مرحب به، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لنوفللشباطل:

ا وي لا وزير،

الناس في العالم القروي كيعانيو من مشاكل النقل، ناخذو مثال 

إقليم تازة اللي املسالك الطرقية غير معبدة ووسيلة النقل الوحيدة 

هي النقل السري اللي كيفك العزلة عن الساكنة، وكيلقا راسو فواحد 

املعاناة مع رجال الدرك امللكي، ألنهم هاذ الناس بال رخصة بال والو. احنا 

بغينا نعرفو غير فوقاش غادي تفكوا هاذ املشكل ديال النقل املزدوج 

لرفع املعاناة على الساكنة، انت دابا كتقول ليا األقاليم، األقاليم راه 

الناس دافعين الضواصا ديالهم ما كاين والو ما كاين حتى �ضي حد 

كيتجاوب معاهم، أتقول راهم دافعين لألقاليم، اإلقليم شنو غادي 

يدير؟ اإلقليم هو كيسيفطو للسيد العامل السيد العامل هو كيجمع 

الضواصا انتما اللي خاصكم تفكوهم ما�ضي السيد العامل تتردوهم 
لإلقليم، دابا اإلقليم كيقول خصكم تشوفوا الوزير، الوزير كيقول 

خاصكم تشوفوا اإلقليم إذن هاذ املشكل ما عمرو غادي يتفك ونبقاو 

غاديين فهاذ الفيلم هذا...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب األصالة 
واملعاصر.

ا أائبلا وي لعمرلخفيف:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

حقيقة كاين مجهود، ولكن راه ضعيف بزاف السيد الوزير، هاذ 
النقل املزدوج إمتى غادي يتطلق فهاذ العالم القروي؟ احنا السنة اللي 
جات تنجيو نقولو النقل املزدوج، الناس راه تيعيشو واحد املعيشة ديال 
املكر في العالم القروي راه تيركبو في البيكوبات، تيركبو في الكاميونات 
ديال اللبن، طلقوا لنا هاذ ال�ضي. السيد الوزير السابق أعطانا وعود 
هنا، قال لنا هاذ ال�ضي غادي يتحل، احنا مراكش حسبنا بأن كاين 200 
تقريبا وال 300 طلب رجعات الش رجعات؟ واش هاذ الناس ما عندهمش 
أسمو؟ لهذا السيد الوزير هاذ ال�ضي راه خاصك تحيدو من هاذ الوزارة 

إيال ما قدرتوش عليه اعطيوه ل�ضي حد آخر، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

السيد  جواب  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الرئيس، أنا غير نبغي ما يكونش خلط وما يكونش تعميم. 
األقاليم التي تشتغل بطريقة مؤسساتية ومنظمة كلها تعقد فيها اللجان 
اإلقليمية وتسلم الرخص ما�ضي فيلم هذا، هذا عمل واقعي اللي هو 
ميداني، اللي هو ميداني، كاين بعض األقاليم اللي ما فيهاش الدراسات 
جاوا امللفات، السادة العمال وعندهم الحق منين تينزلو الناس الطلبات 
كل واحد باغي يم�ضي فين ما رشقت لو، قال لك هو بانت لو هاذ القرية 
باغي يم�ضي تيقول لك أنا نم�ضي القرية وندوز على الطريق الوطنية، 
كاين قانون منظم اللجنة اإلقليمية هي التي تقول أن النقل املزدوج 
يخرج من القرية ويم�ضي للقرية وايال اضطر يدوز من الطريق الوطنية 
ب�ضي كيلمتر وال جوج ما عليش. إيال كاين �ضي إشكاالت من هذا القبيل في 
مراكش ألنه الطلبات، ليس كل الطلبات تستجيب للشروط القانونية، 

عليها ما يمكنش نعطيو...

ا وي لرئيسلالجلول:

حول  التاسع  السؤال  شكرا،  الوزير  السيد  الوقت،  استنفذتم 
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املخطط الوطني للسكك الحديدية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، فلتتفضل السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لسذادلا زاي ي:

شبكة  لتوسيع  الوطني  املخطط  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم 
السكك الحديدية.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

وهو املخطط السيدة النائبة املحترمة واسع واحنا مستعدين نجيو 
14 مليار ديال  اللي خال في السنوات  للجنة ونشرحو لكم، ومخطط 
اإلستثمار واللي فيه التثنية واللي فيه التثليث وفيه املحطات الطرقية 
األفقية   les passages ديال  الطرقية  السالمة  ديال  األمور  وفيه 
والتحتية وفيه برنامج ديال القطارالفائق السرعة. يعني هو برنامج جد 
طموح وجد متكامل واللي عندنا فيه رؤية ديال التوسع أفقيا في أفق 
املغرب العربي وجنوبا كما تفضل صاحب الجاللة، وهضر وقاليك أودي 
احنا عندنا طموح أننا نمشيو حتى الكويرة ومن بعد نكونو عندنا السكك 
الحديدية حتى افريقيا فالبرنامج هو متوفر بمخطط مديري مستقبلي 
تتاح لنا الفرصة أننا نزيدو نوسعو ونذاكرو عليه في اللجنة غايكون 

أفضل السيد الرئيس، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

جوابكم السيدة النائبة التعقيب.

ا أائبللا وي 9لسذادلا زاي ي:

السيد الوزير، مزيان يكون عندنا طموح ولكن من األحسن نفعلوه 
على أرض الواقع، مما ال شك أنكم تقومون بمجهودات جبارة للنهوض 
بهذا القطاع، كما أن األمر يتطلب واحد الغالف مالي مهم ونحن نتفهم 
ذلك، ولكن السيد الوزير يجب استثمار جميع اإلمكانيات املتاحة بما 
فيها العالقات الخارجية. واألمر الثاني السيد الوزير، وهو األهم بالنسبة 
ليا هو يجب اإلستفادة من التجربة الحالية وعدم تكرار نفس األخطاء في 
ما يتعلق بالبنية التحتية من ممرات سككية وقناطر، وهنا هاذ القناطر 

تعتبر نقط سوداء تتسبب في العديد من الحوادث السيد الوزير.

وهنا السيد الوزير، يؤسفني ويؤملني جدا أن أذكركم السيد الوزير 
أنه بعد مرور تقريبا على مرور ثالث سنوات على الحادث الذي ذهب 
ساكنة  أصبحت  قنطرة  في  باها  هللا  وعبد  الزايدي  أحمد  ضحيته 
بوزنيقة تسميها بالقنطرة املشؤومة أو قنطرة املوت، لم يتم لحد اليوم 
السيد الوزير إغالق املجرى الذي يصب في هذه القنطرة. نطلب منكم 

السيد الوزير، فتح تحقيق في هذه النازلة وذلك تفعيال لربط املسؤولية 
باملحاسبة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

العدالة  فريق  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
والتنمية.

ا أائبلا وي لمحم لا ذثماني:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

فاس-وجدة،  شطر  متاع  الكهربة  تبرمج  كان  السابقة  الوالية  في 
نتمناو السيد  البرنامج واصل؟  الوالية تساالت ما عرفناش فين هاذ 

الوزير تعطيونا فوقاش غادي ّدار األشغال في هذا الشطر؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الوزير، ليس هناك تعقيب  النائب، تفضل السيد  شكرا السيد 
إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

نعم فرصة تاحت لنا السيدة النائبة مشكورة للترحم على األخوين 

ال�ضي الزايدي وال�ضي باها. بالفعل اليوم البرنامج ديال السكك الحديدية 

النائبة  اليوم، السيدة  اللي استطعنا  باملعابر هو برنامج  يتعلق  فيما 

املحترمة، أننا ننجزو فيه 80 % من ما هو وطني وأننا 20 % املتبقية راه 

عندنا مبرمجة خالل 2017-2020 على أساس أنه جميع املعابر الغير 

املحروسة على أنه يتم أنه تكون إلكترونية وال بالطريقة اللي تولي آمنة 

مائة في املائة.

فاس-وجدة راه في املراحل األخيرة ديال االشتغال، واحنا تنقولو على 

أنه ما غاديش يكون مبرمج في املخطط املستقبلي ديال l’oncf بمعنى أننا 

غانكونو كملناه إن شاء هللا رب العاملين فهاذ املرحلة، باإلضافة إلى أنه 

كاين إضافات اللي هي نوعية اليوم اللي تيقومو بها السكك الحديدية 

وخاصة ببعض املدن التي لم تكن مرتبطة بهاذ املجال وخاصة دابا 

املدن اللي هي فيها زوج مدن كبار في واحد اإلقليم بحال القصر الكبير...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي لا وزير،

السؤال العاشر عن خدمات قطاع السكك الحديدية للسيدات 

والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.
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ا أائبللا وي 9لعائ للفرح:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول اإلجراءات التي تنوي الحكومة القيام 
بها لالهتمام أكثر بجودة خدمات النقل السككي، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة النائبة، بالفعل اليوم املكتب ديال السكك الحديدية عندو 
برنامج اللي كان برنامج خالل 2010-2015 واللي قام فيه بالعديد من 
اإلجراءات اللي كانت مرتبطة أساسا بالسالمة في املجال ديال التحيين 
وديال تدقيق مختلف املعطيات املرتبطة بالخدمة. ففي هاذ املجال 
ديال تحسين وتجويد الخدمة استطاع املكتب على أنه يتقدم نقاط 
إيجابية، باعتبار أنه اليوم في إطار البنية التحتية الخدماتية الرئيسية 
على الصعيد األفريقي هو مصنف كما تعلمون في الدرجة األولى، لكن 
وأقولها دائما في مجلس النواب وفي مجلس املستشارين، ال زال هناك 
ديال  للمستوى  نوصلو  باش  به  نقوم  أن  يمكن  مما  العديد  أمامنا 
القطارات،  في  تيركبو  اللي  املواطنين  وديال  املسافرين  ديال  الطموح 
وخاصة على أن في بعض األحيان وهي اللي تيكون عندها أثر واضح 
وأيضا  أعياد ومناسبات  تكون هناك  الفترات اإلستثنائية عندما  هي 
عندما تكون بعض اإلشكاالت اللي مرتبط بالبنية التحتية، مثال احنا 
تنثلثو الخط ديال القنيطرة-الدار البيضاء، عندنا إشكاالت مرتبطة 
ألنه  إشكاالت  عندنا  بالتأخر،  مرتبطة  إشكاالت  عندنا  بالتوقيت، 
تتكون هناك أشغال وهذا تيرفع من املستوى أو ال تيجعل املستوى ديال 
الخدمات تيبان ما مزيانش، لكن تنتصورو على أنه منين غتساال هاذ 
البنى الهيكلية واإلستراتيجية ستتحسن إن شاء هللا رب العاملين الخدمة 

بما يليق بمستوى بالدنا، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لعائ للفرح:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، كانت الحكومة السابقة قد وضعت برنامجا حكوميا 
عدة  يشمل  الحديدية  السكك  قطاع  حول  و2016   2011 بين  ما 
واملجالي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  التطور  ملواكبة  تأهيلية  إصالحات 

داخل اململكة، لكن ولحدود الساعة لم يعرف القطاع أي تغيير، فتردي 
خدمات السكك الحديدية بتجهيزاتها املتواضعة بشكل فظيع أصبح 
يمس بكرامة املواطنين بمن فيهم السياح األجانب الذين يستعملون 

القطارات في تنقالتهم.

وجودة  وحجم  تتما�ضى  ال  التي  املرتفعة  األسعار  مشكل  هناك 
القاعدة  القطارات أصبحت هي  تأخر  أما ظاهرة  الخدمات املقدمة، 
غير  قطارات  مشكل  أيضا  هناك  استثناء،  تشكل  املواعيد  واحترام 
مكيفة والنظافة فيها منعدمة، أما فيما يخص املرافق الصحية فهي 
غير صالحة وتفوح منها روائح كريهة، هناك أيضا مشكل تنامي ظاهرة 
السرقة بين العربات، ثم مشكل االكتظاظ ما يجعل بعض املسافرين 
يقفون طول الرحلة ألن هم املكتب لألسف أصبح هو الربح ولو على 

حساب سالمة املواطنين.

كذلك هناك مشكل خطير وهو ارتفاع عدد القتلى الذي وصل إلى 
أزيد من مائة ضحية سنويا بسبب الحوادث املرتبطة بمكونات البنيات 
التحتية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وما يحز في النفس أكثر 

السيد الوزير هو أن الحكومة...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ جوابكم السيد 
الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

لئن كنت أتفق مع السيدة النائبة في بعض الظواهر اللي هي معقولة 

وتنشوفوها كاملين وما يمكنش، أما ولكن في عدد القتلى اسمحي لي، 
عندك إحصائيات قديمة ذاك ال�ضي ديال مائة ما بقيناش كنهضرو 

عليه ونزلنا بأكثر من 40 % خالل هاذ السنتين، ما نقولوش للمواطن 

�ضي حوايج اللي ما كإينينش وخاصة عندما يتعلق باألرواح، تقولي لي 

تيتعطل train املغاربة عارفين، ولكن تقولي لي عدد القتلى كيتزاد غير 

صحيح، املكتب دار جهود فهاذ املجال وما بقيناش تنهضرو على مائة 
أمور  فضلكم  من  فإذن  اليوم.   43 على  وتنهضرو   40 على  تنهضرو 

بحال هاذي ما خاص الواحد يتزايد فيها ما يتعلق باألمور ديال تحسن 

املؤشرات ها هي عندي مؤشر الوثوقية املعدات الكهربائية...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، السؤال الحادي عشر سؤال حول تأهيل محطة القطارات 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية.
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ا أائبلا وي لعب لا ذزيزلا ذايض:

شكرالا وي لا رئيس،

محطات  لتأهيل  تتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 
القطارات نسائلكم؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد النائب في إطار اللجنة كانت لنا فرصة أننا نتكلمو شوية على 
في إطار امليزانية، لكن ما يمكن أن يقال هو أنه البرنامج ديال املكتب 
الوطني للسكك الحديدية فهاذ املجال هو برنامج اللي هو متعدد املداخل 
فيما يتعلق باملحطات وخاصة أنه اليوم عندو جيل جديد من املحطات 
اللي هي مرتبطة أساسا بفضاءات ديال العيش وليس فقط فضاء ديال 
السفر واللي من خاللو عندنا بعض النماذج اللي تتشوفو واللي تتعرفو 
واللي هي في املحيط ديالنا كاملين، اليوم عندنا فضائين ها هما غير قراب 
ديال الرباط أكدال وديال الرباط املدينة اللي بالفعل هما مشاريع اللي 
فيهم أكثر من 23 ألف كلم مربع واللي غادي يكونو إطار جديد للحياة 

واللي غادي يجعل بالفعل املستوى ديال الخدمات أنه يتقدم.

باإلضافة إلى برنامج اللي عندنا ما غاديش نسرد عليكم األماكن باش 
ما نفهموش أن ذاك ال�ضي كاين غير هنا في الرباط في العاصمة ولكن 
ال�ضي ديال بن جرير، عندنا جرسيف، عندنا السطات،  عندنا هاذ 
عندنا الصخيرات، عندنا تازة، عندنا مكناس في إطار إعادة االشتغال، 
عندنا تاوريرت إلى آخره... بمعنى أنه املحطات واإلشتغال ديال املكتب 

عليهم راه هو في برنامج متعدد قلت املداخل، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لالحوينلحريش:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

متفقين الجميع على أنه النقل السككي هو رافعة من رافعات التطور 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك احنا نقدر ونثمن املجهودات 
املبذولة لتأهيل محطة القطار وجعلها فضاءات منفتحة للحياة للعيش 
كما قلتم السيد الوزير، لكن لدينا مالحظات إذا سمحتم. غير مقبول أن 
يقتصر األمر على 3 أو ال 4 ديال املحطات، وكأن املواطن اللي كيستحق 

ال  املحطات  بعض  في  واملشكورة  واملتعددة  املتنوعة  الخدمات  هاذ 
يستحقها في محطات أخرى، إذن احنا مطالبين بتعميم هذه الخدمات 

في جميع املراكز بما يسمح بتحقيق العدالة بين املدن وباملراكز؛

النقطة الثانية يجب أن تتحدث املحطات السيد الوزير والقطارات 
السياسة  تكون  باش  الدستور  ملقتضيات  تفعيال  األمازيغية  اللغة 
ومحققة  الدستور  مع  منسجمة  الفضاءات  هذه  داخل  التواصلية 

لحاجيات املواطنين في هذا املجال؛

الخاصة  االحتياجات  ذوي  استفادة  يعني  ضمان  من  البد  ثالثا 
من هذه الخدمات داخل محطة القطارات ألن املراكز املهيأة اآلن ال 
الشكايات  فضاءات  تفعيل  من  البد  كذلك  املطلب،  لهذا  تستجيب 
وأيضا التجاوب معها السيد الوزير، ثم البد من تنويع خدمات التواصل 
اإلعالمية حتى ال تقتصر على يعني اإلعالن عن مواقيت القطارات فقط، 
لتمتد إلى خدمات تثقيفية تواصلية توعوية وتحسيسية وملا ال أكثر من 
ذلك. السيد الوزير، املجهود املبذول لتأهيل محطات القطارات مشكور 

ومقدر لكن أن تكون الخدمات...

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب  من  هناك  هل  الوقت،  استنفذتم  النائب  السيد  شكرا 
إضافي؟ جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

اليوم  اللي  املقترحات  ببعض  الرئيس  السيد  يتعلق  ما  في  نعم، 
نشتغل عليها أو اللي عندنا فيها أداء اللي يمكن نعتبروه فوق املتوسط 
جدا وخاصة في املجال اإلحتياجات الخاصة، إيال الحظتو الفضاءات 
ديال القطارات هي تتطور في هذا املجال ونحن بصدد اقتناء بعض 
العربات اللي كلها غتكون جاهزة باش الناس ديال اإلحتياجات الخاصة 
يركبوها، أو عندنا واحد العدد ال بأس به اللي غيتعمم على الصعيد 
الوطني. أنا قلت مكاينش، غير الرباط والدار البيضاء عندنا الدراسات 
دابا ديال جرسيف، ديال سطات، ديال الصخيرات، ديال تازة باإلضافة 
إلى إنهاء البناء ديال بن جرير، أو ديال تاوريرت، بمعنى أنه هاذ املسألة 

تتعمم، ال�ضي ديال األمازيغية...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال الثاني عشر وهو سؤال آني حول 
وقوف وتوقف الحافالت بالطرق السيارة للسيدات والسادة النواب من 

الفريق الحركي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

ا أائبلا وي لعب لا ذزيزلكوسكوس:

شكرا، السؤال املوجه ليكم السيد كاتب الدولة هو حول وقوف 
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وتوقف الحافالت على الطريق السيار وهو ما يشكل ذلك من خطورة 
على مستعملي هاذ الطرق شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

األمر واضح، القوانين املدونة 52.05 كما غيرت وتممت ب 114.16 
استثنائية ضرورية  حالة  في  إال  بالتوقف  وال  بالوقوف  لها  تسمح  ال 
وتسمى بالحاالت القصوى، وما عدا ذلك فالحافلة كتم�ضي للمحجز 
وليس فقط الحافالت حتى السيارات الخاصة ما�ضي في... ما خصهاش 

توقف إال إال في الحاالت الضرورية القصوى.

داخل  املراقبة  ديال  املراقبة  ديال  بالفعل  إشكال  كاين  اليوم 
الفضاءات، احنا عندنا وحدات متنقلة وتعمل ليل نهار 24/24 على 
أساس أنها إيال لقات �ضي واحد تتقوم بالواجب، لكن اليوم في إطار ما 
هو مستقبلي عندنا اليوم رادارات اللي غادي تكون بإمكانها أنه جميع 
وغير  متوقف  واحد  كل  لينا  يبان  غادي  املغرب  ديال   l›autoroute
متوقف باش يتم مباشرة على أنه يتم التعامل معه وفق النصوص اللي 
هي قانونية مباشرة وهذا في املستقبل القريب إن شاء هللا ربي العاملين، 

شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا ذزيزلكوسكوس:

شكرالا وي لكاتبلا  ق ل،

هنا السيد كاتب الدولة أنا كنهضر على واحد املجموعة ديال النقط 
اليوم عبارة عن محطات طرقية، يعني الحافالت  اللي هي اصبحات 
كتوقف، كتركب مسافرين وكتنزل مسافرين، وهاذ املسافرين باألمتعة 
ديالهم أو السيارات ديال كيتسناوهم في جنبات ديال الطرق السيار، 
يعني نخليكم تخيلو معايا السيد كاتب الدولة الخطورة ديال األمر. 
يعني نعطي مثال ديال واحد النقطة اللي جات ما بين الطريق السيار 
تازة-فاس بالضبط عند محطة األداء ديال تاهلة، عندك هاذ النقطة 
كيفما قلت ليكم السيد كاتب الدولة يعني عبارة عن محطة طرقية، 
املسافرين كيجيو كينزلو من تم أو يركبو من تم والسيارات كينتظروهم 
وهاذ ال�ضي كتعرفو بالخطورة ديال هاذ األمر السيد كاتب الدولة، لذا 
كنطلبو منكم السيد كاتب الدولة معالجة هاذ األمر مع مختلف املصالح 

اللي عندها صلة باملوضوع وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الوزير تفضلوا.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

نحرص السيد الرئيس وخاصة فهاذ النقطة اللي تفضل بها السيد 
النائب على أساس أنه يكون زجر ملا هو كائن اآلن في القانون، قلت اليوم 
بقدر ما يطلب من الوزارة ومن الطرق السيارة على أنها تقوم بالواجب 
بقدر ما املواطن هو الذي يفرض في كثير من األحيان على صاحب الحافلة 
بأن يقف واملرة الجاية إذا لم يقف ما غاديش يم�ضي معاه بقدر ما داك 
صاحب الحافلة عاود والسائق تيعمل عاود وتيقولك أنا بالفعل فإذن 
هي جزء منها نحن نتحمل مسؤولياتنا باش نقومو بالواجب، لكن أيضا 

في إطار التحسيس الجماعي أنا نتمنى على أنه املسافرين...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، ونأتي على آخر سؤال في هذا القطاع السؤال 
الثالث عشر سؤال آني متعلق بتأطير قطاع النقل الغير املهيكل للسادة 
والسيدات النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي فلتتفضل السيدة 

النائبة مشكورة.

ا أائبللا وي 9لميأللا طا بي:

ثالثية  النقل  وسيلة  السؤال حول  نطرحو  الدولة،  كاتب  السيد 
والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  عن   ،»triporteur« املسماة  العجالت 
الوسيلة  هاذ  تزايد  من  للحد  وزارتكم  ستتخذها  التي  اإلستعجالية 

وكذلك لتأطير هذا القطاع؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنجيبلبو يف،لكاتبلا  ق لل  ىلقزيرلا تجهيزل
قا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفلبا أول:

شكرالا وي لا رئيس،

هذا أيضا السيد الرئيس مجال اللي من الناحية القانونية هو فيه 
جميع النصوص القانونية سواء كانت في املدونة 52.05 والتي تتحدث 
على تريبورتورات اللي عندهم 3 ولكن أيضا على الرباعي واللي عندو 
عموما أكثر من 50 سنتمتر مكعب وال أقل وال أكثر، اللي جاءت اإلضافات 
النوعية اللي جاب التعديل ديال املدونة هو أنه زاد قيود على هؤالء باش 
يكون عندهم من اليوم حتى اللوحة مينيرالوجية اللي هي ضرورية باش 
يشدو يمشيو يكونو في إطار القانون، وأيضا اليوم كاين التدقيق ديال 
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الفحص التقني اللي ولى إجباري بالنسبة ألكثر من 50 سنتيمتر مكعب، 
 carte grise واللي وأصبح أيضا ضروري أنه تكون عندهم بطاقة رمادية
اللي يكون فيها نقل البضائع فقط، ماعدا ذلك من املمارسات املشينة 
بالفعل هي مدانة والتطبيق ديال القانون على خالف ما جاء على بعض 
لسان وسائل اإلعالم هللا يسامحها على أنه تم التمديد وأننا نحمل 
املسؤولية ألطراف أخرى، فالكل يجب أن يتحمل مسؤوليته وتطبيق 

القانون هو على الجميع شكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير تعقيب السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لميأللا طا بي:

السيد كاتب الدولة، ملا طرحنا هاذ السؤال طرحناه وأرواح شهداء 
هذا القطاع تسائلنا اليوم السيد كاتب الدولة، ما وقع في طنجة مؤخرا 
وفي عين عودة وأرواح األطفال والشباب بسبب هاذ وسيلة النقل التي 
نعتبرها وسيلة قتل وليست وسيلة نقل ألن ما تقوم به في تهديد للسالمة 
الطرقية وألرواح املواطنين وهي اآلن تنافس قطاعين مهيكلين قطاع نقل 
البشر وقطاع نقل كذلك البضائع خارج كل ضوابط قانونية، الخطير 
في األمر أنها ال تساير التطور الذي تطمح له بالدنا فيما يتعلق بالنقل 
العمومي، ال تساير كذلك طموح املواطنين في وسائل نقل عمومية تليق 
بهم. لذلك السيد كاتب الدولة، نعتبر أن هاذ الوسيلة إذا لم يتم الحد 

أوال من دخولها إلى املغرب فهي...

ا وي لرئيسلالجلولل:

نهاية هاذ القطاع شكرا  نأتي على  النائبة، وبذلك  شكرا السيدة 
للسيد كاتب الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.

إذن نمر إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
الحضرية  املراكز  تأهيل  حول  سؤال  عشر  الرابع  السؤال  املدينة، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل السيد النائب مشكورا.

ا أائبلا وي لعمرلخيير:

شكرالا وي لا رئيس،

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

رغم الجهود املبذولة لتأهيل املراكز الحضرية ألقاليم اململكة بما 
أن بعض  السكان، نالحظ  إليها  يتطلع  التي  املجالية  التنمية  يضمن 
األقاليم ال زالت تعاني من انعدام التأهيل الحضري. فما هي التدابير 

املتخذة لتمكين هذه األقاليم من التأهيل الحضري؟ وهل لدى الحكومة 
برنامج محدد لهذه الغاية؟ وشكرا الرئيس .

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

شكرال كملا وي لا رئيس،

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

فعال تعلمون بأن هناك مجهود كبير بذل من قبل بالدنا من أجل 
تأهيل عدد من املراكز الحواضر، ولكن كذلك عدد من القرى. وفي هذا 
اإلتجاه هناك برامج اللي كتهم مختلف األقاليم، بدرجات متفاوتة لكن 
مختلف األقاليم، وعلى سبيل املثال يمكن نقول لك بأنه فقط منذ 
2012 أي عمر الحكومة السابقة، منذ ذلك الحين توقعات 140 اتفاقية 

اللي كتهم سياسة املدينة، أي املفهوم الجديد للتأهيل الحضري، وقبل 

ذلك توقعات 175 اتفاقية في مختلف األقاليم ديال البالد وكلها إما 

أنجزت، إما اآلن احنا في طور اإلنهاء من اإلنجاز ديالها.

وبالنسبة للتأهيل الحضري، يمكن ليا نقول ليكم بأنه هاذ البرنامج 

وصل ملا يزيد على 5 املليار ديال الدرهم في إطار غالف شامل ديال 8 

املليار تقريبا ديال الدرهم، أما بالنسبة لسياسة املدينة، فالغالف املالي 

العام هو 14 مليار ديال الدرهم، وفيها املساهمة ديال الوزارة ب55...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، التعقيب.

ا أائبلا وي لعب لا رحمانلخيير:

شكرالا وي لا وزير،

هي فعال ال يمكن ألحد أن ينكر املجهودات، هذه املجهودات التي 

تكلمتم عنها، ولكن باملقابل على الحكومة أن تعترف بأن العديد من 

أقاليم اململكة ومدنها ومراكزها وقراها لم تستفد من التأهيل الحضري، 

من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بما فيها السكن الالئق، يراعي 

فيه الطابع املعماري والخصوصيات املحلية والبيئية السليمة، وتحقيق 

التنمية البشرية املستدامة في شموليتها.

ا وي لرئيسلالجلول:

السيدة  النائب، هل هناك تعقيب إضافي، تفضلي  السيد  شكرا 

النائبة.
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ا أائبللا وي 9لمأيأللمودن:

السيد الوزير، وضعية شاذة تعيشها منطقة الرك األصفر بإقليم 
كلميم منذ أزيد من 10 سنوات نتيجة التماطل واالنتظارية التي طبعت 
تسوية هاذ امللف، رغم أن األمر يعني تم طرحه مرارا فهاذ الفضاء، رغم 
أنه يعني أكثر من 4000 أسرة بإقليم كلميم وهو حلمهم في الحصول 
على سكن الئق. نطلب منكم السيد الوزير، أنكم تسرعو في حلحلة هاذ 

امللف الذي لم يعد ينتظر الكثير من االنتظارية وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية تقدم 
به، نفس الفريق، عندكم تعقيب إضافي، تعقيبان إضافيان في نفس 

الفريق؟ ما يمكنش. إذن جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

في  مطروحة  عديدة  حاجيات  هناك  بالطبع  بأنه  للتأكيد  فقط 
مختلف األقاليم، ومختلف املراكز سواء كانت حضرية أو قروية، ولذلك 
احنا على أتم االستعداد ألجل العمل مع كل هذه املراكز طبقا لواحد 
في ذلك  بما  املقبلة  للخمس سنوات  بالنسبة  اللي غنعملوه  البرنامج 
بالنسبة لكلميم، علما بأن كلميم اشتغلنا فيها كثيرا واحنا مستعدين 
أننا نضيفو، ألن هاذ املشكل ديال األحياء الجديدة التي تنضاف هذه 

مسألة ال تنتهي فبالتالي فين ما...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير استنفذتم الوقت، السؤال الخامس عشر عن 
نزع امللكية والتصورات البديلة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائبة  الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال السيدة  من 

املحترمة تفضلي.. الصوت.

ا أائبللا وي 9لغيثللالحاتمي:

التي  اإلجراءات  وكذا  نسائلكم  امللكية  نزع  عن  الوزير،  السيد 
تعتمدها الحكومة لضمان حقوق املواطنين، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نحن نعلم في الحكومة بأنه رغم 
امللكية  بنزع  كيتعلق  اللي   81.07 رقم  جديد  قانوني  نص  هناك  أن 

واللي جاب واحد العدد ديال الضمانات ال بالنسبة لكل ما هو متعلق 
باملنفعة العامة وال بالنسبة لضمان حقوق املواطنين. ولكن هناك عدد 
من النقائص التأخر في األداء، عدد من املشاكل التي تطرح وعلى هذا 
األساس تم التزمت الحكومة باش تراجع هذه النصوص القانونية وهذا 
سنقوم به في القريب العاجل إن شاء هللا، كما أننا التزمنا باش نوضعو 
واحد اإلطار تنظيمي لتبسيط املساطر اإلدارية وتسريعها من أجل تجاوز 
املشاكل اللي مطروحة على هذا املستوى وسنسير في هذا االتجاه في 

القريب العاجل إن شاء هللا، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لغيثللالحاتمي:

التشريعية  الدورة  افتتاح  في  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
أكد جاللة امللك نصره هللا، »على أن نزع امللكية يجب أن يتم لضرورة 
املصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا لألسعار املعمول بها 
في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه« 
التراب  بإعداد  قوي  ارتباط  له  التعمير  الجاللة.  انتهى كالم صاحب 
العمومية  السياسات  لتنفيذ  األساسية  األدوات  من  ويعتبر  الوطني 
على املستوى املحلي، هناك إجراءات ومساطر في قانون 81 وفي ظهير 
مما  فضفاضة  املغربي  التشريع  في  تظل  العامة  املنفعة  أن  إال   ،82
يجعل اإلنحراف والشطط واردا، وقد رأينا هناك في عدة مناطق ملكية 
املواطنين واألرا�ضي الساللية تذهب إلى اإلستثمارات التجارية عوض 

املنفعة العامة.

فهناك  حالي،  يكون  الضرر  أن  يعتبر  التعويض  قضية  أن  كما 
غبن يطال املواطن بالنسبة للمستقبل وال يتم تحديد قيمة البناءات 
واألغراس، والتعويض يخضع للسلطة التقديرية وغالبا ال يكون عادال، 
ورغم الحد األدنى وهزالة التعويضات نجد املالك ينتظر سنوات عدة 
للتواصل بتعويضاته. لذا نتمنى من الحكومة أن تقوم بإجراءات فعالة 

وسريعة لتعويض املواطنين بمبلغ الئق في وقت مناسب، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيــد الوزيـــر.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

غير بسرعة فقط باش نقول بأنه فعال هذه املشاكل مطروحة في 
عدد من األقاليم ديال البالد، لكن عموما تعلمون أن وسط ما بين 
القضايا املرتبطة باملنفعة العامة واملواطنين هناك القضاء كما ينص 
على ذلك القانون، والقضاء في هذه القضايا املرتبطة بنزع امللكية، كثيرا 
ما يساير املطالب املعبر عنها من قبل املواطنين. املساطر معقدة تطرح 
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واحد العدد ديال اإلشكاليات علينا أن نبسط ذلك وأن نسرع هذا األمر 
وهذا ما سنقوم به في القريب كما قلت.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، سؤال عن غياب الحكامة في إنجاز وتتبع تصاميم التهيئة 
للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة املعاصرة فليتفضل السيد 

النائب مشكورا تفضل.

ا أائبلا وي لعب لالحقلا  فيق:

السيد الوزير، بالنسبة لتصاميم التهيئة واش الوزارة املعنية في 
القطاعات بالنسبة للمرافق االجتماعية والتعليمية واملرافق الصحة 
كيشاركوكم في خلقها وتسويتها؟ وال الوزارة كتقوم به بوحدها، شكرا 

السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

تصاميم  بأن  ويعلم  يسير مدن وجماعات  منكم  أن عدد  أعتقد 
التهيئة تتم بتشاور مع املنظومة املحلية سواء كانت املنتخبة منها أو باقي 
املتدخلين من مصالح غير ممركزة للوزارات، وبالتالي القضايا املرتبطة 
بعد  من  ونصل  املستويات  هذه  كل  مع  تناقش  مسألة  هي  باملرافق 
املسلسل ديال التشاور ديال اللجنة التقنية املحلية ثم ديال البحث 
العلني إلى الصيغة النهائية التي يتم اعتمادها، وذلك في إطار هاذ التفهم 
مع هاذ املنظومة املحلية، يمكن تكون بعض املشاكل إيال كانت عندكم 

البعض شيرو لنا إليها ومرحبا بكم.

ا وي لرئيسلالجلولل:

تعقيب السيد النائب من فريق األصالة املعاصرة.

ا أائبلا وي لعب لالحقلا  فيق:

ي كيتخلق تصميم التهيئة املرافق كلها ما 
ّ
السيد الوزير، املهم مل

كتخرجش للوجود أن وزارة التعليم وال الصحة وال هذا كلهم كتنتهي 
مدة الصالحية ديال تصميم التهيئة وبالتالي هاذ الحدائق كترجع تبنى 
بالصة املؤسسات كيكون وقع التنازل وتترجع كتبنى، نفس املؤسسات 
تترجع وتتعود بناية جوفاء بدون مصالح، فما عليك أنا مواطن بسيط 
يشري بقعة ديال األرض ويشوف جردة كاينة ويشوف ها فين غتكون 
كنمشيو  ي 

ّ
مل عليه؟  كنصبو  ما�ضي  تبنى  كتعاود  يجي  ي 

ّ
ومل املدرسة 

للمرافق اإلجتماعية املؤسسة كتصيب فيها 50 طفل في القسم، بأن 

الحكومة غير متضامنة، لكن هنا أين هو التضامن الحكومي باش تكون 
ي يكون ما بقاتش غيرتصميم التهيئة 

ّ
حكامة؟ الحكامة هي املواطن مل

ما بقاتش عندو مصداقية بصفة نهائية، ألن ما كينش �ضي حكامة وال 
مكانش تضامن حكومي أن يكون تتبع الوزارات املعنية يتبعو هذاك 
ال�ضي ويخرجوه للوجود هنا راه كنضحكو على املواطن، هنا املواطن 
راه كنصبو عليه، بال ما نرجعو للمنتخبين، املنتخبين ال حول لهم وال 
قوة، أنتما اللي عندكم الفلوس، الوزارة اللي عندها الفلوس، وسياسة 

املدينة سياسة خصك تديرو توازن...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

ال جيتي غير حتى األخر وأن احنا عندنا الفلوس، الفلوس باش نبنيو 
املدارس واملصحات واملالعب، أتعلمون بأن ذلك غير صحيح ولذلك 
كتعرفو املسطرة كيفاش كتم كتخصص واحد العدد ديال املجاالت 
من أجل هذه املرافق، ولكن هذا ما�ضي بالضرورة أن الوزارات املعنية 
عدد  فبالتالي  ذلك  تساير  ديالها  والبرمجة  الضرورية  األموال  عندها 
من هذه األرا�ضي ال يتم استغاللها واملادة 28 ديال القانون صريحة، 
واألرا�ضي  ديالها  املمتلكات  للناس  نرجعو  سنين   10 بعد  من  خصنا 
ديالها وكيمكن لها آنذاك تصّرف فيها فيما ال يشبه أو ال يطابق ما 
كانت مخصصة له أي مرفق، بمعنى أنه تيمكن يخصصها ل�ضيء آخر 
هذا القانون يتعين أننا نطبقوه، واش البرمجة هي هاذيك وال ما�ضي هي 

هاذيك؟ هذه مسؤولية...

ا وي لرئيسلالجلولل:

التهيئة  مخططات  إشكاالت  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الحضرية 

والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لعائ للأي بوش:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

نسائلكم عن ما هي اإلجراءات التنظيمية والعملية التي تعتزمون 
مشاريع  على  املواطنين  تعرضات  مع  اإليجابي  للتفاعل  اتخاذها 
مخططات التهيئة الحضرية مثل ما هو حاصل ببعض املدن وببعض 
املراكز الصاعدة جماعة الدراركة بعمالة أكادير- إداوتنان نموذجا؟ ما 
هي ضمانات عدم التالعب بوثائق التعمير وجعلها وسيلة لإلغتناء الغير 

املشروع أو ضرب لحق امللكية الفردية؟ شكرا السيد الوزير.
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ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

أعتقد أنكم كتطرحو إشكالية من اإلشكاليات الكبيرة املطروحة 
على مستوى التعامل مع وثائق التعمير، بالطبع ملا كنجيو نوضعو وثيقة 
ديال التعمير هناك عدد من التعرضات التي تطرح في هذا الباب سواء 
من مواطنين أو من أوساط أخرى، نتعامل مع ذلك بناء على التشاور 
اللي كيكون مع مختلف املستويات، املستوى املحلي كنعاود نذكر ذلك 
ثم كنعرضو هاذ ال�ضي على اللجنة التقنية املحلية كتنبثق واحد العدد 
ديال املالحظات كنمشيو للجماعات جماعة كتناقش فهاذ ال�ضي كامل 
كتعاود تدير املالحظات ديالها، ثم كنشرو كنديرو البحث العلني وفي 
إطار البحث العلني كنعاود نتوصلو واحد العدد ديال املالحظات وملا 
كنتوصلو بهاذ املالحظات كتكون لجنة مركزية ولجنة مركزية كتسعى 

إلى البت في هذه املالحظات في النهاية.

اآلن، أن تكون هناك بعض النوايا السيئة من قبل بعض األوساط 
هذا وارد، لكن نحن نطبق القانون على أساس أننا كنحاولو ناخذو بعين 
اإلعتبار كل ما هو قابل أننا ناخذوه بعين االعتبار. في بعض األحيان األمر 
كيتعلق بمئات الطلبات كتجينا من أحياء اللي هي كانت في األصل غير 
قانونية فوضوية وبالتالي من الصعب جدا أن نتعامل معها ألنها كتجي 
واحد الواقع وخصنا نقننوه، خصنا نردوه شرعي أو نردوه قانوني ولذلك 
هناك صعوبة حقيقية للتعامل، مع ذلك اليوم نسعى إلى أن نساير 

تعمير من نوع آخر تعمير تشاركي...

ا وي لرئيسلالجلول:

النائب  السيد  النائبة..  للسيدة  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضل.

ا أائبلا وي لموحلرج اسي:

شكرالا وي لا وزير،

السيد  املجال  هذا  في  تعمل  التي  املؤسسات  جميع  نشكر  كما 
الوزير، هناك إشكاالت يعني كبيرة بزاف. املسألة األولى اللي نشير لها 
السيد الوزير هي القضية ديال العدالة العقارية، وتنعرفو أن في هذه 
التصاميم بعض املرات تنوجدو ناس تنعطيوهم خير موالنا من 4 د 
ليطاجات وغيرها، وبعض الناس تناخذو لهم كلو العقار نديروه مرافق؛

املسألة الثانية، اإلستثناءات السيد الوزير، اللي رجعات اليوم هي 
في الحقيقة القاعدة وتتكون موراها واحد الضغوطات ولوبيات اللي 
تتخلي ما بقى عندو معنى ذاك املخططات اللي دارت على أسس علمية 

وتقنية ودراسات؛

املسألة الثالثة، السيد الوزير، هي القضية ديال أن اليوم تنديرو 
اللي  املخططات  ننجزو هذاك  10 سنين عاد  تنبقاو  لكن  الدراسات 

تيجعل أن ليست مالئمة لهاذ...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ الجواب السيد الوزير استنفذتم 
الوقت.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

جملة إال اسمحتيو فقد باش نقول بأن نسيت ما نتكلم على العدالة 
التعميرية، اليوم من الضروري أننا نلقاو الحل واحد ملا كنجيو نديرو 
له  كنحيدو  آخر  وواحد  كيغنيه هللا،  جديدة  التعمير  ديال  تصاميم 

األرض ديالو ألغراض لذلك نساير الطرح اللي كيقول بأن...

ا وي لرئيسلالجلول:

بخدمات  متعلق  الثامن عشر  السؤال  امللف  هذا  في  آخر سؤال 

الشباك الوحيد في مجال السكنى والتعمير للسيدات والسادة النواب 

النائب  السيد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

مشكورا. تفضلوا.

ا أائبلا وي لمحم لالحجير9:

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن الخدمات التي يقدمها الشباك 

الوحيد في مجال السكنى والتعمير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

في 2013 إيال اسمحتيو السيد النائب املحترم، دخلنا ضابط عام 
ديال البناء جديد اللي من خالله حدثنا الشباك الوحيد، باش نكون 

منفذ  هذا  األمر  هاذ  املدن  من  عدد  في  نطولش.  وما  معاكم  صريح 

والشباك الوحيد كيتم�ضى، في مدن أخرى وكأننا في الوضع السابق 

بمعنى أننا لم نتقدم كثيرا على هاذ املستوى، لذلك نحن اآلن نساير على 

أساس الوصول إلى التدبير الالمادي ديال جميع الطلبات اللي كيقدموها 

املواطنين، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، هاذ األمر م�ّضي في بعض 

يش أبدا واحنا اآلن كنسايرو منطقة بمنطقة من أجل 
ّ

املناطق ما مش

أننا نتوفرو فعال على شباك وحيد الذي يشتغل.
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ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب، السيد النائب تفضل تعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لالحجير9:

السيد الوزير، في الحقيقة يمكن يكفينا ما تقولون، يمكن باش اللي 
كتقولو ولكن كيفاش نعالجوه؟ طبعا املعالجة ديالو بين أيديكم ويمكن 
احنا حتى احنا على مستوى هاذ املجلس يمكن خصنا نساهمو وبقوة. 
ولكن الواقع السيد الوزير، هو أنه عندما نتكلم عن السكنى هي الكرامة 
ديال املواطنين، التعمير هو التنمية وهو العيش يعني هو كل �ضيء، لذلك 
هاذ الشباك الوحيد معطل، ضابط البناء معطل، باش تبني فراس 
الجبل وال في البادية إشكال، جات الحكومة مشكورة كتقول غاتقدم 
يعني تصاميم مجانية، إشكالية العقار مطروحة، ڭطار وال نصف ڭطار 
وال 2000 متر وال �ضي حاجة كاين أسر اللي عندها بقع أرضية صغيرة 
جدا، عندها ميترو ديال د البالد ميمكن لهاش تبني فيها، وبالتالي كاين 
إلى  املناطق  في بعض  الوكاالت الحضرية تحولت  أخطر من ذلك أن 
مفرمل للتنمية أو إلى تجاوب مع جهة ضد جهة و بالتالي هاذ العملية 
خاص نقطعو معاها بشكل نهائي باش يمكن أيضا كاين أقاليم فيها أكثر 
من 700.000 نسمة بحال تاونات ما فيهاش وكالة حضرية و بالتالي.. 
ديال  املادية  وباملساهمة  الحضرية  الوكالة  دارتها  تعمير  وثائق  كاين 
الوكالة الحضرية وديال الدولة وديال الجماعات وال تصميم وال رخصة 
تحطات فيها، وبالتالي هذا عبث، هذا هدر املال العام، ملاذا نذهب في 
هذا السياق خاصنا نوقفو مع نفسنا ونقولو كفى خاص نمشيو رأسا 
إلصالح هاذ املنظومة باش يمكن نضمنو سكن في املستوى املطلوب وفي 
نفس الوقت نجاوبو على اإلشكاالت الكثيرة اللي معطلة هاذ الشباك 

الوحيد اللي كنا كنتظرو أنه يجاوب على كل...

ا وي لرئيسلالجلولل:

الفريق  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي، تفضل.

ا أائبلا وي ليوسفلح هم:

اللجنة  ديال  الدور  ديال  بسيط  إضافي  تعقيب  الوزير،  السيد 
االستثنائية بالنسبة لتبسيط املسطرة في مجال املشاريع الكبرى.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد الوزير كاين 
شكون؟ فريق العدالة والتنمية تفضل.

ا أائبلا وي لصالحلاملا وكي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

السيد الوزير، نشكركم ومن خاللكم نشكر الحكومة السابقة على 
ما قدمتموه للحواضر املغربية على مستوى سياسة املدينة وعلى مستوى 
التخطيط وعلى مستوى كذلك بعض الشباك يعني املوحد أو الوحيد. 
مدينة أكادير تفتخر أن لها هاذ الشباك، تفتخر كذلك أنها استفادت 
بعض ال�ضيء أقول بعض ال�ضيء من سياسة املدينة، السيد الوزير 
ننتظركم إن شاء هللا في اتفاقية جديدة تستفيد منها أكادير واملناطق 

يعني القريبة منها، ألن أكادير كمدينة تعرفونها تستحق األكثر وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

ليس هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن جواب السيد الوزير تفضل.

ا وي لمحم لنبيللبنلعب لهللالقزيرلإع ادلا ترابلا وطنيل
قا تذميرلقاإلسكانلقسياسللامل يأل:

الوكاالت  عند  اللي  التعليمات  جهة  من  بأنه  نقول  باش  بسرعة 
الحضرية اليوم هو أن تتعامل طبعا طبقا للقانون، القوانين املوجودة 
اللي البعض منها غنراجعوه، تتعاون وأن تشجع اإلستثمار وأن تساعد 
املواطنين، ولذلك ال�ضي اللبار هللا يخليك هداك املوضوع أزلي ديالك 
راه احنا تناقشنا فيه 70 ألف مرة، وخلينا دابا وخليني هللا يخليك 
هللا يخليك أ ال�ضي اللبار، لذلك احنا مستعدين أن نجد الحلول لكل 

القضايا اللي قابلة أننا نوجدو لها الحلول طبقا للقانون.

فيما يتعلق باملسطرة اإلستثنائية احنا أصال ما نريد الوصول إليه 
هو أنه ما تبقاش املسطرة اإلستثنائية، ألن مفروض أن القوانين ديال 
التعمير ديالنا والوثائق اللي نتوفرو عليها أننا تجعلنا ما نبقاوش نلجأو 

للمساطير اإلستثنائية شكرا لكم.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
إلى القطاع املكلف باملاء، سؤال عن السياسة املائية ببالدنا للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة 

السيد النائب مشكورا.

ا أائبلا وي لحمادلآي2لباها:

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن السياسة املائية ببالدنا وعن إقليم 
زاكورة بصفة خاصة.

ا وي لرئيسلالجلولل:

تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلامللكفللباملاء:

شكرالا وي لا رئيس،
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ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

السياسة الوطنية املائية هي سياسة دائما كانت استباقية وتتسم 
باالستشعار عن بعد بالخصوص عن طريق تعبئة املوارد املائية من 
أجل استغاللها في فترات الجفاف، زاكورة السيد النائب املحترم بالفعل 
هاذ املشكل وقفت عليه شخصيا خالل الثالث سنوات األخيرة واللي في 
الواقع الساكنة املحلية تعاني األمرين من جراء إنعدام أو ندرة املوارد 
والتي  املنطقة  في  املتواجدة  الوحيدة  املائية  الفرشة  وشحها،  املائية 
جودة مياهها صالحة للشرب هي فرشاة »الفايجة« لألسف يعني تعرف 
واحد اإلستهالك مفرط نظرا للزراعات املحلية مما أثر سلبا عن تزويد 
الساكنة بالعالم القروي. وملعالجة هاذ املشكل احنا خرجنا منظومة 
مائية محلية كتوفر على 3 السدود: سد املنصور الذهبي، سد تيويين، 
وسد أكدز اآلن في طور اإلنجاز، واللي من شأن هاذ املنظومة املائية أنها 
تشكل إجابة في األمد املتوسط والبعيد شمولية ملشكل املاء الصالح 
للشرب بالجنوب الشرقي وبالخصوص بإقليم زاكورة، شكرا لكم السيد 

النائب.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، التعقيب.

ا أائبلا وي لحمادلآي2لباها:

شكرالا وي 9لا وزير9،

زاكورة  ديال  الساكنة  وباسم  أوال  ديالك،  الجواب  على  شكرا 
الحقيقة  في  اللي  أكدز  ديال  السد  إنجاز  في  السرعة  على  تنشكروك 
تنتمناو ألنه الطموح  بقيتي معانا في الوعد، وكذلك السيدة الوزيرة 
ديال الساكنة ديال زاكورة بصفة عامة جميع الجماعات اللي تتعاني 
وهو التزود من سد تويين اللي تقدم لصاحب الجاللة، بأنه غادي يزود 
اإلقليم ديال ورزازات وزاكورة وهاذي من 2010، وباقي ما شفت حتى 
�ضي حاجة ما تّدارمن تما. بغينا اإلسراع بالدراسات وإنجاز املشروع 
األول انطالقا من سد أكدز في انتظار الشطر الثاني ديال سد تويين 
اللي السيدة الوزيرة كنبلغوك والساكنة ديال زاكورة راه تتشبث بهاذ 
املشروع اللي تقدم لصاحب الجاللة، ثم السيدة الوزيرة احنا في املغرب 
بصفة عامة أنه واحد العدد ديال املناطق تتعاني من جراء الحلول 
املحلية، الحلول الترقيعية خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، كيفاش 
املواطن  اللي  الحرارة  اللي كتعاني من شدة  املناطق  الوزيرة  السيدة 
تيعرف 50 درجة ديال الحرارة وما عندو املاء، كيفاش ما بغيناش راسو 
الوزيرة  السيدة  منكم  بغينا  االحتجاجات  ضد  احنا  وتنقولو  يغلي؟ 

اإلسراع في إنجاز هاذ املشاريع...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب 
املجموعة ؟ تفضل.

ا أائبلا وي لرشي لالحموني:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نثمن املجهودات اللي كتقومو بها والزيارة امليدانية 
فهاذ املجال. عندنا ملتمس السيدة الوزيرة، بالنسبة للدوائر السقوية 
التابعة إلقليم بوملان على نهر ملوية ميسور، أوطاط الحاج، وتادرت 
آالف  الري، عدد من  ديال  املياه  في  األزمة  واحد  والقصابي كتعيش 

الهكتارات السيدة الوزيرة مهددة يعني بالعطش.

االلتماس الثاني السيدة الوزيرة، هو اإلستجابة للملتمسات ديالنا 
لسد »شوف شرق« وسد »شق األرض« وهو جزء من الحل اللي يمكن 

لنا نحافظو به على املياه اللي ...

ا وي لرئيسلالجلول:

فريق  النائب  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكران 
األصالة املعاصرة.

ا أائبلا وي لإدريسلأققمني:

شكرالا وي لا رئيس،

غك وتبلغي الحكومة بأن اآلن إيال 
ّ
السيدة كاتبة الدولة، بغيت نبل

عندكم سياسة استباقية في املاء البارح واليوم راه الناس بال ماء في إقليم 
فيجيج في، إقليم بوملان، في إقليم أزيالل وفي الجنوب الشرقي كلو، راه 

ش واش غادي...
ّ
ما لقاوش املاء يشربوه والجماعات املحلية راه ما قدا

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، استنفدتم الوقت استنفدتم حصتكم في الوقت اإلضافي، 
هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلامللكفللباملاء:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

بدوري أشكركم على هذا التفاعل املتعلق بندرة املياه في الخصوص 
فهاذ الفترة ديال الصيف اللي كتعرف واحد اإلرتفاع في الطلب وتتعرف 
أيضا نقص في القدرة اإلنتاجية لبعض املصادر ديال املياه. احنا نتابع 
يعني الحالة في كل منطقة كاينة لجنة كتشتغل يوميا على هاذ املسألة، 
ما يقع على صعيد امليدان وما يروج في بعض األحيان إعالميا على أنه 
أزمة أو ثورة عطش أو انتفاضة عطش، وفي الواقع ال عالقة له بأزمة 
عطش ولكن هناك خصاص في بعض املناطق نعترف بأنه كاين خصاص 
على مستوى بعض املناطق في 37 مركز عرفت اضطرابات محدودة على 
وكنلقاو  األمر  متبعين  واحنا  للشرب،  الصالح  باملاء  التزويد  مستوى 
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حلول وكنتقلو لعين املكان باش نجبرو حلول أيضا مع الساكنة املحلية 
وبالخصوص مع املنتخبون خص، غير شوية ديال الصبر من الجانبين 

واحنا يعني ما جالسين في املكاتب ديالنا نتابع األمر عن كثب.

فيما يخص التزويد بسد تويين السيد النائب املحترم كان عندنا 
في سد  تويين غيطلق  في سد  يعني  لكم منظومة،  بدينا  احنا  نقاش 
 des في أكد ز، كاين  الذهبي غيطلق  املنصور  الذهبي وسد  املنصور 
تويين غيوصل  املائية، سد  املنشآت  lachers غيدوزو عبر ثالثة هاذ 

إلقليم زاكورة...

ا وي لرئيسلالجلولل:

السؤال  إلى  نمر  وقتكم،  استنفدتم  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
املوالي حول املاء الصالح للشرب في البوادي واألحياء الهامشية للمدن، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتقدم السيد النائب مشكورا، تفضلوا.

ا أائبلا وي ليوسفلهوار:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

فال يختلف اثنان عن أهمية املاء في االستهالك اليومي للمواطن، 
التوزيع والتدبير ديالو  نادرة وسوء  واملاء الصالح للشرب يعد عملة 

كيهدد العديد من املناطق في املغرب.

املاء  انقطاعات  وراء  األسباب  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم 
يشتكي  كما  إقليم وجدة-أنكاد،  في  واملناطق  الدواوير  من  العديد  في 
الساكنة غالء الفواتير ديال املاء، نسائلكم السيد الوزيرة أيضا عن 
التدابير املتخذة من طرف وزارتكم للحد من الظروف البيئية للمحيط 
ديال املصدر ديال املياه وخاصة كنعرفو بأن البوادي املصدر ديالها من 

املياه هما اآلبار، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلامللكفللباملاء:

النائب  تفضل  اللي  السؤال  هو  ما�ضي  به  توصلت  اللي  السؤال 
بطرحه، ولكن على أي املشكل ديال املا تحدثي على املشكل د املا في 
وجدة-أنكاد، أنا في علمي ما كاينش هناك انقطاع على مستوى وجدة-
أنكاد، أنا كان عندي قبل أسبوعين زيارة وجلسة عمل مع السيد الوالي 
والسادة املنتخبين على مستوى والية وجدة، إال أنه يجب أن نسجل بأن 

حوض ملوية عرف واحد العجز مهول على مستوى التساقطات املطرية 
كيتزودو  اللي   3 السدود ب  على مستوى حقينة  انعكس سلبا  اللي 
اللي متواجدين في العالية وفي ساكنة حوض ملوية نسبة امللء تقريبا 
%17، الهدف األسا�ضي ديالنا على مستوى هاذ الجلسات العمل اللي 
عملناها هو نأمنو حاجيات األقاليم باملاء الصالح للشرب أوال، وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من االستثمارات الفالحية بدرجة أقل تعطى بالخصوص 
األهمية لألشجار املثمرة اللي في الواقع كتشغل واحد العدد مهول من 
اليد العاملة وضخت فيها الدولة والرأسمال الخاص استثمارات مهمة 
باتفاق أو شراكة مع جميع الشركاء، يمكن نقول  جدا. لدينا حلول 
بأننا لن يكون هناك مشكل على مستوى التزويد باملاء الصالح للشرب 

بالخصوص األقاليم الكبرى لحوض ملوية، شكرا لكم السيد النائب.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي ليوسفلهوار:

شكرالا وي لا رئيس،

كنتو السيدة الوزيرة، كنتو هادي جوج أسابيع في وجدة ولألسف 
ما توجهاتش لنا الدعوة باش ناقشو هاذ األمور تما ما اعرفتش املشكل 
فين. ولكن السيدة الوزيرة، بزاف ديال املغاربة كيموتو بالعطش، حتى 
في املناطق اللي كانت كتعرف واحد الوفرة ديال املياه فحتى هما الساكنة 
ديالها ما عندهمش املا فما بالك السيدة الوزيرة باألقاليم اللي جاية في 
الجنوب الشرقي. كنقول لك السيدة الوزيرة، حتى الدواوير والقرى ما 
زال كاين بعض القرى اللي مازال حدا إقليم وجدة ما زال ما مربوطاش 
بالشبكة ديال املاء الصالح للشرب وعلى سبيل املثال وهاذ الحمى اللي 
كتبعد على 30 كلم من وجدة، وحتى األحياء اللي كنلقاوها مرتبطة 
بالشبكة ديال املاء الصالح للشرب فكنلقاو الجودة ديال املياه ديالها 
ما صالحاش كتسبب بزاف ديال األمراض وكتشكل خطر على الصحة 

ديال اإلنسان.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ األخ من العدالة 

والتنمية تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لعمرلاحمين:

كتعاني  اللي  األقاليم  من  أيضا  ميدلت  إقليم  الوزيرة،  السيدة 

نقص في هاذ املادة هاذي املاء الصالح للشرب، ونقولو على سبيل الذكر 

وبعض  أغبالو  الترابية  الجماعات  ديال  املركز  الحصر  سبيل  على  ال 

الدواوير من الجماعات الترابية آيت عياش خاصة من أيت أومغار نزوال 

مع القصور السفلى إلى غاية القنطرة اللي على الطريق الوطنية رقم 
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13. فكنلتمسو منكم السيدة الوزير، العمل على بناء سد على واد أبو 

حفص زايدة، وسد تحويلي بمنطقة فم الخنق بكرامة وكذلك سد على 

قرب »تيوزاكين«. ونظرا للجدية ديالكم السيدة الوزيرة، فهاذ املجال 

هذا كنلتمسو منكم أننا نعقدو واحد جلسة عمل على مستوى إقليم 

ميدلت يحضرها السيد العامل والسيد رئيس املجلس اإلقليمي السادة 

البرملانيين، والسادة رؤساء الجماعات الترابية باش نعالجو هاذ املشكل 

هذا بشكل شمولي وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل أفياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا أائبلاملحترم،

إقليم ميدلت يزود عن طريق سد الحسن الثاني اللي يعتبر الحل 

حتى هو لألقاليم اللي كتواجد في الساكنة وبالخصوص وجدة، الناظور، 

الدريوش، بركان، السعيدية اللي غيعزز املنظومة املائية. أنا مستعدة 

نعقد معكم جلسة عمل، يكفي فقط تحديد الوقت اللي يناسبنا جميع 

وعلى أتم االستعداد للتنقل لعين املكان شكرا لكم السيد النائب.

ا وي لرئيسلالجلول:

القروي  بالعالم  الصحي  الصرف  إشكالية  حول  سؤال  شكرا، 

للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب املحترم، تفضل.

ا أائبلا وي لملودلمهريل:

ا وي 9لكاتبللا  ق للاملحترمل،

املياه العادمة تبقى دون صرفها في قنوات التطهير السائل لجمعها 

ومعالجتها بعيدا عن التجمعات السكانية، مما يشكل تهديدا مباشرا 

هذا  وأمام  عامة.  وللبيئة  خاصة  املناطق  تلك  سكان  وحياة  لصحة 

الوضع املقلق، فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة، ما هي 

اإلجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل تحقيق إنجاز التطهير 

السائل للمناطق املعنية مع املواكبة لذلك املبادرات الرامية إلى تمكين 

التجمعات السكانية من اإلستفادة من املاء الصالح للشرب؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة جوابكم.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل أفياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

التطهير  مجال  في  الكثير  استثمر  املغرب  بالفعل  النائب،  السيد 
السائل على مستوى العالم الحضري أو ال على مستوى املدن واملراكز 
الحضرية، وصلت نسبة ديال الربط تقريبا %75 واللي كان عندها وقع 
على مستوى العيش ديال الساكنة إلى آخره...، إال أنه هناك تأخر جد 
مهم على مستوى الربط في العالم القروي فقط %10 من الساكنة 
القروية هي اللي مربوطة بأنظمة الصرف الصحي أو أنظمة التطهير 
السائل. واحنا كنشتغلو، املشكلة هو كانت إنعدام الرؤية املؤسسية 
نشتغل  اآلن  القروي،  بالعالم  السائل  التطهير  ديال  املنظومة  لهاذ 
احنا من جهتنا، عندنا واحد الغالف مالي ديال 190 مليون درهم اللي 
كنرصدوه لتقريبا 20 مركز سنويا في العالم القروي، وزارة الداخلية 
نفس ال�ضيء كتشتغل حتى هي من جهتها، نحن اآلن بصدد التنسيق مع 
 le plan national d’assainissement مصالح وزارة الداخلية باش داك
أو املخطط الوطني للتطهير السائل نجمعوه مع املخطط الوطني للتطهير 
السائل بالعالم القروي ما نبقاوش نفصلو ما بين عالم قروي وعالم 
حضري يكون مخطط وطني للتطهير السائل بعامله الحضري والقروي 
وبجزئه املتعلق بإعادة اإلستعمال ألن ال فرق بين العالم القروي والعالم 
الحضري، وخصوصا أن التطهير السائل يعد محدد لتوفر الساكنة على 
املاء الصالح للشرب، يعني واحد الشرط أسا�ضي باش يمكن يدخل 
أنظمة  تكون  القروية خص  الجماعات  لهاذ  الوطني  املكتب  الفاعل 
للتطهير السائل لتفادي مستوى تلوت الفرشة املائية، شكرا لكم السيد 

النائب.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيبكم السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لهللالمو�شى:

حول  الجديدة  ديالكم  الرؤية  هاذ  على  الوزيرة  السيدة  وشكرا 
الفوارق بين العاملين العالم القروي والحضري، إن شدة التباين بين 
والتكنولوجيا  التقنيات  على  ليس  كبيرة  تأثيرات  لها  العاملين  هذين 
الواجب اعتمادها بالقرى فحسب، ولكن كذلك على مستوى التخطيط 
والتدبير والتمويل وإشراك املستفيدين، فحين نتحدث عن الصرف 
الصحي بالعالم القروي يجب أن نستحضر أننا نستهدف حوالي 50% 

من الساكنة تقطن أزيد من 32 ألف دوار.

الترابية  الجماعات  إمكانيات  بكثير  يفوق  األمر  الوزيرة،  السيدة 
لهذا، يتعين على الحكومة التدخل بقوة لحل إشكالية الصرف الصحي 
بالعالم القروي، يتعين كذلك على املكتب الوطني للماء أن يضع تعريفة 
خاصة بالعالم القروي، ألن التعريفة الحالية السيدة الوزيرة سببت في 

كثير من االحتجاجات...
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ا وي لرئيسلالجلول:

كاتبة  السيدة  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الدولة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل أفياللل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

اللي  مركز   1200 كيشمل  املخطط  هذا  بالفعل  الرئيس،  السيد 
األسا�ضي هو  ولكن  السائل،  للتطهير  الوطني  املخطط  غايشملو هذا 
كنقومو باإلنجاز ديال مشاريع الربط ومشاريع املعالجة ولكن التدبير 

يعود باألساس للجماعات ألن ما يمكنش يكون هناك...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيدة كاتبة الدولة، استنفدتم الوقت. السؤال 22 سؤال 
آني عن تعميم التزود باملاء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد 

النائب مشكورا.

ا أائبلا وي لمحم لا بكاقي:

ا وي لا رئيس،

ا وي 9لا وزير9،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يعتبر الحصول على املاء حقا دستوريا لجميع املواطنات على قدم 
املساواة، ولكن لألسف الشديد نجد أن العديد من املناطق ال تزال 
تعرف نقصا حادا من املاء الشروب. فهل لدى الحكومة استراتيجية 
لترميم هذه املادة األساسية بعد التزامها في برنامجها باتخاذ التدابير 
الالزمة للرفع من معدل الربط الفردي بشبكة املاء الشروب؟ شكرا 

السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيدة الوزيرة.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افيالل،ل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

السيد النائب املحترم، أنه سوف يكون من اإلجحاف أو جلد الذات 
أن ننكر املجهودات اللي قامت بها سواء هاذ الحكومة أو الحكومات 
األخرى، على مستوى تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب في العالم 
القروي. في ظرف تقريبا 20 سنة، انتقلنا من %14 إلى %96، فيها جدال 
ألن كاين اللي ما كيقتنعش بأنه كاين %96 ولكن كاين هناك مجهود، 
التنمية  مؤشرات  على  انعكاس  عندو  كان  واللي  تقدم  هناك  كاين 

اإلجتماعية والتنمية البشرية على مستوى العالم القروي. اآلن كاين 
التضاريس  ديال  اللي هي عندها صعوبة  بالخصوص  املناطق  بعض 
وتشتت بعض األحيان دواوير، وانعدام أيضا املوارد املائية املحلية، اللي 
معدل الربط ديالها أقل معدل وطني. كاين منظومة لإلجابة بالخصوص 
على هاذ اإلختالالت أو هاذ النقص اللي تتعلق باإلهتمام بهاذ العالم 
القروي العميق، عن طريق رصد تقريبا واحد 700 مليون درهم، وإنشاء 
منظومات محلية وربطها باملنظومات الجهوية وبالخصوص القنوات 
الجهوية اللي كتكون محادية للمنشآت املائية الكبرى. شكرا لكم السيد 

النائب.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد9:

شكرالا وي لا رئيس،

بأنه  الوزيرة،  السيدة  نبلغكم  ما  البد  الوزيرة، صراحة  السيدة 
كاين إشكاالت كبيرة بالنسبة للمناطق القروية خاصة بالنسبة للرحل، 
وغادي نعطي 3 د األرقام فقط باش نبين ليكم بأن الناس كتعيش واحد 
األزمة حادة. أوال كاين الناس اللي كينطلقو مسافة ديال 50 حتى 60 
كيلومتر باش يسقيو املاء ديالهم في فصل الصيف، وهاذي راه حاالت 
معاشة؛ ثانيا أن هاذ الناس كاين فيهم اللي كيدير 24 ساعة باش ياخذ 

النوبة ديالو، وفي بعض األحيان خارج اإلقليم...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب من التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لمحم لأمغار:

اللي عطيتينا،  املعطيات  في  ما كنشكوش  احنا  الوزيرة،  السيدة 
ولكن اللي كنشوف أنا، على سبيل املثال اإلقليم ديال تازة، كيبان ليا 
بأنه هديك %4 هي اللي خاصة عندنا احنا. ومن هنا السيدة الوزيرة، 
املاء  من  املواطنين  ديال  االستفادة  ديال  التعميم  منكم  كنلتمسو 
الصالح الشرب، على جميع أرا�ضي اململكة، وعلى سبيل املثال هناك 
االحتجاجات،  سبب  وهو  للماء  محتاجة  هي  اللي  الجماعات  بعض 
جماعة الزراردة، جماعة بوشفاعة، جماعات أخرى بإقليم تازة. وهنا 
كنتلتمسو منكم مرة أخرى باش تعملو على أنه يكون توفير املاء على مدار 

الوقت وتجاوزالحلول الظرفية والوقتية.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد 
النائب، فريق العدالة والتنمية.
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ا أائبلا وي لإبراهيملبوغضن:

شكرالا وي لا وزير،

هاذ القضية ديال التعميم ديال املاء، السيدة الوزيرة هضرت على 
%96، أنا بغيت نذكرها بأن إقليم تيزنيت ما واصلش ل %80. حاليا 
كاين 378 دوار في إقليم تيزنيت غير مربوطين باملاء الصالح للشرب، من 
جميع الجماعات تقريبا: جماعة بونعمان، سيدي بوعبدلي، الساحل، 
الركادة، تافراوت، أنزي جميع جماعات اإلقليم غير يعني تعاني من هاذ 

املشكل هذا، هذا املشكل األول 378 دوار؛

املشكل الثاني، حتى الدواوير املربوطة باملاء الصالح للشرب تتعاني 
من اإلنقطاعات املتكررة، أحيانا تتوصل التسربات ديال املاء في العالم 

القروي شهور.

ا وي لرئيسلالجلولل:

إذن  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة كاتبة الدولة.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افيالل،ل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

غير خاصنا نعرفو جميع بأننا اآلن بصدد تدبير ندرة، ندرة املياه في إطار 
تدبير ضعف التساقطات أو العجز املسجل على مستوى التساقطات 
املطرية في السنين األخيرة. طبيعي جدا أنه تكون اضطرابات، راه في 
فيها اآلن  راه  اللي كتعرف فيضانات وأمطار طوفانية  البلدان  بعض 
إنقطاعات. ولكن اللي أسا�ضي هو أن كاين حلول، كاين حلول وفي بعض 
األحيان كنضطرو أننا نعبأو موارد مائية جوفية إضافية ونستبقو الزمن 
ونحفرو اآلبار ونجهزوها ونطلبو من السلطات في بعض األحيان تزود 
بعض املداشر بشاحنات صهريجية إلى آخره... خاص يكون واحد النوع 
ديال التعاون وواحد النوعد ديال التنسيق ما بين الجميع وفي إطار تدبير 
الندرة وتدبير الجفاف اللي كتعرفو بالدنا، نتمنى من هللا سبحانه وتعالى 

أنه يرحمنا في القريب العاجل شكرا لكم السادة النواب .

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، آخر سؤال في هذا القطاع وهو سؤال آني عن مآل إنجاز 
مشروع السد على واد أغريس للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم ال�ضي عدي.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة كاتبة الدولة، واد أغريس من أهم األودية التي تخترق إقليم 

الراشدية، حينما تكون السنة ممطرة حمولته تصل بعض لخطرات 
سبعة ديال املرات، املاء يضيع في صحراء الجزائر، بلغة واضحة واش 

غيكون البراج وال مغاديش يكون؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افيالل،ل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

نبغي قبل ما نقولك واش لغة واضحة، نبغي نأكد بأن هاذ املنطقة 
استثمرنا فيها الكثير جدا تقريبا 80 % من اإلستثمار توجهت ملنطقة 
الجنوب الشرقي وإقليم الراشدية عرف أكبر منشأة مائية اللي هو سد 
قدوسة على مستوى إقليم بودنيب واللي غيطى واحد الدفعة قوية 
متوسطة وصغيرة  إلى سدود  باإلضافة  باملنطقة،  الفالحي  لإلستثمار 
وسدود تلية أخرى. هاذ السد اللي تحدثي عليه على مستوى واد أغريس 
هو سد بالفعل مبرمج على مستوى املخطط الوطني للماء، ولكن خاصنا 
نعرفو بأن الدراسات اآلن التقنية أثبتت بأن الطبيعة الجيولوجية لهاذ 
السد مكونة من الكالكير اللي فيه تجوفات ومكونة من الجبس يعني ما 
يمكناش احنا نجيو ونبنيوا سد خاصنا تربة صحيحة اللي تحمل الثقل 
ديال هاذ املنشأة املائية. طلبا من مكتب الدراسات باش يبحث على 
محاور أخرى باش نشوفو املوقع املؤهل أنه يحتاضن هاذ السد، ولكن 
هو مبرمج إذا ما ثبت تقنيا أنه لن يشكل خطر على الساكنة، ما يمكناش 
املتواجدة  الساكنة  يعني عندو خطر على  يعمر ويكون  نبنيو سد وال 
بالسافلة ألن هاذ املسألة ما فيهاش اللعب فيها السالمة أوال وقبل كل 

�ضيء، شكرا لكم السيد النائب.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد النائب تفضلوا التعقيب.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

التاريخ يسجل ألن للتاريخ ذاكرة، أبريل 71 الخطاب التاريخي للملك 
الراحل الحسن الثاني في الراشدية، قال بأن من بعد ما غادي نساليو 
من اإلنجاز ديال سد الحسن الداخل على واد زيز غنديرو مباشرة سد 
ديال أغريس، وكان اإلكتتاب ديال املغاربة آنداك بجوج فرنك فقوالب 
ديال السكر، اإلكتتاب ديال املغاربة آنذاك، وبالتالي نحن نتفهم قساوة 
الطبيعة في مناخها وتضاريسها وتقلباتها، ال نتفهم هاذ القساوة ديال 
الحكومة على هداك اإلقليم، ربعة ديال األودية بالفعل كاين براج على 
قدوسة ديال الكير وكاين الحسن الداخل على القضية ديال زيز ولكن 
كاين الفضيحة الكبيرة اللي كاين ديال السد ديال تيمقيت، وبأنه يجب 
فتح تحقيق في هداك السد، أغريس ألن اإلعتمادات املالية موجودة 
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والدراسة اللي ّدارت هاذي 40 سنة بينات بأنه هذاك بالفعل ما�ضي 
صالح والش كتعاودو الدراسة دابا؟ بمعنى آخر هناك مؤامرة على هاديك 
املنطقة، هاديك املنطقة عرفات سنوات الرصاص، هاديك املنطقة 
عرفات هيئة اإلنصاف واملصالحة، كاين جبر الضرر الفردي أكيد ولكن 

يجب جبر الضرر الجماعي...

ا وي لرئيسلالجلول:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
تعقيب إضافي، السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل افيالل،ل ا ي ريل شرفاتل ا وي 9ل
ا تجهيزلقا أوللقا لوجوتيكلقاملاءلاملكلفللباملاء:

حشومة  املغربية  بالعامية  لك  أنقولها  املحترم،  النائب  السيد 
عليك تقول مؤامرة، حشومة عليك، ألن املنطقة اللي استثمرت فيها 
هي منطقة الجنوب الشرقي طيلة 3 سنوات، 5 د املرات اتنقلت لها 
السيد املحترم، و3 د السدود على 5 كلها في منطقة الجنوب الشرقي 
باعتراف السادة النواب وباعتراف الناس اللي كانوا موجودين وباعتراف 

السلطات وباعتراف العمال.

ا وي لرئيسلالجلول:

انتهينا  النائب  السيد  وبذلك  الدولة، شكرا  كاتبة  السيدة  شكرا 
السيد النائب ما عندكمش الكلمة.. نشكر السيدة كاتبة الدولة على 
حسن مساهمتكم في هاذ الجلسة. وننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون 
اإلسالمية.. السيد النائب، السيد النائب هللا يجازيك بخير.. ننتقل إلى.. 
ال�ضي  العدالة والتنمية..  السيد رئيس فريق  النواب،  السادة  اإلخوة 

عدي هللا يخليك هاذ النقاشات الثنائية ما عندنا ما نديرو بها.

ننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، السؤال حول التراجع 
عدد مدارس التعليم العتيق للسادة والسيدات النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب تفضل بطرح السؤال.

ا أائبلا وي لمحم لالحرفاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

مدارس  به  كتقوم  اللي  الكبير  الدور  من  بالرغم  الوزير،  السيد 
التعليم العتيق في تمكين التالميذ والطلبة املستفيدين منه من اإلتقان 
لحفظ كتاب هللا واكتساب العلوم الشرعية، فإن عدد هاذ املدارس في 

تراجع.

ا وي لرئيسلالجلول:

اسمح ليا السيد النائب، نوع من الهدوء في القاعة من فضلكم، 
السيد  السؤال  أعد  لبعضياتنا..  نستمعو  خاصنا  الهدوء  من  �ضيء 

النائب يتعاود التوقيت، تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لالحرفاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

إذن السيد الوزير املحترم، بالرغم قلنا من الدور الكبير اللي كتقوم 
به مدارس التعليم العتيق في تمكين التالميذ والطلبة املستفيدين منه 
في إتقان لحفظ كتاب هللا واكتساب العلوم الشرعية، فإن عدد هاذ 
املدارس في تراجع. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، على أسباب هذا 

التراجع، وخطة الوزارة لدعم وتقوية هذا النوع من التعليم، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضل السيد الوزير.

ا وي لأحم لا توفيقلقزيرلاةققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلا أائبات،

ا واد9لا أوابلاملحترمون،

أشكر السيد النائب املحترم على سؤاله، فيما يتعلق بتعليم القرآن 
الكريم ال يتراجع بل هو يزداد ويتضاعف كل سنة في حيث مئات اآلالف 

من التالميذ يوجدون في الكتاتيب القرآنية.

على  نص  الذي  الشريف  الظهير  العتيق،  بالتعليم  يتعلق  فيما 
إعادة هيكلته ينص على ترتيب املدارس وتعيينها، بمعنى أن مدرسة 
اللي  الثانوية  أو  اإلعدادية  أو  االبتدائية  املدرسة  العتيق هي  التعليم 
كطبق البرنامج وعندها الوسائل. عدد من هاذ املدارس ليس عندها 
وسائل إلدماج البرامج، الوزارة صنفتها كتاتيب قرآنية.. ومع ذلك فعدد 
التالميذ في التعليم العتيق ما بين 2012 كان 16 ألف أو17 ألف يعني 
تقريبا 17 ألف اآلن 32 ألف بمعنى عدد التالميذ الطلبة في اإلعدادي 

واالبتدائي والثانوي ازداد تقريبا بالضعف، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، التعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لتوفلل:

شكرالا وي لا وزير،

فيما يخص إنقاص أو تراجع عدد املؤسسات واملدارس العتيقة، 
هذا أمر بين للعيان من خالل تفحصنا لإلحصائيات من 2012 إلى اليوم 
يعني من 467 مؤسسة إلى 284، أي إنقاص لعدد املدارس العتيقة 
يمكن اعتباره حرمانا ألبناء وبنات عدد كبير ومتزايد من األسر املغربية 
إجتماعية  ألسباب  التعليم،  من  النوع  بهذا  وتمسكت  اختارت  التي 
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ومادية واختيارات فكرية، يمكن اعتبار كما قلت حرمانا لها من حق 
التعليم. وإذا أضفنا إلى هذا الدور املتميز الذي يقوم به التعليم العتيق 
في تحصين وتوطيد العمق الديني والوطني األصيل لهوية األمة ونشر قيم 
وتعاليم اإلسالم املبنية على الوسطية واالعتدال، فإن أمر تأهيل هذا 
القطاع والزيادة من عدد هذه املؤسسات وتأهيليها على مستوى البنية...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي 
للفريق االستقاللي، تفضل.

ا أائبلا وي لمحم لادلمو�شى:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

املدارس  تؤديه هذه  الذي  الروحي  للبعد  نظرا  التوجه،  نفس  في 
أسائل  القرآن.  املجموعة من حفظة  العتيقة وكذلك لخريجي واحد 
السيد الوزير، عن مآل ومصير املدرسة الذي قام بوضع حجر أساسها 
بإقليم الحوز منذ مدة، ما يعني مصيرها ومآلها لسنوات وخصص لها 
غالف مالي بحضور شخصيات من السودان وموريطانيا ومن البحرين، 
ما مآل هذه املدرسة في جماعة موالي ابراهيم، أسائلكم السيد الوزير 

املحترم؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير 
تفضل.

ا وي لأحم لا توفيقلقزيرلاةققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

أظن أنني شرحت أن هذه املدارس لم يقع فيها ال تراجع، لها في العدد 
وال في املضمون، هنالك إعادة هيكلة والتصنيف وهذا كل ما هنالك 

شكرا .

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول إنصاف مؤطرات محو 
األمية املتعاقدات مع وزارتكم، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة مشكورة.

ا أائبللا وي 9لنجيلل طفي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية املالية واإلدارية واإلجتماعية 
ملؤطرات محو األمية املتعاقدات مع وزارتكم املوقرة، وكذلك هذا داخل 
املغرب وكذلك القيمين الدينيين في الخارج الذين يقومون بعمل جبار 

من أجل تثبيت هوية املغاربة خارج بالدهم. وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ا وي لأحم لا توفيق،لقزيرلاالققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

ا وي لا رئيس،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلقا أائبات،

ا وي 9لاملحترمللا وي 9لا أائبل،

شكرا على سؤالك، يتلقى مؤطرو محاربة األمية تعويضا في إطار 
الساعات اإلضافية املنصوص عليها في الظهير الشريف املحدث للبرنامج 
والقرارات املتخذة لتطبيقه. وهذه الوضعية ال تخول ال صفة موظف 
وال صفة عون وال أي وضعية أخرى، فهي واضحة في أساس التعاقد 

وبمقت�ضى الظهير الشريف املذكور.

وحيث أن هذا البرنامج يجري في املساجد، فإن الوزارة تحرص على 
أن ال تشعر أي جهة بأن العمل فيه يمكن أن يكون مرتبطا بتأثير مهما 
كان داخل املساجد. ومع ذلك فغن الوزارة احتفظت بجميع املؤطرين 
في  5 دخلوا  في االنتخابات ولم ينجحوا، ما عدا  الذين شاركوا حتى 
أعضاء املجالس، وهذا فيه إجابة على الشق الثاني من السؤال الذي 

طرحتموه وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، التعقيب للسيدة النائبة تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 9لنزهللا يزي ي:

مع  املتعاقدات  األمية  محو  مؤطرات  تعرض  الوزير،  السيد 

وزارتكم على عالت شروط التعاقد، لهكذا تعسف يضرب السياسة 

املؤطرة  املذكرة  الوزير،  السيد  الصميم.  في  التعاقدية  الشغلية 

للفعل الالدستوري لوزارتكم، ال تناقض فقط الحقوق اإلقتصادية 

تناقض  بل   ،2011 دستور  كفلها  التي  والسياسية  واإلجتماعية 

عموما،  السياسية  املشاركة  تشجيع  إلى  الساعية  الدولة  مجهودات 

ولدى فئة النساء على وجه الخصوص، بل تناقض مقررات محو األمية 

الحاضة على تعزيز املشاركة السياسية.

السيد الوزير، هذه سابقة إذا لم تعالج ويتم إيجاد حل لها وإعادة 

له  من  كل  على  بموجبه  يمنع  لعرف  ستؤسس  الفئة  لهاذ  اإلعتبار 

تماس تأطيري بكثلة مهمة من املواطنين من مزاولة حقوقه السياسية 

كاألساتذة ال قدر هللا وخاصة املتعاقدون وغيرهم كثير. نحن نتفهم على 

أنه ال يجب استغالل دور العبادة للدعاية السياسية ولكنهما موضوعان 

مختلفان وال...
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ا وي لرئيسلالجلول:

من  هناك  هل  الوقت.  استنفدتم  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب، السيد الوزير تفضلوا.

ا وي لأحم لا توفيقلقزيرلاةققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

ا وي لا رئيسلاملحترم،

تكلمت على واحد القانون اللي كيضبط واحد الوضعية، ما عدا 
ذلك يعني ال أستطيع أن أتكلم فيه.

ا وي لرئسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تقييم مجهودات الوزارة 
للنهوض بوضعية األئمة والقيمين الدينيين للسيدات والسادة النواب 
بن  النائب  السيد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  املحترمين عن 

إبراهيم مرحبا تفضل.

ا أائبلا وي لعزيزلبنلابراهيم:

مرحبا بك.

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن تدابير وزارتكم للنهوض بأوضاع 
حاالت  تزايد  مبررات  عن  نسائلكم  كما  الدينيين،  والقيمين  األئمة 

التوقيف في حقهم؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد الوزير.

ا وي لأحم لا توفيقلقزيرلاةققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلا أائباتلا واد9لا أوابلاملحترمون،

مشتغلون  جميعا  جميعا،  نحن  املحترم،  النائب  للسيد  الشكر 
منشغلون ومشغولون ومشتغلون باستمرار بالوضعية املادية للقيمين 
الدينيين، لهم مكافآت شهرية قدرها األدنى 1100 درهم بالنسبة للذين 
يتلقون مكافآت من الجماعات أو من املحسنين، يستفيدون من تغطية 
%40 من  ألف،   244 القيمين وذويهم:  كاملة تشمل مجموع  صحية 
األئمة لهم سكن وظيفي، يتلقون تعويضا عن الخطابة واألذان، يتلقون 
تعويضا عن التكوين مرتين في الشهر، يبحث لهم، نبحث لهم عن املزيد 

على صعيد ميزانية الدولة وعلى أصعدة أخرى.

باإللتزامات  اإلختالل  عن  ناتجة  إليها  تشيرون  التي  التوقيفات 
املنصوص عليها في املواد 7 و8 و9 من الظهير الشريف املنظم ملهام 

القيمين الدينيين، تم عزل 16 إماما وخطيبا من 52 ألف، 5 حاالت 
منها  وكل  بالثوابت،  املخل  بالنشاط   5 بالتزوير،   6 باملروءة،  تتعلق 

تكليف معلل ومبلغ بطرق إدارية شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، السيد النائب تفضل.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلقربال:

شكرالا وي لا رئيس،

الشأن الديني في املغرب عرف واحد التطور، واصبح مدرسة يقتدى 
تكلمتو  اللي  املكافآت  السوداء هي  النقطة  لكن  داخليا وخارجيا.  به 
عليها السيد الوزير فيما يتعلق باإلخوان ديالنا القيمين الدينين، واحنا 
متفقين معاك، بين 500 درهم و2500 درهم هذا ال يعقل. اليوم عندنا 
ناس عندهم املاستر، عندهم الدكتوراه، عندهم اإلجازة، ناس عندهم 
معاك،  متفقين  احنا  الوزير،  السيد  لك  تنقول  أنا  قديما،  العاملية 
 ،un bureau d’étudesغتقول لنا الفلوس ما كاينينش، ولكن فكر، دير
دير �ضي اقتراح، جيبو لينا هنايا واحنا غادي نكون معاك، ألن هاذ الناس 
تيعلمونا  الناس  املغاربة جميعا، هاذ  الروحي ديال  الجانب  حافظين 
القيم، هاذ الناس من القيم هو العدل، العدل نطبقو أوال على هاذ 
الناس، أنا تّداكرت مع ناس في كندا وقالوا لي كاين واحد العائد ديال 
الضريبة كيتعطى لرجل الدين، سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا أو 
كان مسلما، تيوصل حتى ل 15 ألف درهم مغربية. ال السيد الوزير، 
يعني، يجب أن تفكروا وتديرو لجان وتقدمو لنا اقتراح، كانوا ناس فئات 
عندنا هنا وعندهم مشاكل مالية، وتم التفكير في إطار حكومي في إطار 
يعني تعبوي، هاذي قضية، قضية ديال املغاربة كلهم جميعا، وسنكون 

معك وجميع النواب غادي يصوتوا على هاذ ال�ضي اللي تتقول.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة 
الفريق اإلستقاللي.

ا أائبللا وي 9لخ يجللرضواني:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، ال يسعني إال أدافع عن األئمة أو القيمين الدينيين 
وبالخصوص في العالم القروي واملناطق النائية الجبلية اللي هي يعني 

فيها واحد الساكنة اللي هي هشة وفقيرة.

السيد الوزير، خاصكم تعرفو بأن اإلمام في املنطقة الجبلية هو 
يعني في رحمة ديال هاذ الساكنة إيال شفنا قيمة التعويض اللي كتعطى 
لو 1100 درهم وهذا يعني آش غيق�ضي ليه في االستقرار ديالو املادي 
والنف�ضي، بالتالي كنطالبو إلى رفع هاذ التعويضات لهاذ الفئة على األقل 
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إلى املستوى األدنى لألجور. السيد الوزير، كاين مجموعة من االختالالت 
هاذ الشرط كذلك تراجع واحد النسبة اللي هي كبيرة، كنالحظو كذلك 

بأن النوبة اللي كان كيتعتمد عليها...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير الجواب ديالكم.

ا وي لأحم لا توفيقلقزيرلاةققافلقا  ؤقنلاإلسالميل:

الذي يمكن أن أضيفه هو أننا متفقون على أن هذه الفئة ينبغي أن 
تصل مكافآتها إلى ما هو يعني مناسب ومعقول. وهذا يعني نجتهد فيه 
ونحقق فيه مكتسبات في اتجاهات متعددة وبلوازم متعددة في كل سنة 
ونحن ماضون في ذلك، يعني هاذ املسألة ما نتزايدوش فيها نهائيا فاحنا 

متفقين فيها.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ونمر 
املجهود  على  سؤال  الدولي،  والتعاون  الخارجية  قطاع  إلى  مباشرة 
الدبلوما�ضي الحكومي بخصوص قضيتنا الوطنية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة 

مشكورة لطرح السؤال.

ا أائبللا وي 9لحيا9لسكيحيل:

شكرالا وي لا رئيس،

بين  من  الحكومي  الدبلوما�ضي  املجهود  يعد  الوزيرة،  السيدة 
أن  إلى  وبالنظر  الوطنية،  القضية  عن  للدفاع  األساسية  املرتكزات 
الظرفية الحالية تتطلب بذل املزيد من الجهود من أجل حشد الدعم 
الدولي. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي الحصيلة الدبلوماسية 
للحكومة املوجهة للدفاع عن قضية الصحراء؟ وما هو برنامج وزارتكم 

لتعزيز موقف املغرب على املستوى الدولي بالخصوص وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

ا  ؤقنل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوستلل مونيلل ا وي 9ل
الخارجيللقا تذاقنلا  قسي:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة النائبة املحترمة، تنشكرك على هاذ السؤال إنما كيصعب 
تحقيقها.  تم  اللي  املسائل  نتناول جميع  أنني  املحدد  الوقت  في  عليا 

فيمكن ليا نختزلها في 3 ديال النقط أساسية:

أبريل  العام ديال  تقرير األمين  تتعتبر هو  األولى:  للنقطة  بالنسبة 
2017 اللي بالرغم أننا ما متفقينش في جميع املسائل اللي تشارت فيه 
إنما تنعتبرو أنه كان موضوعي إلى حد ما وجاب مجموعة ديال اإلشارات 

اللي هي إيجابية بالنسبة للمغرب؛

النقطة الثانية: هي القرار 23.51 ديال مجلس األمن اللي في الحقيقة 
النقط  ديال   4 أساساها  واللي  املغرب  ديال  املكتسبات  على  حافظ 
عاوتاني غنشير ليها: التأكيد على أولوية املبادرة املغربية للحكم الذاتي، 
التفاوض كطريقة وحيدة، البعد اإلقليمي للنزاع املفتعل ومسؤولية 
نهائي، وأهمية وضرورة  للجزائر إليجاد حل  فيها  الجوار اإلشارة  دول 

إحصاء سكان تيندوف.

أما فيما يخص تعزيز هاذ املوقف اإليجابي فهناك: تقوية ودعم 
مبادرة الحكم الذاتي سواء في األوساط الدولية أو الوطنية، متابعة 
استراتيجية سحب االعترافات ألن هاذي حتى هي من بين النقط اللي 
االعتراف  سحب  السنة  فهاذ  يعني  استطعنا  أننا  لها  نشير  خاصني 
ديال ماالوي، ثالثا دعم جهود األمين العام في إعادة إطالق املسلسل 
على  االعتماد  املحافل،  جل  في  الجزائر  مناورات  مواجهة  السيا�ضي، 
وأمريكا  اإلفريقية  الدول  في  البرملانية  خاصة  املوازية  الدبلوماسية 
الالتينية، ورفض إقحام أي منظمة إقليمية في تدبير ملف الصحراء من 

غير يعني األمم املتحدة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

السيد  النائبة،  السيدة  التعقيب  الدولة،  كاتبة  السيدة  شكرا 
النائب تفضل.

ا أائبلا وي لعاسيلا رزمل:

ا وي لا رئيس،

التي  املجهودات  وعلى  جوابكم  على  نشكركم  الوزيرة،  السيدة 
لقد شهدت  الوزيرة،  السيدة  املسؤولية.  هذه  توليكم  منذ  تبذلونها 
بالدنا قفزة نوعية في املجهودات الدبلوماسية لصالح قضيتنا الوطنية، 
املتتالية  والزيارات  اإلفريقي  االتحاد  إلى  بالدنا  بعد عودة  وخصوصا 
لصاحب الجاللة نصره هللا إلى العديد من الدول واملجهود الحكومي 

املتواصل وخصوصا على مستوى تفعيل اتفاقية الشراكة.

السيدة الوزيرة املحترمة، كل هذا املجهود يتم في إطار نقص في 
األطر واملوارد البشرية الكفأة، لذلك ندعوكم السيدة الوزيرة إلى إيالء 
كامل عنايتكم ورعايتكم لتعزيز املوارد البشرية باألطر الكفأة واملؤهلة 

والقادرة على أن ترافع عن وحدتنا الترابية...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
كاتبة الدولة.
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ا  ؤقنل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوستلل مونيلل ا وي 9ل
الخارجيللقا تذاقنلا  قسي:

السيد النائب املحترم، بالفعل هذا ورش مفتوح فيما يخص تعزيز 
السفارات  لتعزيز جميع  متواصل  يعني عمل  وهناك  البشرية  املوارد 
والقنصليات باملوارد الضرورية، هناك كذلك حمالت للتكوين اللي فيما 

يخص القضايا الوطنية. شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن اإلرتقاء بأداء 
السفارات والقنصليات املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الدستوري، فلتتفضل السيدة النائبة بطرح السؤال.

ا أائبللا وي 9لخ يجللا زياني:

ا وي لا رئيس،

ا وي تانلقا واد9لا وزراء،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمون،

والتدابير  اإلجراءات  عن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
الحكومية املتخذة لإلرتقاء بأداء السفارات والقنصليات للقيام بوجهها 

األكمل تجاه مغاربة العالم وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

ا  ؤقنل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوستلل مونيلل ا وي 9ل
الخارجيللقا تذاقنلا  قسي:

السفارات  أداء  من  للرفع  الحكومية  اإلجراءات  يخص  فيما 
والقنصليات فهناك 4 نقط اللي حتى هي غنشير ليها: األولى اللي اعتمدنا 
هي القرب من املرتفقين، حيث تم توسيع شبكات القنصليات والسفارات 

وفي السنة األخيرة تم إحداث 8 ديال السفارات جدد وقنصلية؛

وثاني نقطة هي تحسين ظروف العمل واإلستقبال، فهذا كذلك 
ورش مهم اللي في إطار هاذ امليزانية فهاذ السنة تم رصدوا باش يتم تغيير 
12 مركز قنصلي باش يكون تيستوجب لجميع املعايير األساسية لحسن 
التأهيل  اللي غتم إعادة  إلى10 قنصليات  اإلستقبال، كذلك إضافة 

ديالها؛

وهي  ضرورية  مسألة  هاذي  بأنه  كتعلمو  كما  الخدمات  تحسين 
كتعتمد بالعنصر البشري، وهنا كذلك مجموعة هناك آلة لعقلنة تدبير 
العنصر البشري وكذلك إعادة اإلنتشار، باإلضافة إلى برامج التكوين 
اللي هي كتكون تكوين مستمر كتهم جميع األطر بما فيهم املسؤولين، 
خدمات  هناك  تكون  باش  للمداومة  خليات  يعني  وضع  إلى  إضافة 

متوفرة.

وملا كنتكلمو على أداء السفارات والقنصليات فكذلك هناك العمل 
اللي  محكمة  عمل  خطة  هناك  أن  كذلك  نشير  نبغي  الدبلوما�ضي، 
كتضبط األولويات باش يكون السفارات عندها النجاعة الكاملة باش 

تقوم باألداء ديال العمل ديالها شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

ا أائبللا وي 9لخ يجللا زياني:

شكرالا وي 9لا وزير9،

نعلم جميعا أنه في خطاب العرش ديال 2015 أكد صاحب الجاللة 
نصره هللا، على ضرورة تحسين التواصل وتجويد الخدمات والتعامل 
ننوه  إذ  بالخارج،  املقيمة  املغربية  للجالية  الخدمات  وتقريب  الجيد 
بالعمل الجبار الذي تقوم به هذه الجالية، إذ ال يمكن أن ننكر أنها تقوم 

بدور حيوي فيما يخص املنظومتين اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا، 

اللي  الجبارة  واملجهودات  الهام  الدور  ننكر  أن  يمكن  ال  كذلك  كما 

قامت بها الحكومة السابقة فيما يخص ملفات التعامل والتعاطي مع 

ملفات شائكة وكذلك التفاعل الجيد مع قضايا والتظلمات والشكايات 

املقدمة من طرف جاليتنا إال أنه نؤكد اليوم أكثر من أي وقت م�ضى في 

فريق التجمع الدستوري على ضرورة نجاعة السبل...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب 

إضافي، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة في بضع ثواني.

ا  ؤقنل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوستلل مونيلل ا وي 9ل
الخارجيللقا تذاقنلا  قسي:

السيدة النائبة املحترمة، بالفعل ما أشرتم إليه بأنه منذ خطاب 

صاحب الجاللة، في 2015 هناك مجموعة ديال التدابير اللي تم اتخاذها 

فيما يخص تحسين اإلستقبال وكذلك يعني اعتماد نظم معلوماتية 

لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وهادي كانت له واحد األثر جد إيجابية.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ونأتي على ختم هذا امللف شكرا لكم على 

حسن مساهمتكم. وننتقل إلى آخر قطاع وهو القطاع املكلف باملغاربة 

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

 سؤال عن معاناة املغاربة بدول املهجر للسيدات والسادة النواب 

النائب  السيد  فليتفضل  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين 

مشكورا.
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ا أائبلا وي لمحم لناصر:

شكرالا وي لا رئيس،

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

السيد الوزير، إشكالية الجالية املغربية بأوروبا والعالم عويصة 
معاناة  هنا  بالذكر  وأخص  مجهودات مضاعفة  منكم  وتتطلب  جدا 
زالت  ال  التي  مورسيا  منطقة  خصوصا  بإسبانيا،  املغربية  الجالية 
جاليتنا هناك تنتظر بفارغ الصبر إخراج قنصلية بها ألزيد من 20 سنة 
علما أن قرار إحداثها صدر بالجريدة الرسمية. السيد الوزير، الجالية 
املغربية اإلسبانية تنتظر منكم زيارة ميدانية مستعجلة، فرغم ظروفها 
الصعبة فهي تساهم بشكل كبير في التنمية اإلقتصادية لجهة الشرق 
وتنتظر منكم التفاتة كجميع الوزراء الذين تعاقبوا غيبوا زيارتهم إلى 
إسبانيا واإلنصات إلى هموم وإنشغاالت هؤالء املغاربة الذين يعانون 
من إرث ارتفاع حدة امليز العنصري، التعرض للطرد التعسفي في غياب 
أي تدخل لوزارة الشؤون الخارجية، التعرض لغرامات مالية وقاسية 
تغييرها  اإلسبانية  السلطات  ترفض  التي  السياقة  لرخصة  بالنسبة 

وغرامات تتعلق بالدعم االجتماعي.

لرفع  قويا  تدخال  منكم  تنتظر  بإسبانيا  جاليتنا  الوزير،  السيد 
الحكومة  به  التزمت  ما  تنفيذ  على  والعمل  وإنصافها  عنها  الحيف 
للقمة  العاشرة  الدورة  انعقاد  بمناسبة  املغربية  لنظيرتها  اإلسبانية 
املغربية اإلسبانية التي ترأسها رئيس حكومتي البلدين في 4 أكتوبر 2012. 
السيد الوزير، ما أنتم فاعلون لرفع املعاناة عن جاليتنا بديار املهجر 

وخصوصا بإسبانيا؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ا وي لعب لا كريملبأذتيقلا وزيرلاملأت بل  ىلقزيرلالخارجيلل
املكلفلباملغاربللاملويمينلبالخارجلقشؤقنلا هجر9:

الجواب  فيما يخص  املحترم على سؤالكم،  النائب  السيد  شكرا 
ومشاكل  ليها  كيتعرضو  معاناة  هناك  الحال  بطبيعة  عملي،  بشكل 

عديدة مغاربة العالم. مجموعة من اإلجراءات اتخذت:

أوال: هناك نظام املساعدة القانونية اللي كيعني أن مجموعة من 
القنصليات والسفارات وقعات اتفاقية مع مجموعة من مكاتب محاماة 
في الخارج، اللي كّدير املواكبة واملتابعة حينما كيتعرض أي مغربي في 
ل26  وصلنا  اآلن  أرقام،  وغنعطي  ومشاكله  معاناته  لبعض  الخارج 
اتفاقية منها 7 في إسبانيا، 5 في إيطالية، 4 في فرنسا، وحدة في البحرين، 

األردن سلطنة عمان، مالي، هولندا والجزائر وتونس؛

ثانيا: كاينة هناك واحد البنية خاصة باستقبال مغاربة الخارج منين 
كيجيو باش يعرضو مشاكلهم؛

ثالثا: كاينة واحد الخلية في مجموعة من املحاكم ديال اململكة اللي 
كتلقا شكايات مغاربة الخارج؛

رابعا: هناك دور مغاربة اللي كاينة هنا في املغرب واللي هو واحد 
الفضاء كيستقبل مجموعة مغاربة العالم اللي كيجيو وهي نموذجية 
كاين وحدة في تيزنيت ووحدة في بني مالل ووحدة في الناظور، باإلضافة 
إلى فيما يخص التعاطي مع مجموعة من املشاكل الخاصة، فإذن هادي 

مجموعة من اآلليات، جوج احنا...

ا وي لرئيسلالجلولل:

الفريق  النائب..  السيد  تفضلوا  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
االتحادي التوقيت كنظن أنكم استنفذتو الوقت ديالكم.. إضافي عندي 
أنا هنا مؤشر على أنكم استنفذتو الوقت ديالكم في التوقيت اإلضافي.. 

تفضل عندكم 35 ثانية.

ا أائبلا وي لمحم لاملالحي:

شكرالا وي لا رئيس،

املجال  فهاذ  ديروها  اللي  املجهودات  عاليا  نقدر  الوزير،  السيد 
هذا واعطيتو واحد اإلطار ديال اإلحصائيات فهاذ املجال هذا. السيد 
الوزير، اللي بغينا نضيفو هو واحد اإلشكالية ديال املغاربة اللي هما في 
ليبيا واللي عندهم واحد اإلشكال اللي هو كبير وخطير واللي استعطفوا 
بجاللة امللك، ثم النقطة األخرى السيد الوزير هو فيما يخص إبتكار 
طرق جديدة في التعامل وما يبقاش داك التعامل كالسيكي يكون تعامل 
تقني بواحد إستراتيجية أخرى، ثم هناك السيد الوزير كاين طوابير في 
باب سبتة ألن ما هم تهريب معي�ضي وما بين الناس اللي هما كيجيو من 
املهجر واللي كيبقاو 5-6 ديال الساعات في الطريق، هادو إشكاليات 

السيد الوزير...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ا وي لعب لا كريملبأذتيقلا وزيرلاملأت بل  ىلقزيرلالخارجيلل
املكلفلباملغاربللاملويمينلبالخارجلقشؤقنلا هجر9:

فيما يخص مغاربة ليبيا كاينة لجنة املتابعة واحنا بصدد وضع 
اللمسات األخيرة ديالها في األيام القليلة وغنجيبو حلول عملية باش 
نحلو هاذ اإلشكال هذا. إذن فيما يخص اآلليات احنا كنحاولو نغيرو 
اآلليات وبطبيعة الحال كاينة مشاكل كثيرة، ولكن يمكن نقول لك 
في قضية عبور وقع واحد التحوالت كبيرة إيجابية، واللي كتخلي أننا 
نساهمو في تقليل مجموعة من املعاناة. سبتة راه الجميع السيد النائب 
كيعرف مشاكلها، ولكن كاين ممرات ومعابر أخرى اللي حدث فيها واحد 

التحول نوعي في التعاطي مع هاذ املرحلة الخاصة، شكرا.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، آخر سؤال بالنسبة لهذا القطاع وبالنسبة للجلسة السؤال 
ثالثون عن حماية األمالك العقارية للمغاربة املقيمين بالخارج للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لعب لالحق:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الشروط والضمانات التي وضعتموها 
لتفعيل اإلتفاق الهام الذي تم بين الوزارة الوصية وأطراف أخرى من 
املقيمين  املغاربة  بأمالك  املتعلقة  العقارية  اإلختالالت  معالجة  أجل 

بالخارج وشكرا لكم .

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ا وي لعب لا كريملبأذتيقلا وزيرلاملأت بل  ىلقزيرلالخارجيلل
املكلفلباملغاربللاملويمينلبالخارجلقشؤقنلا هجر9:

شكرالا وي لا أائب،

هاذي من بين املشاكل اللي كانت مطروحة واآلن كاينة واحد املعالجة 
اللي يمكن نقول لك بأنها مقاربة جديدة نوعية. بالفعل وقعنا مع الوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية على واحد اإلتفاقية اللي من خاللها الوكالة 
أنه  إستراتيجي  وبشكل  قوي  وبشكل  جيد  بشكل  اشتغلت  العقارية 
وضعت واحد l’application اللي كتسمح للمغاربة في الخارج والداخل 
يتابعوا عن بعد وضعية ممتلكاتهم العقارية. هاذ »محافظتي« من بعد 
مجرد ما كيدخل أي مغربي ومغربية معطيات دقيقة حول ممتلكاته 
ومن بعد ما كتم املوافقة عليها من طرف مجموعة من الخبراء داخل 
الوكالة. أي تغيير وقع فيها تيتلقى إما SMS أو كيتلقى بريد إلكتروني 
وبالتالي كيسمح ليه أنه عن بعد يعرف وضعية العقار ديالو. هذا تحول 
كبير، تحول نوعي، وبالتالي غادي يدخل في إطار إستراتيجية حماية 
املمتلكات ديال املغاربة كانوا في الداخل أوالخارج، وأساسا إخواننا في 

الخارج اللي كيكونو بعاد، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ا أائبلا وي لمحم لا زقيتن:

اإلجراءات  وهاذ  بها  قمتو  اللي  املجهودات  هاذ  الوزير،  السيد 

الجديدة اللي كتقوم بها الحكومة من أجل مراقبة يعني املواطنين، سواء 

في الداخل أو الخارج ألمالكهم من أجل حمايتها ومتابعة تحفيظها. لكن 

السيد الوزير، احنا في فريق العدالة والتنمية كنا كنتابعو هاذ املوضوع 

حتى في الوالية السابقة ومع الحكومة السابقة، مجموعة من اإلختالالت 

اللي واقعة لدى املحاكم اآلن، مجموعة من امللفات كتهم العديد من 

واحد  تعمل  الحكومة  بغينا  بالخارج.  املقيمين  خاصة  املواطنين، 

املجموعة من اإلجراءات باش تسرع بالحل ديال هاذ امللفات وخاصة 

اللي فعال معروفة واللي فيها مجموعة من مافيات العقار، اللي إما ما 

تّموش اإلجراءات ديال البيع مع أصحاب العقار، إما أنهم ما سلّموش 

العقار ألصحابهم، إما أنه كذلك في األخير، سطاو سطو تام على العقار. 

وبالتالي احنا نريد الحكومة ونريد من وزاراتكم أن تقوم باإلجراءات 

بشكل مستعجل من أجل التعجيل بحل هذه امللفات وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جوابكم السيد 

الوزير، تفضلوا.

ا وي لعب لا كريملبأذتيقلا وزيرلاملأت بل  ىلقزيرلالخارجيلل
املكلفلباملغاربللاملويمينلبالخارجلقشؤقنلا هجر9:

كما أشرت سابقا، احنا اآلن بصدد مقاربة جديدة غتعاطى مع 

مشاكل املستقبل. فيما يخص املشاكل القائمة حاليا واللي عندها عالقة 

قبل هاذ اإلتفاق اللي درنا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، احنا 

بصدد املتابعة بطبيعة الحال وكاينة خليات اللي في كل مكان في املغرب 

كتستقبل مغاربة العالم.

أنا كنأكد بأنه غندخلو في واحد املرحلة تحسيسية باش نحسسو 

مغاربة العالم بأنهم خصهم يدخلو هذا l’application وخصهم يدخلو 

»محافظتي«؛

ثانيا، غنديرو عملية تحسيسية كذلك بمشاركة مع الوكالة الوطنية 
الناس  نديروdes insertions وباش نخبرو  باش  العقارية  للمحافظة 

ونحسسوهم؛

ثالثا، غنبعثو دوريات للقناصلة والسفراء باش أنهم يساهمو فهاذ 

عملية التحسيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 

الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة. شكرا 

للجميع وننتقل بعد قليل للجلسة التشريعية، شكرا.
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محضرلالجلوللا وادسللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 8 ذي القعدة 1438 ه )1 غشت 2017م(.

ا رئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

الرابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  وستة  ساعة  ا توقي2: 
عصرا والدقيقة الرابعة والثالثين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  اةعمال:  ج قلل
التالية:

مشروع قانون رقم 69.16 يق�ضي بتتميم املادة 4 من القانون  .•
رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   44.16 رقم  قانون  مشروع  .•
تسليم املجرمين املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين اململكة املغربية 

ووجمهورية الصين الشعبية.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   48.16 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز 
التعاون املشترك والوقاية للمخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها 
بين دولي أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية 

أكادير، مشروع قانون موقع بعمان في 18 فبراير 2015.

مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
اإلضافي لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول 

جديدة، املوقع في 6 أبريل 2016.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   52.16 رقم  قانون  مشروع  .•
املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال الجنائي، املوقعة ببكين في 11 ماي 

سنة 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية.

مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق اإلعتراف  .•
املتبادل باملشعل اإلقتصادي املعتمد بين دول أعضاء اإلتفاقية العربية 
املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل 

من سنة 2016.

مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .•
في مجال تسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات بين الدول أعضاء 
املوقعة  أكادير  اتفاقية  الحر،  للتبادل  املتوسطية  العربية  اإلتفاقية 

بالقاهرة في 13 أبريل من سنة 2016.

بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   56.16 رقم  قانون  مشروع  .•
تعديل اإلتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين 
لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب 

على الدخل املوقعة باملنامة في 25 أبريل من سنة 2016.

مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على إتفاق بشأن  .•
التعاون في املجال العسكري املوقع ببكين في 11 ماي من سنة 2016 بين 
إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين 

الشعبية.

مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على اإلتفاق الدولي  .•
لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2015 املوقع بجنيف في 9 أكتوبر من 

سنة 2015.

مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء  .•
املركز اإلستشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية املوقعة بسياتل 

الواليات املتحدة األمريكية في 30 نوفمبر من سنة 1999.

مشروع قانون رقم 22.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع  .•
املغربية  اململكة  حكومة  بين   2017 سنة  من  فبراير   20 في  بنوزاكة 

وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات.

مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن  .•
الخدمات الجوية املوقع بنوزاكا في عشرين فبراير من 2017 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

اإلتفاقية  على  بموجبه  يوافق   24.17 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بأكرا في 17 فبراير من السنة الحالية 2017 بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية غانا لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   25.17 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بالجوما في فاتح فبراير من السنة من 2017 بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب اإلزدواج الضريبي 

ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 26.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع  .•
بجوبا في فاتح فبراير من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية اإلستثمارات.

مشروع قانون رقم 27.17 يوافق بموجبه على اإلتفاق العام  .•
للتعاون املوقر بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية جنوب السودان.

القانون  على  بموجبه  يوافق   32.17 رقم  قانون  مشروع  .•
برايا  املعتمد  الجوية  لألرصاد  اإلفريقي  الوزاري  للمؤتمر  التأسي�ضي 
الرأس األخضر في 14 فبراير من 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا 

املؤتمر.

تعاطي  بمكافحة  املتعلق   97.12 رقم  القانون  مشروع  .•
املنشطات في مجال الرياضة.

التنمية  وكالة  بموجبه  تحدث   61.16 رقم  قانون  مشروع  .•
الرقمية في قراءة ثانية له.
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ا وي لالحبيبلاملا كي،لرئيسلمجلسلا أواب

أشرفل عللل قا والمل ا صال9ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي اتلقا واد9لا وزراء،

ا وي اتلقا واد9لا أواب،

الذكرى  يحيي  املغربي  والشعب  التشريعية  الجلسة  هذه  تنعقد 
الثامنة عشر لعيد العرش املجيد في أجواء من املسرة والثقة والطمأنينة 
الذكرى  هذه  تكون  أن  وأملنا جميعا  باملسؤولية،  العالي  واإلحساس 
فاتحة خير ألفق جديد من األداء واإلنجاز والحضور والعطاء ملا فيه خير 
أمتنا وبالدنا. سنقوم، السيدات والسادة النواب، بالدراسة والتصويت 
على 3 مشاريع قوانين و17 اتفاقية دولية، ونبدأ بمشروع قانون رقم 
69.16 يق�ضي بتتميم املادة 4 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة 

الحقوق، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجار،لقزيرلا ذ ل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

باعتزاز كبير أحضر أشغال هذه الجلسة العامة املخصصة للتصويت 
في مجلسكم املوقر هذا على مشروع قانون 69.16 بتتميم املادة 4 من 

القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

لقد وجه جاللة امللك رسالة سامية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 
30 دجنبر 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم ألفعال اإلستيالء على 
عقارات الغير حيث ورد في الرسالة امللكية ما يلي:« ووعيا من جاللتنا 
الشريفة بخطورة هذه الظاهرة وبما تشكله من مساس جسيم بحق 
امللكية الذي يضمنه دستور اململكة، فإننا نأمركم باإلنكباب الفوري 
على هذا امللف ووضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء 
عليها والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن اإلعمال الحازم للمساطر 
وقائية  وإجراءات  فيها،  املتورطين  مواجهة  في  والقضائية  القانونية 
أن  أو مسطري من شأنه  قانوني  أي قصور  معالجة  مبتكرة تضمن 
يشكل ثغرات تساعد على استمرارها« انتهى مقتطف الرسالة امللكية 
السامية. تأتي هذه الرسالة امللكية بعدما أصبحت إشكالية اإلستيالء 
على عقارات الغير على جانب كبير من الخطورة وتستأثر بإهتمام الرأي 
العام وت�ضيء إلى نظام امللكية العقارية ببالدنا، فضال عما تلحقه من 
بالدرجة األولى  تبني مقاربة وقائية  الغير، مما يقت�ضي  ضرر بحقوق 
بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على املمتلكات وتحقيق األمن 

العقاري والتعاقدي باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع اإلستثمار.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

لقد تشكلت في هذا اإلطار بوزارة العدل لجنة تضم ممثلين عن 
مجموعة من القطاعات الحكومية املعنية باملوضوع إلى جانب املهن 
القانونية والقضائية، عقدت عدة اجتماعات لتدارس هذا املوضوع 
على  اإلستيالء  ألعمال  للتصدي  عمل  خطة  وضع  على  واإلنكباب 
عقارات الغير، وقد تبين من خالل التشخيص والدراسة التي تمت أن 
من بين أهم األسباب التي تساعد على اإلستيالء على عقارات الغير عدم 
حضور املالك وحضور وكالء عنهم بموجب وكاالت منجزة بعقد غير 
رسمي مبرمة سواء باملغرب أو بالخارج يتبين فيما بعد أنها مزورة، فتم 
اإلهتداء إلى اقتراح تعديل للمادة 4 من القانون 39.08 املتعلق بمدونة 
الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 في 25 
من ذي الحجة 1432) 22 نونبر 2011( إلدخال الوكالة ضمن الوثائق 
الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك 
لوضع حد لحاالت تزوير الوكاالت، وما قد يترتب عنها من آثار وخيمة. 
وهكذا وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز األمن التوثيقي والتعاقدي وإلى 
حماية الحقوق وتحصين املمتلكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن 
استمرار الوضع الحالي من مشاكل يأتي مشروع تعديل املادة الرابعة من 

مدونة الحقوق العينية.

ومقاصد  مبررات  املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  تلكم 
مشروع هذا القانون، واسمحوا لي في الختام أن أجدد شكري وامتناني 
ملجلسكم املوقر، ومن خالله ألعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان على التفاعل اإليجابي مع مشروع هذا القانون، وهو ما اتضح 
جليا من خالل التصويت عليه باإلجماع أمام اللجنة املذكورة، شكرا 

لكم. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

على  توزيعه  تم  اللجنة  تقرير  شك  بدون  الوزير،  للسيد  شكرا 
السيدات والسادة النواب، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدات 
والسادة النواب ممثلي األغلبية واملعارضة، السيد سعيد النميلي بإسم 

فرق ومجموعة األغلبية.

ا أائبلا وي لسذي لا أميلي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،
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املناقشة  في  األغلبية  ومجموعة  فرق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
العامة ملشروع قانون رقم 69.16 في تتميم املادة 4 من القانون رقم 
39.08 من مدونة الحقوق العينية، والقا�ضي بإدخال الوكاالت الخاصة 
ضمن التصرفات التي يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر 
ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة 
والتنمية  العقاري  األمن  وتحقيق  املالك  مصالح  لحماية  النقض، 
وتشجيع اإلستثمار ومحاربة االستيالء على عقارات الغير بموجب وكاالت 
محررة بعقود غير رسمية مبرمة بالخارج أو باملغرب، يتبين فيما بعد أنها 

مزورة.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أائباتلقا أواب،

إن هذا املشروع جاء كإجراء وقائي يهدف إلى الحد من االستيالء 
على أمالك الغير، وتفعيل الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى السيد 
وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في شأن التصدي الفوري 
والحازم ألفعال اإلستيالء على عقارات الغير، وكممثلي األمة سنتجاوب 
لدى  واالطمئنان  الثقة  منسوب  زيادة  إلى  يهدف  ألنه  معه  إيجابيا 
املواطنين وحماية ممتلكاتهم من جميع أشكال الترامي، كان بودنا في 
األغلبية أن يأخذ هذا املشروع بعين اإلعتبار جميع هواجس وانشغاالت 
املواطنين ومختلف الفاعلين الذي عانوا كثيرا من الوكاالت املزورة، وهو 
ما حاولنا تداركه من خالل تعديل يق�ضي بإحداث سجل وطني لعقود 
التوكيل، تسجل فيه لزاما جميع الوكاالت الخاصة لنقل امللكية أو 
بإنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها إلضفاء الشفافية 
على املعامالت العقارية، وقد عززنا هذا التوجه بمقترح قانون يق�ضي 
بتغيير وتميم املادة الثانية من مدونة بحد أجل أربع سنوات التي يؤدي 
انصرامها إلى إسقاط الحق، لتمكين لصاحب الحق املسجل في الرسم 
العقاري من تطهير رسمه من التقييدات أو تغيير أو تشطيب مبني على 
إستعمال الزور والتدليس متى اكتشف ذلك، من خالل رفع دعوى في 
املوضوع، دون ربطها بأي أجل، وهو سالح قوي في يد املالك، يستعمله 
متى اكتشف التزوير والتدليس، اقتناعا منا بأن مرور آجال معينة ال 

يمكن أن يؤدي إلى تحصين وشرعنة التزوير والتدليس.

إن الفلسفة التي ارتكزنا عليها في األغلبية سواء في التعديل أو في 
مقترح القانون مبنية على رؤية شاملة وواضحة تنطلق من أن املبادرة 
التشريعية التي مصدرها السيدات والسادة النواب املحترمون هدفها 
تقديم أجوبة مطمئنة للمواطنين، وهي نابعة أيضا من أن حق امللكية 
حق تضمنه املواثيق الدولية ودستور اململكة املغربية، وهو حق جامع 
وشامل ومانع يمنحه املالك سلطات وضمانات واسعة، وهو ما أكدته 
الحقوق  الثانية من مدونة  املادة  األولى من  والفقرة   14 املادة  عليه 
العينية والتي تنص على أن الرسوم العقارية وما تضمن من تقييدات 

تابعة إلنشاءها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة 
الغير، على أن الشخص املعين بها هو فعال صاحب الحقوق املبينة 
فيها، كان بودنا أن تتعامل الحكومة إيجابيا مع املقترح والتعديل، لكننا 
نسجل تعهد السيد وزير العدل مستقبال على إحداث السجن الوطني 
لعقود التوكيل والتفاعل إيجابا مع مقترح القانون، وأخيرا السيد الوزير 
الحكومية سنصوت على هذا  األغلبية  مع  السيا�ضي  التزامنا  وبحكم 

املشروع باإليجاب، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب 
عادل البيطار.

ا أائبلا وي لعادللا بيطار:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينن

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلقا أوابلاملحترمون،

على  باملوافقة  التصويت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  قررنا  لقد 
مشروع القانون رقم 69.16 والقا�ضي بتتميم املادة الرابعة من مدونة 
الحقوق العينية بإضافة الوكالة الخاصة بالتصرفات املتعلقة بنقل 
امللكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها 
إلى املحررات التي يفترض تحريرها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت 
التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض 

وذلك تحت طائلة البطالن.

لقد صوتنا وسنصوت باملوافقة، صوتنا في لجنة العدل والتشريع 
وسنصوت باملوافقة على هاذ املشروع القتناعنا بأنه سيساهم بدون 
شك في الحد من ظاهرة اإلستيالء على عقار الغير حيث غالبا ما كانت 
الغير،  عقارات  على  اإلستيالء  في  املزورة  العرفية  الوكاالت  تستعمل 
كذلك لكون هذا املقت�ضى التشريعي يزكي املنحى التشريعي للترسانة 
القانونية الحديثة التي أعطت مكانة خاصة للعقود الرسمية والثابتة 
التاريخ املحررة من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، في تحقيق 
األمن التعاقدي واألمن العقاري الذي يعتبر ضامنا الستقرار املعامالت 
الوزير  السيد  أنه  إال  لإلستثمار.  ومشجعا  للتنمية  أساسيا  وشرطا 
املحترم ال بد من التأكيد بأن هذا املقت�ضى التشريعي بالرغم من أهميته 
ليس كافيا للتصدي لهذه الظاهرة، ألنه كما تعلمون السيد وزير العدل 

هناك بعض الوسائل التي تم اللجوء إليها في عملية التزوير.

أثناء  اإلقتراحات  ببعض  تقدمنا  الوكاالت  يخص  فيما  كذلك 
بضرورة مسك سجل  أساسا  وتتعلق  القانون  هاد مشروع  مناقشة 
املهنية،  الهيئات  للوكاالت املحررة من طرح هاته  مركزي وطني ليس 
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 ،2 املادة  هاذ  في  التعديل  في  ليس  مكانه  وطني  مركزي  ولكن سجل 
لإلشهار من  التصرفات  إخضاع مجموعة من  منه هو  الهدف  يكون 
ينظم  لم  الذاتيين،  باألشخاص  تتعلق  ومعلومات  وتصرفات  عقود 
القانون إشهارها بنصوص قانونية أخرى من قبيل الوصاية والوكاالت 
والتغييرات الطارئة على األهلية وكذا العقود املبرمة طبقا للمادة 49 من 

مدونة األحوال الشخصية.

السيد وزير العدل، كما جاء في مداخالتكم في تقديم هذا املشروع 
التي دعى من  السامية  امللكية  الرسالة  التأكيد على  قانون البد من 
خاللها جاللة امللك سلفكم في الحكومة السابقة إلى اإلنكباب الفوري 
على ملف اإلستيالء على عقارات الغير وحت وزارة العدل على مواجهتها 
بخطة حازمة ومتكاملة وأمر جاللته وبمقتضاها بإحداث آلية تتولى 
متابعة تنفيذ الخطة وتواصل مهمتها في حرص تام باإللتزام بالصرامة 
في التدابير والدينامية في األداء واإلستمرارية في التنمية إلى حين بلوغ 

املرامي املتوخاة.

تقت�ضي  جاللته  لها  دعى  التي  الفورية  إن  العدل،  وزير  السيد 
التسريع لتفعيل مقترحات اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سواء على 
مستوى التشريع أو القضاء أو التنظيم، وخاصة تعديل الفصل 352 
من القانون الجنائي، وكذلك التعديل الخاص بالسجل التجاري حتى 
يشمل هذا السجل التجاري كذلك الشركات املدنية التي لم يخصص 
القانون وسيلة إلشهارها، وكذلك إضافة صالحيات الجهات املسيرة إلى 

البيانات الواردة في السجل جيم النموذج 7 من مدونة التجارة.

القانون  التعجيل بتعديل  العدل، ال بد من  كذلك، السيد وزير 
32.09 حتى يساير التطور باعتماد العقد التوثيقي اإللكتروني الذي 
يشكل ضمانة حقيقية لألمن التعاقدي على غرار التشريعات الدولية 
العدل  وزير  السيد  مداخلتكم  في  جاء  فكما  الصلة،  ذات  املتقدمة 
مناقشة  عند  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  مداخلة  في  وكذلك 
السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية اإلقتصادية، تم الحديث 
عن مشروع مركز إلكتروني لألرشيف يخص العقود املبرمة من طرف 
املوثقين، وهنا نتساءل ونؤكد أن مشروعية هاذ وجدية هذا املشروع 
وكونه طموح ومتقدم ولكن يطرح السؤال، أين هو التشريع املتعلق 
بالعقد اإللكتروني التوثيقي؟ ال يوجد، وهنا ال بد من مبادرة تشريعية 

للتنصيص تنظيم هذا النوع من العقود اإللكترونية.

الفعالية  ضمان  على  العمل  من  بد  ال  الوزير،  السيد  كذلك، 
والنجاعة ملسطرة تذييل العقود بصيغة تنفيذية، كما تعلمون، مجمل 
املشاكل املطروحة على مستوى تزوير العقود تتعلق بالعقود املبرمة 
بالخارج، وهناك وسيلتين للحيلولة دون مساوىء هاذ العقود، أولها هو 
تذييل العقود بالصيغة التنفيذية، ثم كذلك اإلستفادة من اتفاقية 
التعاون القضائي التي تتيح إمكانية التأكد من صحة العقود املبرمة 
بالخارج، وهذا يجب تفعيله دون أن نن�ضى ضرورة التعجيل بتعديل 
الفقرة الثانية من املادة 2 التي نؤكد على ضرورة التعامل معها بجدية 

واإلتيان حتى ال تكون املؤسسة التشريعية في تأخر باملقارنة مع ما تنص 
عليه الفقرة الحالية، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
السيد النائب محمد إدمو�ضى.

ا أائبلا وي لمحم لإدمو�شى:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لا وزير،

ا وي تينلا وزيرتين،

ا واد9لاةعضاء،

ا وي اتلقا واد9لأعضاءلمجلسلا أوابلاملحترمون،

اللوحدة والتعادلية  يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي 
في مناقشة مشروع قانون 69.16 بتتميم املادة 4 من مدونة الحقوق 
العينية 39.08 وذلك في إطار إدخال يعني الوكالة ضمن الوثائق التي 
يتعين تحريرها بعقد رسمي، وذلك ملا، يعني، نتج عن هذه الوكالة من 
أو، عني،  البيوعات  أو  القانونية  التصرفات  يعني،  إطار،  في  مشاكل 
من هذا القبيل. فاملشرع أعطى حماية، السيد الوزير املحترم، لحق 
امللكية وكذلك الدستور في املادة 35، يعني، أحاط امللكية بضمانات 
كثيرة من الناحية القانونية، ولكن، السيد الوزير املحترم، يعني، ظهر 
من حيث املمارسة أن ظاهرة اإلستيالء على على العقارات نتجت عنه 
وكاالت عرفية واملبرمة بالخارج أو يعني باملغرب والرسالة امللكية املوجهة 
إلى السيد وزير العدل في 30 دجنبر 2016 يعني دعت إلى ضرورة ابتكار 
معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرة تساعد 

على املس بامللكية.

وفي هذا اإلطار، يعني، تم إدراج هذا املشروع من أجل معالجة هذا 
القصور، بالتالي هذا اإلخالل املسطري الذي يعني في الحقيقة تسببت 
فيه هذه الوكالة التي، الوكالة العرفية وبالتالي املشرع، يعني، أعطى 
أهمية قصوى حتى تكون هذه الوكالة تحرر بشكل رسمي من طرف 
أشخاص مؤهلين من الناحية القانونية، حتى تكون هناك ضمانات، 
وبالتالي يكون أمن قانوني وعقاري بالنسبة للتصرفات القانونية والتي 

تتم بين األطراف.

في هذا اإلطار نعتبر في الفريق اإلستقاللي أن تعزيز رسمية التصرفات 
في قوانين أغلب  العمل  بها  الجاري  النظم  العقارية ينسجم ويواكب 
وبالتالي  رسمية،  بطريقة  العقود  هذه  تحرر  أن  يتعين  لهذا  الدول، 
يتضمن اتفاقات والتزامات األطراف. هذا من جهة، من جهة أخرى 



غ2 0 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.37–09.ذو القعدة.1438  )02.غشت.2017( 

فهذه كانت رغبة املشرع في مدونة الحقوق العينية هو يعني توحيد 
وأحكام وتوثيق التصرفات القانونية حتى تأخذ مجرا قانونيا سليما.

وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى أن تطبيق مدونة الحقوق أبان 
من حيث املمارسة عن مجموعة من اإلختالالت ومجموعة من املشاكل 
القانونية يتعين فيها التوجه من إعادة النظر في مدونة الحقوق العينية، 
ألن هناك واحد املجموعة ديال التباينات والتناقضات ما بين قانون 
التحفيظ العقاري وكذلك في املادة 66 والفقرة الثانية من املادة الثانية.

تفعيل  من  كذلك  والبد  اإلشكالية،  هذه  معالجة  من  البد  إذن 
مجموعة من اإلجراءات من تذييل هذه التصرفات القانونية للصيغة 
التنفيدية تبعا ملقتضيات املادة 430 من قانون املسطرة املدنية. كذلك 
تعزيز دور النيابة العامة وكذلك تعزيز الحماية الجنائية بالنسبة للعقود 
والرسوم العقارية، ونحن في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية من 
هذا املنبر سنصوت باإليجاب على أساس أن تكون هذه خطوة ولبنة 

أساسية إلصالح شامل ملنظومة الحقوق العينية، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

املادة  وأعرض  التصويت،  عملية  إلى  نمر  النائب،  السيد  شكرا 
املكونة ملشروع القانون للتصويت:

املوافقون: 151

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

يق�ضي   69.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتتميم املادة 4 من القانون رقم 39.08 بمدونة الحقوق العينية. شكرا 

على املصطلح املنهجي...

نمر اآلن إلى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة باإلتفاقيات الدولية 
وأعطى الكلمة للسيدة الوزيرة.

الخارجيلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوستل،ل مونيلل ا وي 9ل
قا تذاقنلا  قسي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

ا وي 9لا وزير9،لا وي لا وزير،

أتشرف بأن أقدم اليوم أمامكم مجموعة مشاريع وقوانين تخص17 
اتفاقية متنوعة من حيث املضمون واملجال التطبيقي، منها ما يكت�ضي 
طبيعة متعددة األطراف ومنها ما يهم املجال الثنائي ويرتبط بالفضاء 
إلى الصين. وانتهز هذه الفرصة  اإلفريقي والفضاء العربي، باإلضافة 

ألتقدم بالشكر لكل النواب على مجهوداتهم في دراسة هذه النصوص.

فيما يخص اإلتفاقيات املتعددة األطراف هناك اإلتفاقية العربية 
املتوسطية للتبادل الحر وهي تهم يعني 4 اتفاقيات متعلقة باملنطقة 
العربية املتوسطية للتبادل الحر أي اتفاقية أكادير، وللتذكير فإن هذه 
اإلتفاقية تستمد إطارها التاريخي من إعالن أكادير في ماي 2001 الذي 
جاء بمبادرات من جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وتم توقيعها 
في 25 فبراير 2004 وتهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في املرحلة 
األولى بين اململكة املغربية وتونس ومصر واألردن، وتتمثل اإلتفاقيات 

األربعة املرتبطة بها في:

أوال-اتفاق اإلعتراف املتبادل باملشغل اإلقتصادي املعتمد بين الدول 
أعضاء اإلتفاقية، ويهم تحديد قاعدة بيانات الفاعلين اإلقتصاديين 
املعتمدين واملهتمين بالتجارة الدولية لتسهيل العمليات الجمركية بين 

الدول األعضاء؛

ثانيا-اتفاقية تخص التعاون في مجال تسهيل اإلجراءات الجمركية 
وتعزيز التعاون املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية وردعها بين 

الدول األعضاء؛

ثالثا-مذكرة التفاهم في مجال تسهيل الربط اإللكتروني، خصوصا 
فيما يتعلق باملسائل الجمركية قصد ربح الوقت والتقليل من التكاليف 

املرتبطة باإلجراءات الجمركية عبر الحدود؛

رابعا-بروتوكول إضافي لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر 
حول انضمام الدول الجدد يحدد الشروط واإللتزامات املطبقة على 

الدول الراغبة في اإلنضمام لإلتفاقية.

فيما يخص اإلتفاقية دائما في إطار اإلتفاقيات املتعددة األطراف 
هناك إتفاق دولي لزيت الزيتون وزيت املائدة لعام 2015 ويهدف هذا 
اإلتفاق في مجال توحيد املعايير والبحوث إلى السعي إلى تحقيق التماثل 
في التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالخصائص الفيزيوكيميائية 
واملداقية لزيوت الزيتون وذلك بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات 
أمام التجارة الدولية لهذه املواد وتنميتها وكذا تقوية دور املجلس الدولي 
للزيتون كمحفل امتياز بالوسط العلمي والدولي في هذا املجال، كما 
يسعى هذا اإلتفاق إلى تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع 
البيئة وضمان تنمية متكاملة وبأساليب  الزيتون بغية الحفاظ على 

مستدامة.

آخر إتفاقية فيما يخص اإلتفاقيات املتعددة األطراف هناك إتفاق 
العاملية  التجارة  منظمة  قوانين  استشاري حول  بإنشاء مركز  خاص 
تقديم  إلى  املركز  هذا  ويهدف   1999 نونبر   30 في  بالسياتل  املوقعة 
إستشارات قانونية للدول النامية وخاصة األقل نموا منها وكذلك لدول 
في مرحلة تحول إقتصادي في القضايا املرتبطة بقوانين التجارة العاملية 
الدول  دعم  إلى  املركز  يسعى  كما  الصلة،  ذات  الدولية  واملعاهدات 
النامية من خالل مساعدتها في إجراءات تسوية املنازعات إضافة إلى 
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إعداد برامج تدريبية ودورات تكوينية لفائدة املوظفين الحكوميين في 
مجال قوانين منظمة التجارة العاملية.

فيما يخص اإلتفاقيات الثنائية هناك بروتوكول تعديل اإلتفاقية 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين الشقيقة لتجنب 

اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

ثانيا اإلتفاقيات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية والتي جاءت 

تتويجا للزيارة امللكية إلى الصين خالل سنة 2016 وتخص اإلنفتاح 

الشركات  تنويع  إطار  في  تندرج  والتي  وواعدة  جديدة  فضاءات  على 
اإلستراتيجية للمغرب مع قوة فاعلة دوليا وذات سبق في مجال التعاون 

القضائي والعسكري وتسليم املجرمين.

فيما يخص اإلتفاقيات املوقعة مع دول إفريقية، فهناك مجموعة 

التاريخية لصاحب  الزيارات  عليها خالل  التوقيع  تم  اإلتفاقيات  من 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى هذه الدول، والتي كانت 

تحت إشرافه الشخ�ضي إلى جانب رؤساء الدول املعنية والتي أعطت 

دينامية غير مسبوقة في هذا املجال، تتمثل خصوصية هذه اإلتفاقيات 

في كونها وقعت مع دول إفريقية لم تكن تربطنا بها اتفاقيات في السابق، 

وبالتالي وضعت اإلطار القانوني للتعاون بين املغرب وبين هذه الدول في 

مجاالت تهم باألساس:

-عدم اإلزدواج الضريبي مع كل من جمهورية غانا وجمهورية جنوب 

السودان؛

-حماية وتشجيع اإلستثمار مع جمهورية زامبيا وجمهورية جنوب 

السودان؛

-خدمات النقل الجوي مع جمهورية زامبيا؛

-إتفاق عام للتعاون مع حكومة جمهورية جنوب السودان، آخر 

اتفاق يهم القانون األسا�ضي للمؤتمر الوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية.

الجوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  مع  بتعاون  املؤتمر  هذا  ويتولى 

واإلقليمية  اإلقتصادية  والجماعات  اإلفريقي  اإلتحاد  ومفوضية 

باألرصاد  املتعلقة  العامة  السياسة  عن  املسؤولية  أخرى  ومنظمات 

الجوية والهيدرولوجية تطويرها في إفريقيا، حيث يسعى هذا املؤتمر إلى 

تقديم الدعم والتوجيه السيا�ضي لدول أعضائه في مواجهة التحديات 

التنمية  على  املناخ  تقلب  يشكلها  التي  املتنامية  والتهديدات  الكبرى 

املستدامة في إفريقيا وتعزيز التعاون اإلقليمي في كل ما يتعلق بخدمات 

بين الدول األعضاء  األرصاد الجوية مع العمل على تنسيق املواقف 

داخل املحافل الدولية حول القضايا ذات األهمية املشتركة. أشكركم 

حسن  على  املحترمين  السيدات  السادة  الرئيس،  السيد  الختام  في 

تتبعكم، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة، للسيدة ابتسام عزاوي.

ا أائبللا وي 9لابتواملعزاقي:

ا وي لرئيسلمجلسلا أوابلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

ا وي 9لكاتبللا  ق للاملحترمل،

مشاريع  من  عدد  على  والتصويت  الدراسة  بصدد  اليوم  نحن 
القوانين تهم اتفاقيات تربط املغرب بعدد من دول العالم، في العالم 
العربي وإفريقيا وبلد الصين، اتفاقيات طموحة تندرج في إطار السياسة 
الحكيمة والفعالة والرؤية اإلستراتيجية املتكاملة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، والتي تروم إلى تعزيز تواجد وحضور بلدنا 
املغرب ودوره الريادي في عمق قارتنا اإلفريقية وعلى الصعيد الدولي، 
واإلجتماعية  والسياسية  اإلقتصادية  املستويات  وذلك على مختلف 

والتضامنية والثقافية والبيئية واألمنية والدينية والروحية وغيرها.

كل هذه املجهودات بوأت املغرب مكانة متميزة، مكانة مرموقة دوليا 
وأعطت دفعات قوية للعالقات بين املغرب وإفريقيا، وخصوصا بعد 
الزيارات الوازنة التي قادها جاللة امللك إلى عدد من الدول اإلفريقية 
والتي رسخت لنموذج للتعاون جنوب جنوب باعتباره السبيل األنجع 
لتحقيق التنمية املشتركة مع دول القارة السمراء، توجه وإرادة املغرب 
محسومان في التحرك املستمر والثابت واملدروس في مختلف فضاءات 
القارة اإلفريقية، وفي اإلنفتاح على شركاء جدد كالصين وعدد من دول 
واملجهودات  العمل  عاليا  ونثمن  ننوه  أخرى،  ودول  الالتينية  أمريكا 
الدبلوماسية الشاملة للمغرب والتي نجحت في التأسيس لخلق ولتقوية 
نشدد  وعليه  والثقة،  املصداقية  على  مبنية  إستراتيجية  شراكات 
بضرورة التنسيق الجاد والدائم وتحقيق اإللتقائية بين سائر املكونات 
وتفعيل  بتنزيل  املعنية  والحكومية  الوزارية  والقطاعات  املؤسساتية 
مضامين هذه اإلتفاقيات باملهنية الالزمة، على الحكومة أن تواصل 
آليات عملية  الصدد، يجب وضع  في هذا  الكاملة  تحّمل مسؤوليتها 
وعلمية، ناجعة وبراغماتية لتتبع تنفيذ كل اإلتفاقيات املوقعة وكذا 
املشاريع التي تم إطالقها والتي شملت قطاعات حيوية من قبيل الفالحة 
والضريبي  املالي  والقطاع  املنهي  وتكوين  واإلسكان  البحري  والصيد 
والبنكي والتكنولوجيات الحديثة والنقل الجوي والسياحة ومجاالت 

أخرى عديدة ومتنوعة.

نحن واعون بأهمية هذه االتفاقيات للمغرب، نحن واعون بأهمية 
هذه اإلتفاقيات لشركائنانا، اتفاقيات وفق منطق إيجابي مشترك، وفق 
منطق رابح رابح، ولذا ال يجب ادخار أي جهد من أجل تفعيلها وإخراجها 

إلى حيز الوجود.
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ولجسامة التحديات املطروحة يجب الحرص على ضرورة إعمال 
وأجرأة املبدأ الدستوري الذي ينص على ربط املسؤولية باملحاسبة، 
وذلك حتى نستمر بالرقي بمستوى أداءنا في منحى تصاعدي، للدبلوماسية 
املغرب وانفتاحه على  في مواكبة سياسة  املوازية كذلك دور أساس 
إفريقيا وعلى العالم، ولذا هنالك حاجة إلى تدعيمها بكفاءات ونخب 
مؤهلة ذات امتدادات وتأثير داخل املجتمع الدولي، لنمر إلى مستوى آخر 
من اإلشتغال أكثر دينامية واحترافية وانتظام في تكامل مع الدبلوماسية 
الرسمية لتحقيق نجاحات أكبر على أساس التضامن الفعال والرؤية 
املشتركة املنسجمة ملستقبل واعد يخدم إفريقيا. ألجل كل اإلعتبارات 
املذكورة ولغيرها نصوت داخل فريق حزب األصالة واملعاصرة باملوافقة 

على مضامين هذه اإلتفاقيات، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، اآلن باسم فرق ومجموعات األغلبية، السيد 
النائب نور الدين قربال.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلقربال:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي اتلقا واد9لا وزراءلاملحترمين،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمين،

بإسم فرق ومجموعات األغلبية، نتناول الكلمة في إطار الدراسة 
بإلقاء  الوزيرة  السيدة  تفضلت  التي  اإلتفاقيات  على  واملصادقة 
القدم، نؤكد على أن  الشروحات حول هاته اإلتفاقيات، نحن منذ 
من  وغيرها  اإلتفاقيات  هذه  هو  ذلك  على  والدليل  منفتح،  املغرب 
اإلتفاقيات. باألمس صوتنا على 17 إتفاقية، نصيب األسد فيها كان 
إلفريقيا، اليوم نصوت كذلك على 17 اتفاقية، وهذا كذلك يدخل في 
إطار تفعيل هذه اإلتفاقيات فيما يتعلق بالعالقات، خاصة مع اإلتحاد 

اإلفريقي والعودة إلى اإلتحاد اإلفريقي.

في هذا اإلطار  نؤكد على أن هذه اإلتفاقيات التي شملت تقريبا إفريقيا 
اليوم، العالم العربي، الصين، باألمس كانت مجموعة من الدول األخرى 
إلى غير ذلك، لكن ال�ضيء الذي نركز عليه اليوم هو االختيار اإلستراتيجي 
الذي نهجه املغرب فيما يتعلق بإفريقيا، هذا خيارا إستراتيجي يجب 
أن نعطيه اهتماما كبيرا واهتماما بليغا، وخاصة عندما عاد املغرب 
إلى اإلتحاد اإلفريقي، وجاللة امللك أكد بأن هذه العودة ليست عودة 
عادية، وإنما عودة إلى العائلة اإلفريقية، بمعنى أن دخولنا ورجوعنا إلى 
إفريقيا، رغم أننا دائما مع إفريقيا، يؤكد على أننا نجمع بين رأسمالين، 
الرأسمال املادي وهو البعد اإلقتصادي، والرأسمال الغير املادي هو 
البعد الروحي والبعد الديني والبعد الثقافي. بالتالي أن انتماء املغرب 
إلى إفريقيا ليس انتماء فقط ماديا، وإنما ما هو انتماء مادي ومعنوي، 
وبالتالي تفاعل األفارقة مع البعد الديني ومع املدرسة الدينية املغربية 

التي تركز على الوسطية واإلعتدال، هذا أسا�ضي وإستراتيجي، ألننا نؤمن 
إيمانا قويا بأن هذه الحضوة وهاذ إعجاب األفارقة بالدخول والرجوع 
العودة املغربية هو مؤشر على أن الرأسمال الغير املادي يلعب دورا 

أساسيا في إنجاح الرأسمال املادي.

اليوم منذ 2000 إلى اليوم، حوالي أكثر من 1000 اتفاقية وبروتوكول 
التي تم توقيعه بين اململكة املغربية وبين الدول اإلفريقية، لذلك نحن 
نقول ما يلي: أوال كيف نستمر في هذا؟ وكيف نفعل هذا؟ وكيف يكون 
تأثير هذا على بلدنا ويكون في إطار اتفاقيات جنوب جنوب واتفاقيات 
رابح رابح؟ في تقديرنا، أوال، وكما أكد زميلنا في املداخلة األولى، في 17 

إتفاقية السابقة.

وال  تنمية  فال  ببالدنا،  الديمقراطي  اإلختيار  توطيد  من  أوال-البد 
اتفاقية وال إنفتاح بدون ديمقراطية، ألن نحن كمملكة مغربية، يعني 
حققنا مجموعة من القفزات على املستوى اإلختيار الديمقراطي، يجب 

أن نحافظ على هذا االختيار الديمقراطي.

ثانيا-املتابعة، نشكرك السيدة الوزيرة ألنك كنت في لجنة وتتابعي 
تلك اإلتفاقيات ومدى تطبيقها. نريد أن نؤكد على أن عدم تطبيق هذه 
اإلتفاقيات سيضر بسمعتنا، وبالتالي يجب علينا أن نتابع ونقوم ونقف 

على هذه اإلتفاقيات حتى يستفيد الجميع في إطار كما قلت رابح ربح.

ثالثا-لنا مجموعة من اإلتفاقيات على مستوى التبادل الحر، جميع 
النواب يشاطرونني الرأي، يجب أن نقوم بتقويم وتقييم ووقفة لهذه 
اإلتفاقيات ديال التبادل الحر، يعني ما حظ املغرب منها؟ اتفاقيات 
كثيرة، ما حظ املغرب منها؟ كيف يمكن أن نستفيد منها؟ هل فعال 

استفدنا أم لم نستفيد منها؟ إلى غير ذلك.

مسألة أخرى، يجب أن نفعل العالقة الوطيدة بين الدبلوماسية 
للحكومة وبين الدبلوماسية البرملانية، كيف ذلك؟ مثال نحن صادقنا 
على البرملان اإلفريقي، ونحن نعرف أن البرملان اإلفريقي هو عضو، هو 
الدبلوماسية  جهاز من أجهزة اإلتحاد اإلفريقي، فال يمكن أن تكون 
الرسمية تعمل في جهة، والدبلوماسية البرملانية تعمل في جهة أخرى. 
ولذلك أكدنا على السيد الوزير أن يكون هذا في إطار اإلتفاقيات املهمة 
جدا وبذلك تجاوبنا مع هذه اإلتفاقيات، وكذلك إخوننا في املعارضة 

تجاوبوا، ألن هذه قضية وطنية وفوق الجميع، شكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

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

ا وي لا أائبللحونلح اد:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،
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ا وي لا وزير،لا وي 9لا وزير9،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  بإسم  اإلشادة  من  البداية  في  البد 
الدبلوماسية  حققتها  التي  املسبوقة  الغير  بالنجاحات  والتعادلية، 
املغربية الرسمية مؤخرا، والتي ما زالت متواصلة تحت القيادة القوية 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

أهمية  ذات  املجلس  أنظار  على  اليوم  املعروضة  االتفاقيات 
قصوى، بالنسبة للموقع ووضعية املغرب على املستوى الجهوي عربيا 
وإفريقيا، على مستوى كذلك عالقاته مع شريك استراتيجي مثل الصين 
وكذلك على املستوى الدولي. نعرف جميعا أن إفريقيا أضحت أولوية 
إستراتيجية بالنسبة املغرب واألمر الذي عبر عنه صاحب الجاللة بقوة 
في خطاب أبيدجان في فبراير 2014 وكذلك في الخطاب التاريخي من دكار 
بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء سنة 2016 في نونبر 2016 والذي جعل 

من إفريقيا أولوية حكومية بالنسبة للمغرب.

إن ضرورة عودة املغرب إلى حظيرة اإلتحاد اإلفريقي اقتضت اعتماد 
تبناها صاحب  الشركاء اإلستراتيجيين  تنويع  مقاربة جديدة أساسها 
الجاللة وفق رؤيته املتبصرة من خالل اإلنفتاح بشكل قوي على دول 
أخرى خارج مجال إفريقيا الغربية، من هنا تأتي أهمية الزيارة التي قام 
بها جاللة امللك إلى جنوب السودان في فبراير2017، والتي تمخضت عنها 
عدة اتفاقيات وشراكات من ضمنها اإلتفاقيات التي بين أيدينا، وألن 
خصوم وحدتنا الترابية كانوا يلوحون بأن جنوب السودان هو نموذج 
الجنوب  الرئيس  يأتي  املغربية،  الصحراء  عليه  تصبح  أن  يمكن  ملا 
السوداني سيلفاكير بعد خمس سنوات ليقول بأن الحالتين تختلفان 
ويتخذ جنوب السودان موقفا إيجابيا حيال رجوع املغرب إلى حظيرة 
اإلتحاد اإلفريقي ويقوم جاللة امللك بزيارة تاريخية إلى جنوب السودان، 
ويتم التوقيع على عدد من اإلتفاقيات من شأنها أن تساهم في بناء 
وإعادة إعمار هذا البلد الفتي ذي الرمزية الكبرى، كل هذا يعني أن 
االنفتاح على جنوب السودان كان ذا أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، 
كما أن زيارة جاللة امللك لزامبيا كانت إنجازا كبيرا بالنظر للتحوالت 
التي تعرفها مواقف هاذي الدولة بعيدا عن الضغط األنغولي والجنوب 
إفريقي فيما يخص قضيتنا الوطنية، كل هذا يبشر بتفهم متزايد ملوقف 
املغرب وبرغبة في التعاون معه، ولكن ال يمكن أن نقول بأننا ربحنا تحوال 
في املوقف الزامبي %100، لذا من شأن اإلتفاقية التي بين أيدينا أن 
تؤسس لعالقة أكثر وأمتن مع هذا البلد املحوري في وسط شرق إفريقيا.

ا وي لا رئيس،

إن اإلنتصارات الدبلوماسية التي حققها املغرب بقيادة جاللة امللك 
في رواندا في تنزانيا، في أثيوبيا، في مدغشقر، جعلت جزءا من شرق 
وجنوب إفريقيا لم يبقى حكرا على أعداء وحدتنا الترابية. أمام هذه 
املعطيات نستنتج في الفريق اإلستقاللي أن الفرصة سانحة للرفع من 

مستوى العالقات مع هذه الدول من خالل اتفاقيات إلى درجة تخدم 
قضايانا الوطنية وقضايانا الحيوية ووحدتنا الترابية.

في نفس السياق، في الفريق اإلستقاللي نريد أن نثير بأنه ال بد من 
اإلهتمام أيضا بكل من أنغوال واملوزمبيق نظرا للرغبة األكيدة التي لدى 
املستثمرين املغاربة في مجال التأمين والقطاع البنكي والطيران لولوج 
السوق األنغولية، باإلضافة إلى وجود رغبة من دولة أنغوال للبحث عن 
ضمانات من شركاء مثل املغرب للحصول على قروض على املستوى 
الدولي، ولكن كذلك بالنسبة للموزمبيق التي تعتبر فرصة سانحة اآلن 
للقطاع الخاص املغربي وللدبلوماسية املغربية للعمل يدا في يد من أجل 
تثمين العالقات معها ليصير موقفها أحسن فيما يخص مصالح املغرب 

الحيوية.

ا وي لا رئيس،

ا وي 9لا وزير9،

ا واد9لقا وي اتلا أوابلاملحترمون،

بها  تقوم  ما  ندعم  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
الدبلوماسية املغربية تحت قيادة صاحب الجاللة والوطن وقضاياه فوق 
كل اعتبار بالنسبة لنا، وفي نفس اإلطار فإننا ندعو الحكومة إلى التنزيل 
األمثل ملقاربة صاحب الجاللة والذي يعتبر إفريقيا أولوية حكومية هكذا 
نقترح على الحكومة أن تنشأ صندوقا لتمويل العمل التنموي واإلستثمار 
في إفريقيا. ليس هناك في ميزانية الحكومة أي اعتمادات فيما يخص 
التنزيل األمثل لالتفاقيات املوجودة على املستوى األفريقي. كما عليها أن 
ترفع من إمكانيات التمثيليات الدبلوماسية املالية والبشرية، ال يمكن 
أن تبقى دبلوماسيتنا وتبقى تمثيليتنا على املستوى األفريقي في شروط 

غير الشروط التي يمكن لها أن تؤدي عملها، وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب نمر اآلن للتصويت 
على كل اتفاقية على حدة.

وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 44.16: 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   44.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 

بين اململكة املغربية ووجمهورية الصين الشعبية.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
48.16: اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه 
اإلجراءات  تسهيل  أجل  من  املتبادل  اإلداري  التعاون  اتفاقية  على 
الجمركية  للمخالفات  والوقاية  املشترك  التعاون  وتعزيز  الجمركية 
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العربية املتوسطية  والبحث عنها وردعها بين دولي أعضاء اإلتفاقية 
للتبادل الحر، اتفاقية أكادير، مشروع قانون موقع بعمان في 18 فبراير 

.2015

 :51.16 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   51.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على البروتوكول اإلضافي لإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل 

الحر حول انضمام دول جديدة، املوقع في 6 أبريل 2016.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 52.16: 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   52.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال الجنائي، 
املوقعة ب بكين في 11 ماي سنة 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية 

الصين الشعبية.

 :53.16 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   53.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق اإلعتراف املتبادل باملشعل اإلقتصادي املعتمد بين 
دول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير 

املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل من سنة 2016.

 :54.16 القانون  للمشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه 
على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات 
بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية 

أكادير املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل من سنة 2016.

 :56.16 اقانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه 
على بروتوكول تعديل اإلتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
مملكة البحرين لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 
بالنسبة للضرائب على الدخل املوقعة باملنامة في 25 أبريل من سنة 

.2016

 :62.16 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه 
على إتفاق بشأن التعاون في املجال العسكري املوقع ببكين في 11 ماي 

من سنة 2016 بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع 
لجمهورية الصين الشعبية.

 :79.16 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   79.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2015 

املوقع بجنيف في 9 أكتوبر من سنة 2015.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
02.17: اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه 
على اتفاق إنشاء املركز اإلستشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية 
املوقعة بسياتل الواليات املتحدة األمريكية في 30 نوفمبر من سنة 1999.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 22.17: اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   22.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق املوقع بنوزاكة في 20 فبراير من سنة 2017 بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية 

اإلستثمارات.

 :23.17 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   23.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بنوزاكا في عشرين 

فبراير من 2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

 :24.17 القانون  للمشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   24.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاقية املوقعة بأكرا في 17 فبراير من السنة الحالية 
لتجنب  غانا  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2017
اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
25.17: اإلجماع. املوافقون 184.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه 
على اتفاقية املوقعة بالجوما في فاتح فبراير من السنة من 2017 بين 
املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب  اململكة  حكومة 
اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 :26.17 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.
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يوافق   26.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق املوقع بجوبا في فاتح فبراير من سنة 2017 بين 
بشأن  السودان  جنوب  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

تشجيع وحماية اإلستثمارات.

 :27.17 القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   27.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق العام للتعاون املوقر بجوبا في فاتح فبراير 2017 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 32.17: 
اإلجماع. املوافقون 184.

يوافق   32.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
لألرصاد  اإلفريقي  الوزاري  للمؤتمر  التأسي�ضي  القانون  على  بموجبه 
الجوية املعتمد برايا الرأس األخضر في 14 فبراير من 2015 من قبل 

الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.

تمت املصادقة على جميع اإلتفاقيات، شكرا للسيدة الوزيرة.

بمكافحة  يتعلق   97.12 رقم  قانون  مشروع  دراسة  إلى  اآلن  نمر 
تعاطي املنشطات في مجال الرياضة في قراءة ثانية له، السيد الوزير 

لكم الكلمة.

ا وي لراشي لا طا بيلا ذلمي،لقزيرلا  بابلقا رياضل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يسعدني أن أتقدم أمامكم بهذا العرض املوجز حول مشروع القانون 
الرياضة،  مجال  في  املنشطات  تعاطي  بمكافحة  املتعلق   97.12 رقم 
اململكة املغربية  املبذولة من طرف  يأتي في سياق املجهودات  والذي 
لإلنخراط في املساعي الدولية الهادفة للحد من ظاهرة املنشطات، كما 
يأتي استلهاما للرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة 
الوطنية حول الرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008 والتي جاء فيها: 
»وكذلك الشأن بالنسبة إلستعمال املنشطات التي تعتبر ظاهرة غريبة 
محاربة  إلى  املختصة  السلطات  ندعو  لذلك  وثقافتنا،  تقاليدنا  على 
هذه املمارسة بكل قوة والتزام الصرامة فيما يخص معاقبة إستعمالها 
كالم  انتهى  الدولية.«  وإلتزاماتنا  الوطنية  لقوانيننا  تنفيذا  وترويجها 

صاحب الجاللة.

لقد سبق ملجلسكم املوقر أن صادق باإلجماع على هذا املشروع 
خالل الوالية التشريعية السابقة بتاريخ 2 غشت 2016 ويتم عرضه 

السيدات  أدخلها  التي  التعديالت  بعض  على  املصادقة  قصد  اليوم 
والسادة املستشارين املحترمين، والتي تأتي في مجملها ملالءمة مشروع 
هذا القانون مع املعايير الدولية املحددة في املدونة العاملية ملكافحة 
الصعيد  على  املنشطات  تعاطي  حظر  مجال  تؤطر  والتي  املنشطات 

الدولي.

املجال  في  املنشطات  تعاطي  مكافحة  قانون  مشروع  ويشكل 
الدولية  املعايير  في  املغربية  اململكة  انخراط  على  تأكيدا  الريا�ضي، 
العالمي من أجل مواجهة  الصعيد  املبذولة على  للمجهودات  ودعما 
كل املمارسات املخلة بروح املنافسة والقيم الرياضية النبيلة، وهو ما 
جعل مواد مشروع القانون هذا، تطابق مقتضيات اإلتفاقية الدولية 
التي   2005 اليونسكو سنة  منظمة  من  الصادرة  املنشطات  ملكافحة 
صادقت عليها بالدنا خالل شهر يونيو 2009 والتي تهدف إلى وضع إطار 

عالمي متجانس وفعال ملكافحة املنشطات في املجال الريا�ضي.

تعاطي  بمكافحة  املتعلق  القانون  مشروع  فإن  أخرى  جهة  من 
املنشطات في مجال الرياضة يشكل تتويجا ملجهودات اململكة املغربية 
على مستوى تخليق املمارسة الرياضية، وتعزيزا لسياستها اإلرادية من 
الرياضية  والجمعيات  والعصب  والجامعات  الرياضيين  مواكبة  أجل 
على نحو يساهم في حماية صورة بالدنا في املنافسات الوطنية والدولية 
وسمعة رياضيينا، بما يوفر ظروف وشروط املنافسة النظيفة ويحفظ 

مصداقية النتائج واأللقاب ويجعلها فوق كل الشبهات.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

ال تفوتني هذه املناسبة، ألتقدم بجزيل الشكر للسيدات والسادة 
واملجهود  تفاعلهم  على  اإلجتماعية  القطاعات  لجنة  أعضاء  النواب 
القيم الذي بذلوه من أجل مالءمة مقتضيات مشروع القانون، بما 
سيمكن بالدنا من تأهيل ترسانتها القانونية املتعلقة بمكافحة تعاطي 
املنشطات في املجال الريا�ضي وتنفيذ إلتزاماتها على املستوى الدولي، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد الوزير، نمر إلى عملية التصويت على املواد املعدلة.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون ناقص واحد غادي نحسبو ال�ضي بووانو واخا مشا، نفس 
العدد.

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرضها   57 رقم  تحمل  جديدة  مادة  على  اللجنة  صادقت  لقد 
للتصويت كذلك تتعلق بوحدة املرجع عندما تكون قراءات مختلفة 

واملرجع الخاص باملدونة العاملية للمنشطات:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته في قراءته ثانية له للتصويت:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   97.12 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة في قراءة ثانية له، شكرا 

للسيد الوزير.

نمر اآلن إلى املشروع األخير مشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه 
وكالة التنمية الرقمية في قراءة ثانية له، الكلمة للسيدة الوزيرة.

ا صأاعلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل ا  رهم،ل ارقيلل ا وي 9ل
با تجار9ل املكلفلل ا رقميل قاالقتصادل قا تجار9ل قاالستثمارل

الخارجيل:

أشرفل عللل قا والمل قا صال9ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين،

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر بعد قراءة ثانية ملشروع 
وتجدر  الرقمية،  التنمية  وكالة  بموجبه  تحدث   61.16 رقم  القانون 
اإلشارة إلى أنه بعد عرض مشروع هذا القانون على مجلس املستشارين، 
تم إدخال بعض التعديالت في مواد مشروع هذا القانون، كما تمت 
إضافة 6 مواد جديدة، فبالنسبة للتعديالت فقد همت املواد 6-3-2-1 

وهي كاآلتي:

املادة 1: التنصيص على إمكانية إحداث فروع جهوية بقرار ملجلس 
اإلدارة.

املادة 2: حذف الفقرة الثانية من هذه املادة وذلك بغية إخضاع 
هذه الوكالة للمراقبة املالية البعدية.

املادة 3: التنصيص على مهام إضافية للوكالة لها ارتباط مباشر 
التقائية  بما يضمن  الرقمية والتكنولوجيات الجديدة  بالتكنولوجية 

وانسجام مختلف املشاريع العمومية في هذا املجال.

وتجويد  تحسين  بهدف  وذلك  التعديالت  بعض  إدخال   :6 املادة 
صياغة هذه املادة.

أما فيما يتعلق باملواد الجديدة التي تمت إضافتها ضمن مواد الباب 
الرابع املتعلق بالتنظيم املالي فهي تهدف باألساس إلى التنصيص على 

كيفيات وطرق إجراء املراقبة البعدية التي ستخضع لها هذه الوكالة.

وبالنظر إلى إضافة هذه املواد الجديدة فقد تمت إعادة ترتيب جميع 
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مواد مشروع هذا القانون لتصبح في املجموع 21 مادة عوض 15 مادة.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد9لا أوابلاملحترمون،

هذا  مشروع  مناقشة  أدخلت خالل  التي  التعديالت  كانت  تلكم 
القانون بمجلس املستشارين، والذي أرجو أن يلقى تجاوبا من قبلكم 
القطاعات  بلجنة  الثانية  القراءة  أثناء  عليه  األمر  كان  ما  غرار  على 

اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، والسالم عليكم رحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، نمر للسيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 171

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته في قراءته الثانية للتصويت:

املوافقون: 170

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

تحدث   61.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه وكالة التنمية الرقمية في قراءة ثانية له، رفذ2لالجلول شكرا 

لكم.
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	•	مشروع قانون رقم 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
	•	مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
	•	مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
	•	 مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
	•	 مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
	•	مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
	•	 مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
	•	 مشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
	•	 مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
	•	 مشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
	•	 مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا ) في 9 يوليو 2002
	•	مشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
	•	مشروع قانون رقم 07.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
	•	 مشروع قانون رقم 08.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا
	•	 مشروع قانون رقم 09.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
	•	 مشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر
	•	 مشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.
	•	 مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية
	•	 مشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري، الموقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية
	•	مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في المجال الأمني، الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا
	•	 مشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات
	•	 مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001.
	•	مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

	محضر الجلسة الثالثة والثلاثين
	جدول الأعمال: الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة.

	محضر الجلسة الرابعة والثلاثين
	جدول الأعمال: مناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جول جدول أعمل المجلس برسم سنة 2015.

	محضر الجلسة الخامسة والثلاثين
	-	الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
	-	الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
	-	الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
	-	كتابة الدولة المكلفة بالماء؛
	-	إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
	-	كتابة الدولة المكلفة بالنقل؛
	-	التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:

	محضر الجلسة السادسة والثلاثين
	•	مشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية في قراءة ثانية له.
	•	مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
	•	مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية المعتمد برايا الرأس الأخضر في 14 فبراير من 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.
	•	مشروع قانون رقم 27.17 يوافق بموجبه على الإتفاق العام للتعاون الموقر بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.
	•	مشروع قانون رقم 26.17 يوافق بموجبه على الإتفاق الموقع بجوبا في فاتح فبراير من سنة 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات.
	•	مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على اتفاقية الموقعة بالجوما في فاتح فبراير من السنة من 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
	•	مشروع قانون رقم 24.17 يوافق بموجبه على الإتفاقية الموقعة بأكرا في 17 فبراير من السنة الحالية 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
	•	مشروع قانون رقم 23.17 يوافق بموجبه على الإتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بنوزاكا في عشرين فبراير من 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا.
	•	مشروع قانون رقم 22.17 يوافق بموجبه على الإتفاق الموقع بنوزاكة في 20 فبراير من سنة 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات.
	•	مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز الإستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية الموقعة بسياتل الولايات المتحدة الأمريكية في 30 نوفمبر من سنة 1999.
	•	مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على إتفاق بشأن التعاون في المجال العسكري الموقع ببكين في 11 ماي من سنة 2016 بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.
	•	مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل الإتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالمنامة في 25 أبريل من سنة 2016.
	•	مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل من سنة 2016.
	•	مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الإعتراف المتبادل بالمشعل الإقتصادي المعتمد بين دول أعضاء الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل من سنة 2016.
	•	مشروع قانون رقم 52.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، الموقعة ببكين في 11 ماي سنة 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
	•	مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016.
	•	مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية للمخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دولي أعضاء الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أكادير، مشروع 
	•	مشروع قانون رقم 44.16 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين المملكة المغربية ووجمهورية الصين الشعبية.
	•	مشروع قانون رقم 69.16 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
	•	مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الموقع بجنيف في 9 أكتوبر من سنة 2015.


