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)دورة أبريل 2019(

محضر الجلسة الثانية والسبعين بعد املائة ليوم اإلثنين 19 ذي العقدة 

14405779ه)22يوليوز2019م(...................................................................... 

الشهرية  الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمال:  ج قلل

املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

محضر الجلسة الثالثة والسبعين بعد املائة ليوم اإلثنين 19 ذي العقدة 

14405811ه)22يوليوز2019م(...................................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

49 و 92 من الدستور؛

- مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث 

العلمي؛

- مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ذي   20 الثالثاء  ليوم  املائة  بعد  والسبعين  الرابعة  الجلسة  محضر 

5854القعدة1440ه)23يوليوز2019م(.......................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية 

وتدبير أمالكها؛

الجماعات  ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  يتعلق   63.17 رقم  قانون  - مشروع 

الساللية؛

رقم  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   64.17 رقم  قانون  مشروع   -
1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 موافق 25 يوليوز 1969 

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
محضر الجلسة الخامسة والسبعين بعد املائة ليوم الثالثاء 20 ذي العقدة 

14405876ه)23يوليوز2019م(...................................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
بنائها  ومباشرة  الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق   59.14 رقم  القانون 

وترميمها.
محضر الجلسة السادسة والسبعين بعد املائة ليوم الثالثاء20 ذي العقدة 

14405878ه )23يوليوز2019م(..................................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع القانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير  .-
الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337 املوافق ل 31 مارس 

1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية؛
مشروع قانون رقم 15.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في  .-
مجال محاربة الجريمة، املوقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين اململكة 

املغربية ومملكة إسبانيا
-. مشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال 
رجعة فيها خاصة بملكية »املسرح الكبير ثيرفانتيس« بطنجة، املوقع 

بالرباط في 13 فبراير 2019 بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا؛
-. مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن 
التعاون في ميدان الدفاع، املوقع بالرباط في 8 فبراير 2019 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛
-. مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون 
االقتصادي، املوقع بالرباط في 4 ديسمبر 2018 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية؛
مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي  .-
وتصديرها  واستيرادها  البالستيك  مادة  من  األكياس  صنع  بمنع 

وتسويقها واستعمالها
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والتأهيل  الترويض  بمزاولة مهن  يتعلق   45.13 -. مشروع قانون رقم 
وإعادة التأهيل الوظيفي.

محضر الجلسة السابعة والسبعين بعد املائة  ليوم الثالثاء23 ذي القعدة 
14405896ه )26يوليوز2019م(..................................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على:
مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية؛ .-

430 من قانون املسطرة املدنية كما تم  مقترح قانون بتتميم املادة  .-
تغييره وتتميمه.

محضر الجلسة الثامنة والسبعين بعد املائة ليوم الجمعة 23 ذي القعدة 
14405907ه )26 يوليوز 2019م(................................................................... 

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

- مشروع قانون 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 
االلتزامات  قانون  بمثابة  ميالدي   1913 غشت   12 هجري،   1331

والعقود.
- مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
مجاالت  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية  لألمازيغية  الرسمي 

الحياة العامة ذات األولوية )قراءة ثانية(؛
- مشروع يتعلق بقانون تنظيمي رقم 04.16 خاص باملجلس الوطني للغات 

والثقافة املغربية )قراءة ثانية(.
محضر الجلسة التاسعة والسبعين بعد املائة  ليوم الثالثاء23 ذو القعدة 

14405912ه )26يوليوز2019م(..................................................................... 

ج قللاألعمال:لاختتاملاو قر9لاوثانيةلمنلاوسنةلاوتشريذيةلاوثاوثةل)أبريلل
ي 31(.
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محضرلالجلسةلاوثانيةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: اإلثنين 19 ذي العقدة 1440ه)22يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ثالث ساعات وسبعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثانية زواال والدقيقة الثالثة عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعمال:  ج قلل
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

قبل أن نشرع في جدول أعمال هذه الجلسة الشهرية، تحضر معنا 
فهنيئا  اململكة،  جهات  يمثلون  والذين  املتفوقين  التالميذ  من  نخبة 
لهم وهذه رسالة رسالة النبوغ املغربي، فهنيئا لهم ومزيدا من التوفيق 

والطريق ال زال طويال إن شاء هللا.

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من   100 الفصل  طبقا ألحكام 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها رئيس الحكومة.

النواب أن جدول أعمال هذه الجلسة  وأخبر السيدات والسادة 
يتضمن محورين اثنين يتعلق األول بالبرامج الجهوية في مجال التنمية، 

والثاني حول السياسة املائية.

قبل ذلك، أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت الواردة على 
املجلس.

اوسي لاوساوكلب و نلأمينلاملجلس:

اوسي لاورئيس،

توصل مكتب مجلس النواب من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99  .•
املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن. .•

ومن فريق األصالة واملعاصرة، توصل املكتب بمقترح قانون  .•
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم ..

اوسي لاورئيس:

السيدات والسادة النواب، الجلسة طويلة

اوسي لاوساوكلب و نلأمينلاملجلس:

.. واملتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

نعم، إيال كان من املمكن..

اوسي لاوساوكلب و نلأمينلاملجلس:

شكرالاوسي لاورئيس،

ومن فريق األصالة واملعاصرة، توصل املكتب بمقترح قانون يغير 
ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد األمين، نشرع اآلن في طرح أسئلة املحور األول حول 
السيدة  للنائبة  الكلمة  التنمية،  مجال  في  الجهوية  البرامج  موضوع 
في  السؤال  لتقديم  األغلبية  ومجموعات  فرق  بإسم  زيدان،  نعيمة 

دقيقة واحدة.

اونائبةلاوسي 9لنذيمةل1ي ان:

شكرالاوسي لاورئيس،

تنموية،  إشكاالت  على  ليجيب  املتقدمة  الجهوية  خيار  جاء 
إقتصادية، إجتماعية ومجالية، وذلك من خالل إنشاء أقطاب تنموية 
جهوية تراعي الحاجيات وخصوصيات كل جهة من الجهات 12 للمملكة. 
وإذا كان الرهان وراء إنجاح هذا الخيار اإلستراتيجي هو التقليص من 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية بين جهات اململكة، واستفادتها بعدالة 
فإننا حصيلة  بالدنا،  يعرفها  التي  التنموية واإلستثمارية  الجهود  من 
بدايات التنزيل العملي الزالت تعرف بعض اإلكراهات العملية املرتبطة 
أساسا بتأخر املصادقة على برامج التنمية الجهوية، إضافة إلى نقص 
اإلمكانات املادية والكفاءات البشرية القادرة على اإلسراع بإنجاح هذا 

الخيار اإلستراتيجي.
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لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن اإلجراءات التي 
سوف تقومون بها واإلمكانيات التي ستتخذونها لتفعيل السريع واألمثل 

لبرامج التنمية الجهوية؟ وشكرا.

اوسي لاورئيس:

الكلمة  واملعاصرة  األصالة  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
للسيد النائب عبد الواحد املسعودي لطرح السؤال في نفس املحور، 

دقيقة واحدة.

اونائبلاوسي لعب لاو اح لاملسذ دي:

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوزميالتلقاوزمالءلاون اب،

قبل  املبذولة من  الجهود  تضافر  بفضل  الجهات،  أغلب  تمكنت 
املجالس الجهوية وكافة املتدخلين والفاعلين الترابيين، من املصادقة 
انتظار  وفي  العمل.  بها  الجاري  للقوانين  وفق  التنموية  برامجها  على 
استكمال املصادقة على البرنامج التنموي للجهات األخرى، وهو ما يعتبر 
خطوة أساسية عن طريق تفعيل ورش الجهوية املتقدمة والالمركزية 

الترابية ببالدنا.

ولذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن التدابير واآلليات التي 
ستعتمدونها إلنجاح عملية تنزيل برامج التنمية الجهوية ومواكبتها، في 
البرامج وبين مختلف السياسات العمومية  إطار اإلنسجام بين هذه 

اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة؟ وشكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيد النائب طارق قاديري.

اونائبلاوسي لطارقلقاديري:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

لقد قال جاللة امللك، نصره هللا وأيده، ومن ورائه قمنا بالجهوية 
التنمية  في مجال  املرجعي  الفاعل  الجهة هي  أن  وآمنا  بل  املتقدمة، 

االقتصادية واالجتماعية، لكن على ما يبدو أنتم كحكومة ال زلتم لم 
تؤمنوا بما آمنا به بدليل غياب البعد الجهوي في العديد من السياسات 
العمومية، وحرص مجموعة من القطاعات الحكومية على اإلشتغال 

بمعزل عن الجهاز وبعيدا عن توجه ومقاصد الجهات.

لقد حان الوقت لكي تعبر الحكومة عن إرادة حقيقية وأن تكون لها 
سياسة واضحة للنهوض بالتنمية الجهوية وتقليص الفوارق املجالية 
واإلجتماعية ومحو آثارها، ضمانا لشروط العيش الكريم التي ينشدها 
السواد األعظم من املغاربة، واللي اليوم %45 منهم يعانون الحرمان 

الشديد حسب آخر الدراسات.

سؤالنا السيد الرئيس املحترم، بكل وضوح، هل يمكن أن يعول 
الجهوي  بعمقها  واملخططات  البرامج  لتعزيز  اليوم  املغاربة  عليكم 
ثمارها  ترابية عادلة يجني  في إطار تغطية  في أقرب اآلجال  وتنفيذها 

الجميع بدون استثناء؟ وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على 
األسئلة املتعلقة باملحور األول.

اوسي لسذ لاو ينلاوذثماني،لرئيسلالحك مة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال9لقاوسالملعلىل
رس وهلقآوهلقصحبه،

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلأعضاءلالحك مةلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

اوسالملعليكملقرحمةلهللالقبركاته،

هو  اللي  املوضوع  هاد  باختيار  �ضيء  كل  وقبل  أوال  أنوه  أن  أريد 
صحيح موضوع مهم، وأريد أن أؤكد هنا أن الحكومة جادة في دعم هذا 
التحول نحو جهوية متقدمة ومؤمنة إيمان حقيقي به، ودليله عدد من 
اإلصالحات ومن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعضها غير مسبوق 
حقيقة، فلذلك الحكومة مؤمنة إيمانا حقيقيا بهذا الورش. سأتحدث، 
البرملانيين  املهم من قبل السيدات والسادة  جوابا على هذا السؤال 

املحترمين والفرق املحترمة:

أوال: سأتحدث عن مواكبة الجهات في إعداد وتنزيل برامج التنمية 
الجهوية؛

الفوارق  تقليص  برنامج  تنزيل  مواصلة  عن  سأتحدث  ثانيا: 
اإلجتماعية واملجالية بالعالم القروي؛

ثالثا: سأتحدث عن البرامج التنموية املندمجة؛
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رابعا: سأتحدث عن مواكبة الجهات ودعمها في برامجها التنموية؛

خامسا: عن تعزيز آليات تتبع وتنفيذ البرامج التنموية الجهوية.

اآللية األساسية  يعد  الجهوية  التنمية  برنامج  أن  الحكومة  تعتبر 
لتحقيق التنمية على مستوى كل جهة جهة، وذلك عبر تنزيل برامج 
تنموية يتم تصورها وإعدادها انطالقا من الحاجيات التي يتم تحديدها 
على أرض الواقع، وهذا يجب أن يتم وفق منهجية تشاركية تضمن 
الدولة  لسياسة  اإلستراتيجية  التوجهات  بين  واإللتقائية  اإلندماج 

والحاجيات التنموية على املستوى الجهوي.

وانطالقا من هذه األهمية، حرصت الحكومة على مواكبة ودعم 
الجهات في مسلسل إعداد وتنزيل هذه البرامج، مع اعتماد آليات التعاقد 

بين الدولة والجهات وإيالء عناية خاصة للمشاريع ذات األولوية.

على  الحكومة  تعمل  اإلعداد؟  في  املعتمدة  املقاربة  هي  ما  أوال، 
مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات التنمية التنموية الجهوية 
التي تحدد برمجة مشاريع تنموية ذات البعد الجهوي على مدى ست 
لكل  والجغرافية  الطبيعية  املؤهالت  اإلعتبار  بعين  تأخذ  سنوات، 
جهة، ويتوخى أن تسهم هذه املخططات بشكل فّعال في تطوير البنيات 
التحتية والتجهيزات اإلجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها 

وتنافسيتها وكذا اإلسهام في خلق وإيجاد وإحداث مناصب الشغل.

وطبقا ملقتضيات املادة 83 من القانون التنظيمي 111.14 املتعلق 
بالجهات، صادقت 10 مجالس للجهات على برامجها التنموية خالل 
سنة 2017، وتم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية في غضون شهر 
التنموية املتبقية، جهة كلميم واد  البرامج  2018، فيما توجد  يونيو 
نون وجهة درعة-تافياللت في طور اإلعداد من طرف املجالس املعنية. 
وتبلغ الكلفة اإلجمالية ملخططات التنمية الجهوية السالفة الذكر ما 
مجموعه 411 مليار درهم -عرفتي هاد الرقم راه خيالي-مجموع الكلفة 
411 مليار  الجهوية املصادق عليها حاليا  التنمية  اإلجمالية ملخطط 
درهم، وإيال عرفنا بأن امليزانية ديال اإلستثمار في امليزانية العامة حوالي 
90 مليار درهم راه هاد امليزانية ديال 7 سنين تقريبا ديال امليزانية ديال 

اإلستثمار في امليزانية العامة، 7 سنوات.

ومن أجل ترجمة، بمعنى كاين توسع كبير في الطلبات، ومن أجل 
ترجمة برامج التنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات، 
عملت الحكومة على تبني مقاربة تشاركية ترتكز على التشاور والتفاوض 
كل  وتثمين  تعبئة  عبر  تنفيذها  ووسائل  املشتركة  األولويات  حول 
اإلمكانات املتوفرة، وذلك من خالل عقد لقاءات تشاورية مع جمعية 
رؤساء جهات املغرب، وكذا املسؤولين املعنيين على املستويين املركزي 

والترابي وذلك بهدف:

للعقود  الوطني  املستوى  على  اإلجمالي  املالي  الحجم  تأطير   -
املستقبلية، خاص الطلبات تكون منطقية ومعقولة ومقدور عليها من 

قبل الدولة، طبيعي؛

التنمية  ببرامج  املدرجة  األولوية  ذات  املشاريع  قائمة  تحديد   -
الجهوية، وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج مدتها ثالث 

سنوات بين الدولة والجهات؛

- ضمان اإللتقائية واإلستمرارية مع البرامج الحالية، مع األخذ بعين 
اإلعتبار اإلتفاقيات املبرمة.

ماهي املراحل التي تمت لحد الساعة في هاد عملية تنزيل وإعداد 
واختيار املشاريع ذات األولوية؟

تم حصر  املتدخلين،  بين مختلف  التشاورية  اللقاءات  بناء على 
مجموعة من البرامج واملشاريع ذات األولوية برسم سنة 2021-2019، 
والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة وعددها 454 مشروع ذي أولوية. 
وتبلغ املوارد املالية املزمع تعبئتها بمساهمة كل املمولين ما مجموعه 

109 مليار درهم على مدى ثالث سنوات، موزعة كالتالي:

-املجالس الجهوية ت29 مليار أي %27 من املبلغ اإلجمالي؛

-القطاعات الوزارية 42 مليار درهم أي %39 من املبلغ اإلجمالي؛

-املؤسسات العمومية 9 ماليير درهم أي %8.24 من املبلغ اإلجمالي؛

-الجماعات الترابية األخرى مليار و140 مليون درهم أي %1 من 
املبلغ اإلجمالي؛

إضافة إلى مساهمات مالية أخرى، نخص منها بالذكر: مساهمة 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ مساهمة صندوق التنمية السياحية؛ 
مساهمة صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية؛ مساهمة الغرف املهنية؛ 
مساهمة عدد من املؤسسات الجامعية وعدد من املستفيدين، وتبلغ 

هذه املساهمات 29 مليار درهم أي %26 من املبلغ اإلجمالي.

وباملوازاة مع ذلك، إذن دارت البرامج وأعدت هذه البرامج من قبل 
الجهات، هاد البرامج بعد إعدادها تم التشاور بشأنها وتدقيقها بعد 
ذلك دارت منها برامج ذات األولوية اللي غاتم�ضي في 3 سنين اللي هي 
ما مجموعه 109 مليار درهم. وهاد التوافق على هاد �ضي وهاد اإلعداد 

ديالو طبيعي أن يستغرق بعض الوقت.

وباملوازاة مع ذلك، تمت صياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة 
والجهات من أجل تنفيذ املشاريع ذات األولوية ببرامج التنمية الجهوية، 
والتي تقرر إنجازها بصفة مشتركة، حيث تم التركيز بالخصوص على ما 

يلي:

- تحديد إطار العقد ودور كل طرف بدقة، وكذا املسؤوليات املنوطة 
به وربطها بأهداف إستراتيجية ومؤشرات عملية قابلة للتقييم؛

- تحديد االعتمادات املالية إلنجاز املشاريع املتعاقد بشأنها وفق 
الجدولة  وكذا  بالعقد،  مرفقة  تقنية  بطاقات  في  مبينة  مواصفات 

الزمنية لتنفيذها؛

- تتبع وتقييم دوري ومنتظم لتنفيذ اإللتزامات التعاقدية عبر وضع 
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الئحة املؤشرات التي تهم مختلف األهداف املتفق عليها. ويتم وحاليا 
التشاور بشأن مشروع العقد النموذجي مع الفاعلين على املستويين 
املركزي والترابي قبل اعتماده بصورة نهائية، هذا إذن ما يخص املحور 

األول.

الفوارق  تقليص  برنامج  تنزيل  بمواصلة  يرتبط  الثاني  املحور 
تنفيذا  أنه  ذلك  القروي،  بالعالم  الخاص  واملجالية  اإلجتماعية 
للتعليمات امللكية السامية، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص 
الفوارق املجالية واإلجتماعية بالعالم القروي، والذي يمتد على مدى 
2023 والذي تقدر كلفته اإلجمالية  إلى   2017 سبع سنوات بدأ من 
50 مليار درهم سيتم تمويلها بمساهمة من صندوق التنمية القروية 
واملناطق الجبلية، وأيضا من القطاعات الحكومية املعنية ومن املجالس 
الجهوية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب.

لهذا  املرصد  املالي  الغالف  بأن  التذكير  يجدر  البرنامج:  مكونات 
البرنامج سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم مجاالت التدخل التالية:

- بناء الطرق وفتح تهيئة املسالك القروية واملنشآت الفنية بكلفة 
إجمالية تقدر ب35 مليار درهم، أي %71؛

- الكهربة القروية 2 مليار درهم أي %2؛

- التزويد باملاء الصالح للشرب 6 املليار درهم، %12؛

- تأهيل مؤسسات قطاع التعليم 5 املليار درهم أي %10؛

- تأهيل قطاع الصحة مليار ونصف درهم، %3؛

العمل برسم  املبرمجة إلنجاح مخططات  بلغت اإلعتمادات  وقد 
هذه السنوات الثالثة حوالي 19 مليار درهم، منها 8 املليار درهم برسم 
مخطط عمل سنة 2017؛ 7 املليار مخطط عمل 2018؛ 3.89 برسم 

مخطط عمل 2019.

كما بلغت االعتمادات املرصودة في هذا اإلطار، حتى أواخر أبريل 
2019، حوالي 15 مليار درهم، منها 7 املليار بمخطط عمل سنة 2017، 
و7 تقريبا 2018 و1.25 تقريبا بمخطط عمل سنة 2019، هذه ترصدات 

فعال وتعتمدات، في حين بلغت اإللتزامات املالية حوالي 13 مليار درهم.

وضعية اإلنجاز: هاد املخطط من بين املخططات والبرامج الناجحة 
على األرض، وأنا تلقيت عدد من رؤساء بعض الجماعات القروية للي 
شكرو فعال على نجاعة البرنامج، ألن تفكت العزلة على عدد كبير من 
الدواوير، وأيضا بنيت العديد من املؤسسات التعليمية، وبنيت العديد 
من املؤسسات الصحية. إذن على مستوى اإلنجاز، حققت وضعية 
تقدم هذا البرنامج برسم سنة 2017-2018 حسب مجاالت التدخل 
األهداف  إلى  بالنظر  تقديمها  يمكن  التي  الهامة،  النتائج  من  جملة 

املسطرة في البرنامج ككل 2017-2023 كما يلي:

بناء وتهيئة 4449 كلم من الطرق واملسالك القروية بنسبة %41؛

إحداث 24 منشأة فنية بنسبة %20 من الهدف املسطر حتى 2023؛

تأهيل 184 وحدة صحية، بنسبة%44؛

تجهيز حوالي 31 مركز صحي بنسبة %94؛

اقتناء 88 سيارة إسعاف بنسبة %69؛

بناء وإصالح 735 مؤسسة تعليمية بنسبة %43، وتجهيز28 منها 
أخرى مؤسسة تعليمية بنسبة %74 واقتناء 116 مركبة للنقل املدر�ضي 

بنسبة 55 %؛

تزويد 12.516 منزل باملاء الصالح للشرب بنسبة %46؛

للشرب  الصالح  باملاء  التزود  من شبكة  كلم   26 وإصالح  إنجاح 
بنسبة %93؛

كهربة 216 دوار بنسبة %39، وكهربة 66 بواسطة األلواح الشمسية 
بنسبة %40؛

توسيع وتقوية 87 كلم من خطوط الشبكة الكهربائية بنسبة 15%.

فهناك أهداف وعندنا لوائح مفصلة كتحدد اشنو هو الدواور اللي 
تفكت عليهم العزلة، وشنا هو الدواور اللي غتفك عليهم العزلة في 2019 
و2020 و2021، إذن هذا بالنسبة لبرنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية الخاصة بالعالم القروي، اللي هوالحمد هلل برنامج ناجح لكن 
بطبيعة الحال فيه 7 سنين كيتدرج سنة بعد سنة، واألهداف ديالو 

%100 غادي يوصل بها إن شاء هللا في نهاية البرنامج.

ثالثا: البرامج التنموية املندمجة، ذلك أنه باملوازاة مع برامج التنمية 
الجهوية، تتوفر عدد من جهات اململكة على برامج مندمجة للتنمية، 
إما على مستوى الجهة أو على مستوى اإلقليم، وخصوصا األقاليم 

الجنوبية أو على مستوى عدد من املدن الكبرى واألقاليم أيضا.

أوال-النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، والذي هو نموذج أيضا 
ناجح. أنا كنت في الجهة ديال الداخلة، الحمد هلل، جميع البرامج ديال 
هاد تسير بوتيرة معقولة ومنطقية وعطيت األرقام، الطريق دابا اللي 
الحمد  اآلن  -الداخلة  تزنيت  تزنيت، طريق  ديال  البرنامج  فهاد  تقرر 
هلل قريبة، اآلن ما بقاش كافيين، كيقول لك هداك صافي راه في يدينا 
الداخلة-الكركرات،  دابا  لينا  ديروا  خصكم  احنا  وخدام،  وشفناه 
ما�ضي مشكل مرحبا، ولكن البرنامج كما كان مسطر وكما عرض أمام 
جاللة امللك وكما وعد به، الحمد هلل يسير بوتيرة جيدة، بوتيرة جيدة، 
وفيه عدد من املشاريع اللي غايتعلن في القريب، مثل الربط بالكهرباء 
الوطنية ديال الداخلة، الداخلة ما كانتش مربوطة بالكهربة الوطنية 
كان عندها إنتاج ديال الكهربة محلي فقط، الربط بالكهربة الوطنية 
عنده إيجابيات كبيرة، ألن إال وقع غير عطل فهاديك املحطة ديال إنتاج 
الكهرباء غاتوقف الكهربة كلها، ال، دابا واخا يوقع عطل في واحد املحطة 
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ألنه وطني راه كاين منين نجيبوا الكهرباء ما عمرو غيتوقف، فلذلك هذا 
إنجاز وغادي يدخل قريبا، في األشهر املقبلة. عندنا محطة تحلية مياه 
البحر، اللي اآلن الدراسات كلها بدات واإلنجاز سيبدأ، وعندنا عدد 
من املشاريع وعرضتها وهناك تقارير ويمكن تستدعو الوزراء املعنيين في 

اللجنة ويديروا التفاصيل الدقيقة في هذه املشاريع.

هذا البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية الذي كان موضوع اتفاقية 
إطار وقعت أمام جاللة امللك، في نونبر 2015 في مدينة العيون، ثم في 
مدينة الداخلة في فبراير 2016، يعد نموذجا رائدا لتنمية هذه الجهات، 
ويتعلق األمر على الخصوص بتوقيع أربع اتفاقيات إطار تهم 41 اتفاقية 
نوعية، 683 مشروع بغالف مالي يقدر ب 71 مليار درهم، تمت مراجعته 
بوتيرة  80 مليار درهم، واإلنجاز الحمد هلل غادي  إلى  بالزيادة ليصل 

معقولة ومنطقية.

ثانيا-البرامج املندمجة للتنمية الحضرية: ذلك أنه أيضا هناك برامج 
تهم مجموعة من الحواضر املغربية، يتعلق األمر ببرنامج تنمية مدينة الدار 
 arrondi البيضاء الكبرى )33 مليار درهم( أنا األرقام كنقدمها كيقولوا
يعني كاملة، ماكنديرش الفواصل ألن احنا املهم عندنا هو نعطيو فكرة 
وإيال الجواب غادي يكون عندكم مكتوب فيه التفاصيل برنامج الرباط 
مدينة األنوار 9 مليار درهم، برنامج التأهيل الحضري ملدينة سال، مليار 
و143 مليون درهم؛ برنامج مراكش الحاضرة املتجددة 6 املليار درهم؛ 
البرامج اإلستراتيجية للتنمية املندمجة واملستدامة إلقليم القنيطرة 8 
داملليار درهم؛ برامج الحسيمة املنار املتوسط 6 املليار درهم ونصف؛ 
برنامج التنمية املندمجة لتطوان 4 املليار ونصف، برنامج طنجة الكبرى 
7 مليار ونصف تقريبا. فهذه كلها الحمد هلل برامج تسير بوتيرة منطقية 
ومعقولة وأي برامج متأخرة فيها نحن مستعدون للتدخل لتسريعها أو 

لحل إشكاالتها.

ثالثا-إعداد برنامج تنمية املراكز القروية الصاعدة: تفعيال ملضامين 
البرنامج الحكومي، تم إطالق دراسة إستراتيجية حول البرنامج الوطني 
للتنمية املندمجة للمراكز القروية الصاعدة، اعتبارا لدورها في هيكلة 
املجاالت  تأطير  عبر  القروي  واملجال  الحضري  املجال  بين  العالقة 
القروية وتحسين املشهد العمراني وتنظيم وتقريب األنشطة والخدمات 

العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية املجاورة.

للتنمية  الوطني  البرنامج  تم إطالق خبرة إلنجاز  اإلطار،  وفي هذا 
املندمجة للمراكز الوطنية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى 
بلورة مشاريع ترابية تهم هذه املراكز ملا لها من دور بنيوي كما قلنا في تأطير 
املجاالت القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة. 
وتوجد هذه الخبرة في مرحلة إعداد التشخيص اإلستراتيجي وتحديد 
املراكز القروية الصاعدة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات مع 
مجموعة من القطاعات على الصعيد املركزي وتنظيم ورشات عمل 

على صعيد كل جهة جهة.

باملناطق  املندمجة  التنمية  ومشاريع  برامج  تفعيل  رابعا-مواصلة 
القروية: وهذا أيضا من املحاور املهمة، ذلك أنه أتاح تقييم تفعيل 
برامج ومشاريع التنمية املندمجة باملناطق القروية التي سبق التعاقد 

بشأنها بلوغ الحصيلة التالية:

تغطية 700 جماعة بمشاريع التنمية القروية؛

تغطية كل جهات اململكة و%90 من األقاليم؛

كما تم رصد %50 من االعتمادات لفائدة املناطق الجبلية، وتعبئة 
الشراكات ملعدل 6شركاء لكل اتفاقية؛

70 %، في  وصل معدل اإلنجاز الفعلي لعدد من املشاريع حوالي 
 UNE GRANDE حين سجل %64 من البرامج املنجزة فعالية كبيرة
املعبأة  الوسائل  بين   86% بلغ  عالي  انسجام  EFFICACITE ومستوى 
أثرا  حققت  املنجزة  املشاريع  من   72% أن  كما  املحددة.  واألهداف 

اجتماعيا واقتصاديا مهما على املستويين املجالي والبيئي.

التنمية  مشاريع  تقييم  حول  الدراسة  نتائج  بتعميم  أيضا  نقوم 
القروية مع مختلف الشركاء ملواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة باالفتحاص 

املالي لبرامج التنمية القروية.

رابعا: مواكبة الجهات ودعمها في برامج التنمية برامجها التنموية: 
تحرص الحكومة على املواكبة املستمرة للجهات في إعداد وتنفيذ برامجها 
التنموية، سواء من خالل الدعم املالي أو مواكبتها في إعداد التصاميم 
الجهوية إلعداد التراب، فضال عن اإلهتمام بالتنمية املندمجة للمراكز 

القروية، وكذا تعزيز البنية التحتية.

فيما يخص الدعم املالي، وأنا أستغرب اللي كيقولوا، الدعم املالي 
ديال  األفق  وحدد  باألرقام  وحدد  للجهات  التنظيمي  القانون  حدده 
2021، غاديين فيه كل سنة كنزيدوا إلى 10 مليار ديال 2021، ملتزمين 
به %100، ليس هناك تأخر بالنسبة للحكومة في دعم الجهات ماليا. 
القانون  في  اللي صادقتوا عليه  انتما  قلتوا  اللي  ال�ضي  فلذلك، داك 
التنظيمي للجهات احنا منفذينه، وكيقوليك زايد نقطة كل سنة في 
القانون املالي ديال كل سنة إلى أن تزيد 10 املليار درهم، ياك هاد�ضي 
اللي درتو في القانون، هاد ال�ضي احنا كنطبقوه إذن انتهى، إيال كان �ضي 
حاجة أخرى احنا بطبيعة الحال مستعدين نتناقشوا عليه ونطوروه 
ب�ضي حاجة أخرى دعم آخر إال كاين، لكن ذاك ال�ضي اللي هو وعد اللي 

حدده القانون التنظيمي موفين به سنة بعد سنة.

التفاقيات  تفعيال  الترابي:  اإلستراتيجي  التخطيط  مواكبة  ثانيا: 
الشراكة املبرمة بين الحكومة والجهات، املتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي 

الترابي، فقد تم تقديم الدعم التقني واملنهجي واملالي من خالل:

إنجاز إحدى عشر تصميما جهويا بكلفة إجمالية بلغت 13  .•
مليون درهم، حيث تم اإلنتهاء من إنجاز ثالث تصاميم جهوية وستة في 

طور اإلنجاز، وثالث تصاميم في طور اإلطالق.
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على  التراب  إعداد  لسياسة  التوجيهي  اإلطار  وثائق  إنجاز  .•
مستوى كل الجهات، عمال بمقتضيات املرسوم الصادر في 28 شتنبر 
2017 واملتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب 

وتحيينه وتقييمه.

الفاعلين  قدرات  دعم  دورات  من  األولى  الدفعة  تنظيم  .•
املحليين في مجال الهندسة الترابية، لفائدة أكثر من 100 مستفيد من 
القروية،  التنمية  املحلية وحاملي مشاريع  والجماعات  الوزارات  أطر 
وذلك من خالل تكوين نظري وميداني حول مفاهيم وأدوات هندسة 

مشاريع التنمية الترابية.

التصميم  إعداد  منهجية  حول  دليل  إنجاز  في  املساهمة  .•
الجهوي إلعداد التراب، بتعاون مع مصالح املديرية العامة للجماعات 
على  املحلين  الفاعلين  إشارة  رهن  لوضعه  الداخلية،  بوزارة  املحلية 
صعيد. هذا واحد الورش للتخطيط اإلستراتيجي الترابي الجهوي، هو 
إعداد  إلى  يحتاج  واإلتقان  نتقنه،  أن  إلى  ويحتاج  إستراتيجي،  ورش 
بالدراسات وإلى املواكبة وإلى الوقت الكافي. الدراسة اللي غادي تم في 
عام، ما يمكنش تديرها في شهر، إال درتيها في شهر معنى ذلك كتخرج �ضي 

حاجة ال تصلح للبالد وال للعباد، هاد ال�ضي اللي كاين.

ثالثا: مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية إلعداد التراب: 
من املعلوم أن القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات قد عزز 
دور هذه األخيرة في إعداد التصاميم الجهوية إلعداد التراب، ومن أجل 
ضمان اندماجية والتقائية السياسات العمومية، مع تنسيق تنزيلها على 
جميع املستويات، فإن الوزارة الوصية بصدد إعداد توجهات السياسة 
العمومية إلعداد التراب الوطني، املرجع الوطني إلعداد التراب، التي 
التصاميم  إعداد  في  الوطني  الصعيد  على  ومراعاتها  اعتمادها  يجب 
الجهوية، وتعد هذه التصاميم الجهوية إطارا مرجعيا يهدف إلى الوقوف 
على اإلختالالت املجالية، واقتراح التدابير واإلجراءات الكفيلة بتحقيق 

تنمية مجالية متوازنة.

وهكذا، وفي أفق تغطية مجموع التراب الوطني بالتصاميم الجهوية، 
التصاميم  إعداد  ومواكبة  تمويل  في  الوصية  الوزارة  انخرطت  فقد 
الجهوية إلعداد التراب، من أجل تمكين الجهات من بلورة تصور شمولي 
واإلختيارات  التوجهات  اإلعتبار  بعين  تأخذ  متوازنة،  ترابية  لتنمية 
الوطنية في ميدان إعداد التراب، ألن أيضا ال يمكن كل جهة أن تغرد 
خارج السرب، غادي يكون توجهات وإختيارات وطنية في مجال إعداد 

التراب، وتنسلك في إطاره التصاميم الجهوية إلعداد التراب.

رابعا: تعزيز البنيات التحتية األساسية: يتم العمل على تعزيز البنية 
التحتية األساسية، من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج على املدييين 
املتوسط والبعيد، في قطاعات متعددة: قطاع الطرق، قطاع الطرق 
السيارة، قطاع الطرق السريعة، السكك الحديدية، املوانئ واملطارات، 
هناك  وغيره.  الخدمات  العمومية،  األشغال  البناء،  اللوجيستيك، 

ميزانية اإلستثمار للميزانية العامة، هناك جهود في كل الجهات لتنفيذ 
هذه البرامج، والتي تهم جميع جهات اململكة، وتأخذ بعين االعتبار مبدأ 

العدالة املجالية.

وكل هذه املشاريع واألوراش الكبرى واملهيكلة، تعد رافعة أساسية 
املجالية  املكونات  مختلف  بين  الفوارق  ولتقليص  الجهوية  للتنمية 
وتخفيف العبء على الجهات وتمكينها من البنيات التحتية األساسية 
الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيها، وإن كان احنا كنقولو بأنه �ضي 
مشروع واخا كيكون ف�ضي جهة، راه عندما يكون ذو بعد وطني راه كاين 
من جميع الجهات، ألن إال درنا مشروع ديال إنتاج الكهرباء بالطاقة 
الشمسية في ورزازات، وإيال درنا نور 4 في ميدلت وإيال درنا في العيون، 
راه هو كيضخ الشبكة الوطنية وكتستافد منو كل الجهات، ألن الطلب 
الوطني عن الكهرباء يزداد سنة بعد سنة، عدد السكان كيزيد معنى ذلك 
الطلب كيزيد التصنيع كيزيد، معنى ذلك الطلب كيزيد، راه فين ما درنا 
هاد املشروع ديال إنتاج الكهرباء فهو مشروع وطني يهم كل الجهات، 
ألن ال قدر هللا، بطبيعة الحال هذا بعيد املنال ما غادي يكونش ألن كاين 
الحمد إحتياطات وكاين إلى آخره، ولكن إال انقطع الكهرباء راه حتى �ضي 
مدينة ما غاتنجى. فلذلك، كاين مشاريع ذات بعد وطني التي تتم في تراب 
معين، ضروري يتكمل في �ضي بالصة، ورغم ذلك »نور« حاول أن يوزع 
على جهات وعلى أقاليم، باش يكون حتى هذا تيجي املدد ديالو تستفيد 

منه جهات متعددة.

خامسا: تعزيز آليات تتبع تنفيذ البرامج التنموية الجهوية: تنفيذا 
للتعليمات امللكية السامية، في املجلس الوزاري املنعقد في 25 يونيو 
تتبع  من  تمكن  جديدة  مقاربة  إرساء  على  الحكومة  عملت   ،2017
لتعزيز  واملحلية  الجهوية  التنموية  اإلستثمارية  والبرامج  األوراش 
ناجعة، والرفع من وتيرة اإلنجاز،  مردوديتها بصفة منتظمة وبصفة 
سواء تعلق األمر ببرامج التنمية الحضرية أو برامج التنمية القروية أو 

البرامج املجالية املندمجة، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:

1-الحرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع املركزية واإلقليمية 
املجالية،  االستثمارية  بالبرامج  الخاصة  اإلتفاقيات  بموجب  املحدثة 
وهذا ما يسمى نظام الحكامة، اللي خصوا حتى هو ملتزم به، منتظم في 

اللقاءات ديالها باش يكون التقييم منتظم؛

2-إرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ اإللتزامات الحكومية في 
االتفاقيات الخاصة بالبرامج املجالية؛

3-حث القطاعات الحكومية على إدراج اإللتزامات املالية في البرمجة 
املالية املتعددة السنوات بقطاعهم، ألن اآلن وفق القانون التنظيمي 
للمالية، امليزانيات كتكون متعددة السنوات )ثالث سنوات( وكل قطاع 
عندما يعد ميزانية 2020، فغادي يعد ديال 2020 و2022 في نفس 

الوقت باش تكون عندنا رؤية ويكون عندنا استعداد؛

برمجتها  قبل  للمشاريع  العقارية  الوضعية  تسوية  على  4-العمل 
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بتنسيق مع السلطات املحلية، وكنتم تعرفون أن مسألة العقار هي من 
بين اإلشكاالت التي أحيانا تعرقل أو تؤخر تنفيذ عدد من البرامج؛

الدورية  امليدانية  الزيارات  انتظام  على  الحكومة  أعضاء  5-حث 
وتعبئة املصالح التقنية الكفيلة بتتبع املشاريع. وفعال، عدد من أعضاء 
الحكومة يتنقلون أسبوعيا إلى عدد من األوراش وإلى عدد من الجهات 
واألقاليم ملتابعة تنفيذ عدد من البرامج. وأحث أعضاء الحكومة على 
ولكن  العمل،  من  هذا جزء  راه  الحال  بطبيعة  الزيارات،  وتيرة  رفع 
كثير منهم كيدير السبت وكيدير األحد، باش يزور باش يكون اإلثنين في 
الرباط. فإذن، هناك جهود ولكن هذا ال يمنع أن نطالب بزيادة هذه 

الجهود.

اإلستثمارية  املشاريع  تنفيذ  لتتبع مستوى  إحداث خلية  تم  كما 
العمومية بمديرية امليزانية بوزارة اإلقتصاد واملالية تعنى بإنجاز املهام 

اآلتية على وجه الخصوص:

أوال: تجميع كافة املعلومات واملعطيات املتعلقة بمدى تقدم تنفيذ 
املشاريع االستثمارية العمومية خالل 10 أيام التي تلي كل شهر، كل شهر 
عندنا تقرير مفصل، وذلك وفق نماذج محددة تهم مذكرة املشروع 
املتضمنة ملعطيات عامة حوله؛ وضعية تتبع آليات تمويل املشروع، ألن 
التمويل وزارة املالية راه عندها تيخرج التمويل كيكون في لوحة القيادة؛

ثانيا: تتبع وضعية التتبع العيني للمشروع؛

ثالثا: وضعية التتبع املالي وامليزانياتي للمشروع؛

املخطط  وكذا  باملشروع،  املرتبطة  املخاطر  تتبع  وضعية  رابعا: 
املوجه لتخفيف هذه املخاطر.

الوزارية  القطاعات  نظام معلوماتي مفتوح على كل  ثانيا: تطوير 
واملؤسسات من أجل تمكينها من تعبئة املعطيات الخاصة باملشاريع 

العمومية التي توجد في طور اإلنجاز وبمستوى تقدم تنفيذها؛

املشاريع  إنجاز  تقدم  ثالثا: برمجة اجتماعات دورية لرصد مدى 
تعترض  التي  واملشاكل  العراقيل  وتدارس  العمومية  اإلستثمارية 
تنفيذها وفق املعايير واآلجال املحددة. وأنتم ترون في اإلعالم العمومي، 
وبالخصوص القناة الثانية، تغطي عدد من األنشطة التي تتم في عدد 
من الوزارات وخصوصا في وزارة الداخلية ولكن في وزارات أخرى لتتبع 

هذه املشاريع وتقييمها؛

رابعا: إعداد تقارير دورية حول تقدم تنفيذ املشاريع اإلستثمارية 
العمومية.

إذن، هناك منهجية حكامة اللي هي اللجان والجهات املكلفة وخاليا 
التتبع، وهناك منهجية في هذا التتبع.

التواصل  آليات  تفعيل  على  الحكومة  حرصت  أخرى،  جهة  من 
تنظمها،  التي  التواصلية  الزيارات  خالل  من  الجهات،  مع  املباشر 

باعتبارها آلية لإلنصات واإلستماع عن قرب ملنتخبي مختلف الجهات 
والتفاعل معهم واإلستماع لشكواهم واإلستماع حتى إلنتقاداتهم ما 
كاين حتى �ضي مشكل. وقد تم لحد الساعة زيارة ثماني جهات، رئيس 
الحكومة مع وفد وزاري ووفد حكومي مهم، وآخرها كان زيارة جبهة 
الداخلة-واد الذهب يوم 20 يوليوز الجاري، وسنواصل هذه الزيارات 
كل  لتلقي  مستعدون  أيضا  نحن  الحال،  وبطبيعة  املتبقية.  للجهات 
املالحظات واإلقتراحات التي تأتي من مجالس الجهات فيما يخص تتبع 

تنفيذ هذه البرامج، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيد النائب عبد الصمد حيكر بإسم فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لعب لاوصم لحيكر:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مة،

أعضاءلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

أوال، السيد رئيس الحكومة، نحن ال نشك في جديتكم وإيمانكم 
العميق بهاد الورش الهام الذي ترتبط به يعني مستقبل الدولة الحديثة 

والديمقراطية ببالدنا.

الدستورية  املرتكزات  على  كثيرا  أقف  أن  دون  الحال،  بطبيعة 
املتعلقة بموضوع الجهوية املتقدمة، يطيب لي السيد الرئيس املحترم، 
أن أذكر بأنه الجهوية املتقدمة بالنسبة إلينا في أحد أوجهها يعني تكت�ضي 
أهمية كبرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية االقتصادية واإلجتماعية، 
وذلك بعدما عانته هذه الجهات من تفاوتات إجتماعية وإقتصادية 

وفوارق مجالية.

وفي هذا اإلطار، نثمن عاليا ما فتئتم تعلنون عليه في كل مناسبة من 
عزمكم على تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، من أجل اإلرتقاء بالجماعات 
الترابية وفي صدارتها الجهات إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع 
وتنفيذ السياسات العمومية، واتخاذ كافة التدابير العملية الهادفة إلى 

تسريع التنزيل الفعلي للجهوية املتقدمة على مختلف املستويات.

نثمن طبعا السيد الرئيس املحترم، املجهود املبذول على مستوى 
لتفعيل  الالزمة  والتنظيمية  القانونية  النصوص  استكمال  ورش 
مضامين القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية وفي مقدمتها 
الجهات، إال أننا في فريق العدالة التنمية السيد رئيس الحكومة املحترم، 
نود أن نثير انتباهكم إلى أن هذا الورش ينبغي أن يشمل يعني التشريعات 
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والنصوص التنظيمية املتقادمة، ينبغي أن تنسجم وأن يتم تحيينها بما 
يتالءم مع العهد الدستوري والتشريعي الجديد.

اوسي لرئيسلالحك مة،

مثال، ال نريد أن نسمع مرة أخرى على أن هناك موظف، خازن 
جهوي مثال، يعرقل العمل واملجهود ديال مجلس الحكومة بعد إقراره 
عبر مداوالت مشروعة وباألغلبيات املطلوبة. ال نريد أن نسمع بأن هناك 
مقابل  بسرعة  التأشيرة  فتتم  ميزانيتها،  في  تحويالت  إلى  تلجأ  جهات 

الرفض الدائم لبعض الجهات وغير املفهوم. ال نريد مثل هذه األمور.

اوسي لرئيسلالحك مة،

التنمية  برامج  ديال  املوضوع  هاد  نتحدث عن  ونحن  البد  أيضا 
الجهوية، البد وأن نعرج على ميثاق الال تمركز اإلداري، والذي نشكركم 
على أنه تم إخراجه في عهدكم بعد طول انتظار، ولكن نريد أن نثير 
االنتباه إلى أن هناك تخوف السيد رئيس الحكومة، نسجله، إذا كان هاد 
امليثاق يخلصنا من عهد ديال املركزة التي كانت في أحيان كثيرة تعرقل 
على املستوى املركزي الوطني عدد من القرارات املرتبطة باإلستثمارات 
وبالفعل الجهوي، ال نريد أن يتحول هاد املركزة إلى مستوى جهوي، 
الحكومية  القطاعات  متاع  االختصاصات  تفويض  كيعني  الالتمركز 
إلى املمثلين ترابيا، إلى املمثلين ديال نفس القطاع على املستوى الترابي. 
وأي اختالل السيد رئيس الحكومة، في الجانب الذي يمس املسلسل 

الالتمركز يعطل ويؤثر سلبا على تقدم الجهوية املتقدمة.

اوسي لرئيسلالحك مة،

برنامج التنمية الجهوية هو الحامل للمضمون التنموي والذي من 
ز تدخالت كافة الفاعلين وفق أولويات مسطرة 

ّ
شأنه أن يجّمع ويرك

بطبيعة الحال.

التأخر الذي حصل السيد رئيس الحكومة، على مستوى إصدار 
املسطرة ديال إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب، تأخر املسطرة 
إشكال وتأخر الوثائق ديال التصاميم الجهوية إلعداد التراب يؤثر ال 
محالة على جودة ومضمون البرامج الجهوية للتنمية. في الغالب بطبيعة 
الحال، من حق املنتخبين داخل هذه املجالس أن يسطروا ما يرونه 
من مشاريع تنموية يرونها مناسبة، ولكن في غياب هاد الوثيقة اللي هي 
باملناسبة ليست فقط تتعلق باشنو كيخص مجالس الجهات تدير، 
التصميم الجهوي إلعادة التراب هو واحد الوثيقة مرجعية لكل الجهود 
التنموية على مستوى الجهة ليس فقط بالنسبة ملجلس الجهة. وفي 
غياب هاد الوثيقة املرجعية، تبقى هداك التحديد ديال هاديك البرامج 
ديال التنمية الجهوية مسألة يعني إال بغيت تقول ليست دقيقة وأحيانا 

تبقى في عالم األحالم عموما.

اوسي لرئيسلالحك مة،

تكلمتوا على أنه تمت املصادقة على برامج التنمية الجهوية لجل 

الجهات أو لكل الجهات التي اعتمدت برامجها، وتكلمتوا على غالف مالي 
ديال أزيد من 400 مليار درهم، نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة، 
في غياب املعلومة، ألن احنا أعضاء في مجالس جهات، كاينة بعض 
البرنامج  لهداك  مرصود  مالي  غالف  مثال  عندها  كانت  اللي  الجهات 
هاد  داخل  مراجعته  تمت  الدرهم،  ديال  مليار   33 الجهوية  التنمية 
الجهات إلى 10 ماليير درهم، بينما جهات أخرى تكلمت على 114 مليار 
ديال الدرهم، وال ندري واش تمت التأشير عليه؟ واش تمت مراجعة 
املبالغ؟ واش الحكومة التزمت؟ إلى آخره. فلذلك، نريد منكم السيد 
رئيس الحكومة، إذا تفضلتم، أن تذكرو لنا يعني بالنسبة لكل جهة 
شكون هي اإلعتمادات التي صادقت عليها الحكومة قصد دعم برامج 

التنمية الجهوية.

أما حديثكم السيد رئيس الحكومة، وهو مجهود مقدر عن مستوى 
البرنامج املتعلق بالقضاء على الفوارق املجالية، أثير انتباهكم إلى أن 
تلك اإلعتمادات هي مرتبطة بتدخالت بعينها يعني مسطرة سلفا، ليس 

ملجالس الجهات أي دور في تقريرها أو ترتيبها بحسب يعني األولويات.

موضوع آخر السيد رئيس الحكومة، بغيناكم تعطيونا فكرة على 
التوطين الجهوي لإلستثمارات بحسب الجهات، سواء كان استثمارات 
عمومية أو استثمارات خاصة، بغيناكم السيد رئيس الحكومة، تعطيونا 
الصناعية  املناطق  وإحداث  التصنيع  ديال  اإلستراتيجية  ديال  املآل 
في كل الجهات واملناطق الحرة أيضا. بغيناكم السيد رئيس الحكومة، 
وأنتم تذكرون بالدعم ديالكم املالي لبرامج التأهيل ديال واحد العدد 
ديال املدن الكبرى اللي ذكرتو املآل بالنسبة لباقي املدن الكبرى من قبيل 

مكناس-فاس-أكادير-آسفي وغيرها.

موضوع آخر له ارتباط مباشر ببرنامج التنمية الجهوية وهو العنصر 
البشري بمجالس الجهات، على مستوى التأهيل، على مستوى التحفيز، 
على مستوى تأخر إصدار النظام األسا�ضي املتعلق بالجماعات الترابية 
بصفة عامة، أي حديث على النظام التعاقدي الذي يتيح إمكانية تعاقد 
الجهات مع الكفاءات بما يمكنها من التوفر على أطر كفأة ومؤهلة لتتبع 

تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

اوسي لرئيسلالحك مة،

طابع  عندها  كانت  وإن  كلها  املجهودات  هاذ  أنه  إلى  نشير  أيضا 
تنموي، اقتصادي، مالي، قانوني، تشريعي، ولكن ال ينبغي أن نغيب 
الجانب السيا�ضي في املوضوع. السيد رئيس الحكومة، هناك إشكاالت 
على مستوى ربط تحمل املسؤوليات داخل مجالس الجهات بصناديق 
اإلقتراع، ألنه البد من املشروعية اإلنتخابية، ألنه في غياب في واحد 
اللحظة كيمكن نشكل واحد األغلبية باش نطلع رئيس أو نشكل املكتب 
ديالي، ولكن هاذ األمر ال يستمر بالشكل الذي يجعل أن الرؤساء الذين 
ينكبوا على  الوالية فعوض  الشكل هذا كيبقاو طيلة  بهاذ  يصعدون 
التفعيل األمثل لبرامج التنمية الجهوية، كيبقاو منكبين على املحافظة 
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على األغلبيات املشكلة، بعيدا عن التطبيق األمثل ملقتضيات برامج 
التنمية الجهوية السيد الرئيس.

اوسي لرئيسلالحك مة،

في الختام، نبغيو أيضا نثمنو املجهودات ديالكم في التواصل املباشر 
مع الجهات، ونتمنى أن يثمر هذا التواصل مبادرات حقيقية وفعلية. 
السؤال اللي كيتطرح السيد رئيس الحكومة، فعال املجهودات ديالكم 
ديال التواصل املباشر وديال اإلصغاء وديال اإلستماع وديال التشاور 
وديال اإلنتقاد وديال التفاعل، ماذا بعد؟ أشنو هي الثمار ديال هاذ 
برامج  مستوى  على  ديالها  االنعكاس  أشنو  أو  التواصلية  اللقاءات 

التنمية بالجهات؟ شكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

الواحد  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
املسعودي بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبلاوسي لعب لاو اح لاملسذ دي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوساد9لاو 1راء،

1ميالتيل1مالئيلاوساد9لاون اب،

اوساد9لالحض رلاوكرام،

بدورنا في البداية نحيي تالمذنا، نحيي البراعم أشبال الغد إن شاء 
هللا الرحمن الرحيم، نحيي دكاترة الغد، مهند�ضي الغد، برملاني الغد، 
وهنيئا للشباب املغربي، هنيئا للتالميذ ديالنا والنجاح ديالهم، من هذا 

املنبر نحييهم ونتمنى له مستقبل زاهر إن شاء هللا.

في البداية السيد رئيس الحكومة، اسمحوا لي أن أقول لكم أنه ما 
هو مبرمج اليوم هو السياسة الحكومية، هو البرامج التنموية الجهوية 
وليست التفاوتات املجالية، خطابكم السيد رئيس الحكومة اليوم عبارة 
عن شبه تصريح حكومي، دوختونا السيد رئيس الحكومة باألرقام، أرقام 
فلكية ال واقع إال في املخيلة ديالكم السيد رئيس الحكومة. نرى أنه راكم 
كل البعد بعيدين عن الواقع السيد رئيس الحكومة، عندما تتكلمون على 
نموذج تنموي رائد، وجاللة امللك من هاد املنبر، سيدنا هللا ينصرو قال 
بأنه النموذج التنموي ديالنا متجاوز السيد رئيس الحكومة. التقارير، 
ال الحكومية وال الدولية السيد رئيس الحكومة، تتكلم غير األرقام اللي 
قلتوها دبا. التقارير ديال املجلس اإلجتماعي اإلقتصادي ما�ضي األرقام 

اللي جيتو بها السيد رئيس الحكومة، املجلس األعلى للحسابات يقول 
غير ذلك السيد رئيس الحكومة، التقارير الدولية تقول غير ذلك السيد 
رئيس الحكومة. لهذا، نطالبكم السيد رئيس الحكومة، ربما التحلي، في 
التصاريح ديالكم، بواحد الواقعية السيد رئيس الحكومة، في األرقام، 
ألن األرقام اللي إلى حد ما تخلطات علينا األرقام اللي جيتوا بها بحال اللي 

رانا في واحد العالم ما�ضي هو اللي رانا فيه.

إذن نحن اليوم بصدد مناقشة موضوع ذي أهمية قصوى، العتباره 
نتاج ثالثة مرتكزات أساسية وهي:

-األول واألهم هو اإلرادة امللكية، املتمثلة في تحقيق نظام جهوية 
وهي  امللك  جاللة  خطب  أحد  هنا  نستحضر  أن  والبأس  متقدمة، 
باملناسبة كثيرة ومتعددة حيث قال جاللته: )إن ورش الجهوية املتقدمة 
هو مشروع يمتد على املدى البعيد ويستوجب التحلي بكثير من الحزم 
لرفع الجهود واليقظة ملواجهة العقليات املحافظة والتفاعلية من أجل 
التكييف والتعديل واملالءمة بكيفية مستمرة( انتهى كالم جاللة امللك.

الحكومة هي مقتضيات  السيد رئيس  -هناك عاوتاني مرتكز آخر 
الدستور الجديد، خاصة ما ورد في الباب التاسع بخصوص الجهات 
والجماعات الترابية األخرى، حيث أسند الدستور الجديد مواد جد 
مهمة من 135 إلى146 للحكامة الترابية والتدبير الترابي بما فيه الجهات.

- هناك مرتكز آخر يتعلق األمر بالقانون التنظيمي للجهات الذي 
يفصل في األدوار واملهام والوظائف واإلختصاصات والعالقة بين باقي 
املؤسسات، والذي نص على ضرورة وضع مخطط التنمية الجهوي، 
ويتوخى إرساء نموذج سيا�ضي لجهوية متقدمة، بعيدا كل البعد عن ما 
تحقق لحد اآلن، أخذا باإلعتبار انصرام ما يناهز 22 سنة، يعني منذ 
1997، منذ إقرار النموذج ديال الجهة، من تاريخ تأسيس أول ميثاق 

جهوي سنة 1997.

اوسي لرئيسلالحك مة،

هذه التوجيهات من صميم منهجية بناء مشروع الترابي الجهوي 
تقت�ضي  الضرورة  أن  نرى  لذلك  الجيدة،  الترابية  الحكامة  وأساس 
تذكيركم بأن إعداد برنامج التنمية الجهوية يمثل مرحلة أساسية في 
عملية ممارسة الجهة الختصاصاتها، ووسيلة ديمقراطية مثلى إلشراك 
الساكنة في تدبير شؤونهم، من خالل مؤسسات جهوية ومحلية تحظى 
بصالحيات واسعة وإمكانيات بشرية مادية هامة دون املساس بسيادة 

وكيان الدولة.

انصرام  وبعد  الحكومة،  رئيس  السيد  الشديد  لكن، مع األسف 
حوالي ثلثي من عمر الحكومة الحالية، بقيت املخططات الحكومية حبرا 
على ورق. وسوف أقول لكم السيد رئيس الحكومة، نقطة بنقطة، فيما 
يخص البرامج التنموية الجهوية. ونعتقد جازمين، أن هذه الحكومة 
في سن سياسة جهوية  الحكومة،  رئيس  السيد  املغاربة  أقبرت حلم 
عن  وأبانت  واإلكراهات  للنواقص  نظرا  مفعولها،  وأبطلت  ناجعة 

محدوديتها وسوء تدبير هذا امللف رغم أهميته.
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تتجلى النواقص واإلكراهات السيد رئيس الحكومة فيما يلي:

املادية  اإلمكانيات  بكثير  تفوق  حاملة  مشاريع  الجهات  سطرت   -
واملالية للجهة، بل وحتى في كثير من األحيان كتجاوز كاع اإلمكانية ديال 
في  اللي تسطرت  الفلكية  في كثير منها يعني يستحيل األرقام  الدولة، 
البرامج ديال الجهوية أرقام كثيرة بزاف وبرامج حاملة ال يمكن بأي حال 
من األحوال، ونعطيكم األمثلة السيد رئيس الحكومة، نعطيكم األمثلة.

القطاعات  طرف  من  اإلختصاصات  نقل  غياب  كاين  عاوتاني   -
الحكومية للجهات، شنا هي القطاعات الحكومية الي نقلت اإلختصاص 
السيد رئيس الحكومة للجهات بعد مرور كما قلنا لكم ثلثي من عمر 
البرملان،  الحكومة؟ رغم دعوة جاللة امللك، من هاد املنبر ومن هاد 
إلى اعتماد أجندة محدودة زمنيا في نقل اإلختصاصات، واش نقلتوه 
اإلختصاص؟ شكون القطاع الحكومي اللي نقل اإلختصاص للجهات؟ 
فين غياب مصاحبة القطاعات الحكومية، إذا استثنينا مصاحبة وزارة 
الداخلية اليومية للجهات؟ أين مصاحبة القطاعات املعنية الحكومية 

األخرى؟

قولوها لنا فين راها السيد رئيس الحكومة؟

- غياب التعاقد بين الجهات والدولة لتنفيذ املخططات الجهوية، 
وحتى الجزء الهزيل املوقع يبقى حبرا على ورق بسبب تملص القطاعات 
الحكومية من االلتزام والنعدام مخططات التمويل. وفي هذا الصدد، 
نستحضر السيد رئيس الحكومة، تصريح أحد الوزراء، في لجنة، وزير 
اإلسكان والتعمير حاضر معنا وكنشكروه من هنا، في اجتماع وزارة 
الداخلية، قال أنه هداك االتفاقية املوقعة مع الجهة، بهاد الحرف 
وبهاد الكلمة، هي أنه اتفاقات موقعة »كاريكاتورية« يعني ال يمكن بأي 
حال من األحوال باش تنفذ على أرض الواقع السيد رئيس الحكومة، 
رغم  الحكومة.  رئيس  السيد  الداخلية  لجنة  ديال  اجتماع  في  وهذا 
الضآلة ديال االتفاقيات ديال تنزيل برامج الجهوية رغم ضآلتها إلى أن 

تملص القطاعات الحكومية من التنفيذ ديالها كثير للغاية.

- هناك تأخير في استصدار الالتمكز اإلداري، ياله صدر، بعد أسابيع 
قليلة باش صدر، بعد عمر ديال 3 سنين دابا بعد 4 سنين من بعد 

التجربة اللي مرات من 2015 إلى يومنا هذا.

- ميزانية الجماعة، نعطيكم الدليل السيد رئيس الحكومة، على 
أنه راكم كل البعد على سياسة جهوية، ميزانية االستثمار ديال الجهات 
والجماعات الترابية واملجالس اإلقليمية في ميزانية الدولة ال تتعدى 10 
املاليير درهم السيد رئيس الحكومة، وميزانية الدولة 180 مليار إذن فين 
راها إرادة، إال كانت ميزانية الدولة في االستثمار هي 180 مليار درهم، 
واملوكولة للجماعات الترابية هي 10 د املليار درهم، إذن فين هي اإلرادة 
د الحكومة لنقل االختصاص للجهات باش تفعلها على أرض الواقع؟ 
وامليزانيات كلها املرصودة لها هي 10 ماليير درهم السيد رئيس الحكومة. 
ناهيك على غياب التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في الجهة، 

كنهدر أنا على تمركز الجهة. كاين غياب نهائي بين القطاعات الحكومية 
اإلقليمية  املخططات  باقي  في  والتنسيق  االلتقائية  وغياب  والجهات 

واملحلية.

اوسي لرئيسلالحك مة،

أعد  لتازة،  اإلقليمي  املجلس  رئيس  ربه  بأنه عبد  تعرف  خاصك 
املجلس اإلقليمي برنامجا تنمويا ديال اإلقليم، يخالف تماما وال يأخذ 
بعين االعتبار فيما يخص التقائية البرامج الجهوية اللي دارت في الجهة، 
لم تكن أبدا هناك أي عالقة بين البرامج اإلقليمية واملحلية والجهوية، 
وغياب االلتقائية. بل أكثر من ذلك، التقائية بين برامج الجهة والبرامج 
الحكومية األخرى، كنلقاو الجهة نفس الطريق يتم اإلعالن عليها وهي 
نفسها كاينة في الجهات. ناهيك على تداخل االختصاصات بين الجهات 

والوحدات الالمركزية األخرى.

اوسي لرئيسلالحك مة،

كتهضرو على الجهات وماليير ديال االستثمار، فين راها هاد املوارد 
البشرية واملوارد التقنية وخاصة املؤطرة منها السيد رئيس الحكومة؟ 
كيفاش بغيتو الجهات من هاد النهار هذا باألرقام الفلكية اللي سمعناها 
منكم، غتنفذ البرامج التنموية اللي مسطرة بواحد املوارد البشرية ال 
ترقى إلى، ال كما وال نوعا، خاصة نسبة التأطيرمنها، كيفاش بغيتو تنزل 

املاليير ديال الدراهم على أرض الواقع في التنفيذ ديالها؟

اوسي لرئيسلالحك مة،

يمكن  ال  الترابية  الحكامة  بترسيخ  والكفيل  املنشود  اإلصالح  إن 
اختزاله بمجرد إصدار نصوص قانونية جديدة مهما كانت متطورة، 
وال في وجود هياكل إدارية واختصاصات إضافية، بل أن األمر يقت�ضي 
أساسا رؤية شمولية ذات أهداف دقيقة وأبعاد استراتيجية ومواكبة 
الوحيد صالح  ومصاحبة حكومية منسجمة قوية ومتضامنة، همها 
البالد والعباد، وال حكومة متشتتة هجينة ومتناثرة، يباعد بين مكوناتها 
يجعلها ال تضع نصب  الذي  والسيا�ضي  اإليديولوجي  االختالف  عمق 
أعينها سوى رهان 2021، في استباق انتخابي ال أخالقي، ضاربة عرض 

الحائط املصالح العليا للبالد، وشكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد شبعتو باسم 
فريق التجمع الدستوري.

اونائبلاوسي لسذي لشبذت :

أشرفل علىل اوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيس،
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اوسي لرئيسلالحك مة،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

أمام  برملاني  نائب  اللي كيوقف  ما  الحكومة، عادة  رئيس  السيد 
مسؤول حكومي وأن نقولوا حتى حاجة ما دارت خص تزيدونا وتزيدونا 
وتزيدونا، أنا أقول العكس، أن الحكومة قامت بمجهود ومجهود كبير 

والجهوية املتقدمة عاد اكتمالت اآلن ملي تم إصدار ميثاق الالتركيز.

فيما يخص مشروع التنمية اإلقتصادية، أنا كنظن أن صاحب 
الجاللة نصره هللا، في العهد الجديد، بدأ بإطالق عدد من املشاريع 
في املناطق اللي غاتصبح في ما بعد جهات وأقطاب اقتصادية. وكنظن 
القطبية  فيما يخص  أن  إال  كبير،  بمجهود  قايمة  اآلن  الحكومة  أن 
اإلقتصادية، راه البد أن تكون الحكومة قاطرة للتنمية االقتصادية 
على  كيحث  األقاليم  مستوى  على  اإلقتراع  نمط  بسيط،  ل�ضيء 
متاعهم،  األقاليم  يشوفوا  دائما  يبقاوا  أنهم  الجهويين  املستشارين 
متاع  الشمولية  نشوفوا  بغينا  فإال  سياسيا.  غايتحاسبوا  تما  ألن 
الجهة، يجب على الحكومة أن تقوم بسن عقود برامج واللي غاتم�ضى 
معها الجهة. واملشكل اللي مطروح وهنا مطروح على جميع السيدات 
يخص  فيما  الدستورية  املواد  بعض  تطبيق  هو  النواب،  والسادة 
الجهوية املتقدمة، وهناك املادة 6 من الدستور كتقول يجب الحرص 
على مساواة املغاربة أمام القانون، وأكبر قانون اللي هنا كنسهروا على 
تنفيذه هو قانون امليزانية أي إستعمال املوارد املالية اللي على أساسها 
كتدار برامج وكتعطى أموال للجهات. ثم مادة أخرى )املادة 31( اللي 
كتنص على أنه يجب العمل من أجل دعم الولوج إلى الخدمات العمومية 
كالصحة، كالكهرباء، كالتعليم وعدد من املسائل، إال أن إال ربطناها مع 
مادة أخرى اللي على أساسها كيتم تدبير بعض الجماعات املحلية اللي 
هي املادة 136، التدبير الحر. فإيال كان التدبير الحر ال ديمقراطي وال 
تشاركي، فهنا كنقولوا واش هاد املادة 136 مارجعاتش هي بصفتها ال 
دستورية، بما أن ما احترماتش مساواة املغاربة أمام القانون وخاصة 
ن السكان أنهم يستافدوا من املصالح 

ّ
امليزانية، ثم ما احترماتش أن تمك

أو الخدمات العمومية، فهذا كيطرح وكيطرح مشكل.

فلهذا، في التدبير الجهوي، أظن أن هو اللي أسا�ضي بالنسبة لتقليص 
الفوارق داخل املجاالت الجهوية ومن بين الجهات، هو يجب أن يكون 
أن  الجهات،  بعض  في  يعقل،  فال  وتشاركي.  ديمقراطي شفاف  تدبير 
تكون البرمجة برمجة انفرادية وبرمجة غير ديمقراطية، وكتكون برمجة 
هو  اللي  بينما  الجمعية،  لهاد  يم�ضي  الجماعة،  لهاد  يم�ضي  عمودية 
مطلوب يكون كما قلت، برمجة وتنسيق في مستوى كل األقاليم على 
املنتخبين الجهويين واملنتخبين اإلقليميين ورؤساء الجماعات واملجتمع 
فهنا  العامل.  السيد  مع  بتنسيق  وزارية  قطاعات  وكذلك  املدني، 
كيمكن لنا نقولوا على أن تم الالتركيز داخل الالمركزية، تم الالتركيز 

داخل الالمركزية أي أن األمور ما بقاتش ممركزة على مستوى الجهات. 
وشكون اللي كيتعادى من هاد الرأي وهاد التدبير؟ هم الجماعات وهم 
السادة العمال، فالجماعات ملي ما كيتمش تقليص الفوارق داخل 
الجهة، تيوليو الساكنة كيقوموا باحتجاجات وبوقفات أمام الرؤساء 
اللي ما عندهم حتى وسيلة باش يلبيوا الطلبات هذا، ثم السادة العمال 
اللي كيحاولوا كيفاش يديروا باش يحاولوا ينقصوا من دوك النواقص 

السلبية اللي نتجت على التدبير اللي هو تدبير غير ديمقراطي.

فلهذا، اللي مطلوب السيد الرئيس، هو أوال القيام بتقييم القوانين 
التنظيمية فيما يخص ال الجهات وال املجالس اإلقليمية وال الجماعات، 
والسادة  السيدات  عارفين  واش  ولكن  وماليير،  ماليير  تعطات  يعني 
النواب، أن هناك جماعات قروية وحضرية في حاالت كارثية؟ فلهذا 
خصنا ناخذوا بعين اإلعتبار هذاك ال�ضي متاع الجماعات حتى هو وعندو 
متطلبات كثيرة، وفي نفس الوقت املجالس اإلقليمية. ثم في املراقبة 
املالية، فدورنا احنا كممثلي األمة، أننا نحاولوا نراقبوا ولو معنويا ما 

يقع في بعض الجماعات وفي بعض الجهات.

هنا بغيت نرجع، ملي يتم التقييم متاع القوانين التنظيمية، يجب 
السيدات والسادة  باش نرجعوا  نعملوا  أننا  الحكومة،  السيد رئيس 
النواب يكونوا مستشارين مالحظين داخل الجهات، فإال والو مالحظين 
غايكونوا على األقل كيشوفوا كيفاش كتصرف األموال امتاع الدولة في 
بعض املستويات، وشنا هو التسيير اللي كيدار. وهنا بغيت نفتح واحد 
القوس، فالوظيفة التمثيلية على كل املستويات، هي من أسمى الخدمات 
العمومية، فما يقولناش �ضي حد، مع احترامنا للمجتمع املدني اللي فيه 
ناس عقالء وناس سميتو، يقولنا �ضي حد أنتما جيوا هنا ولكن بصفة 
تطوعية، تطوعية ولكن اختاركم الناس اختارتكم الساكنة املغربية، 
فلهذا يجب أخذ بعين اإلعتبار أن النائب خصو يكون حاضر حتى في 
املجلس الجهوي باش يعطي رأيه داخل اللجن اللي كيشتغل فيها داخل 

مجلس النواب، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

الكلمة اآلن للسيد النائب محمد الحافظ بإسم الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

اونائبلاوسي لمحم لالحافظ:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،
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الخطوط  تستعرضون  وأنتم  الحكومة،  رئيس  السيد  الشك 
العريضة للسياسة الحكومية في مجال تعزيز البرامج الجهوية للتنمية، 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  بأبعادها  البرامج  هذه  بضعف  تشعرون 
والثقافية والبيئية، في غياب أيضا مواكبة تفعيل هذه البرامج التنموية 
بما تقتضيه من موارد مالية كافية كفيلة بتنفيذها بالنجاعة والفعالية 

املطلوبة.

اوسي لرئيسلالحك مة،

للتنمية،  بديلة  إستراتيجية  لبلورة  كإطار  الجهوية  السياسة  إن 
واإلنسانية،  والبيئية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  بأبعادها 
يجب النظر إليها باعتبارها كال ال يتجزأ، تدخل في صلب اإلصالحات 
والقانون  الحق  دولة  ترسيخ  إلى  الرامية  والسياسات  الدستورية 
واملؤسسات، وتوطيد دعائم التنمية البشرية املستدامة، الكفيلة بدعم 
الجهوية  املشاريع  العمومية على صعيد  للتدخالت  املجالي  التماسك 
وتوطيد التغطية الترابية العادلة واملنصفة للخدمات العمومية على 

مستوى التراب الوطني.

اوسي لرئيسلالحك مة،

إن هذا الورش اإلصالحي الطموح يجب أال يقف عند اإلصالحات 
اإلدارية وبناء جهة كوحدة ترابية، بل أن إنجاح هذا الفضاء الجهوي 
والتقدم  املحلية  الديمقراطية  لترسيخ  أساسية  كرافعة  املتقدم 
في  الجهوي  البعد  جعل  يقت�ضي  اإلجتماعي،  والتوازن  اإلقتصادي 
قلب السياسات العمومية وإعادة توزيع الثروة، بما يضمن التضامن 
والتكامل بين مختلف الجهات وداخل الجهة الواحدة لتحقيق النمو 
اإلقتصادي املتكافئ واإلستقرار اإلجتماعي املنشود، مادام ورش الجهوية 
املتقدمة يندرج ضمن البناء الديمقراطي والنهوض بمسلسل التنمية 

الجهوية، في إطار الحكامة الجيدة والبناء الديمقراطي املحلي.

أزيد من من  الحكومة، وبعد مرور  السيد رئيس  السياق  في هذا 
ثماني سنوات على إقرار البعد الدستوري للجهوية املتقدمة، نتساءل 
الذي  اإلجتماعي  التأهيل  صندوق  دور  عن  الحكومة،  رئيس  السيد 
التحتية  والبنيات  البشرية  التنمية  في مجاالت  العجز  إلى سد  يهدف 
األساسية والتجهيزات، ومدى تفعيل هذه اآللية املؤسساتية لتحقيق 
األهداف املتوخاة منها السيد رئيس الحكومة. كما نتساءل عن دور 
صندوق التضامن بين الجهات بهدف التوزيع املتكافئ للموارد من أجل 
تقليص الفوارق الجهوية ملا فيه تحقيق التوازن املجالي، وضمان تنمية 
متوازنة في ظل بيئة إجتماعية مطبوعة بالتفاوتات املجالية والفوارق 
اإلجتماعية واتساع رقعة الفقر ومظاهر اإلقصاء والتهميش. ونتساءل 
إلنجاز  الجهوية  الوكاالت  دور  عن  أيضا،  الحكومة  الرئيس  السيد 
املشاريع داخل الجهات لضمان الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج 

واملشاريع الجهوية.

اإلقتصادية  التنمية  في  الصدارة  مكانة  للجهة  تكون  وحتى 

واإلجتماعية، باعتبارها اإلطار املناسب لتنفيذ السياسات العمومية 
على املستوى الجهوي، فالبد من التساؤل عن حجم البرامج الجهوية 
على  أثارها  وما  لها  املرصودة  املالية  واألغلفة  التنموي  البعد  ذات 
اإلقتصاد الجهوي والتنمية الجهوية والساكنة، بعد مرور أمد ليس 

بالقصير على البناء الجهوي املؤسساتي.

مدلوله  املتقدمة  للجهوية  الدستوري  البعد  إعطاء  أجل  ومن 
الحقيقي، نتساءل السيد رئيس الحكومة، عن التوجهات السياسية 
الصلبة  إلى ضمان األرضية  الرامية  الوطني  التراب  العمومية إلعداد 
في غياب  املجالي،  التوازن  الجهات وتحقيق  تنافسية  لتقوية جاذبية 
مشروع قانون إطار بشأن إعداد التراب الوطني، الذي يشكل خارطة 
الطريق لضمان التقائية الخيارات الكبرى للدولة على املستوى الجهوي 
وتوزيع األدوار بين الدولة والجماعات الترابية، بما يضمن إشراك جميع 
الفاعلين املعنيين بالتنمية الجهوية، مما يؤدي إلى تداخل االختصاصات 

ما بين الجماعات الترابية.

وبهدف جعلها للبعد الدستوري للجهوية املتقدمة القلب النابض 
للديمقراطية املحلية، نسائل أنفسنا على ضوء حوالي خمس سنوات 
التدبير  مبادئ  احترام  مدى  عن  الجهوي،  العمل  من  املمارسة  من 
الحر الذي يرتكز عليه التنظيم الجهوي والترابي، على أساس التعاون 
وضمان مشاركة واسعة للسكان املعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من 
مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة، ومساهمة املجال 
الجهوي بشكل فّعال في تفعيل السياسات العمومية من خالل برامج 

التنمية.

وال تفوتني السيد رئيس الحكومة، هذه املناسبة، دون أن نسجل 
التنموي لألقاليم  النموذج  الذي سلكه  الصحيح  املسار  باعتزاز كبير 
املتعلقة  العقود  تنفيذ  في  والسرعة  النجاعة  على مستوى  الجنوبية 
بذلك  ليشكل  األقاليم،  لهذه  املندمجة  بالتنمية  الخاصة  بالبرامج 
نموذجا يحتذى به في التنمية الجهوية والذي يجسد بحق روح التعاون 

والتضامن والتكامل واملسؤولية على املستوى الجهوي.

وبهذه املناسبة السيد رئيس الحكومة، وانطالقا من موقعي داخل 
جهة الرباط-سال-القنيطرة، يمكن أن أجزم بأن هذه الجهة التي تعتبر 
القلب النابض للمغرب، تبقى في أمس الحاجة إلى مزيد من البرامج 
التنموية واملشاريع االقتصادية واإلجتماعية، خاصة بالنسبة لبعض 
األقاليم التي لم تنل نصيبها من التنمية على الوجه الذي تتطلع إليه 
وأذكر  نفسها،  الجهة  داخل  مجالية  في ظل غياب عدالة  الساكنة، 

بالذكر إقليم سيدي قاسم.

وختاما السيد الرئيس الحكومة، البد أن أذكركم بضرورة تحقيق 
العدالة وتكافؤ الفرص في توطين املشاريع التنموية الكبرى، وإعطاء 
األولية للجهات التي يهيمن عليها الطابع القروي، حيث ترتفع مؤشرات 
الهشاشة والفقر والبطالة وذلك انسجاما مع توجيهات صاحب الجاللة 

نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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اوسي لاورئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
الرئيس محمد والزين.

اونائبلاوسي لمحم لقاوزين:

بسملهللالاورحمنلاورحيملقاوصال9لقاوسالملعلىلآوهلقصحبهل
أجمذين.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاألفاضل،

تتفقون  بلغتكم واحد اإلرسالية، سوف  الحكومة،  السيد رئيس 
معي، على كون الجهوية هي خلق أقطاب تنموية جهوية، طبعا تراعي 
حاجيات وخصوصيات الجهات. هذا عنوان جميل، سبقو ربما طموح 
تعاقدنا  موضوع  يعني  يكون  ما  قبل  كمغاربة  تعاقدنا  موضوع  كان 
كمؤسسات. لكن هاد الطموح السيد رئيس الحكومة، اليوم نقدر نقول 
ليك بأنه ارتطم واصطدم بعناد الواقع، وهنا يمكن أن أجزم السيد 
رئيس الحكومة، أن حصيلة بداية التنزيل العملي للجهوية، كما بشرنا 
به املغاربة، هي حصيلة ال تبعث على اإلطمئنان. برامج التنمية الجهوية 
أو ما يعرف بPDR تواجه خلل قانوني، خلل تنظيمي، وأيضا خلل 

سيا�ضي.

مجالس الجهة السيد رئيس الحكومة، من بعد 4 سنوات، في سبتمبر 
غادي نتوجهو للسنة الرابعة، مازال كاندابزو على اإلختصاصات الذاتية 
التي ال تزال معتقلة في املركز. سيدنا هللا ينصرو، كما سبقوني بعض 
اإلخوان وقالوها، عطى توجيه في 2018 وحدد السقف ديال شهر دجنبر 
باش نكونوا انتهينا من هذا املوضوع ديال االختصاصات الذاتية. تكونت 
لجان، ست لجان، اللي كتعرفوا السيد رئيس الحكومة، اللي كل لجنة 
تعنى بواحد اإلختصاص من اإلختصاصات الست، النتيجة ال �ضيء 
يذكر لحدود الساعة، وهذا غير طبيعي. طبعا الفزاعة، اسمحو لي على 
هاد التعبير السيد رئيس الحكومة، الفزاعة ديال الحكومة كتم�ضي لزوج 
ديال النقاط: أوال، لجنة وطنية تعنى وتسهر إلى آخره، هذا كيبين بأن 
مازال ما كنفكروش في الجهة مازال عقولنا حبيسة املركز، كنهضرو على 
إشكال قانوني الحكومة كتجبد واحد القانون ديال 53 وديال 63 باش 
تتبين بأنه كاين إشكال، مع العلم أن هذا واحد التملص من املسؤولية.

اليوم احنا كنتحدثوا على قانون تنظيمي، قانون تنظيمي هو قوي 
دستوريا ما�ضي قانون عادي، إذن بالتالي هاد الفزاعة هادي أو هاد ربما 
هاد اإلكراهات اللي كتجبد غير مبررة، ألن منطقيا وطبيعيا واحتراما 
للقوانين ديالنا، خاص املالءمة تجي من الحكومة مع القانون التنظيمي 

ربما وما�ضي العكس.

اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، غادي نقولها لك كما كيقولوا 
املغاربة )غادي نجيك من اآلخر( راه إال ما تحسمش مشكل اإلختصاصات 
الذاتية ديال الجهات، فال مستقبل لبرامج التنمية الجهوية، باش نكونوا 

يعني كنستحضروا الواقعية السياسية.

طبعا النقل، النقل كاختصاص ذاتي كيعطيه القانون التنظيمي 
تصميما  الجهات  »تضع  كيقول  طبعا  للجهات،  كيعطيه  للجهات 
جهويا للنقل داخل ترابها« شحال عندنا من جهة؟ 12 جهة، السيد 
رئيس الحكومة واش كتعرفش �ضي جهة نزلت هاد التصميم الجهوي 
ديال النقل، وال واحدة. ربما السؤال عالش؟ ألن اإلشكال الحقيقي هو 
رفع اليد la.main-levée ديال الحكومة، وإال ما دارش السيد رئيس 
الحكومة، نقدروا نهضروا على PDR وعلى برامج التنمية الجهوية، راه 
غادي نكون أمام، واستسمح على هاد التعبير هذا، غادي نصبحوا أمام 

»أكذوبة نظرية«.

في  مليار   415 بها  تقدمتوا  اللي  األرقام  طبعا  آخر،  مستوى  على 
الجهات، بعض الخطرات املواطن كيجيب ليه بحال إال كنظروا ل 2 
ديال البلدان، كنشوفوا جهات فاقت مليار درهم في PDR ديالها، يعني 
راه احنا في ما يعادل نصف ميزانية الدولة. جهات و صالت ل 40 مليار 
ديال  امليزانية  ديال  اإلستثمار  ديال  الحجم  يعادل  ما  الدرهم،  ديال 
الدولة، يعني هاد�ضي اإلشكال اللي كيخلع هو أن أوال بعدا يعني هاد 
النخبة اللي تتبنى هاد الوثيقة وتتبنى هاد املشاريع، هذا راه يدينها كما 
يدين أيضا من صادق عليها، ألن اإلشكال الحقيقي أشنا هو؟ هو أننا 
أوال كنخلقوا بهاد األرقام انتظارات وكنرفعوا السقف ديال األمل عند 
املغاربة، وفاش ما كايتحققش هاد�ضي كيولي اإلحباط، وفاش كيولي 

اإلحباط كنخلي لكم القراءة اللي كتجي موراه.

طبعا ما تستحضراتش برامج اإلستراتيجية الوطنية، غاتقوليا هل 
هناك تنسيق؟ ما كاينش، إذن الحكومة في واد والجهات في واد. إذن 
الخالصة أن هي البرامج ديال PDR اللي كنهضروا عليها السيد رئيس 
الحكومة، بعيدة على األرقام، هي برامج غير قابلة لإلنجاز وغير مهيكلة. 
PDR برنامج راه غير باملصادقة والتعاقد مع الحكومة، مزيان، راه احنا 
تخلفنا. القانون التنظيمي ديال اليوم رجعنا به للوراء، ألن شحال هذه 
شنو كان؟ كان اإلختصاصات الذاتية على األقل في املخططات قبل ال 
تحول برامج كانت كتصرف فيها الجهات، اليوم قرناها بالتعاقد، إذن 
اعطيني بعدا ما هو لي، عطيني بعدا ديالي اللي هو اختصاص ذاتي، 
وأجي نتعاقد معك كحكومة، واش ديال ما عطيتيه لياش؟ هذا كيخلق 
ثقة؟ ال، االختصاصات الذاتية، شوف السيد رئيس الحكومة، احنا في 
مرحلة تأسيسية، أجي نتافقوا، أنا ما غاديش نقول، نمشيوا نعاودوا 
النظر ربما في القراءات ديالنا أو في القوانين، ولكن كمرحلة تأسيسية 
نبداو غير بما هو ذاتي، شحال بقى لنا؟ عامين وداك�ضي اللي جاي ما هو 
مشترك وما هو منقول يمكن يمكن ناقشوه، ولكن كمرحلة تأسيسية 

نبداوا بالبداية، شكرا السيد الرئيس.
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اوسي لاورئيس:

الكلمة للسيد النائب رشيد البهلول بإسم الفريق اإلشتراكي.

اونائبلاوسي لرشي لاوبهل ل:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

طبقا ملقتضيات املادة 83 من القانون التنظيمي للجهات، أقرت 
مختلف املجالس الجهوية برامج للتنمية الجهوية كآلية وكإطار مرجعي 
يمكنها من ممارسة سلطاتها وتحقيق تنمية متوازنة والرفع من جاذبيتها 
اإلقتصادية واإلجتماعية، غير أن الحصيلة تشير إلى أن اإلنجازات لم 
تصل إلى ما كان منتظرا منها، جل البرامج يتم تفعيلها ببطء شديد 
وبنجاعة دون املستوى املنشود، نتيجة عوامل متداخلة نرى في الفريق 

االشتراكي منها:

-أوال: تداخل اإلختصاصات واملسؤوليات؛

- ثانيا: هيمنة رؤية قطاعية ومركزية؛

-ثالثا: محدودية الوسائل البشرية واملالية؛

- رابعا: توزيع مختل بين الجهات وتداخلها وغياب العدالة املجالية 
داخل الجهة الواحدة؛

- خامسا: ضعف الشراكة والتعاقد والتعاون الالمركزي؛

- سادسا وأخيرا: تأخر صدور املرسوم املتعلق بالالتمركز اإلداري في 
وقته.

وإننا في الفريق اإلشتراكي للقوات الشعبية، إذ نؤكد أن التنمية 
الجهوية يجب أن تتم في إطار التنمية الوطنية العامة، نعتبر أن أكبر 
تحدي يواجه التنمية املجالية اليوم يتمثل في صياغة النموذج التنموي 
القائم على استغالل الثروات والطاقات املحلية، وإشراك كل الفاعلين 

وتوحيد تدخالتهم وفق أهداف ومرتكزات هذا النموذج التنموي.

لقد أكد جاللة امللك -حفظه هللا- في افتتاحه للدورة األولى من 
السنة التشريعية الثانية، أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر 
على تلبية احتياجات املواطن املغربي، وأضاف جاللته أن املغاربة اليوم 
يحتاجون إلى التنمية املتوازنة واملنصفة التي تضمن الكرامة للجميع، 

وتوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة للشباب.

وفي هذا السياق، نرى في الفريق االشتراكي، أنه لم يعد هناك وقت 

للتردد وأنصاف الحلول، يجب اإلنتقال إلى السرعة القصوى والعمل 
على إطالق التمركز شامل حقيقي، ال يقوم فقط على نقل التفويض 
للسلطات  فعلي  نقل  يتعين  بل  ذاك،  أو  املجال  هذا  في  التوقيع  في 
واإلختصاصات من املركز إلى املحيط بشكل متدرج طبعا، ووفق معايير 
في  السقوط  وتفادي  واإلمكانات  الوسائل  تقاسم  مع  بدقة،  محددة 

مركزية من نمط جهوي.

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

لبرامج  والناجح  السليم  التفعيل  أن  االشتراكي،  الفريق  في  نرى 
التنمية الجهوية يقت�ضي إعادة النظر في نظام حكامتنا الترابية، وتوسيع 
دائرة املمارسة الديمقراطية، وتزويد الجهات بكفاءات بشرية وإدارة 
التشاركية  بالديمقراطية  واإلرتقاء  والنجاعة  الكفاءة  مقومات  ذات 
والتحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع اإلجتماعي، وإعمال مبدأ 
ربط املسؤولية باملحاسبة، والحد من اقتصاد الريع واإلحتكار، واعتماد 
املساعدات  وترشيد  الفرص،  وتكافؤ  الشريفة  واملنافسة  الشفافية 
انتخابية،  رشاوي  إلى  األحيان  من  كثير  في  تحولت  التي  اإلجتماعية 
وإعطاء البرامج القطاعية بعدا استراتيجيا ونسقا موحدا للرفع من 

وتيرة الدينامية االقتصادية، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا لك، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، 
السيد النائب الحبيب حسيني.

اونائبلاوسي لالحبيبلحسيني:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في إطار مناقشة السؤال الشفهي املتعلق بالسياسة العامة 
حول برامج التنمية الجهوية، وهي مناسبة نجدد من خاللها تأكيدنا على 
اإلنخراط في إنجاح ورش التجربة الجهوية املتقدمة، والتي نؤكد دائما 
على أال يتم اختزالها فقط في ترسانة القوانين واملساطر، بل يتعين أن 
تكون تعبيرا عن إرادة قوية جديدة في اإلصالح والتغيير، بشكل منهجي 
يتوخى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة على مستوى إعادة هيكلة مصالح 
الدولة على الصعيد الجهوي، على شكل أقطاب كبرى من قبيل: القطب 
اإلقتصادية، قطب  والتنمية  والتشغيل  اإلستثمار  اإلجتماعي، قطب 

التربية والتكوين قطب الثقافة والتراث وغيرها من األقطاب.
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عالقة بسؤال فرق ومجموعة األغلبية حول بعض اإلكراهات التي ال 
تزال تعيق التنزيل التدريجي والسليم للجهوية، واملرتبطة أساسا بتأخر 
املصادقة على برامج التنمية الجهوية، فإنه يتعين أن تأخذ هذه البرامج 
املسبقة،  والواقعية  املوضوعية  التشخيصات  نتائج  اإلعتبار  بعين 
الفرص  واستحضار  الضعف،  وعناصر  القوة  عناصر  تضمن  والتي 
واملخاطر املرتبطة بالجهة، مع اعتماد مقاربة تشاركية من أجل وضع 
رؤية إستراتيجية واستباقية مشتركة للجهة وحصيلة دقيقة ومفصلة 

لتحديد درجة انخراطها في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة.

التنمية  برامج  على  النجاعة  إلضفاء  الالزمة  الشروط  بين  ومن 
وعلى  املضافة،  القيمة  ذات  املشاريع  اختيار  على  الحرص  الجهوية، 
التكلفة املالية التي يمكن للجهة أن تتحملها، مع السعي إلى تعبئة املوارد 

املالية واإلضافية والكافية لبلورة هذه املشاريع.

اوسي لرئيسلالحك مة،

يتعين استغاللها وتطرح  الجهوية سيتيح فرصا عديدة  تنزيل  إن 
تحديات هامة على العديد من األصعدة املتكاملة واملرتبطة فيما بينها، 
ومن الضروري العمل على رفعها لكونها تمثل املدخل األسا�ضي لنجاح 
هذا الورش الذي انخرطت فيه بالدنا. لذلك، يتعين توفير كل الشروط 
الضرورية والالزمة في املراحل األولى، بدء بالهياكل اإلدارية والتدبيرية، 
والتسريع من وتيرة تنزيل مقتضيات الالتمركز، وتوفير املناخ السليم 
لخلق شروط تحسين إندماج والتقائية السياسة العمومية، وتفعيل 
املكانة  التشاركية، مع إعطاء  للديمقراطية  شروط املمارسة الجيدة 
املنتخبة  للمؤسسات  املطلوب  االعتباري  الوضع  واستحضار  الالزمة 

وتحميلها املسؤولية في القيام بواجباتها املكفولة وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى شناوي.

اونائبلاوسي لمصطفىلشناقي:

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

تحيةلقاحترام،

إلى  يهدف  الجهوية  والبرامج  املتقدمة  الجهوية  مشروع  كان  إذا 
توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية، واعتبارها رافعة للتنمية 
االقتصادية والتنمية املندمجة واملستدامة، من أجل الحد من الفوارق 
وضمان كرامة املواطنين والنهوض بالنمو وتوزيع عادل لثروات البالد، 
من املالحظ مع األسف إلى حد اآلن هو نوع من الشعور العام بالخيبة، 

وذلك ناتج في نظرنا:

1-غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الجهوية املتقدمة؛

آنية  بتلبية حاجيات  2- نظرا لغياب رؤية إستراتيجية واإلكتفاء 
ومحلية؛

3-نظرا لحجم الوصاية املفرطة الذي ال يساعد؛

وكذا  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ملبدأ  الصارم  التطبيق  4-عدم 
اإلختالالت املالحظة على مستوى الحكامة؛

5-النزوع املركزي واملقاربة العمودية لإلدارات الذي ال يساهم في 
تفعيل الالتمركز اإلداري؛

الجهوية،  أن يسبق إطالق  الضروري  الذي كان من  6-الالتمركز 
فأصبح نتيجة لها، وأصبح بالتالي إجراء للمواكبة عوض أن يكون إصالح 

ضروري للحكامة اإلدارية ملسايرة تطور املجتمع وإستجابة انتظاراته؛

7-هيمنة رؤيا قطاعية ومركزية؛

8-غياب إنسجام بين السياسات العمومية واملخططات والبرامج 
الجهوية؛

9-مشكل االختصاصات؛

10-إلى آخره..الوقت ال يسمح.

وبخصوص اقتراحاتنا كفدرالية، أحيلكم السيد رئيس الحكومة، 
على توصيات مؤسسة دستورية وهي املجلس االقتصادي واالجتماعي، 
من خالل إحالته الذاتية بخصوص متطلبات الجهوية املتقدمة ألنها 

توصيات جريئة جدا، وشكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على 
التعقيبات التي استمعنا إليها.

اوسي لسذ لاو ينلاوذثماني،لرئيسلالحك مة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

املناقشة  النواب املحترمين، على  السيدات والسادة  شكرا جزيال 
واملالحظات، ما كاين مشكل، كاين �ضي مالحظات سريالية شوية، غادي 
نشرحها، سريالية سريالية حقيقة، املهم ما كاين مشكل، غانجي لها 

شوية بشوية.

املشتت  شكون  عرفتش  ما  هجينة،  مشتتة  حكومة  بعدا  أوال، 
الهجين، املهم راه باين املشتت الهجين شكون هو، حكومة مشتتة، 
غير مشتتة، مندمجة، منسجمة، إنسجام معقول منطقي ما�ضي من 
الخالفات احنا كنعتزوا بها، احنا عمرنا طلبنا من األحزاب السياسية 
داخل  ولكن  �ضي،  على  �ضي  كيرد  كنختلفوا،  واحد،  نمط  على  تكون 
الحكومة ال نسمح بأن يكون هناك تشتت، والحمد هلل إخراج إصالحات 
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مهمة مستقبلية وإنجاز برامج مهمة مؤثرة وإنجاز اإلتفاق اإلجتماعي 
راه  لتشتغل.  للحكومة  معقول  إنسجام  هناك  أنه  على  دليل  وغيره، 
شحال من مرة كنختالفو، ولكن هاد اإلختالف مزيان، اختالف ديال 
اآلراء كيأدي للغنى إلى آخره. املهم بال ما نشرح أكثر، ألن بعض األحزاب 
تحاول هداك ال�ضي اللي عندها هي كتشوفوا في اآلخرين، هذه النقطة 

األولى.

النقطة الثانية أنا متفق معكم كاين تأخر في عدد من األمور، أنا 
متفق معكم، ولكن راه السيد رئيس املجلس اإلقليمي اللي هضر راه 
هو عبر مزيان، كيقول لك احنا كنوضعوا مخططات ما منسجماش مع 
الجهة، وسيدي دير اإلنسجام، آش غاندير لك أنا؟ الحكومة غايتدخل 
مرة إال تدخلنا كيقول لك التدبير الحر، إال ما تدخلناش كيقول لك 
خليتونا، ما عرفنا كيفاش، آش غادي نديروا؟ غير وريونا كيفاش غادي 
نديروا. وهناك ضعف في الجماعات الترابية عموما، ما�ضي كلها، ولكن 
هناك ضعف، ولكن اإلدارات املركزية والدولة موجودة باش تعاونو 
تساعد باش نطورو القدرات. تنزيل وتنفيذ الجهوية املتقدمة تحتاج إلى 
رفع القدرات. رفع القدرات ال يتم بين عشية وضحاها، ما يتم، ما عمر 
ما قال �ضي واحد حتى القانون التنظيمي ال يقول بأنه من النهار األول 
غادي جميع االختصاصات الذاتية إلى آخره كتعطي. طيب، اال عطيت 
�ضي اختصاص ذاتي وتربك لي هذا القطاع اش غادي ندير أنا، آش غادي 
ندير غير قل لي آش غادي ندير؟ واملواطنون غادي يخرجوا يحتجو، 
غادي يحتجوا على الحكومة كاع ما يعرفوا هداك الجماعات الترابية 
كاع. إلى حد الساعة، كثير من األمور اللي كتهم الجماعات الترابية وهي 
اللي كديرها كيخرجوا املواطنين كيحتجوا على الحكومة، هو راه ما 

عندوش اختصاص راه عند اآلخ،ر لكن ما عندك ما دير.

بطريقة معقولة، منكرهوش  تسيير  الحمد هلل  املتقدمة  الجهوية 
تسيير بطريقة أسرع، صحيح، أنا متفق معكم، ولكن ما تتيحه الوسائل 
املوجودة والقدرات املوجودة هو هذا. اآلن هناك نقاش عميق ألن نقل 
البرامج  القضية، هادوك  االختصاصات ليس شيئا، بعدا أوال واحد 
الجهوية اللي توضعات للتنمية PDR، هادوك البرامج الجهوية للتنمية 
اللي توضعات األغلب دالبرامج اللي تقترحات فيها مشات اإلختصاصات 
راه حتى  الذاتية،  أكثر منه اإلختصاصات  اللي كتنقل مشتركة  عادة 
الجهات خصها حتى هي واحد الشوية باش تأقلم مع القانون، راه خصها 
واحد الشوية تأقلم، ليس عيب، هذا ما�ضي عيب خصها تقوى اإلدارات 
ديالها، خصها تأقلم، والقانون الذي صادقتم عليه، ملا قال 10 داملليار 
الدرهم خاد بعين اإلعتبار هاد عملية دالتدرج، أنا ما يمكنش أنقل كل 
�ضي مرة وحدة ونخوي باملواطن ويبقى تالف ماعرف واش الجهة وال 
اإلدارة، ال يمكن، اسمحوا ليا، هذا ما�ضي مسؤولية، املسؤولية هو 
نتعاونوا، نديروا خارطة طريق وهاد ال�ضي راه فيه حوار مع الجهات 
باش نديروا خارطة طريق لنقل اإلختصاصات، كيف سيتم نقلها؟ بأي 
ضمانات؟ واش رفع القدرات بأية وتيرة غادي يتم إلى آخره؟ هداك ال�ضي 

فيه تفاصيل عديدة، ألن واحد القطاع غادي مزيان، أنت بغيتي تنقلوا 
غير هكاك بال ما دير ضمانات، بال ما دير احتياطات، بال اسمو، واملواطن 
فين غادي نديوه؟ فلذلك، نفكروا شوية. لذلك، أغلب البرامج اآلن 
كتم بالشراكة. اإلخوان تقلقوا في بعض الجهات ولكن بعض الجهات 
انخرطت مزيان فاش دار البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية، ألن 
قلنا لهم أنتما عندكم كذا في املائة إذا السلطة املركزية عندها 40%، 
راه هذا جزء من التهيئة لنقل، ألن خصها حتى هي، وجدنا صعوبات 
الفلوس  الفلوس،  ما�ضي  البرمجة،  ديال  اإلمكانات  ألن  البرمجة،  في 
محدودة.  محليا،  محدودة  للبرمجة  التقنية  اإلمكانات  ولكن  كاينة، 
فلذلك، كنسيروا على حسب هديك اإلمكانيات، ال جهويا وال محليا 
اللي محدودة، مع محاولة دعم القدرات، ولكن الحمد هلل رغم ذلك راه 
البرنامج ناجح، بعض البرامج فين تتأخر ما�ضي ألن املال غير موجود، 
ولكن ألن القدرة على البرمجة محدودة، وهذا معقول ومنطقي أي واحد 
فيكم قلت له باللي 4 دالعمارات مثال مرة وحدة ما يمكنش خصو، يبني 
بطريقة، خصو يقلب على األرض وخصو يدير املهندس، خصو يتافق مع 
املهندس، خصو يدير الدراسات، خصو يتشاور، خصو إلخ.. عاد من بعد 
يقلب على، راه تحتاج إلى مراحل، ولذلك، هو الفكرة اللي مشينا فيها اللي 
وانطلقنا منها هو أن القانون التنظيمي هو املثال، هاد املثال هو هدف، 
جميع الدول احنا استعراضنا التجارب ديال الدول اللي درت تحوالت في 
واحد الجهوية متقدمة بهاد الشكل اللي مشينا فيه احنا أو بشكل أكبر، 
هاد الدول كدير هدف ثم تتم�ضي للهدف وكتبلغوا بعد بضع سنوات، 
ربما تم�ضي ل 5 10- سنوات على حسب الدولة وعلى حسب أشنا هي 
التحوالت وشنا هي القدرة على هذا التحول وهاد ال�ضي اللي كاين. ما ورد 
في القانون التنظيمي هو هدف نحن سنسير إليه، عندنا كل اإلرادة باش 
نمشيوا فيه، ولكن غادي نمشيوا فيه بالطريقة التي ال تربك الخدمات 
املوجهة للمواطنين راه هو عاطيك التعليم مثال غادي نعطيه لك من 
غدا، ولكن واش أنا غادي نعطيه لك من غدا ويرتبك ليا، غادي نمشيوا 
مادام  ولكن  نقلوه،  غادي  النقل  صحيح  النقل،  عاطيك  تدريجيا. 
النقل غادي احنا غادي يكون النقل عن طريق، فلذلك هناك حوار 
لوضع خارطة طريق، كيف يمكن لهذه اإلختصاصات الذاتية أن تنقل. 
وغتنقل اإلختصاصات الذاتية، خصنا نشوفوا املوارد املالية واملوارد 
البشرية معها وهاد ال�ضي النقاش اللي كنديروا حتى في الالتمركز. وأنا 
أستغرب لألخ اللي قال بأن الالتمركز تأخر إلى آخره، املهم تأخر في �ضي 
بالصة أخرى، ما تأخرش عندنا احنا. الحكومة جينا، بضعة شهور بدينا 
الورش، بضعة شهور أخرى صادقنا على ميثاق الالتمركز. دابا عامين 
ونصف غادي نكونوا نهينا املخطط املديري لنقل اإلختصاصات، غادي 
نبقاوا نقل االختصاصات إن شاء هللا ما نم�ضي أنا حتى نكون فضيت 
هاد الالتمركز، واش من تأخر؟ ما عرفتش هاد التأخر؟ نعم واملهم هذا 

عند املواطنين وعند جاللة امللك ما عنديش أنا، على كل حال.

ولكن واحد القضية أخرى تتقولوا واحد املسألة أنا كنستغربها، ال 
اسمح لي، هاد الهضرة هادي ما تكثرش منها ألن �ضي وحدين كيدويوا على 



5ي57 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( 

خطرا الوالية الثالثة، بحال إال هي الخطر ديال البالد. أنا كنقول، عالش 
كنديروا واحد اللوحة سوداوية بحال اللي حتى حاجة ما دارت كل �ضي 

هاد ال�ضي فاشل إلى آخره.

مع أنه هناك رؤساء جهات اللي قدموا الحصيلة ديالهم في الجهات 
وفرحانين بها، وقالو الحمد هلل نجزنا كذا ونجزنا كذا وكاين إنجازات، 
هاذو كان خصنا نحّييوهم، فإذن هناك أمور، يمكن ذاك ال�ضي اللي 
احنا  أنا متفق معكم، حتى  أكثر،  بغينا  احنا  اإلنتظارات،  تدار دون 
االنتظارات  ما�ضي  االنتظارات  كنديرودون  اللي  ال�ضي  ذاك  الحكومة 
ديال املواطنين، ما�ضي االنتظارات ديالكم كبرملانيين، االنتظارات ديالنا 
حتى احنا بغينا نيدرو أكثر، ولكن أحيانا نقوم بما نستطيع، إذن هناك 
رؤساء جهات الحمد هلل قدمو أمور، وذاك ال�ضي ما داروهش بوحدهم، 
داروه بدعم من الدولة من الحكومة ومن اإلدارات املعنية على حسب 
القطاعات وخّدامة معهم، وكنشكر هاذيك القطاعات اللي باستمرار 

خدامة على املستوى الجهوي وعلى املستوى املحلي.

أما، املهم �ضي كالم، الحكومة أقبرت حلم املغاربة، أنا ما عرفتشاي 
وكاين  ديالهم،  بالحكومة  فرحانين  املغاربة  بالعكس،  القضية،  هاذ 
في  ّما مشينا  في  واآلن  وبّيناها وقدمنا حصيلة،  الواقع  إنجازات على 
األقاليم وفي الجهات كنقدمو الحصيلة، الحمد هللا املواطنين كيتفهمو، 
كاين شوية ديال الضعف في بعض املجاالت، ولكن كاين أمور كثيرة 

ومهمة قدمت.

غير  أرقام  ليك  قال  أخ  �ضي  األرقام،  استغربو  اللي  اإلخوان  أما 
واقعية، ذيك األرقام راه موجودة في قوانين املالية املتتالية وموجودة 
في برامج، واش أنا اخترعتها من عندي؟ ياك أنتما صادقتو على قانون 
املالية، أغلب تلك األرقام مبرمجة وكتم�ضي أو كاينة في برامج، بالعكس، 
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي فاش هضر على النموذج التنموي جا 
من بعد عقد البرنامج النمودج التنموي ديال األقاليم الجنوبية، جا 
من بعد عقد البرنامج اللي عطاه جاللة امللك االنطالقة كما شرحت 
منذ قليل، املجلس االقتصادي واإلجتماعي وكذلك عدد من املؤسسات 
األخرى ثمنت هاذ الحركية ديال هاذ البرامج هاذي، والحمد هلل أعطى 

الزخم وعندها التأثير في بعض املناطق.

طيب، غادي نجي لواحد األمر كيتعاود باستمرار، واحد السؤال، 
هوهاذ  املستشارين  مجلس  في  قليلة  فترة  منذ  عليه  جاوبت  وأنا 
القضية ديال التوزيع الجهوي لإلستثمار العمومي، وأنا هاذ السؤال أنا 
كنستغرب كتوجهوه ليا وأنتما عارفين بأنه كاين وثيقة سنوية كتقدم 
مع قانون املالية، هي مذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار، سنويا كتقدم، 
وفيها التفاصيل قطاع بقطاع، قطاع التعليم ها هي االستثمارات جهة 
كذا، كم جهة كذا والنسب املئوية، قطاع الصحة ها هي، قطاع التجهيز 
كذا، كل �ضي عندكم املعلومات موجودة، ال نخترعها. وهاذيك األرقام 
كتنسحب على مشروع قانون املالية وكيتصادق عليها في قانون املالية، 
فلذلك هاذ ال�ضي فيه الشفافية التامة ويدخل واحد اآلن يدير قانون 

املالية 2019 ويضرب عليه في املوقع ديال وزارة املالية وفيه املذكرات 
املصاحبة لقانون املالية كلها، هاديك املذكرات كلها موجودة، كتضرب 
عليه كتخرج لك املذكرة، راه كل�ضي كاين دبا. اليوم في عهد الرقمنة ما 
ب عليها الواحد 

ّ
كاين حتى �ضي معلومة اللي خفية على �ضي واحد غير يقل

يلقاها فورا، هاذي النقطة األولى.

من  كثير  تحدث  أنا  اإلستثمارات  راه  الثانية،  النقطة  ولكن 
وطني،  طابع  ذات  اإلستثمارات  هي  الدولة  كّديرها  اللي  اإلستثمارات 
والتأثير ديالها كيكون باين جهوي ما�ضي فقط جهوي، دبا نجيو لهذاك 
مشروع ديال النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، فيه الطريق ديال 
تزنيت-الداخلة، هذا راه كتستافد منو عدد من الجهات ما�ضي جهة 
وحدة على األقل 4 ديال الجهات كتستفد منو، وخا هو طريق واحدة 
وبرنامج واحد، أول جهة كتستافد منو هي جهة سوسو-ماسة، ودابا ملا 
تحدثت مع السيد رئيس الجهة ديال الداخلة-واد الذهب، ملا تحدثنا 
يوم السبت طويال مع بعض األعضاء والسيد الوالي، تحدثنا على الطلب 
ديالهم ديال الداخلة-الكركارات آش كيقولو؟ كيقولو هاذ الطريقة راه 
مهمة ألن كيدوز هنا خارج 50 شاحنة املتوسط يوميا كتدخل ملوريتانيا، 
و50 شاحنة كتدخل املغرب جيئة وذهابا، وهادو اللي كيمشيو آش 
كيصدروا؟ منين كيجي هادو اللي كيصدروا؟ واش الداخلة اللي كتصدر 
داك ال�ضي كامل؟ ما عندهاش، أغلبها يأتي من جهات أخرى وكتستافد 
تمة،  استثمرت  اال  بمعنى  كلميم،  منو  وكتستافد  سوس-ماسة  منو 
راه العائد االقتصادي يعود على جهة أخرى. كذلك طنجة-املتوسط 
االستثمار الكبير ال يعود فقط على جهة يعود على جهات متعددة وهكذا 
الناظور  ديال  امليناء  الناظور،  ديال  امليناء  كنديرو  واليوم  وهكذا، 
غادي يكون العائد ديالو صحيح على جهة الشرق أكثر، وهذا غادي 
ينمي هاديك الجهة، ولكن غادي يكون التأثير ديالواحتى لجهات أخرى. 
ولذلك، أنا فاش كنت في الرشيدية، تحدثنا على إمكانية سكة حديدية 
وهذا غير في حكم النقاش من الرشيدية للناظور، ألن إيال ّدار ديال 
الناظور أقرب بالنسبة للرشيدية، وهذا غادي يعطي حركية اقتصادية 
حتى للرشيدية وجهة درعة-تافياللت. معنى ذلك أنه كاين استثمارات 
اللي التأثير ديالها بين جهوي، والثلثين ديال العمال واألطر اللي مشتغلين 
في املنطقة ديال طنجة، املنطقة الصناعية، املنطقة الحرة، إلى آخره، 
الثلثين ديالهم من خارج جهة طنجة-تطوان. إذن خصنا ثاني، اإلستثمار 
العمومي راه عندو منطق يتجاوز فقط مستوى، ألن اال جينا داك ال�ضي 
اللي عندنا ديال الفلوس نبدروهم وكل واحد نقولو ليه دير انت طريق، 
ابني انت واحد العمارة، دير انت شوية، غادي نشتتو هاديك الفلوس، 
ولن يكون عندها عائد اقتصادي، العائد االقتصادي تحتاج إلى كتلة 
حرجة وإلى استثمار كبير يضخ في اإلقتصاد الوطني دماء قوية، وهذه هي 
االستراتيجية ديال الدولة قبل ما نجي أنا، أنا ما�ضي كنخترع، ما�ضي أنا 
اللي مبدع، أنا ما مبدع ما والو، هاد ال�ضي شفتو وبديت كنتمعن فيه، 
صافي واحد في البرملان بركة. إذن هذا املعيار األول، هللا يجازيكم بخير، 

خصنا ناخذوه بعين اإلعتبار.
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املعيار الثاني خصنا ناخذوه بعين اإلعتبار ما يمكنش نديرو التوازن 
الدار  دابا  ألن  عالش؟  الحسابي،  التوازن   arithmétique الحسابي 
البيضاء عدد السكان شحال ديال الجهة ديال الدار البيضاء؟ 7 ماليين 
نسمة، مقاعد الدراسة اللي خصني ل7 ماليين نسمة ما�ضي بحال اللي 
خصني ملليون ونصف. عدد الوحدات الصحية اللي خصني ل7 املاليين 
ما�ضي بحال اللي خصني ل2 املليون، وهكذا البنيات األخرى، حتى الطرق 
من حيث السعة ديالها، تمة يمكن ّدير واحد الطريق متوسطة، تمة 
خاص دير طرق سريعة إلى آخره ألن الحركية كبيرة وكيكون العرقلة ديال 
السير. فإذن، املعايير اللي كتاخد بعين االعتبار في اإلستثمار العمومي 
اإلرادة،  تكون عندنا مزيد من  أنه خاص  يمنع من  متعددة، هذا ال 
الجهات اللي ما استفدتش من ثمار النمو نتيجة لعوامل جغرافية، ألن 
بعيدة أو عوامل تاريخية والتهميش، هاد ال�ضي كامل كاين جزء منو، 
ولكن شوية، كاين شوية منو، هذا ال يمنع من أنه خصنا نعطيوها شوية 
التفضيل، ونحاولو ما أمكن ندعمو هاد الجهات باش يكون فيها التنمية 
أقوى. هذا حتى هو ولكن تيتكامل مع ديك املعايير األخرى التي تحدث 

عنها. إذن هذا بالنسبة للتوطين الجهوي لإلستثمارات.

بطبيعة الحال برامج التنمية الحضرية املندمجة، أنا تحدثت عن 
املدن اللي فيها، بالنسبة للمدن األخرى، هناك إعداد لرامج التنمية 
املندمجة أيضا، هناك واحد تقريبا راه اإلعداد النهائي ديال أكادير، 
ولكن أيضا حتى املدن األخرى غادي يم�ضي برامج التنمية الجهوية ديالها 
إن شاء هللا، وغادي تحاول ما أمكن تكون موجودة في القريب، إن شاء 

هللا.

أخيرا، أريد أن أشير إلى مسألة بسرعة في هاد الدقائق الثالث اللي 
بدات، هو أن البنيات التحتية األساسية، من حيث املخططات ديالها، 
اآلن بدأت تأخذ محاولة إعطاء لكل جهة حصة ديالها فيها، ولذلك اال 
الحظتو راه قدمت هاد ال�ضي في واحد الوقت، قلنا بأنه اإلستراتيجية 
كل  مينائية،  األقطاب  ستة  حددت   2030 ديال  للموانئ  الوطنية 
قطب غادي يكون فيه ميناء كبير: قطب الجهة الشرقية املوجه نحو 
أوروبا؛ قسم الشمال الغربي بوابة املضيق طنجة؛ قطب القنيطرة-

الدار البيضاء يشمل 2 املوانئ قطب دكالة-عبدة مع الصناعة الثقيلة 
أكادير؛  املينائي  املركب  بالجرف وآسفي؛ قطب سوس-تانسيفت مع 
قطب موانئ الجنوب اللي كيضم موانئ، معنى ذلك هناك أسمو. قضية 
السكك الحديدية نفس ال�ضي، هناك مخطط وطني للسكك الحديدية 
اللي كيحاول ما أمكن يم�ضي في برامجه املستقبلية واإلستراتيجية نحو 
إحقاق أق�ضى ما يمكن من العدالة. هناك التنزيل الجهوي للمخطط 
لبرنامج التسريع الصناعي والذي بدأ في أكادير، وغادي تجي املراحل 
األخرى في القريب إن شاء هللا، هناك إعداد لها إن شاء هللا في القريب. 
وهناك بطبيعة الحال اإلهتمام بنسبة الولوج باش تكون عالية عن 
الطرق  من  شبكة  وأيضا  السيارة،  للطرق  الوطنية  الشبكة  طريق 
السريعة. وأنتم تعرفون اليوم وقدمت هاذ الرقم، اليوم املغرب هو 

األول إفريقيا من حيث عدد الطرق السريعة والسيارة، غير هاذ الرقم 

هذا خاصنا نفتخرو به، ما �ضي ما كاينش كاع، �ضي وحدين بغاو يسودو 

لينا كل �ضي بحال إيال ما كاين والو وما درنا والو للمواطنين، راه املواطن 

كان كيم�ضي لبعض املناطق أو كان كيم�ضي، وغير هاذ الطرق السيارة 

يمكن  ألنها  كتديرها  ولكن  مربحة،  غير  مربحة،  ما�ضي  راه  باملناسبة 

تعطي دفعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في املناطق اللي فكينا 

ليها العزلة، وكاين مناطق تحتاج إلى فك العزلة هي راه مهتمين بها وفي 

البرنامج وغادي تجي إن شاء هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى املحور الثاني واملتعلق 
إطار وحدة  في  أسئلة  ثالثة  يتضمن  الذي  املائية  السياسة  بموضوع 
فريق  بإسم  الورزازي  الرزاق  عبد  النائب  للسيد  الكلمة  املوضوع. 

األصالة واملعاصرة.

اونائبلاوسي لعب لاور1اقلاو ر1ا1ي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

إن املغرب بات يعد من بين أكثر الدول املرشحة للتعرض ملشكل 

ندرة املياه في السنوات املقبلة، مما ينذر بنشوب أزمة مائية خطيرة 

ستكون لها انعكاسات سلبية.

اوسي لاورئيس:

السؤال، إال كان من  النائب غير باش نستافدو من طرح  السيد 

املمكن تزيد شوية للميكرو إذا سمحت.

اونائبلاوسي لعب لاور1اقلاو ر1ا1ي:

رد لي ردي من األول..

اوسي لاورئيس:

هاذ املشروع دالقانون سنناقشه بعد قليل.

اونائبلاوسي لعب لاور1اقلاو ر1ا1ي:

إن املغرب بات يعد من بين أكثر الدول املرشحة للتعرض ملشكل ندرة 
املياه في السنوات املقبلة، مما ينذر بنشوب أزمة مائية خطيرة، ستكون 

لها انعكاسات سلبية ووخيمة على مستوى بالدنا. وبناء عليه، نسائلكم 

السيد رئيس الحكومة، عن إستراتيجية حكومتكم في الحفاظ على هذا 

املورد الحيوي املائي ونهج سياسة مائية ناجعة؟ وشكرا.
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اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب محمد البكاوي.

اونائبلاوسي لمحم لاوبكاقي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مة،

التزمتم في برنامجكم الحكومي اعتماد مخطط وطني للماء، وتعهدتم 
بتفعيل برامجه وجعلها من أولويات سياستكم الحكومية الرامية إلى 
توفير املاء الشروب لجميع املغاربة باملدن والقرى، إال أن هذه اإللتزامات 
تبقى مع األسف وعودا لم تترجم إلى خدمات فعلية يلمسها املواطن 
املغربي على أرض الواقع، خاصة باملداشر والقرى املنسية، وعلى سبيل 
املثال، جهة الشرق التي ال زالت العديد من املناطق التابعة لها بدون 
ماء. السيد رئيس الحكومة، نتساءل اليوم: هل من تصور جديد لدى 
الحكومة لتنزيل هذا املخطط على أرض الواقع، بما يضع حدا لكل 
الصعوبات التي تواجه املواطنين واملواطنات في الحصول على هذه املادة 

الحيوية؟ وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فرق ومجموعة األغلبية لطرح السؤال 
املتعلق بنفس املحور، الكلمة للسيد النائب محمد لحموش.

اونائبلاوسي لمحم للحم ش:

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوساد9لقاوسي اتلاو 1راء،

اوساد9لاوزمالءلقاوزميالت،

أيهالالحض رلاوكريم،

املتخذة  العامة  السياسة  الحكومة، عن  رئيس  السيد  نسائلكم، 
باملاء، وذلك في ظل مؤشرات تراجع املخزون املائي باملغرب في السنوات 
األخيرة، بسبب اإلرتفاع املتزايد للطلب من جهة وفي ظل التغيرات املناخية 
التي أثرت سلبا في هذا اإلحتياطي املائي من جهة أخرى، سواء بفعل 
شح التساقطات املطرية أو بفعل اإلستعمال املفرط للماء باإلضافة 
لتلبية  إلى أسباب أخرى. وإذا كان املغرب قد بذل مجهودات جبارة 
الطلب املالي املخصص لإلستهالك أو املخصص للقطاعات اإلنتاجية، 
فإن الضرورة تستدعي اليوم إرساء حكامة مائية على مستوى التدبير 
والتقنين واإلستثمار، سواء في الحاضر أو املستقبل. وبناء عليه، ما هي 
يا ترى معالم اإلستراتيجية املائية التي وضعتها الحكومة في هذا اإلطار، 

ال سيما في ظل الخصاص والنقص املسجل في عدد من جهات اململكة 
التي...

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة لإلجابة على 
األسئلة.

اوسي لسذ لاو ينلاوذثماني،لرئيسلالحك مة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللقاوصال9لاوسالملعلىل
رس للهللا.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أجيب عن هذا السؤال في موضوع السياسة املائية، 
وأنتم تعرفون بأن هاد املوضوع عندو أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي 
للماء الذي هو سر الوجود وسر أصل الحياة، هللا سبحانه تعالى يقول:« 
وجعلنا من املاء كل �ضيء حي« وبالنظر كذلك إلى التحديات التي تطرحها 
التحوالت والتطورات املتسارعة في مجال التغيرات املناخية وندرة املاء، 
وهذه إشكالية دولية ليست خاصة بالوطن، لكن نأخذ بعين اإلعتبار أن 
املغرب يوجد من بين الدول التي تعاني من الضغط املائي بنسبة تتراوح 
بين 25 و%75، وال تخفى العناية الخاصة لجاللة امللك -حفظه هللا- 
بهذا املوضوع املهم للحفاظ على املاء وضمان األمن املائي، اعتبارا لدوره 
الرئي�ضي في التنمية واإلستقرار، في ظل الدينامية الهامة التي يشهدها 
اإلقتصاد الوطني وال سيما في قطاعي السياحة والصناعة وما يتطلب 

ذلك من تعزيز قدرة التزود باملاء.

بالتأكيد  امللكية،  الخطب  في عدد من  امللك،  وقد حرص جاللة 
على هذا املوضوع. كما حرص على ترأس جلسة عمل لدراسة إشكالية 
املاء يوم الخميس 18 أبريل 2019، والذي أعطى فيه جاللته توجيهاته 
السامية للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني األولوي املتعلق باملاء 
وتدبيره، والذي يتعين أن يولي اهتماما خاصا لتأمين تزويد املراكز التي 
تعرف خصاصا مزمنا في املاء. وتنفيذا لهذه التعليمات السامية، وفي 
إطار تنزيل البرنامج الحكومي، فقد جعلت الحكومة السياسة املائية في 
صميم اهتماماتها وأولوياتها، من خالل جملة من التدابير الرامية إلى 

تنمية العرض املائي وال سيما من خالل:

أوال -إعداد املخطط الوطني للماء، املخطط الوطني يتم إعداده، 
غادي يم�ضي من 2020 إلى 2050، ألن القانون يفرض تحيين املخطط 
الوطني للماء باش يكون يمتد على مدى 30 سنة وهذا يتم إعداده 
وسيعلن عنه في حينه إن شاء هللا. لكن هناك أيضا البرنامج الذي وافق 
عليه جاللة امللك والبرنامج األولوي املتعلق باملاء والذي يمتد إلى 2023؛

مردودية شبكات  من  بالرفع  املاء،  على  الطلب  تدبير  ثانيا،  .•
توزيع املاء الصالح للشرب؛
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السقي  نظم  إلى  التقليدي  السقي  نظم  تحويل  ومواصلة  .•
املوضعي ل 50 ألف هكتار سنويا؛

تنمية العرض املائي ومواصلة تعزيز البنية التحتية واملنشآت  .•
املائية، من خالل مواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 15 سدا مبرمجا 
بمعدل 3 سدود في السنة كما وعدنا في البرنامج الحكومي، وإنجاز 10 
سدود صغرى سنويا كما وعدنا في هاديك البرنامج للمساهمة في تلبية 
الحاجيات إلى املاء الشروب بالعالم القروي والري، وتغذية الفرشات 

املائية؛

مواصلة إنجاز الدراسات املتعلقة بمشروع تحويل املاء من  .•
ومصادر  آليات  إيجاد  إلى  السعي  مع  الوسط،  إلى  الشمال  أحواض 

للتمويل؛

غير  املياه  مصادر  وتشجيع  باملاء  التزويد  مصادر  تنويع  .•
التقليدية.

ولكون مكونات السياسة املائية ببالدنا، سواء على املستوى البعيد 
أو على املستوى القريب واملتوسط مهمة، فإن...تباعا ملرتكزات السياسة 
املخطط  في  املضمنة  التدابير  عن  سأتحدت  ثم  أوال،  ببالدنا  املائية 
البرنامج  مضامين  استعراض  عن  ثالثا  سأتحدث  ثم  للماء،  األولوي 

األولوي االستعجالي للتزويد باملاء الشروب وماء السقي.

مرتكزات السياسة املائية ببالدنا: من املعلوم أن التحكم في املاء 
يكت�ضي طابعا حيويا، نظرا لصعوبة الظروف املناخية، وهاد الظروف 
املناخية تزداد تقلبا، وهاد ال�ضي كيعاني منو العالم كله، كثير من الدول 
أعلنت في هذه السنة واحد الحالة ديال الطوارئ فيما يخص التزود 
املتجددة  اإلجمالية  املائية  املوارد  وتقدر  املاء.  على  والحصول  باملاء 
ببالدنا ب 22 مليار متر مكعب في السنة، تشمل 18 مليار متر مكعب من 

املياه السطحية و4 د املليار متر مكعب من املياه الجوفية.

وفي ظل هذه الظروف الطبيعية، نهج املغرب سياسة مائية ارتكزت 
على عدد من املرتكزات، سنرجع إليها. ومن أجل استمرارية تلبية حاجيات 
البالد من املاء ومواكبة األوراش الكبرى التي أطلقها املغرب، ولتفادي 
حدوث اختالل التوازن بين العرض والطلب على املاء، تم إعداد مشاريع 
وثائق التخطيط، واملتمثلة في املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة 
للموارد املائية على صعيد األحواض املائية، ومشروع املخطط األولوي 
للماء على املستوى الوطني الذي حدد األولويات الوطنية وبرامج العمل 

التي تهدف إلى تلبية الحاجيات املائية للبالدنا في أفق سنة 2030.

وبهدف إرساء سياسة استباقية للتخطيط في هاد املجال كما قلت، 
نحن بصدد إتمام وضع املخطط الوطني للماء املحين مع مقتضيات 
القانون الجديد املتعلق باملاء فإن الحكومة إذن تعمل على التحيين 
واملراجعة بهدف التوفر على مخطط استباقي للماء على الصعيد الوطني 
لضمان األمن املائي في أفق 2050. ويتركز هذا املخطط الذي يحدد 
األولويات الوطنية وبرامج العمل بالنسبة للمدى الزمني الذي يغطيه 

املائي؛  العرض  تنمية  املاء؛  في  الطلب  في  التحكم  ثالثة:  على محاور 
املحافظة على املوارد املائية، سواء منها السطحية أو الجوفية أو املجال 
وسأتطرق  الطقس.  تقلبات  مع  والتأقلم  التلوث  ومحاربة  الطبيعي، 

بالتفصيل لهذه العناصر في املحور املوالي.

أبرز تدابير املخطط األولوي للماء:

أوال، التحكم في على املاء، وذلك من خالل برامج عمل في مجال 
التدبير االقتصادي في املاء لبلوغ اقتصاد 207 مليون متر مكعب خالل 
الفترة ما بين 2019و2026، بما فيه املاء الصالح للشرب واملاء املوجه 
للري، ورفع املعدل الوطني ملردوديات شبكة توزيع املاء الصالح بالنسبة 
%78 في أفق 2026. وفهاذ املجال بطبيعة الحال، مخطط »املغرب 
صلب  في  املاء  واقتصاد  تثمين  ديال  املوضوع  هاذ  أدمج  األخضر« 

اإلهتمامات ديالو، فتم في هاذ املنوال بالخصوص:

تأهيل وتحديث شبكة الري لتسهيل عملية تحويل نظم الري من 
الري اإلنجذابي إلى الري املوضعي الذي يقتصد املاء بوتيرة 50 ألف 
هكتار سنويا، وذلك من أجل الوصول إلى تجهيز حوالي %50 من املساحة 
اإلجمالية املهيأة على الصعيد الوطني بهذه التقنية بحلول سنة 2020 

و70 % بحلول سنة 2030؛

تشجيع الفالحين على تبني مزروعات ذات مردودية عالية وتحسين 
مردودية قنوات الجر ونقل مياه الري؛

توعية وتأطير الفالحين من أجل إستعمال التكنولوجيات املقتصدة 
للماء.

وقد بلغت املساحة املجهزة حاليا بالسقي املوضعي حوالي 560 ألف 
هكتار، موّزع على جميع جهات اململكة، اليوم اللي فيها السقي املوضعي 
املقتصد للماء وصل إلى 560 ألف هكتار، باإلضافة إلى عصرنة شبكات 
الري بدوائر الري الكبير والتي شملت مساحة 123 ألف هكتار موزعة 
على 6 جهات. ويبقى الهدف هو بلوغ 940 ألف هكتار في أفق 2026، 
واقتصاد ما يعادل 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وهذا أفق مهم جدا 
من  املتدخلة،  الجهات  جميع  وكنشكرو  هذا  على  اإلشتغال  وسيتم 

إدارات حكومية وأيضا حتى الفالحة اللي مندمجين فهاذ البرامج.

ثانيا، تنمية العرض املائي وهذا فيه عدد من املستويات: أول نقطة 
في اإلستراتيجية املائية هنا هو مواصلة تعبئة املياه السطحية، هاذ 
املياه السطحية اللي كتجي من األمطار، خصنا نعبئوا أق�ضى ما يمكن 
منها، ذلك أنه من أجل تعزيز الرصيد الوطني املهم من التجهيزات املائية 
والذي يتكون حاليا من 145 سدا كبيرا بسعة تخزينية إجمالية تقدر ب 
18.6 مليار متر مكعب، و125 سد صغير، فيما يوجد 14 سد كبير بسعة 
تخزينية إجمالية تبلغ 2 مليار متر مكعب على األقل و30 سد صغير 
بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 21 مليار متر مكعب في طور اإلنجاز. إذن، 
على مستوى تعبئة املياه السطحية هناك برنامج واضح إلنشاء هذه 
السدود، والحمد هلل يسير بوتيرة معقولة، سدود كتسير جيدا، سدود 
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كتسير متوسطة، بعض السدود متأخرة، ولكن 3 ديال السدود كبيرة 
كل سنة و10 ديال السدود صغيرة ومتوسطة كل سنة، هذا برنامج 
يمكن اإللتزام به. وهاذ السدود الكبرى والصغرى كتقوم بواحد الدور 
مهم جدا في تعبئة الرصيد املائي من املياه السطحية وأيضا تقوم بدور 

كبير جدا في التنمية االقتصادية واإلجتماعية واملحلية.

وفيما يخص إنجاز السدود الكبرى، تم إنهاء إنجاز أشغال 3 سدود 
كبرى بأقاليم ميدلت والعرائش وتطوان بكلفة إجمالية بلغت 3 ديال 
سد  أشغال  إنجاز  بإنهاء  الوزارة  تقوم  درهم،  مليون  و567  املليار 
ولجة السلطان بإقليم الخميسات، سد تيمقيت بإقليم الراشيدية، 
وتواصل إنجاز أشغال 13 سد كبير بأقاليم تارودانت والعرائش وتطوان 
والراشيدية وصفرو وزاكورة وتنغير والخميسات وجرسيف والحسيمة 
وكلميم والعيون، شيشاوة والحوز، وكذا الشروع في إنجاز أشغال تعلية 
بإقليم  بإقليم وجدة، وأشغال سد سيدي عّبو  سد محمد الخامس 

تاونات.

أما بالنسبة للسدود الصغرى، فقد تم إنجاز أشغال 4 سدود صغرى 
بكلفة  والحوز،  والرحامنة  والحسيمة  بنسليمان،  بأقاليم  ومتوسطة 
مالية إجمالية بلغت 166 مليون درهم، والوزارة منكبة على مواصلة 
إنجاز أشغال بناء 23 من السدود الصغرى واملتوسطة بمختلف أقاليم 
اململكة، بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 570 مليون درهم. ومن املتوقع أن 
يتم كذلك إنجاز أشغال عدة سدود صغيرة وتلية خالل الفترة املمتدة ما 
بين 2019-2026، بغالف مالي يقدر ب 600 مليون درهم سنويا، في إطار 

تفعيل عدد من اتفاقيات مع جميع املتدخلين.

من  عدد  من خالل  وذلك  اعتيادية،  غير  املياه  مصادر  ب-تنمية 
املحاور:

عبر  وذلك  واملعالجة،  العادمة  املياه  إستعمال  إعادة  أوال،  .•
تبني تبني برنامج وطني مندمج للتطهير السائل، وإعادة إستعمال املياه 
العادمة. والحمد هلل، هذا البرنامج يسير بطريقة جيدة، وعندنا عدد 
مهم جدا من محطات إستعمال املياه العادمة بطريقة غير مسبوقة، 
وهناك محطات أخرى في اإلعداد قريبا إن شاء هللا. وهاد استعمال 
املياه العادمة هذا �ضيء مهم. بطبيعة الحال كاين بعض املناطق اللي 
هاد�ضي فيه منذ فترة، جميع املالعب ديال الكولف تقريبا، في مراكش 
مثال تسقى عن طريق هاد املياه املستعملة والتي تعالج، وهذا نموذج 
مهم. وهناك محاولة لتعميم هاد النموذج في مختلف املناطق، فهذا 

اإلقتصاد في املاء على هاد املستوى، هو �ضيء مهم جدا.

وبهدف تنفيذ الشطر األول من البرنامج، الذي يمتد من 2019-
2026 إلى تعبئة 100 مليون متر مكعب في أفق 2026. هاد البرنامج غادي 
يعبأ 100 مليون متر مكعب، في أفق 2026، فيه 87 مشروع مبرمج، فيه 
22 مشروع لسقي مالعب الكولف. إذن على هاد املستوى الحمد هلل راه 

حنا غاديين مزيان.

بديال  حال  باعتباره  البحر،  مياه  هوتحلية  الثاني  املحور  .•
وتنافسيا في العديد من مناطق املغرب لتقوية تزويد املدن الساحلية 
باملاء، وذلك بهدف استغالل الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه بالدنا، 
والذي يمتد على طول 3500 كلم، واستثمار التطور اإليجابي لكلفة 
هذه التقنية. وقد تم إنشاء أربعة محطات لتحلية مياه البحر: أخفنير، 
طانطان، العيون وبوجدور، بقدرة إنتاج إجمالية تناهز 17 مليون متر 
مكعب في السنة، لتقوية التزويد باملاء الصالح للشرب. و26 مليون 
أن مشاريع محطات  الصناعية. كما  لألغراض  السنة  في  متر مكعب 
العيون-الحسيمة-سيدي  من:  كل  في  اإلنجاز،  طور  في  توجد  أخرى 
إفني-طرفاية، بقدرة إنجاز إجمالية تصل إلى 19 مليون متر مكعب في 
السنة، وأكادير-اشتوكة بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 100 مليون متر 
مكعب في السنة في املرحلة األولى، و146مليون متر مكعب في السنة في 
مرحلة ثانية. كما سيتم برمجة ثالث محطات جديدة في كل من الدار 
البيضاء وآسفي والداخلة. وهذا في إطار مخطط استباقي ملا ستكون 
عليه حاجيات هذه املدن من املاء في املستقبل. إذن هناك مخطط 
استباقي وغادين فيه، وهذا داخل في البرنامج األولوي للماء. وستمكن 
الحلول واإلجراءات املقترحة في مشروع املخطط األولوي للماء من تلبية 
الحاجيات الضرورية. وباإلضافة إلى ضمان التزويد باملاء في مختلف 
الظروف املناخية، خاصة في فترات الجفاف، فتنويع مصادرالتزويد بين 
ما هو اعتيادي وتقليدي، وبين ماهو غير اعتيادي، سيسهم في التقليص 

من ارتهان توفر املياه الصالحة للشرب بكميات التساقطات املطرية.

ثالثا، املحافظة على املوارد املائية السطحية والجوفية، وهذا  .•
فيه مخطط عمل يهم املحافظة على املياه السطحية والجوفية، واملجال 
تقلبات الطقس عبر تشجيع  التلوث، والتأقلم مع  الطبيعي ومحاربة 
تشجيع الحكامة الجيدة فيما يتصل بإستعمال املياه الجوفية وحماية 
البحيرات الطبيعية واملحافظة على الواحات واملناطق. وبطبيعة الحال 
هذا يحتاج أيضا إلى واحد البرنامج، هو داخل في املخطط األولوي للماء، 
برنامج للتحسيس والتوعية بهاد املوضوع. هذا كيشارك فيه املجتمع 
املدني، الفالح، الصناعي، املقاولة، املواطن كمواطن، اإلدارة، الجميع 
خص تكون عندو واحد اإلحساس بأهمية املاء بأن هاد املاء غالي، راه 
هي  البيوت  في  املستعملة  اآلن  املياه  ديالو،  الثمن  كنخلصوهش  ما 
كلها مدعومة بجميع أشطرها )الشطر األول، الثاني، الثالث، الرابع، 
الخامس( كله مدعوم، فلذلك ألنه مدعوم أحيانا بعض املواطنين ما 
كيضربوش له حسبة، كيسحاب لهم واش صافي غير كيخلص راه صافي، 
ال راه ما كتخلصوهش بالثمن ديالو، ولكن الكلفة ديالو على البالد أكبر 
من ذلك بكثير. فلذلك، أنا أهيب بالجميع يقوم بواحد العمل، الجميع، 
من املجتمع املدني، من القطاع الخاص، أصحاب املعامل والشركات 
واإلدارات العمومية والشبه العمومية، وأيضا الفالحة وأيضا املواطن 
العادي، يجب العمل على اقتصاد املاء ألنه ثمين جدا في هذا الزمن، 
ونتمناو على هللا بالتضافر ديال الجهود ديال جميع أيضا هاد املحور 

نقومو فيه بواحد التقدم.
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بقي أن أشير إلى البرنامج األولوي االستعجالي للتزويد باملاء الشروب 
وماء السقي، والذي يهدف إلى التزويد على املدى القصير واملتوسط بمياه 
الشرب والسقي. ولذلك، قامت الحكومة بإعدد هاد البرنامج، وذلك 
في إطار تشاور بين املؤسسات واإلدارات العمومية املعنية، وتشكلت 
الحكومة، عقدت عدة اجتماعات،  برئاسة رئيس  لهذا املجال لجنة 
استعانت بعدد من الخبراء، ووضعنا هذا البرنامج األولوي االستعجالي، 
وفيه: تنمية العرض املائي أساسا بالسدود؛ تدبير الطلب وتثمين املاء؛ 
تقوية التزويد باملاء الصالح للشرب بالوسط القروي؛ إعادة استعمال 
املياه العادمة واملعالجة. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتدابير التي سطرها 

البرنامج 118 مليار درهم على مدى بضع سنوات.

أن  ذلك  القروي:  بالعالم  للشرب  الصالح  باملاء  التزود  تقوية 
على  السهر  من خالل  القروي،  بالعالم  عناية خاصة  تولي  الحكومة 
وتواكب  الساكنة.  ديال  الحاجيات  تلبي  التي  الوطنية  البرامج  تنفيذ 
أيضا الحكومة الجماعات عبر تجهيزها بالبنيات التحتية، بالتجهيزات 
الضرورية، لالستجابة للحاجيات التي هي حاجيات متقلبة متطورة. 
سنوات الجفاف أحيانا تأتينا، أحيانا الجفاف كيجي في مناطق وما�ضي 
في مناطق أخرى، شوية في واحد العام كيتبدل داك�ضي. التساقطات 
املطرية لم تعد منتظمة، ال من حيث الزمان وال من حيث املكان، وهذا 
يطرح تحدي، ما كاينش برنامج كنديروه على 10 سنين وكنم�ضي كنطبقو 
صافي، كل سنة خاصنا نحينو هداك البرنامج، ألن �ضي منطقة كتجيها 
الشتا 10 سنين وواحد العام ما جاتهاش، إذن خصني برنامج استعجالي 
نحولوا إلى تلك املناطق، لذلك هو برنامج كيتحين سنويا. كيدار برنامج 
استعجالي خالل الفترة الصيفية في كل سنة، وهاد السنة أيضا سنة 
2019، دار هداك البرنامج االستعجالي باالعتماد على الحاجيات التي 
تعبر عنها األقاليم والعماالت، بتنسيق من الجماعات الترابية. وارتكز 
الصهريجية  الشاحنات  بواسطة  الساكنة  تزويد  على  البرنامج  هاد 
بحوالي مليون و900 ألف يعني قريب 2 د املليون نسمة من السكان 
اللي هّمها هاد البرنامج االستعجالي، موزعة على حوالي 6343 دوار و737 
جماعة تنتمي إلى 57 عمالة وإقليم. بعد تحيين الخريطة وفق الحاجيات 
ديال 2019، تم وضع برنامج ورصد له ميزانية ديال 173 مليون درهم، 
وبدأ اإلنجاز، وقد ربما غتشوفو إما في األخبار وإما في األخبار الرسمية 
أو األقاليم  العماالت  املواقع، بعض  في بعض  القنوات وإما  في  يعني 
التي أطلقت برامجها ملا يعني فاش دارت لها االعتمادات املالية، طلقت 
البرنامج ديالها على مستوى اإلقليم، وحددت الدواوير ذات األولوية، 
وحددت اآلليات كيفاش غادي دير، كيفاش غادي تزود باملاء وكيفاش 
غادي دير إلى آخره، فهذا أطلق الحمد هلل هاد البرنامج. وذلك يهدف 
إلى الذهاب إلى الساكنة التي تعاني من النقص في املاء بسبب ظروف 
ظرفية و العمل على تزويدها باملاء الصالح للشرب والقضاء أيضا على 
الهشاشة. ويتضمن هذا املحور مواصلة تجهيز وتأهيل 160 مركز من 
طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، وبرمجة تجهيز 
وتأهيل 659 مركزا من طرف الجماعات الترابية أو الفاعلين املحليين، 

وكذلك مواصلة إنجاز مشاريع تزويد 10000 دوار من طرف املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب أو في إطار برنامج تقليص الفوارق 
املجالية بالوسط القروي، وإنجاز برنامج تكميلي يهم أزيد من 7008 دوار 

لفائدة 2.7 مليون نسمة من طرف الجماعات أو الفاعلين املختصين.

أما بخصوص املناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف وملواجهة 
الخصاص في املاء، سيتم تخصيص 770 مليون درهم لتزويد الساكنة 
ذلك  عن  تحدثت  كما  الصهريجية  الشاحنات  بواسطنة  املستهدفة 
منذ قليل. وهذا برنامج كما قلت، برنامج ديناميكي يحّين كل سنة ألن 
التساقطات املطرية ما كتبقاش دائما منتظمة، ال من حيث الزمان وال 
من حيث املكان. وسنواصل هذا البرنامج وعندو نظام حكامة وعندو 
نظام تتبع وعندو آليات ديال الوضع ديال البرنامج، والحمد هلل كل 
سنة كيتم هاذي منذ سنوات، وأنا من نهار جيت 3 سنين هاذي وهاذ 
البرنامج كيتم اإلعداد ديالو والتنفيذ ديالو. بطبيعة الحال، إال كاين 
أي مالحظات أخرى من قبل الجماعات الترابية، راه الجهات املعنية 
مستعدة للتفاعل معها في حينها. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى 
ما فيه خير ويهدينا إلى سواء السبيل والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، ننتقل اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة للسيد النائب محمد مرزوق بإسم فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لمحم لمر1قق:

بسملهللالاورحمنلاورحيملقاوصال9لقاوسالملعلىلرس للهللال
قآوهلقصحبه.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوسي 9لقاوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة، بإسم فريق العدالة والتنمية، في هذه 
الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة ملساءلة رئيس الحكومة، 
لنثمن  لفرصة سانحة،  وإنها  ببالدنا.  املائية  السياسة  حول موضوع 
وننوه باملجهودات واملنجزات التي قامت بها الدولة املغربية والحكومة في 
هذا املجال، بحيث أن املغرب وعبر الحكومات املتعاقبة، قد راكم في هذا 
املجال مكتسبات ال ينكرها إال جاحد، حيث أصبح نموذجا جهويا وقاريا 
في تدبير املوارد املائية، وخصوصا تلك السياسة الرشيدة واملستبصرة 
التي أطلقها امللك الحسن الثاني رحمه هللا منذ ستينيات القرن املا�ضي 
لتعبئة املوارد املائية عبر بناء السدود، حيث تطورت منذ ذلك الحين 
اإلستثمارات في مجال البنيات التحتية املائية إلى أن بلغ رصيد بالدنا 
ن 

ّ
من السدود 140 سدا كبيرا بسعة تفوق 17 مليار متر مكعب، مما مك
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إلى حد كبير من تلبية الحاجيات من املاء الشروب املعمم في الوسط 
الحضري، والذي بلغ نسبا عالية كذلك في العالم القروي، هذا عالوة 

على تغطية حاجيات القطاعات اإلنتاجية من املاء.

البرامج  وإننا في فريق العدالة والتنمية، إذ نسائل الحكومة عن 
واإلستثمارات التي قامت بها لتوفير هذه املادة الحيوية لعدد من جهات 
اململكة، وال سيما تلك التي تعاني ساكنتها من نقص حاد خالل فصل 
الصيف، فإننا نعتبر قضية املاء من السياسات العمومية التي يجب أن 
تحظى بعناية أكبر، وأن تحسين حكامة تدبير هذا القطاع يعد رافعة 

أساسية للتنمية املستدامة.

ورغم ما تحقق من مكتسبات، فلست في غنى عن التذكير ببعض 
املؤشرات والتحديات التي تطبع هذا القطاع:

-محدودية املوارد املاء واملائية وعدم انتظام التساقطات املطرية في 
الزمان، مع تباين توزيعها في املكان؛

-تزايد الطلب على املاء، ناهيك عن املخاطر التي تهدد جودة املاء 
واستمرارية املوارد املائية من تلوث واستغالل مفرط؛

املياه  من  مكعب  متر  مليون   900 حوالي  بأن  أشير  واحد  -مؤشر 
الجوفية تستخرج من املخزونات الغير قابلة للتجديد في الفرش املائية 
ديالنا، هذا مؤشر خطير جدا، ناهيك عن أن فترات الجفاف أصبحت 

أطول وأصبحت أكثر تكرارا.

اوسي لرئيسلالحك مة،

عالقة بهذه املجاالت الحيوية وفيما تبقى من الوقت، وإسهاما منا 
في إغناء هذا النقاش، نورد فيما يلي جملة من املقترحات والتوصيات، 
السامية  امللكية  الرسالة  من  مقتطفا  السياق  هذا  في  مستحضرين 
املوجهة إلى املشاركين في الدورة التاسعة للمجلس األعلى للماء واملناخ 
لسنة 2001 يقول جاللة امللك: »فقد آن األوان لنغير جذريا نظرتنا 
وسلوكنا اتجاه املاء، من خالل تدبير الطلب عليه وعقلنة استهالكه. 
ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل االستثمار، فقد أصبح من الالزم 
البحث عن صيغ جديدة لتمويل وتدبير التجهيزات املائية« انتهى منطوق 

خطاب صاحب الجاللة. ومن هذه املحاور:

املستوى  على  املائية  للموارد  املندمج  والتدبير  والتشاور  1:دعم 
الوطني والجهوي واملحلي، وذلك بدعم صالحية املجلس األعلى للماء 
واملناخ بصفته مؤسسة وطنية للتشاور والتوجيه والتقييم للسياسة 

املائية؛

2: إقرار مقاربة البرنامج املندمج أثناء اإلعداد السنوي لقانون املالية 
تحقيقا لاللتقائية؛

3: تعميم تمثيليات وكاالت األحواض املائية على املستوى املحلي 
وتحفيز اللجان اإلقليمية للماء وتوضيح مهام وموقع املصالح اإلقليمية 

للماء؛

املعرفة  صوب  املائية  األحواض  وكاالت  مهام  توجيه  إعادة   :4
والتخطيط والحماية والتتبع ومراقبة املوارد املائية عبر دعم وسائلها 

املادية والبشرية.

ثانيا، تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع املاء: فعال، 
تم تحيين قانون املاء، إال أن هناك العديد من النصوص التطبيقية 

مازالت لم تصدر، ولذا نطالب باإلسراع في إصدارها؛

ثالثا، مواصلة تنمية وتطوير العرض املائي لبالدنا، مع توفير عدد 
أكبر من وسائل تعبئة املوارد املائية مع تنويعها، والتوجه إلى تحلية مياه 
البحر كخيار استراتيجي، وتخصيص املوارد املائية التقليدية للمناطق 

الداخلية للبالد.

اوسي لاورئيس،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاملحترمين،

وباملناسبة، ننوه بما قامت به الحكومة الحالية، وقد تجلى ذلك 
من خالل: عرض الحصيلة املرحلية لعملها مؤخرا، والتي كانت إيجابية 
ومشرفة. مؤشر واحد، 5 سدود كبرى تنضاف، واليوم سنتحدث عن 
145 سدا عوض من 140؛ تعزيز محور التدبير الطلب عبر برامج للتحكم 

في طلب وترشيد اقتصاد املاء.

وفي الوقت الذي نفتخر فيه بما تحقق، نثير انتباه الحكومة إلى أن 
هناك مناطق تئن تحت وطأة العطش، ولذا نطالب الحكومة باإلسراع 
تلقيناها  بشرى  هذه  ويعني  املستعجل.  أو  األولوي  البرنامج  تنزيل  في 
القطاع غادي  القبة هادي، ألن  التجهيز مؤخرا، تحت هاد  من وزير 
يستافد من 118 مليار خالل 5 سنوات وهذا مبلغ مهم جدا. من بين 
هذه اآلليات، تعميم وتسريع إنجاز البرامج الوطنية القائمة في اقتصاد 
املياه، لنعلم بأن اقتصاد خمس ما نستهلكه اليوم في الفالحة، سيمكن 
من تلبية حاجيات املاء الشروب كلها؛ الرفع من مردودية شبكات توزيع 

املاء الشروب لتصل إلى %8 كما جاء في تعهدات الحكومة.

العرض  لتنمية  مقدرة  مجهودات  بذلت  قد  الحكومة  كانت  وإذا 
املائي، فإن العمليات املرتبطة بتدبير الطلب على املاء والتحكم فيه لم 
ترق بعد إلى املستوى املطلوب. في هاذ املجال مازال واحد املجهود خاصو 
يدار كبير، ألن اإلحتياط الحقيقي الذي تتوفر عليه بالدنا هو االقتصاد 

في املاء؛

خامسا: تعزيز آليات وبرامج حماية املوارد املائية؛

والخاص،  العمومي  القطاعين  بين  بالشراكة  النهوض  سادسا: 
اآلليات  بوضع  وذلك  املاء،  في مجال  الوطنية  الخبرة  في مجال دعم 
التحفيزية الضرورية لتطوير الفاعلين الخواص املغاربة املتخصصين في 
مجاالت تعبئة وتطهير وتصفية وتحلية املاء، وكذا إنتاج الطاقة املائية، 

وملا ال تصدير الخبرة املغربية في هذه املجاالت.

وعالقة بالشق الثاني املتعلق باإلستثمارات املوجهة لهذا القطاع، 
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واملستدام  العادل  للتدبير  نموذج  تطوير  الضروري  من  بات  فقد 
اقتصاديا لقطاع املاء، يستفيد من تمويل متنوع ومناسب، وبالدرجة 
لقطاع  املخصصة  العمومية  اإلستثمارات  حجم  من  الزيادة  األولى 
قدرات  تعزيز  وكذا  واإلكراهات،  التحديات  مستوى  في  لتصبح  املاء 
املتدخلين في قطاع املاء بهدف جعله قطاعا صناعيا وطنيا قائم الذات 
وحامال لتنمية اإلقتصاد األخضر، وجعل مهن املاء روافع لخلق الثروة 

ومناصب الشغل.

وأخيرا، نهيب بالحكومة، أن تأخذ قضية املاء بقوة، فهي رهان رابح 
ل مقتضيات  َفّعِ

ُ
للمستقبل للتنمية املستدامة والشاملة لبالدنا، وأن ت

املخطط الوطني للماء، ألن الذي يهم املواطن هو توفير املاء بكمية كافية 
وجودة وبصورة دائمة، دون إغفال املناطق الجبلية والواحات، وأخص 
بالذكر هنا الخطارات. وال نشك أن التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي 
ستتخذها، ستجعل السياسة املائية في صميم اهتماماتها، وستنضاف 
املجال،  هذا  في  املهمة  اإلنجازات  التراكمي  واملسلسل  التدابير  إلى 
وستشكل لبنة أساسية إلعطاء انطالقة جديدة للسياسة املائية ببالدنا.

وأخيرا، نسأل هللا عز وجل أن يحقق لنا نعمة األمن املائي، وأن ينزل 
علينا من بركات السماء، إنه على ما يشاء قدير، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

الرزاق  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
الورزازي باسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبلاوسي لعب لاور1اقلاو ر1ا1ي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيم.ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوسي 9لقاوساد9لأعضاءلالحك مةلاملحترمين،

إخ انيلأخ اتيلاون ابلاملحترمين،

هذا  ويتفاقم  جاف،  شبه  أو  جاف  بمناخ  املغرب  يتسم  اليوم 
الوضع سنة بعد أخرى بسبب تراجع التساقطات املطرية التي هي في 
انخفاض مستمر منذ الثمانينيات من القرن املا�ضي إلى يومنا هذا، 
وتقدر نسبة انخفاض األمطار خالل هذه الفترة بحوالي %20. وفي ذات 
السياق، نالحظ تقلصا مستمرا لنصيب الفرد من املوارد املائية، بحيث 
انخفضت هذه الحصة من 3500 متر مكعب للفرد سنة 1960 إلى 730 
متر مكعب لكل فرد سنة 2005، قبل أن تنهار إلى 605 متر مكعب لكل 
مواطن حاليا. وبذلك، يصنف املغرب ضمن البلدان التي تعاني من 
إجهاد مرتفع للموارد املائية. قبل أكثر من ذلك، املغرب يقترب تدريجيا 

من وضعية الندرة القصوى للمياه في حال انخفض نصيب الفرد من 
املياه إلى دون 500 متر مكعب لكل نسمة، وهذا أمر وارد ومحتمل جدا 

في أفق سنة 2050، والشك أن الحكومة واعية بذلك.

تقّدر إمكانات البلد لتعبئة املوارد املائية ب 22 مليار متر مكعب، 
منها 18 مليار مكعب من املياه السطحية يتم تجميعها أساسا بواسطة 
140 سدا، الكمية املتبقية من املياه )أي حوالي 4 مليار متر مكعب( 
عبارة عن مياه جوفية. وإذا قسمنا حجم املياه املمكن تعبئتها على عدد 
السكان أي 34 مليون نسمة، فإن نصيب كل فرد هو 650 متر مكعب 

كما أسلفنا.

تشكو بالدنا من ضغط شديد على الفرشة املائية، مما يؤدي إلى 
الجوفية  الخّزانات  استنزاف  جراء  مواردها  وشح  املياه  جودة  تردي 
واستنفاذ مياه األنهار والوديان. تقدر الكلفة الحالية لتردي املوارد املائية 
بحوالي 10 مليار درهم سنة 2014 )أي ما يعادل %1 من الناتج الداخلي 
الخام( وذلك بالرغم من الجهود املبذولة من طرف الحكومة للمحافظة 
على املياه الجوفية، منذ املصادقة على القانون املتعلق باملياه والوكاالت 

املكلفة باألحواض املائية.

في تطوير  الحكومة ماضية  املائية، فإن  املوارد  وبالرغم من شح 
الواسع  السقي  على  ترتكز   agriculture. intensive املكثفة  الفالحة 
النطاق، واملغاالة واملبالغة في الري واستهالك املياه، مما يعني مضاعفة 
وتيرة اإلجهاد املائي الذي يتعارض مع السياسة املائية املتبعة، وبالتالي 
اإلمكانات  مع  الفالحية  السياسة  أو  األخضر  املغرب  برنامج  تناقض 

املائية املتاحة على الصعيد الوطني.

برنامج »املغرب األخضر« ودعم  املائية مع  السياسة  إن تضارب 
إنسجام السياسات العمومية فيما بينها، ناجم عموما عن كون كل 
وزارة تضع لنفسها سياسة تؤطر عملها بمعزل عن السياسات املتبعة 
من طرف املرافق العمومية األخرى، ال�ضيء الذي يؤدي إلى عدم تقاطع 
وتالقي واندماج هذه السياسات، بل يف�ضي أحيانا إلى تضاربها. وحسب 
تدهور  اعتبار  يمكن  للماء،  الوطنية  لإلستراتيجية  املؤسسة  الوثائق 
للغاية، سيما  املقلقة  بين اإلكراهات  املياه وشح مواردها من  جودة 
وأن الفرشة املائية الجوفية مثال تتراجع بحوالي 860 مليون متر مكعب 
سنويا، مما سيعيق في املستقبل اإلنتاج الفالحي من دون أدنى شك. هذا 
علما أنه نتيجة ديال هاذ االستنزاف املائي، فإن الناتج الداخلي الخام 
يتحسن فقط بحوالي %0.5 أي حوالي 5 ديال املليار درهم فقط. وهذه 
النتيجة تبقى هزيلة مقارنة مع الوتيرة التي يتقلص بها املخزون الوطني 
من املياه الجوفية، األمر الذي يستوجب تثمين املوارد املائية بواسطة 

الزيادة في قيمة املنتوجات الفالحية املسقية.

وفي هذا اإلطار، السيد رئيس الحكومة املحترم، يجب التذكير بأن 
كلفة تعبئة املاء التي تتراوح ما بين درهمين وستة دراهم للمتر املكعب 
بالنسبة ملياه السدود وما بين 10 و20 درهم للمتر املكعب فيما يخص 

ة.
ّ
مياه البحر املحال
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وفي نفس السياق، تجذر اإلشارة إلى أن املخزون من املياه الجوفية 
تقلص بحوالي النصف من سنة 2000، ألنه انخفض من حوالي 7 املليار 
متر مكعب خالل هذه السنة إلى 4 مليار متر مكعب حاليا. لذا، نسائل 
الحكومة عن اإلجراءات املتخذة، في إطار املخطط الوطني للماء، للحد 
من استنزاف املياه الجوفية، والعمل على إعادة تشكيل وبناء املخزن 

الجوفي في املياه العذبة.

من جانب آخر السيد رئيس الحكومة املحترم، نالحظ أن املغرب 
يشكو ويعاني من التوزيع املجالي غير العادل للموارد ومصادر املياه، 
وذلك بسبب تمركز حوالي %70 من موارد املياه في مناطق معينة تمثل 
%15 من مساحة التراب الوطني، علما أن الحوضين املائيين اللكوس 
وسبو يتوفران معا على حوالي نصف حجم املياه السطحية للمملكة، 
املياه  بكمية  اآلخر  النصف  تقتسم  املتبقية   7 املائية  األحواض  وأن 

السطحية.

وفي هذا الصدد، جاء على لسان السيد رئيس الحكومة املحترم، 
سنة 2017 كما ورد في التصريح الحكومي، أن الحكومة ستعمل على 
مد قنوات مائية من شمال اململكة في اتجاه املناطق الجنوبية والشرقية 
لتحويل املياه من املناطق التي تتوفر على فائض في املياه إلى األقاليم التي 
تعرف عجزا في هذه املادة الحيوية، فين وصل املشروع السيد الرئيس 
املحترم من مدة الوالية الحكومة الحالية؟ يحق لنا أن نتساءل: هل هذه 
املواقف هي عبارة فقط عن تصريحات لالستهالك اإلعالمي والسيا�ضي 
وأنها ال تعدو أن تكون نوايا حسنة وأوهام تستأنس بها الحكومة ولتهدئة 

املواطنين وربح الوقت؟

ولوج  نسبة  ببلوغ  تتباهى  الحكومة  أن  نالحظ  أخرى،  جهة  من 
املواطنين إلى املاء الصالح للشرب بأكثر من %97 سنة 2018 بالعالم 
القروي، غير أنها تتغا�ضى عن ذكر أن حوالي %35 فقط من السكان 
بالبادية يتوفرون على الربط بشبكة توزيع املاء الصالح للشرب لغالء 
تكاليف الربط بالشبكة التي تبلغ 3500 درهم لكل بيت، ناهيك عن 
التهاب فواتير استهالك ماء النافورات العمومية الذي يتراوح سعره ما 
بين 6 و10 دراهم للمتر املكعب، مما يشكل عبئا ثقيال على الفرد للقدرة 
الشرائية لسكان القرى. وبذلك، فإن كمية املاء التي يستهلكها سكان 
البادية تصل إلى 8 لتر يوميا للفرد في املتوسط، علما أن املنظمة العاملية 
للصحة تو�ضي بأن ال تقل هذه الكمية عن 20 لتر الفرد يوميا، هذا 
الخصاص في املاء يؤدي إلى سوء النظافة وتف�ضي األوبئة واألمراض 

باألرياف.

عالوة على ذلك، نالحظ أن حوالي 2.8 % من سكان القرى يتوفرون 
على ربط بشبكة الصرف الصحي، وأن %36 فقط من األسر القروية 
تتوفر على حفر للصرف الصحي أي les.faux.sceptiques وهذا لوحده 
يمثل مؤشرا ودليال كافيا على األوضاع غير السليمة وال الصحية لسكان 

البادية.

ولهذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن الجدوى من 
تعميم الولوج إلى املاء أو تقريب املاء من املواطنين إذا كان هؤالء أي غير 
قادرين على ربط منازلهم بشبكة توزيع املاء، وملاذا توسيع شبكة توزيع 
املاء لم يواكبها توسيع مماثل لشبكات الصرف الصحي، خاصة بالعالم 
القروي. استنادا إلى إحصاء رسمي، أنجز سنة 2017 من طرف املكتب 
الوطني للماء والكهرباء، تبين أنه من أصل 681 مركزا حضريا يخضع 
لهاد املكاتب، هناك حوالي 40 مركز يعاني من انقطاعات واضطرابات 
متكررة في تزويدها باملاء. كما أن سنة 1017 بينت أن هناك 37 منطقة 
وفجيج  طانطان  أقاليم  في  بأزمة عطش، خاصة  مهددة  املغرب  من 
وصفرو وتازة وتافياللت وزاكورة وتارودانت، راه الناس اليوم كيمشيوا 
5 كلم على الدابة ديالو باش يسقي، حيث خرج اآلالف من املواطنين في 

مظاهرات.

ومن بين اإلجراءات التي جاءت على لسان رئيس الحكومة، خالل 
السكان،  املاليين من  يهدد  التي  العطش  ملعالجة ظاهرة  السنة  هذه 
تدشين ثالث سدود كبرى سنويا و10 سدود متوسطة، وهذا يعني مع 
قرب انصرام 3 سنوات من عمر الحكومة الحالية تشييد 9 سدود كبرى 
و30 متوسطا. لذا، نطلب منكم السيد رئيس الحكومة، مد البرملان 
بالئحة السدود التي تم إنجازها، علما أن هناك تحفظا كبيرا يساورنا 

بخصوص وفائكم بوعدكم.

عالوة على كل ما سبق، هناك خطر آخر يهدد األمن املائي للبالد، 
ويتجلى في ظاهرة امتالء السدود باألوحال العالقة في قعرها، والتي تحتل 
وتشغل 75 مليون لتر مكعب من السعة اإلجمالية للسدود، معناها راه 
مشات تقريبا أكثر من النصف م�ضى للسدود وطنيا. ويقدر حجم املياه 
غير املستغلة جراء هذه األوحال بحوالي 2.1 مليار متر مكعب سنويا 
تصب كلها في البحر، هادي كتم�ضي باطل هادي ما كيستافد منها حتى 
واحد، ال البالد وال العباد، كلها في البحر لتعذر املحافظة عليها، وتمثل 
هذه الكمية حوالي %12 من مجموع املياه التي توفرها السدود سنويا. 
كارثة األوحال أصابت كل السدود كيفما كان حجم حقينتها، فمن أصل 
140 سد كبير تتوفر عليه اململكة، يعاني 40 سد من ظاهرة األوحال، 
كسد محمد الخامس على واد ملوية، سد عبد الكريم الخطابي على واد 
النكور الذي فقد أكثر من نصف سعة التخزين الخاصة به. في حين، أن 
سد النحلة فقد حوالي %45 من قدراته على التخزين. إضافة إلى هذه 
السدود، هناك 17 سد فقدت ما بين %10 و%30 من سعة تخزينها 
كسد اللة تاكركوست بمراكش، وسد املنصور الذهبي بورزازات وسد 
الحسن الداخل. وفيما يخص 20 سد املتبقية، فقد فقدت %10 من 
قدراتها التخزينية كسد املسيرة. ونلتمس من السيد رئيس الحكومة، 
باش يخرج لنا للوجود املرصد الوطني للماء، »وجعلنا من املاء كل �ضيء 

حي« صدق هللا العظيم وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا الكلمة اآلن بإسم الفريق التجمع الدستوري للسيد النائب، 
أعتقد ما�ضي ال�ضي أحمد الزكراني، مرحبا بك.
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اونائبلاوسي لم اليلعباسلاو مغاري:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين

اوسي لرئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلاملحترم ن،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

ال يشك أحد السيد الرئيس الحكومة، أن رغبة الدولة في جعل 
البعد البيئي، خصوصا فيما يتعلق باملاء، خيار إستراتيجي غير محصور 
فقط في اإلستراتيجيات واملخططات التي يتم إعدادها على املستوى 
تتدخل  الوقت،  نفس  في  وترابيا  مركزيا  رهانا  أصبح  وإنما  املركزي، 
أو  عمومية  مؤسسات  كانت  سواء  الالمركزية،  الفعاليات  جل  فيه 
جماعات ترابية، بإختالف مستوياتها، نظرا لدوره الهام في ضمان األمن 
املائي للمملكة. ففي ظل اتجاه دول العالم إلى املكننة وانتشار وسائل 
التصنيع الحديثة، وزيادة النمو السكاني وتغيرأنماط الحياة، واملطالبة 
بالتنمية والنمو اإلقتصادي، وممارسات إدارة املياه غير املالئمة، عرف 
هذا املورد استنزافا حادا. وقد ثبت بالدليل العلمي، أن هناك تغيرات 
مناخية بالفعل، تتجلى صورها باملغرب، في زيادة الجفاف والعواصف 
األمطار  سقوط  معدل  أن  أيضا،  التقديرات  وتشير  والفيضانات. 

سينخفض ب30 إلى 40 % في املغرب.

وبالرغم من الظرفية التي تتميز بارتفاع الكلفة املترتبة عن التعبئة 
إنجاز  على  الدولة  حرصت  لتغطيتها،  اإلمكانيات  ومحدودية  املائية 
مجموعة من املشاريع الكبرى، في إطار اإلستراتيجية الوطنية للماء، 
الضرورية ملصاحبة  املائية  املوارد  توفير  إلى  بالخصوص  تهدف  والتي 
»املغرب  كمخطط  للمملكة،  الكبرى  واألوراش  االقتصادي  التطور 
األخضر«، واملخططات السياحية والصناعية، وذلك لضمان التدبير 

املندمج واملستدام للموارد املائية.

تحسين كذلك الولوج إلى املاء الصالح للشرب. فمن بين البرامج 
اإلستراتيجية املائية التي كانت حصيلتها إيجابية، برامج الري ملخطط 
ّاملغرب األخضّر، كما ذكرتم السيد رئيس الحكومة. لقد وضع مخطط 
ّاملغرب األخّضر تثمين واقتصاد املاء في صلب اهتماماته عبر تبني سياسة 

جديدة في الري، من أجل عصرنة وتطوير البنيات التحتية للسقي .

وفي هذا الصدد، تمت بلورة أربعة برامج مهيكلة في مجال الري، مع 
مراعاة األهداف التنموية املنشودة من الجهوية املتقدمة، وكذا التدابير 

واإلجراءات املندرجة في إطار السياسة املائية لبالدنا.

وأذكر أهم مؤشرات هذه البرامج:

بلغت املساحة اإلجمالية املستفيدة من برامج الري خالل الفترة ما 
بين 2008-2018، 750.000 هكتار، ما بين80 إلى 90 % من الضيعات 

يمتلكها صغار الفالحين.

وبلغ املجهود اإلستثماري اإلجمالي للدولة حوالي 31.6 مليار درهم، 
مكن هذا املجهود من مضاعفة اإلنتاج ثالث مرات بإستعمال نصف 

الكمية من املاء.

أما أهم آثارها، اقتصاد وتثمين حوالي 2.2 مليار متر مكعب من املياه. 
ومن املرتقب أن يبلغ هذا الحجم 2.5 مليار متر مكعب في السنة في أفق 
2020، أي ما يعادل ضعف حجم سد كبير من مستوى سد بين الويدان.

خلقت كذلك قيمة إضافية لإلنتاج بلغت 20 مليار درهم؛ إحداث 
210.000 منصب شغل قار، خالل فقط اإلستغالل عبر  يقارب  ما 

األنشطة الفالحية داخل الضيعات؛

تحسن ملحوظ لخدمة املاء، بفضل عصرنة شبكات الري واإلنتقال 
إلى التوزيع حسب الطلب؛

أنها عرفت بعض  السدود، ولو  بناء  في سياسة  كذلك اإلستمرار 
التعثر الذي يجب تداركه في املستقبل القريب، لقيت استحسانا كبيرا 
من لدن املنتظم الدولي ملا لها من فضل في تعبئة املياه السطحية. لذا، 
نريد السيد رئيس الحكومة، معرفة أسباب تعطيل بعض برامج السدود 

التلية، نسبة اإلنجازات دون مستوى التوقعات.

أما نقطة ضعف السياسة املائية في بالدنا، هي العالم القروي السيد 
رئيس الحكومة املحترم، ال زالت ساكنة العالم القروي تعاني ويالت 
خصاص املياه الصالحة للشرب، بحيث ال زالت حوالي 25 إلى 30% 
من األسر القاطنة بدواوير العالم القروي، لم تتمكن من اإلستفادة من 
الربط الفردي بشبكات توزيع املاء الصالح للشرب وليكن في علمكم 
السيد رئيس الحكومة، أنه من بين أسباب تدني مؤشر الربط الفردي، 
للكهرباء واملاء  الوطني  الربط املطبقة من قبل املكتب  ارتفاع رسوم 
القروي من هذه  العالم  إعفاء ساكنة  يجب  لهذا،  للشرب.  الصالح 

الرسوم، نظرا لعجزهم التام عن تأديتها.

أما في امليدان التشريعي، في ظل دستور 2011 وفي سياق املقاربة 
العاملية التي باتت تتسم بدسترة البعد البيئي باعتباره حقا مكتسبا 

ضمن حقوق...

اوسي لاورئيس:

باسم  النائب لحسن حداد  للسيد  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونائبلاوسي للحسنلح اد:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاورئيسلالحك مة،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلاملحترمين،
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اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

بالفعل، املاء قطاع استراتيجي لبالدنا هو مادة حيوية تكت�ضي أولوية 
قصوى، في الحاضر واملستقبل. نعم، املغرب خطى خطوات جبارة على 
مستوى تعبئة وتخزين املياه، ولكن السيد الرئيس استهدفنا على مر 
العقود تعبئة املياه السطحية دون التركيز ال على االستغالل الرشيد 
لهذه الثروة وال تدبيرها تدبيرا جيدا وال االقتصاد فيها وال حتى إيجاد 
حكامة اللي كتشرف على هاد القطاع بشكل واضح وفّعال. النتيجة هي 
مفارقة كبيرة، 140 سد منتشرة في ربوع اململكة، تعبئ من 5 إلى 18 مليار 
متر مكعب، ولكن في نفس الوقت، السكان تيعيشو العطش واملعانات 
في بعض املناطق. في إقليم خريبكة كاينة 5 ديال السدود التلية، منذ 
سنوات ال تستغل وغير مجهزة لضخ املياه نحو الساكنة. في بعض البوادي 
املغربية السيد الرئيس، راه فتنا املرحلة ديال اإلرهاق املائي، راه وصلنا 
ملرحلة الخصاص الحاد، في سوس وطاطا وعبدة وبوعرفة وأبي الجعد 
وواد زم، في زاكورة، الرحامنة، مداشر جماعة وليلي بمكناس وغيرها. 
املياه والساكنة كذلك،  ندرة  يومية مع  يعاني معاناة  الصغير  الفالح 
راه النزاع حول املاء أصبح واقعا يوميا السيد الرئيس. كاين ساكنة 
قريبة من سد الوحدة بكيلومترات، ولكن ما عندهمش املاء، هذا دون 
الحديث عن املياه الجوفية والتي يتم استغاللها استغالال بشعا في بعض 
املائية في سوس قريبة من نقطة الصفر، مراكش  الفرشة  املناطق. 
وصالت درجات متقدمة من االنحدار نحو األسفل. وضعنا استراتيجية 
منذ 2009 إلعادة تطعيم الفرشة املائية لم يتم تفعيلها، ما تنقولوش 
ما دار والو فكل�ضي، كاينة إنجازات وكاينة مكتسبات، وكاينة إرادة ملكية 
تحفزنا جميعا لتكثيف الجهود والوصول للمبتغى، ولكن خصنا نمرو 
للسرعة القصوى السيد الرئيس إال بغينا ما نوصلوش لإلرهاق الكلي 
فيما يخص هاد املادة الحيوية. راه إال جانا الجفاف سنتين متتابعتين، 

ما غاديش يبقى عندنا املا ديال السقي.

والجهات  والجماعات  الحكومة  بين  نعم،  مشتركة،  املسؤولية 
تكون  الريادة خاصها  املدني والساكنة، ولكن  واملستعملين واملجتمع 
للحكومة. احنا ما تنقولوش هزو البحاير على ظهور الجمال، ولكن كاينة 

أمور في متناول الحكومة يمكن أن تقوم بها بسرعة.

التوحل،  نتيجة  السنة  في  مكعب  متر  مليون   70 تقريبا  كنفقدو 
وكنفقدو تقريبا من 200 إلى 3 ديال املليون متر مكعب نتيجة تقادم 
أو تآكل التجهيزات ديال السقي، إال زدنا على هاد ال�ضي السقي الغير 
االستعمال  ديال  التكلفة  راه  املائية،  الفرشة  استعمال  في  العقالني 
الرشيد للماء هي واحد600 مليون درهم سنويا، والتكلفة البيئية أكثر 

من ذلك.

من جانب آخر، املخطط األخضر حقق إنجازات ال يمكن نكرانها، 
ولكن جاء غير مرفق بدراسة دقيقة واستباقية ومتطورة للحاجيات 
بودنيب،  في  الحديثة  النخيل  ضيعات  زاكورة،  في  الدالح  املاء.  من 
تطرح  الداخلة،  في  الصغيرة  والطماطم  سوس،  في  البواكر  زراعة 

علينا أسئلة حول قدرة الفرشات املائية علىتحمل النشاط الفالحي 
املكثف. ما تنقولوش خصنا نتخالو على هاد األنشطة، ولكن خصنا 
ناقشو مدى االستدامة ديالها، االستراتيجية ديال محاربة التوحل في 
السدود ومخطط إصالح القنوات والتجهيزات وسياسة تشجيع السقي 
تعطي  تبدى  كلها  واملواطنين، خصها  املستعملين  وتوعية  بالتنقيط، 
نتائج ديالها اآلن. خصنا مؤشرات حقيقية، ف 2030 نكونو تغلبنا على 

هاد املعضلة، هذا من ناحية اقتصاد املاء.

من ناحية التعبئة ديال املوارد املائية، السيد الرئيس، ما نبقاوش 
نديرو سدود تلية بدون تجهيزات، ما ننتظروش من جماعات فقيرة دير 
نبنيو سدود وما غاديش تستغلوها،  تجهيزات، مستحيل. وإال غادي 
وكاين هاد السدود موجودة في املغرب اللي هي موجودة بدون تجهيزات 

ومنذ سنوات.

اوسي لاورئيس،

سد الوحدة باملجاعرة التجهيزات موجودة لتزويد جماعات في وزان 

والشاون وتاونات باملاء، ولكن العملية متوقفة منذ 2012، هذا غير 

مقبول السيد الرئيس.

نعم، بناء السدود عندنا إشكاليات فيه، كاينة إشكالية العقار، 

تعقيدات نزع امللكية، ولكن مقارنة مع تجارب دولية، بناء السدود تياخذ 

عندنا وقت طويل. كاينة أمور ال يمكن اختصارها في بناء السدود، ولكن 

كاينة تجارب دولية اللي قلصت من مدة اإلنجاز بشكل كبير، ناخذو بهاد 

التجارب ونشرعو في إنجاز 30 إلى 40 سد إضافي من هنا ل 2030. كانت 

عندنا استراتيجية وضعناها هادي 10 سنوات، قلنا غادي نبنيو 54 

سد كبير ومتوسط و1000 سد تلي، أين وصلنا في هذه االستراتيجية؟ 

حكامة القطاع ال زالت دون مستوى الطموحات، املجلس األعلى للماء 

واملناخ ما انعقدش هادي 18 سنة، اآلن كاين املرسوم ديالو وإعادة 

الهيكلة ديالو، خاصو البد ينعقد بشكل منتظم والسكريتارية ديالو 

تعطاها اآلليات والسلطة باش يمكن ليها تنفذ التوصيات والقرارات. 

وكاالت األحواض املائية، القانون ديال 95.10 بغاها تكون الدركي ديال 

املاء في الجهات ديال التدخل ديالها، ولكن ما عندهاش اإلمكانيات وال 

السلطة وال القدرة على التدخل اللي تخليها تلعب هاد الدور. كذلك 

املقاربة التشاركية اللي قلنا بها في 95، مازال ال زالت محتشمة.

على  نحافظو  خصنا  الرئيس،  السيد  للكهرباء  الوطني  املكتب 

التوازنات املالية ديالو. السياسة االجتماعية ديال الحكومة في ميدان 

املاء ما خاصهاش تكون على حساب التوازنات ديال املكتب الوطني للماء 

والكهرباء، وخصنا نعاودو النظر في أثمنة املاء بالنسبة للشرائح امليسورة 

ما خصهاش تكون مدعمة. وكذلك، ما خاصش املكتب الوطني للماء 

والكهرباء هو اللي يستثمر في تحلية مياه البحر، ولكن الدولة كما كتدير 

مع السدود تدير كذلك بالنسبة لتحلية ماء البحر.
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اوسي لاورئيس،

بعد  يتطلب  املاء  بأن  بأن هذا قطاع معقد ومتشعب، ونقر  نقر 
النظر ولكن خاصنا نبداو وخاصنا نبداو بسرعة. هناك مسائل آنية ما 
خصش �ضي مواطن في البوادي يحس بأنه عطشان وال ما عندوش املا 
البهايم ديالو، وهذا راه واقع يومي اآلن أصبح في الكثير من املناطق في 
املغرب. يجب كذلك أن يكون لنا بعض النظر، فيما يخص تعبئة املياه 
الغير التقليدية، مدن ساحلية من أكادير حتى للداخلة وحتى في شمال 
املغرب، ال محيد عن تحلية مياه البحر لتزويدها باملاء الصالح للشرب، 
مع العلم أن التكلفة السيد الرئيس هي مرتفعة، متر مكعب فقط يكلف 
10 دراهم مقارنة مع السدود اللي غتكلف 2.5 ديال الدراهم. ما هي رؤية 
الحكومة في هاد اإلطار؟ كانت هناك استراتيجية منذ 10 سنوات لوضع 

20 محطة، درنا فقط 4 محطات إلى حد اآلن.

إعادة استعمال املياه العادمة قطعنا فيها أشواط البأس بها، ولكن 
وضع محطات مكلفة غير كاف إن لم نضع بعض التجهيزات بشكل 
موازي. في مراكش درنا املحطة ديال معالجة املياه العادمة بمليار درهم، 
ولكن راه انتظرنا سنوات عاد درنا الربط بمالعب الغولف، وكاينة بعض 

املالعب اآلن اللي مازالة كتستعمل املاء الصالح للشرب.

الصرامة  خاصها  الحكومة  استراتيجي،  مخزون  املائية  الفرشات 
مع من يستغلونها استغالال بشعا، فالحيا كان أو سياحيا أو صناعيا أو 
غيره، هداك املا اللي كيم�ضي للبحر من الوديان، راه كاينة تقنيات باش 
نعاودو الضخ ديالو في الفرشة املائية. كان عندنا واحد املخطط ل 2009 
ديال إعادة يعني تطعيم الفرشة املائية، خصنا نعاودو نرجعو لهداك 
املخطط باش نديرو التطعيم ديال الفرشة املائية ونحافظو عليها، ألنها 
موروث طبيعي لألجيال القادمة، وكذلك موروث إستراتيجي تيضمن 
السالمة األمنية املائية. اإلستغالل السياحي للسدود التلية ما زال في 
بدايته، هناك مشروع لسد تلي إيكولوجي سياحي يقي من الفيضانات 
ويزود الساكنة سيدي قاسم باملاء على واد ردم تم تقديمه في 2016 ل 

COP 22 لم ير النور رغم أنه نموذجي في هاد اإلطار.

اوسي لرئيسلالحك مة،

منا  تقت�ضي  اإلستقاللي،  الفريق  كيمارسها  للي  البناءة  املعارضة 
الحلول،  واقتراح  التحديات  عن  والحديث  اإلنجازات  عند  الوقوف 
استشرافا للمستقبل، مستقبل نتمناه زاهرا، ينعم فيه كل املواطنين 
بخيرات بلدهم وموارده الطبيعية دون تمييز ودون تهميش. نتمنى لكم 

ولنا جميع التوفيق، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 
لبنى الطاهري.

اونائبةلاوسي 9لويلىلأحكيم:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

معالجة إشكالية ندرة املياه ال يمكن أن نبلورها نحن كفريق حركي 
في مقاربة تجزيئية، ألن التجزيئية تقودنا دائما إما إلى التشاؤم املفرط 
والعدمية أو إال التفاؤل املفرط. ونحن نعتبره كال املقاربتين متطرفتين 
ال  املياه  مشكل  والشمولية.  العلمية  الواقعية  النظرة  من  وخاليتين 

يمكن معالجته أو مقاربته إال في ظل:

إستراتيجية بعيدة املدى وقادرة على تعبئة املوارد الطبيعية  .•
املوجودة؛

ترشيد إستعمالها وتوفير اإلستثمارات العمومية لذلك؛ .•

تحفيز اإلستثمارات الخصوصية؛ .•

التحكم في مختلف اآلثار املترتبة عن النمو وتنفيذ السياسات  .•
العمومية في مجال املاء؛

وعقلنة  اإلستهالك  ترشيد  على  قادرة  مخططات  وضع  .•
إستعمال املياه، سواء في اإلنتاج الفالحي أو املياه املستعملة للصناعة 

وحتى اإلستعمال األسري.

اوسي لرئيسلالحك مة،

تنتجها  مياهنا  عليها،  نحمد هللا  بعناية خاصة  املغرب حظي  إن 
الطبيعة داخل السيادة الوطنية، وال يشترك معنا أي كيان سيا�ضي آخر 

تدبير مواردنا املائية، عكس ما نراه في مصر واثيوبيا.

وبالقدر الذي نعتبر فيه ذلك هبة من هللا سبحانه، فإننا نعتبره 
كميات  الوطني.  العام  الشأن  مدبري  على  كبيرة  وأمانة  مسؤولية 
التساقطات من األمطار السنوية التي يعرفها املغرب تبقى داخل املغرب، 
سواء تعلق باملياه السطحية أو باملياه الجوفية. بمعنى، أن املغرب، من 
الناحية الطبيعية، مؤهل لوضع سياسة إرادية لتدبير مياهه. املسؤولية 
السياسات  قدرة  مدى  في  تتمثل  الحكومة،  رئيس  السيد  الكبيرة 
العمومية على وضع مخطط وطني لتدبير املياه يراعي اإلكراهات التالية:

- احتياجات النمو؛

- الحفاظ على الثروة املائية من اإلستغالل املفرط بل املتعسف؛

اإلستعمال  أولويات  مراعاة  يجب  لذلك  الحياة،  ضمانة  -املاء 
لتحقيق مبدأ الحق في الحياة.

اوسي لاورئيسلالحك مة،
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ال يمكن توفير املاء للصادرات الفالحية وباملحاذاة سكان مواطنون 
ال يجدون ماء صالح للشرب؛

اوسي لرئيسلالحك مة،

رفع هذه التحديات يقت�ضي مواجهة التحديات التالية:

أوال، تشير اإلسقاطات والدراسات أن معدل التساقطات املطرية 
سيعرف تراجعا حادا خالل السنوات القادمة إلى حدود 2060، مما 
ينذر بتراجع كميات املياه السطحية والجوفية، لذلك يجب أن نفكرمنذ 

اآلن في الحلول والقيام باإلستثمارات الضرورية ملواجهة هذا املشكل؛

ثانيا، تراجع الكميات املائية لن يكون له آثر على استغالالت املاء 
فقط، بل ستكون انعكاسات على تراجع نمو الناتج الداخلي الخام، 

وبالتالي سيعيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية؛

القطاعات  في  العمومية  السياسات  مراجعة  في  التفكير  ثالثا، 
اإلنتاجية املستعملة للماء الفالحة وخصوصا الفالحات التي تحتاج إلى 

كميات كبيرة من املاء وكذلك القطاع الصناعي؛

رابعا، ضبط وتيرة إنجاز اإلستثمارات في مجال تدبير املياه وتوزيعها.

األخطر من ذلك السيد رئيس الحكومة، هو اإلستثمار في املنشآت 
املائية، مثال سد سيدي شاهد أنجز فوق أرا�ضي تضم امللح، حال ذلك 

دون بلوغه ألهدافه السقوية، وبالتالي ضياع اإلستثمار والوقت.

الخالصة السيد رئيس الحكومة، هي أن موضوع ندرة املياه ال يمكن 
عزله عن السياسات العمومية للدولة في مجال استثمار املياه وترشيدها 
لالستعماالت الضرورية، لكن هذه املقاربة الشمولية ال يمكن أن تجعلنا 
الفالحة  وبعده  األول  هو  اإلنسان  الشرب،  األولويات.  ترتيب  نغفل 

والصناعة. السياسة املائية السيد رئيس الحكومة، ترتبط..

اوسي لاورئيس:

الفريق  باسم  جزيال،  شكرا  لك،  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب محمد احويط

اونائبلاوسي لمحم لاح يط:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لرئيسلالحك مةلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلاملحترم ن،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يكت�ضي موضوع املاء باملغرب بعدا استراتيجيا في معظم السياسات 
الوطنية بالنسبة ملختلف الحكومات املتعاقبة منذ اإلستقالل، ويتجلى 
ذلك من خالل عدة مخططات وطنية للماء تهدف إنجاز استثمارات 
مهمة في مجال التجهيزات املائية، وتدبير الري واإلنتاج الطاقي الكهرمائي، 

حيث  واآلبار،  األثقاب  آالف  وإنجاز  السدود  بناء  سياسة  واعتماد 
استطاع املغرب بفضل هذا اإلختيار السيا�ضي اإلرادي من تعبئة املياه 
الضرورية للفالحة واإلمتداد العمراني واألوراش الكبرى، باإلضافة إلى 

توفير املاء الصالح للشرب في البادية والحواضر.

لقد عرفت بالدنا في السنوات األخيرة، على غرار الدول املشابهة 
الذي  الحراري  االنحباس  بفعل  إكراهات  املناخ،  مستوى  على  لها 
كان له األثر الكبير في توالي سنوات الجفاف، وانعكاس كل ذلك على 
املياه الجوفية وعلى الفرشات املائية السطحية وعلى حياة اإلنسان 

والكائنات املختلفة.

املادة  في مخزون هذه  الكبير  والتفاوت  املختلفة  اإلكراهات  هذه 
بين شمال اململكة وجنوبها وشرقها وغربها، والتي تداولتها  األساسية 
التقارير الدولية ذات الصلة، جعلت بالدنا تصنف ضمن قائمة الدول 
التي تعاني من ضعف ندرة املياه وتأثيرها على الهجرة القروية وعلى 

اإلستقرار بشكل عام.

ال�ضيء الذي ح�ضى باململكة إلى جعل ندرة املياه على رأس أولويات 
سياستها العمومية، والدليل على ذلك العناية التي يوليها جاللة امللك 
لهذا القطاع، من خالل ترؤسه الفعلي ملجموعة من جلسات عمل مع 
الحكومة ومع مختلف املتداخلين في هذا املجال، من أجل تأطير وتوجيه 
األوراش املرتبطة بتدبير املياه في اإلتجاه الصحيح بما يضمن للمغرب 

مخزونا إستراتيجيا لحاجياته من املاء تواكب تطوره في باقي املجاالت.

اوسي لاورئيس،

الحيوية،  املادة  للدولة، من أجل ضمان هذه  الكبير  إن املجهود 
يوازيه اختالل مطرد في التوازن بين العرض والطلب على امتداد التراب 
الوطني، وهو ما كان موضوع إهتمام من طرف فريقنا اإلشتراكي عبر 
عشرات األسئلة الكتابية والشفوية املوجهة إلى الحكومة، التي نساهم 
من خاللها في إثارة انتباهكم لخطر ندرة املياه، ونساهم معكم في التفكير 
واملتوسط  اآلني  املستوى  على  املمكنة  الحلول  بخصوص  الجماعي 

والبعيد.

وعطفا على ما سبق ذكره نوجه عنايتكم إلى:

السدود  لبناء  الخاصة  االستثمارية  املجهودات  مواصلة   ..1
الصغيرة واملتوسطة، وكذا العمل على صيانتها؛

اللجوء إلى املوارد املائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر  ..2
وإعادة إستعمال املياه العادمة بعد معالجتها؛

في  املاء  اقتصاد  خالل  من  املائية،  الفرشة  على  الحفاظ  ..3
السقي، وذلك عبر تحويل أنظمة السقي اإلنجذابي إلى السقي املوضعي؛

باملياه  الربط  وشبكة  الصحي  الصرف  شبكة  تأهيل  إعادة  ..4
الصالحة للشرب، خاصة في املدن العتيقة للمملكة تفاديا للهذر الذي 

يتم بفعل تقادم وتآكل القنوات املستعملة.



عدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5818  

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، شكرا لك..

اونائبلاوسي لمحم لاح يط:

اوسي لاورئيس،

إن املغاربة اليوم يتطلعون إلى مبادرة ملموسة من طرفكم من أجل 
سياسة وطنية مائية ناجعة تساهم في تحقيق األمن املائي للمملكة.

اوسي لاورئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  النائب.  للسيد  شكرا 
واالشتراكية للسيد النائب عبد هللا اإلدري�ضي البوزيدي.

اونائبلاوسي لعب لهللالاإلدري�سيلاوب 1ي ي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي 9لقاوساد9لاو 1راءلاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية في 
محور السياسة املائية، وهو موضوع يكت�ضي بعدا إستراتيجيا يفرض 
علينا التخطيط له بعناية ملعالجة مشكل ندرة املياه من خالل مدخلين:

مطالب  مع  التعاطي  عبر  القطاع  بحكامة  يتصل  األول،  املدخل 
املواطنين، ونتأسف هنا على محدودية التفاعل مع احتجاجات 2016، 
وتكررت سنة 2017 و2018 في بعض مناطق كالصويرة-زاكورة-تنغير 
وبعض املناطق في إقليم تاونات. وهو ما يقت�ضي الوفاء بوعود الحكومة 
للمحتجين، عمال بما ورد في برنامجكم الحكومي، والتي تتجلى في صياغة 
و تنفيذ املخطط الوطني للماء، وبناء ما بين 2 إلى 5 سدود وما بين 5 إلى 

10 سدود في السنة وهو ما لم يتحقق.

مجموعة  تجميد  عن  املسؤول  من  نتساءل:  ذلك،  مع  وبموازاة 
من اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية لتوفير املاء، رغم رصد 
الجماعات ملساهمتها املالية لتنفيذ هذه املشاريع التي كانت ستستجيب 
لجزء من انتظارات املواطنين؟ وفي شق الحكامة دائما، ال بد من إثارة 
أهمية املوارد البشرية في مواكبة اإلصالحات، ونتساءل: كيف يمكن 
للعديد من املسؤولين الذين يوجدون اليوم في حالة قلق شديد بشأن 
مصيرهم املنهي، أن يساهموا في بلورة وتنفيذ وتقييم املشاريع، ال سيما 

بعد الحاق كتابة الدولة املكلفة باملاء بالوزارة األم؟

املدخل الثاني، منصب على استشراف املستقبل، والغاية منه هي 
وضع حد ملشكل االستنزاف املفرط للمياه الباطنية، ال سيما في حو�ضي 
سبو وسوس، والبحث عن بدائل جديدة لتحقيق األمن املائي، في ظل 

لبناء  جيولوجيا  املعدة  املناطق  وانقراض  املائية  الفرشات  ستنزاف 
منشآت مائية جديدة.

وهنا ندعوكم السيد رئيس الحكومة، إلى اعتماد تقنية تحلية املياه 
البحر كخيار ممكن ووحيد لضمان األمن املائي ملستقبل املغاربة. ويمكن 
هنا تسخير ما حبانا هللا به من طاقات شمسية للتحكم في تكلفة هذه 
التقنية، فاملاء هو مصدر الصراع في املستقبل، وعلينا ترجيح كفة هذا 
الصراع لفائدة بالدنا منذ هذه اللحظة، شكرا لكم السيد الرئيس، 

شكرا السيد رئيس حكومة.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة بدون شك أن املاء 
يوحي لكم بأجوبة إضافية.

اوسي لسذ لاو ينلاوذثماني،لرئيسلالحك مة:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاوسي لاورئيس،

شكرالاوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

الشك أن هناك العديد من األسئلة التي طرحت في موضوع حيوي 
هاذ املوضوع ديال املاء، غير بغيت نأكد من البداية على أن الحكومة 
اإلنجاز  طور  دخلت  التي  السدود  بالتزاماتها.  وتوفي  بالتزاماتها  ت 

ّ
وف

في هاذ العمر ديال الحكومة فعال هي السدود التالية: ولجة السلطان 
بالخميسات، الشريف اإلدري�ضي في تطوان، دار خروفة في القصر الكبير، 
وكجديد في الحوز وميشليفن في إفران. وسيدخل من هنا إلى نهاية هاذ 
السنة سد تيمقيت في الراشيدية، يعني ستكون األشغال فيه منتهية 
بإذن هللا. السدود التي ستنتهي األشغال فيها سنة 2020: سد خروب في 
العرائش، سد تودغة في تنغير، سد سيدي عبد هللا بتارودانت، وسد 
قدوسة بالراشيدية. السدود التي ستدخل، هاذي كلها سدود كبرى، 
سنة 2021 إن شاء هللا ستنتهي فيها األشغال هي: سد آمز في صفرو، سد 
ال اسمحو لي، ال، سد تيداس في الخميسات، وسد أكدز بزاكورة، هاذي 
حتى ل2021، بغيتو 2023 حتى هما موجودين، 2024 موجودين، هذا 

بالنسبة للسدود.

معنى ذلك هناك سدود، يمكنش �ضي سد يتأخر واحد شهرين بدل ما 
يكون في آخر 2019 يكون في بداية 2020، هذا وارد، ولكن هاذي تأخرات 
متحكم فيهاـ بالنسبة لهاذ السدود اللي هضرنا عليهم. إذن هناك تقريبا 
ثالث سدود في السنة، كبرى، ستدخل إلى من هنا ل2024 ستكون املياه 
التي عبأت في هذه السدود إن شاء هللا الطاقة اإلستيعابية لهاذ السدود 
اللي جات من 2017 حتى ل 2024 ستقترب من 4 املليار متر مكعب، 

هاذي بالنسبة للسدود الكبرى.

بالنسبة للسدود الصغرى واملتوسطة واملنجزة من 2017 حتى ل 
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2019 هي 15 سد وتهم 12 إقليم، فيما هناك اإلنجاز مستمر في 15 سدا 
آخر صغير ومتوسطا، وتهم 11 إقليما. معنى ذلك، هناك برنامج، وهاذ 

البرنامج كتسير بطريقة عادية جدا ومقبولة ويعني متحكم فيها.

كنستغرب  أنا  االستعجالي،  البرنامج  عند  أيضا  أتوقف  أن  أريد 
كيبدا  كيدار،  سنة  كل  اإلستعجالي  البرنامج  يقولو،  اللي  لإلخوان 
التشخيص ابتداء من شهر فبراري، شهر فبراير كتم مراسالت من قبل 
وزارة الداخلية لجميع العمال أو الوالة باش يعدو خريطة استباقية ملا 
ستكون عليه األقاليم والدواوير وكيتم اإلحصاء ديالها، كيستمر داك 
استعجالي  برنامج  كيدار  عاد  التدقيق،  تيتم  اإلحصاء،  تيتم  ال�ضي، 
وطني، كتدار ليه ميزانية استثنائية كتصرف ليه وكيبدا العمل واإلنجاز.

فهذا في سنة 2019 كما قلت، تدار هاذ البرنامج، بنفس املنهجية 
العماالت واألقاليم،  اللي تتدار كل سنة، وحددت اإلحتياجات ديال 
وبطبيعة الحال هاذ البرنامج كيهم كما قلنا تزويد مليون و900 ألف 
يعني تقريا 2 املليون نسمة من املواطنين باملاء الصالح للشرب، وهم 
موزعين على 6343 دوار و737 جماعة تنتمي إلى 54 عمالة أو إقليم. 
ورصد لهذا مقدار 173 مليار درهم استثنائي، فاش دار البرنامج كلو داك 
ال�ضي اللي خرج البرنامج أنا كرئيس الحكومة وفرناه لإلخوان في وزارة 
الداخلية باش يدار البرنامج. فعال، بدا البرنامج، وفيه عدد من البنود 
وفي مقدمتها إما كراء الشاحنات الصهريجية أو تزويد بعض الجماعات 
بالشاحنات الصهريجية، مع العلم أنه طيلة السنوات املاضية كاين 
واحد التراكم ديال التجهيزات وديال اإلمكانيات وديال التجربة على أرض 
الواقع، ولكن التشخيص خاصو يدار سنوي، ألن كما قلت في البداية 
التحوالت كتغير، التساقطات املطرية تتغير زمانا ومكانا كل سنة، أحيانا 
قليال واحيانا كثيرا، بغض النظر على أنها كتنقص على املستوى الوطني، 
في العدد اإلجمالي كتنقص سنويا، ولكن أيضا تتغير من حيث التوزيع 
ديالها الزمني والتوزيع ديالها املكاني. بطبيعة الحال، نتيجة وجود برنامج 
آخر هو البرنامج األولوي للماء، هذاك البرنامج األولوي غادي حتى ل 
2023، هو كيحاول يزود باملاء الصالح للشرب ويحل اإلشكال بطرق 
أكثر عمقا. هاذ الدواور اللي هما فهاذ السنة 6343، كنقولو كل سنة 
غادي نقصو منهم واحد القسط منهم غادي يتم التزويد بشبكات املاء 
الصالح للشرب، غيكون ذاك ال�ضي ثابت. بالتالي، البرامج االستعجالية 
في املستقبل غادي تهم بطريقة متدرجة عدد الدواور اللي كتهم غادي 
أعطيت  واألموال  البرنامج،  لهاذ  بالنسبة  هذا  إذن  سنويا،  ينقصو 
والعماالت واألقاليم دارو البرامج وحاولو ينفذو ذاك ال�ضي على أرض 
الواقع. هذا ما�ضي كالم كما قالو بعض اإلخوان، هاذ ال�ضي درنا برنامج 
وترصدات له األموال، وأنا السيد الوزير قدامي دبا عاد تناقشت معاه، 
صرفت األموال و بدات. وأنا ذاك النهار كنراجع ولقيت في بعض األقاليم، 
بال ما نهضر على األقاليم، األقاليم كيفاش دارو واحد الحفل ديال 
إنطالق البرنامج والتعبئة ديالو وأشنو هي البرنامج من حيث التحقيق 
اللي كيعني، وجمعو املجتمع املدني  الدواور  الزمني، أشنو هما  ديالو 

ورؤساء الجماعات إلى آخره، داك ال�ضي راه كاين عماالت اللي فعال أو 
أقاليم اللي فعال بداو التنفيذ ديال البرنامج منذ شهر تقريبا. إال كاين �ضي 
إشكاالت وال �ضي حاجة، راه احنا مستعدين نشوفو �ضي إشكال دقيق 

إيال كاين في هاد املجال ديال التزويد باملاء الصالح للشرب.

النواب  بعض  قبل  من  طرحات  اللي  النقطة  واحد  كاين  طيب، 
مثال سد  البرامج،  بعض  كتكون  أحيانا  أنه  معقولة،  وهي  البرملانيين 
املجعرة اللي ضرب به األستاذ تيدير املثال، وكان البرنامج هو تزويد 
أنتما  التزويد.  وتأخرت  للشرب  الصالح  باملاء  واسعة  معينة  مناطق 
كتعرفو بأن هاذ ال�ضي أحيانا يتجاوز اإلمكانيات ديال اإلدارات ألسباب، 
أنه غير نزع امللكية أحيانا كتعقد، وتتعقد ألسباب متعددة وكتأخر 
البرامج ديال  في  في املدن، كاين  البرامج بسبب هذا، راه كاين  بعض 
التعليم، كاين في البرامج ديال الصحة، كاين في البرامج ديال التجهيز 
كاين فهاذ البرامج ديال التزويد باملاء. أحيانا كتكون، كتدخل السلطات 
القطاعات،  تيدخلو  أحيانا،  املركزية  السلطات  كتدخل  اإلقليمية، 
كنحاولو، كيكون التفاوض والنقاش والحوار إلى آخره، املهم إلى أن تحل 
األمور، بعض املرات كيوقع تأخر صحيح صحيح، ولكن إن شاء هللا هاذ 
التأخر راه كنعالجوه، ولكن هي حاالت محدودة اللي فيها هاذ التأخر، 

حاالت محدودة.

ظاهرة توحل السدود صحيحة موجودة، ولكن ظاهرة عاملية، واللي 
النسب ديال التوحل ديال السدود في املغرب هي عادية باملقارنة مع 
ما يتم في العالم ومع LES NORMES املعايير هي عادية جدا صحيح، 
عالش؟ ألن كل سد كيتبنى عندو معين عمر، كما أن للبشر عمر كذلك 
للسدود عمر معين، وهاد العمر كيم�ضي من 50 حتى ل100 سنة. يمكن 
التوحل هذا  اللي كتحد من ظاهرة  تّدار بعض اإلجراءات استباقية 
صحيح، هذا أحيانا كتدار وأحيانا كنلقاو بعض السدود ما تّدارتش 
بالطريقة اللي ضرورية ألسباب معقدة، ولكن هناك جهود في هاد املجال 
لكن هي ظاهرة عادية عاملية، املعايير في املغرب ديال توحل السدود هي 
معايير معقولة على حسب املعايير الدولية، وهناك محاوالت أيضا إلزالة 
األوحال، لكن انتم كتعرفوا هاد محاولة إزالة األوحال هي مكلفة جدا، 
أحيانا اللهم تبني سد اخر وال تزول األوحال. كتطرح إشكاالت متعددة 
ولكن على كل حال كيفما كان، احنا الظاهرة عندنا متحكم فيه وطبيعية 
وطبيعي السدود العمر ديالها يم�ضي حتى تموت تلك السدود، ولكن راه 

عندنا سدود الحمد هلل طال عمرها في املغرب، كاين 60 سنة 50 سنة.

طيب، البرنامج ديال نقل املاء، نقل املياه من حوض إلى حوض، 
من حوض فيه فائض إلى حوض فيه خصاص، هذا برنامج فعال مهم 
وهو برنامج مستقبلي، وتدارت عدد من الدراسات التفصيلية، وبني 
مجمع مائي كبير، انطلقت الدراسات باش يتبنى واحد املجمع مائي كبير 
بسعة 1.5 مليار متر مكعب ببني منصور بإقليم شفشاون، بحيث املنتظر 
خزان كبير، تنطلق منه القنوات في اتجاهات متعددة إال كاين الفائض 
بطبيعة الحال، هذا الخزان الكبير ملا كيكون الفائض، ألن اآلن عندنا، 
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شحال عندنا؟ 2 املليار متر مكعب اللي كتم�ضي للبحر على ما أظن تقريبا، 
هاد املياه اللي كتم�ضي البحر، هاد الفكرة ديال النقل اشنو هي؟ بدال ما 
نخليوها تم�ضي للبحر، نقلوها ألماكن أخرى، ألن السدود عندنا بزاف 
هادالسنة ملئت بين 90 و%100، هاد السدود واخا كتعاود تجي املياه 
من بعد كنطلقوها باش تم�ضي نيشان للبحر، أن عدد من السدود فيها 
%100 اآلن حسب املناطق. إذن هاد النقل ديال املياه، اآلن هناك عدد 
من الدراسات األولية باقين في مرحلة الدراسات لنقل املياه، وبطبيعة 
الحال هذا مشروع مكلف، عند النقل مثال من حوض سبو إلى حوض 
أم الربيع غادي يكلف 15 مليار درهم، مما يعني أنه مشروع كبير وليس 

صغير، والدراسات غادي تبين لينا فين غادي نوصلوا.

بالنسبة الستنزاف الفرشة املائية، صحيح، أنا متفق على أن كاين 
مناطق استنزفت الفرشات املائية بكثير، لكن هذا املسار، هذا واحد إال 
بغينا نقولو نتيجة ملسار. وما يمكنش نوقف أنا داك ال�ضي اللي وقع في 
1990 وال 2005 وال �ضي حاجة، صعيب، ما يمكنش نوقفو، هذا مسار. 
خصنا نتحملو دابا املسؤولية للتصحيح ما أمكن ولتدارك ما أمكن 
وملعالجة استباقية في املستقبل، هاد ال�ضي اللي خصنا نديرو. وفعال، 
صدر القانون 36.15 اللي كيأطر عملية حفر اآلبار وترتيب الجزاءات على 
املخالفين وصادق عليه البرملان، وبعد ذلك بلورت عدد من اإلتفاقيات 
مختلف  مع  مجملها  في  وهي  املائية،  الفرشة  حول  أيضا  برامج  أو 

املتدخلين، مجملها اتفاقيات في طور املصادقة.

بقي سؤال واحد وهو مرتبط باملجلس األعلى للماء واملناخ، هذا 
املجلس األعلى للماء واملناخ صحيح صدر القانون به، هو مجلس لم 
يجتمع منذ فترة طويلة، لكن هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة 
تجتمع، ونحن أخرنا االجتماع دياله حتى ينتهي إعداد املخطط الوطني 
عليه،  للمصادقة  الصالحية  عندو  اللي  هو  ألن   ،2050-2020 للماء 
ولذلك ما بقات قد ما فات بقات بضعة شهور بمجرد ما يكون موجود 
إن شاء هللا سنحاول أن ندعو هاد املجلس األعلى للماء واملناخ ليجتمع، 
وهي على كل حال مجلس مهم جدا ولكن نظام الحكامة عموما نظام 
حكامة متكامل، فيه املجلس األعلى للماء واملناخ، فيه لجنة بين وزارية 
حول املاء، فيه مجالس األحواض ومجالس األقاليم، فيه مجلس اإلدارة 
للحوض املائي، ألن كلها نظام حكامة تشاركي، هاد املقاربة التشاركية 
اللي كتضم مختلف املتدخلين في املاء تحاولون أن يكون التدخل ديالهم 

منسجم ومندمج وغادي في اإلتجاه للحفاظ على هاد املادة الغالية جدا 

واملهمة جدا.

بطبيعة الحال، أنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الحكومة مندمجة 

مندمجة بطريقة إيجابية في هاد املسألة عقدنا عدد من االجتماعات 

بفرق، بلجن، بخبراء واشتغلت فيها جميع القطاعات املتدخلة، وعندنا 

الحمد هلل عندنا اآلن واحد النظرة مستقبلية، وكما قال بعض السادة 

النواب منذ قليل الحمد هلل بالدنا راكمت راكمت تجربة مهمة في قضية 

املاء، أصبحت تجربة املغرب تجربة مشهود لها دوليا، إلى حدا اآلن 

جائزة الحسن الثاني للماء هي جائزة دولية، دولية معترف بها دوليا، 

وهناك تراكم مهم، واليوم التجربة ديالنا أيضا في توزيع املاء، في تعبئة 

املاء على مستوى مختلف املستويات، أصبحنا نتشاركها مع عدد من 

تجربة  وأصبحت  إفريقيا  في  خصوصا  والشقيقة  الصديقة  الدول 

مقدرة، صحيح أن باقي عندنا خصنا نخدموا أكثر صحيح ولكن الحمد 

هلل نحن في موضع متقدم باملقارنة مع عدد من الدول التي تعاني الندرة 

الحقيقية للماء، ومزيد من الدول كتدخل في هاد املجال ديال الندرة 

وديال املياه، ولذلك املغرب دار باستمرار واحد السياسة استباقية، 

واحنا عندنا اليوم هاد املخطط الوطني للماء 2020-2050 هو أيضا 

استباقي هو أيضا مخطط غادي يكون مخطط استباقي اللي كيشوف 

إستراتيجي وكيشوف املستقبل بعين الذي يعد الخبير الذي يعد فعال 

هاد  درنا  أيضا  لكن  املستقبل،  في  كنحتاجوها  اللي  الخطوات  لهاد 

البرامج اإلستعجالية لحل اإلشكاالت ديال املاء اليوم والتي نحتاج فيها 

فعال إلى تزويد الساكنة في املناطق التي تعاني من ندرة املياه وعندها 

مشاكل باملاء الصالح للشرب.

شكرا جزيال لجميع السادة النواب والسيدات النواب الذين تدخلوا 

وأبدوا مالحظاتهم في هاد املوضوع املهم جدا، والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

أنهينا جدول األعمال، شكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسيدات 

والسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة النواب، سنتوقف مدة 20 

دقيقة.
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محضرلالجلسةلاوثاوثةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: اإلثنين 19 ذي العقدة 1440ه)22يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: خمس ساعات ودقيقتن ابتداء من الساعة السادسة 
مساء والدقيقة الثانية.

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و 92 من الدستور؛

- مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي؛

الصناعة  أنشطة  بمزاولة  يتعلق   50.17 رقم  قانون  مشروع   -
التقليدية.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

جدول أعمال الجلسة التشريعية يتضمن ثالثة مشاريع قوانين:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و 92 من الدستور؛

يتعلق   51.17 الثاني مشروع قانون إطار رقم  القانون  - مشروع 
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

الصناعة  أنشطة  بمزاولة  يتعلق   50.17 رقم  قانون  مشروع   -
التقليدية.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في 
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، لكم 

الكلمة السيد الوزير.

املنت بلو ىلرئيسل او 1يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار9لقباو ظيفةلاوذم مية:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

قانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  يشرفني 
تنظيمي رقم 17.19 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و 92 من 
الدستور، بعد أن تمت املصادقة عليه باإلجماع من طرف لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان في اجتماعها املنعقد يوم األربعاء 17 يوليوز 
وتفاعلهم  انخراطهم  على  الشكر  بجزيل  أتقدم ألعضائها  التي   2019

اإليجابي مع مضامين املشروع املذكور.

الئحتي  وتتميم  تغيير  إلى  التنظيمي  القانون  هذا  مشروع  ويهدف 
املؤسسات واملقاوالت العمومية واملناصب العليا املنصوص عليها في كل 
من امللحقين رقم 1 و2 املرفقين بالقانون التنظيمي املشار إليه أعاله 

وذلك من خالل ما يلي:

أوال: إضافة..

اوسي لاورئيس:

السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب.

املنت بلو ىلرئيسل او 1يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار9لقباو ظيفةلاوذم مية:

بموجب  املحدث  الصحي  للتأمين  املغربي  الصندوق  إضافة  أوال: 
املرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018 إلى البند 
»أ« من امللحق رقم »1« من القانون التنظيمي 02.12 السالف الذكر، 
الذي يحدد الئحة املؤسسات العمومية اإلستراتيجية التي يتم التداول 

في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري؛

الئحة  من  للقضاء  العالي  املعهد  حذف  يخص   :2 رقم  التعديل 
املؤسسات العمومية الواردة في البند »ج« من امللحق رقم »2« من 
الئحة  يحدد  الذي  الذكر  السالف   02.12 رقم  التنظيمي  القانون 
املناصب العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين 
املؤسسات  الئحة  ضمن  وإدراجه  الحكومة،  مجلس  في  مسؤوليها 
العمومية اإلستراتيجية الواردة في البند »أ« من امللحق رقم »1« من 

القانون التنظيمي املذكور.

التعديل الثالث: يخص استبدال تسمية الصندوق املغربي للتنمية 
في  الواردة  اإلستراتيجية  العمومية  املقاوالت  الئحة  السياحية ضمن 
البند »ب« من امللحق رقم »1« من القانون التنظيمي املذكور، والتي 

يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري.

اوسي لاورئيس:

السيدات والسادة النواب نستمعوا لبعضنا من فضلكم، السادة 
املصورين والتقنيين انتهى الوقت املخصص لكم.
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املنت بلو ىلرئيسل او 1يرل اووادر،ل اوسي لمحم لبنلعب ل
الحك مةلاملكلفلبإصالحلاإلدار9لقباو ظيفةلاوذم مية:

السياحية  للتنمية  املغربي  الصندوق  استبدال تسمية  إذن قلت 
بتسمية شركات »إثمار املوارد« وذلك بناء على املرسوم رقم 2.19.134 
تسمى  بإحداث شركة مساهمة  املتعلق   2019 فبراير   28 في  الصادر 

الصندوق املغربي للتنمية السياحية.

اإلجراء الرابع: يخص إضافة مؤسستين جديدتين إلى البند »أ« من 
امللحق رقم »2« من القانون التنظيمي رقم 02.12 الذي يحدد الئحة 
املؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين املسؤولين عنها في 
مجلس الحكومة، وهما أوال مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال 
اإلجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، 
التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 12.16 الصادر بتنفيذ الظهير 
الشريف بتاريخ 25 يناير 2019، واملؤسسة الثانية هي مؤسسة األعمال 
اإلجتماعية لألشغال العمومية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 

84.13 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2019.

وأخيرا التعديل األخير يخص حذف منصب مديري املراكز الجهوية 
لإلستثمار من الئحة املناصب العليا لإلدارات العمومية الواردة في البند 
»ج« من امللحق رقم »2« من القانون التنظيمي السالف الذكر، وإدراج 
املتعلق  القانون  بموجب  تنظيمها  املعاد  لإلستثمار  الجهوية  املراكز 
ضمن  الجهوية  اللجان  وبإحداث  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  بإصالح 
الئحة املناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة 

املنصوص عليه في البند »أ« من نفس امللحق.

مجمل  هي  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  حضرات  تلكم 
التعديالت التي أتى بها هذا املشروع القانون، والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، وكذلك بإسمكم جميعا شكرا للسيد املقرر، 
السيد الرئيس شقران أمام على ما بذله من مجهود فيما يخص صياغة 

التقرير.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
التنظيمي:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

 17.19 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في 

املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

التربية  بمنظومة  يتعلق   51.17 رقم  إطار  قانون  إلى مشروع  نمر 
والتكوين والبحث العلمي، الكلمة للسيد الوزير.

السيد الوزير ياكما تجي في بالصتو. لكم الكلمة السيد الوزير لتقديم 
مشروع قانون إطار.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

في البداية يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الجلسة العامة التي سيتم 
خاللها التصويت على مشروع نص قانون بالغ األهمية، لكونه يشكل أول 
قانون إطار سيعتمد في تاريخ التشريعي املغربي في مجال التربية والتكوين 
والبحث العلمي والذي سيمكن بالدنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم 
للجميع وضامن لالستدامة اإلصالح العميق ملنظومة التربية والتكوين 

والبحث العلمي ويوفر شروط اإلقالع الحقيقي للمدرسة املغربية.

على  املوقر  مجلسكم  بحرص  التنويه  املناسبة  بهذه  يفوتني  وال 
التسريع بعقد هذه الجلسة العامة بعد مرور ما ال يقل عن أسبوع على 
مصادقة لجنة التعليم والثقافة واإلتصال على مشروع قانون إطار، 
وهو ما ينسجم واألهمية التي ينبغي أن يحظى بها هذا املشروع من لدن 

مختلف مؤسساتي الدولة.

التي  الوطنية  الفرصة لكي أشيد بروح  أود أن أستغل هذه  كما 
سادت أشغال اللجنة رغم النقاش الذي احتدم حول بعض مضامين 
املشروع، حيث حصل توافق حول هذه الوثيقة بين مختلف الفرق 
مختلف  حتما  ستسود  التي  الروح  وهي  ومعارضة  أغلبية  البرملانية 

املحطات املتبقية من مسطرة اعتماد هذا املشروع الهام.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

إن هذا املشروع يأتي في سياق صيرورة متواصلة ومتجددة إلصالح 
ملكيا  ملحة وحرصا  وطنية  رغبة  تجسد  والتكوين،  التربية  منظومة 
شديدا لتجديد مدرستنا املغربية، فما فتئ صاحب الجاللة، امللك، 
محمد السادس، نصره هللا، منذ اعتالئه عرش أسالفه املنعمين، يلح 
املدخل  باعتبارها  املغربية،  للمدرسة  العميق  اإلصالح  ضرورة  على 
الديمقراطية  مغرب  وتحقيق  البشري  الرأسمال  لتأهيل  الحقيقي 
والتنمية واإلزدهار الذي ينشدها جاللته، ويتوق إليه الشعب املغربي 

قاطبة.

وقد شكل امليثاق الوطني للتربية والتكوين لحظة متميزة في مسار 
اإلصالح باعتباره وثيقة مرجعية وطنية تم بموجبها إعالن فترة 2000-
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2010 عشرية اإلصالح التربوي باعتباره ورشا مصيريا وذا أولوية يجب 
أن يحظى بانخراط وتعبئة الجميع.

وإذا كان تطبيق امليثاق الوطني قد أفرز عدة مكتسبات وعلى الرغم 
من أهمية الترسانة القانونية املتخذة من أجل تنزيل تفعيله منذ سنة 
2000 قانون 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، القانون 04.00 
التعليم  نظام  بشأن   05.00 قانون  األسا�ضي،  التعليم  إلزامية  بشأن 
األولي، قانون 06.00 بشأن نظام التعليم الخصو�ضي، وقانون 07.00 
بشأن إحداث أكاديميات الجهة للتربية والتكوين وقانون 13.00 املتعلق 

بتنظيم التكوين املنهي.

وبالرغم كذلك من التوافق الوطني الذي حصل آنذاك حول امليثاق 
الوطني واألولوية التي كان يحظى بها، فإن غياب سند قانوني من شأنه 
بتحقيق  لم يسمح  امليثاق،  وتفعيل مضامين  تطبيق  إلزامية  ضمان 

جميع أهداف اإلصالح.

يواكب بحرص شديد مسار اإلصالح من  امللك،  وقد ظل جاللة 
واملناسبات  املحافل  مختلف  في  السامية  وتعليماته  توجيهاته  خالل 
وخاصة الخطب امللكية السامية لسنوات 2014-2013-2012-2007-

2015-2018 تارة ليثير اإلنتباه إلى مجموعة من اإلختالالت التي تعيق 
املنظومة وتارة لتحديد األولويات التي يتعين اإلنكباب عليها، وتارة أخرى 

لكي يطالب بتسريع وتيرة اإلنجاز واإلرتقاء باملدرسة املغربية.

وبعد أن قدم جاللته تشخيصا واقعيا ألعطاب املنظومة التربوية 
وحدد مجموعة من املداخل الحقيقية لإلصالح، أعطى جاللته بتاريخ 
10 أكتوبر 2014 تعليماته السامية للمجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي من أجل وضع خريطة طريق كفيلة بإصالح املدرسة 

املغربية والرفع من مردوديتها.

تشاركية  مقاربة  وفق  األعلى  املجلس  قام  األساس  هذا  وعلى 
التربوي  لإلصالح  اإلستراتيجية  الرؤية  بإعداد  موسعة  ومشاورات 
تم  التي  واإلرتقاء  والجودة  اإلنصاف  مدرسة  أجل  من   2030-2015

تقديمها بتاريخ 20 ماي 2015 أمام صاحب الجاللة، نصر هللا.

صاحب  أعطى  اإلصالح،  واستدامة  إلزامية  ضمان  أجل  ومن 
السامية  تعليماته   2015 يوليوز  السامي ل30  الخطاب  في  الجاللة، 
من أجل صياغة اإلصالح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خالل اعتماد 

قانون إطار يحدد الرؤية على املدى البعيد.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

العناصر املحورية ملضامين املشروع وانطالقا  قبل تقديم بعض 
من عناصر السياق التي تحدث عنها قبل قليل، أود التأكيد على بعض 

النقط األساسية، فيجدر التأكيد:

أوال: على أن مشروع القانون اإلطار ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، 
ومختلف  املجتمع  أطياف  كافة  يهم  ومجتمعي  وطني  هو مشروع  بل 

مؤسساته ويتقاطع مع جميع األوراش اإلصالحية لبالدنا في مختلف 
املجاالت، من منطلق أن اإلستثمار في املدرسة هو استثمار في تأهيل 
الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبالد، وركيزة تحقيق 

التنمية ومصدر قوة متجددة ومستدامة، ال ينضب معينها.

ومن جهة أخرى فهذا املشروع هو تتويجا ملسار ساهمت فيه مختلف 
للتربية  األعلى  املجلس  من  انطالقا  لبالدنا  الدستورية  املؤسسات 
والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد مشروع الرؤية وأبدى رأيه حول 
الصيغة األولية ملشروع القانون اإلطار، كما أن الحكومة قامت بالدور 
مجلس  تدارسه  الذي  اإلطار  القانون  ملشروع  بإعدادها  منها  املنتظر 
الحكومة بتاريخ 4 يناير 2018 قبل أن تحيله الحكومة على املجلس 
الوزاري الذي صادق عليه، صودق عليه تحت رئاسة صاحب الجاللة، 
نصره هللا، بتاريخ 20 غشت 2018، لتتم إحالة مشروع على مؤسسة 

البرملان بتاريخ 5 شتنبر 2018.

أننا نعتبر هذه اللحظة التي نقف فيها أمام مجلسكم املوقر، ليست 
بمجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة املصادقة التشريعية على مشاريع 
القوانين، بل نعتبر هذه اللحظة لحظة وطنية تاريخية مفصلية فارقة 
ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا املغربية، فهي لحظة تاريخية تستمد 
أهميتها من أهمية مشروع القانون اإلطار، باعتباره سابقة تشريعية في 
تاريخ املغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل اإلصالح 
الشامل والعميق للمدرسة املغربية وتكسبه صبغة اإللزامية التي تعتبر 
عامال أساسيا من عوامل النجاح، كما يستفاد من التجارب اإلصالحية 

السابقة.

وهي لحظة وطنية علينا أن نستحضر خاللها مختلف املرتكزات 
واملرجعيات األساسية ملشروع القانون اإلطار، وفي مقدمتها مقتضيات 
يتعلق  فيما  وخاصة  أحكامها  وتكامل  شموليتها  في  اململكة  دستور 
بتكريس الحق الدستوري في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج 
وذي جودة، واعتبار التعليم األساس حقا للطفل وواجبا على األسرة 

والدولة.

وهي لحظة مفصلية علينا أن نستحضره خاللها اإلرادة السامية 
ألعلى سلطة في الدولة التي تجسدها اإلرادة امللكية السامية للنهوض 
باملدرسة املغربية، باعتبارها عماد تأهيل الرأسمال البشري وتحقيق 
إلرساء  األساسية  والركيزة  لبالدنا،  واملجتمعي  الديمقراطي  املشروع 
كل  ورائه  إليه جاللته، ومن  الذي يصبو  الجديد  التنموي  النموذج 
مكونات املجتمع املغربي، وقد أكد حفظه هللا في مناسبات عدة على 
أن إصالح املنظومة هو ورش وطني مصيري يجب أن يعلو على املواقف 
اإلجتماعي  اإلطار  في  وضعه  يجب  بل  واأليديولوجية،  السياسية 
واإلقتصادي والثقافي غايته تكوين وتأهيل املوارد البشرية لإلندماج 
التنمية وذلك من خالل اعتماد نظام تربوي ناجع، كما  في دينامية 
شدد نصره هللا خالل أشغال املجلس وزاري املنعقد بتاريخ 20 غشت 
2018 على ضرورة اإلسراع باملصادقة على هذا املشروع وعلى التعبئة 

الجماعية من أجل حسن تطبيقه.
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وهي لحظة فارقة لكونها تتيح لنا فرصة سانحة لكي نجسد بشكل 
وكفاعلين  للوطن  حية  كقوى  عليه  اتفقنا  طاملا  مبدأ  وعملي  فعلي 
املغربية ورشا وطنيا  املدرسة  اعتبار إصالح  سياسيين وكمجتمع هو 
ومصيريا غير قابل للتأجيل، وأولوية وطنية تأتي في مقدمة األسبقيات 

الوطنية بعد قضية الوحدة الترابية.

وهي لحظة دستورية علينا أن نقدم خاللها أجوبة مقنعة وحاسمة 
املدرسة  إلصالح  الجوهرية  واإلشكاالت  الحقيقية  املعيقات  حول 
تزكيه خالصات  إجماع وطني،  والتي أصبحت كذلك محط  املغربية 
مختلف الدراسات التقويمية الوطنية والدولية للمنظومة، والتي تجمع 
على أن تحسين جودة التعلمات تعتبر التحدي البارز للمنظومة، بما 
يتطلبه ذلك من إحداث للقطائع الضرورية مع العراقيل البيداغوجية 
التي تحول دون تجديد املدرسة املغربية، وذلك من خالل االنتقال إلى 
نموذج بيداغوجي مبتكر يقوم على إكساب املتعلم املهارات والكفايات 
الالزمة التي تمكنه من اإلنفتاح واإلندماج في الحياة العملية واملشاركة 
الفاعلة في األوراش التنموية للبالد، بما يحقق ارتقاء األفراد وتقدم 

املجتمع.

فهذه اللحظة التي سيعبر خاللها ممثلو األمة على مواقفهم حول 
الوطنية  روح  عن  للتعبير  لحظة  هي  اإلطار  القانون  هذا  مشروع 
الصادقة وحس املسؤولية العالية والتحلي بالجرأة الالزمة في تناول 
املصالح  تستحضر  التي  الشجاعة  القرارات  التخاذ  اإلصالح،  قضايا 
العليا للوطن واملواطنين واملصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا الذين تقع 
علينا مسؤولية توفير مختلف متطلبات تنشئتهم اإلجتماعية السوية 

وصناعة املستقبل الزاهر الذي يليق بهم.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

الجوهرية  املضامين  بعض  على  الضوء  تسليط  الضروري  من 
للمشروع، فكما تعلمون فهو يستند إلى أحكام الدستور والتوجيهات 
امللكية والرؤية اإلستراتيجية لإلصالح، إلى جانب اإلتفاقيات الدولية 
املتعلقة بحقوق اإلنسان كما صادقت عليها اململكة املغربية أو انظمت 
إليها، ويكرس هذا املشروع مبدأ الشمولية في تفعيل اإلصالح، حيث 
تعزز  املنظومة وفق نظرة مندمجة  تهم مقتضياته مختلف مكونات 

النسقية في تطبيق اإلصالح.

وعلى هذا األساس، يعتبر هذا املشروع بمثابة خارطة طريق واضحة 
املعالم لتنزيل اإلصالح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال 
محددة وهو بذلك يعزز دور املدرسة في تحقيق الوظائف واألهداف 
األساسية ملنظومة التربية والتكوين البحث العلمي واملتمثلة أساسا في 
ترسيخ الثوابت الدستورية لألمة والتربية على القيم واملواطنة، من أجل 
جعل املتعلم متشبثا بروح اإلنتماء إلى الوطن معتزا برموزه، ومتحليا 
بروح املبادرة إلى جانب تعميم التعليم بمقومات الجودة والقدرة على 
اإلسهام في التنمية املتوازنة واملنصفة وتعزيز مكانة املغرب في مصاف 

البلدان الصاعدة.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

البد من التأكيد على مجموعة من التدابير الجوهرية للمشروع من 
أهمها أن الدولة ضامنة ملجانية التعليم العمومي في جميع أسالكه 
وتخصصاته، وحريصة على تعبئة كل اإلمكانات املتاحة لجعل في متناول 
كل املواطنات واملواطنين على قدم املساواة، وبالتالي ال مساس بهذه 
اإلختيارات الكبرى مع إحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية 
واملؤسسات  الدولة  بين  بشراكة  جودتها  وتحسين  والتكوين  التربية 

واملقاوالت العمومية ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.

ثانيا: العناية بالطفولة املبكرة من خالل إرساء التعليم األولي وفتحه 
في وجه جميع األطفال املتراوحة أعمارهم ما بين4 و5 سنوات والشروع 

في دمجه تدريجيا في التعليم اإلبتدائي؛

ثالثا: تعميم التعليم اإللزامي بالنسبة لجميع األطفال إناثا وذكورا 
املتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16 سنة؛

تخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري واملناطق 
ذات الخصاص، تمييزا إيجابيا وتعميم التمدرس الفتيات في البوادي 
وفق برامج محلية خاصة مع محاربة الهدر واالنقطاع املدرسيين من 

أجل تحقيق اإلنصاف في ولوج التعليم وتعميمه؛

إيالء عناية خاصة لألطفال في وضعية إعاقة أو ذوي اإلحتياجات 
الخاصة لتحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التحصيل الدرا�ضي 
من خالل وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة ضمن مختلف 

مكونات املنظومة؛

بتفعيل أدوار  في تدبير املنظومة  املدني  إشراك فعاليات املجتمع 
أجل ضمان  من  والتلميذات  التالميذ  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات 

مواظبة املتعلمات واملتعلمين على الدراسة؛

إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغتين 
الرسميتين وتنمية تدريس اللغات األجنبية األكثر تداوال؛

العمل على تجديد ومالءمة املناهج والبرامج والتكوينات واملقاربات 
البيداغوجية املتعلقة بها؛

الخاص  لقطاع  التابع  والتكوين  والتعليم  التربية  مؤسسة  إلزام 
بمبادئ املرفق العامة مع مساهمتها في توفير التربية والتعليم والتكوين 
مجانا ألبناء األسر املعوزة واألشخاص في وضعية إعاقة وكذا املوجودين 
لتوفير  4 سنوات  الخاص مهلة  القطاع  في وضعية خاصة، مع منح 

حاجياتها من األطر التربوية واإلدارية املؤهلة والقارة؛

واع  تكويني  إليه كمسلك  اإلعتبار  وإعادة  املنهي  بالتكوين  اإلرتقاء 
وتوسيعه  عرضه  وتنويع  تأهيله  عبر  للمتعلم،  شخ�ضي  وكمشروع 
واإلرتقاء بجاذبيته بهدف الرفع من قابلية خريجين للتشغيل وربطه 

بالتعليم املدر�ضي والعالي بتطوير نظام التوجيه واملمرات والجسور؛
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النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار كرافعة أساسية 
لتحقيق جودة التعليم وتنمية اإلقتصاد الوطني وتعزيز مكانته وقدرته 
خارطة  وضع  مع  والدولي  واإلقليمي  املحلي  الصعيد  على  التناف�ضي 
التعاقد  مبدأ  وإرساء  الجامعة  استقاللية  مبدأ  ترسخ  وطنية  طريق 
وربط  الجودة  معايير  أساس  على  الحكومية  والسلطة  الجامعة  بين 

املسؤولية باملحاسبة؛

اإلرتقاء بالبحث العلمي واإلبتكار من خالل إحداث املجلس الوطني 
والتقني  العلمي  البحث  إستراتيجية  تتبع  به  يناط  العلمي  للبحث 
العامة  امليزانية  من  للرفع  مجهوداتها  الدولة  مواصلة  مع  واالبتكار، 

لتشجيعه؛

التربية والتكوين عبر تطوير  البشرية وتجديد مهن  املوارد  تكوين 
التكوين األسا�ضي والتكوين املستمر ملواكبة ومسايرة اإلصالح ووضع 
مهامها  ممارسة  على  واإلدارية  التربوية  األطر  وتشجيع  لتحفيز  نظام 

باألوساط القروية واملناطق ذات الخصاص؛

تطوير حكامة املنظومة في أفق الجهوية املتقدمة من خالل تعزيز 
الصالحيات  ونقل  املنظومة  تدبير  في  والالتمركز  الالمركزية  سياسة 
من  واملحلية  الجهوية  التدبير  بنيات  وتمكين  مرافقها  لتسيير  الالزمة 

ممارسة هذه الصالحيات بكيفية فعالة وناجعة والرفع من مردوديتها؛

إرساء نظام ناجع لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
أجل  من  دقيقة  مرجعية  ودالئل  للتقويم  منتظمة  آليات  على  قائم 

املواكبة املستمرة لهذا املشروع اإلصالحي الوطني.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

النقاش  تتبعنا جميعا فقد احتدم  اللغوية وكما  عالقة باملسألة 
فاعلين  واملهتمين من  الفاعلين  بين مختلف  اللغوية  السياسة  حول 
سياسيين وأكاديميين ومتخصصين لغويين وباحثين ومتتبعين ومجتمع 
الذي يتمحور  النقاش  للوطن، وهو  الحية  القوى  مدني وغيرهم من 
بشكل عام حول بعدين أساسيين: بعد هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية 
املغربية التي هي بمقت�ضى الدستور هوية وطنية موحدة تنصهر فيها 
الحسانية  والصحراوية  واألمازيغية  واإلسالمية  العربية  مكوناتها  كل 
بعد  واملتوسطية،  والعبرية  واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها  وتغتني 
وظيفي يستحضر األدوار الوظيفية للغة املتعلقة خصوصا باإلندماج 
وبتطوير  الكوني  وبانفتاح  الثقافة  وبتنمية  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
البحث العلمي وبولوج مجتمع املعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك 

من الوظائف الجوهرية للغة.

وفي هذا السياق، فالبد من التأكيد على أن للغة العربية مكانتها 
الجديرة بها باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية 
وضعيتها وتحديثها وتبسيطها وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها وتجديد 
املقاربات البيداغوجية واألدوات الديداكتيكية املتعلقة بها، حتى يتمكن 
كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها، كما أن للغة األمازيغية 

مكانتها تلتي تليق بها، حيث سيتم تطوير وضعها في املدرسة ومواصلة 
تعميمها  أفق  في  وبيداغوجيا  لسنيا  تهيئتها  إلى  الرامية  املجهودات 
إطار عمل  والثانوي ضمن  اإلبتدائي  التعليم  املستوى  التدريجي على 
وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة 
ورصيدا مشتركا لجميع املغاربة بدون استثناء وقد تم بمناسبة مناقشة 
مشروع قانون إطار اقتراح تعديالت هادفة من أجل الرفع من وضع 
اللغة األمازيغية مقارنة مع ما هو وارد في الرؤية اإلستراتيجية. وبالنسبة 
للغات األجنبية تحظى باألهمية التي تستحقها اعتبارا ألدوارها الوظيفية 
الجوهرية، فال تعارض في تنمية إستعمال مختلف هذه اللغات مجتمعة 
في أفق جعل الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية واألمازيغية 

ومتمكنا من لغتين أجنبيتن على األقل.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

هذه  أن  على  املوقر،  مجلسكم  أمام  التأكيد  أجدد  الختام،  في 
اللحظة تشكل مرحلة وطنية وتاريخية حاسمة ومفصلية في مسار هذا 
املشروع التربوي الوطني، الذي ال مناص من تفعيله وهو ما يستدعي 
أجل  من  العالية  املسؤولية  وحس  الصادقة  الوطنية  بروح  التحلي 
التفاعل اإليجابي مع أحكام هذا القانون اإلطار، واعتماده، كما أود أن 
أؤكد على أهمية عامل الوقت الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح في تنزيل 
اإلصالح الذي يتضمن مواعيد محددة ويكت�ضي صبغة اإلستعجال في 
العديد من مضامينه، وهو ما سنعمل على تدبيره وفق مبدأ التدرج في 
التنفيذ وترتيب األولويات حتى يتم استهداف املداخيل املحورية التي 

ستشكل القاعدة الصلبة لإلصالح برمته.

اإلصالحي  الورش  هذا  في  لإلنخراط  للجميع  الدعوة  أجدد  كما 
الوطني واملصيري وفي التعبئة الجماعية وفق إطار ميثاق تعاقدي وطني 
بلوغ  أجل  املمكنة من  الدعم  أشكال  كل  بتقديم  الجميع  فيه  يلتزم 
التعليم  الكفيلة بضمان  املتوخاة منه وتوفير كل الشروط  األهداف 
العصري امليسر للولوج وذي جودة، والذي ننشده وتأمين فرص النجاح 

الدرا�ضي لكل التلميذات والتالميذ بفرص متكافئة ومتساوية.

إن األمل معقود علينا جميعا، حكومة وبرملانا وكل مكونات املجتمع 
إنجاح هذا  في  وتربويين  واجتماعيين  اقتصاديين  فاعلين  املغربي من 
الورش التربوي الكبير وجعل املدرسة املغربية مدرسة متجددة وفاعلة 
ومؤثرة وذات موقع محوري في النموذج التنموي الجديد الذي تعمل 

بالدنا على بلورته وإرساءه.

على  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  جميعا  إليكم  أتقدم  الختام،  وفي 
في  للمساهمة  التشريعية  املؤسسة  تبذلها  فتئت  ما  التي  املجهودات 
شكري  ألجدد  الفرصة  هذه  أغتنم  كما  التربوي،  اإلصالح  مواكبة 
وتقديري ألعضاء لجنة التعليم والثقافة واإلتصال املوقرة التي حرصت 
خالل كل مراحل دراسة ومناقشة مشروع القانون على تقديم مجموعة 
من التعديالت واإلقتراحات سواء أثناء املناقشة العامة أو التفصيلية 
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ملواده، انصبت في مجملها في اتجاه بلورة مشروع متكامل متوافق حوله 
من لدن الجميع، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير بالدنا وناشئتنا حتى نكون 
في مستوى طموحات وتطلعات الشعب املغربي، تحت القيادة الرشيدة، 
لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير وكذلك شكرا ملقرر اللجنة التعليم والثقافة 
واإلتصال السيد النائب عبد الرحمان العمري على ما قام به وننتقل إلى 
املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد النائب حسن عديلي بإسم فريق 

العدالة والتنمية، فليتفضل.

اونائبلاوسي لحسنلع يلي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبهلأجمذين.

اوسي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
التربية والتكوين والبحث  51.17 الخاص بمنظومة  القانون  مشروع 

العلمي.

على  والتكوين  التربية  قضية  ظلت  لقد  املحترم،  الرئيس  السيد 
امتداد سنوات طويلة موضع مسائلة من جميع الفاعلين، بدأ بأعلى 
سلطة في البالد حيث ما فتئ جاللة امللك، يجدد دعوته لكل املتدخلين 
إلى تجاوز األعطاب التي تحول دون قيام املدرسة املغربية بأدوارها في 
التربويين  واملتدخلين  باملتعلمين وأسرهم  الفرد واملجتمع، مرورا  بناء 
إن  بل  السياسيين،  بالفاعلين  وانتهاءا  عفوا  املثقفين  أو  والثقافيين 
كل أطياف املجتمع وفئاته املختلفة يناقشون كل من موقعه، سؤال 
اإلصالح التربوي وكلفته الباهظة وإخفاقاته املتكررة في ظل ما عاشته 
املؤسسات  من  عدد  تقارير  عكستها  أعطاب  من  منظومتنا  وتعيشه 
عقدت  وعريض  طويل  نقاش  إنه  وخارجه.  املغرب  داخل  والهيئات 
بشأنه مناظرات عديدة وصيغت فيه تجارب إصالحية كثيرة، واعتمدت 
له تصاميم ثالثية وخماسية سعت كلها لإلجابة عن سؤال اإلصالح، 
مختلف  واحتضان  اإلستيعاب  من  تمكن  توافقية  مسارات  إطار  في 

التوجهات والحساسيات.

للتربية والتكوين  وبنفس النفس التوافقي أحدث املجلس األعلى 
والبحث العلمي ووضع له إطار لإلشتغال يمكنه من اإلضطالع بأدواره 
املتعددة، ويسعى من بين ما يسعى إليه إلى تأطير النقاش حول املسألة 

التعليمية واقتراح خطط للعالج املالئمة لتجاوز اإلشكاالت املطروحة.

ويعد التقرير الذي أعده املجلس سنة 2014 حول حصيلة تطبيق 
عن  كشفت  التي  التقارير  أهم  من  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق 
محدودية املردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، فقد سجل على 
املستوى الداخلي ارتفاع نسب الهدر املدر�ضي والجامعي وضعف التحكم 
في اللغات والكفايات والقيم واملعارف ومحدودية نجاعة أداء الفاعلين 
التربويين في ظل نقص التكوين األسا�ضي واملستمر املوجهة لهم، كان 
وقف عند استمرار حالة التردد في حسم بعض اإلشكاالت العرضانية 
للمنظومة. أما على مستوى املردودية الخارجية، سجل التقرير اتساع 
الهوة بين املدرسة ومحيطها، في ظل الصعوبات التي تعترض خريجي 
املدارس والجامعات لإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعي، لتستمر نفس 
حول  تصوراتنا  وضوح  لعدم  اإلخفاق  يعود  هل  الحارقة،  األسئلة 
نتاج  أم هو  والبرامج اإلصالحية،  املشاريع  تنزيل  ملنهجية  أم  اإلصالح 
ضعف اإلمكانات والوسائل املادية والبشرية، أم سببه غياب الشروط 
املوضوعية للتنزيل، أم غياب آليات الحكامة والتتبع والتقييم، أم أن 

األمر مرتبط بكل ما ذكر؟

املذكورة نصيب من هذه  واألسباب  العوامل  لكل من  أن  الشك 
امللك، نصره هللا، خالل  بجاللة  الذي حذا  األمر  املقلقة،  الوضعية 
دعوة  إلى   2014 أكتوبر   10 بتاريخ  للبرملان  الخريفية  الدورة  افتتاح 
املجلس األعلى للتربية والتكوين إلى وضع خارطة طريق جديدة إلصالح 
املدرسة املغربية، وذلك بعد اطالع املجلس بأدواره ومهامه وفقا ألحكام 
الدستور، فتمت بلورة الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030 بعد مشاورات 
الفعاليات  الفاعلين واملتدخلين والشركاء وجميع  واسعة شملت كل 

والقطاعات ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،

واملنهجية  اإلستراتيجية  الرؤية  أفرز  الذي  العام  للسياق  بالنظر 
التي  واألسس  واختياراتها  بلورة مضامينها  في  اعتمدت  التي  الرصينة 
قامت عليها واآلمال الكبيرة التي عقدت عليها، بالنظر إلى كل لذلك وغيره، 
دعا جاللة امللك، الحكومة السابقة إلى تحويل هذه الرؤية إلى قانون 
متعاقد حوله ملزم لجميع الفاعلين واملتدخلين ويلتزم الجميع بتطبيق 
وتفعيل مقتضياته وهو ما تم بالفعل، حيث تم إعداد مشروع القانون 
اإلطار خالل الوالية املنتهية وأحيل على البرملان مع هذه الحكومة، ليأخذ 
مساره التشريعي الذي يتوج اليوم بعرضه على املصادقة في الجلسة 

العامة؛

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،
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 5 بتاريخ  البرملان  على   51.17 اإلطار  القانون  إحالة مشروع  بعد 
شتنبر 2018، تعبأ فريق العدالة والتنمية من أجل التعاطي اإليجابي 
مع هذا اإلستحقاق التشريعي الهام، وهو ما تم بالفعل خالل مختلف 
املحطات التي قطعها املشروع، بدءا باملناقشتين العامة والتفصيلية 
داخل  عليه  بالتصويت  وانتهاءا  التعديالت،  تقديم  بمرحلة  مرورا 
أعضاء  بدله  بما  ويشهد  والجميع   ،2019 يوليوز   16 بتاريخ  اللجنة 
فريقنا من مجهودات وما أبانوا عنه من جدية ومسؤولية خالل هذا 
املسار الطويل، فقد اتسمت مناقشاتهم واقتراحاتهم باإليجابية والعمق 
في التعامل مع مختلف مواد املشروع وأبوابه، األمر الذي مكننا من 
والسعي  وتحسينه  النص  تجويد  في  الفرقاء  كل  جانب  إلى  اإلسهام 
لضمان إنسجام مضامينه مع املرجعيات املؤطرة لإلصالح وفي مقدمتها 
الرؤية اإلستراتيجية، وتوج ذلك بإيداعنا إلى جانب مكونات األغلبية 

تعديالت جوهرية على املشروع بلغت 78 تعديال.

وتجسيدا لإلرادة املشتركة لكافة مكونات املجلس أغلبية ومعارضة 
إرادة  وهي  بشكل جماعي،  املشروع  االشتغال حول  على  االتفاق  تم 
عكست إيمان الجميع بأهمية تحقيق أكبر قدر من التوافق حول هذا 
املشروع اإلستراتيجي لبالدنا، فتقرر بناء عليه تشكيل لجنة مشتركة 
عهد إليها بالتوافق حول التعديالت املقترحة، وقد خلصت أشغالها إلى 
اعتماد 81 تعديال قدمت للحكومة باستثناء املادتين 2 و31 املتعلقتين 
بالهندسة اللغوية واملواد من 45 إلى 53 الخاصة بتمويل املنظومة، 
وهي املواد التي أوكل التوافق بشأنها لرؤساء الفرق، بالنظر لحساسيتها 
ولإلختالفات التي ظهرت بشأنها، كما رفعت اللجنة املشتركة 7 تعديالت 
أخرى لرؤساء الفرق قصد تدقيقها والحسم فيها، وقد خلصت هذه 
اإلجتماعات إلى التوافق حول 87 تعديال استجابت الحكومة مشكورة 

ل58 منها، أي ما نسبته %67 من عدد التعديالت املقدمة.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

إننا إذ نذكر بهذه التفاصيل ملا لها من دالالت في هذا املسار، فإننا 
نؤكد أن الطريق نحو تحقيق التوافق املطلوب لم يكن سالكا والهينا، 
بل اعترضته عوارض كثيرة وأحاطت به إكراهات عديدة، لم ينفع معها 
سوى التسلح بالروح الوطنية العالية واإليمان املشترك لكل املكونات 
السياسية ، أغلبية ومعارضة، بأهمية هذا القانون الذي طاملا انتظرته 
بالدنا، ومن جهتنا كفريق يقود األغلبية الحكومية لم ندخر جهدا من 
الصيغ  أفضل  في  القانوني  النص  الفعال إلخراج هذا  اإلسهام  أجل 
املمكنة على الرغم مما تعرضت له بعض مواقفنا أحيانا من محاوالت 
التي واجهناها  البعض، وهي املحاوالت  للتشويه والتغليط من طرف 
بالصبر  و  الرشيدة  السياسية  واملدافعة  الهادئة  العلمية  باملحاججة 

الجميل، مستحضرين املصالح العليا لبلدنا ومنظومتنا.

لقد مكن العمل الجاد الذي قامت به املكونات السياسية باملجلس 
من حسم املوضوع املتعلق بمجانية التعليم، حيث تم اإلتفاق بين كل 
املكونات على تكريس مبدأ املجانية باعتباره مكسبا تاريخيا للمدرسة 
املغربية، وهي مناسبة يؤكد فيها فريق العدالة والتنمية أن كل ما أثير 
وال زال يثارحول التخلي عن املجانية ال أساس له من الصحة، فالبعض 
ال زال إلى اليوم، لألسف الشديد، يروج أخبارا زائفة حول إجهاز هذا 
القانون على مبدأ املجانية، وهنا ال بد من التأكيد للرأي العام أن ما يتم 
تداوله غير صحيح إطالقا، وأن مشروع القانون الذي تم التوافق حوله 
والتصويت عليه في اللجنة قد كرس مبدأ املجانية ورسخه داخل النص 
القانوني، وقطعت املادة 45 الشك باليقين بالتنصيص الواضح على 
مسؤولية الدولة في ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع أسالكه 
وتخصصاتها وتعبئة وضمانا كل اإلمكانات املتاحة لجعله في متناول 
كافة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة، بل ونصت املادة 47 من 
املشروع على إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل املنظومة 
يحدث بموجب قانون املالية، يتم تمويله بأعمال التضامن الوطني بين 

الدولة واملؤسسات العمومية والقطاع الخاص وباقي الشركاء؛

إن الصيغ التعديلية التي حظيت بها املواد الخاصة بتمويل املنظومة 
هي نتاج إرادة جماعية لكل املكونات حكومة وبرملانا، أغلبية ومعارضة، 
ونجدد في هذا اإلطار موقفنا في فريق العدالة والتنمية الذي نعتبر فيه 
أن التربية والتكوين حق ألبناء املغاربة جميعهم، وال يمكن أن يحرم 
أحد من اإلستفادة من هذا الحق الدستوري ألسباب مادية، لذا كنا 
حريصين مع كل الفرقاء على حماية هذا املكتسب وتعزيزه والدفاع عنه 

وهذا ما تحقق بالفعل في هذا القانون.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

أما بخصوص الهندسة اللغوية في القانون اإلطار والذي شكل الجزء 
املتعلق بمفهوم التناوب اللغوي داخلها نقطة الخالف الجوهرية، فنود 

أن نورد بشأنها التوضيحات التالية:

ال بد في البدء أن ننوه بعدد من املقتضيات اإليجابية التي تضمنها 
مقدمتها  وفي  اللغوية،  باملسألة  يتعلق  فيما  اإلطار  القانون  مشروع 
التنصيص على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وعلى تطوير 
وضع اللغة األمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا 
لجميع املغاربة بدون استثناء، وعلى اعتماد منهج التدرج والتوازن في 
باملغرب  العاملة  املؤسسات األجنبية  وإلزام  اللغوية  التعددية  إرساء 
املغاربة، فضال عن  األطفال  لكل  واألمازيغية  العربية  اللغة  بتدريس 
ملناهج  عميقة  بمراجعة  كالقيام  التدابير،  من  عدد  على  التنصيص 
في  املعتمدة  البيداغوجية  املقاربات  وتجديد  العربية  اللغة  تدريس 
تدريسها ومواصلة املجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة األمازيغية لسنيا 
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وبيداغوجيا في أفق تعميمها وتدريجيها على مستوى التعليم املدر�ضي، 
والتكوينات على  والتخصصات  املسالك  في  اللغوية  الخيارات  وتنويع 
صعيد التعليم العالي، عن طريق فتح مسارات ملتابعة الدراسة باللغات 
العربية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية في إطار استقاللية الجامعات، 
وهو إجراء من شأنه أن يقلص من األحادية اللغوية التي تجسدها اللغة 
اللغات األكثر  الفرنسية في جامعاتنا، وأن يتيح فرص االنفتاح على 
اعتمادا في مجال التكوين والبحث العلمي في عالم اليوم، وفي مقدمتها 

اللغة اإلنجليزية.

لذا، فإننا ندعو في فريق العدالة والتنمية األساتذة والباحثين إلى 
فتح مسالك للتدريس باللغة العربية أو باإلنجليزية في مختلف املسالك 
والكيمياء،  والرياضيات  والهندسة  الطب  في  العلمية،  والتخصصات 
فلهم في هذا القانون، فلهم في هذا القانون ما يسعفهم، ونشيد أيضا 
بتنصيص القانون على إجبارية إدراج وحدة دراسية تلقن باللغة العربية 
في املسالك املدرسة باللغات األجنبية في التعليم العالي، وإدراج التكوين 
باللغة اإلنجليزية في تخصصات وشعب التكوين املنهي، إلى جانب اللغات 
املعتمدة في التكوين، وهذا أعتبره قرارا في االتجاه الصحيح، ملا للغة 
اإلنجليزية من ريادة في املجال العلمي والتقني في عالم اليوم، كما أن من 
شأن التنصيص على حصر لغات التدريس في اللغات املنصوص عليها 
في هذا القانون، دون غيرها من اإلستعماالت اللغوية، القطع مع كل 
الدعوات الشاذة التي تدعو بين الحين واآلخر إلى اعتماد الدارجة لغة 

للتدريس.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

في  دور  لفريقنا  كان  والتي  الهامة،  املكتسبات  بهذه  ننوه  إذ  إننا 
ترصيدها وتجويدها من خالل عدد من التعديالت التي اقترحناها وتم 
التجاوب معها، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وضع اللغتين العربية 
واألمازيغية، فإن ذلك ال يمنعنا في فريق العدالة والتنمية من التعبير 
عن أسفنا الشديد ملا وقع من انزياح ألحد مبادئ الهندسة اللغوية 
الهندسة  فمبادئ  الهندسة،  لتلك  الناظم  العام  اللغوي  البناء  عن 
اللغوية بالنسبة إلينا نسق مترابطة عناصره ، متناسقة لبناته، يشد 
بعضها بعضا، وأي خلل في إحداها قد يفقد البنيان اتساق عناصره 

وانسجامها وتوازنها.

إن الخلل الذي أصاب البناء اللغوي، أو ما يسمى بالهندسة اللغوية 
في القانون، قد أصاب تحديدا مبدأ التناوب اللغوي، بعدما تحللت 
الصيغة التعديلية للتعريف الواردة في املادة الثانية عما ورد في الرؤية 
اإلستراتيجية التي تبناها املجلس األعلى للتربية والتكوين، وضمنها في 
الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح التي أقرها جاللة امللك، ودعا إلى تحويل 
الجميع  يلزم  تعاقدا وطنيا  إطار يجسد  قانون  إلى  الكبرى  اختياراتها 

ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته كما ورد في ديباجة املشروع.

املادة  في  اللغوي كما ورد  التناوب  تعريف  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
الثانية، في النص األصلي للمشروع، الذي أحيل على البرملان يوم 05 
شتنبر 2018، والذي تم تقديمه من طرف السيد الوزير بتاريخ 16 أكتوبر 
2018، كان وفيا لصيغة التعريف كما وردت في الرؤية اإلستراتيجية، 
ومتطابقة معها، وهو تعريف يحفظ للغات الوطنية مكانتها الدستورية، 
خالل  من  األجنبية  اللغات  على  والواعي  املتدرج  االنفتاح  ويحقق 
اعتمادها في تدريس بعض املضامين واملجزوءات، وهذا يضمن بالتأكيد 
انسجام الهندسة اللغوية في مختلف مستويات املنظومة، واملثير هنا أن 
ال أحد اعترض على هذا التعريف، أو أبدى بشأنه أية مالحظات، سواء 
خالل املناقشة العامة أو التفصيلية، بل لم يكن قط موضوع خالف 
أو جدال بين املكونات السياسية جميعها، وكان الطبيعي في تقديرنا أن 
تتم مالءمة الجوانب املتعلقة بأجرأة املفهوم املنصوص عليها في املادة 
31، باعتبار أن ما ورد في املادة الثانية هو مبدأ حاكم، وما ترتب عليه في 

املادة 31 تفعيل وأجرأة.

لقد كان املسار عاديا، بل وتقدمنا أشواطا كبيرة لوال ما طرأ على 
املادة الثانية من تعديل حاد بها عن الصيغة األصلية املوافقة للرؤية 
اإلستراتيجية، فأدخلنا هذا اإلنحياز أو عفوا هذا اإلنزياح وال أدري إن 
كان انزياحا أم انحيازا أم هما معا، أدخالنا في مسار كنا جميعا في غنى 
عنه اختلط فيه الحابل بالنابل والصواب بالخطأ، وقيل فيه ما قيل مما 
تعلم بعض تفاصيله وتغيب أخرى، غير أننا في فريق العدالة والتنمية 
املطوقين بواجب الحرص على التوافق ووفاء ملنهجيتنا القائمة على 
الحوار أو وفاء ملنهجنا القائم على الحوار واإلقناع والجدال بالتي هي 
أحسن، وبنفس الروح الوطنية العالية والصبر الجميل والحرص الكبير 
على تحصين اإلرادة الجماعية لكل مكونات املجلس أغلبية ومعارضة، في 
تحقيق التوافق الذي اخترناه منهجا للتعاطي مع هذا املشروع اإلصالحي 
للبحث  مسلسل  في  السياسية  املكونات  مختلف  مع  دخلنا  الكبير، 
عن صيغ توافقية للمادتين املختلف حولهما، فاقترحنا بدل الصيغة 
صيغا عسانا نحقق التوافق املنشود، فمن الصيغة األصلية للمشروع 
التي لم يكن فيها مشكل قط، والتي تتحدث عن تعليم بعض املضامين 
الثانية  الصيغة  إلى  األجنبية،  باللغات  املواد  بعض  في  واملجزوءات 
فالثالثة والرابعة ثم الخامسة وهكذا إلى أن بلغنا الصيغة العاشرة 
التي عرضت في آخر لقاء للجنة املخصص للتصويت على القانون، 10 
صيغ إذن تتعلق باملادة الثانية، و10 مثلها بالتبع بالنسبة للمادة31، 
حاولنا من خاللها كمكونات داخل املجلس أغلبية ومعارضة الوصول 
إلى التوافق املطلوب، وبين كل صيغة وصيغة مسار شاق من التفاوض 
والنقاش واألخذ والرد والتدافع الديمقراطي، كان هاجسنا فيه كفريق 
العدالة والتنمية، هو الحرص على إنسجام النص مع أحكام الدستور 
ومع الوثائق املرجعية لإلصالح، بما يحقق املصلحة العليا للوطن والخير 
للناشئة، غير أننا لم نتمكن جميعا من تحقيق ما سعينا إليه من توافق، 
فكما لم يفلح غيرنا في إقناعنا بالصيغ التي يقترحها للمادتين موضوعي 
الخالف، لم نفلح نحن أيضا في إقناع املكونات األخرى بالتزام الصيغة 
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األصلية الواردة في النص املحال على البرملان، والتي اعتبرناها وال زلنا 
املقتضيات  مع  بالنظر إلنسجامها  األنسب واألصوب، وذلك  نعتبرها 
الدستورية أوال، ومع التوصيات الواردة في الرؤية اإلستراتيجية ثانيا 
التي أقرها جاللة امللك، بعد مسار تشاوري واسع شارك فيه كل مكونات 
املجتمع، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وخبراء، فضال عن توافقها 
مع كل املستمكات العلمية واألكاديمية ذات الصلة، وتطابق مضمونها 
مع املمارسات الفضلى والتجارب الدولية الناجحة، إذ ال توجد دولة من 
الدول التي حققت تقدما في نظامها التعليمي باالعتماد على لغات غيرها 
للتدريس، وهناك وجب التمييز بين لغات التدريس وتدريس اللغات الذي 
ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى تقويته وتطوير مقارباته وطرائقه من 

من أجل تمكين أبناء املغاربة من إتقان اللغات األكثر تداوال في العالم.

وباملناسبة، ال بد من التذكير ونحن نتحدث عن مفهوم التناوب 
اللغوي، أنه كان من النقط التي أخذت نقاشا طويال ومستفيضا إبان 
في املواقف، وانتهى  تباينا  الرؤية اإلستراتيجية، وأفرز  مرحلة إعداد 
بالتوافق حول صيغة التعريف التي وردت في النص األصلي الذي أحيل 

على البرملان، والذي تمسك به فريقنا وال زال إلى اليوم.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،

وفي موضوع التناوب اللغوي وعالقته باملرجعية والهوية نقول، إذا 

اعتبر البعض أن موضوعة التناوب اللغوي يتقاطع مع موضوع الهوية 

اللغوية لبالدنا فنقول نعم هوكذلك، وقد عبرنا عن ذلك بكل وضوح 

خالل مختلف مراحل مناقشة املشروع ووقفنا فيه املوقف الذي نراه 

مناسبا خالل مرحلة التصويت في اللجنة ولم نختلف أيضا مع من 

يقارب املوضوع في عالقته بالوضع الدستوري للغات، إذ نبهنا إلى ذلك 

غير ما مرة وبكل الوسائل واآلليات املتاحة، كما أننا لن نختلف مع من 

يطرحه من زاوية الوفاء ملا ورد في الرؤية االستراتيجية، وهو ما أثرناه غير 

ما مرة وفي كل املناسبات، غير أنه ال يستقيم أن يربط بقضية املرجعية، 

فمرجعية املغاربة محفوظة وهلل الحمد لم تحركها نوائب الدهر على 

امتداد عقود طويلة ولم تنل منها املخططات والدسائس عبر العصور، 

فهي منغرسة في كيان املغاربة ووجدناهم محروسة بعناية هللا أوال، 

ومحصنة بالدستوري ثانيا، ومرعية بإمارة املؤمنين ثالثا »أصلها ثابت 

وفرعها في السماء« وال يمكن بأي حال من األحوال أن تحركها بعض 

االختيارات هنا وهناك، بل إن وضع األمور في مراتبها الصحيحة يجعلنا 

نقول وبكل مسؤولية، إن املوضوع بيداغوجي منشأه هوياتي امتداده 

سياسية تداعياته، فال تثريب أن يختلف البعض حوله والضير أال يروق 

آخرين التقدير السيا�ضي للعدالة والتنمية في التعاطي معه، وواجبنا أن 

ننصت للجميع البعيد قبل القريب واملخالف قبل املناصر.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،

بإخراج  التسريع  يقت�ضي  اإلطار  القانون  مقتضيات  تنزيل  إن 
النصوص التنظيمية املرتبطة به ألن ذلك سيمكن من إنهاء حالة الفراغ 
القانوني الذي يستغلها البعض لتنزيل بعض القرارات التي ال تخدم 
منظومتنا التربوية، وخير مثال على ذلك املحاوالت االستباقية لصنع 
واقع لغوي معين في بعض الجهات واألقاليم، استنادا إلى مراسالت 
لغوية منسجمة  تنزيل هندسة  أن  أو هناك، واألصل  هنا  تصدر من 
ومتوازنة ومتدرجة، يقت�ضي وفقا للفقرة األخيرة من املادة 31 من هاد 
القانون إصدار مراسيم حكومية تحدد تطبيقات الهندسة الغوية في 
كل مستوى من مستويات املنظومة، بدءا من التعليم األولي إلى التعليم 
العالي، وفي إطار التقيد بكل املبادئ املشار إليها في هذه املادة دون اختزال 
أو اجتزاء، وفي مقدمتها اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس 
وتطوير وضع اللغة األمازيغية، مع احترام القواعد العامة املنصوص 
عليها في املادة 17 من القانون نفسه وبعد استطالع رأي املجلس األعلى 

للتربية والتكوين والبحث العلمي.

األعلى  املجلس  يراعي  أن  باألحرى  كان  أنه  نؤكد  املناسبة،  وبهذه 
للتربية والتكوين والبحث العلمي مكانته كهيئة استشارية تشتغل إلبداء 
الرأي في إطار الحرص على التوافق واإلنصات الهادئ والرزين واملحترم 
لكل اآلراء، يجمع بين كل املكونات والقوى املجتمعية املهتمة بالشأن 
التربوي ببالدنا وال يفرق، يثمن االقتراحات والتقديرات وال يصنف وال 
يبخس وأن يحرص عوض ذلك، وفي إطار هذا الدور على ضرورة االلتزام 
بمخرجات عمله التشاركي الطويل والشاق والذي أف�ضى إلى صياغة 
اللغوي،  للتناوب  تعرفه  ضمنها  ومن  االستراتيجية  الرؤية  واعتماد 
بلغة منحازة تصنف املجتمع بين قوى تريد اإلصالح  التوجه  عوض 

وأخرى تعاكسه.

وبغض النظر عمن صنفهم املجلس عن خطأ وفي انزياح عن دوره 
في هذا املحور أو داك، فإن هذه املواقف والتصنيفات ال تنسجم مع 
مكانة املجلس، وال تستقيم مع دوره وموقعه، وال يمكن أن يصدقها 
عاقل أمام قطاع يجميع الكل على مدى أهميته ومكانته اإلستراتيجية 
في بناء اإلنسان املغربي الوفي لثوابته، املنخرط في عصره، واملنفتح على 

محيطه.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

لقد حجب نقاش مسألتي التناوب اللغوي وتمويل املنظومة على 
أهميتهما البالغة نظر الرأي العام عن املكتسبات الهامة التي تضمنها 
للتوافق  جبارة  مجهودات  املكونات  كل  بذلت  والتي  اإلطار،  القانون 
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حولها، حكومة وبرملانا، أغلبية ومعارضة، فأثمر ذلك اإلتفاق على 57 
مادة من مواد املشروع 59، وهو إنجاز كبير يحسب للجميع، ويؤكد أن 

قضية التربية والتكوين تتعالى عن كل الحسابات السياسية والحزبية.

تلكم  على  الضوء  نسلط  أنا  الرئيس،  السيد  لنا،  واسمحوا 
املكتسبات والتي ستؤسس إلصالح تربوي كبير، يقطع مع منطق اإلصالح 
وإصالح اإلصالح، ويجتمع حوله وعليه كل الفاعلين واملتدخلين، كما 
دعا إلى ذلك جاللة امللك. ودعونا نبدأ أوال ببعض الخصائص العامة 
لهذا القانون، وأول ما نسجله في فريق العدالة والتنمية، أن القانون 
الذي بين أيدينا، هو أول قانون إطار في تاريخ املغرب منذ اإلستقالل، 
يهم إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإذا كنا في فريق 
العدالة والتنمية نعتز بشرف إعداد هذا القانون الكبير، خالل الوالية 
الحكومية السابقة، التي ترأسها حزبنا، فإننا نعتز في اآلن ذاته، بشرف 
إخراجه في عهد الحكومة الحالية التي نترأسها أيضا، وهو إنجاز نعلم 
أنه قد ال يروق للبعض، لكنه بالتأكيد يروق الكثيرين، وسيقف آخرون 

على قيمته وأهميته، ولو بعد حين.

الرؤية  أرضية  على  ارتكز  القانون  أن  الثانية،  والخصيصة 
اإلستراتيجية التي انبثقت بعد مسار تشاوري، ضم مختلف الفاعلين 
واملتدخلين في املنظومة، بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم ومواقعهم، مما 
يجعله ثمرة توافق وطني واسع، ويتسم فضال عن ذلك بصفة اإللزام، 
وهي الصفة التي افتقدتها كل وثائق اإلصالح السابقة. ومن خصائصه 
التعليم كمسؤولية قطاع  ينتقل ببالدنا من منطق إصالح  أيضا أن 
بعينيه، إلى إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بأكملها، 

باعتبارها مسؤولية مشتركة بين كافة الفاعلين.

كما أن القانون الذي بين أيدينا، أو املشروع الذي بين أيدينا، ينص 
على كون اإلستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي، استثمارا في 
الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية، ودعامة أساسية للنموذج التنموي 
لبالدنا، وهذا تنصيص رمزي بالغ األهمية، ألنه يقطع مع كل املقوالت 
السابقة التي سادت من قبل، والتي كانت تعتبر قطاع التعليم قطاعا 

غير منتج.

ومن أبرز مكتسبات هذا القانون، التي نعتز بها في فريق العدالة 
والتنمية، كونه حسم بشكل واضح وجلي في عالقة املنظومة بقضايا 
استناد  على  والصريح  الواضح  بتنصيحه  وذلك  واإلنتماء،  الهوية 
املنظومة للثوابت الدستورية الجامعة، وفي مقدمتها الدين اإلسالمي 
الحنيف، وامللكية الدستورية، والوحدة الترابية، والخيار الديمقراطي. 
املتعددة  املوحدة،  الوطنية  الهوية  بمقومات  االرتباط  عن  فضال 
اإلنفتاح  قيم  وعلى  لألمة،  باإلنتماء  اإلعتزاز  على  القائمة  الروافد، 
واإلعتدال، وقيم ومبادئ حقوق اإلنسان، كما هو منصوص عليها في 
الدستور واإلتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية أو 
انضمت إليها، كما نسجل في فريق العدالة والتنمية بإيجابية التنصيص 
التعليم األولي تدريجيا في  التربوي ودمج  القانوني على تنويع العرض 

التعليم اإلبتدائي وربط التعليم اإلبتدائي بالتعليم اإلعدادي في إطار 
سلك التعليم اإللزامي ورفع سنوات اإللزامية من 9 سنوات إلى 12 
سنة، فضال عن عدد من املقتضيات التي تهم األطفال في وضعية إعاقة 
ونظام  الجامعي،  واإلرشاد  واملنهي  املدر�ضي  التوجيه  نظام  ومراجعة 
التقييم واالمتحانات بما يجعله مستجيبا للمستجدات البيداغوجية 

والطرائق الحديثة؛

أما بخصوص التعليم العالي فقد أقر القانون في املادة 12 إجراء 
يهدف إلى إعادة هيكلة هذا التعليم، عبر تجميع مكوناته على أساس 
اإلنسجام والتكامل والفعالية وفق مخطط متعدد السنوات متشاور 
بشأنه بين مختلف الفاعلين، كما نص في نفس املادة على وضع خارطة 
وطنية إستشرافية للتعليم العالي ترتكز على إحداث مركبات جامعية 
جهوية متكاملة تتوفر فيها الشروط املالئمة للتكوين والتأطير والبحث 
مع تمكينها من البنيات الخدماتية واإلجتماعية والثقافية والرياضية 
الالزمة، وهي إجراءات تنضاف ألخرى في مجال البحث العلمي أبرزها 
التنصيص على إحداث املجلس الوطني للبحث العلمي، وإجراء آخر 
يتمثل في مراجعة شاملة ملساطر وإجراءات اإلنفاق العمومي على قطاع 

البحث العلمي بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنة وفعاليتها.

وبالنظر إلى األهمية القصوى التي يحتلها املورد البشري في تنزيل 
الهامة  املقتضيات  القانون على عدد من  برامج اإلصالح، فقد نص 
والتي نشيد بها في فريق العدالة والتنمية، وفي مقدمتها التنصيص على 
تحفيزات  القروية  باألوساط  العاملة  والتربوية  اإلدارية  األطر  تخويل 
خاصة، وهو مطلب اجتماعي لكافة الهيئات واملنظمات املهنية، فضال 
عن إجراء آخر في غاية األهمية وهو جعل التكوين األساس شرطا الزما 
لولوج مهن التربية والتكوين، وهو من املقتضيات التي دافع عنها فريقنا 
بقوة خالل املناقشة، وأثناء تقديم التعديالت ملا لها من أثر إيجابي في 

مات.
ّ
جودة التعل

كما نثمن حذف املادة 38 التي كانت تشير إلى التوظيف بالعقدة 
إنسجاما مع قرارات سابقة اتخذتها الحكومة في هذا املجال فضال عن 
التنصيص على وضع ميثاق تعاقدي ألخالقيات مهن التربية والتكوين، 
وإقرار دالئل للوظائف والكفاءات يتم إعدادها وفق مقاربة تشاركية مع 
ممثلي الهيئات واملنظمات املهنية لتعتمد في إسناد املسؤوليات التربوية 
والعلمية واإلدارية والقواعد املنصوص عليها وللترقي املنهي، مع مالءمة 
والقواعد  املبادئ  مع  الفئات  بمختلف  الخاصة  األساسية  األنظمة 
املنصوص عليها في الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات، ولعل هذه 
اإلجراءات وغيرها كفيلة بتأهيل العنصر البشري وتثمين معارفه والرفع 

من كفاياته ليقوم باألدوار املنوطة به على الوجه املطلوب.

ونسجل في فريق العدالة والتنمية باعتزاز كبير اإلجراءات اإلجتماعية 
التي تضمنها هذا القانون أو هذا املشروع كوضع إطار لتطوير وتعميم 
املعوزة،  لألسر  املشروط  والنف�ضي  واملادي  اإلجتماعي  الدعم  برامج 
قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم، وتوسيع نظام املنح الدراسية 
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الصحية  التغطية  وتوسيع  وإطار  لإليواء  خدمات  وتعزيز  والجامعية 
أو  إعاقة  وضعية  في  األطفال  حق  لتأمين  الالزمة  الضمانات  وتوفير 
وضعية خاصة في ولوج كل أسالك املنظومة ومكوناتها، وتوسيع نطاق 
أنظمة التغطية اإلجتماعية لفائدة املتعلمين من ذوي اإلحتياج، وهو ما 

من شأنه تعزيز املكتسبات املحققة في هذا املجال.

وفي املجال اإلجتماعي أيضا، أقر املشروع نظاما تفضيليا للقروض 
الدراسية لفائدة املتعلمين الذين يرغبون في اإلستفادة منها قصد متابعة 
دراستهم العليا، وهو نظام معمول به في أنظمة تربوية أخرى، ومن شأنه 
فسح املجال أمام الراغبين فيه لإلستفادة بشروط تفضيلية، غير أننا 
في فريق العدالة والتنمية ندعو إلى إحاطة هذا اإلجراء بكل الضمانات 
غايته  اإلجراء  هذا  يحقق  حتى  ومواكبتهم  الطلبة  بحماية  الكفيلة 

املنشودة.

أما بالنسبة للتعليم الخصو�ضي فنثمن في فريق العدالة والتنمية 
املقتضيات املتضمنة في القانون، وفي مقدمتها اعتبار التعليم الخصو�ضي 
خدمة عمومية يقوم بها القطاع الخاص، وهذا فسح املجال للتنصيص 
على عدد من اإلجراءات أهمها توفير مؤسسات القطاع الخاص ملواردها 
البشرية في أجل أربع سنوات، وهو ما سيمكن من إنهاء حالة التردد التي 
التسجيل والتأمين  إلى تحديد رسوم  عرفها هذا املوضوع، باإلضافة 

والدراسة بمؤسسات التعليم الخاص.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

تبقى إشكالية الحكامة من اإلشكاليات الكبرى للمنظومة، لذا فإننا 
في فريق العدالة والتنمية نثمن ما نص عليه القانون من إجراءات في 
هذا اإلطار، وفي مقدمتها إرساء اللجنة الوزارية الدائمة التي سيوكل إليها 
تتبع وتقويم مختلف مشاريع اإلصالح التي جاء بها هذا القانون، كما أن 
إحداث اللجنة الدائمة للبرامج املنصوص عليها في الرؤية اإلستراتيجية 
من شأنها حماية هذا املجال من كل اإلعتبارات غير التربوية التي قد 
البرامج واملناهج  التعاطي مع مسألة  في  البعض  تشكل هاجسا لدى 
فضال عن وضع إطار مرجعي للجودة وإحداث هيئة مستقلة لإلشهاد 

وتصديق وغيرها من اإلجراءات.

إن املكتسبات الهامة التي حفلت بها مواد القانون، وأقصد هنا 
57 املتوافق حولها، لم تكن لتكون بهذا الزخم واألهمية لوال  املواد 
باقي  إلى جانب  والتنمية  العدالة  بذلها فريق  التي  الكبيرة  املجهودات 
الفرق واملجموعة النيابية أغلبية ومعارضة، فالتعديالت التي أقررناها 
جميعا والتدقيقات والتي اقترحناها واإلضافات التي أدرجناها بل وحتى 
بعض املقتضيات التي أصررنا على حذفها، كل ذلك أدى إلى تجويد هذا 

النص الهام وإخراجه في أحسن الصيغ املمكنة.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

للتعريف  وفية  تبقى  توافق حول صيغة  إلى  التوصل  تعذر  أمام 
الذي تبنته الرؤية اإلستراتيجية، وتم اعتمادها في املادة 2 من مشروع 
القانون اإلطار كما أحيل على مجلس النواب، وبعد أشهر من املراوحات 
واالنتظار جاءت الدعوة للجنة التعليم والثقافة واإلتصال من أجل 
اإللتئام للحسم في مشروع القانون على أساس ما تم الخلوص إليه من 
توافقات، وبالنظر إلى أن أي تغيير لم يحصل في مواقف كل األطراف 
حول املادتين موضوعي الخالف، لم يجد فريق العدالة والتنمية بدا 
من تقدير املوقف السيا�ضي املناسب، فقرر بكل مسؤولية بعد مراجعة 
املذكورتين،  املادتين  على  التصويت  عن  اإلمتناع  املخولة  مؤسساته 

والتصويت باإليجاب على باقي مواد املشروع، وعلى املشروع برمته.

وباملناسبة البد أن نؤكد أن فريقنا كان جاهزا منذ البداية للتصويت 
على املشروع ولم يطلب قط تأجيل التصويت عليه، غير أنه لم يخرج عن 
اإلرادة الجماعية لكافة املكونات أغلبية ومعارضة بتأجيله ثالث مرات 
إلعطاء فرص أكبر لتحقيق التوافق املطلوب، لقد اعترضنا على الصيغة 
التعديلية للمادة الثانية، ألن تعريف التناوب اللغوي الذي تضمنته لم 
يلتزم بالصيغة الواردة في الرؤية اإلستراتيجية، وهذا والتي تقوم بتدريس 
بعض املضامين والجزوئات باللغات األجنبية، وطرحنا باملقابل عدة 
صيغ للوصول إلى التوافق الذي يحفظ للغات الرسمية مكانتها وينفتح 
على اللغات األجنبية بالقدر املطلوب. لكن لم يكن بإمكاننا في الوقت 
ذاته رفض املادة الثانية بأكملها، فهي تسوق تعريف ملفاهيم مركزية 
املدني واإلطار  السلوك  هامة منعقد اإلجماع حول أهميتها كمفهوم 
الوطني لإلشهاد والتصديق على املكتسبات املهنية والحرفية والجودة 

وغيرها من التعاريف املبثوتة في ثنايا القانون.

مبدأ  أجرأة  على  اعترضنا  فقد   31 للمادة  بالنسبة  األمر  ونفس 
التناوب اللغوي الذي جاء مناقضا للتعريف الوارد في املادة الثانية من 
النص األصلي للمشروع، إذ يتحدث عن املواد بدل املجزوءات، والذول 
بينهما شاسع، وهو أصل خالف وقمنا أيضا بتقديم صيغ تعديلية لهذه 
املادة لكن لألسف لم تؤخذ مالحظاتنا بعين االعتبار، لكننا وقفنا بكل 
موضوعية وفي اآلن ذاته على ما تضمنته هذه املادة من مقتضيات 
أساسية  لغة  العربية  اللغة  اعتماد  على  التنصيص  ففيها  إيجابية، 
للتدريس وفيها التنصيص أيضا على تطوير وضع اللغة األمازيغية وفيها 
أيضا إلزام املؤسسات األجنبية بتدريس اللغة العربية واألمازيغية لكل 
األطفال املغاربة، ونصت أيضا على التدرج في إرساء التعددية اللغوية 

مع استحضار كل مبادئ الهندسة اللغوية.

إن املصادقة على مشروع القانون اإلطار الخاص بمنظومة التربية 
والتكوين تعد بالفعل لحظة تاريخية هامة واستثنائية في مسار اإلصالح 
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التربوي ببالدنا، ففي القانون اإلطار املعروض علينا اليوم بالنظر لكل ما 
سبق ذكره بعض من البأس في مسألة التناوب اللغوي، لكن فيه أيضا 
منافع للناس، لذا فقد عبر فريق العدالة والتنمية منذ اليوم األول عن 
اقتناعه بجل مضامين القانون ودعمه لها وهي القناعة التي جسدها 
بتقديم  بمناقشته ومرورا  بدءا  القانون،  بكل مسؤولية خالل مسار 
التعديالت الالزمة لتجويده وانتهاءا بالتصويت عليه في اللجنة، فاألمر 
يتعلق بالنسبة لنا بأهم قضية بعد قضية وحدتنا الترابية، صحيح 
أن إقرار هذا القانون ال يكفي لتحقيق اإلصالح املنشود في غياب باقي 
الفاعلين  لكل  املشتركة  اإلرادة  مقدمتها  وفي  اإلصالح،  مستلزمات 
واملتدخلين لكنها تبقى خطوة في االتجاه الصحيح وآلية الال محيد عنها 
لتأطير وتوجيه السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث 
العلمي والحيلولة دون استمرار حالة الفو�ضى التدبيرية التي يتخبط 
وتناقض  البرامج  وتعارض  السياسات  تضارب  بفعل  القطاع،  فيها 
الحد  إلى  االرتقاء  من  منظومتنا  ويمكن  يمكننا  بما  االستراتيجيات، 

املعقول من االنسجام واالتساق.

ونجدد التأكيد في ختام هذه الكلمة أن نجاح أي مشروع وطني 

وخاصة من هذا النوع يتطلب تعبئة وطنية جماعية بروح وطنية عالية 

ومسؤولية كبيرة وبنفس درجة التعبئة التي جسدناها ونجسدها جميعا 

في قضية وحدتنا الترابية، فقضية التربية والتكوين هي القضية الثانية 
بعد قضية الوحدة الترابية لبالدنا، وننبه الحكومة أننا باملقابل سنكون 

أمام مرحلة انتقالية دقيقة تستوجب منا تهيئة املستلزمات الضرورية، 

فهل فكرت الوزارة في األساتذة وفي تكوينهم؟ وهل أخذت بعين االعتبار 

التهيئة اللغوية من مجهود؟ وهل وضعت خططا لتدارك  ما تتطلبه 

الصعوبات التي ترصدها مختلف التقارير حول إشكالية تعلم اللغات 

الوطنية واألجنبية؟ أسئلة كثيرة تطوق الحكومة بمسؤوليات جسيمة 

نتمنى أن تتوفق في إنجازها.

إن فريق العدالة والتنمية بمنهجه القائم على التدافع السيا�ضي 

اإليجابي والبناء سيجعل على الدوام من إعالء املصلحة العليا للوطن 

هاجسه األول وغايته املثلى ولن يدخر أبناؤه جهدا في بذل الغالي والنفيس 

من أجل تقدمه وتنميته ورفعة أبنائه. وكما قلناها دائما ونجددها إذا 

تعارضت مصلحة الوطن ومصلحة الحزب، فمصلحة الوطن هي األولى، 

فمصلحة الوطن أوال ومصلحة الوطن ثانيا ومصلحة الوطن ثالثا، »إن 

أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيق إال باهلل عليه توكلت وإليه 

أنيب«، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة واملعاصرة املتدخل األول 
الرئيس  للسيد  نستمعو  ال�ضي حسن  أبدرار،  محمد  الرئيس  السيد 

تفضل السيد الرئيس لكم الكلمة، ال�ضي عبد هللا، ال�ضي بووانو.

اونائبلاوسي لمحم لأب رارلرئيسلفريقلاألصاوةلقاملذاصر9:

بسملهللالاورحمنلاورحيملقاوصال9لقاوسالملعلىلرس للهللال
قصحبه.

اوسي لرئيسلاملجلس،

اوسي تينلكاتبتيلاو قوة،

اوساد9لاو 1راء،

1ميالتيل1مالئيلاون ابلاملحترمين،

األصالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  الشرف  ولي  جدا  سعيد 
على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  الجلسة  هذه  خالل  واملعاصرة 
مشروع قانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
الوطن  يبني  تعليم جيد  بدون  استقالل حقيقي  العلمي، ال  والبحث 
كانت هذه صرخة  مهنية  آفاقا  أمامهم  ويفتح  الشعب  بأبناء  ويرتقي 
وطنيين مغاربة عند فجر االستقالل م�ضى اليوم عليها قرابة 6 عقود 
ونحن ما نزال ندافع عن حق جميع فئات الشعب املغربي في التعليم 
الجيد الذي يسمح بالولوج لسوق الشغل، ال أن تنهشهم البطالة باسم 
زيف الخطاب حول الدفاع عن الهوية والخوف وعودة االستعمار، هل 

هناك في هذه القاعة من ال يدافع عن هويته وعن انتمائه لهذا البلد؟

اوسي لاورئيس:

السيد الرئيس، السادة النواب نستمعو لبعضنا ونحترمو املتدخل 
من فضلكم السادة النواب، السيدات والسادة النواب السيد الرئيس 

لكم الكلمة.

اونائبلاوسي لمحم لأب رارلرئيسلفريقلاألصاوةلقاملذاصر9:

ونحن ما نزال ندافع عن حق جميع فئات الشعب املغربي في التعليم 
الجيد الذي يسمح بالولوج لسوق الشغل أن تنهشهم البطالة باسم 
والخوف وعودة االستعمار،  الهوية  الدفاع عن  الخطاب حول  زيف 
هل هناك في هذه القاعة من ال يدافع عن هويته و عن انتمائه لهذا 
البلد، هذا أمرال يزايد فيه علينا أحد لنناقش التعليم أوال بعيدا عن 
األوهام، واسمحوا لي في البداية أن نسجل أننا نكاد أن نصاب بالخيبة 
واإلحباط ونحن نناقش منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ألننا 
تعبنا من التشخيص، وتعبنا من قول أننا وصلنا إلى حالة مرضية، لقد 
قالها جاللة امللك، في خطاب الذكرى 20 لثورة امللك والشعب بوضوح، 
قال جاللة امللك: »إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، 
خاصة بسبب إعتماد بعض البرامج واملناهج التعليمية التي ال تتالءم مع 
متطلبات سوق الشغل، فضال عن اإلختالالت الناجمة عن تغيير لغة 
التدريس في املواد العلمية، من العربية في املستوى اإلبتدائي والثانوي، 
العالي،  التقنية والتعليم  التخصصات  في  اللغات األجنبية  إلى بعض 
وهو ما يقت�ضي تأهيل التلميذ أو الطالب على املستوى اللغوي لتسهيل 
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متابعته للتكوين الذي يتلقاه«. انتهى كالم جاللته. إنه تشخيص دقيق 
من أعلى سلطة في البالد كذلك هي رسالة صريحة على أن الداء موجود 
وال يمكن نكرانه، لكن البعض يريد أن يعيدنا سنوات إلى الوراء بإسم 
الوطنية والقومية والهوية والحال أن معركتنا والحال أن معركتنا اليوم 
هي التفكير الجماعي بعيدا عن األنانيات ملواجهة معضلة التعليم بكل 
جرأة وشجاعة، من أجل نشر ثقافة املواطنة، وال يمكن ألي فكرة في 
الدون رفع مستوى  تنهض من  العدل واملساواة والقانون، أن  إقامة 
التعليم ورفع مستوى خريجيه، قصد الوصول إلى مجتمع التكنولوجيا 

واملعرفة واملعلومات.

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،

ضيعنا وال نزال الكثير من الوقت في مناقشة صغائر األمور في حين 
ال نحتاج سوى إلى شجاعة سياسية ملواجهة معضلة التعليم، ولكن مع 
كل األسف ابتلينا بحكومة تريد ممارسة املعارضة الشعبوية بحثا عن 
بعض األصوات دون أن تبالي أننا ضيعنا حق أجيال كاملة في التمكن 

من مفاتيح العلم.

من هذه املنطلقات انخرطنا في فريق األصالة واملعاصرة، منذ البداية 
في مناقشة مشروع قانون اإلطار هذا من مبدأ شعورنا باملسؤولية ومن 
موقع تقديرنا بكون التعليم مسؤولية مشتركة وموضوع يهمنا جميعا 
كوطن وكمواطنين، يهم حاضر املغرب ومستقبله يهمنا كشعب متعدد 
الثقافات، يطمح لحضور دولي وإقليمي على جميع مستويات الفكر 

والبحث العلمي.

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

البد من التذكير كذلك بأن جميع املغاربة يعتبرون قضية التربية 
والتكوين القضية الوطنية األولى بعد قضية وحدتنا الترابية والنظام 
التعليمي يبقى من منظورنا كفريق األصالة واملعاصرة املحدد األسا�ضي 
حياته  مشروع  وتفعيل  لبلورة  املواطنين  وإعداد  لتأهيل  والجوهري 
املمتد على مجموعة من املستويات سواء منها الفكرية واإلجتماعية 
واإلقتصادية، فارتقاء والفقر واملجتمع رهين بجودة ونجاعة منظومة 
أنه ومن منظورنا يجب أن  إلى  التربية والتكوين ومخرجاتها، إضافة 
التنموي  للنموذج  الفقري  العمود  والتكوين  التربية  منظومة  تشكل 
البرملاني  الدخول  امللك، خالل  جاللة  بلورته  إلى  دعا  الذي  املنشود 
أكتوبر 2017، القادر على تحقيق شروط العدالة اإلجتماعية والحد من 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية، لذلك فمساهمة فريقنا في هذا النقاش 

تستمد مرجعيتها من:

أوال-من روح دستورنا وال سيما الفصول 31، 32، 33، 71 والتي 
يتحدث مضمونها عن التزام الدولة في تمكين املواطنين من الحصول 

على تعليم عصري موصل الولوج وذي جودة؛

الخطب  خالل  من  اإلطار  هذا  في  امللكية  التوجيهات  من  ثانيا- 
امللكية، وهنا أحيل الجميع على خطاب العرش 2017، خطاب ثورة 

امللك والشعب 2000، لسنوات 2012، 2013، 2018، خطاب عيد 
العرش 2015، مخرجات املجلس الوزاري املنعقد بالعيون2016، هذه 
التوجيهات ما فتئ جاللته من خاللها يدعو كافة الفاعلين إلى اإلنكباب 
على الرقي بنظامنا التعليمي، وكذلك إيجاد الحلول الناجعة ملالءمة 
التكوينات مع سوق الشغل، والنأي بهذا الورش اإلستراتيجي عن كل 
املزايدات السياسية واأليديولوجية خصوصا في ما يتعلق بالهندسة 

اللغوية وبلغة التدريس ال سيما في املواد العلمية والتقنية؛

فإن  املؤسسات،  دولة  ترسيخ  بضرورة  إيماننا  من  ثالثا-انطالقا 
الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2015-2030 التي تم إعدادها من طرف 
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2015، تعتبر كذلك 
مرجعا ومنطلقا، تعتبر كذلك مرجعا ومنطلقا ملساهمتنا، حيث أكدت 
هذه الرؤية على إلزامية التعليم األولي اإلنصاف الهندسة اللغوية مهن 

التربية والتكوين؛

رابعا-مرجعيتنا الفكرية املتمثلة في الديمقراطية اإلجتماعية والتي 
تجعل من مبدأ اإلنصاف والتضامن والعدالة اإلجتماعية والحق في 
التعلم واإلرتقاء لكل املواطنين إحدى ركائزها، وتجعل من قيم الحداثة 
القيم  على  واإلنفتاح  اإلنسان  لحقوق  تام  احترام  في  البارز  عنوانها 

الكونية.

اوسي اتلاوساد9لاون ابلاملحترمين،

مشروع  على  للتصويت  اليوم  فيه  نجتمع  الذي  السياق  إن 
الجميع  51.17 هو سياق خاص وغير مسبوق، يضع  القانون اإلطار 
العام  للرأي  ويكشف  واملواطنين،  الوطن  اتجاه  مسؤولياته  أمام 
اليوم  إننا  الفاعلين،  بعض  لدى  املواقف  وزيف  التناقضات  حجم 
اإلنصاف  مغرب  الغد  مغرب  بناء  معركة  في  مفصلية  محطة  أمام 
والعدالة االجتماعية، مغرب يتسع للجميع، مغرب يضع فيها الفاعلون 
اعتبار، بعيدا عن كل مزايدة  الوطن فوق أي  السياسيون مصلحة 

سياسية تروم فقط ربحا انتخابيا ضيقا.

لقد تابعنا في فريق األصالة واملعاصرة كل املحطات التي مر منها 
مسار إنتاج مشروع قانون اإلطار 51.17 الذي يتوجه اليوم بتواجدنا 
داخل هذا املجلس املوقر للتصويت عليه، الذي يتوج اليوم بتواجدنا 
داخل هذا املجلس املوقر للتصويت عليه، وبالفعل لقد انخرطنا إيجابا 
في هذا املسار منذ الوالية البرملانية السابقة من خالل التصويت على 
والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  للمجلس  املنظم   115.12 القانون 
للتربية  االستراتيجية  بالقضايا  تعانى  استشارية  كمؤسسة  العلمي 
والتكوين كما نص ذلك دستور 2011 في الفصل 168 والتي واكبناها 
بصدق وانسجاما مع مواقفنا في إنضاج الرؤية االستراتيجية 2015-

بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  أن  للتاريخ  نسجل  واليوم   ،2030
النواب رغم تموقعه اإلرادي في املعارضة الصريحة، إال أنه انخرط بكل 
إيجابية ومسؤولية في تجويد هذا املشروع القانون والتصويت عليه 
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إيمانا منا بأن قضية التربية والتكوين بمختلف أبعادها يجب تحصينها 
وإبعادها عن كل خالف سيا�ضي وإيديولوجي، ياك السيد الوزير صحيح، 
وأن مسلسل اإلصالح يجب أن يتجاوز كذلك الزمن السيا�ضي، وهذا 
في تقديرنا هو جوهر وروح هذا املشروع القانون اإلطار خالفا للميثاق 

الوطني للتربية والتكوين الذي كان يفتقر للطابع اإللزامي.

إننا نتأسف اليوم لسلوك بعض املكونات التي جعلت من محطة 
التصويت على مشروع القانون اإلطار فرصة لتصريف الحالة النفسية 
لبعض قياداتها إلى داخل هذا املجلس، حيث اتضح بامللموس للرأي 
العام أن األهم بالنسبة لهؤالء ليس هو املصادقة على مشروع القانون 
من عدمه من طرف البرملان، بل هو املصادقة عليه من طرف البرملان 
دون تصويتهم اإليجابي عليه، وهذا في تقديرنا هو تعبير صريح من جهة 
أن الوازع االنتخابي فرض نفسه في هذه املحطة أكثر من أي �ضيء آخر، 
ومن جهة أخرى أن فشل كل مبادرات اإلصالح بشكل عام سببها هو أن 
الفاعلين املسؤولين عن هذا اإلصالح غير معنيين بمخرجاته. إن قدرنا 
عند كل محاولة لإلصالح عبر التحديث واالنخراط في بناء مغرب الغد 
تصطدم دائما مع األسف مع إصرار البعض على أدلجة هذا اإلصالح 
ورهنه بمصالح انتخابية ضيقة، مما يضيع على املغرب واملغاربة زمنا 
مكلفا ستؤدي ثمنه واألجيال املقبلة، وعلى سبيل املثال وللتذكير فقط 
أذكر بالسياق الذي واكب ورش إصالح مكانة املرأة من خالل اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

إن مشروع القانون اإلطار ال يختزل كما أراد له البعض في املادتين 
2 و31 املتعلقتين بموضوع التناوب اللغوي ولغات التدريس، بل حمل 
مجموعة من النقط اإليجابية كاإلصالح الجامعي عبر اقتراح تجميع 
املؤسسات الجامعية تحت مسؤولية قطاع التعليم العالي فقط، بل 
بدل تشتتها بين مجموعة من القطاعات الحكومية، وتحدث كذلك على 
ضرورة الرفع من مكانة األسرة التعليمية واملوارد البشرية للمنظومة، 
وكذلك عن تصور الحكومة ألجرأة تطوير املناهج واملضامين الدراسية، 
كما جاءت بذلك الرؤية االستراتيجية، وكذلك الرفع من مكانة اللغة 

العربية في منظومة التربية والتكوين.

أما فيما يتعلق بموضوع لغات التدريس كما يشهد الرأي العام، 
فإن موقفنا كان صريحا وإيجابيا وواضحا منذ البداية، وكنا قد رفعنا 
السقف عاليا حيث طالبنا بتدريس كل املواد العلمية والتقنية بإحدى 
اللغات األجنبية دون تحديدها ولم نقتصر فقط على الدفع بتدريس 

بعض املضامين أو املجزوءات أو املواد بإحدى اللغات األجنبية.

إننا ال نزايد على بعضنا البعض عند الحديث عن مكانة اللغتين 
العربية واألمازيغية في منظومة التربية والتكوين، ألنها مكفولة أصال 
بدستور اململكة، وهنا اسمحوا لي أن أذكر في هذا الباب بموقف فريق 
القانون  والتصويت على مشروع  املناقشة  واملعاصرة خالل  األصالة 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  يتعلق   ،26.16 التنظيمي 
لألمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة 

باملجلس  املتعلق   04.16 التنظيمي  القانون  ومشروع  األولوية،  ذات 
الوطني للغات والثقافة املغربية.

مفهوم  31 حول  واملادة   2 املادة  وجوهر  روح  فإن  تقديرنا،  وفي 
التدريس، هو تعبير صريح عن فشل تعريب  اللغوي ولغات  التناوب 
الثمانينيات،  نهاية  مع  انطلق  الذي  والتقنية  العلمية  املواد  تدريس 
ورغبة في جعل القطاعين العام والخاص ملنظومة التربية والتكوين، في 
نفس مستوى الجودة، ورغبة أكيدة كذلك في مالءمة منظومة التربية 
والتكوين لحاجيات سوق الشغل، وليس كما أراد البعض ايهامنا، أنه 
تنكر وضرب ملكانة اللغة العربية، التي لن نتردد في الدفاع عن مكانتها 

كلغة رسمية إلى جانب اللغة األمازيغية، مهما كلفنا األمر.

اسمحوا لي السيد الوزير أن أجدد التأكيد على موقفنا حول قضية 
التربية والتكوين، التي أكدنا دائما أن املدخل الحقيقي إلصالح هذا 
أي  التعليمي،  لنظامنا  العميقة  املراجعة  في  جهة  من  يكمن  الورش 
السياسة التعليمية ببالدنا، وليس فقط اإلقتصار دائما عن الحديث 
حول منظومة التربية والتكوين، التي تعتبر فقط إطارا يستوعب نظامنا 
باعتباره ورشا  أخرى  التعليمية، ومن جهة  التعليمي وروح سياستنا 
مجتمعيا بامتياز في مدى قدرتنا على إرساء مبادئ العدالة اإلجتماعية 
في بالدنا، وجعل الفاعلين في اإلصالح معنيين بشكل مباشر بمخرجات 

هذا اإلصالح.

وقبل أن أعطي الكلمة لزميلتي السيدة النائبة املحترمة األخت أمال 
عربوش، أختم بالشكر، بتقديم الشكر الجزيل لجميع مكونات املجلس 
الذين انخرطوا بكل جدية في الدفاع وفي إخراج هذا الورش الكبير، هذا 
القانون املهم لوطننا. شكرا للسادة رؤساء الفرق، والشكر الحار لفريق 
أبان عن روح اإلنضباط وروح املسؤولية،  الذي  األصالة واملعاصرة 
فشكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. الكلمة لألخت 

عربوش.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، املتدخل الثاني الكلمة للسيدة النائبة أمال 
عربوش.

اونائبةلاوسي 9لأماللعرب ش:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راءلاملحترم ن،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

أتابع مناقشة مشروع قانون اإلطار 51.17 املتعلق بمنظومة التربية 
التكوين البحث العلمي بإسم فريق األصالة واملعاصرة، في الشق املتعلق 

باملناقشة العامة لهذا املشروع، والتي تنقسم إلى قسمين:

مشروع  هذا  إخراج  في  املعتمدة  واملنهجية  الشكل  في  مالحظات 
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القانون اإلطار من جهة، ومن جهة أخرى املالحظات املرتبطة بمضمون 
هذا املشروع.

فمن حيث الشكل واملنهجية، هناك أسئلة عديدة تفرض نفسها، 
سنقتصر على طرح بعضها.

الحكومة  هذه  قد شرعت  تكون  أن  يستقيم  األول: هل  السؤال 
وسابقتها في أجرأة الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030 اللي صدرت في 
2015، ونحن لم نشرع في دراسة مشروع قانون اإلطار إلى اآلن، أي 
بعد مرور ثالث سنوات وما يزيد إيال ما قلناش أربع سنوات مع التعثر 
الحاصل عن صدور الرؤية اإلستراتيجية، أي بعد م�ضي 1/5)خمس( 
املدة الزمنية التي خصصت لتنزيل الرؤية اإلستراتيجية برمتها، فمن 
يتحمل املسؤولية، مسؤولية هدر هذا الزمن اليوم، وملاذا التأخر ملدة 

ثالث سنوات وما يزيد؟

السؤال الثاني، ملاذا كان كل هذا التأخر في املدة؟ كاين تأخر آخر 
متعلق باملدة القائمة بين تاريخ اإلحالة ديال الحكومة لهاد املشروع 
املصادقة  تاريخ  وبين   ،2018 شتنبر   5 هو  اللي  النواب  مجلس  على 
عليه اللي هو اليوم 22 يوليوز 2019 بمجلس النواب، أي بمدة تقارب 
مما  الرغم  على  واإلتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  بأن  علما  السنة، 
عرفته من نقاشات ساخنة بداخلها، من تعثرات في اجتماعاتها، إال 
أنها في املجموع استغرقت مدة ثالثة أشهر ونصف، استطاعت إنهاء 
7 اجتماعات احتضنت فيها مناقشة تفصيلية ملشروع  أشغالها عبر 
قانون اإلطار، لكن لألسف دون أن تحضر الروح التوافقية لدى بعض 
الفرق النيابية املحسوبة على األغلبية الحكومية ودون استحضار هذه 
األخيرة للمصلحة الوطنية العامة الكامنة في ضرورة التخلص من نزعة 
الحاجة  اإلعتبار  بعين  األخذ  ودون  والهوياتية،  السياسية  املزايدات 
املجتمعية امللحة في إصالح منظومة التربية والتكوين، وهو ما كان من 
بين أسباب اتخاذ رئيس اللجنة قرار تأجيل البت في مشروع، وبالرغم 
من ذلك، وتفهما منا كمعارضة للوضع الحرج والنفق املظلم الذي آل 
إليه القانون اإلطار هذا، استبشرنا خيرا حين بادر رئيس الحكومة بفتح 
دورة استثنائية خاصة باملوضوع في شهر أبريل من هذه السنة، بمرسوم 
الحكومة  تسقط  أخرى  مرة  لألسف  لكن  محدد،  أعمال  وبجدول 
وأغلبيتها في محظور عدم االلتزام بواجب إنجاح هذه الدورة، بحيث لم 
تبدل فرق األغلبية أي مجهود للتوصل إلى حلول في ما بينها بخصوص 

توحيد املواقع؛

أساليب  كل  نتفهم  قد  املعارضة  كفريق  نحن  الوزير،  السيد 
الفرق  يمارسه على  أكثر أن  أو  الذي يمكن لفريق  الضغط وأشكاله 
النيابية األخرى داخل املؤسسة التشريعية بخصوص بعض القضايا 
املطروحة للنقاش، وقد نتفهم كذلك أي محاولة للدفع بالنقاش في 
اتجاه االنسداد أو )البلوكاج( من أجل تسييد موقفه داخل االجتماعات 
والجلسات، ولكن أن يكون األمر مرتبطا باالرتباك األغلبي داخل أشغال 
اللجنة وبالتصويت تارة بنعم وتارة أخرى بال، وأن يصل هذا االرتباك 

إلى درجة عدم القدرة على توحيد املوقف داخل الفريق الواحد، فهذا 
ما ال يمكن فهمه إال في إطار غياب عنصر االنسجام لدى فرق األغلبية 
وهو ما يسقط البالد في مطبات ذات عواقب وخيمة ،أقلها هو أن نخلف 
املوعد مع التاريخ، أن نخلف املوعد مع التاريخ فيما يخص اإلصالحات 
الحيوية التي ينبغي مباشرتها اليوم قبل غد، هذا دون الحديث طبعا 
على أن املشروع هو من اقتراح األغلبة الحكومية وهو متفق عليه من 
طرف مكوناتها، وقد تم تقديمه أمام أنظار جاللة امللك في مجلس وزاري 
وعلى هذا األساس تمت إحالته على البرملان قصد املصادقة عليه، فهل 
يعقل السيد الوزير أن يكون صاحب املشروع هو نفسه املعترض عليه 
واملعرقل لعملية املصادقة عليه؟ وهل بمثل هذه املمارسة يمكننا إرجاع 
الثقة في العمل السيا�ضي ومصالحة املواطنين واملواطنات مع السياسة 
وتشجيعهم على اإلنخراط في العمل الحزبي والسيا�ضي؟ وهنا أذكركم 
بجواب رئيس الحكومة من هذا املنبر على تساؤالت مجموعة من الفرق 
حين تعثر املشروع داخل للبرملان، قال لنا بالكلم بالحرف أن املشروع راه 
عندكم أنتما املسؤولين عن تعثره، وكأن املشكل مشكل البرملان وفقط، 
ككل،  للدولة  الكبرى  لإلختيارات  محددا  يعتبر  الذي  املشروع  هذا 
وتوجهات املنظومة التعليمية اليوم يفرض إستقالة رئيس الحكومة، 
ملاذا؟ إذ كيف لرئيس حكومة يرفض حزبه أو ما نطق اآلن أن مصلحة 
املشروع  هذا  يتضمن  الذي  اإلستراتيجي  اإلختيار  مع  تتعارض  حزبه 

الكبير، أن يشرف على تنفيذه، كيف ذلك؟

العبارة التي نطقت اآلن نتسائل حولها، كيف ملصلحة حزب أن 
تتعارض مع مصلحة الوطن؟ دستوريا املفروض أن األحزاب، أحزاب 
وطنية، وبالتالي فال يستصاغ أن تكون هناك مسألة حزبية تتعارض مع 

مصلحة الوطن.

من ناحية املضمون السيد الوزير، فيما يتعلق بمالحظات فريق 
األصالة واملعاصرة في مضمون مشروع القانون اإلطار، لدينا مجموعة 

من األسئلة تفرض نفسها.

السؤال األول، يتعلق بتمويل أجرأة وتنزيل الرؤية االستراتيجية، 
فكل إصالح كيفما كان يتطلب كلفة مادية ومعنوية ولكن لحد اآلن لم 
نسمع سواء على لسان املجلس األعلى أو غيره أية توقعات وتقديرات 
2015-2030، بصيغة  الرؤية االستراتيجية  تفعيل  كلفة  مالية حول 
أخرى مبسطة، كم هي كلفة تفعيل الهندسة اللغوية، وما هي كلفة 
االرتقاء بمهن التدريس؟ وما هي كلفة الحد من الهدر املدر�ضي؟ وما هي 
كلفة تعميم التعليم األولي مثال؟ في هذه الحالة وفي ظل غياب أجوبة 
واضحة وشفافة بخصوص هذه األسئلة، ستبقى هذه الرؤية مجرد 

إنشاء وحبر على ورق.

السؤال الثاني، مباشرة من املادة 2 عبر ما اصطلح عليه بالتناوب 
اللغوي كانت في الصيغة األولى للمشروع، تفوح رائحة ... أن اإلشكال 
املطروح ألكثر من 60 سنة لم يحله هذا القانون إذا لم يتم تنقيحه 
وتعديله ألنه ال معنى ألن يتضمن هذا القانون جملة من قبيل تعليم بعض 
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املضامين أو املجزوئات في بعض املواد، وهذا ما عبرنا عنه في مناقشتنا 
داخل اللجنة أنه يعبر عن غياب القدرة على الحسم في املوضوع وتأجيله 
إلى أجل غير مسمى، لذلك أثناء تقديم تعديالتنا وتفاعلنا داخل اللجنة، 
أصررنا على أن التنصيص الصريح على تدريس املواد العلمية والتقنية 
باللغات األجنبية هو الكفيل بسد باب التأويالت بخصوص هذه املادة، 
وهو ما كنا نؤكد عليه في كل املناقشة التفصيلية، نظرا إلدراكنا كفريق 
بأن ضبط املفاهيم واملصطلحات أمر ال ينبغي التساهل فيه ألنه يخص 

جوهر املوضوع.

السؤال الثالث، بالنسبة للبرمجة الزمنية لتفعيل بعض مضامين 
هذا املشروع القانون تبقى غير واقعية والترتكز على أية دراسة قبلية 
وعلمية تأخذ بعين االعتبار إكراهات العمل املشترك بين املؤسسات، 
وكذلك اإلكراهات املالية، وال يستقيم أن نجازف ببرمجة زمنية مشتتة 

بين مدد ما بين 3 سنوات وأخرى 6 سنوات دون انسجام بين املشاريع.

السؤال الرابع، يبقى التساؤل مطروحا دائما إلى أي حد سيساهم 
هذا املشروع قانون في استعادة املجتمع لثقته في املدرسة والجامعة 
التعليم  بين  توازن  العمومي بشكل عام؟ وهل سيتم خلق  والتعليم 
العمومي والخصو�ضي؟ أم على النقيض من ذلك ال قدر هللا سنضيع 

سنوات أخرى على املغاربة.

التساؤل الخامس، يحيل هذا املشروع القانون اإلطار على العديد 
من النصوص التنظيمية والدالئل املرجعية واملواثيق التعاقدية وهو ما 
يشكل في رأئنا عائقا للمؤسسة التشريعية في الضبط األمثل ملقتضيات 
القانون اإلطار، وهو دائما ما يحيلنا على التسؤل الذي يطرح عادة 
واإلدارة،  البرملان  مؤسسة  بين  التشريع  مستوى  على  التداخل  وهو 
ثم تأخرتعثر ملس األجرأة ديال هاد املشروع قانون اإلطار في السنوات 

القليلة املقبلة.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

دائما في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون اإلطار، وبعد الحديث 
على املبادئ املوجهة ملساهمتنا في هذا النقاش، وكذلك السياق العام 
الذي يجري فيه هذا النقاش واملقاربة املعتمدة وضرورة الحسم في 
القضايا العالقة منذ االستقالل في هذا اإلطار، وبعد تقديمنا لبعض 
املالحظات األولية، سواء على مستوى الشكل أو املضمون. اسمحوا لي 
أن أقدم بعض التوجيهات املؤطرة لتصورنا في فريق األصالة واملعاصرة 
فيما يتعلق بإصالح النظام التعليمي في بالدنا، إذ نعتقد أن هذا النقاش 
هو مناسبة حقيقية لكل الفرقاء السياسيين من أجل بسط رؤيتهم 
يبدو موضوع  ما  تبقى على  التي  الجوهرية  القضايا  وتصورهم حول 

إختالف.

إننا نعتقد أن املدخل الحقيقي ألي إصالح لقضية التربية والتكوين 
في بالدنا، أن يكون املشرفون على هذا اإلصالح معنيون بشكل مباشر 

التربية  منظومة  منها  تعاني  التي  الكارثية  الوضعية  وأن  بمخرجاته، 
للتحوالت  ونتيجة  واملجتمع  الدولة  باألساس مسؤولية  هي  والتكوين 
التي تعرفها بالدنا في عدد من املستويات. إذن، فاملدخل  املجتمعية 
الحقيقي لإلصالح يبقى مقاربة شمولية غير منحصرة داخل القطاع 
الوزاري املعني بقضية التربية والتكوين، بل هي قضية مجتمع برمته، 
ففي غياب عدالة إجتماعية وطموح مجتمعي مشترك، مشترك للفعل 
على  املرافعة  إن  مؤجال، حيث  فيه  واالنخراط  اإلصالح  تملك  يبقى 

اإلصالح تشترط تملك اإلصالح.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

تعبر  والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح  العريضة  الخطوط  إن 
2015-2030 أو ما يعرف بمدرسة الجودة  عنها الرؤية اإلستراتيجية 
واإلنصاف واإلرتقاء بالفرد واملجتمع، هذه الرؤية التي نعتبرها منتوجا 
مغربيا متوافقا عليه من طرف كل الحساسيات في املجتمع املشكلة 
للمجلس األعلى للتربية والتكوين. وإننا لسنا اليوم من خالل مناقشة 
نحن بصدد  ما  بقدر  لإلصالح،  تصور  مناقشة  املشروع بصدد  هذا 
وخارج  داخل  من  الفاعلين  كل  بمضامينه  يلزم  إطار  قانون  إنضاج 
وعمق  بنفس  و  السيا�ضي  الزمن  عن  النظر  بغض  وذلك  املنظومة، 

إستراتيجي، وليس بنفس إجرائي أو أي عمق إيديولوجي.

وكما تحدثت سلفا، فإن املداخل األساسية إلصالح التعليم ببالدنا 
ترتكز باألساس على جودة املناهج واملضامين التربوية ولغة التدريس، 

وكذلك تمويل املنظومة.

فبخصوص املناهج واملضامين التربوية، فإننا نؤكد على أنه يجب 
أن تكون روح هذه املناهج واملضامين تعبيرا عن الطموحات املشتركة 
للمغاربة، تساهم في ترسيخ ثقافتهم واالعتزاز بالذات وأصالتهم وتحافظ 
على هويتنا املغربية األصيلة مع اإلنفتاح على القيم اإلنسانية النبيلة، 
قيم حقوق اإلنسان والتسامح والتضامن والحداثة، بعيدا عن كل ما 
يمكن أن يذكي الغلو والتطرف والحقد والكراهية والتنقيص من كرامة 
اإلنسان، فمن جهة أخرى نؤكد على أن املناهج التربوية يجب أن تأخذ 
بعين اإلعتبار املالءمة مع حاجيات سوق الشغل وأن تتم صياغتها بحس 
استباقي واستشرافي، ألن ال أحد يعلم اليوم كيف ستكون مهن الغد، وال 
سيما إذا أخذنا بعين اإلعتبار أن %40 من مهن اليوم ستندثر في العقود 

القليلة األخيرة.

ما  دائما  فإننا  والتكوين،  التربية  منظومة  تمويل  بخصوص  أما 
اعتبرنا ضرب مجانية التعليم أمرا غير مقبول لضمان حق جميع املغاربة 
في التربية والتعليم، لذلك صعب تفعيل املادة 48 وإن تعلقت برسوم 
التسجيل والتي تم طلب حذفها بطلب من جميع الفرق، والتي كانت 
تلزم األسر امليسورة بآداء رسوم التسجيل بالتعليم الثانوي التأهيلي 

وبالتعليم العالي، واستحالة هذا اإلجراء لسببين:
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ألنه يستحيل التعرف وضبط الئحة األسر امليسورة وغير امليسورة 
في غياب نظام رقمي عصري يضمن اإللتقائية بين كل هذه املؤسسات 
واإلدارة العمومية ، وفي ظل غياب سجل إجتماعي موحد، كما أن هذا 
املنطلق ال يستقيم أن نتحدث عن تفعيل رسوم التسجيل في غياب 
دراسة علمية تبرز القيمة املضافة لهذه العملية واإلجراء على مستوى 
الرفع من جودة التعليم، وكيف سيتم التعامل مع هذه املوارد على 
مستوى املركز أم على مستوى املؤسسات التعليمية في تفعيل مبدأ 
االستقاللية، كل هذا يزيدنا قناعة أن مقومات إنضاج وتفعيل إجراء 
كهذا تبقى غير حاضرة، سواء على مستوى الجامعي أو على مستوى 

التأهيلي الثانوي.

مع طلب حذف  الوزير،  السيد  لكم،  تفاعلكم  بإيجاب  ونسجل 
هذه املادة واإلبقاء على املجانية هي األصل، مع التنصيص على إحداث 

صندوق خاص لتمويل املنظومة.

أما بخصوص لغة التدريس، فإن موقفنا من املسألة يبقى منسجما 
مع التوجهات امللكية التي ما فتئ يعبر عنها جاللته في العديد من الخطب 
التي أشرنا إليها سابقا، وكذلك مع الوثائق املذهبية املؤسسة ملرجعيتنا 
الفكرية التي تؤكد على االعتزاز بأصالتنا مع االنفتاح على قيم الحداثة 

واملعاصرة.

إننا نؤكد في هذا اإلطار حرصنا الوثيق في الدفاع على مكانة اللغتين 
دستور  ذلك  على  ينص  كما  رسميتين  كلغتين  واألمازيغية  العربية 
اململكة، مع العلم على أن إحدى فقرات املادة 31 من هاد املشروع 
املتعلقة بمكانة اللغة األمازيغية كانت مبهمة وغير واضحة والتي عملنا 
على التأكيد على ضبطها وتدقيقها كذلك، باعتبارها لغة رسمية للدولة 
لجميع  للتواصل فقط ورصيدا مشتركا  لغة  الذات، ال  لغة مكتملة 

املغاربة بدون استثناء.

جل  خالل  من  واضحا  دائما  كان  التدريس  لغة  من  موقفنا  إن 
حيث  االستشارية،  أو  املنتخبة  املؤسسات  داخل  وممثلينا  موقفنا 
دافعنا وسندافع عن االنفتاح على اللغات األجنبية واعتمادها كذلك 
كلغة للتدريس بعض املواد، والسيما العلمية والتقنية منها، وهو ما جاء 
به منطوق مشروع هذا القانون اإلطار، وهنا نشير كذلك إلى ضرورة 
التدقيق وضبط ما اصطلح عليه بمفهوم التناوب اللغوي حتى ال يتم 
الخلط بين لغات التدريس في مادة بعنيها وهو األصل ولغات التدريس 

لنفس املادة وهو ما قد يفتح الباب على عدة تأويالت.

ال يجادل اثنان أن والدوافع واألسباب التي تؤدي باألسر إلى تسجيل 
أبنائها بمؤسسات التعليم الخصو�ضي هو مسألة االنفتاح على اللغات، 
وأكاد أجزم أنه ال يتواجد بيننا داخل هذه القاعة أو ربما قبة البرملان 
بأكمله من يسجل أبناؤه باملدرسة العمومية اللهم بعض االستثناءات 

التي تعد على رؤوس األصابع.

وفي األخير بقدر ما ننتقد بشكل إيجابي بعض مضامين هذا املشروع 

قانون اإلطار، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى املضمون، 
بقدر ما نسجل إيجابا بعض ما جاء به، خصوصا أهمية هذا املشروع، 
خصوصا أن عدد قوانين اإلطار املعتمدة في املغرب قليل وقليل جدا، 
كما أنه سيضع حدا للفو�ضى التدبيرية التي يعرفها القطاع من تناقض 
التي اعتمدت والتي كانت سببا في فشل  السياسات واالستراتيجيات 
السياسات اإلصالحية املتعاقبة ثم ما سيضفيه على مستوى االرتقاء 
بمهن التدريس وإعادة هيكلة منظومة التعليم، خصوصا على مستوى 
العلمي  البحث  مؤسسات  وتنظيم  العالي  التعليم  مؤسسات  تجميع 
البيداغوجي  بالنموذج  الرقي  إلى  تهدف  التي  الرافعات  من  وغيرها 

وبحكامة املنظومة.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

البد من أن أؤكد مرة أخرى باسم فريق األصالة واملعاصرة بأن 
مساهمتنا في هذا النقاش انطالقا من إيماننا بأن قضية التربية والتكوين 
الترابية والنهوض بها  هي قضيتنا الوطنية األولى بعد قضية الوحدة 
هومسؤوليتنا جميعا إلنضاج مقاومات املغرب املمكن، مغرب يتسع 
الحساسيات  كل  تنتفي  الحساسة  القضايا  هذه  مثل  وفي  للجميع. 
السياسية منها والفكرية والثقافية وهو ما يجعلنا أمام نداء الوطن، 
ومن هذا املنطلق نصوت باإليجاب على هذا املشروع في صيغته املعدلة 

الحالية، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

كميل  توفيق  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
باسم فريق التجمع الدستوري، نستمعو للسيد الرئيس.

اونائبلاوسي لت فيقلكميللرئيسلفريقلاوتجمعلاو ست ري:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يسعدني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في هذه الجلسة 
يتعلق   51.17 رقم  إطار  قانون  مشروع  ملناقشة  املخصصة  العامة 
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد التصويت عليه في لجنة 

التعليم والثقافة واالتصال.

بعد مسلسل من املناقشات املعمقة العامة والتفصيلية ومشاورات 
ومداوالت ماراطونية بين مختلف مكونات اللجنة، سعيا للتوصل إلى 
يتعلق  لكونه  اعتبارا  املشروع،  لهذا  وتوافقية  نهائية  صيغة  اعتماد 
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بموضوع حيوي يهم جميع املغاربة ويهم مستقبل البالد والعباد. وألنه 
أيضا يعتبر أول قانون إطار يناقش بالبرملان في ظل دستور 2011. ولكن 
املأمولين حول  الكلي  والتوافق  اإلجماع  يتحقق  لم  الشديد  لألسف 
جميع مقتضيات هذا املشروع، وتم التصويت عليه بالنتيجة املعروفة. 
وللتاريخ، فإن اإلعالم بجميع أصنافه تابع بإهتمام متميز جميع أطوار 
املناقشات واملداوالت التي خصصها مجلس النواب لهذا املشروع قانون 

إطار.

في  ودوره  املستقبلية،  وأبعاده  املشروع  هذا  واستحضارا ألهمية 
تكريس إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإن فريق 
التجمع الدستوري انكب منذ إحالته على مجلسنا في إعداد تصوره 
ومرتكزاته للمساهمة الفعلية في املناقشة التي يستحقها هذا املشروع، 
وذلك في ظل سياق عام يتصف بجملة من املحددات املوجهة واملؤطرة 

ملضامين هذا املشروع. وتتجلى في اإلعتبارات اآلتية:

واألحكام  املبادئ  من  ملجموعة  يستجيب  املشروع  هذا  إن  ..1
التي جاء بها دستور 2011، إما بصفة مباشرة أو ضمنية. نذكر منها ما 
تضمنته الفصول 31، 32 و71 من مرتكزات أساسية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي. إضافة إلى أحكام أخرى موزعة على 
فصول دستورية مختلفة، لها عالقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، 
قانون  املشروع  هذا  وفلسفة  وأهداف  مبادئ  خالل  من  وملموسة 

اإلطار.

تجاوب هذا املشروع مع الخطب امللكية السامية واملسلسلة  ..2
منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2018، واملخصصة ألولوية إصالح قطاع 
التربية والتعليم والتكوين واملدرسة والبحث العلمي. وتشكل لدينا، هذه 
الخطب امللكية، مرجعية وخارطة طريق لتحديد األولويات واملبادئ 
واألهداف املؤطرة إلصالح هذا القطاع، في انسجام وتناغم مع توجهاتنا 
والتنمية  املجتمعية واإلقتصادية  التحديات  اإلستراتيجية، ومواجهة 
املحلية الوطنية والدولية. ولم يعد أمامنا أي مبرر لهدر الوقت للشروع 
اإلختالالت  تشخيص  أصبح  أن  بعد  املطلوبة،  اإلصالحات  تنزيل  في 
واألعطاب جليا ومكشوفا، وبعد أن بادر صاحب الجاللة نصره هللا 
إلى دق ناقوس الخطر وتوجيه دعوة للقيام بوقفة مساءلة الضمير، 
والعمل على إعادة بناء املدرسة وتأهيلها على أسس حديثة ومرجعية 

عصرية ومنفتحة.

وثيقة  تضمنتها  التي  الوجيهة  للتوصيات  والتكريس  العمل  ..3
الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2015-2030، التي قدمها املجلس األعلى 
عليها  وصادقت  جاللته،  وأقرها  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية 

الحكومة املغربية.

عليها،  املصادق  الدولية  واملواثيق  اإلتفاقيات  استحضار  ..4
ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وحقوق اإلنسان. وعلى 
الجنسين،  بين  واملساواة  واملرأة،  الطفل  من  كل  حقوق  الخصوص 

أي  على  التمييز  وعدم  الخاصة،  والوضعيات  اإلعاقة  ذوي  وحقوق 
أساس.

واملخرجات  التقارير  مختلف  اإلعتبار  بعين  أخذنا  كما  ..5
واملؤسسات  الهيئات  مختلف  عن  الصادرة  واملالحظات  والتوصيات 
الوطنية املعنية بالقطاع كل من موقعها، ونخص بالذكر وثائق املجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولجانه الدائمة، بدءا من التقرير 
التحليلي املتعلق بتقييم تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 
2007، وصوال إلى وثيقة الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2030-2015، 
تقارير وتوصيات املجلس األعلى للحسابات والعروض الدورية للرئيس 

األول للمجلس أمام البرملان؛

امللحة  مجتمعنا  وحاجيات  متطلبات  مع  والتجاوب  التفاعل   .6
واملعبرة عن إلتقاء إرادات مختلف مكونات األمة ومختلف الفاعلين 
واملهنيين  والثقافيين  واإلجتماعيين  واإلقتصاديين  السياسيين 
واإلعالميين، من أجل إصالح املدرسة املغربية وتأهيلها وتجديدها آلداء 
أدوارها ورسالتها النبيلة في مجاالت التربية والتعليم والتكوين واإلرتقاء 

بالفرد واملجتمع؛

في  الناجحة  الدولية  والتجارب  التحوالت  وتوظيف  استحضار   .7
مجاالت التربية والتكوين واملناهج املعرفية والبحث العلمي واإلبتكار، 
وما يوفره التقدم التكنولوجي والرقمي من فرص ومقارنات في تملك 
املعرفة واللغات الحية وتطوير القدرات الذهنية والتفكيرية لألجيال 

القادمة، واستشراف اآلفاق املستقبلية.

اوسي لاورئيس،

إن العجز املتراكم الذي واجهه مسلسل ومحاوالت إصالح املدرسة 
سياسية  إلرادة  غياب  وفي  عقود،  منذ  املغربية  واملدرسة  والتعليم 
مسؤولة وجرأة في تحمل مسؤولية اإلصالح ونتائجها، وفي غياب خيط 
ناظم لهذه املحاوالت اإلصالحية املتعثرة، كان من بين العوامل املعيقة 
لتحقيق تنمية كافية ومستدامة، وفي النقص الصارخ في التربية وجودة 
الرأسمال البشري الالزمين لتطوير اإلقتصاد اإلجتماعي وإنتاج الثروة 
وخلق فرص الشغل وضمان رفاهية غالبية املواطنين وعيشهم الكريم.

التربية  منظومة  بإصالح  للتعجيل  املوضوعية  األسباب  من  وإن 
والتكوين وتحديثها ومالءمتها مع متطلبات النمو والتنمية اإلقتصادية 
استنفذ  قد  الحالي  التنموي  النموذج  كون  والبيئية،  واإلجتماعية 
واملؤسسات  املدرسة  وأن  الواقع،  بحكم  متجاوزا  وأصبح  أغراضه 
التربوية والتكوينية والبحث العلمي والتطور التكنولوجي كلها عناصر 
أساسية وحاسمة في صياغة أي نموذج تنموي جديد نسعى إلى اعتماده 
ملستقبل املغرب واألجيال القادمة، وأي نموذج تنموي جديد ينطلق 
ويتأسس على إصالح جذري ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
وهيكلة حديثة للمدرسة املغربية، مدرسة العدالة اإلجتماعية وتكافؤ 
الفرص في التحصيل املعرفي واللغوي واإلنصاف والجودة واإلرتقاء، 
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وحجر الزاوية في صياغة نموذجنا التنموي املرتقب هو إصالح منظومة 
املؤهلة  واألطر  الكفاءات  أجيال جديدة من  وإنتاج  والتكوين  التربية 
بإعداد  التنموية،  ملواكبة مختلف إستراتيجياتنا وبرامجنا ومشارعنا 
وروح  النفس  على  اإلعتماد  بمقومات  وتسليحها  البشرية  املوارد 
املبادرة والثقة في الذات والتكيف مع مختلف الظروف اإلقتصادية 
واإلجتماعية، واقتناص الفرص املتاحة في ظل مناخ مشحون باملنافسة 

الشرسة والرقمنة والثورة االتصالية العابرة للحدود.

وفي ظل السياقات املختلفة واألجواء الوطنية املشحونة بالنقاشات 
بعاميتها  واللغوية  اللغوية  والهندسة  التدريس  لغات  حول  املفتوحة 
وراقيتها تمت إحالة مشروع قانون إطار رقم 51.17 بتاريخ 6 سبتمبر 
2018 وإلى غاية انعقاد الدورة االستثنائية األخيرة، لم ينقطع النقاش 
حول القضايا الجوهرية والحاسمة املتعلقة بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، نقاش قديم ومستمر ومتجددة ومتراكم، سواء داخل 
املختلفة  املبادرات  إلى  املختصة  اللجنة  من  انطالقا  املوقر  مجلسنا 
بمختلف مكونات املجلس في شكل أيام دراسية ومذكرات واستقباال 
لفعاليات مهنية ومجتمعية، وتحاليل صحفية وإنصات لنبض الشارع 
وتسجيل ردود األفعال املعبر عنها في الساحات العمومية واإلعالمية 

وغيرها.

إيجابية مع هذا  التجمع الدستوري تفاعلنا بكل  في فريق  ونحن 
الزخم والدينامية املجتمعية للمساهمة في إغناء مضامين هذا املشروع، 
باعتباره وثيقة مرجعية مؤطرة ملستقبل منظومتنا التربوية والتعليمية 
أفق  في  والبعيد  واملتوسط  القصير  املدى  على  والعلمية  والتكوينية 
سنة 2030 وما بعدها، على اعتبار أن هذا القطاع يعد رافعة أساسية 
لتحقيق التنمية املستدامة وقيادة التحول املجتمعي املنشود وضمان 
جودة وفعالية ونجاعة مختلف األوراش اإلصالحية، واالستراتيجيات 
في مسيرتها  بالدنا  عليها  تراهن  والتي  القطاعية  واملخططات  الوطنية 
التنموية املتجددة واملنفتحة على محيطنا املباشر واملرتكزة على هويتنا 

الراسخة بكل ثقة وهدوء.

كبيرا  مجهودا  بذل  اللجنة  في  وممثليه  مكوناته  بجميع  فريقا  إن 
ومساهمة في النقاش والتعديالت والحلول املمكنة لحصول التوافق 
حول هذا املشروع، وذلك بكل شجاعة ومسؤولية سياسية وتاريخية 
رفقة جميع املكونات األخرى ملجلسنا املوقر، لبلورة وثيقة أساسية 
ومرجعية إلصالح منظومتنا التربوية والتعليمية والتكوينية تصلح لبناء 
مشروع  مضامين  من  انطالقا  واملستقبلية،  الحالية  اآلجيال  عقول 
قانون إطار املوزعة على 10 أبواب و60 مادة مشكلة ملضمونه ومتضمنة 
ملجموعة من املبادئ واألهداف والوظائف واملكونات والهياكل واآلليات 
مجملها عن جوهر  في  تعبر  والتكوينات،  والبرامج  املنهجية  واملداخل 
هذا القانون الهادف إلى إقامة أسس وقواعد مدرسة حديثة مفتوحة 
األبواب أمام جميع املغاربة، لالستفادة من اإلعداد والتأهيل لرأسمالنا 
البشري وفق مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والجودة، الضامنة لتحقيق 

االرتقاء بالفرد وتقدم املجتمع برمته.

فعال كنا أمام قضايا جوهرية لم يكن من السهل فيها من حيث 
املوقف.

اوسي لاورئيس:

السادة النواب...

اونائبلاوسي لت فيقلكميللرئيسلفريقلاوتجمعلاو ست ري:

لم يكن من السهل الحسم فيها من حيث املوقف منها، دون األخذ 
بعين االعتبار موقف مكونات وحساسيات مجلسينا أغلبية ومعارضة، 
كان هاجسنا هو التوصل إلى قناعات مشتركة وتوافقات حول صيغ 
القضايا األساسية كاملجانية  البرملانية من هذه  معبرة عن مؤسستنا 
وتمويل التعليم والهندسة اللغوية ولغة تدريس املواد العلمية والتقنية.

املشروع  هذا  وقضايا  مضامين  مناقشة  في  فريقنا  مساهمة  إن 
الوطني الهام وفي إغنائه بالتعديالت واالقتراحات، لم يكن بمعزل عن 
امللحة  والحاجيات  االجتماعية  الحركة  مع  والتفاعل  الشارع  نبض 
واملستعجلة لألسر املغربية، مستندين في ذلك إلى مضامين دستور سنة 
2011 وروحه، وإلى قراءة مسؤولة في متطلبات اإلنفتاح على محيطنا 
الحضري والثقافي واملعرفي، وفي انسجام وتوازن مع هويتنا الراسخة 
اإلقتصادية  أبعادها  جميع  في  بالدنا  ومصالح  املشتركة،  وذاكرتنا 
أو  إيديولوجي  تعصب  دون  وذلك  والبيئية،  والثقافية  واإلجتماعية 
انغالق فكري، وبكل صدق تعاملنا بكل موضوعية وواقعية غير مخلة 

بتوجهاتنا وقيمنا الحضارية وثوابتنا الوطنية.

إننا مدركون منذ البداية كما أسلفنا القول، بأننا أمام ورش اإلصالح 
الكبير لفائدة أبنائنا وبناتنا أينما كانوا وكيفما كانوا، إصالح يؤهلهم 
جميعا بكل إنصاف ومساواة، ويمكنهم من تملك مستقبلهم، وتحقيق 
ذاتهم وبناء شخصيتهم ملواجهة متطلبات املراحل القادمة، مسلحين 
الكريم، والتعايش املجتمعي  العيش  بتكوين وإعداد وتأهيل لضمان 
السليم في ما بينهم، ومع غيرهم من أقرانهم بكل اقتدار وإثبات الذات 
والهوية واإلنفتاح املطلوب، فكرا وعقيدة وثقافة وأداء وتعبيرا وتواصال 
متنوعا ومتعددا في ظل مغرب غني بجهاته وتنوعه وموحدا سياسيا 
تحصيل  بين  يوفق  متوازن  لتكوين  ضامنين  لإلصالح  نسعى  وترابيا. 
املعارف وامتالك الكفايات واملهارات وتأهيل العيش املشترك واكتساب 

الخبرات الحياتية لإلندماج في مختلف األوساط والبيئات املجتمعية.

مكوناته  بجميع  فريقنا  بأن  وللتاريخ  املنبر  هذا  من  لكم  ونؤكد 
السياسية، كان حريصا منذ الشروع في مناقشة هذا املشروع، وإلى 
مداخالتنا  في  واإلنتخابوي  السياسوي  البعد  استبعاد  على  اللحظة 
واقتراحاتنا وتعديالتنا، كان الوازع الوطني وروح املسؤولية املجتمعية 
بمستقبل  املغربية  األسرة  وانشغال  أبنائنا،  مستقبل  على  والحرص 
بناتهم وأبنائهم هو املوجه واملحرك لتفاعلنا مع مختلف األطراف وتناول 
مختلف مضامين ومستجدات هذا املشروع، بصفة عامة والقضايا 
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بالذكر في هذا املقام مسألة لغات  الخالفية بصفة خاصة، ونخص 
البداية،  منذ  واضحا  كان  موقفنا  إن  اللغوية،  والهندسة  التدريس 
منسجمين مع ذاتنا في ما نقترحه وفي ندلي به من أقوال، سواء داخل 
اللجنة أو خارجها، لم يسجل علينا اإلزدواجية وال السلوك املتردد بين 
القبول واملعارضة، والتأييد واملمانعة، دافعنا والزلنا ندافع عن اللغتين 
الرسميتين الدستوريتين بكل قناعة، وتبنينا الدفاع عن املصادقة على 
األمازيغية  اللغة  بترسيم  املتعلقين  التنظيميين  القانونين  املشروعين 
وتنمية  لضمان  كوعاء  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني  واملجلس 
استعمال وخدمة اللغتين الرسميتين الوطنيتين، اللغة العربية واللغة 
األمازيغية املعبرتين عن هويتنا الراسخة والثابتة، رغم محاولة اإلستعمار 
النيل منها لعقود ولم ينجح في مسعاه لصمود املغاربة واعتزاهم وثقتهم 
وال  والثقافية،  والحضارية  واللغوية  الدينية  هويتهم  وفي  النفس،  في 
أحد يزايد على أحد في هذا املجال، وال حق ألي طرف أن ينصب نفسه 
حاميا ومحاميا عن قضية ليست مطروحة أصال كموضوع تنازع داخل 
املجتمع املغربي، ما يهمنا في فريقنا هو واقع حال التعليم واملدرسة من 
تراجع في مستوى التحصيل الدرا�ضي وفي مستوى التحصيل اللغوي، 
منها  والتمكن  األجنبية  اللغات  أو  العربية  اللغة  مستوى  على  سواء 
باستثناء مدارس البعثات األجنبية أو بعض مؤسسات القطاع الخاص 
أو اللجوء إلى الدعم والتقوية املوازية، على أرض الواقع تسعى األسرة 
املغربية إلى توفير التكوين الجيد ألبنائها بكل الوسائل الذاتية، بحثا 
عن أحسن املدارس التي تستعمل اللغات الحية والجودة في التعليم 
والتربية، فلماذا ال تتحمل الدولة هذه املسؤولية؟ وتوفير هذه الخدمة 
لجميع املغاربة على اختالف وقدراتهم املادية وأماكن تواجدهم بإنصاف 

وعدالة كما نص على ذلك دستور 2011؟

لقد دافعنا وندافع بكل وضوح وموضوعية عن تمكين جميع املغاربة 
من تلك الثروة اللغوية والتمكن من اللغات األجنبية الحية، كخدمة 
بالنسبة  بها  والتعلم  تعليمها  عبر  املدارس  في جميع  توفرها  حكومية 
لبعض املواد العلمية، أما املواد التقنية فتدرس دائما باللغة األجنبية 
وال جديد بالنسبة لها، وإن إيجادة أي لغة أجنبية هي فرصة جديدة 
وقيمة مضافة للتالميذ والطلبة لإلندماج املستقبلي في سوق الشغل، 
ومسايرة التوجه اإلقتصادي واإلجتماعي والصناعي لبالدنا، وخصوصا 
ما يتعلق باإلستفادة من املهن العاملية الجديدة للمغرب واإلستثمارات 
التي يراهن عليها كالطاقات املتجددة واللوجيستيك والخدمات املرتبطة 
بشبكة املوانئ واملناطق الصناعية وoffshoring وغيرها من املشاريع 

الجديدة.

لذلك سوف نستغني عن نقاش ال فائدة منه، وسوف نغض النظر 
دامت  ما  الواقع  يؤيدها  ال  ألطروحات  املؤيدة  املواقف  بعض  عن 
الحكومي  املجلس  في  املشروع  على  صادقت  قد  كأغلبية  الحكومة 
وعرضته على املجلس الوزاري للمصادقة وتولت إحالته على البرملان، 
وفق مسار تشكلي طبيعي وسليم وفي واضحة النهار وغير قابل للطعن 

فيه وال لتشكك املتشككين في سالمته وصحته.

وفي جميع األحوال، فإن مصادقتنا على مشروع قانون إطار 51.17 
والتكوين  التربية  ملنظومة  إصالحي  مرجعي  إطار  من  بلدنا  سيمكن 
والبحث العلمي كرافعة حقيقية للنمو اإلقتصادي واإلجتماعي واملنهي، 
التنمية  في  دوره  وتقوية  تكوينيه  وإغناء  البشري  الرأسمال  وإعداد 
الشاملة والفعلية، وذلك بتكامل وتوازن مع خارطة الطريق املعتمدة في 
مجال التكوين املنهي وفق الصيغة الجديدة التي صادق عليها صاحب 
الجاللة أخيرا، وذلك بإحداث مدن للمهن والكفاءات في كل جهة من 
لخصوصيات  تستجيب  األقطاب  متعددة  خريطة  اململكة،  جهات 

وإمكانيات الجهة املتواجدة بها.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

وال  املشروع،  هذا  على  املصادقة  عند  تنتهي  ال  مسؤولياتنا  إن 
تتوقف عند هذه اللحظة، مصادقتنا ال تعني أننا قمنا بتقديم وصفة 
أننا  كما  واملتراكمة،  املزمنة  والتكوين  التربية  قطاع  ملعضلة  عالجية 
لسنا متشائمين على مستقبل هذا القطاع الذي وفرنا له إطارا لتنزيل 
مسلسل من املقتضيات التنظيمية واإلجرائية، وآليات عملية لتفعيل 
إصالح متجدد ومترابط ومتقاطع مع أوراش أخرى مكملة ومعززة لهذا 
الورش اإلصالحي الضخم، ونعني بالخصوص قطاع الثقافة، قطاع 
والرياضة،  الشباب  قطاع  الرسمي،  وغير  الرسمي  واإلتصال  اإلعالم 
هذا  أن  كما  الفنية،  التربية  خصوصا  أجناسه  بجميع  الفن  قطاع 
الورش مفتوح أمام مجموعة من الشركاء واملساهمين بدرجات متفاوتة 
من القطاعات الحكومية املختلفة إلى املؤسسات الوطنية والترابية وإلى 
الفاعلين السياسيين واإلقتصاديين واإلجتماعيين واملهنيين واإلعالميين 
وإلى املجتمع املدني، والقطاع الخاص بالخصوص الذي هو مدعو إلى 
اإلنخراط واملساهمة في تكوين الرأسمال البشري وتوفير فرص الشغل 

لألطر والخريجين والكفاءات املغربية.

ملتابعة  يقضين  نظل  أن  علينا  تحتم  السياسية  مسؤولياتنا  إن 
كيفية تفعيل وتنزيل مضامين منظومتنا التربوية والتعليمية والتكوينية 
وتقييم مراحل هذا التنزيل وتوفير شروط ومتطلبات الحكامة ونجاعة 
واملؤهلة  الكافية  البشرية  املوارد  توفير  الخصوص  وعلى  التنفيذ، 
ملدرسة الجودة واإلنصاف واإلرتقاء، نقصد بذلك رجال ونساء التعليم 
الذين سيسهرون على بناء عقول وشخصية األجيال الصاعدة واملقبلة، 
وترسيخ القيم والتربية على املواطنة والجدية وإتقان املهارات واللغات 
املؤهلة لشبابنا، ملواكبة التقدم التقني واإلنخراط في املهن الجديدة 
للمغرب والتكوين املنتج واملتجاوب مع متطلبات التنمية وسوق الشغل.

وندعو من خالل هذا املنبر إلى تجنب وتفادي الوقوع في األوضاع 
املؤدية إلى اإلحتقانات وهدر الزمن املدر�ضي في صفوف رجال ونساء 
التعليم الذين نعتز بدورهم وبرسالتهم النبيلة في إنجاح هذا الورش 
اإلصالحي وجني ثماره، والسبيل األقوم لتجاوز اإلحتقان هو الحوار 
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الهادئ واستحضار جميع املصالح املؤسساتية واملهنية بنفس وروح من 
املسؤولية والجرأة والوضوح. وإن انتظارات اإلصالح ال تقبل التأجيل 
وهدر الفرص املتاحة، خصوصا وأن إصالح املدرسة املغربية يشكل 
العمود الفقري للنموذج التنموي املقبل واإلهتمام بكل من العنصر 
البشري التربوي وتطوير اإلدارة التعليمية، عنصران أساسيان لضمان 
نجاح ورش إصالح املنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية، وفي إطار 
املوارد  انتشار  وإعادة  اإلداري  الالتمركز  وميثاق  املتقدمة  الجهوية 

البشرية الذي يزخر بها هذا القطاع.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

ال يفوتنا ونحن بصدد املصادقة على هذا القانون اإلطار املتعلق 
بمنظومتنا التربوية والتكوين والبحث العلمي، أن نسجل بكل ارتياح 
متابعة وتفاعل العديد من الفعاليات داخل مجتمعنا، ومسجلين أيضا 
مختلف اإلقتراحات والتحذيرات والتنبيهات الصادرة من هنا وهناك 
واملوجهة بصفة أساسية إلى ممثلي وممثالت األمة إزاء بعض الخيارات 

في هذا املشروع والحسم فيها.

وبهذه املناسبة، نؤكد للجميع أن املناقشات املعمقة والعميقة التي 
عرفتها الجلسات املاراطونية داخل اللجنة املعنية أو اللجينات املنبثقة 
عنها كانت مسؤولة ومستحضرة لجميع املخاوف املثارة، كما نؤكد على 
أن ممثلي األمة في البرملان يشكلون امتدادا مستمرا وموصال جيدا لنبض 

املجتمع املغربي بجميع مكوناته وجهاته.

» ققللاعمل الفسيرىلهللالعملكملقرس وهلقاملؤمن ن« صدق هللا 
العظيم.

شكرا على حسن استماعكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الرئيس،  للسيد  شكرا  شكرا 
والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عمر العبا�ضي.

اونائبلاوسي لعمرلعبا�سي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلاونائباتلقاوساد9لاون اب،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
يتعلق   51.17 رقم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  في  والتعادلية 

بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

اوسي لاورئيس،

 نصل اليوم إلى هذه اللحظة التي طال انتظارها، ونبث اليوم في 
حاول  البعض،  حاول  املسبوق،  غير  التاريخي  اإلطار  قانون  مشروع 
البعض أن يجعل منه محطة الفتعال معارك هوياتية، إنه مشروع 
يؤكد مجددا ملن يحتاج إلى تأكيد أننا أو أن الخالفات داخل األغلبية 
قد  كنا  ذلك،  تجاوز  أجل  ذلك، ومن  في  وتستمر  تعطل اإلصالحات 
طالبنا السيد رئيس الحكومة بتطبيق الفصل 103 من الدستور من 
خالل ربط استمرار تحمله املسؤولية بالتصويت على هذا املشروع، 
وذلك غذاة تحلل أحد مكونات األغلبية من التوافق حول املشروع 
الذي أشرف عليه السيد رئيس مجلس النواب شخصيا، لذلك إذا كان 
من تحلل في هذا املسار، هو تحمل أحد مكونات األغلبية من التوافق 
الذي رعاه رئيس مجلس النواب، وهاذي مناسبة في الحقيقة لإلشادة 
بالدور الكبير قام به، لذلك نستغرب اليوم أن يتشبث البعض برؤية 
املجلس األعلى للتربية والتكوين باعتبارها إطارا مرجعيا لإلصالح، رغم 
أنه يظل مؤسسة استشارية ألنها تالئمه، بيد أنه في اآلن ذاته يؤاخذ على 
املجلس األعلى أن يعبر عن آراء ومواقفه حول إصالح املنظومة، والتي 
تظل من صميم اختصاصاته الدستورية، وهو أحد تجليات االرتباك 

والتناقض.

السيد الرئيس، لقد آمنا في الفريق اإلستقاللي دائما بأن إصالح 
التعليم هو عماد تحقيق التنمية، ومفتاح اإلرتقاء اإلجتماعي واإلنفتاح، 
وضمانة لتحصين الفرد واملجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات 
التطرف واإلنغالق، ولم نفتأ نطالب ببلورة منظور إستراتيجي شامل 
املدرسة  لدور  اإلعتبار  يعيد  بما  والتكوين،  التربية  منظومة  إلصالح 
العمومية في النهوض بجودة التعليم واملساهمة في التنمية. ونعتبر في 
الفريق اإلستقاللي أن اإلصالح الذي ننشده ينبغي أن يكون وفيا للهوية 
الوطنية واإلنسية املغربية، ويعكس الثوابت الجامعة لألمة املغربية 
انطالقا من منظومة بيداغوجية متطورة، وبرامج مبنية على إذكاء حس 
النقد واملالحظة لدى الناشئة وفق البيئة املغربية، وعدم استنساخ 
نماذج مستوردة أو السماح باختراق أفكار هدامة ملنظومتنا التعليمية، 
ونبهنا إلى أن السياسة التعليمية املعتمدة ببالدنا رغم محاوالت اإلصالح 
التي مرت منها، ورغم اإلمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، 
تبقى مردوديتها محدودة جعلت املواطن املغربي يفقد الثقة في التعليم 
وفي املدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي، وعلى امتداد املسار 
التشريعي السيد الرئيس الذي قطعه هذا املشروع، أكدنا على ضرورة 
أن يكون النقاش مؤطرا بالوثيقة الدستورية، وبالرؤية اإلستراتيجية 
لإلصالح التي تمتد ل15سنة، هذه الرؤية التي تم إعدادها وفق رؤية 
داخل  متنوعة  وحساسيات  فعاليات  ضم  توافقي  وتصور  شاملة، 
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومن منطلق إيمان 
حزبنا بفضيلة التوافق الحقيقي، ساهمنا بإيجابية في إنضاج الرؤية 
االقتصادية  التعادلية  إلى مرجعيتنا  استنادا  اإلستراتيجية لإلصالح، 
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واالجتماعية ،ومواقفنا الثابتة التي تؤكد على ضرورة االلتزام بالثوابت 
الجامعة لألمة وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين العربية واألمازيغية، 
اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع  مع تعزيز 
الرسمي لألمازيغية وفق ما جاء به الدستور، مع االنفتاح على اللغات 
املدرسة  وجعل  املعرفة،  مجتمع  إلى  للولوج  تداوال  األكثر  األجنبية 
اإلنسان  وحقوق  املواطنة  على  للتربية  أساسية  حاضنة  العمومية 
واإلنسية  الوطنية  والهوية  االنتماء  روح  وتقوية  أجيالها،  بمختلف 
املغربية وتلقين السلوك املدني، بعيدا عن منطق التصادم واإلنكماش 

والهويات الحصرية التي تهدد العيش املشترك.

السيد الرئيس، على الرغم من أهمية الركائز األساسية لإلصالح التي 
تضمنتها الرؤية االستراتيجية املتوافق عليها، حظي موضوع الهندسة 
اللغوية أثناء دراسة مشروع القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية 
والتعليم والتكوين والبحث العلمي بمجلسنا باهتمام بالغ اتخذ أحيانا 
منحى سياسوي حذر حزبنا من مآالته وعواقبه الوخيمة. لذلك أكدنا 
على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات املجلس حول هذا 
املشروع، وما زلنا نطمح إلى ذلك بالنظر إلى بعده املجتمعي واالستراتيجي 
وأهميته الكبرى بالنسبة ملستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة 
بمقومات هويتنا الكبرى،- بالنسبة لهويتنا-، ومقبلة على العالم، و بما 
يحقق تكافؤ الفرص وأسباب االرتقاء االجتماعي للجميع واالبتعاد عن 
الحسابات السياسية الضيقة وإعمال روح ونص الدستور في إطار 
قراءة متنوعة تستوعب املرجعيات والثوابت الوطنية، مع االنفتاح على 

روح العصر واالنخراط في مجتمع املعرفة.

ووفق هذا التصور انخرطنا بوطنية عالية في مسعى التوافق الذي 
ال زلنا نطمح في الوصول إليه في صيغته النهائية للمشروع، ألننا نعتبر أن 
املشروع يجسد التراكم الذي ساهمنا فيه، انطالقا من تجاربنا في تدبير 
الشأن العام ومساهمتنا في الحكومات السابقة وفي موضوع إصالح 
التعليم وتتبع واقعه ببالدنا، وألن قضية التعليم كانت وال تزال ضمن 
أولويات حزبنا، وظلت قناعتنا راسخة في أن إصالحا بهذا البعد املجتمعي 
الكبير والعميق و بتداعياته املتعددة وآفاقه العابرة لألجيال، ال يمكنه 
إال أن يكون موضوعة تعاقد يتجاوز منطق األغلبية واملعارضة، ولكي 

نضمن له منذ البداية االنخراط والتملك الجماعي الكفيل بإنجاحه.

وبمنطق  خالص  وطني  بتجرد  املسلسل  هذا  في  انخرطنا  وهكذا 
عقالني وساهمنا في تجويد مشروع القانون اإلطار وتمكنا من إدراج 
مرجعيتنا  من  النابعة  واملقاصد  والتوجهات  القناعات  من  العديد 

التعادلية في أبعادها املختلفة.

التعليم،  مجانية  عن  التراجع  محاولة  مواجهة  استطاعنا  أوال: 
وكنا منذ البداية في خط الدفاع األول عن هذا املكتسب املجتمعي 
للشعب املغربي، وترافعنا باسم املدرسة العمومية ومجانيتها اقتناعا 
منا بأن التفريط ف سيزيد من عزلة املدرسة العمومية، وسيحولها إلى 
وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي، بدل أن تكون فضاء للتمازج 

االجتماعي واحتضان العيش املشترك، لذلك فإقرار املجانية تم داخل 
البرملان وليس خارجه؛

ثانيا: استطعنا كذلك الترافع باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من 
موظفي األكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون 
اإلطار، لكي ال يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم 
اإلستقرار الوظيفي ألسرة التعليم، ال سيما وهي الحامل الرئي�ضي ملشروع 

اإلصالح الذي نعول على نجاحه جميعا.

ثالثا: كما استطعنا أن نعطي للتناوب اللغوي مضمونا وطنيا، يأخذ 
بالتعددية وليس بالثنائية كما جاء في صيغة املشروع األولى، وألححنا 
على اإلحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما األساسية في هذا 
التناوب، مع التأكيد على وتيرة التفعيل التدريجي، التدريجي الذي يمكن 
من توفير املوارد البشرية الكافية من األساتذة وتقوية قدراتها وتعزيز 
كفاءتها املهنية، حتى يستفيد كل التالميذ أينما كانوا من منافع التدريس 
هي  العربية  اللغة  وتبقى  الحية،  اللغات  وبباقي  وباألمازيغية  بالعربية 

اللغة األساسية للتدريس في مختلف املستويات.

في  ولفريقنا  لحزبنا  اإليجابية  املساهمات  هذه  بقيمة  منا  وإيمانا 
تحسين مضامين مشروع القانون اإلطار وإغنائها، وتثمينا للعديد من 
أنها تنسجم مع  التي تضمنها املشروع والتي نعتبر  العناصر اإليجابية 
منظورنا ومع املبادئ والقيم واملرجعية التي ندافع عنها، ال سيما ما 
يتعلق بتعميم التعليم األولي وتطوير املناهج واستحضار البعد النقدي، 
والتأكيد على أهمية املوارد البشرية وتأهيلها وتعزيز قدراتها، باإلضافة 
إلى استحضار البعد الجهوي عبر إرساء الجهوية املتقدمة في املنظومة 
التربوية، بهذف خلق تنمية متوازنة بين الجهات في قطاع التعليم بشكل 
يتالءم مع التقطيع الترابي الجديد وإحداث نماذج جديدة للجامعات 

من خالل أقطاب جامعية جهوية.

كل ذلك وغيره كان مدعاة لتصويتنا باإلمتناع وليس بالرفض، إن 
يمنعنا  ال  املذكورة  والتراكمات  لإلعتبارات  بالنظر  باإلمتناع  تصويتنا 
من كشف بعض املغالطات التي يتم ترويجها، بدءا بالحديث عن أن 
التناوب اللغوي ضروري وكأن منظومتنا ألول مرة ستعرفه، لقد ظل 
نظامنا التعليمي يعاني من واقع التناوب اللغوي، كرس اللغة العربية 
في التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي، في حين أن التعليم الجامعي 
ظل باللغة الفرنسية، خاصة في املواد العلمية وفي العلوم اإلقتصادية، 
وبالتالي فالتناوب اللغوي كما يروج له البعض ليس واقعا جديدا في 

منظومتنا.

اوسي لاورئيس:

السيد النائب من فضلك..

اونائبلاوسي لعمرلعبا�سي:

كملت؟ ولقد استطاع فريقنا النيابي أن يحقق مكتسب التعددية 
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اللغوية عوض الثنائية التي تكرسها الحكومة بمجموعة من التدابير 
التي إتخذتها، إن النقاش الحقيقي الذي يجب أن نخوضه البد وأن يركز 
على مراحل إقرار هذا التناوب اللغوي، وما هو موقع اللغتين الرسميتين 
في مراحل التعلم؟ وكيف يمكن ضمان موقع اللغة العربية في املرحلة 
الجامعية، خاصة بالنسبة للمواد التي ستدرس باللغات األجنبية؟ ومتى 

يمكن اإلنطالق في الدراسة باللغة األجنبية؟

فعلى خالف الرؤية اإلستراتيجية، فإن مشروع القانون اإلطار ال 
يحدد هذا التدرج الزمني في التطبيق، ومما يزيد الوضع تعقيدا هو 
غياب واضح لتأهيل وتعزيز قدرات األساتذة املعنيين بالتدريس باللغات 
األجنبية، وكذلك عدم مالءمة املناهج التعليمية املعتمدة مع هذا املسار 
التدريجي، فضال عن تدارك النقص البين في القدرات اللغوية للتالميذ.

إن مشروع القانون ال يقدم إجابات واضحة على كل ذلك، بل نذكر 
أن الحكومة السابقة والحالية هي من أدخل التلقين وتدريس املواد 
انطلق  التي  الدولية  البكالوريا  خالل  من  الفرنسية  باللغة  العلمية 
العمل بها منذ سنة 2015، كما قامت الحكومة بنشر دورية تدعو إلى 
تعميم التعليم باللغة الفرنسية بالنسبة للمواد العلمية قبل إقرار هذا 
اللغة  التأكيد على أن  القانون اإلطار  املشروع، لقد تضمن مشروع 
العربية ستظل اللغة األساسية للتدريس، لكن ال يوضح املشروع كيف 
سيتم تفعيل وتطبيق ذلك؟ وكيف سيتم تدريس اللغة العربية بالتعليم 
العالي، وخاصة في التخصصات العلمية؟ هل وفرت الحكومة الشروط، 
شروط تدريس بعض املجازوءات واملضامين باللغة العربية؟ أين هو 
التدرج في تفعيل ذلك ومراحل البداية؟ إن القانون ال يجيب على كل 
هذه األسئلة، أين هو تكوين األساتذة؟ وهل التالميذ والطلبة لديهم 
القدرات لفهم اللغة اإلنجليزية في اإلعدادي مثال. إن الحاجة اليوم 

ماسة أيضا إلى تغيير بيداغوجية تدريس اللغات.

إلى ما هو متطلب بخصوص  القانون  وفضال عما سبق، ال يرقى 
اإلنخراط في مجتمع املعرفة، فال زال منطق التلقين والحفظ والتخزين 
وتملك  واملالحظة  النقد  يعزز من حس  وال  القانون،  روح  في  حاضر 
األدوات املنهجية وآليات التحليل وتشجيع اإلبداع لدى املتعلم، إضافة 
إلى أن القانون ال يجيب عن سؤال جوهري، كيف يمكن تقوية روح 
املواطنة لدى املتعلمين؟ وكيف يمكن تعزيز قيم الديمقراطية واملواطنة 
التشاركية والحس املدني واملشاركة في إعداد وصناعة القرار التعليمي 

وتنفيذه؟

لغة  في  اختزالها  يمكن  ال  بالدنا  في  التعليم  منظومة  إصالح  إن 
التدريس، وواهم من يعتقد ذلك، وواهم من يدفع ويحاول أن يختزل 
مشاكل التعليم في بالدنا في لغة التدريس على أهميتها، لم تكن يوما 
يزعم  كما  ببالدنا  التعليم  تدهور  عن  املسؤولة  هي  العربية  اللغة 
البعض، ولعل، يعني، دراسة دولية تهم تقييم جودة العلوم الرياضية 
والطبيعية في املؤسسات التعليمية، وذلك من أجل معرفة مدى تمكن 
األطفال من املكونات واملضامين التي تلقونها بالنسبة ملادتي الرياضيات 

والعلوم، أكدت ذلك، لقد كانت النتيجة هي أن املغرب احتل املرتبة ما 
قبل األخيرة على الصعيد الدولي في هذا اإلطار، ولكن خالل الفترة ما بين 
2011 و2015 تحسن ترتيب املغرب في هذا املؤشر ولو أن لغة التدريس 
ظلت هي اللغة العربية، فاملشكل إذن ليس لغة التلقين، بل في الجودة 
والوسائل التي تم توفيرها في إطار املخطط اإلستعجالي الذي رغم عالته 
الكثيرة ساهم في تحسين ترتيب املغرب، كما أن توفير اإلمكانيات الكثيرة 
للمدرسة املغربية تحسنت ظروف التدريس، ولهذا يجب أن نميز بين 

اللغة العربية وبين سياسة....

اوسي لاورئيس:

السادة النواب، ال أدري ماذا يقع، منذ بداية الجلسة األولى، لذلك 
نحتارمو املتدخلين ونحتارمو بعضنا، راه الحضور هنا ما�ضي لقضاء 
أغراض ثنائية، بكل صراحة، ولهذا نحتارمو املؤسسة ونحتارمو النظام 
الداخلي ونحتارمو بعضنا البعض، ونستامعو لبعضنا البعض، واخا ما 
نكونوش متافقين، ألن اشنو الغاية من هاد النقاش كله، وهو أن نستمع 
للمواقف الخالفية ال للمواقف التأكيدية، هذا هو، هذا هو النقاش 

الحقيقي.

اونائبلاوسي لعمرلعبا�سي:

شكرالاوسي لاورئيس،

التعريب  سياسة  وبين  العربية  اللغة  بين  نميز  أن  يجب  ولهذا 
الذي يحاول البعض جاهدا القيام بتقييمات لها في تغييب لسياقاتها 
التاريخية، فمشكلتنا هي أن سياسة التعريب التي يخوض فيها البعض 
عن جهل التي تم إقرارها لم تكتمل ولم تشمل التعليم العالي، وحتى 
الرهان على التدريس باللغات األجنبية للتمكن من هذه اللغات هو 
رهان فشلنا فيه، فعلى الرغم من تدريس املتعلم ملا يناهز 1800 ساعة 
من اللغة الفرنسية على امتداد مساره التعليمي، فإن نسبة كبيرة من 

التالميذ ال يلجون التخصصات العلمية بسبب الضعف في اللغة.

العربية  لللغة  املسؤولية  تحميل  ادعاءات  من  يصاق  ملا  فخالفا 
في فشل منظومة التعليم ببالدنا، فإننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة 
وأن  للصواب،  الوطنية مجانب  اللغة  استعداء  أن  نعتبر  والتعادلية 
فشل التعليم مرتبط باعتبارات أخرى تتعلق أساسا بمشكل اإلكتظاظ 
وضعف الوسائل املادية واإلشكاليات املرتبطة باملوارد البشرية، ناهيك 
عن املشاكل املرتبطة بالتأطير البيداغوجي واملناهج املعتمدة، إن اختزال 
اإلصالح في اللغة إنما يحدث شرخا اجتماعيا وتطاحنا هوياتيا بالدنا في 
غنى عنه، في الوقت الذي نحن محتاجون إلى تماسك إجتماعي وتعدد 
العربية كانت ضحية  فاللغة  العربية،  لللغة  الصدارة  لغوي وإعطاء 

لسياسة التعريب الغير املكتملة.

اللغة  جعلت  النجاح  وسائل  بدون  التعليم  وتعريب  تعميم  إن 
العربية ضحية لذلك، إذ لم تكتمل على مستوى التعليم العالي، كما 
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أن مسلسل تعريب الحياة العامة لم يتم إنجازه وهو ما أدى إلى شرخ 
التخصصات  في  والعالي  الثانوي  بين  التعليم، خاصة  بين مستويات 
العلمية، وبين لغة الحياة اليومية ولغة اإلدارة واملرافق العمومية والتي 
ما زالت تشتغل بالفرنسية، وهو ما أثر على فرص اإلرتقاء اإلجتماعي 
وأصبح املعّربون يعانون من تمييزسلبي بل تقهقر إجتماعي، ومن الولوج 
إلى مواقع املسؤولية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهو وضع ازداد 
مع انفتاح املغرب اإلقتصادي، فالتكوين املنهي في املغرب الذي يعتمد 
اللغة الفرنسية كلغة تدريس يجد نفسه متجاوزا بسبب الطلب على 

املتمكنين من اللغة اإلنجليزية.

إن انخراط حزب اإلستقالل في مشروع إصالح التعليم ينطلق من 
ثوابته ومرجعيته التعادلية وفق منطق النقد الذاتي، كما يقول الزعيم 
عالل الفا�ضي رحمه هللا، ال جمود وال جحود فمبتغى الحزب هو تحسين 
ظروف املواطن املغربي وتمكين بناته وأبناء من تعلم يعزز انتماءهم 
وهويتهم ويحفظ تجانس مكوناته ويمكنهم من أن يعيشوا في عاملهم 
منفتحين عليه وفاعلون فيه، لذلك السيد الرئيس رغم قرارنا اليوم في 
الفريق اإلستقاللي هو اإلمتناع عن التصويت نظرا لألسباب والحيثيات 
والظروف املشار إليها سابقا، فإننا سوف نستمر في العمل مع جميع 
مكونات املجلس، وكذلك مع السيد الوزير بغية الوصول إلى التوافق 

حول مضامين هذا املشروع في الصيغة النهائية له، شكرا جزيال لكم.

اوسي لاورئيس:

الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا  شكرا، 
للسيد الرئيس محمد مبديع.

اونائبلاوسي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوساد9لاو 1راء،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

أتشرف بأن أتدخل بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون 
إطار يتعلق بالتربية والتكوين، هذا القانون له أهميته وراهنيته، ال زم 
فهاذ اللحظة نستحضرو هاذ املنتوج التشريعي الهام، وكذلك التدرج 
والسادة  السيدات  أن أشكر  تدارسه وتجويديه وتحسينه، فالبد  في 
النواب املحترمين أغلبية ومعارضة على انخراطهم وعلى مسؤولياتهم 
في تبني هذا املشروع، الذي سيؤطر األجيال و سينتقل بنا من عالم إلى 
عالم آخر، والبد أن نشكركذلك، السيد الوزير، السيدين الوزيرين 
على انخراطهم وتفّهمهم ومساعدتهم على تبني مجموعة من التعديالت 

أثمرت هذا املشروع الذي نتدارسه اليوم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

تاريخية  للحظة  الكبير  بهذا املشروع اإلصالحي  اليوم  إننا ندشن 
ن البالد من 

ّ
ومفصلية بامتياز، لحظة تؤشر لتحول غير مسبوق سيمك

التوفر على منظومة هّيئت وفق مقاربة ترتكز على إطار تعاقدي ملزم، 
لتضع بذلك حدا فاصال بين مرحلة سادتها مخططات وإستراتيجيات 
غير تابثة، وال يربط بينها أي خط ناظم، ومرحلة يسودها إطار قار يتسم 
بالديمومة واإلستمرارية واإللزام، ويرتكز كذلك على مبادئ معيارية 
قوامها اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة مكونات الشعب املغربي، بين 
امليسورين واملعوزين اللي في حالو واللي ما فحالوش، هدفها صناعة 
أجيال تتمتع بقدر كبير من التعليم التناف�ضي النافع املتفاعل باستمرار 
بوابة  وولوج  الشغل  فرص  وخلق  التنمية  إلى  واملف�ضي  محيطه  مع 

العوملة من بابها الواسع.

اوسي لاورئيس،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

إننا في الفريق الحركي نثمن عاليا املقاربة التشاركية التي أطرت 
صياغة هذا املشروع، الذي يتضمن مبادئ جامعة حسمها دستور 
اململكة، وال سيما في فصله 5 وزكاها مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
بمراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال 
التعليم، وكذلك مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لللغات 
والثقافة املغربية الذين وافق عليهما مجلسنا املوقر، فالنقاش الذي 
نخوض فيه اليوم هو استمرار لنقاش ال يتجزأ، ال سيما حينما يتعلق 
األمر بالهوية، نقاش تجاوزنا فيه الذاتية واستحضرنا الوطن واإلنتماء 
بعيدا عن أي تعصب أو نزوع ايديولوجي، معتبرين بأن املغاربة، كل 
املغاربة سواسية في وطنيتهم وهويتهم ولغاتهم، هذا أمر محسوم ومجمع 

عليه وال ينازع فيه أي مغربي أو مغربية.

التي  قناعتنا  تبلورت  املحترم،  الرئيس  السيد  املنطلق  هذا  ومن 
الزاوية في ثوابتنا  تأسست منذ عقود من الزمن وكانت تشكل حجر 
فجر  في  الشعبية  الحركة  حزب  تأسيس  منذ  املذهبية  ومرجعيتنا 
اإلستقالل، ولم تتحكم في هذه القناعة أية نظرة إيديولوجية ضيقة 
أو رغبة تتوخى تسويق موقف شوفيني بغرض املزايدة السياسية أو 
اإلستهالك اإلعالمي أو العائد االنتخابوي العابر، بل كانت قناعة مبدئية 
تتماثل في عمقها وبعدها مع املصلحة العليا للبالد، مصلحة األجيال 
في  املغربي  املواطن  كرامة  الوطن، مصلحة  تنمية  القادمة، مصلحة 

البدء واملنتهى.

اللغة  مع  فنحن  والسادة،  السيدات  حضرات  لبس  لكل  ورفعا 
العربية إسوة باألمازيغية باعتبارهمها لغتين رسميتين للدولة، نؤكد على 
حمايتهما وتطويرهما وتنمية إستعمالهما، باعتبارهمها رصيدا مشتركا 
لجميع املغاربة بدون استثناء، وال نحتاج إلى التدليل والبرهنة، سيما 
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والحركة الشعبية كانت من األحزاب القليلة املمثلة في البرملان التي كانت 
لها جرأة املطالبة بإدراج اللغة األمازيغية في الدستور كلغة رسمية، 
بينما كان سقف باقي التيارات الحزبية هو مطلب اإلعتراف بها كلغة 

وطنية وهي في وطنها.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

للغتين  تبخيسا  أو  إقصاءا  يتضمن  املشروع  هذا  بأن  نعتقد  ال 
اللغة  أنه يؤكد صراحة على اعتماد  الرسميتين الدستوريتين، طاملا 
في  األمازيغية  اللغة  وضع  وتطوير  للتدريس  أساسية  لغة  العربية 
أكد  الذي  الدستور  مع  إنسجاما  واضح،  عمل  إطار  املدرسة ضمن 
فضال عن ذلك، على ضرورة تعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوال 
في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل واإلنخراط والتفاعل مع مجتمع 
املعرفة واالنفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارات العصر، هاذ 
املشروع تيأكد على العربية كلغة للتدريس وعلى األمازيغية باإلضافة 
للغات أجنبية وما كيحّددش لغة أجنبية بعينها، باش نقولو راه ما�ضي 
احنا الهدف ديالنا نفرنسو التعليم، وهاذ ال�ضي اللي جا في الدستور ما 
خصنشايت نخلطو األوراق، ونعطيو صورة للناس ما عندها عالقة 
بالقانون، هاذ ال�ضي كامل في مصلحة أوالد املغاربة اللي في املدينة واللي 
في البادية واللي في الجبل كلهم نعطيهم فرص متساوية للولوج إلى عالم 

املعرفة.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

تدريس  إيديولوجي حول  املشروع من عراك  هذا  ما صاحب  إن 
اللغات ولغات التدريس، دفعنا إلى التأكيد مرة أخرى في الفريق الحركي 
على مطالبة املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بموافاة 
مجلس النواب برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب 
منذ 30 سنة، قصد الوقوف الحقيقي على مدى نجاعة اإلختيارات 
وفتنة حسمها  منزلق  في  البالد  إدخال  لنتفادى  السابقة،  السياسية 
دستور 2011، الذي أقر بترسيم اللغتين األمازيغية والعربية واإلنفتاح 

على اللغات األجنبية.

السؤال املطروح اليوم، هل نحن مقتنعون بالفعل بهذه التجربة التي 
كانت من العوامل األساسية جعلت تعليمنا في مراتب متأخرة باملقارنة 
مع دول أخرى مماثلة؟ أ ليس من التجني والظلم على أبناء املغاربة أن 
يدرسوا العلوم بالعربية ما قبل الجامعة؟ ويدرسونها بلغة أجنبية في 
املرحلة الجامعية، وإال ما الدافع إلى الدعوات املتواترة لإلصالح خالل 
العقدين األخيرين على وجه الخصوص، من خالل مخططات ورؤى 
التطبيع  واملستساغ  املقبول  من  وهل  فشلها،  أثبتت  وإستراتيجية 
اللي  الناس  من   30% بخالصة،  التي،  الصادمة؟  اإلحصائيات  مع 
كيحصلوا على البكالوريا العلمية تيولجو لتخصصات ما كتوافقش مع 
التخصصات ديالهم األصلي، وتيمشيو للمسالك ديال القانون والعلوم 

اإلنسانية، 30%،

%12 فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هما اللي مسجلين بشعب 
علمية، في حين أن %64 من الطلبة اللي كيحصلوا على البكالوريا في 
العلوم وكيصطادموا بواقع اللغة و تيبدلوا الطريق و تيمشيوا املواد 

العادية؛

22 % من الطلبة يغادرون الجامعة في سنهم األولي قبل اجتياز 
امتحان نهاية السنة؛

ما يحصلوا على اإلجازة، مرد هذه  بال  الجامعة  تيغادروا  و43% 
الوضعية أساسا وليس وحدها فقط إلى لغة التدريس املعتمدة التي 
تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي يثقل البالد كما 

تعلمون بكلفة باهضة ويوسع رقعة البطالة.

الحركي  الفريق  في  املحترم، فقناعتنا  الرئيس  السيد  وبناء عليه، 
بهذا القانون راسخة، ألنه يحمل بين طياته مشروعا إصالحيا مجتمعيا 
بامتياز، مشروع يهم جميع املغاربة قبل أن يكون مشروعا حكوميا أو 
قطاعيا أو حزبيا الرتباطه الوثيق بورش مهيكل ومستقبلي، يروم إصالح 
وتجديد املدرسة املغربية التي تعتبر الركيزة األساسية لتنمية الرأسمال 
االقتصادية  أبعادها  بجميع  التنمية  لتحقيق  كمدخل  البشري، 
واالجتماعية وحقولها املجالية، إلرساء أسس واعدة لنموذج تنموي 
جديد وفق ما يصبو إليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا، ومن ورائه كل مكونات املجتمع املغربي.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

إننا اليوم أمام قضية وطنية كبرى ترتبط بسؤال جوهري كبير، 
إن  نريد؟  وأي مغرب  نريد؟  بشري  رأسمال  وأي  نريد  أفق  أي  حول 
أغلب الدراسات والبحوث والتقارير تؤكد بأن الدول التي تمارس نفوذا 
اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا، تأتى لها ذلك بفضل تطور منظومة 
التربية والتكوين وجودة التعليم، فهل نستمر في اجترار نفس اإلشكاالت 
ونفس اإلختالالت التي طبعت هذه املنظومة ببالدنا؟ رغم املجهودات 
ورغم حجم اإلنفاق املتزايد على التعليم، باملقارنة مع دول ذات الدخل 

املشابه.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي لاونائبلاملحترم،

قد نتفق أو نختلف على أسبابه وعوامل التدني الذي تعاني منه 
منظومتنا التعليمية، ولكن ال يمكننا أن نختلف على علل وأعطاب هذه 
املنظومة التي أجمعت عليها دراسات تقويمية وطنية ودولية، ولعل أهم 

خالصات هذه الدراسات تتلخص فيما يلي:

- غياب سياسة لغوية واضحة ومنسجمة للمنظومة؛

- ضعف مكتسبات التحصيل الدرا�ضي في اللغة العربية، ناهيك عن 
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اللغات األجنبية، اليوم الوليدات ال عربية وال لغات أجنبية، تلفو بكل 
صراحة؛

- وجود شرخ لغوي عميق بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي؛

- اصطدام وتيه على مستوى التعليم العالي.

تحقيق  على  ومباشرة  أكيدة  انعكاسات  له  اللغوي  الفساد  إن 
مجموعة من أهداف املنظومة، واملتعلقة على وجه الخصوص بتملك 
األخرى  الثقافات  على  واإلنفتاح  الوطنية  الثقافة  وتنمية  املعرفة 

وتحقيق اإلندماج في الحياة العملية.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

اإلختبارات  نتائج  إحدى خالصات  على  الصدد،  هذا  في  أحيلكم 
الدولية، وضمنها اختبار االتجاهات في الدراسات الدولية للرياضيات 
والعلوم، املعروف اختصارا بإسم TIMSS، حيث خلصت إلى أن أداء 
التالميذ املغاربة ضعيف وغير كاف. التالميذ املغاربة مستواهم ضعيف 

وغير كاف.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

ديمقراطية  وبلورة  منها  األجنبية  وخاصة  اللغات  في  التحكم  إن 

لغوية، يعتبر تحديا مركزيا للسياسة اللغوية. وهنا أؤكد للمرة الثانية، 

أن أبناء املغاربة سواسية، والبد أن يحظوا بفرص متكافئة في اكتساب 

اللغات، وفي ولوج فرص الشغل وفي اإلرتقاء اإلجتماعي. ال أن يقتصر 

التعليم  في  أبناءهم  يدرسون  الذين  املالية،  اإلمكانات  األمرعلى ذوي 

الخاص وفي البعثات الخارجية، بل البد أن يحظى كل أبناء البادية 

وأبناء الجبل والفقراء وأبناء املداشر وأبناء مغاربة العالم، بنفس الحظ 

في التعليم. أقول أبناء جاليتنا بالخارج، فال يمكن للمغرب أن يستمر في 

السير في إيقاعيين متباينين، تتجلى فيه الفوارق في كل �ضيء، بما فيها 

التعليم الذي يتعين أن يسمو فوق الفوارق واالختالفات.

اوسي لاورئيس،

إن هذا املشروع الذي واكبه نقاش مجتمعي واسع، يجسدوحيوية 

املجتمع إزاء القضايا املصيرية للبالد. وبالتالي فإنه يشكل بحق، وثيقة 

مرجعية للتعليم، ويجيب على العديد من اإلنتظارات والتحديات. فهو 

يعتبر بمثابة خارطة طريق بالنسبة للعديد من القضايا ذات اإلرتباط 

بالتعليم. وبالتالي فال يمكن اختزاله في متاهة تعليم اللغات ولغة التعليم 

فقط،

اوسي لاورئيس:

السيد النائب...ال�ضي وهبي

اونائبلاوسي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

الثالثة  مادته  تتضمنها  محكمة  إستراتيجية  خطة  يتضمن  بل 
باألساس. فال يجب أن ينسينا النقاش حول اللغات ما أتى به القانون 

اإلطار من رافعات أساسية، أذكر منها على الخصوص:

- املجانية املرتبطة باإللزامية، ال سيما التعليم األولي؛

- تشجيع تمدرس الفتيات واألطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات 
خاصة؛

- إقامة جسور بين التعليم والتكوين املنهي املف�ضى إلى سوق الشغل، 
باإلضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتقني واإلبتكار واعتماد نموذج 

موجه نحو الذكاء والتصدي للهدر واالنقطاع واألمية إلى آخره.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

إنه مشروع لكل املغاربة. مشروع للمستقبل. مشروع سيضع البالد 
حتما على سكة التقدم واإلزدهار والنماء. مشروع ملغرب يعرف من أين 

أتى وإلى أين يسير؟

من هذا املنطلق، نؤكد بأن هذه املناسبة التشريعية، غير املسبوقة 
التي نحظى فيها بشرف مناقشة هذا املشروع واملوافقة عليه، تتطلب 
منا جميعا، حكومة سواء الحكومة كمدبر ومنفذ للسياسة العامة أو 

من موقعنا كمشرع ومراقب ومضطلع لتقييم هذه السياسات..

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد الرئيس..

اونائبلاوسي لمحم لمب يعلرئيسلاوفريقلالحركي:

شكرا لكم على إصغائكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلشتراكي املتدخل األول السيد الرئيس شقران 
أمام.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

مساءلالخير،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلقاو 1راءلقاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في هذه الجلسة 
رقم  اإلطار  القانون  مشروع  على  للمصادقة  املخصصة  التشريعية 
51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي بحق 
جلسة تاريخية ومتميزة كونها تهم مشروع قانون هو في العمق خريطة 
مستقبل بالدنا عبر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خارطة 
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تكوين مواطنات ومواطني الغد، خريطة مدرسة وطنية جديدة منفتحة 
على العالم ومفتوحة أمام جميع أبناء هذا الوطن بمبدأ املساواة وتكافؤ 
املسارات  تتويج  لحظة  إلى  األولي  التعليم  من  الفرص  كل  الفرص، 
الجماعية والفردية متمثلة في اإلرتقاء بالفرد وتقدم املجتمع كهدف 

أسا�ضي.

اوسي اتلقاوساد9،

تعود  أن  على  بالنص  املحيطة  الجوانب  لبعض  فقط  سأتطرق 
السيدة النائبة بنسهلي إلى املضمون الحقا، والبد ونحن بصدد نقاش 
وطني مسؤول يهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببالدنا، في 
ظل واقع تعليمي يجمع على ضرورة إصالح مختلف الجوانب املرتبطة 
به. البد من التذكير بداية بأن املسار الذي قطعناه طيلة هذه املدة 
كان تمرينا ديمقراطيا بحق، ألننا عملنا جميعا على أن نبحث على نص 
متوافق حوله بالنظر ألهميته وحتى ال يكون بطبيعة الحال موضوع 
مزايدات سياسية في الالحق، ربما لم ننجح في ذلك، وربما نتساءل هل 
كنا نبحث عن اإلجماع عبثا؟ لكننا نعتبره تمرينا ديمقراطيا يجب أن 
يؤخذ بعين اإلعتبار وهذا أمر أسا�ضي، لكن ونحن بصدد هذا النقاش 
كنا نأمل أن ال تزيغ قاطرة التحليل والتفكير والنقاش عن جوهر اإلصالح 

واملراد منه وواقعيته حاضرا ومستقبال.

كنا نتمنى أال تطفو على السطح ومن جديد تلك العقليات الصادئة 
وتوهم  الحقيقة  امتالك  تتوهم  التي  الصادئة  العقليات  أكررها 
املواطنات واملواطنين بأن تمت مآمراة تحاك في الخفاء، والحال أن ما 
خفي وراء خرجات البعض كفيلة بكشف من تآمر ويتآمر على مستقبل 
الوطن واملواطن منذ عقد أو عقدين أو قرن أو قرون من الزمن، إذ 
بمجرد املصادقة على املشروع في اللجنة تعالت األصوات بشكل ممنهج 
ومدروس للتشكيك في مضامينه واألهداف املنتظرة منه، واختزلت األمر 
في نقطة ال ثالث لهما، ما وصف بالفرنسة والحديث عن ضرب مجانية 
التعليم، رغم أنه فيما يتعلق بمجانية التعليم حسم األمر منذ اإلجتماع 
األول، ألنه كانت هناك اجتماعات مطولة بحثا عن نص متوافق حوله، 
املسألة ديال مجانية التعليم حسمت في اللحظة األولى، وكان الحديث 
عن الفرنسة وعن اللغة وعن الهوية وعن الثقافة املغربية وقامت تلك 
األصوات بنهج أسلوب التخوين ورمي اآلخر بالتبعية لإلستعمار، وغير 
ذلك من السلوكات الظالمية املغيلة في التطرف ونشر الكراهية بتحريف 
املواطنات واملواطنين، نكرر ما قاله الشهيد عمر  الحقائق وتضليل 
بنجلون التضليل هو أخطر أنواع اإلرهاب، ونتساءل نتساءل ما الذي 
أزعج هؤالء؟ هل أزعجهم ذلك البحث عن التوافق؟ هل أزعجهم أننا 
استطعنا أن نخرج بتصويت صوت فيه الجميع لصالح النص باستثناء 
فريق واحد صوت باإلجماع باإلمتناع؟ ونتساءل لهؤالء؟ إلن األمر ليس 
بالشكل الهين الذي يمكن أن نمر عليه مرور الكرام، األمر يتعلق بمعركة 
ثقافية لها جذور تاريخية أي مواطن نريد لبالدنا؟ هل نريد للمواطن 
ذلك القالب الفارغ الذي نشحنه بما نشاء في اللحظة التي نشاء خدمة 

للمشروع الذي يخدم مصالحنا أم نريد ذلك املواطن الذي يفكر ويحلل 
ويناقش ويشك وينتقد ويختلف ويحب ويسلك الطريق الذي ير�ضي 

ضميره وفقا لتربية وطنية مواطنة تضع الصالح العام فوق كل اعتبار.

الحال أن هناك من يريد أن يفكر و يقرر بدل املواطن ونحن في بالد 
في دولة املؤسسات، هاد البالد راه عندها مؤسسات كتحميها محصناها 
املؤسسات  كاينة  املومنين،  أمير  مؤسسة  كاين  الجوانب  جميع  من 
الحكومة،  كاين  البرملان،  كاين  الدستورية،  املحكمة  الدستورية، 
كاين القضاء، كاين مؤسسات كتحمي هاد البالد ما كانيش يجي �ضي 
وحدين ويتكلموا وكأننا عايشين في واحد في ال دولة، نحن نعيش في 
الكبار،  الوطنيين  من  مجموعة  منها  ناضلوا  واللي  املؤسسات  دولة 
الوطنية  الحركية  بفضل  كان  املغرب  حازه  الذي  اإلستقالل  وحتى 
الحركة الوطنية بفضل نضاالت، بفضل رجاالت ونساء، هاد الرجال 
ملي خدى املغرب االستعمار هم اللي خداوا واحد القرارات ديال أن 
الفتاة تدخل للمدرسة تقرى، وخداوا القرارات ديال يتعلموا اللغات، 
وداروا جمعيات وطنية باش تربى فيها الناشئة، ألنهم كانوا يبحثون عن 
مواطني الغد، ونحن من خالل هذا القانون نبحث عن مواطن الغد، 
ألن هناك خلل اليوم، حتى ال أطيل يجب أن نؤكد على األمر، ألن هناك 
من يتحدث عن لغة كثيرا وأنا غناخذ غير واحد املقولة بسيطة نختم بها 
هي ديال جبران خليل جبران هو يتحدث عن اللغة العربية ولكنها تسري 
على جميع اللغات، إنما اللغة مظهر من مظاهر االبتكار في مجموع األمة 
أو ذاتها العامة، فإذا هجعت قوة اإلبتكار توقفت اللغات عن مسيرها 
فمستقبل  إذن  واإلندثار،  املوت  التقهقر  وفي  التقهقر  الوقوف  وفي 
اللغة العربية توقف على مستقبل الفكر املبدع الكائن أو الغير كائن في 
مجموع األمم التي تتكلم اللغة العربية، فإذا كان ذلك الفكر موجودا 
كان مستقبل اللغة عظيما كماضيها وإذا كان غير موجود فمستقبلها 
سيكون كحاضر شقيقتيها السوريانية والعبرانية، نحن بهذا املشروع 
اإلطار نبحث عن الفكر، لكي يفكر هذا املواطن، لكي يبدع، لكي يبتكر، 

لكي يخترع، آنذاك ستتقوى اللغة العربية، شكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة للسيدة النائبة السعدية بن سهلي.

اونائبةلاوسي 9لاوسذ يةلبنلسهلي:

اوسالملعليكم،

اوسي 9لاو 1ير9،

اوساد9لاو 1راء،

كان بودنا أن تسعفنا هذه النسبية في وقت كاف لكي ندلي برأينا كما 
خضنا النقاش الساخن داخل اللجنة.

يشرفني أن أواصل الكلمة بعد تفضل السيد الرئيس باستهاللها 
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اشتراكي، على  كنأكد كفريق  أوال   .51.17 اإلطار  القانون  مناقشة  في 
أهمية هذه املحطة املفصلية في املسار اإلصالحي للمنظومة بتراكماته 
وإخفاقاته وإنجازته، وحنا عايشنا هاد اللحظات، عايشنا اللحظات 
النضالية املريرة ديال نساء ورجال التعليم، ملي كان مطلب اإلصالح هو 
جزء من مطلب دمقرطة الدولة واملجتمع، هاد ال�ضي ما�ضي غريب علينا، 
ولكن كنعيش هاد اللحظة بواحد اإلنتعاشة كبيرة، ألننا كنعتبروها أنها 
فعال لحظة تاريخية فارقة، اللي وضعاتنا أمام قانون إطار عندو الطابع 
بأن هاد  التشريعي. وحنا كلنا دائما كنطالبو  الطابع  اإللزامي وعندو 
القانون خص يخرج من النزوات السياسية األحادية، ومن التقلبات 

الظرفية ومن الحسابات الضيقة.

إذن على هذا األساس، اعتبرنا أننا ندشن ملرحلة تاريخية جديدة، 
في تاريخ اإلصالح وتعاملنا وتعاطينا بإيجابية مع اإلصالح من منطلق 

اعتبارات كثيرة:

طبيعته  كانت  كيفما  إصالح  كل  أن  االعتبار  بعين  كناخذو  أوال: 
ونوعيته، له زمنه، له إيقاعاته، له سياقه، له مراحله التي يقطعها، له 
رجاالته ونسائه. واليوم نحن أمام قانون إطار كبير، صعيب أننا نختازلو 
األخوات  لي  واسمحو   ،31 املادة  أو   2 املادة  في  ديالو  املقتضيات  كل 
اإلخوان في األغلبية، هذا قانون جا شامل، ألن القوانين اللي جات أو 
انتقائية  إصالحات  كانت  عشناها  احنا  واللي  املتعاقبة  اإلصالحات 
شوفينية، تقليدانية، وخدات قرارات، منها قرار التعريب اللي كان قرار 
ارتجالي واللي رهن أجيال كبيرة، وكان عندو واحد النتائج وخيمة، وأنا 
كنت أستاذة، وكنت كنعرف أشنو كانو كيعانيو األساتذة آنذاك، من 

العربية أو من الفرنسية إلى العربية.

أن  تنقول على  فأنا  إذن  لغوية،  تعددية  القانون هضر على  هاد 
األخالقي،  بااللتزام  بالجرأة،  التسلح  مننا  كيتطلب  القانون  هاد  حنا 
تكواو  القوية، ألنهم  املغاربة  انتظارات  باستحضار  الفكري،  بالنضج 
كيقدموها ألن  اللي  الدعم  بدروس  تكوات جيوبهم  املدرسة،  بفشل 
املدرسة العمومية مسكينة فشلت ولم تعد تؤدي أدوارها ال التربوية 
وال اإلجتماعية وال القيمية وال األخالقية، واللي حنا كنا الثمرة ديالها، 
وأنا أعتز بهذه املدرسة، وباألساتذة اللي رباونا واللي نشأونا واللي مكننونا 
من القدرات واملؤهالت الفكرية واملعرفية واألخالقية، وأنا أعتز بهذه 

املدرسة، اللي احنا كنأملو أننا نعيد لها االرتقاء ونعيد لها اإلشراق.

إذن فأنا تنعتبر بأن هاد املسألة خصها تكون، بغض النظر، مدرسة 
مدرسة  االحترام،  د  شوية  املغاربة،  أبناء  لكل  جاذب  فضاء  تصبح 
تكون فضاء جاذب لكل أبناء املغاربة، كيفما بغاو يكونو، فقراء، تكون 
.la.mixité، وواحد تمازج إجتماعي، يحسو فيها  sociale عندها واحد
بالطمأنينة وبالراحة، و بأنها فعال أنها تسثمر، هنا غنقولوا نستثمر، 
نستثمر في العنصر البشري، في مؤهالته، في وجدانه، في مشاعره، في 
عقله، في حسه، هذا هو اإلستثمار الفعلي، ما�ضي أننا نديروا واحد 
الناشئة نمطية، ما كتعرف ال نقد وال تحليل، وما عندها ال استقاللية 

وال إبداع وال إبتكار.

إذن فهاد اإلطار، كنعتبرو كذلك على أن ضرورة القطع، كما قلت، 
مع املقاربات اإلصالحية السابقة، واعتبار أن هذا اإلصالح واحنا كان 
عندنا أمل أن كل �ضي كان كيدافع على أن هاد اإلصالح هوشأن مجتمعي، 
وهو بمثابة تعاقد مجتمعي، وكان أملنا كبيرا أن يتحقق اإلجماع. ملا ال؟ 
وأن يتحققه التوافق دون تردد ودون ارتياب في إطار احترام املواقف 
واحترام املرجعيات واحترام اآلراء، لذا احنا في إطار الديمقراطية البد 
أننا نصونوها وأننا نضجو شروط تطويرها إذن اعتبار كذلك هادي من 
املنطلقات األساسية هي أن املتعلم حجر الزاوية لكل إصالح واملوارد 
البشرية، شوف إال ما هتميناش باملوارد البشرية بنساء ورجال التعليم 
باإلداريين باملديرين وبكل األطر اإلدارية وعطيناهم كل اإلمكانيات وكل 
املؤهالت فهاد اإلصالح ما غاديش ينجح ألن اإلصالحات السابقة لم يتم 

إشراك هذه الفئة الفاعلة ووقف اإلصالح عند باب املدرسة.

تنقولوا  اإلمكانية وهذا عالش  يفتح هذه  القانون  اليوم مشروع 
على أن ما خصناش نختزلوه ألن كل املقتضيات ديالو كانت إستجابة 
أننا املجانية خط  ملجموعة من املطالب وهنا أكدنا كفريق اشتراكي 
أحمر، أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان وهاد ال�ضي اتفقنا عليه 
وماكانش فيه نقاش، واستجاب السيد الوزير والطاقم والوزراء اللي 
معنا في وزارة التربية، استجابوا لهاد املطلب ألنه هذا مطلب منصهر 
عند املغاربة، ما يمكنش أنه ما تكونش املجانية واحنا كنشدوا الجودة.

إذن فاعتبرنا على أن املوارد البشرية هي ركيزة أساسية لتجسيد 
اإلصالح وبالتالي حذفنا التعاقد ما يبقى حتى واحد يلعب بالتعاقد، 
املجانية كاينة التمويل خاص الدولة تتحمل مسؤوليتها في ضمان كل 
ضمانات ديال التمويل ديال حد هاد اإلصالح واستدامته وهذا هو 
األمل ديالنا وترافعنا بقوة على هاد مشروع القانون عالش؟ ألن فعال 
كانت إرادة عليا كبيرة، إرادة عليا اللي جعلت أقرت الرؤية اإلستراتيجية 
واحد الحاجة بغيت نقولها الرؤيا االستراتيجية راه تم التصويت عليها 
في املجلس األعلى للتعليم وحضات باإلجماع تما هاداك اإلطار كان عندو 
سياقو، ولكن ملي تحالت علينا حتى احنا من حقنا أن نبديوا بالرأي 
ديالنا أننا نغنيوا أننا نجودو وإال كنا نجيبوا ديك الرؤية اإلستراتيجية 

ونقولها دوزي كاملة.

إذن فالعالقة ما بين الرؤية اإلستراتيجية وبين القانون اإلطار هي 
الرؤية  بها  والتي جاءت  والتوجهات  اإلختيارات  بين  ما  تطابق  عالقة 
اإلجراءات  لبعض  بالنسبة  نسبي  تطابق  كان  ولكن  تطابق  كان  هنا 
وبعض املضامين ومنهم املادة 2 واملادة 31 من حقنا على أننا نعيدو 
النظر وفق مؤشرات، وفق معطيات، وفق رهانات، وفق متطلبات، 
هذه رؤيا استراتيجية عندها مدى متوسط ومدى بعيد وبالتالي كان 
من الضروري أننا نتبناوا مقاربة لغوية ألن الواقع املغربي هو واقع فيه 
التعددية وهذا راه مكسب واعتبرنا على أن الدستور حسم في العديد 
من القضايا، الدستور حسمفي قضايا تتعلق بالهوية الوطنية باللغات، 
كانش  ما  فإنه  وبالتالي  الكون  عن  واالنفتاح  والواجبات  بالحقوق 
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ضروري أننا نخوضوا في سجاالت عقمة، ما كانش ضروري أننا نديرو 
احنا حراس املعبد، اللغات هي ظاهرة بشرية واللغات قد تتطور وقد 
ال تتطور، اللغة العربية كانت لغة العلم وكانت لغة الفلسفة ملي كانت 
الحضارة العربية مطورة، ولكن احنا تنعتبروا على أن اللغة العربية 
واللغة األمازيغية لغتان رسميتان ألنهما مرتبطتان بوجودنا وحضارتنا 
األجنبية  للغة  وضرورة  ماسة  الحاجة  ولكن  التاريخ،  في  وممتدتان 

وبالتالي نحن نصوت إيجابا ونصادق على هذا القانون اإلطار، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
واإلشتراكية للسيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

اونائبلاوسي لكماللبنشورقنلكريمي:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي 9لقاوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يطيب لي أن أساهم بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
17.51، هذا املشروع  العامة ملشروع قانون اإلطار رقم  املناقشة  في 
الذي يتعلق بإصالح منظومة التربية والتعليم ببالدنا واإلرتقاء بالبحث 
العلمي الذي نعتبره مشروعا بالغ األهمية في بالدنا، اعتبارا للمكانة التي 
نخصصها لقضية التربية والتعليم والتي جسدت وتجسد بالنسبة لنا 
في التقدم واالشتراكية أولى األولويات من أجل بلوغ اإلصالح الحقيقي 
والعميق الذي تتطلع إليه مختلف الفئات اإلجتماعية بوطننا السعيد 
في هذا الورش املجتمعي املهيكل، باعتماد مقاربة شمولية تستوعب 

مختلف الجوانب واألبعاد املتعلقة به..

اوسي لاورئيس:

الجلوس من فضلكم، ونستمعو للسيد النائب الذي يتدخل بإسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

إننا اليوم أمام رهان كبير وتحدي قوي سيمكننا جميعا من تجاوز 
األزمة والخروج من دوامة اإلصالح ودوامة إصالح اإلصالح التي تخبطت 
فيها بالدنا منذ البداية األولى لسنوات اإلستقالل، إصالح يركز بالضرورة 
على إعادة االعتبار من جديد للمدرسة العمومية وإرساء دعاماتها عبر 
الفئات اإلجتماعية، وبلوغ  تعليم متوازن مجاني جيد ودامج لجميع 
بفعل  فقدناه  الذي  املنشود  الطبقي  واإلندماج  اإلجتماعي  التالقح 
سياسات عمومية غير مجدية نتيجتها تكديس بنات وأبناء الطبقات 
اإلجتماعية الفقيرة والهشة في مدارس عمومية تفتقر ملقومات الحياة 

التعليمية السليمة، في مقابل تمتيع املحظوظين اقتصاديا واجتماعيا 
من فرص تعليمية بديلة عبر قطاع خاص، نجده ولألسف الشديد 
غير مواطن، وال بد من مراجعة شاملة له على كل املستويات، قطاع 
خاص بات يستنزف جيوب اآلباء واألمهات، فأصبحنا أمام قطاع تجاري 
مفتوح لتبضيع وتسليع التعليم لألسف الشديد دون أن نعي، دون أن 
ناهضناها  التي  التعليمية،  الطبقية  تكريس هذه  تماما خطورة  نعي 
كيسار تقدمي حداثي منذ انبثاقها والتي أفرزت لألسف الشديد تفككا 
وانحالال اجتماعيا أدى إلى توسيع بناء السجون وخلق سجون جديدة 

دون معالجة قوية ألصل الداء.

إن اإلصالح الحقيقي هو الذي سيبنى على مدخالت قوية ويفرز 
مبادئ  على  مرتكز  اإلجتماعية  الفئات  مختلف  تالمس  مخرجات 
املساواة وتكافؤ الفرص والجودة وعدم التمييز عبر تعليم متشبع بالفكر 

الديمقراطي والحداثي والتنويري، مع اإلستثمار األمثل والناجع ملقومات 

الهوية الوطنية املتعددة واملتنوعة واالنفتاح على الحضارات الكونية، 

وكذا مراجعة كل البرامج واملناهج واإلعتناء بأوضاع املؤسسة التعليمية 

ووضعية املوارد البشرية واستثمار كل اإلمكانيات والفرص املتاحة بذكاء 

ويقظة من أجل تحقيق التعبئة املجتمعية الشاملة، التعبئة الشاملة 

جمعيات  رأسهم  وعلى  واإلجتماعيين  اإلقتصاديين  الفاعلين  لجميع 

أمهات وآباء وأولياء التالميذ والتلميذات وتبويئها املكانة التي تستحقها 

من أجل تحقيق اإلنخراط الفعلي والفعال للجميع في ديناميات اإلصالح 

ملواكبة األوراش اإلصالحية الكبرى التي تعرفها بالدنا؛

اوسي لاورئيسلاملحترم،

إننا أمام لحظة حاسمة ومفصلية في تاريخ بالدنا من أجل إرساء 

الذي  اإلطار  القانون  هذا  عبر  الطموح  الهيكلي  اإلصالح  هذا  دعائم 

نثمن كافة مضامينه إلعادة الثقة من جديد وتضمين الجدية الالزمة 

في املدرسة العمومية املغربية، ومن هذا املنطلق فقد تعامل حزبنا وما 

يزال من داخل املؤسسات كقوة إقتراحية بجدية من أجل الصناعة 

العقل البشري؛

أيتهالاوسي ات،

أيهالاوساد9،

صناعة العقل البشري التي ستؤهلنا لكي نخطو بخطوات بثبات إلى 
التنمية املنشودة على كافة األصعدة إلى خلق فعل اقتصادي تنموي 

يقاوم مظاهر الفقر والتخلف واألمية وينهض بمجتمعنا ويطوره على 

كافة األصعدة وفي مختلف املجاالت، وهذا ما يؤكد جدية ومصداقية 

إسهامنا في التقدم واإلشتراكية وتفاعلنا الناجع مع انشغاالت وقضايا 
املواطنين باإلنغماس العميق في تربة املجتمع املغربي الذي ننتمي إليه 

ونتشرف بحمل همومه وانشغاالته؛
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اوسي لاورئيسلاملحترم،

القوية  اإلرادة  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نثمن 
الجماعية إلصالح التعليم التي انبنت على مقت�ضى الفصلين الخامس 
هذا  املتقدم  مملكتنا  دستور   ،2011 دستور  من  والثالثين  والواحد 
والذي جسدته الخطب امللكية السامية والرؤية اإلستراتيجية 2015 
2030 إلصالح منظومة التربية والتكوين التي أقرها جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، ودعا إلى تحويلها إلى اختيارات كبرى جسدت في 
قانون إطار الذي نعتبره اليوم تجسيد لتعاقد وطني ملزم وسيلتزم به 
الجميع عبر إرساء مبادئ وتوجهات وأهداف أساسية لسياسة الدولة 
واختياراتها اإلستراتيجية في هذه املنظومة التعليمية األساسية وآليات 
بمرجعيتنا  وارتباطا  املنطلق  هذا  ومن  الواقع،  أرض  على  تحقيقها 
لواقع  عميق  تحليل  على  وبناء  املبدئية  وإلتزاماتنا  وهويتنا  الفكرية 
املنظومة تفاعلنا إيجابيا مع هذا املشروع، ونجدد انخراطنا فيه لتمكين 
بالدنا من إطار قانوني، ما�ضي معقول السيد الرئيس، ما�ضي معقول، 

ما�ضي معقول، نحن نستمع إليكم، ونحن آخر املتدخلين، عيب...

اوسي لاورئيس:

واصل واصل �ضي بنشقرون...

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

شوية االحترام...

اوسي لاورئيس:

السيد النائب، شكرا.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

ومن هذا املنطلق..

اوسي لاورئيس:

�ضي شوية ديال االنصات، شوية ديال اإلنصات.

اونائبلاوسي لجماللبنشورقنلكريمي:

ومن هذا املنطلق وارتباطا بمرجعيتنا الفكرية وهويتنا وإلتزاماتنا 
املبدئية،وبناء على تحليل عميق لواقع املنظومة تفاعلنا إيجابا مع هذا 
املشروع ونجدد انخراطنا فيه لتمكين بالدنا من إطار قانوني، فالحاجة 
إصالح  دون  تنموي  مشروع  أي  ينجح  أن  يمكن  وال  لإلصالح  ماسة 
حقيقي للتعليم، فال ديمقراطية وال تنمية دون تعليم في املستوى، حيث 
املنشود،  التنموي  النموذج  لتحقيق  ومركزية  أساسية  وسيلة  يعتبر 
ولهذا، فإننا نتطلع، فإننا نضع هذا املشروع في صلب النموذج التنموي 
البديل الذي نقترحه، نموذج يضع اإلنسان في قلب العملية التنموية 
عبر اإلستثمار في التربية والتكوين، نموذج يمتلك واإلقدام والجرأة في 

لبناء  الجماعي  اإلنخراط  عبر  بشجاعة  الحارقة  امللفات  مع  التعاطي 
الوطن على أسس جديدة تعيد الشعور بالثقة واإلنتماء والكرامة.

اوسي لاورئيس،

الذي  النقاش  في مختلف مراحل  لقد ساهمنا بحس وطني عالي 
أنه  على  محطاته  جميع  في  وأكدنا  البداية،  منذ  املشروع  هذا  هم 
مهم للغاية و سيجيب عن الواقع املتأزم وسيعالج أعطاب منظومتنا 
التربوية التعليمية، وقلنا أنه، وقلنا أنه ال يمكن اختزاله اختزال هذا 
اإلصالح في مسألة التمويل ولغة التدريس على الرغم من أهميتها هذا 
كله، فبخصوص مسألة التمويل يؤمن حزبنا بالدور املحوري للدولة 
وبمركزية تحقيق اإلندماج اإلجتماعي، فالتعليم شأن للدولة وهي التي 
عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيه، ضد أي ضرب ملبدأ املجانية 

الضامن لإلرتقاء اإلجتماعي لبنات وأبناء الطبقات اإلجتماعية؛

ولهذا، أكدنا مرارا أنه ال تنازل على هذه املجانية حيث نعتبر اإلستثمار 
في التربية والتكوين يؤدي تلقائيا إلى تحسين مستوى تنافسية اإلقتصاد 
املشؤوم  الهيكلي  التقويم  إليه مخطط  ما ذهب  الوطني على خالف 
فتمويل  التعليم،  وتبضيع  تسليع  إلى  تسعى  التي  املحاوالت  وبعض 
والجماعات  الدولة  من  الفاعلين  لكل  شاملة  تعبئة  يتطلب  التعليم 
الترابية واملؤسسات العمومية والقطاع الخاص تمويل متعدد الروافد 
تطوعي  تشاركي  فعل  أمام  الباب  فتح  عبر  لإلصالح  أساسية  كركيزة 
مسهم لتوفير اإلمكانيات الالزمة ملدرسة مؤهلة في مستوى التطلعات، 
وهي دعوة صادقة النفتاح املدرسة العمومية على محيطها اإلجتماعي 
أبناء  يمكن  إرادي  مجتمعي  جماعي  ثقافي  فعل  لبلورة  واإلقتصادي 
الفقراء كما أبناء األغنياء من اإلرتقاء اإلجتماعي، وتغيير األوضاع، يمكن 

من تغيير أوضاعهم من �ضيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن؛

التعاطي معها  أنه يجب  اللغة، فأؤكدنا على  بالنسبة ملسألة  أما 
ملقومات  األمثل  اإلستثمار  تستحضر  منفتحة  شمولية  مقاربة  وفق 
العربية بصفتها  اللغة  املتنوعة واملتعددة، إستعمال  الوطنية  الهوية 
بصفتها  األمازيغية  للغة  الدستوري  الوضع  وتكريس  التدريس  لغة 
لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع املغاربة بدون استثناء مع 
ضرورة اإلنفتاح على مختلف اللغات األجنبية األكثر تداوال على املستوى 
التقني والعلمي بالعالم، وتمكين األجيال الصاعدة من تملك ومواكبة 
التطورات العلمية والتكنولوجية واإلندماج في الشغل، حيث أننا ال 
نقبل ولن نقبل أن تكون اللغة أداة للتمييز بين التلميذات والتالميذ في 

الولوج إلى التعليم وفي الشغل املنتج؛

أما بالنسبة للموارد البشرية في قطاع التعليم، فقد أكدنا دائما 
ونؤكد على ضرورة االعتناء بها وبمكوناتها وفئاتها ال سيما من حيث 
إستقرارها اإلجتماعي والوظيفي والترقى اإلجتماعي واإلهتمام بالخدمات 
اإلجتماعية لها، ودعونا وحرصنا وعملنا بمسؤولية وطنية عالية إلى 
وضع هذا اإلصالح الشامل والتعاطي معه بنفس تنموي جديد كمشروع 
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جميع  فيها  نحيى  مناسبة  وهي  الغد  مواطن  بتكوين  يرتبط  مهيكل، 
عضوات وأعضاء لجنة التعليم والثقافة واإلتصال وكل املجهودات التي 
تفرعت عن للجنة الفرعية أو اجتماع الرؤساء في إيجاد حل جماعي من 
أجل بلوغ اإلجماع الذي نأسف على عدم بلوغه، وهي مناسبة أيضا نحيى 
فيها السيد الوزير على تجاوبه وتفاعله الدائم وعلى إنصاته وتجاوبه مع 
مختلف التعديالت ومختلف اآلراء التي كانت دائما مبنية على أن نجعل 
من البرملان والحكومة وجهان إلرادة واحدة، إرادة التغيير، إرادة إصالح 
هذه املنظومة، إصالح منظومة التربية والتعليم ملا فيه الخير لبالدنا، 
يمنح  بأن  اإلطار  مشروع  وهو  اليوم  الكفيل  األسا�ضي  الورش  وهذا 
اإلمكانيات الواسعة للشروع الجدي في إعادة اإلعتبار ملكانة املدرسة 
العمومية خاصة وأن هذا الورش اإلصالحي الوطني املرتكز اليوم على 
مبادئ ودعامات أساسية يحتاج إلى عشرات النصوص والتدابير األخرى 

املصاحبة خالل املراحل الالحقة.

لهذا وبالنظر إلى ما نحمله من فكر تقدمي حداثي وقوة اإلقتراحية 
وبإرادة جميع الفرقاء السياسيين في بالدنا من أجل أن نجعل الشعب 
ثقافي  تالقح  هناك  يكون  بأن  العمومية،  املدرسة  في  يثق  املغربي 
إثبات الذات الجماعية  إلى املبتغى املنشود في  واجتماعي، بأن نصل 
وناشئتنا،  ألجيالنا  الصادقة  الوطنية  تعزيز  في  الناشئة،  تربية  في 
نحن ساعين وسعينا راشد ولهذا سنصوت بإيجاب على هذا النص 

وسننخرط فيه من أجل البلورة والتطبيق، وشكرا لكم جميعا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

اوسالم،

تحيةلولجميع،

شحال من مرة في هاد سنتين ونصف وما كنسمع بأن ما خص 
يكون مزايدات سياسية حول التعليم، بالنسبة ليا هذا مفهوم خاطئ 
هي  والديمقراطية  فالسياسة  عامة،  بصفة  والديمقراطية  للسياسة 
حول  املواضيع  في  االختالف  وباألخص  السلمي  اإلختالف  تدبير  علم 
املواضيع الجوهرية والكبيرة، واش كاين �ضي موضوع أهم من التعليم 
، فبالتالي خاصنا نقبلو اإلختالف 

ّ
وتربية األجيال القادمة؟ بالنسبة ليا ال

السيا�ضي والتوجهات والحساسيات املختلفة حول التعليم في املغرب، 
كاينة، هاد الحساسيات كاينة موجودة في املجتمع، صحيح بأن هذا 
الحساسيات ما مثالش مزيان في البرملان، وغالبا بسبب النسبة ضعيفة 
االنتخابية،  اللوائح  في  التسجيل  عن  والعزوف  السياسية  املشاركة 
وكنذكركم بأن في آخر انتخابات ياهلل 6 داملليون املغاربة اللي صوتوا 
على هاد البرملان، وأكثر من 15 مليون إما ما صوتتش، إما ما مسجالش 
كاع أصال، فأنا اليوم أتكلم أنا وصديقي مصطفى الشناوي من هذا املنبر 

كممثلين لحساسية موجودة في املجتمع، مع األسف هاد الحساسية ما 
جابت إال 165 ألف صوت أعطتكم نائبين كنطلب منكم تحترموهم، 
لكن هاد التيار فيدرالية اليسار الديمقراطي، قدمنا للمغاربة مشروع 
وتعاقدنا على مشروع مجتمعي ومن املداخل وال املدخل الرئي�ضي لهاد 

املشروع املجتمعي هو إصالح املدرسة العمومية املغربية.

فنحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي قدمنا عدد ديال التعديالت 
ديال  القوانين  مشاريع  وفي  قانون  مقترح  هذا  في  ونص،  عامين  هاد 
املالية، كلها مع األسف ترفضت وكلها كانت كتصب في اتجاه واحد، 
الهدف ديالها هو كيفاش نهضو باملدرسة العمومية ونجعل منها مدخل 
قانون  مشروع  هذا  القانون،  هاد  ككل،  للوطن  والنهوض  لإلصالح 
رغم عدد اإليجابيات عدد املواد من بينها املادة 2 و31 اللي هانصوتو 
لصالحها، إنه قانون بالنسبة لينا غير واضح فيما يخص مكانة املدرسة 
العمومية، التعليم الخصو�ضي اليوم في املغرب وصل ل%15 في الوقت 
اللي هادي أقل من 20 عام كان كيمثل يالاله %4، من جهة أخرى، وهادو 
أرقام رسمية ميزانية ديال الدولة في التعليم كتنقص راه في ألفين كانت 
كتمثل امليزانية ديال التعليم %30 ديال ميزانية الدولة، اليوم ما كتمثل 
إال %25، فمنين كنتقدمو احنا كنائبين بمقترحات لتحويل ميزانيات من 
قطاعات أخرى إلى التعليم كترفضوها ، ملي كنقدمو مقترحات ملساهمة 
األغنياء من أجل النهوض بالتعليم كتترفض، فكيفاش بغيتونا نثيقو في 
الحكومة ملي كتقول لنا بأن كاين طموح للنهوض بالتعليم، فمع األسف 
الشديد، أنا بالنسبة ليا ما كاينش طموح، ايال كان طموح نعطيكم مثال 

في بضع دقائق، السيد الرئيس، طموح اليوم..

اوسي لاورئيس:

السيد النائب...دقيقة

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

ارسلت  اليوم،  رواندا  دقيقة،  من  أقل  رواندا،  ثواني،  بضع  في 
SATELITE في الفضاء، الش يصلح هاد القمر االصطناعي لربط جميع 
املدارس العمومية في الرواندا باالنترنيت هذا هو الطموح وانقلدو رواندا 

فين هي املشاريع ذو طموح عندنا في املغرب.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، السيدات والسادة النواب، بعد االستماع إلى 
العروض املحترمة بطبيعة الحال وبعد االستماع إلى العرض التقديمي 
للسيد الوزير، نمر اآلن إلى عملية التصويت وأطلب منكم جميعا حد 
أدنى من االنضباط حتى يمر هذا التصويت في ظروف عادية كالعادة، 
جو  في  والتصويت  البعض  بعضنا  احترام  الجميع  من  أطلب  لذلك 
مسؤول كالعادة حتى تتم املصادقة على هاد املشروع على القانون اإلطار 
كمشروع نظرا ألهميته، وهذا تم التأكيد عليه من طرف كل املتدخلين 

بإسم كل مكونات املجلس.
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أعرض للتصويت عنوان السيدة األمين أنا عندي اليمين واليسار ما 
يمكن ليش نشتغل بدونهما، شكرا.

أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

عليه  صادقت  كما  القانون  مشروع  ديباجة  للتصويت  أعرض 
اللجنة:

املوافقون غادي نحسبو املوافقون إذن اإلجماع فين املعارضون 
عفوا أنتما 2 هادوك كنشوف غير ال�ضي بالفريج وال�ضي الشناوي إذن

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:2

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، ورد بشأنها 
تعديل واحد من السيدين النائبين عمر بالفريج ومصطفى الشناوي 

الكلمة.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

شكرالاوسي لاورئيس،

هاد التعديل، ال كيتطفى امليكرو، التعديل ارتأينا من الضروري 
إعطاء تعريف للفاعل التربوي، جبرنا بأن فهاذ املادة 2 كان خاصو 
يتعطى الفاعل التربوي اللي عندو أهمية في املنظومة التعليمية، فزدنا 

احنا الفاعل، تعريف للفاعل التربوي، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد الوزير، شوية اإلنصات من فضلكم، ال�ضي عدي، آ 
ال�ضي عدي، نستمعو للسيد الوزير، شكرا.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

التعديل غير مقبول من طرف الحكومة.

اوسي لاورئيس:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون:

املمتنعون: ال أحد

عفوا عفوا عفوا، بالنسبة للمادة 2 عفوا، أعرض أعرض التعديل 
فقط التعديل، التعديل.

املوافقون: 2

املعارضون: 241

املمتنعون: 21

املعارضون، آ أنتما موافقين، املعارضون للتعديل.

املوافقون: 2

املعارضون: 262

املمتنعون: ال أحد

هذا ما قلناه السيد الرئيس.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

هاذ اليسار حيرنا، ما�ضي أنت ال�ضي شناوي، ال ما�ضي أنت، ما�ضي 
أنت،

املوافقون: 144

املعارضون: 2

املمتنعون: 118

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدين النائبين عمر 
بالفريج ومصطفى شناوي، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

من  كنعتبرو  املنظومة،  تمويل  في  باإلعتماد  منا  إضافة  هاذي 
مبادئ  املنظومة على  تموين  في  اإلعتماد  املرتكزات األساسية خاص 
التضامن الوطني في تحمل التكاليف العمومية من خالل مساهمات 
جبائية تضامنية وتصاعدية لألشخاص امليسورين، فهذا انسجاما مع 
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قناعتنا فنعيد التأكيد على التعديالت التي تقدمنا بها في مشروع قانون 
الثروة  على  إقراء ضريبة  تتضمن ضرورة  والتي   ،2019 سنة  املالية 
وضريبة تصاعدية على اإلرث، وإيمانا منا أن مشروع القانون اإلطار 
هذا يمكن أن يشكل خطوة مهمة من أجل تعاقد اجتماعي مبني على 

التضامن، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

التعديل غير مقبول من طرف الحكومة.

اوسي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 264

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 264

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون:2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت، قبل ذلك ورد بشأنها تعديل واحد من 
السيدين النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي، لكم الكلمة.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

شكرالاوسي لاورئيس،

هاذي في النقطة األخيرة وضع نظام تحفيزي للمؤسسات التعليمية 
على  فنؤكد  املساهمة،  من  لتمكينها  ربحية  الغير  زدنا  ربحية  الغير 
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األولوية بالنسبة للدولة يجب أن يكون اإلستثمار في التعليم العمومي 
والتحفيزات، إيال كانت غتكون للقطاع الخاص احنا كنعتبرو بأن ما 
تكون  كانت غتكون  إيال  الخاص، وحتى  للقطاع  التحفيزات  خاصش 
القطاع الخاص الغير الربحي، باش نفرقو بين القطاع الخاص الربحي 

والغير الربحي، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

التعديل غير مقبول من طرف الحكومة.

اوسي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 260

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : اإلجماع

هاذ الجويجات ب2، رغم االختالف رغم االختالف:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:260

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعرضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 144

املعارضون: 2

املمتنعون: 116

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 260

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 241

املعارضون: 2

املمتنعون: 21

أعرض املادة 45 للتصويت ورد بشأنها تعديل واحد من السيدين 

النائبين عمر بالفريج ومصطفى الشناوي.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

هذا تعديل للمالءمة مع التعديل السابق اللي كنعتبروه حنا بأن 

األشخاص امليسورين خاصهم يساهمو من خالل مساهمات جبائية، 

شكرا.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

شكرالاوسي لاورئيس،

تعديل غير مقبول من طرف الحكومة.

اوسي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 260

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 46 أعرضها للتصويت ليس هناك تعديل ال�ضي بالفريج آه 
طيب.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

262 و264، فوزنهم  بين  الفرق ما  إثنان أشنو هو  جا �ضي حد؟ 
السيدين  تعديل واحد من  بشأنها  47 ورد  املادة  السيا�ضي مشّرف، 

النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي لكم الكلمة السيد بالفريج.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

شكرا للمالءمة نفس التعديل في املادة 47.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير.

اوسي لسذي لأمزا1ي،لق1يرلاوتربيةلاو طنيةلقاوتك ينلاملنهيل
قاوتذليملاوذاليلقاوبحثلاوذلمي:

اوسي لاورئيس،

التعديل غير مقبول من طرف الحكومة.

اوسي لاورئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 264

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 50 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع،

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 243

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 21

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 262

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون اإلطار برمته كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 241

املعارضون: 4

املمتنعون: 21
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7 . 5ل رقمل اإلطارل قان نل مشرقعل علىل اون ابل مجلسل صادقل
يتذلقلبمنظ مةلاوتربيةلقاوتك ينلقاوبحثلاوذلمي.

هناك مشروع قانون ثالث أخير يتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية 
لم ننهي جدول األعمال، من فضلكم، السيدة كاتبة الدولة والسيد 
الوزير ينتظران منذ خمس ساعات، الكلمة للسيد الوزير. السيدات 
والسادة النواب من فضلكم ننهيو جدول األعمال الذي صادقنا عليه 

في بداية الجلسة.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق1يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالاوسي لاورئيس،

في الحقيقة بغيت نشكر السيد الرئيس اللي في البرمجة ديال هاذ 
الجلسة دارني في آخر الجلسة، واستمتعت معكم بالعيش ديال هاذ 
اللحظة التاريخية ديال التصويت، ديال هاذ القانون اإلطار، في الحقيقة 
أنا من البرملانيين القدماء، وكنظن أحسن لحظة وأحسن حدث عشتو 
فهاذ الحياة البرملانية ديالي ألن بقيت برملاني 4 ديال الواليات، عشت من 
أحسن اللحظات مع املداخالت القيمة ديال السادة النواب، رؤساء 
الفرق، من جميع املشارب، من جميع الفئات، والكل كانت متعة، وكانت 
في الحقيقة كنفتخرو أننا عندنا برملانيين من هاذ النوع، وعندنا برملانيين 
من هاذ الحس الوطني وبرملانيات طبعا، برملانيات، فالقانون اللي غادي 

نقدم ليكم اليوم هو قانون كيتعلق ب.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير، نعم أنا برمجتك لألخير باش تشكرهم وتستعمل هاذ 
الخطاب عمدا.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق1يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

تماما، في الحقيقة هاذ القانون اللي غاذي نقدم ليكم عندو أهمية 
كبرى ألنه كيتوجه لواحد القطاع اللي فيه واحد العدد كبير ديال الناس 
وظروف صعبة،  قاسية،  ظروف  في  كيشتغلو  واللي  كيشتغلو،  اللي 
وكيقومو بواحد الدور استثنائي في الحفاظ على التوازنات اإلجتماعية 
فبالدنا، او كيقومو بواحد الدور بالنسبة للمنظومة اإلقتصادية ديالنا، 
القطاع اللي كيشغل 2,5 مليون نسمة، قطاع مهم وقطاع يستحق أنه 
يكون عندو واحد اإلطار قانوني، اللي مكن هاذ العاملين فهاذ القطاع 
باش يتمتعو بتنظيمات اللي كتحميهم واللي كتشجعم واللي كتخليهم 
للتغطية  بالنسبة  كاينة  اللي  املنظومات  هاذ  من  يستافدو  كذلك 
اإلجتماعية، الهدف األسمى ديال هذا، هو تنظيم القطاع هو إبراز الدور 
ديال هاد القطاع وكذلك إبراز وتمكين العاملين في هذا القطاع من 
اإلستفادة من البرامج ديال التغطية الصحية، وبغيت باملناسبة نشكر 

أعضاء اللجنة اللي صوتوا باإلجماع على هذا مشروع القانون، وكنتمنى 
أنه يكون إن شاء هللا إيجابي في القريب العاجل ومفيد لهاد الشريحة 

ديال العاملين...

اوسي لاورئيس:

الجلوس من فضلك السيد الزائر، من فضلك.

الج يل قاونولل اوسياحةل ق1يرل ساج ،ل محم ل اوسي ل
قاوصناعةلاوتولي يةلقاالقتصادلاالجتماعي:

اللي طال االنتظار ديالهم لهاد القانون التنظيمي، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير وباملناسبة كذلك أشكر السيدة مقررة لجنة 
القطاعات اإلنتاجية السيد حياة بوفراشن على ما قامت به قبل وخالل 
وبعد، أفتح باب املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد النائب باسم 
فرق األغلبية، السيد النائب محمد معايط، امليم ما داروها �ضي، معذرة 

معذرة السيد النائب.

اونائبلاوسي لمحم لمذايط:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوساد9لاو 1راءلاملحترم ن،

اوسي 9لكاتبةلاو قوةلاملحترمة،

اوسي اتلاونائباتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني بإسم الفريق أو فرق األغلبية أن أتناول الكلمة ،بمشروع، 
بخصوص مشروع قانون رقم 50.17 واملتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
التقليدية ، في البداية أشكر الحكومة من خاللكم السيد الوزير على 
تقديم هذا املشروع الذي ظل راكدا لعقود طال معها انتظار الصناع 
الصانعات التقليديون إلطار ينظم القطاع ويجعله أكثر تنظيما، وسيرفع 
من القدرة اإلستهدافية للبرامج املوجهة للقطاع بحيث عرف بالصناعة 
التقليدية بصنفيها اإلنتاجي والخدماتي وعّرف بالصانع التقليدي وعّرف 
بالفئات الفاعلة بالقطاع من املقاوالت والتعاونيات والصانع التقليدي 

والصانع املعلم.

اوسي اتلقاوساد9،

ال يخفى عليكم قطاع الصناعة التقليدية كحضارة وثقافة تعكس 
تراثا ضخما وقيما إنسانية بارزة مرتبطة بتاريخ وعادات الشعب املغربي 
القائمة على تما زج متبادل بين الثقافة العربية والثقافة األمازيغية، 
واملغرب راكم رصيدا مهما غنيا ومتنوعا من الصنائع والفنون اليدوية 
ضاهت أكبر املعالم اإلبداعية، وساهمت في صنع كثير من حضارتنا، 
الوطني  في اإلقتصاد  اليوم مساهمة، مساهمة  التقليدية  والصناعة 
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بشكل كبير كما هو مبين في األرقام التصاعدية سنة بعد سنة ويشغل 
هذا القطاع كما جاء على لسان السيد الوزير املحترم أكثر من 2.5 مليون 
بين صانع وصانعة، والصناعة التقليدية هي نتاج حضاري آلالف السنين 
وتعتبر قطاعا اقتصاديا ومحركا تنمويا بامتياز، ويعتبر الصانع التقليدي 
والصانعة التقليدية الفاعل املحوري واألسا�ضي ويشكل محركا لإلنتاج 
سواء كان صانعا فرديا أو مقاولة أو تعاونية أو مجموعة اقتصادية سواء 
تعلق ذلك باملجال الفني اإلنتاجي أو الخدماتي، وهذا القطاع السيد 
الوزير، السيدة كاتبة الدولة قطاع له أفق واعدة وقادر على أن يكون 
تعريف  وبوابة  الوطني  لالقتصادي  وإضافية  أساسية  رافعة  بالفعل 

راقية بعراقة هذا الشعب القوي وعظامة اإلنسان املغربي.

أنشطة  بمزاولة  املتعلق   50.17 رقم  قانون  اليوم  نناقش  ونحن 
الصناعة  بأصناف  التعريف  محاوره  من  الذي  التقليدية  الصناعة 
التقليدية وبفئات الفاعلين بالقطاع من الصانعين التقليديين الفرادى 
بالسجل  املشروع  هذا  جاء  والتعاونيات،  واملقاوالت  املعلم  والصانع 
الوطني للصناعة التقليدية لتعزيز إطار قانوني تنظيمي ينظم هيكلة 
هذا القطاع وأنشطته وتأهيل مكوناته املهنية والحرفية لتقوية مكانته 
النسيج االقتصادي ويستجيب لشروط  كفاعل وازن كباقي مكونات 

التنافسية.

التقليدية  الصناعة  أنشطة  بهيئات  أيضا  جاء  املشروع  وهذا 
هيئات حرفية وطنية وهيئات حرفية جهوية وهيئات حرفية إقليمية 
في شكل هيئات حرفية، فيما يخص قواعد تنظيمها وتسييرها بأنظمة 
خاصة وجاء املشروع بسلطة حكومية ترأس املجلس الوطني للصناعة 
التقليدية في شخص رئيس الحكومة أو السلطة املكلفة بالقطاع، وذلك 
ألهمية القطاع في توجهات الحكومة، وإن من االنتظارات التي تنتظرها 
هذه الفئة العريضة من الصناع والصانعات االمتيازات التي جاء بها 
املشروع واملمنوحة للصانعين والصانعات والتي تتجلى في الدعم التقني 
من الخبرات واالستشارات، ومن البرامج الترويج والتسويق للمنتجات 
ومنتوجات الصناعة التقليدية، ومن املشاركة في املعارض داخل الوطن 
وخارجه واملشاركة في الجوائز واملسابقات التي تنظمها الدولة لفائدة 
القطاع واالستفادة أيضا من مناطق األنشطة الحرفية التي تحددها 
الدولة واالستفادة من التغطية الصحية واالجتماعية واالستفادة من 
املقاول  بنظام  واملتعلقة  الفئات  لهذه  املقررة  واالمتيازات  الخدمات 
الذاتي واالستفادة من نظام جبائي خاص واإلعفاءات وفق القوانين 

املعمول بها.

من  مهم وطموح سيجعل  50.17 مشروع  رقم  املشروع  هذا  إن 
فئات هذا القطاع فئة مهيكلة ومنتظمة ومنخرطة في هيئات تمكنها 
تنظيمية  مكانته  وتعزيز  القطاع  مستوى  من  الرفع  في  املشاركة  من 
والقانونية، وبالرغم بما جاء في هذا القانون فإننا ندعو الحكومة الوصية 
والوزارة الوصية على القطاع إلى تنزيله التنزيل السلس وتبسيط املساطر 
واإلسراع بإخراج النصوص التنظيمية، حتى يتسنى للصناع مباشرة 

تعزيز الهيئات اإلقليمية والجهوية والوطنية وتمكينهم من التسجيل 
في السجل الوطني، كما أن على الوزارة العمل على استراتيجية ما بعد 
2015 التي أنتظرنا ما بعدها طويال ألن القطاع محتاج إلى دفعة قوية 
تجعله في مصاف الصناعات املتقدمة، وفي حاجة إلى مواكبة يومية 
ترقى بالصناع إلى العيش الكريم، وإن هذا القانون السيد الوزير لم 
يعط الحق لغرف الصناعة التقليدية لم يعطها دورا بارزا لتقوم بأدوار 
كبيرة تجعلها قادرة على اإلستجابة لتطلعات الصناع والصانعات، وال 
يفوتني في األخير أن أشكر السيد الوزير على املشروع الذي تقدم به إلينا 
وعلى السيدة كاتبة الدولة على تجاوبها مع أعضاء اللجنة وتقديمها 
ملجموعة من اإليضاحات مكنت من التفاعل في النقاش واإلجتماع على 

أهمية هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حياة بوفراشن 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبةلاوسي 9لحيا9لب فراشن:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي 9لقاوساد9لاو 1راء،

اوساد9لاوزمالءلقاوزميالت،

يسعدني أن أقدم أمامكم هذه الورقة عن فريق األصالة واملعاصرة 
والتي تخص مشروع قانون رقم 50.17، إذا كانت الصناعة التقليدية 
أو الحرف بصفة عامة تعبيرا صادقا وملهما لكافة الشعوب ع انتمائها 
املغربية  التقليدية  الصناعة  فإن  والبيئي  والثقافي  والفني  الحضاري 
التاريخي  وتجذره  البلد  هذا  لعالقة  عاكسة  مرآة  األخرى  هي  تشكل 
والقيمي والثقافي واإلنساني، ومع ذلك يجب اإلقرار بأن قطاع الصناعة 
ويعود  وتحديده  تعريفه  حيث  من  حقيقيا  إشكاال  يطرح  التقليدية 
مجموعة  يضم  حيث  متجانس،  غير  قطاعا  كونه  إلى  باألساس  هذا 
والضوابط  الخصائص  لنفس  التي ال تخضع  املتنوعة  األنشطة  من 
التقليدية من  واألغراض، وتبعا للنصوص املنظمة لقطاع الصناعة 
قبيل ظهير رقم 63.1.194 ليونيو 1963، والذي عّدل في 1997 فإن 
الصانع التقليدي يعتبرإيال اسمحتو... الصانع التقليدي يعتبر بشكل 
عام كل شخص طبيعي يمارس نشاطا رئيسيا ومستمرا ذو طابع يدوي 
في طريقة اإلنتاج أو التحويل أو في مجال تقديم الخدمات، وعليه فنمط 
اإلنتاج في قطاع الصناعة التقليدية يقوم باألساس على معطى العمل 
ترتبط  الذي يجعل عملية اإلنتاج  في جانب مهم منه، األمر  اليدوي 

بالقدرات واملهارات الشخصية للصانع واملساعدين له.

حضراتلاوسي اتلقاوساد9،

الصناعة  ينظم وقطاع  قانون  الحكومة مشروع  اليوم  لنا  تقدم 
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التقليدية بإطار قانوني جديد بغاية جعله أكثر واقعية وقابال للتطبيق، 
ويحاول ما أمكن االستجابة لالنتظارات الحقيقية للقطاع، لكنه يبقى 
التي  الحقيقية  واملشاكل  الحرفيين  لتطلعات  االستجابة  عن  قاصرا 

يعيشها املهنيون.

قطاع  يجعل  كان   50.17 رقم  قانون  أن مشروع  املفروض  ومن 
االستهدافية  القدرة  ومن  ويرفع  تنظيما  أكثر  التقليدية  الصناعة 
اإلنتاجي  بصنفيها  أنشطة  تعرف  للقطاع  املوجهة  الخاصة  للبرامج 
والخدماتي وتحديد الفاعلين به، كما سيساعد املشروع على ضبط 
املعطيات اإلحصائية املتعلقة به من خالل السجل الوطني للصناعة 
التقليدية وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني لألنشطة 
لوائح  وضع  الوطنية  املحاسبة  عملية  تسهيل  وبالتالي  االقتصادية، 
تحدد الحرف وكذا تصنيفها، وهاد القضية هادي من نقط القوة في 
املشروع وترتكز فلسفة املشروع على بعدين أساسيين أولهما حماية 
الصناعة التقليدية واملحافظة على جودة املنتوجات والخدمات وتثمين 
عمل الحرفيين وثانيهما حماية املستهلك عن طريق توفير آليات تأهيلية 
تمكن من تصنيف إحداث لجن محلية للتأهيل تبت في طلبات االعتراف 
بصفة صانع أو الحصول على صفة صانع معلم. لذلك صوتنا لهذا 
القانون داخل اللجنة إكراما للصانع وللمستهلك معا غير أن ذلك لن 
يمنعنا السيد الوزيرمن الوقوف على بعض سلبيات هذا املشروع على 
سبيل املثال ربط استفادة الصناع التقليديين من دعم الدولة بالتكتل 

داخل تنظيمات حرفية ال�ضيء الذي يجعل أن التنظيمات.

اوسي لاورئيس:

السيد النائب إيال كان ممكن الجلوس من فضلك السيد النائب.

اونائبةلاوسي 9لحيا9لب فراشن:

املعلمين الصغار كيكونو محرومين التنصيص على بعض العقوبات 
في حالة مخالفة مقتضيات القانون، هو إجراء شجاع للحد من بعض 
املمارسات الالأخالقية لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار، 
هو إلى أي مدى سيطبق هذا القانون أو على من ثم العمل على الحد من 

استفحال ظاهرة الغش التي أثرت سلبا على املنتوج التقليدي؟

وختاما الشك أن الصناعة التقليدية في بالدنا تلعب دورا اقتصاديا 
هاما واجتماعيا كذلك غير أنها تتخبط في مشاكل ال حصر لها ومن 
واجب الفاعلين واملسؤولين عن القطاع االنتباه إليها ومعالجتها وليس 
من حق الوزارة الوصية أن تكون متفائلة بشكل مبالغ فيه بل يجب 
أن تكون موضوعية أكثر ما يمكن لتسليط األضواء على الواقع وتلمس 
الصعوبات التي يتخبط فيها الصانع التقليدي، شكرا جزيال الهتمامكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
الكلمة للسيد النائب عبد العزيز لشهب.

اونائبلاوسي لعب لاوذزيزلوشهب:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوساد9لاو 1راءلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل في مناقشة مشروع هذا القانون رقم 50.17 
والذي يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وهي مناسبة لنحيي 
أن  التاريخ  عبر  استطاعو  الذين  املغاربة  التقليديين  الصناع  عاليا 
من  أسا�ضي  جزء  تشكل  التي  واملهن  الحرف  من  عدد  على  يحافظو 
تاريخنا وحضارتنا وتفردنا بالرغم من الظروف املهنية واالجتماعية التي 
يمارسون في ظلها خاصة مع اعتبار مساهمة هذا القطاع الحيوي في 
النسيج االجتماعي واالقتصاد الوطني حيث يشتغل أكثر من 2.5 صانع 

فضال عن مساهمته بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام.

كذلك نناقش هذا القانون اليوم ونحن نستحضر املعاناة والظروف 
املهنية الصعبة التي يواجهها الصناع التقليديون املغاربة، سواء تعلق 
األمر بالصناع أو املعلمين أو التعاونيات أو مقاوالت الصناعة التقليدية، 
وهي في الحقيقة معاناة يمكن نعتبروها مركبة تمتد من اإلقتصادي 
إلى اإلجتماعي، والحقيقة أن تنظيم قطاع الصناعة التقليدية ينبغي 
 يقتصرعلى عدد من املقتضيات الضبطية ملمار�ضي القطاع وتحديد 

ّ
أال

املهن، بل يجب أن يمتد إلى تدبير اإلشكاليات الكبيرة التي تواجه القطاع 
وتهدد معيش مئات آالف األسر والتي أضحى عددا منها يعني والحرف 
ديالها و املهن ديالها في عداد االنقراض، رّبما ما غنطولش عندي واحد 
املداخلة ولكن ربحا للوقت احنا في الفريق اإلستقاللي تعاطينا باإليجاب 
مع مشروع هاذ القانون ألهميته، وهذا ال يعفينا من تقديم مجموعة 
نه من تحقيق 

ّ
من املالحظات التي يجب على الحكومة أن تراعيها بما يمك

أهداف منتظرة:

التوفر على سياسة  واألهداف ضرورة  البرامج  أوال: على مستوى 
التقائية للقطاع مع باقي القطاعات األخرى، خصوصا السياحة وقطاع 
بين  املتداخلة  العالقة  لطبيعة  نظرا  الخارجية  والتجارة  الصناعة 

الصناعة التقليدية وهذين القطاعين؛

حتى  للحرفيين  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الوضعية  مراعاة  ثانيا: 
نضمن االستمرارية للموروث الثقافي املغربي وحمايته من االنقراض؛

ثالثا: تشجيع الشباب من أجل ولوج مؤسسات التكوين التي تهتم 
بالصناعة التقليدية؛

بأثمنة  التقليديين  للصناع  األولية  املواد  توفير  على  العمل  رابعا: 
تفضيلية وتحفيزية تناسب قدراتهم الشرائية وكذا من أجل ضمان عدم 

ارتفاع أثمان املنتوجات الوطنية.
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مطالبة  الوزارة  إن  التشريعي  املستوى  على  اآلخر  املستوى  على 
بتقديم مخططاتها والوعود التي قدمتها أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية 
أثناء مناقشة مشروعين قانون املالية للسنتين السابقتين، وذلك من 
أجل اطالع املؤسسة التشريعية على ما تم إنجازه من أجل تقويم مكامن 
الخلل التي تعيق من تطور القطاع، ثانيا : تفعيل أدوار غرف الصناعة 
التقليدية من خالل تنزيل جميع النصوص التنظيمية املتعلقة بالنظام 
األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية، وأخيرا إضافة إلى هذا املشروع 
قانون املهم الذي كما ذكرت أننا سنصوت باإليجاب عليه ضرورة وضع 
 نقولو بكل 

ّ
إستراتيجية جديدة لفائدة الصناع التقليديين، اليوم يمكنا

صدق القطاع الوحيد اللي ما خداش الحق ديالو كما يكفي هوقطاع 
الصناعة التقليدية، جميع القطاعات استفادت من املال العام يمكن 
نتكلم ليكم على مجموعة من القطاعات، هناك تحفيزات هناك دعم 
 الصناع التقليديين، فالتدخل 

ّ
هناك مجموعة ديال األمور إيجابية إال

 ديال الدولة في مجال قطاع الصناعة التقليدية لم يكن 
ّ
ديال الوزارة وال

 أن مجموعة من الصناع التقليديين 
ّ
في الوجه املطلوب وهذا اللي خال

يعيشون في وضع فقر في وضع هشاشة، وبالتالي حان الوقت لكي نعطي 
لهذا القطاع كامل األهمية ولكي نتعامل بالشكل املطلوب مع الصناع 

التقليديين، والسالم عليكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة 
بعد إعادة الترتيب فيما يخص بعد حذف املادة 4:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتذلقل 7 .51ل رقمل قان نل مشرقعل علىل اون ابل مجلسل صادقل
بمزاقوةلأنشطةلاوصناعةلاوتولي ية.

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدة الوزيرة.
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محضرلالجلسةلاورابذةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: الثالثاء 20 ذي القعدة1440ه)23يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعتان وسبع دقائق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 
والدقيقة السادسة.

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات 
الساللية وتدبير أمالكها؛

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  يتعلق   63.17 رقم  قانون  مشروع   -
الجماعات الساللية؛

- مشروع قانون رقم 64.17 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 موافق 25 يوليوز 

1969 املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

للدراسة  الصباحية  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على ثالث مشاريع قوانين:

املشروع األول، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية 
على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها؛

املشروع الثاني، مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد اإلداري 
ألرا�ضي الجماعات الساللية؛

واملشروع الثالث واألخير، مشروع قانون رقم 64.17 يق�ضي بتغيير 
وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 
موافق 25 يوليوز 1969 املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر 

الري.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم بمشاريع القوانين الثالث، فليتفضل 
مشكورا ومرحبا بالسيد الوزير.

اوسي لن رلاو ينلب طيب،لاو 1يرلاملنت بلو ىلق1يرلاو اخلية:

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاون ابلقاوسي اتلاونائباتلاملحترمات،

املختصر حول مشروع  العرض  بهذا  أمامكم  أتقدم  أن  يسعدني 
القانون رقم 62.17 املتعلق بالوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية 
وتدبير أمالكها. ومشروع القانون رقم 63.17 بشأن التحديد اإلداري 
القا�ضي   64.17 رقم  القانون  الساللية. ومشروع  الجماعات  ألرا�ضي 
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز1960 
النصوص  وهي  الري.  دوائر  في  الواقعة  الجماعية  باألرا�ضي  املتعلق 

املكونة لإلطار القانوني املتعلق بالجماعات الساللية وتدبير أمالكها.

ويجدر التذكير أنه بعد إحالة املشاريع املذكورة على مجلس النواب، 
تم عرضها على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
املدينة، والتي عقدت عدة اجتماعات لدراستها، وشكلت لجنة فرعية 

لدراسة التعديالت املقترحة من طرف الفرق البرملانية.

وفي هذا اإلطار، ال يسعني إال أن أنوه بالنقاش البناء واإلقتراحات 
العملية التي تقدم بها السيدات النائبات والسادة النواب، والكيفية 
التي تمت بها إدارة النقاش من أجل إغناء مشاريع القوانين املطروحة 
وتجويد مضمونها، مع التحلي باملرونة وتغليب املصلحة العامة على أية 
اعتبارات أخرى، ال�ضيء الذي سهل التوصل إلى صيغ توافقية، وبالتالي 

مكن من املصادقة على هذه النصوص على مستوى اللجنة باإلجماع.

وإذ أشكر السادة النواب املحترمين على هذا املوقف النبيل، أشير 
إلى أن املصادقة على مشاريع القوانين املعروضة على مجلسكم املوقر، 

ستمكن من إخراج هذا اإلصالح إلى الوجود، بعد انتظار طال أمدا.

إن هذا اإلصالح لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات 
املرجعيات  إلى  ويستند  املاضية،  السنوات  خالل  حدثت  متتالية 
األساسية منها دستور اململكة سنة 2011، الذي دشن مرحلة جديدة 
ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس املساواة بين 
املواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. مخرجات الحوار 
الوطني حول أرا�ضي الجماعات الساللية، الذي تم تنظيم سنة 2014، 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، أيده 
هللا ونصره، والتي نتجت عنه توصيات لتجاوز اإلكراهات واملعيقات 
ذوي  وانتظارات  ملطالب  تستجيب  والتي  األرا�ضي،  هذه  تعرفها  التي 
الحقوق. الرسالة امللكية السامية إلى املشاركين في املناظرة الوطنية 
حول السياسة العقارية للدولة، والتي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات 
يومي 8 و9 دجنبر 2015، والتي دعا فيه جاللة امللك، محمد السادس، 
نصره هللا، إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أرا�ضي الجماعات 
الساللية، وإصالح لنظام هذه األرا�ضي وتأهيلها لتساهم في النهوض 
الوطنية.  الدينامية  في  الحقوق  ذوي  إلدماج  آلية  وجعلها  بالتنمية 
أكتوبر   12 بتاريخ  امللك،  ألقاه جاللة  الذي  السامي  امللكي  الخطاب 
2018 أمام مجلس البرملان، والذي دعا فيه إلى تعبئة ما ال يقل عن 
إنجاز  الساللية، قصد  الجماعات  أرا�ضي  مليون هكتار إضافية من 
املشاريع اإلستثمارية في املجال الفالحي، لتحسين املستوى اإلقتصادي 
واإلجتماعي للساكنة القروية، وخاصة لذوي الحقوق، وإيجاد اآلليات 
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بعض  لتشمل  التمليك  عملية  لتوسيع  املالئمة  واإلدارية  القانونية 
يتم  ما  غرار  على  الحقوق  ذوي  لفائدة  البورية  الفالحية  األرا�ضي 

بخصوص تمليك األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

إن مشاريع القوانين املعروضة على املجلس املوقر قد أخذت بعين 
اإلعتبار تطلعات ذوي الحقوق واستجابت للتعليمات امللكية السامية 
كما أن املصادقة عليها ستفتحعهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي 
حقوق أعضاء الجماعات الساللية، بل إن اآلثار اإليجابية لهذا اإلصالح 
ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة مساحة هذه األرا�ضي 
وعدد الساكنة املرتبطة بها، ذلكم مع إن إصالح طرق تدبير وتثمين 
أرا�ضي الجماعات الساللية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق 
ويشجعهم على االستقرار واإلستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى 
جدب اإلستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في امليدان الفالحي، مما 
سيؤدي إلى تطوير اإلنتاج وخلق فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة 
اإلصالح  هذا  فإن  أخرى  جهة  ومن  التنمية،  مسلسل  في  القروية 
الوضعية  تصفية  بشأن  املفتوح  الورش  على  إيجابي  أثر  له  سيكون 
القانونية لألرا�ضي الجماعية من خالل تسريع وتيرة التحفيظ العقاري 
والتحديد اإلداري، بهدف توفير عقارات محفظة وبالتالي قابلة للتعبئة 
مما سيساعد على دمج هذه األرا�ضي في مسلسل التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية للبالد، كما أن هذا اإلصالح سيساهم في إنجاح الورش 
املتعلق بتمليك األرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري لذوي الحقوق، 
تنفيذا لتعليمات صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا 

وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيسل:

الداخلية  لجنة  مقرري  لي  شكرا  وكذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة عن املجهودات املبذولة 
قانون  مشروع  مقرر  وأشكر  التقارير  بصياغة  عالقة  له  ما  كل  في 
رقم62.17 السيد النائب إدريس التمري، وأشكر كذلك مقرر مشروع 
قانون رقم 63.17 السيد النائب أحمد بريجة ومقرر مشروع قانون رقم 
64.17 السيد نور الدين رفيق، نفتح اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة 

للسيد النائب محمد إدعمار عن فريق العدالة والتنمية.

اونائبلاوسي لمحم لإدعمار:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،

اوسي لاورئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
مشاريع قوانين 62.17، 63.17، 64.17، املتعلقة على التوالي بالوصاية 

اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، سن التحديد اإلداري 
ألرا�ضي الجماعات الساللية وتعديل الظهير 1.69.30 املتعلق باألرا�ضي 
الجماعية الواقعة داخل دوائر للري باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل 

دوائر الري.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

نسجل أننا اليوم أمام حدث تشريعي تاريخي استثنائي يستوجب 
تثمين كل الجهود املتضافرة في صناعته، جهود تفاعلت فيها اإلرادات 
البرملان  وإرادة  الداخلية  وزارة  خالل  من  الحكومة  إرادة  املشتركة، 
من خالل فرقه، أنتجت هذه اإلرادة الديناميكية التشريعية املتميزة 
اقتحام  نحو  وتوجهت  والبداهة،  الرتابة  عن  البعيدة  واإلستثنائية 
مواضع وقطاعات حساسة طالها الجمود لعقود طوال، ويعترف الجميع 
بصعوبة االقتراب منها أو إثارتها، ناهيك عن فتحها للنقاش العمومي ثم 
جعلها فوق مشرحة التشريع، وما يستتبع ذلك من تشخيص وتدقيق 

ونبش في ذاكرة األحداث والوقائع.

إننا اليوم ، إزاء إعادة صياغة جذرية لنصوص يعود الظهير املرجعي 
الرئي�ضي لها لقرن من الزمن، ظهير 27 أبريل 1919 الذي تفرعت عنه 
بقية النصوص املعتمدة في تسيير كل الشؤون التنظيمية للجماعات 
 15 بحوالي  هنا  يتعلق  األمر  إن  الجماعية،  أراضيها  وتدبير  الساللية 
أن  اليوم  يمكن  التي  الوظائف،  متعددة  أرا�ضي  من  هكتار  مليون 
تصنف كأول نظام عقاري في املغرب، يشق طريقه للتدقيق والتصفية 
بمقت�ضى مشاريع هذه القوانين، كما يتعلق األمر بشؤون 4900 جماعة 
ساللية، موزعة على 66 عمالة أو إقليم، ويمثلهم 6630 نائبا سالليا أو 
هيئة ساللية، ويتعلق األمر كذلك بمصدر عيش 10 ماليين نسمة من 
السالليين والسالليات، وهي شريحة من املواطنين ليست لها إمكانيات 
الولوج لتمويالت املشاريع وال تملك فرصا وال مؤهالت لإلندماج التنموي 

الحقيقي، إال عبر هذه األرا�ضي.

وليس لنا هنا إال أن ننوه بإرادة الحكومة والبرملان، والتفافهما حول 
الساللية.  لألرا�ضي  التشريعي  اإلطار  امللكية إلصالح  واإلرادة  الدعوة 
إصالح دشنته حكومة األستاذ بنكيران، واختارت له منهجية تشاركية 
انطلقت بحوار وطني سنة 2014، تحت الرعاية السامية لجاللة امللك، 
حوار اجتمع حوله كل املعنيين واملهتمين، بدءا بالسالليين والسالليات، 
ومرورا بالهيئات التشريعية والتنفيذية والسياسية واملدنية واألكاديمية 
والتنموية، ما مكن في جو هادئ صريح، الوقوف على مجموعة من 
والتدبيرية،  والتنظيمية  البنيوية  واإلختالالت  واإلكراهات  التحديات 
الدينامية  وليدة  أسئلة جوهرية،  لطرح  الحوار فرصة  كان هذا  كما 
املجتمعية والحقوقية واإلقتصادية، التي أفرزت حينها دستور 2011، 
والحقوقية  والسياسية  املجتمعية  األوضاع  عن  كليا  تختلف  والتي 
واإلقتصادية لزمن االحتيال في عشرينية القرن املا�ضي، التي تمت فيها 
صياغة ظهيرأبريل 1919، والذي لم يعد مؤهال إلبداء أجوبة مناسبة 
ملا نحن فيه اليوم، من تحديات األلفية الثالثة، ناهيك على ما تطرحه 
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هذه النصوص من حساسية لكونها مرتبطة بحقبة رمادية من تاريخ 
بالدنا، إضافة لعجز هذه النصوص عن مواجهة نمو ساكنة الجماعات 
الساللية، والضغط املتزايد على املناطق الرعوية، وما ينتج عن ذلك من 
نزاعات قبلية ال يمكن تجاهلها، وتوسع املجاالت الحضرية وزحفها على 
األرا�ضي الساللية، وتزايد الطلب على األرا�ضي الجماعية لإلستثمار، 
قانونية  أحيانا ملرجعيات  تفتقد  العقارية،  للمعامالت  وانتشار واسع 
سليمة كالعقود العرفية وملكيات اإلستغالل، سواء تلك التي في حوزة 
ذوي الحقوق أو التي وصلت إلى أيادي األجانب عن الجماعات الساللية، 
ناهيك عن املنازعات املتراكمة، وهذا الواقع يرجع في جزئه األكبر لتجاوز 
هذه القوانين وعجزها عن مواجهة هذه اإلختالالت، بما يتناسب مع 

تطبيق املساطير وابتكار الحلول والتدابير الناجعة.

إن املقاربة التشاركية التي دشنت بها الحكومة السابقة هذا امللف، 
من خالل الحوار الوطني، وما واكبه من نقاش عمومي انخرطت فيها 
الفرق البرملانية، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية الذي نظم يومين 
دراسيين جمع لهما خبراء في العقار العمومي وفي قضايا األرا�ضي الساللية 
على وجه الخصوص. إن فضائل الحوار والنقاش العمومي املعتمد في 
منهجية تناول هذا امللف، هي الروح نفسها السائدة في مختلف مراحل 
إلى تشكيل لجنة  القوانين، والتي أفضت  مناقشة مشاريع هذا هذه 

فرعية للبت في التعديالت املقترحة من طرف الفرق.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

إن الهدف األساس لهذا الورش التشريعي، هو إيجاد اإلطار القانوني 
متطور قادر على استيعاب األسئلة الكبرى املطروحة اليوم على جدول 
أعمال هذه األرا�ضي الساللية، تنظيما وتدبيرا، والحد من استغاللها 
الفاحش والجائر الذي يهدد بإعدامها أو على األقل تشويهها بالتدخالت 
العشوائية املختلفة الغير القابلة للتصحيح، أو لجبر أضرارها. كما يهدف 
إلى وضع تشريع دقيق يوازن بين املرونة والبساطة من  هذا الورش 
جهة، وبين الثقة والضبط من جهة أخرى، بشكل يستجيب للمتطلبات 
اإلقتصادية  األوضاع  على  واملباشر  العام  بالنفع  تعود  التنموية، 
واإلجتماعية واملجالية للسالليين والسالليات من ذوي الحقوق على 

وجه الخصوص، وعلى اإلقتصاد الوطني واملجتمع املغربي عموما.

فنحن في فريق العدالة والتنمية، نؤمن بأن عمق إصالح األوضاع 
القروي،  العالم  بأوضاع  في بالدنا مرتبطة سلبا وإيجابا  اإلقتصادية 
فالبادية يفيض خيرها على املدن في سنواتها السمان، كما تفيض عليها 
هشاشتها في سنواتها العجاف. ولبلوغ هذه األهداف، البد من البدئ 
حيث البداية، والبداية بالنسبة ملا نحن بصدده اليوم في إعادة النظر 
ملواكبة  املؤطرة  الثالث،  الرئيسية  للنصوص  القانونية  املنظومة  في 

الجماعات الساللية وتدبير أراضيها.

الجماعات  على  اإلدارية  الوصاية  بشأن   62.17 رقم  مشروع 

الشريف  الظهير  إعادة صياغة  إلى  ويهدف  أمالكها،  وتدبير  الساللية 

املؤرخ في 27 أبريل 1919، ومن مستجدات هذا النص، إعادة تنظيم 

الوصاية على الجماعات الساللية، من خالل إحداث مجالس للوصاية 

على الصعيد اإلقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية املركزي، وتحديد 

الجماعات  أرا�ضي  إسناد  إمكانية  املجالس، وفتح  اختصاصات هذه 

الساللية املخصصة للحرث، على وجه امللكية لفائدة أعضاء الجماعات 

الساللية من أجل تمكينهم من االستقرار في هذه األرا�ضي وتشجيعهم 

على اإلستثمار فيها، وفتح إمكانية تفويت أرا�ضي الجماعات الساللية 

مشاريع  إلنجاز  العموميين  الفاعلين  جانب  إلى  الخواص،  للفاعلين 

اإلستثمار، ال�ضيء الذي سيمكن هذه األرا�ضي من املساهمة في التنمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة.

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 الثاني  املشروع  أما 

الجماعات الساللية، فقد تم تحيينه شكال ومضمونا، بإدخال تعديلين 

جوهريين يهدفان لتبسيط مسطرة التحفيظ من خالل تقليص آجال 

إلى ستة  اإلداري من سنة  التحديد  التعرضات ضد مسطرة  تقديم 
اإلداري  التحديد  يكون  املسطرة، حين  تجزأ  إمكانية  فتح  مع  أشهر. 

موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد.

أما مشروع قانون 64.17 املتعلق بتغيير الظهير الشريف 1.69.30 

الصادر في 25 يوليوز 1969 بشأن األرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر 

الرعي، والذي ينص على استثنائية األرا�ضي املشمولة بوثائق التعمير 

من تطبيق أحكام الظهير املذكور، لكونها فقدت الصبغة الفالحية حتى 

يتسنى تخصيصها لالستعماالت التي تتناسب مع طبيعتها الجديدة.

ومن املالحظات البديهية شكال على هذه النصوص الثالث، أن لها 

وحدة املوضوع، وكان باإلمكان جمعها في مشروع قانون واحد، يشمل 

كل النصوص التشريعية املؤطرة للجماعات الساللية، عوض تشتيتها 

في نصوص متعددة تصعب املأمورية على كل الفاعلين.

وتجدر اإلشارة كذلك أن تكريس سريان مشروع القانون 62.17 

على أرا�ضي الكيش، ال يخدم في نظرنا التنمية الحضرية واإلقتصادية 

واإلجتماعية للمدن املحاطة بهذه األرا�ضي، والتي هي وعاء عقاري مهم 

يمكن جعل حكامة تدبيريه كرافعة للتنمية، خاصة أمام ندرة العقار 

توافقيتة  صيغة  عن  الدولة  تبحث  أن  األنجع  من  وأصبح  ببالدنا، 

في القريب العاجل، تف�ضي بتمليكها للقبائل املنتسبة إليها من أجل 

تشجيع اإلستثمار وحل ألزمة السكن الالئق في هوامش املدن املجاورة 

لهذا العقار، خاصة وأن أغلب املدن املعنية تعاني من اإلكتظاظ وندرة 

العقار ووجود السكن غير الالئق ونقصد هنا العرائش ومكناس وتمارة 

وغيرها من املدن املماثلة؛
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اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

التنمية  دواليب  لتحريك  األساسية  الرهانات  أحد  العقار  يشكل 
اإلقتصادية ببالدنا إال أن القطاع تعتريه مشاكل جمة في ظل تعدد 
املجاالت وعدم  وتداخل  الوصية  الجهات  وتشعب  العقارية  األنظمة 
ومواكبتها  تحيينها  وبطء  له،  املنظمة  القانونية  املقتضيات  إنسجام 
للواقع، فإن كان هذا هو حال العقار عموما ببالدنا والذي أقرته املناظرة 
الوطنية للصخيرات 2015 ، فوضع األرا�ضي الساللية أكثر تعقيدا، ومن 
الثالث ولإلصالح  القوانين  في نظرنا ملشاريع هذه  املعاندة  التحديات 
الجذري املنشود لهذا القطاع، وكذا التحديات التي ستواجه التنزيل 

السلس واألمثل نذكر على سبيل املثال ال الحصر:

-1 تشعب املصطلحات واختاللفها من جماعة ساللية إلى أخرى، 
وكذا  الساللية،  للجماعات  بالنسبة  وتعددها  املصطلحات  فتشعب 
برمتها،  العملية  حولها  تتمحور  أساسيتين  كركيزتين  الحقوق  لذوي 
بدء ونهاية، إذ هناك من يدقق في مصطلح الساللية ويعتبرها عشيرة 
منسجمة املتناسلة من جد أو أجداد مشتركين وفي نقيضه من يعتبر 
كل من له ارتباط نفعي طبيعي بموطن قبيلة أو عشيرة، فهو جزء منها 
لذوي  واملعرفة  الدقيقة  الصفات  أما  الساللية،  لجماعتها  وينتسب 
الحقوق فلم يتطرق لها ظهير أبريل 1919، كما لم يدقق شروط اكتساب 
صفة دي الحقوق، حيث كل الجماعات ساللية تضع في الواقع شروطا 
طغيان  والجنوب  الشرق  في  نجد  إذا  الصفة،  الكتساب  بها  خاصة 
معيار الذكورة والزواج، واستثناء يمكن للنساء املعيالت لألسر إلحاقها 
انتفاع  الشمال فالسائد هو  في  الجبلية  املناطق  أما  الحقوق،  بذوي 
القانون  وجاء مشروع  الرجال،  على  العارية  األرا�ضي  النساء وحصر 
62.17 لتصحيح الوضعيات ورفع بعض اإللتباسات بتمتيع كل النساء 
بالصفة، مع التغا�ضي عن الخوض في التفاصيل تاركا للعرف املتوافق 
عليه الفصل في ذلك، ونظنه اجتهاد حسن وفي محله، فإن كان في نظرنا 
ترك التفاصيل اإلجتهادية للجماعة الساللية تتكفل بتدقيقها بناء على 
تراكمات ثقافية وإجتماعية، وبناء على املالبسات التاريخية املرتبطة 
الجماعات  أطماع  من  حدودها  وحماية  األرا�ضي  تلك  عن  بالدفاع 
املجاورة، ألن في البداية الجماعات الساللية ملي مشات في اإلتجاه 
اإلكتفاء بتمتيع الرجال والشباب بصفات ذوي الحقوق ألن كان في 
ديك الوقت الشباب والرجال هم اللي كيدافعوا على الحدود األرا�ضي 

الساللية، وكيدافعوا على الحقوق وعلى حماية القبائل؛

-2 األرا�ضي الساللية وتحديات حمايتها من الترامي فرغم بساطة 
تعريف األرا�ضي الساللية ظاهريا في ديباجة ظهير 27 أبريل 1919 بأنها 
األرا�ضي التي تتصرف فيها الجماعة تصرف املالك في ملكه، بدون خراج 
أو ضريبة، فإن التعرف عليها ميدانيا وجغرافيا وتمييزها عن عقارات 

أخرى ليس بذات الدقة البسيطة، فعملية تداخلها مع امللك الغابوي 
الترابية  الجماعة  وأمالك  للرعي  الساللية  الجماعات  تستغله  الذي 
وأمالك الدولة وأرا�ضي األوقاف العامة والخاصة، يجعل منها محطة 
توسع مختلف هذه العقارات باستمرار على حسابها، إن هذا التحدي 
له جسامته، ونتمنى أن يواجه بحزم وعزيمة الوزارة الوصية ، وال يمكن 
بأي حال من األحوال أن تواجه جماعة النواب هذا التحدي لوحدها، 

إذا هو أكبر ما يكون من إمكاناتها الذاتية واملوضوعية؛

الزاوية  إن حجر  البشرية؛  مواردها  وتحديات  النواب  -3 جماعة 
اختيار  في مجمله بحسن  يرتبط  القوانين  تنزيل هذه  لتحقيق نجاح 
جماعة النواب والتحدي األكبر هنا أننا أمام خيارين يستحيل في الوقت 
الراهن الجمع بينهما ، خيار التنزيل الديمقراطي لفرز ممثلي السالليين 
والسالليات وهو خيار مفتوح على كل التوقعات، وخاصة ونحن نتحدث 
عن البوادي بتركيبتها اإلجتماعية الهشة والبشرية املتسمة باألمية في 
أوساط الشيوخ املتمكنين من تفاصيل الجماعة الساللية وارتباطها 
األسرية وعالقتها باألراض واملاء والحدود املجاورة، وغيرها من املعارف 
الضرورية التي تكسب ميدانيا، أما الخيار الثاني فهو الوصاية املطلقة 
على شؤون الجماعة الساللية وأراضيها من طرف وزارة الداخلية، بما 
تملك من إمكانات بشرية ولوجيستيكية ووسائل الضبط والتحري، 
فهو  وجغرافيته،  وتاريخه  واإلنسان  األراض  املعطيات عن  وأرشيف 
خيار له من ضمانات النجاعة واملتابعة والدقة ال�ضيء الكثير وهو ما 
استفادت منه هذه األرا�ضي لعقود خلت، وضمنت الحد من اندثارها 
كموروث عقاري مستهدف من طرف الجميع، ومع التمعن العميق في 
كال الخيارين، نقّدر ما ذهب إليه مشروع القانون 62.17 الذي زاوج بين 
الخيارين داخل أرضية وسطية وتوافقية فتح فيه الباب أمام اإلختيار 
واملوارد  واألحوال  الظروف  تقتضيه  مع  حسب  والتعيين  واإلنتخاب 
جماعة  وجعل  املعنية،  الساللية  الجماعات  لدى  املتوفرة  البشرية 
النواب مسنودة بوصاية الدولة مع اإلرتقاء في هذا القانون بجماعة 
النواب إلى مؤسسة تشتغل إلى جانب النائب الساللي، الذي بدوره ننتظر 
النص التنظيمي الذي سيدقق في شروط اختياره ومواصفته آملين أنا ال 
تقل تلك الشروط واملواصفات عما جاء في دليل نواب أرا�ضي الجماعات 
الجماعات  بأرا�ضي  الخاص  اإلجتماعي  املوقع  في  املنشور  الساللية 
البدنية والفكرية  بالقدرة  املتعلقة  الشروط  تلك  الساللية، وخاصة 
والنزاهة والشرف واإلستقامة وشرط القراءة والكتابة باللغة العربية 
وتحديد عمره بين 30 و70 سنة، وأن ال يكون في نزاع مع الجماعة 
الساللية التي يمثلها، تلك الشروط نحسبها دقيقة وجيدة إن اجتمعت 
في النائب الساللي وحظي بدعم مادي ومعنوي لسلطة الوصاية قصد 
تمكينه من اإلضطالع بصالحياته، وهي رزنامة من صالحيات ستعزز 
بمقت�ضى هذه القوانين مؤسسات جماعة النواب السالليين ومركزية 

القرار في يد النائب الساللي إن أحسن تدبير ذلك؛

-4 مجلس الوصاية وتكامل األدوار مع مؤسسات جماعة النواب، 
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هذين املجلسين، اختصاصهما، اختصهما مشروع هذا القانون بمراقبة 
اإلشراف واملحافظة أحيانا وبالتدخل املباشر وأعمال مقتضيات سلطة 
الوصاية في بعض األحيان، وينفرد مجلس الوصاية اإلقليمي برئاسة 
عامل العمالة أو اإلقليم باملتابعة التفصيلية والدقيقة للشؤون املحلية 
للجماعات الساللية واألرا�ضي التابعة لها، بينما يكتفي مجلس الوصاية 
املركزي برئاسة السيد الوزير بالقضايا اإلستراتيجية ذات بعد وطني 
ومشتركة بين الجماعة الساللية عموما، كما يختص باإلشراف املالي 
املجلسين  بين  األدوار  تكامل  فإن  نظرنا  وفي  بالصرف،  اآلمر  وبصفة 
القوانين،  لهذه  مهمة  مستجدات  من  وتكرارهما  تداخلهما  واجتناب 
ملا سيكون لذلك من نجاعة وسرعة القرار والتنفيذ، وحصر قضايا 
األرا�ضي الساللية املتشعبة والتي ال بد في معالجتها من الفرز بين ما هو 
تفصيلي تحكمه عموما أعراف وتقاليد ال يمكن استيعابها وفهم أبعادها 
إذ محليا، وما هو إستراتيجي وأفقي ال بد من الرجوع فيه املركز لتوحيد 
املعالجات والرؤى بشكل شمولي يتم تنزيله على كل الجماعات الساللية 
وأراضيها وطنيا، غير أننا نأمل أن تحظى جماعة النواب بمركزية مقدرة 
داخل هذان املجلسان، مركزية يتم إبرازها في النصوص التفصيلية 
املحال عليها في مواد هذه القوانين، ونقصد بالالمركزية املقدرة التمثيلية 
العددية في تركيبة هذه املجالس، وكذا الجانب التقريري الذي سيجعل 
جماعات النواب يتملكها اإلحساس بأنها تساهم بشكل مقدر في تدبير 
األرا�ضي الساللية التي في النهاية هي صاحبة امللكية الجماعية، وهو ما 

سيضفي على هذه الصفة معنى حقيقيا وملموسا؛

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

على أهمية املصادقة على مشاريع هذه القوانين وما ستمنح من إطار 
تشريعي متقدم فسريان الحياة العملية في أبوابها وفصولها وموادها 

رهين في نظرنا بإجراءات إدارية وتدبيرية مصاحبة ومنها:

يتضمن  حيث  التنظيمية  النصوص  نشر  تسريع  األول،  اإلجراء 
مواد  في  التنظيمية  النصوص  على  اإلحالة   62.17 القانون  مشروع 
التي  األحكام  أن  على  العبارة  بصريح  37 نصت  املادة  إن  بل  كثيرة، 
تقت�ضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك 
النصوص بالجريدة الرسمية، وبناء عليه فإن 21 مادة من مشروع 
قانون 62.17 ونقصد هنا املواد 16-15-11-10 17--22-21-20-19-18 
إلى 33، وهي في الحقيقة املواد اللي كيرتكز عليها هاد القانون واللي في 
حد ذاتو هو القانون األساس في هاد العملية كاملة دتحريك العمليات 
الساللية وتدبير األرا�ضي التابعة لها، وهاد املواد ال يمكن تطبيقها، ولن 
تدخل حيز التنفيذ إال بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها، 
ومع تسجيل أن الوزارة تأكدت حرصها وجاهزيتها لتسريع العملية، غير 
أنه لم يتم تحديد سقف زمني إلصدار هذه النصوص ضمن نص هذا 

القانون؛

املتعلقة  واإلحصائيات  املعطيات  تحيين  تسريع  الثاني،  اإلجراء 
باألرا�ضي الجماعية والجماعات الساللية وتسوية وضعيتها القانونية 
بواسطة التحديد اإلداري والتحفيظ لوقف نزيف الترامي والتسويات 
غير القانونية، وذلك قبل التفاف لوبيات العقار حول هذه القوانين 

واختراقها؛

اإلجراء الثالث، تسريع إرساء الهياكل الجديدة، إنسجاما مع هذه 
القوانين لضخ نفس وديناميكية جديدة في تدبير هذا القانون، صحيح 
أننا نقدر باللي حوالي 5000 نائب ساللي باش يتم التجديد العملية 
ديالهم هي مسألة كبيرة وثقيلة، ولكن إيال غنجيو نخدمو ب2 دالهياكل 
موازية الهيكل القديم التابع لظهير 19 والهيكل الجديد التابع لقانون 
الساللية  الجماعات  داخل  األقل  على  إختالالت  ستقع  ربما   62.17

املجاورة والتي تشترك أحيانا في مجاالت ترابية؛

اإلجراء الرابع، تسريع تحديد سجل ذوي الحقوق ووضع أفق زمني 
لنشر لوائحهم رسميا، هذا السجل تمت اإلنطالقة ديالو بطبيعة الحال 
وتم التقدم في في اإلنجاز ديالو، ولكن في نظرنا ينبغي تسريع نشره بشكل 
رسمي ألن بدون تحديد كذلك هاد السجل النهائي ستبقى مجموعة من 

مواد هذا القانون معلقة؛

اإلجراء الخامس، إيجاد صيغ لدمج ذوي الحقوق في التنمية املجالية 
املحلية كتنظيمهم في تعاونيات ساللية يتم وضعها في قلب املشاريع 
املهيكلة للدولة كبرنامج املغرب األخضر والسياحة الجبلية وغيرها، مع 
اإلبداع في تمكين ذوي الحقوق من تمويالت تفضيلية بضمانات الدولة 
إحدى  تشكل  أن  يمكن  التعاونيات  أن  الوصاية، وال شك  ومجالس 
الصيغ الفضلى، ملا تتيحه من إمكانات توزيع املنتوج بين ذوي الحقوق 

وكذا نظام تضامنهم في تحمل أعباء الخدمة بصيغ الحصص؛

والتوافقات  والتقاليد  األعراف  تثمين  السادس،  اإلجراء 
وخصوصيات كل جماعة ساللية في محيطها املجالي، وذلك بتوثيقه 
وتفادي تجاوزه والقضاء عليه بغير قصد حرصا على اجتهادات دخيلة 
لتنزيل هذه القوانين، فإن في تلك األعراف والتوافقات املحلية تكمن 
قوة الجماعات الساللية ومبررات وجودها أصال، احنا من األمور اللي 
كنخافو بالنسبة للتنزيل الحرفي واالجتهاد في تنزيل هذه القوانين، أن 
في  والتوافقات  التوافقات  وثقافة  واألعراف  دالتقاليد  التراكم  واحد 
تدبير كل ما هو مشترك بين الجماعات الساللية بتقنيات صراحة، راه ما 
يمكنشاي يفهموها الناس اللي غيديروا التنزيل هاد القانون، الجماعات 
ديالها،  املياه  توزيع  تدبير  كدير  باش  األنظمة  عندها  راه  الساللية 
والتوزيع الدقيق في العبار ديال دوك املياه بمختلف الوسائل، اللي من 
لو هاد القوانين ويكون عندنا الحرص التنزيل 

ّ
طبيعة الحال اللي غندخ

ديال هاد القوانين، يمكن لنا نقضيو على داك اإلرث وعلى داك التراكم 
وكنوصيو ،على األقل، قبل أو بشكل موازي مع تنزيل هاد القوانين، هاد 
الخبرة وهاد التراكم الثقافي يتم التدوين ديالها واملحافظة عليها لألجيال 

القادمة و للتاريخ وللمستقبل.
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وتجدر اإلشارة إلى أن ظهير أبريل 1919 لم يبذل فيه املستعمر أي 
جهد خارق، وإنما اعتمد املزاوجة بين أهدافه الخاصة وبين التفكير 
األهلية  الجماعات  داخل  عليه  املتعارف  التوافقي  والتدبير  الجماعي 
آنذاك فلو تمت صياغة ذلك الظهير بخلفية محايدة، بخلفية محايدة 
مؤسسة على املتعارف واملحتكم إليه بين األهالي املؤسسين لكان لهذا 
مللي  الحال،  طبيعة  من  الذات،  قائمة  معنوية  وسلطة  قوة  الظهير 
كندخلوا في التفاصيل دالظهير 1919 وكنشوفوا الكيفية باش تصاغ 
والفلسفة ديالو راه شيئا ما مبني على التقرب ألشنو كيديرو األهالي 
وكيفاش كيدبروا األمور ديالهم واملحاولة بصفة عامة تفريغ داك�ضي 
بشكل اللي يتناسب مع الخلفيات ديال الناس اللي صاغو داك الظهير، 
وكان تم تعميق في التوافقات دالجماعات والكيفية اللي كدير بها التدبير 
والتعاون واملحافظة على داك األرا�ضي ويتم التفريغ ديالو بشكل دقيق 
فداك الظهير وكان لقينا دابا داك الظهير غتكون عندو واحد القوة 
وغتكون عندو واحد أ املصداقية املعنوية عندنا الجيل الحالي أكثر بكثير 

مما وجدناه اليوم؛

والتأطير وتوعية  للتواصل  أهمية  السابع واألخير، إعطاء  اإلجراء 
السالليين بأهمية ما أقبلت عليه الدولة لصالحهم وصالح أبنائهم من 
األجيال القادمة للقبول وتدني بعض القرارات واإلجراءات من قبيل 
ضم بعض األرا�ضي لبعضها لتجميع مساحة 5000 هكتار معتمدة حد 
أدنى املطلوب في مسطرة التحفيظ املجاني مثال، من األمور اللي نو�ضي 
بها كذلك كإجراء إلنجاح هاد القوانين هو عملية التواصل، التواصل، 
مع هاد الجماعات الساللية باللغة ديالها وبالثقافة اللي كتفهم باش 
يمكن لها هي تبنى الروح دهاد القوانين، وهي تقبل بشكل سلس بعض 
ديالها  الفلسفة  فهمش  ما  ايال  الواحد  راه  صراحة  اللي  اإلجراءات 
يتقبلها، احنا كنهضروا على الحد األدنى للمساحات  ما يمكن لوش 
املحفظة 5000 هكتار، ومن األمور اللي كنقترحو أحيانا تجميع العقارات 
اللي هي أقل من هاد املساحة باش نوصلو لهاد املساحة، والتدبير دهاد 
لعائالت مختلفة، ومن طبيعة  بها  الساعة كتقوموا  في هاد  األرا�ضي 
الحال أشخاص مختلفين، إيال ما استوعبوش الهدف من هاد اإلجراء 
راه ما�ضي ساهل باش يتقبلوه، والنموذج الثاني صيغة امللكية الجماعية 
لألرا�ضي البورية خارج دائرة الرأي وما تستتبعه تلك امللكية الجماعية 
من اإلقتصار على اإلنتفاع واإلستغالل دون التملك والبيع أو التفويت، 
وهو مقت�ضى جوهري سيضمن إستدامة األرا�ضي الساللية وحمايتها 
من التفتيت وإقصاء األجيال القادمة وحرمانهم منها ولكن املشكل هو 
خاص للجماعات الساللية ولكن املشكل هو خاص الجماعات الساللية 
وأفراد الجماعات الساللية يكونوا واعيين باألهمية ديال هاد اإلجراء، 
يكونوا واعيين باللي غتكون عندكم ملكية جماعية وغتنتفعوا بديك 
األرا�ضي ما غتبعوهاش، ما غتقسموهاش ألن باش تكون املحافظة عليها 
لألجيال القادمة، وباش تكون الحماية ديالها من التفتيت ومن اإلعدام 
وحرمان األجيال القادمة منها، إذن تلك هي إجراءات نراها من الضروري 
التركيز عليها للتنزيل السلس وإلنجاح مقتضيات هذه القوانين، التي مرة 

أخرى نثمنها ونثمن محتواها ولنا كل القناعة أنها في صالح األرا�ضي 
الساللية، وفي صالح األجيال القادمة، ولنا كذلك القناعة بأنه إلى حد 
اآلن ليس هناك تصور آخر واضح وناضج يمكن من خالله املحافظة 
على هذه األرا�ضي وصيانتها ضد الترامي وضد، التشتيث، التفتيت وضد 
الحيازات غير القانونية إال الصيغ التي جاءت بها هذه القوانين، وفقنا 

هللا جميعا والسالم عليكم.

اوسي لاورئيس:

بن  آيت  غيثة  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
املدني بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

اونائبةلاوسي 9لغيثةلآيتلبنلامل ني:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق األصالة واملعاصرة بخصوص 
مشاريع قوانين الثالث املتعلقة باألرا�ضي الساللية، وال يفوتني في هذا 
اإلطار التأكيد على أننا في فريق األصالة واملعاصرة، نعتبر أن الترافع على 
اإلصالح بصفة عامة واملساهمة في تحسين ظروفه وشروطه واإلنخراط 
الجماعي في أجرأته وتنفيذها يتطلب توفر قناعة لدى كافة الفاعلين 
بأهمية اإلصالح ومتطلباته، وهو ما نعتبره تكريسا تشريعيا لإلرادة امللكية 
السامية في تحقيق العدالة اإلجتماعية وجبر الضرر، وفي البداية ال بد 
من التذكير بأننا تأخرنا كثيرا في مباشرة هذا املوضوع الذي عّمر طويال، 
أسباب  وأن  به خاصة  املرتبطة  املشاكل  الوزير، وحل  السيد  قرن، 
إعادة النظر في القوانين املرتبطة باألرا�ضي الساللية متعددة ومسؤولية 
الدولة قائمة في الحفاظ على املمتلكات اململوكة للجماعات الساللية 
وصيانتها وتأمين اإلنتفاع بها، وتيسير تعبئتها إلنجاز مشاريع وطنية كبرى، 
فقد أظهرت التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والحقوقية 
للمجتمع املغربي أن القانون املؤطر ألرا�ضي الجموع أصبح متجاوزا، 
خاصة وأن أرا�ضي الجماعات الساللية توجد في صلب العملية التنموية 
بالوسط القروي خاصة، نظرا ألهمية هذه األرا�ضي ومساحتها واتساع 

رقعة تواجدها وعدد الساكنة املرتبطة بها.

وفي هذا املقام البد من التذكير بأن ظهير 1969 كان قد فتح الباب 
الواقعة ضمن دوائر الري، وهي  التالميذ في األرا�ضي الجماعية  أمام 
العملية التي تسارعت بعد املرسوم الحكومي لعام 2016، خاصة ملا 
اعتبر أن توسيع نطاق التمليك يشمل األرا�ضي البورية كذلك، لذلك 
كان البد من إيجاد اإلطار القانوني الكفيل بتفعيل التوصيات امللكية 
ذوي  لفائدة  البورية  األرا�ضي  بتمليك  املتعلق  اإلجراء  مقدمتها  وفي 
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الحقوق، وذلك من خالل تعديل ظهير 1919 الذي ينظم هذا النوع من 
األرا�ضي، وخلق ترسانة قانونية مؤطرة لألرا�ضي الجماعية ومسايرة 
يشهدها  التي  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للتحوالت 
املجتمع املغربي، وتكريس مبدأ املساواة بين املرأة والرجل تفعيال للفصل 
19 من الدستور، وهذا انتظرناه كثيرا وكانت النساء السالليات ضمن 
من شملهم الحيف والعنف لعدة عقود بحرمانهن من اإلنتفاع باألرا�ضي 
والسالليات  النسائية  الحركة  خاذتو  اللي  املسار  ونعرف  الساللية، 
في هذا املوضوع كلنا نعرف، والوقوف على مكامن الخلل التي تعتري 
النصوص التنظيمية املتعلقة باستغالل األرا�ضي الساللية من أجل 
طرح بعض البدائل والتصورات واإلجتهادات للتعديل والتغيير، خاصة 
وأن األرا�ضي الساللية تشكل مصدر رزق لحوالي 8 ديال مليون شخص 

بمختلف أرجاء اململكة.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

منا  ورغبة  الحيوي  اإلصالحي  الورش  هذا  مع  تفاعلنا  إطار  في 
املواطنات  العديد من  تطلعات  التي تخص  القضايا  أهم  مواكبة  في 
واملواطنين، وانخراطنا كفريق في موضوع األرا�ضي الجماعية والجماعات 
الساللية بكل جدية ومسؤولية وموضوعية، خاصة وأن الظرف الذي 
نجتازه اليوم يتميز باإلهتمام املتزايد الذي يوليه صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا لقضايا املواطنات واملواطنين، ودعم جاللته 
اململكة، وجعل رصيد  ربوع  في  مختلف  في  عيشهم  لتحسين ظروف 
الجماعات الساللية رافعة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة 
وعامل اإلدماج لذوي الحقوق في هذه الدينامية، من أجل املساهمة 
في تقديم األجوبة عن التساؤالت التي يطرحها الرأي العام الوطني وكل 
الفاعلين، وكما هو معلوم تعّرف الجماعات الساللية كقبائل أو فصيل 
الساللية  الجماعات  وتتمتع  ساللية،  مجموعة  كل  أو  دواوير  قبائل 
بالشخصية املعنوية وتخضع للقانون الخاص وتعد األرا�ضي الجماعية 
إطاره  له  خاص  عقاري  لنظام  وتخضع  الساللية،  للجماعات  ملكا 
القانوني والتنظيمي وتعهد الوصاية على الجماعات الساللية إلى وزارة 
الداخلية بمقت�ضى الظهير الشريف نفسه، كما يقدر عدد الجماعات 
الساللية بما يناهز 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، ويعتبر 
نواب الجماعة، الجماعات املمثلين، املمثلين الشرعيين، واملخاطبين 
الرئيسيين لجماعتهم، ويجب على كل الجماعات الساللية أن تتوفر على 
نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب بالتعيين أو 
باإلختيار، وهنا مربط الفرس، يجب أن يتم التعيين أو االختيار لنواب 
يتحلى، نائب يتحلى أوال بالصدق، بالنزاهة وبمعرفته للحدود الجغرافية 
للجماعة الساللية التي هو فيها، كما كذلك أنه معرفة كذلك األعراف 
والتقاليد ديال القبيلة، بعض األحيان نجد أن نواب أرا�ضي الجموع 
يأتون من خارج القبيلة، من خارج القبيلة الساللية وتكون هناك عدة 
هذا  من  منازعات  عدة  قبائلنا  وفي  جماعاتنا  في  وعرفناها  مشاكل، 

القبيل بسبب عدم حسن اختيار نواب أرا�ضي الجموع.

ونؤكد كفريق األصالة واملعاصرة على أن موضوع إدماج الجماعات 
الجماعية  للعقارات  األمثل  والتثمين  التنمية،  مسلسل  في  الساللية 
على  الفريق  دأب  التي  األوراش  أولويات  من  يعتبر  عليها  والحفاظ 
على  التعرف  منه  يتوخى  دائما  كان  حيث  بها،  والتعريف  اإلهتمام 
الخرائط اإلحصائية، وعلى أهم القرارات الصادرة في املوضوع، والتفكير 
الجماعي في آفاق ومحددات هذا الورش الحيوي إلضفاء طابع الشفافية 
والعقالنية على طرق وأساليب تسييره، ومعالجة ملفاته على الصعيد 
املركزي لينتقل تدريجيا إلى العماالت واإلقليم وذلك في إطار تقريب 
اإلدارة من املواطن، لذا وانطالقا من مسؤولية فريقنا واإلنخراط في 

الفعل في هذا الورش الوطني.

وإيمانا منا بأهمية هذا املوضوع في التوازنات القائمة في املغرب 
القروي، ألن جل األرا�ضي السالليات توجد في العالم القروي، والسعي 
قدما نحو السلم االجتماعي ونريد أن نستحضر بهذه املناسبة األوضاع 
ألرا�ضي، وما تعانيه من إكراهات 

ّ
التنظيمية والقانونية املعتمدة لهذه ا

وإشكاالت تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات املتعلقة باستغاللها 
تلعب  الجميع  عند  معلوم  هو  كما  حيث  وتثمينها،  عليها  واملحافظة 
التقاليد والعادات دورا حاسما وفاصال في إدارتها وفض النزاعات حولها 

رغم وجود ترسانة قانونية مهمة.

إذن البد أن نستحضر هذه األعراف وهذه الطرق في تدبير هذه 
العادة حتى ال يكون هناك اصطدام وتصادم بين القبائل والدولة، وبين 
القبائل بعضها لبعض، إنما ينبغي التذكير به كذلك في هذه املناسبة هو 
القرار امللكي الذي أصدره جاللته سنة 2015 في املناظرة الوطنية حول 
السياسة العقارية للدولة بالصخيرات، بشأن تمليك أرا�ضي الجموع في 
املناطق املسقية بشكل مجاني لفائدة املواطنين حيث خلف هذا القرار 
ارتياحا في األوساط السياسية والحقوقية خصوصا الفئات االجتماعية 
املتضررة، والنساء من بين املتضررات أوال من جراء املشاكل التي كان 
وال يزال يطرحها قطاع العقار باملغرب، من مضاربات في العقار كلنا 
نعرف ذلك فيما يتعلق بأرا�ضي الجموع وما يعرف باألرا�ضي الساللية 
والنزاعات املرتبطة بها ألنها لم تكن محفظة، وإذا كان الورش يندرج 
القوانين  مناقشة  فإن  الداخلية  وزارة  واختصاصات  أوراش  ضمن 
املرتبطة به هي مناسبة للوقوف على مداخل لتحسين شروط العيش 
توظيف عقالني  الحقوق، وذلك من خالل  لذوي  املداخل  ومستوى 
الجماعات  عقارات  وتعبئة  جهة  من  الساللية  الجماعات  ملداخيل 
ذوي  مصدرها  كان  سواء  االستثمار  لحاجيات  لالستجابة  الساللية 
الحقوق أنفسهم أو مستثمرين من القطاع العام أو الخاص من جهة، 
أن  يجب  بما  الجماعية  واألرا�ضي  الساللية  األرا�ضي  تدبير  أجل  من 
تتسم به من نجاعة وشفافية في إطار سياسة القرب وتكريس مسلسل 
الالتمركز وفق ما جاء به امليثاق الجديد، والهادف إلى تفويض بعض 
اختصاصات الوصاية إلى السادة الوالة والعمال على صعيد العماالت 
نفتح  أن  الجماعية، والبد هنا  األرا�ضي  واألقاليم فيما يخص تسيير 
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قوس بالنسبة للمستثمرين القدامى الذين كانوا يستثمرون في األرا�ضي 
لالستثمار  الضرورية  الوثائق  جميع  على  حصلوا  والذين  الجماعية 
واستثمروا أمواال طائلة، البد أن نراعي كذلك حالة هؤالء املستثمرين 
في استمرارهم أو عدم استمرارهم بدون أن تكون هناك اللجوء إلى عدة 
مشاكل ألن استثمروا الفلوس ديالهم، فالبد أن نراعي كذلك هذه الفئة 
من املستثمرين اللي حصلو على الشواهد اإلدارية حصلوعلى رخص، 

فالبد من مراعاتهم عند تنزيل جميع املراسيم.

إلى  لنا جميعا من أجل العودة  اليوم هو فرصة جديدة  إن هذا 
نسبة اإلحصائيات املشار إليها أعاله التي قامت بها مديرية الجماعات 
املحلية سابقا لرصد عدد املالكين املتواجدين ضمن األرا�ضي املسقية 
والذين ينتمون إلى األرا�ضي الساللية، وللمساهمة في تسريع وتيرة إصدار 
العقاري  للرصيد  اإلجمالية  املساحة  وأن  خاصة  القانونية  الترسانة 
الرعوية  15 مليون هكتار تشكل منها األرا�ضي  الجماعي تقدر بحوالي 
نسبة تفوق %85 تستغل بصفة جماعية، وهنا كذلك يجب أن نقف 
ألننا نعرف أن هذه األرا�ضي الرعوية هي مصدر عيش لفئة عريضة من 
الرحل ومن الكسابين، وإذا كانت هذه األرا�ضي الجماعية والساللية 
تستجيب فيما م�ضى لحاجيات املوا�ضي والحيوانات املوجودة فوقها، 
أصبحت  فقد  التكاثر  كذلك  وبسبب  الجفاف  بسبب  اآلن  فنعرف 
الطاقة االستيعابية اآلن 4 إلى 5 مرات عدد الذي كانت تستوعبه فيما 
الرعي ونظام االستفادة من  قبل، إذن البد من مراعاة كذلك نظام 
املناطق الرعوية بدون أن تكون هناك تشنجات بين القبائل وعدم ترك 
بعضهم لعدم االستفادة من طرف ذوي الحقوق وأعضاء الجماعات 
الساللية في ما توظف أهم املساحات املتبقية في النشاط الفالحي، 
مباشرة  تستغل  األرا�ضي  هذه  من   98% من  أكثر  أن  بالذكر  وحريا 
من طرف ذوي الحقوق أفراد الجماعات الساللية في إطار قطاعات 
إجتماعية واقتصادية أهمها الرعي والفالحة والسكن، كنا نعرف أن 
هذه األرا�ضي كانت تستعمل خاصة للسكن بالنسبة للقبائل وكان كلما 
احتاج إبن من األبناء لتكوين أسرة إال كان ينتقل إلى جانب املنزل القديم 
ويبني منزال، ال�ضيء الذي اآلن بوثائق التعمير أصبح صعبا وأصبح ألن 
نطلب أصبح يطلب امللكية، وهاد الناس كانوا يعيشون في هذه األرا�ضي 
إدارية  يتوارثونها ولكن ليس هناك وثائق  بالتقاليد وكانوا  باألعراف، 
ووثيقة التمليك لهاد الناس، إذن ال يمكن اآلن أننا نجيوا اليوم ونقولوا 
ما عندكومش وثائق التمليك وخرجوا من هاد الدواور، ألن هما خصنا 
نعرفوا مزيان بأن هاديك القبائل هم اللي شبروا املغرب وجلسوا في 
ديك املناطق في الوقيتة اللي كانت الناس عايشة في الدار البيضاء، وفي 
الرباط، وفي مكناس، وفي غيرها كانوا دوك الناس جالسين في هاديك 
األرا�ضي كيباشروها وجالسين في البرد ديالها وفي الشتا ديالها وفي الثلج 
إذن وأعضاء  للمدينة،  اللي كيوصل  الغذاء  لنا  يوفروا  باش  ديالها، 

الجماعة فيما توظف أهم املساحات املتبقية في النشاط الفالحي.

وحري بالذكر، أن أكثر من 98 أعتذر، أن أكثر من %98 من هذه 

الجماعات  أفراد  حقوق  بذوي  طرف  من  مباشرة  تستغل  األرا�ضي 
الرعي  أهمها  واالقتصادية  اإلجتماعية  القطاعات  إطار  في  الساللية 
والفالحة والسكن في حين يقتصر تدخل اإلدارة الوصاية على تجسير 
جزء ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت بنسبة أقل من %2 موجهة 
أساسا للتنمية اإلقتصادية، وعلى وجه الخصوص الستغالل املقالع 
إنجاز  في  للمساهمة  الفالحي  إلى غير ذلك وكذا اإلستغالل  واملعادن 
الغابوي  واإلستغالل  األخضر  املغرب  مخطط  ضمن  تدخل  مشاريع 
والنباتات العطرية واإلستغالل ألغراض تجارية وصناعية وسياحية، 
وفي إطار تنفيذ املبادئ والتوجيهات امللكية السامية نتمنى أن تساهم 
األرا�ضي  ملكية  التنازل عن  تعجيل  في  القوانين  هذه  على  املصادقة 
اإلجراءات  املجانية  مع ضمان  املسقي  املحيط  في  الواقعة  الساللية 
من خالل إعفاء هذه العملية من الضرائب والرسوم، مع التأكيد على 
أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز قيمة هذه املمتلكات ودمجها ضمن 
الدورة اإلقتصادية وتحسين محصولها، كما نريد أن نستحضرما جاء 
في البرنامج الحكومي من وعود تتعلق بتصفية وتسوية الوضع القانوني 
لألرا�ضي الساللية من أجل تسريع وتيرة التحفيظ العقاري وذلك في 
سياق ما وعدت به الحكومة واملتمثل في تحفيظ ما يقارب 5 داملليون 

هكتار في أفق 2020، نتمنى أن نلتزم بهذه ونحقق هذه الوعود.

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة وإيمانا منا بضرورة املساهمة في حل 
املشاكل املرتبطة باألرا�ضي الساللية، وتفاعال مع العديد من الخطوات 
التي قام بها ذو الحقوق وبعض األطر في املجتمع املدني بن فيهم النساء 
السالليات اللواتي يطالبن بحقوقهن إلى جانب الرجال نضمنا داخل 
مجلس النواب يوما دراسيا ملناقشة املشاكل التي تتخبط فيها األرا�ضي 
الساللية، وقد كان اللقاء مناسبة للوقوف على اإلهتمام البالغ الذي 
يوليه جاللة امللك، للعالم القروي خاصة في ارتباط بموضوع أرا�ضي 
من  تعتبر  التي  الساللية،  واألرا�ضي  الجماعية  األمالك  و  الجموع 
اإلشكاالت التي ظلت عالقة منذ القدم حيث ال يحق لذوي الحقوق من 
ونها ألنها حسب 

ّ
ك األرا�ضي التي يستغل

ّ
أفراد الجماعات الساللية تمل

قانون 1917 غير قابلة للبيع وال للحجز وال للتقادم، وألصحابها الحق في 
اإلنتفاع بالسكن أو الحرث فقط مما يجعلهم في وضعية صعبة بحكم 

عدم وثيقة التمليك.

إن األرا�ضي الساللية تمتد على حوالي 15 مليون هكتار موزعة على 
300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، منها 30 ألف هكتار مشمولة 
الذي يجد  التعمير  نتعض من مشكل  أن  التعمير وهنا يجب  بوثائق 
ضالته في األرا�ضي الساللية، ويستعملها كأنها سهلة املنال ألن ليس 
هناك �ضي عدة قوانين فيها والبد أن نراعي كذلك كيفية التعمير في املدن 
خاصة  الساللية  األرا�ضي  هذه  على  املحافظة  تتم  حتى  والحواضر، 
املوجودة في هوامش املدن، إذا أردنا أن ننقص من السكن العشوائي 
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والبناء العشوائي فالبد أن نفكر في أحزمة خضراء ومتنفس للمدن، 
كما ننعرفه في الرباط فاملتنفس الذي بين الهرهورة وهذا وجدناه اآلن 
هو متنفس إلى البد أن نفكر كذلك في األرا�ضي املوجودة في الضواحي 
إما كذلك غابات على ضواحي املدن،  إما مناطق خضراء  على خلق 
ووقف الزحف اإلسمنتي على هذه األرا�ضي التي سيتم ابتالعها إن لم 
نحسن تدبيرها، إذن قلت منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير 
ومليوني هكتار مخصصة للفالحة، توجد 350 ألف هكتار منها داخل 
للرعي،  مخصصة  هكتار  مليون   12.6 جانب  إلى  السقوية  املدارات 
و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي وهو ما يطرح مشاكل وإكراهات 
عويصة تتعلق بتمليك األرا�ضي الساللية في ارتباط بظهير 1969 املتعلق 
التشريعات،  مع  للمالئمة  التدخل  يتطلب  مما  السقوية  باألرا�ضي 
لذلك هناك ضرورة لربط وإدماج األرا�ضي الفالحية البورية التابعة 
للجماعات الساللية بمنظومة التنمية، نظرا لتوزيعها الجغرافي على 
ربوع اململكة وشساعة مساحتها وأعداد السكان الذين يقطنونها، من 
أجل خلق دينامية فالحية واقتصادية في العالم القروي، وتعبئة مليون 
إلى  باألساس  املوجه  لإلستثمار  البورية  الفالحية  األرا�ضي  من  هكتار 
ذوي الحقوق وفي أفق خلقمقاوالت وإنعاش الشغل، خاصة لشباب 
سنة  هي   2019 أن  خاصة  الحقوق،  ذوي  من  ونساء  الحقوق  ذوي 
بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش امللكي لتعبئة األرا�ضي الفالحية 
البورية عبر التحفيظ العقاري، وفي سنة 2020 سيتم تحفيظ كما قلت 
ما يناهز 5 د املليون هكتار من هاد اإلطار هذا الساللية وذلك في إطار 
برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
واملسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية، كما أنه ال يمكننا تجاهل 
الصعوبات التي تواجه نظام التصفية القانونية التي تخضع لها األرا�ضي 
الجماعية واملرتبطة أساسا بالنزاعات بين الجماعات الساللية طالبة 
عندنا  املجاورة  الساللية  والجماعات  اإلداري  التحديد  أو  للتحفيظ 
دائما املشكل ديال الحدود فنعرف أن هناك عدة نزاعات بين القبائل 
في مشكل التحديد اإلداري والنزاعات بين الجماعات الساللية واألغيار 
يخص  فيما  العمومية،  واإلدارة  الساللية  الجماعات  بين  والنزاعات 
امللك الخاص للدولة امللك الغابوي الوقف األحباس ألن هناك تداخل 
لهذه األرا�ضي يصعب علينا تحديدها بسهولة مما يؤدي كما قلت إلى 

تضاربات في التحديد وصعوبات في التحديث.

إذن قلنا الوقف واألحباس إضافة أن عند التحديد غالبا ما ال 
معرفة  عدم  أن  كما  لحضور  الساللية  الجماعات  النائب  يستدعى 
السماح  القانونية وعدم  بالتصفية  املعنية  العقارات  النواب لحدود 
للمهندس املكلف بالقيام بعملية التحديد وعدم أخذ املحافظين على 
األمالك العقارية، ألن هادوك كلهم كيسيرو هاد الهدف البد أن عندما 
يكون تحديد يحضر كذلك نائب أرا�ضي الجموع يحضر املحافظ يحضر 
املهندس إذا أردنا أن يكون التحديد مالئم، واليوم هناك تزايد تزايد 
الحيازة  ظاهرة  وبروز  الحقوق  لذوي  عددي  وتكاثر  للساكنة  مضطر 
الدائمة للقطع األرضية هنا كل�ضي دبا بغا يشد األرا�ضي الساللية دابا 

هذا هو le.gateau اللي باين كلنا كل واحد كيقلب قسمة في األرا�ضي 
ديال الساللية وارتفاع الضغط على املناطق الرعوية وتوسيع املجاالت 
الحضرية وتزايد الطلب على األرا�ضي الجماعية، وقد أصبح الرهان قويا 
بالنسبة للمصالح واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية والخواص 
وذوي الحقوق أنفسهم مما تسبب في تف�ضي املضاربة العقارية واتساع 

رقعة البناء وألحقت أضرارا بمصالح ذوي الحقوق.

املنافية  العقارية  للمعامالت  الواسع  االنتشار  إن  الوزير،  السيد 
للقانون يؤكد حقيقة غياب مقتضيات قانونية زجرية وعقابية وتكاثر 
وتعاقد النزاعات حول امللكية وحول االستغالل بين الجماعات الساللية 
آليات  نجاعة  غياب  يثبت  الجماعة،  نفس  من  الحقوق  ذوي  وبين 
التحكيم وفض النزاعات بالترا�ضي، وهو ما يبرهن أن الترسانة القانونية 
التي تؤطر أرا�ضي الجموع الجماعات الساللية غير مواكبة للتحوالت التي 
طرأت على االقتصاد واملجتمع واملجال وغير مالئمة للسياق االقتصادي 

واالجتماعي والدستوري والحقوقي ببالدنا.

إن هذه املشاكل هي التي كانت سببا في جعل األرا�ضي الساللية 
موضوع نقاش كبير بين مختلف الفاعلين واملعنيين واملهتمين وهي التي 
شكلت دافعا قويا لتنظيم حوار وطني حول أرا�ضي الجماعات الساللية 
لتجاوز  الضرورية  املقترحات  وتقديم  والتشخيص  النقاش  لتعميق 
لالستغالالت  املفرط  التجزيئ  واقع  على  الوقوف  تم  وقد  املعيقات، 
الفالحية والترامي املتزايد على هذه األرا�ضي واملضاربة العقارية املفرطة 
التي تنصب على هذه األرا�ضي، وانتشار البناء الغير املنظم والعشوائي 
وتيرة  وضعف  السكنية،  والتجمعات  الحضرية  املحيطات  مدار  في 
اإلستحقاق  ميادين  في  العقارية  النزاعات  وكثرة  القانونية  التصفية 
وامللكية والثحفيظ وضعف آداء نواب الجماعات الساللية وإشكالية 
التعيين وغموض املعايير املحددة لإلنتساب إلى الجماعات الساللية، 
اللي  ألن كل جماعة ساللية هنا حددات اإللتزام ديالها واحد قالك 
خالق عندو واحد قالك اللي جا سكن عندو 10 سنين وواحد اللي قالك 
ال من عهد الحماية إلى غير ذلك، كل جماعة ساللية كيفاش تعامالت 
مع تحديد هاد ذوي الحقوق، لهذا يجب أخذ بعين اإلعتبار هاد املشكل 
ألنه سيطرح مشكل بعد التصويت، البد أن ستكون هناك نزاعات حول 
لوائح ذوي الحقوق وغموض املعايير املحددة لاللتزامات إلى الجماعات 
وطغيان  التملك  حق  خاصة  حقوقها  من  املرأة  وحرمان  الساللية 
األعراف على القانون وكثرة وتشعب انتظارات الشباب، كل الشباب 
بغى يستثمر فيها ألن خصو يلقى أرضو فاش يستثمر وحرمان املرأة من 
حقوقها وطغيان األعراف على القانون وكثرة وتشعب انتظارات الشباب 
والتمركز  العالية  املردودية  ذات  العقارات  حول  املصالح  وتضارب 
املطلق ملجلس الوصاية، ألن دائما فالرباط البد أننا ولكن راحنا غاديين 
بالتدريج وضعف أداء مؤسسات النائب وطغيان ثقافة التملك الفردي 
والتوريث لالستغالل مع غياب آليات التمليك الفعلي والقانوني وحصر 
والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة  لفائدة  التفويت  قاعدة 
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الترابية، غالبا ما نجد هناك تعرض أو معارضة لهذا التفويت وتزايد 
الضغط على العقار الجماعي وعلى املوارد الطبيعية وتزايد الساكنة 
الساللية والساكنة الوطنية وحاجتها إلى العقار وتزايد نسبة التعمير 
والبناء والتمدن وزحف العمران على حساب األرا�ضي الفالحية، كل 
هذه رصدنا هذه املشاكل، لذا ووقوفنا اليوم على هذه القوانين الثالث 
إصالح  ضرورة  تقت�ضي  التي  العامة  الوطنية  املصلحة  إطار  في  يأتي 
باعتبارها  الساللية  الجماعات  أرا�ضي  تؤطر  التي  القانونية  املنظومة 
املدخل األسا�ضي لكل اإلصالحات املتفرعة التي يمكن أن تمس أرا�ضي 

الجماعات الساللية.

السيد الوزير، على الرغم من أن مشاريع القوانين املقدمة اليوم 
من أجل املصادقة عليها ال ترقى إلى املستوى الذي نطمح إليه من حيث 
إجابتها على كل اإلشكاالت العالقة ذات الصلة باألرا�ضي الساللية، وعلى 
الرغم من عدم إدخال بعض التعديالت الهامة على هذه املشاريع إال أننا 
في فريق األصالة واملعاصرة نعتبرها نقطة تحول مفصلية في التعاطي مع 
هذا املوضوع ونأمل أن تشكل منطلقا يسير بنا في اتجاه القضاء على كل 
املشاكل املثارة في الواقع، وأن تكون انطالقة في االتجاه الصحيح من 

حيث إنصاف ذوي الحقوق وكل املعنيين.

وفي هذا اإلطار، البد من التأكيد على مسألة غاية في األهمية وهي 
املتمثلة في أن هذه القوانين بالرغم من أنها مبنية على مبدأ إنصاف كل 
لذوي الحقوق وبالرغم من أنها جاءت مستجيبة للعديد من املطالب 
املرفوعة من طرف املعنيين وذوي الحقوق وبالرغم من أنها ستشكل 
منطلقا لحل العديد من املشاكل التي تعاني منها املرأة في ارتباط بموضوع 
األمر مداه بخصوص  يبلغ  أن  أننا كنا نطمح  إال  الساللية،  األرا�ضي 

التنصيب الصريح على اإلحتكام إلى القانون بدل األعراف السائدة.

وفي هذا اإلطار، البد من اإلشادة باألجواء اإليجابية التي سادت 
أشغال اللجنة والروح الوطنية والتضامنية التي تحلى بها نواب األمة 
بالتعاطي مع موضوع األرا�ضي الساللية والجدية التي طبعت مناقشة 
الفئات  من  للعديد  بالنسبة  كبرى  أهمية  تكت�ضي  التي  املشاريع  هذه 

والشرائح اإلجتماعية.

السيد الوزير، تشكل أرا�ضي الجموع ببالدنا رصيدا عقاريا مهما وهي 
في ملكية الجماعة الساللية، وتتميز بكونها غير قابلة للتقادم وال للحجز 
وال للبيع باستثناء الدولة، الجماعات الترابية، املؤسسات العمومية، 
الجماعات الساللية التي يمكنها اقتناء هذه األرا�ضي، وتقدر املساحة 
كما قلنا ب15 مليون هكتار، وفيها كما قلنا 85 إذن، لذا يجب علينا 
جميعا حكومة، وزارة، ونوابا ومنتخبين الحفاظ على هذه األرا�ضي، 
وعلى طريقة اإلستفادة منها لجميع ذوي الحقوق، فالهدف من خلق 
أرضية قانونية جديدة هو تجاوز اإلكراهات املطروحة من أجل تعبئة 
هذا الرصيد العقاري اململوك للجماعات الساللية بما يمكن من إنجاز 

مشاريع لإلستثمار في مختلف امليادين وخاصة في امليدان الفالحي.

املتعلقة  واملصطلحات  املفاهيم  تحيين  يتوخى  اإلصالح  فهذا 
العادات  إلى  اللجوء  وتقييد  ونوابها  وأعطائها  الساللية  بالجماعات 
أراضيها  واستغالل  الساللية  الجماعات  شؤون  تدبير  في  والتقاليد 
القانونية  النصوص  مع  تتعارض  ال  التي  الحدود  في  واعتمادها 
والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أن هذه املشاريع تحاول القطع مع 

العشوائية والفو�ضى التي كانت تدبر بها أمالك األرا�ضي الساللية.

السيد الوزير، نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن هذه القوانين 

تهدف إلى تحديد لتنظيم الجماعات الساللية وتدبير أمالكها والوصاية 

رأسها، ضمان  على  املقتضيات  من  مجموعة  وضمان  عليها  الجارية 

حقوق املعنيين على مستوى تحديد الجماعات الساللية وحصرها تبعا 

للعماالت واألقاليم الذي توجد به، وإعطاء الحق للجماعة في التصرف 

في أمالكها، فقد دأبت على التصرف في هذه األمالك فال يجب أن نحرم 

اآلن الجماعات الساللية من التصرف في األمالك التي ورثتها بفعل أنها 

كانت تستغلها، ثانيا ترسيخ مبدأ املساواة في الحقوق والواجبات في ما 

يتعلق بتوزيع األرا�ضي الساللية على ذوي الحقوق رجاال ونساء على قدر 

املساواة، املحافظة على أمالك الجماعة الساللية من طرف أعضائها 

وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، عرقلة عملية تحديد والتحفيظ 

العقاري، عدم اإلمتثال ملقررارات جماعة النواب وعرقلة تنفيذ عقود 

الكراء إلى غير ذلك من العرقالت، تحديد كيفية اختيار نواب الجماعات 

بالتصرف،  وسيقومون  أعضاءها  سييمثلون  الذين  الساللية 

بالتصرفات القانونية التي تهمها دون القيام بما يتعارض ومصلحتها.

من موقع املعارضة البناءة واستحضارا للمصلحة العامة وضمانا 

لحقوق املواطنات واملواطنين ومساهمة في حل املشاكل التي تعرفها 

األرا�ضي الساللية، ال يسعنا السيد الوزير إال التصويت باإليجاب على 

هذه املشاريع الثالث، وبموازاة ذلك نأمل أن يعاد النظر في قانون التعمير 

العمل  أساس  تعد  ألنها  التعمير،  بوثائق  املرتبطة  املعيقات  وتجاوز 

املستقبلي الذي يركن إليه املستثمرين واملنعشين العقاريين على حد 

سواء وتحدد ارتفاقات املجال برمته، كما نتمنى أن يتم التسريع في وتيرة 

التنزيل الفعلي مليثاق الالتمركز اإلداري،وإعادة تنظيم مصالح الدولة 

على املستوى الترابي لتعزيز إدارة جهوية قوية باختصاصاتها ووسائلها 

والوسائل  متوازن وعادل لإلختصاصات  توزيع  لتحقيق  و  ومواردها، 

بين اإلدارات املركزية للدولة ومصالحها الال ممركزة، وتوفير شروط 

تنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي ملواكبة ورش الجهوية 

املتقدمة الذي نطمح أن نصل إلى تحقيقه، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم فريق التجمع الدستوري الكلمة للسيد 

النائب أحمد الزكراني.
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اونائبلاوسي لأحم لاوزكراني:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري في املناقشة 
العامة لثالثة مشاريع قوانين إصالحية تاريخية متكاملة في مقتضياتها، 
األرا�ضي  في  واملتمثل  ببالدنا  العقاري  الرصيد  هاما من  تخص جزءا 
الساللية وهي على التوالي : مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية 
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ومشروع قانون رقم 
63.17 املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية ومشروع 
القانون الثالث واألخير رقم 64.17 الذي يهم األرا�ضي الجماعية الواقعة 
في دوائر الري، وأود أن أسجل في البداية أهمية النقاش املوسع الذي 
حظيت به هذه املشاريع قوانين سواء داخل لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة أو من خالل اليوم الدرا�ضي املنظم 
من طرف مجلس النواب، إذ لم يقتصر تناول موضوع األرا�ضي الساللية 
محل اإلشكاالت املرتبطة بها فقط من طرف الحكومة وممثلي األمة، 
وإنما تم أيضا اإلنفتاح على املحيط من خالل اإلستماع وإشراك ذوي 
الحقوق من السالليين واملستغلين لتحقيق التقارب في الرؤى ووجهات 
النظر حول املوضوع، وهي مناسبة لإلشادة والتنويه بالجو اإليجابي 
الفرعية  واللجينة  املعينة  اللجنة  داخل  ساد  الذي  املثمر  والنقاش 
واملساهمات البناءة املقدمة من أجل تجويد هذه النصوص التشريعية 
الهامة، كما نثمن التفاعل اإليجابي للحكومة ممثلة في وزارة الداخلية 
تم  والتي  املشاريع،  هذه  مواد  على  اقتراحها  تم  التي  التعديالت  مع 

التصويت عليها بإجماع.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

تأتي مناقشة هذه املشاريع القوانين في سياق اإلهتمام الحكومي 
وأيده،  نصره هللا  السادس،  محمد  امللك،  جاللة  توجيهات  بضرورة 
بخصوص موضوع األرا�ضي الساللية ودعوته لحل املشاكل واإلكراهات 
التي تعرفها هذه األرا�ضي فضال عن تأهيل وتثمين هذا الرصيد العقاري 
الهام، وجعله صلب دينامية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في ظل 
الوضعية املتعلقة بهذه األرا�ضي التي لم تعد متالئمة ومنسجمة مع 
التحوالت واملخططات التعميرية واإلنتاجية واإلقتصادية التي تشهدها 
بالدنا، خاصة وأن املنظومة القانونية التي تؤطر تدبير املمتلكات العقارية 
للجماعات الساللية قد وصلت إلى مداها وأبانت عن محدوديتها، مما 
جعل هذه األرا�ضي تتواجد خارج املنطق اإلقتصادي السائد فالحيا 
واقتصاديا وحضاريا من الناحية العمرانية، وبدون قيمة اقتصادية 
الرصيد  بهذا  اإلنتفاع  في  والسوالليين  الحقوق  ذوي  لفائدة  مضافة 

العقاري وإدماجه في الدورة اإلقتصادية املنتجة.

وفي هذا السياق، ستمكن عملية تحفيظ األرا�ضي الساللية من 
تطوير استغالل تلك األرا�ضي من قبل املستفيدين منها حيث ستقدم 
التقنية  القدرات  ودعم  البنكية  القروض  وجود  أجل  من  تسهيالت 
فرص  وتوفير  للدخل،  املدرة  األنشطة  وتطوير  للمستغلين  واملهنية 
العمل لفائدة النساء والشباب في العالم القروي وإدماجه في الدورة 
تفويت  إمكانية  ستفتح  أنها  إلى  باإلضافة  واإلنتاجية،  اإلقتصادية 
األرا�ضي الساللية للفاعلين اإلقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين 
العموميين إلنجاز مشاريع استثمارية وتجهيزها، مما سيسمح بإدماج 
في  النظر  تنمية بالدنا مع إعادة  في جهود  العقاري الجماعي  الرصيد 
كيفية كراء العقارات الجموعية، من أجل اإلستثمار خاصة في املجال 
الفالحي وتحديد مدة الكراء حسب نوعية املشاريع اإلستثمارية التي 

ستقام على هذه األرا�ضي.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

إن مناقشة هذه املشاريع القوانين الثالث هي مناسبة للوقوف عن 
كثب على واقع هذه األرا�ضي واملشاكل التي تتخبط فيها، خاصة وأن 
مساحات األرا�ضي اململوكة للجماعات الساللية تبلغ حوالي 15 مليون 
هكتار موزعة على 5043 جماعة ساللية، يمثلها 32 نائب ونائبة وتهم 
املاليين من املغاربة في مختلف الجهات، وتصّنف من حيث إستعمالها 
بمساحة  السقوية  الدوائر  داخل  الواقعة  الفالحية  األرا�ضي  على 
تبلغ 337 ألف هكتار وأرا�ضي واقعة داخل املدارات الحضرية وشبه 
تبلغ مساحتها حوالي  والتي  السكنية،  التجمعات  داخل  أو  الحضرية 
هكتار  مليوني  حوالي  مساحتها  بورية  فالحية  ورا�ضي  هكتار  مليون 
وأرا�ضي غابوية مساحتها حوالي 65 ألف هكتار وأرا�ضي رعوية حوالي 
11 مليون هكتار، وتبرز هذه املعطيات حجم الرصيد العقاري لهذا 
النوع من األرا�ضي والدور الذي من املمكن أن تلعبه في مسلسل التنمية 

البشرية واإلقتصادية وجلب اإلستثمار وتوزيع األنشطة اإلقتصادية.

إال أنه باملقابل فإن هذه األرا�ضي تعيش تحت وطأة مجموعة من 
اإلكراهات والتي تتمثل على الخصوص في:

-1 وجود منظومة قانونية تعود بدايتها إلى سنة 1919 من وضع 
أفرزت  كما  التعديالت،  من  عليها سلسلة  أدخلت  الحماية  سلطات 
إنتاجا ضخما من املراسيم والقرارات والتدابير التنظيمية، على مدى 
قرن من التدبير اإلداري والقانوني للممتلكات الساللية على اختالف 
طبيعتها وأسلوب استغاللها والتصرف القانوني والفعلي لهذا الرصيد 
العقاري الجموعي، بشكل أصبح معه هذا النظام القانوني محط انتقاد 
التطورات  املنظومة أصبحت غير منسجمة ومتالئمة مع  لكون هذه 
التنمية  ملتطلبات  تستجيب  ال  أنها  كما  واالجتماعية،  االقتصادية 

واملشاريع واملخططات الجارية؛
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تبلغ  والتي  الساللية  الجماعات  وأعضاء  وتطور ساكنة  تزايد   2-
حوالي 10 ماليين نسمة ما نجم عن ذلك من تكاثر عدد ذوي الحقوق 
والترامي  والتفتيت  للنقصان  تتعرض  الساللية  األرا�ضي  أن  حين  في 
ساللية  وصراعات  وظهورنزاعات  عليها  االستالء  أجل  من  والتحايل 

حولها؛

-3 اإلقبال على استغالل األرا�ضي الرعوية بدون ضوابط تنظيمية 
لضمان استدامة املوارد الرعوية وضمان حقوق الجماعات الساللية؛

-4 اتساع املجاالت الحضرية وارتفاع الطلب على أرا�ضي الجموعية 
ألغراض مختلفة ومنها تلبية حاجيات السكن أو إحداث مرافق عمومية 
أو إقامة مشاريع وأنشطة صناعية واقتصادية أو إحداث مرافق عمومية 
من طرف أجهزة الدولة املركزية والالمركزية وهو ما أف�ضى إلى تحول 
أرا�ضي املعنية داخل املدن والتجمعات السكنية ومحيطها القروي إلى 
وذوي  الترابية  والجماعات  العمومية  املؤسسات  بالنسبة  رهان قوي 
الحقوق أنفسهم مما تسبب في انتشار املضاربة العقارية واتساع رقعة 

البناء بشكل أضر بمصالح ذوي الحقوق؛

-5 بروز تعامالت عقارية مخالفة القانون كرست أمرا واقعا في ظل 
غياب نصوص قانونية ردعية وعقابية؛

-6 تكاثر وتعاقد النزاعات حول امللكية وحول االستغالل للجماعات 
الساللية وبين ذوي الحقوق من نفس الجماعة في ظل عدم فعالية آليات 
التحكيم وفض املنازعات بالترا�ضي حيث تصل املنازعات املرتبطة بهذه 
األرا�ضي ما يقارب 7525 قضية رائجة أمام مختلف درجات التقا�ضي 
بمحاكم اململكة، هذا إلى جانب ضعف أداء نواب الجماعات الساللية 
وغموض املعايير املحددة لالنتساب إلى الجماعة الساللية وحرمان املرأة 

من حقوقها بحيث ضغت األعراف على القانون.

املطلق  التمركز  فقد سجل  التدبير،  على مستوى مؤسسات  أما 
ملجلس الوصاية في ظل ضعف أداء املؤسسات النواب وطغيان ثقافة 
التملك الفردي والتوريث لالستغالل مع غياب آليات التملك الفعلي 
القانوني. إن هاد االختالالت والتحديات املختلفة تم التعبير عنها وإبرزها 
من خالل املحطات التالية مخرجات الحوار الوطني املنظم تحت الرعاية 
السامية لجاللة امللك سنة 2014 تحت شعار األرا�ضي الجماعية من أجل 
تنمية مستدامة الذي خرج بتشخيص دقيق لوضعية األرا�ضي الساللية 
ومشروع بتوصيات واقتراحات عبرت عنها األطراف املشاركة ومن بينها 
إصالح املنظومة القانونية كمدخل لإلصالح والتنمية واالستثمار املنتج 

لهذا الوعاء العقاري.

السياسة  حول  الوطنية  املناظرة  انعقدت  السياق،  نفس  في 
العقارية للدولة بالصخيرات في دجنبر 2015 على وقع توجيهات ملكية 
الجموع  ألرا�ضي  القانونية  الوضعية  تصفية  أجل  من  للمشاركين 
وإدماجها في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية والعمل 
على التمليك باملجان لألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري لذوي 

األرا�ضي  إصالح وضعية  إلى  الهادف  املسار  هذا  تمويج  وتم  الحقوق 
الساللية وتثمين قيمتها ودورها في الخطاب امللكي السامي، الذي أقيم 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجاري في 12 أكتوبر 2018 والذي 
يمكن اعتباره خارطة الطريق لتعبئة األرا�ضي الفالحية البورية التابعة 
للجماعات الساللية ومن شأنه اإلدماج هذا النوع من العقار في منظومة 
نموذج  لصياغة  جاللته  دعوة  ظل  في  بالدنا  تشهدها  التي  التنمية 
تنموي جديد، حيث تضمن الخطاب مجموعة من اإلجراءات العملية 

واإلجرائية واملتمثلة فيما يلي:

تعزيز املكاسب املحققة في امليدان الفالحي، وخلق املزيد من  .-
فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي، بغية تقوية 
التنمية  ورافعة  توازن  عامل  وجعلها  الفالحية  الوسطى  الطبقات 
في  الوسطى  للطبقة  الهام  الدور  على غرار  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

املدن؛

على  انفتاحا  أكثر  وجعله  للعقار  الولوج  وتسهيل  تعزيز  .-
املستثمرين سواء األشخاص أو املقاوالت بما يرفع من اإلنتاج واملردودية، 
ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفالحي لألرا�ضي املعنية؛

العمل على على تعبئة على ما ال يقل عن املليون هكتار من  .-
األرا�ضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إنجاز املشاريع 
اإلستثمارية في املجال الفالحي التي تشكل رافعة قوية لتحسين املستوى 

اإلقتصادي واإلجتماعي وخاصة ذوي الحقوق؛

عملية  لتوسيع  املالئمة  واإلدارية  القانونية  اآلليات  إيجاد  .-
التمليك لتشمل بعض األرا�ضي الفالحية البورية لفائدة ذوي الحقوق، 
وذلك وفقا لشروط محددة تجمع بين اإلنجاز الفعلي للمشاريع والحد 
التقنية  املواكبة  وتوفير  الفالحية  لالستغالالت  املفرطة  التجزئة  من 

واملالية املطلوبة.

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، اعتبارا ألهمية هذه املشاريع القوانين، ولكونها تندرج 
في صميم اهتمامات ورهانات فريقنا، وبرامجنا الحزبية ملا تسعى إليه 
من إصالح لوضعية هذه األرا�ضي وتحقيق التنمية والعدالة املجالية 
عبر الرفع من املستوى املعي�ضي لذوي الحقوق، والدفع بعجلة اإلستثمار 
املجلس  داخل  لها  املخولة  الدستورية  اآلليات  وظفنا  فقد  للبالد، 
من طرف وعن هذا امللف سواء من خالل آليات الرقابة على العمل 
الحكومي أو من خالل اللجنة املوضوعاتية املكلفة باملساواة واملناصفة 
في سعيها إلقرار املساواة، مساواة املرأة الساللية مع الرجل في اإللتفاف، 
واألكيد أن املستجدات التي جاءت بها هذه املشاريع من شأنها إدماج 
أرا�ضي الجموع في العملية التنموية، وكذا معالجة التفاوتات املجالية 
والفوارق اإلجتماعية، وتثمين رصيد عقاري مهم ولكنه غير منتج للثروة 

وفرص الشغل وتحقيق رفاهية ذوي الحقوق من السالليين.

وعموما فإننا نتوقع باملصادقة على هذه النصوص تحقيق مجموعة 
من األهداف تتلخص في اآلتي:
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بالجماعات  املتعلقة  املفاهيم واملصطلحات  تحيين وتوحيد  .-
الساللية وأمالكها؛

تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات  .-
الساللية واستغالل أمالكها واعتمادها في الحدود الذي ال تتعارض مع 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

الساللية  الجماعات  نواب  النواب،  اختيار  كيفية  تحديد  .-
أعضاء  يتحملها  التي  اإللتزامات  وكذا  يتحملونها،  التي  واإللتزامات 

الجماعة والجزاءات املترتبة عن اإلخالء بهذه اإللتزامات؛

الساللية من خالل  الجماعات  الوصاية على  تنظيم  إعادة  .-
مجلس  جانب  إلى  اإلقليمي  الصعيد  على  للوصاية  مجالس  إحداث 

الوصاية املركزي وتحديد اختصاصات هذه املجالس؛

فتح إمكانية إسناد أرا�ضي الجماعات الساللية املخصصة  .-
للحرث على وجه امللكية لفائدة أعضائها من أجل تمكينهم من اإلستقرار 

في هذه األرا�ضي وتشجيعهم على اإلستثمار فيها؛

الفاعلين  الساللية  الجماعات  أرا�ضي  تفويت  إمكانية  فتح  .-
اإلستثمار،  مشاريع  إلنجاز  العموميين  الفاعلين  جانب  إلى  الخواص 
ال�ضيء الذي سيمكن هذه األرا�ضي من املساهمة في التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية للبالد؛

إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات الساللية من  .-
أجل تشجيع اإلستثمار وخاصة في امليدان الفالحي وتحديد مدة الكراء 

حسب طبيعة املشروع اإلستثماري املراد إنجازه؛

تكريس املساواة بين املرأة والرجل أعضاء الجماعات الساللية  .-
في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأمالك األرا�ضي الجموعية وذلك من 
خالل تخويل حق اإلنتفاع في أي عملية عملية بيع أو تفويت أو كراء 
لإلناث أيضا عالوة على منح النساء الحق في الولوج إلى النيابة بحيث 
أصبح في إمكانهن أن يكن نائبات عن قبائلهن وتدبير شأنها، ولذلك 

أضحت حقوق النساء ال تختلف عن الرجل في أي �ضيء؛

التحديد  مسطرة  ضد  التعرضات  تقديم  آجال  تقليص  .-
اإلداري من 6 أشهر إلى 3 أشهر؛

بها  يقوم  التي  باإلجراءات  املتعلقة  القواعد  بعض  سن  .-
التحديد  على  التعرضات  بخصوص  العقارية  األمالك  على  املحافظ 

اإلداري والبث فيها من قبل القضاء.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

إننا إذ نسجل بارتياح ما جاء بهذه املشاريع القوانين الثالث والتي 
اإلقالع  وتحقيق  الحقوق،  ذوي  عيش  بمستوى  اإلرتقاء  شأنها  من 

للتنمية  أساسية  رافعة  الساللية  األرا�ضي  وجعل  اإلستثماري، 
التجمع  فريق  في  يسعنا  فإنه ال  املنشودة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
الدستوري بهذه املناسبة إال أن ننوه بمجهودات وزارة الداخلية واألدوار 
التي تطلع بها في هذا اإلطار وحرصها على املحافظة على هذا الرصيد 
العقاري من السطو ووجوه اإلستغالل والتحايل على النظام القانوني 
الفالحة  وزارة  انخراط  نثمن  كما  األرا�ضي،  لهذه  املؤطر  والتنظيمي 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات في عملية التمليك 
لحوالي 67 ألف هكتار من األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي 
الغرب والحوز خاصة بعد أن أصبح من املسموح تحويل ملكية األرا�ضي 
الساللية الواقعة في الدوائر السقوية الغير قابلة للتقسيم إلى ملكيات 
فردية لصالح ذوي الحقوق، والشك أنه من شأن هذه املبادرة التي 
ستواكبها الوزارة عبر مكاتبها الجهوية لإلستثمار الفالحي التي تتواجدوا 
في جميع املدارات السقوية وتحويل املستفيدين إلى مال ك حقيقيين 
التقنية  قدراتهم  تعزيز  من  والتمكين  الفرص،  جميع  على  يتوفرون 
واملهنية وتغيير أوضاعهم األسرية واإلجتماعية في أفق خلق طبقة وسطى 

قروية نموذجية تعزز كرامة السالليين وتثبتهم في بيئتهم الطبيعية.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

الدستوري  التجمع  في فريق  فإننا  تقدم،  ملا  واعتبارا  الختام،  في 
نصوت باإليجاب على هذه املشاريع القوانين. وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيد النائب نور الدين رفيق مقرر إحدى مشاريع القوانين

اونائبلاوسي لن رلاو ينلرفيق:

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي في مناقشة مشاريع 
وتدبير  الساللية  الجماعات  على  اإلدارية  الوصاية  بشأن  القوانين 
األرا�ضي  الساللية،  الجماعات  ألرا�ضي  اإلداري  التحديد  أمالكها، 
الجماعية الواقعة في دوائر الري، هذه املشاريع التي جاءت بعد انتظار 
طويل إلعادة النظر في القوانين التي كانت تأطر األرا�ضي الساللية والتي 
إلى عهد الحماية، والتي ضمت تشكل عرقلة حقيقية لضمان  ترجع 
للضياع  بقي عرضة  الذي  الوطني  الرصيد  لهذا  األفضل  اإلستغالل 
أن  دون  املعقلن،  وغير  العشوائي  واإلستغالل  والتفكك  والتشتت 
تكون له أي مردودية اقتصادية حقيقية ويبقى دوره التنموي مؤجال، 



5867 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( 

سلطة  بين  اإلختصاصات  تداخل  املرتبطة  املعيقات  إلى  باإلضافة 
الوصاية املتمثلة في وزارة الداخلية، مجلس الوصاية جمعية املندوبية، 
الجماعات الساللية، أعضاء الجماعات الساللية، ذوي الحقوق، األمر 
الذي يؤدي إلى تعدد مظاهر تنازع االختصاص وتضاربها بين الجهات 
املعنية بنزاعات األرا�ضي الساللية والنزاعات مع الغير وكذا التنازع بين 
الجهات اإلدارية والجهة القضائية، سواء على مستوى توزيع اإلنتفاع 
التحديد  باألرا�ضي الساللية أو على مستوى الحيازة أو على مستوى 

اإلداري على أساس مساطر معقدة كما ينظمها ظهير 1924.

لقد انخرط الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في مناقشة هذه 
املشاريع اإليجابية إيمانا منه بأهمية املوضوع الذي استأثر بإهتمام 
الرأي العام الوطني منذ أمد طويل، وجعل منه الفريق قضية أساسية 
داخل البرملان منذ 1977، عندما تقدم مقترح قانون يتعلق بأرا�ضي 
الجموع ليظل فوق رفوف اللجنة النيابية املختصة، كما حرص الفريق 
على تنظيم لقاء درا�ضي في املوضوع تحت شعار »األرا�ضي الساللية في 
خدمة التنمية الفالحية« الذي احتضنته مدينة سيدي قاسم يوم 22 
دجنبر 2018، توج بإصدار عدة توصيات، كما تفاعل الفريق بإيجابية 
مع هذه املشاريع لتجاوز الوضعية الهشة اللتي تعرفها األرا�ضي الساللية 
الورش  لهذا  إقرار إصالح شامل وحقيقي  في أفق  الحماية  منذ عهد 
الكبير، يضمن حقوق مختلف األطراف املتدخلة في هذا املجال، بما فيها 
النساء السالليات بما يضمن النهوض بأوضاع املرأة القروية واإلرتقاء 
بها، يتحول معه هذا الرصيد العقاري إلى رافعة أساسية للتنمية بما 
فيها التنمية القروية على أساس خلق التوازن الالزم فيما يخص التدبير 
الجماعات  وإدماج  املتدخلين،  مختلف  بين  األرا�ضي  لهذه  العقالني 
الساللية في هذه السياسة الحكومية وفي مسلسل التنمية البشرية، 
حتى تصبح هذه األرا�ضي دعامة أساسية لتسريع وثيرة النمو اإلقتصادي 
وتشجيع اإلستثمار وخلق فرص العمل، وذلك انسجاما مع مضامين 
الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2018-2019 عندما 
للجماعات  اململوكة  الفالحية  األرا�ضي  تعبئة  أن  امللك،  اعتبر جاللة 
الساللية قصد إنجاز املشاريع استثمارية في املجال الفالحي، ال يمكن إال 
أن تشكل رافعة قوية لتحسين املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي خاصة 
لذوي الحقوق وخلق وتطوير طبقة متوسطة فالحية ضمن رؤية بناء 
مجتمع متوازن يضمن للجميع الحق في التنمية والرقي اإلجتماعي. كما 
دعا جاللة امللك الحكومة من خالل الرسالة امللكية املوجهة ملناظرة 
اإلصالح العقاري سنة 2015، اإلنكباب على تأهيل أرا�ضي الجماعات 
الساللية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية، وذلك في إطار 
مبادئ الحق واإلنصاف والعدالة اإلجتماعية وتظافر الجهود من أجل 
الري  دوائر  داخل  الواقعة  الجماعية  األرا�ضي  تمليك  عملية  إدماج 

لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.

وقد حرص الفريق أن يتعامل بإيجابية ومسؤولية مع هذه النصوص 
من خالل التعديالت التي تقدم بها والتي تستهدف أساسا ترسيخ دعائم 

الخيار الديمقراطي في اختيار نواب الجماعات الساللية، بما يضمن 
الحرية  بكامل  ممثلها  اختيار  في  الدستوري  حقها  املعنية  للساكنة 
املرحلة  في  انتخاب  والشفافية سواء عن طريق  النزاهة  أساس  على 
األولى أو بواسطة اإلتفاق في املرحلة الثانية قبل الوصول إلى مرحلة 
التعيين في املرحلة الثانية من طرف السلطة املحلية، كما استهدفت 
هذه التعديالت ضمان التدبير الجيد لألرا�ضي الساللية في إطار ربط 
إشراف  تحت  وطنية  وكالة  إحداث  خالل  من  باملحاسبة  املسؤولية 
السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ووصايتها على غرار ما هو معمول 
به في العديد من القطاعات الحكومية األخرى، واستهدفت كذلك هذه 
التعديالت ضرورة تعليل القرارات التي تتخذها السلطات املحلية بشأن 
املخالفات املرتكبة من طرف أحد أعضاء الجماعات الساللية أو أحد 
نوابها من أجل حماية هؤالء من أي تعسف أو شطط في إستعمال 
السلطة إنسجاما مع القوانين الجاري بها العمل، واستهدفت كذلك هذه 
التعديالت ضمان حقوق املستثمرين الذين احترموا القوانين الجاري بها 
العمل من أجل تشجيع اإلستثمار في هذه األرا�ضي ملا فيه خدمة التنمية 
االقتصادية واإلجتماعية املنشودة، لكن الحكومة لم تتعامل مع هذه 
التعديالت بشكل إيجابي رغم كونها تروم أساسا إغناء مضامين هذه 
النصوص وتحسينها حتى تكون في مستوى تطلعات الجماعات الساللية 
ومتطلبات دور هذا الرصيد الوطني في التنمية البشرية املستدامة، ومع 
ذلك حرس الفريق على التعامل اإليجابي مع هذه النصوص التشريعية 
والتصويت لصالحها باعتبارها خطوة إيجابية نحو إصالح الوضعية 
ومعالجة املشاكل واإلختالالت املطروحة، ولهذه الغاية حرص الفريق 
على تقديم بعض املقترحات التي استوحاها من التوصيات الصادرة عن 
اللقاء الدرا�ضي الذي سبق تنظيمه في املوضوع والذي نأمل أن تأخذه 
الحكومة بعين اإلعتبار في تدبير السياسات العمومية املتعلقة باألرا�ضي 

الساللية، هذه اإلقتراحات التي تنصبها املحاور التالية :

محددة  وإستراتيجية  املعالم  واضحة  حكومية  سياسة  -وضع 
أساسية  رافعة  الساللية  األرا�ضي  لجان  وتدابير  وبرنامج  األهداف 

للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة؛

-إعادة النظر في تدبير أرا�ضي الجموع بما يضمن االستغالل األفضل 
التنمية  وتحقيق  اإلستثمارية  املشاريع  لفائدة  العقاري  الرصيد  لهذا 

الفالحية املتوازنة؛

التضامني  اإلجتماعي  اإلقتصادي  املنظور  اعتماد  الحرص على   -
في تدبير أرا�ضي الجموع وضمان انخراطها في اإلصالح الزراعي وبرامج 
التنمية الفالحية يجب أن يقوم فتح ورش إصالح األرا�ضي الساللية 
على أساس مقاربة شمولية بإشراك جميع املتدخلين بما يضمن تحقيق 
هذا  تثمين  متطلبات  مراعاة  مع  والعدل  واإلنصاف  املساواة  مبادئ 
الرصيد العقاري والرفع من مستوى اإلنتاج واملردودية، يجب أن تشكل 
أرا�ضي الجموع دعامة أساسية ملشاريع الفالحة التضامنية الخاصة 
للشباب القروي من أجل تحفيز التشغيل الذاتي وخلق طبقة متوسطة 

قروية؛
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الحقوق  لذوي  الجموع  أرا�ضي  تمليك  وتيرة  تسريع  على  العمل 
املستفيدين وفق معايير مضبوطة ومحددة تحترم فيها مبادئ املساواة 

وتكافؤ الفرص والنزاهة والحكامة الجيدة؛

- اعتماد مساطر دقيقة لعملية التحديد اإلداري لألرا�ضي الساللية 
على أساس احترام مبادئ املسؤولية والحقوق املكتسبة؛

-اعتماد مساطر مضبوطة لعملية تفويت األرا�ضي الساللية لصالح 
الحقوق  لحماية  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات  الدولة 

املكتسبة لذوي الحقوق؛

- ضمان حقوق املرأة الساللية وحمايتها من أي شكل من أشكال 
اإلستغالل املخالفة ألحكام الدستور؛

ضمان الحقوق املكتسبة للمستثمرين في أرا�ضي الجموع وتسوية 
وضعيتهم القانونية في أفق تشجيع اإلستثمار في هذه األرا�ضي على أسس 

قانونية مثينة؛

العقاري  التحفيظ  إشكالية  ملعالجة  جديدة  مقاربة  اعتماد   -
بالنسبة ألرا�ضي الجموع من أجل تحسين هذا الوعاء العقاري وحماية 
القيمة املضافة  حقوق األشخاص ذوي الحقوق وتثمين والرفع من 

لهذه األرا�ضي؛

- إحداث وكالة لتدبير أرا�ضي الجموع تحت وصاية القطاع الحكومي 
املكلف بالداخلية لتجاوز اإلكراهات والصعوبات التي يعرفه النظام 
املعمول به حاليا واملطبوع بتعدد الجهات املوكولة إليها أمر التدبير، 
واملعقلن  الحر  التدبير  يعيق  بشكل  وتنازعها  اختصاصاتها،  وتداخل 
الجيدة  الحكامة  إقرار  بما يضمن  العقاري،  الرصيد  لهذا  واملسؤول 

وربط املسؤولية باملحاسبة؛

تنظيم مناظرة وطنية كفيلة بفتح حوار وطني واسع حول أرا�ضي 
بما  املعنية  والجهات  املختصة  القطاعات  جميع  بمشاركة  الجموع، 

يضمن إعمال الديمقراطية التشاركية؛

نأمل أن تكون هذه النصوص التشريعية مدخال أساسيا إلصالح 
لإلشكاليات  الحلول  وإيجاد  وإنسانا،  ترابا  الجموع،  أرا�ضي  وضعية 
املتشبعة التي يطرحها تدبير هذه األرا�ضي، بما يخدم التنمية الوطنية 
ومصالح جميع األطراف من ذوي حقوق ومستثمرين في هذا املجال، 
بعيدا عن املمارسات السابقة التي كانت وراء سلسلة من اإلحتجاجات، 
حتى  الفقر  اقتالع جدور  من  الفالحية  السياسة  تساهم  أن  أفق  في 
يظل معدل الفقر بالوسط القروي مرتفعة بنسبة %80، إلى جانب 
محدودية متوسط الدخل في 900 درهم، إذا علمنا 10 ماليين نسمة 
معنية باألرا�ضي الساللية، التي تضمه 2 مليون هكتار كأرا�ضي فالحية 
و60 ألف هكتاركغابات جماعية، بينما هناك مليون و300 ألف هكتار 
محفظة، و7 مليون هكتار في طور التحفيظ، فإن األمر يستدعي اعتماد 
مقاربة شمولية للنهوض بوضعية الفالحيين الصغار وتدعيم الطبقة 

الفالحية  السياسة  تواكب  حتى  وذلك  القروي،  بالوسط  املتوسطة 
متطلبات اإلستغالل األمثل للمشاريع واملردودية ذات األثر امللموس على 

ذوي الحقوق، والسالم عليكم وحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا جزيال للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم الفريق الحركي السيد 
النائب محمد فضيلي، وشكرا كذلك على االختصار.

اونائبلاوسي لمحم لفضيلي:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

من  وموقفنا  نظرنا  بوجهة  اإلدالء  الحركي  الفريق  بإسم  يشرفني 
مشاريع القوانين الثالث املؤطرة واملنظمة الرا�ضي والجماعات الساللية 

على حد سواء.

في البداية السيد الرئيس، البد أن ننهئ أنفسنا جميعا على التدشين 
لنقاش عمومي وبرملاني لهذه املشاريع القوانين والتي ستكون بكل تأكيد 
بعدما  املوقر،  ملجلسنا  املمثلة  السياسية  القوى  كل  إجماع  محط 
حاز هذا اإلجماع داخل اللجنة املختصة. وباملناسبة نجدد شكرنا إلى 
اللجنة، رئيسا وأعضاء ولجنة لتقنية، وكذلك السيد الوزيروالطاقم 
للجنة  واإلفادات  املعلومات  كل  بإعطاء  تفضله  على  له،  املرافق 
املختصة، خالل مراحل دراسة هذا املشروع، وإننا واثقون بأن هذا 
الورش القانوني اإلصالحي الهام يتضمن عدة إيجابيات، وعلى رأسها 
إسهامه في إنعاش اإلستثمار على املستوى الجهوي والوطني، لتحفيز 
املقاوالت على اإلستثمار، باعتباره رهانا مجتمعيا، تماشيا مع توجيهات 

صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا.

تاريخية،  نعتبرها  لحظة  في  إننا  الرئيس،  السيد  الصدد  هذا  في 
تاريخية بامتياز، ال سيما بعد مرور قرن من الزمن على صدور قانون 
أرا�ضي الجموع، هاد القانون الذي يعد من أعرق القوانين واألنظمة 
الحالية  التطورات  يساير  وال  متجاوزا  أصبح  قانون  لكنه  العقارية، 
لرهانات وانتظاراتها وآفاقها وبالتالي كان من الضروري والحالة هاته 
إعمال مقاربة التجويد والتغيير وضمان العدالة واإلنصاف والبحث 
مع  تماشيا  الساللية  األرا�ضي  بتأهيل  الكفيلة  القانونية  السبل  عن 
التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والحقوقية التي تعرفها 

بالدنا.

فعلى الرغم من اإلصالحات التي أدخلت على هذه القوانين بعد 
التي  والدوريات  واملناشر  الظهائر  من  العديد  خالل  من  اإلستقالل 
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ساهمت نسبيا في استغالل هذه األرا�ضي باسترجاع العديد منها بعدما 
تم اإلستيالء عليها بطرق غير مشروعة، فقد ظل النظام القانوني لهذه 
بوطعيتها  النهوض  أفق  في  دائمين،  وانشغال  تساؤل  األرا�ضي موضع 
وجعلها رافدا حقيقيا من روافد التنمية، مدركين بأن القانون ال يعتبر 
وحده املدخل الوحيد للحد من اإلشكاليات التي تعرفها هذه األرا�ضي 
بالنظر لكونها محكومة كذلك باألعراف املحلية التي تعتبر بدورها من 

املصادر يتم اإلحتكام إليها في حالة سكوت القانون عن �ضيء ما.

لكن املهم واألسا�ضي هو تحقيق األهداف املنشودة من اإلصالحات 
وتجاوز اإلشكاليات والسيما ذات العالقة بالتنمية في العالم القروي 
ملحوظا  ضررا  تلحق  التي  العقارية  املضاربات  دائرة  عن  وإبعادها 
بمصالح ذوي الحقوق خاصة في عالقتها بتوسيع املجاالت الحضرية 
املحيطات  في مدار  والعشوائي  املنظم  الغير  البناء  انتشار  في  املتمثلة 
الحضرية والتجمعات السكنية، عالوة على مشاكل التسجيل املفرط 
والترامي املتزايد الذي يهدد استدامة املوارد الطبيعة باملناطق القروية 

بصفة خاصة.

كما نعتبر السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، بأن هذه 
والشباب  املرأة  تنصف  أن  يجب  والعرفي  القانوني  بشقيها  املنظومة 
وتسهم في تجاوز إشكاليات تضارب املصالح واملعايير املحددة لالنتساب 
للجماعة الساللية، ناهيك عن تأهيل وتكوين نواب الجماعة الساللية 
وتحديد معايير املعقولة لتعيينهم بالنظر للدور املحوري الذي يطلعون 

به.

وفي هذا الصدد، فإننا في الفريق الحركي نطالب بأن يرفع املنع عن 
ترشيحهم لإلنتخابات البرملانية بصفة خاصة، إن تمثيليتهم باملؤسسة 
التشريعية لن تكون إال داعما مللف األرا�ضي الساللية وإشكاليتها، والبد 
من اإلشارة بأن مرجعيتنا وأدبياتنا نحن الحركة الشعبية، وخطاباتنا 
الذي  اإلهتمام  في سياق  امللف  بالترافع على هذا  حفلت منذ عقود 
نخص به العالم القروي واملناطق الجبلية التي تستأثر بنصيب وافر 

جدا من االهتمامات باألرا�ضي الساللية.

وفي سياق رهاناتنا كذلك على أن هاذ املخزون العقاري الهائل يمكنه 
أن يشكل مفتاحا لحل العديد من اإلشكاليات التنموية واإلجتماعية 
وفضاء مالئما لإلستثمار وخلق فرص للشغل وإنتاج الثروة والحد من 
الهجرة بإقران اإلستفادة لفائدة الساللي والسالليات لهذه األرا�ضي على 

حد سواء.

أصبحت  الساللية  الجماعة  هاذه  أن  الرئيس  السيد  املؤكد  من 
اليوم في صلب إشكالية التنمية خاصة بالوسط القروي اعتبارا ألهمية 
السكان  وعدد  تواجدها  رقعة  واتساع  وشساعتها  الساللية  األرا�ضي 
املرتبط بها، وأيضا بسبب ارتباطات الرهانات االقتصادية واالجتماعية، 
وعليه فإن هذه الرؤية اإلصالحية ستشكل منعطفا أساسيا لتأهيل 
والعدالة  اإلنصاف  مبادئ  إرساء  خالل  من  املجال  هذا  وتنظيم 

اإلجتماعية من أجل تثمين أمثل لهذه الثروة الوطنية الهامة التي تمتد 
على مساحة 15مليون هكتار، فضال عن املساهمة في تحسين عيش 
ساكنة تقدر بحوالي 8 ماليين نسمة وتحقيق األهداف املرتبطة بالنمو 
وخلق الجو املناسب النخراط هذه الجماعات الساللية في مسلسل 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، كما يشكل هذا التحول عالوة على 
ذلك جبرا لضرر وضلم أخصام لعقود بعض النساء من قائمة أو إقصاء 
بعض النساء من قائمة ذوي الحقوق ومن مجلس الوصاية، فالوضعية 
السابقة كانت تكرس إقصاء النساء السالليات من اإلستفادة من هذه 
األرا�ضي الجماعية ومن عائداتها هذا الوضع غير السوي وغير املنطقي 
عالجته هذه املشاريع ستتيح لهن نفس الحقوق إسوة بإخوانهم الرجال 
وستشكل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في تدعيم حقوق املرأة بصفة 

عامة.

السيد الرئيس، البد من التأكيد على التوجيهات امللكية السامية 
الدعوة  خالل  من  لإلصالح  وسندا  مرجعا  باعتبارها  املجال  هذا  في 
إلى اإلنكباب على إصالح هذا النظام العقاري وإعادة النظر في اإلطار 
القانوني واملؤسساتي، وتبسيط املساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد، وفي 
هذا الصدد فقد كانت الرسالة امللكية السامية في إلى أشغال املؤتمر 
أو املناظرة الوطنية خالل موضوع السياسة العقارية الدولية وظهورها 
في  امللك  جاللة  خطاب  وكذا  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في 
افتتاح السنة التشريعية الحالية كانت بمثابة خارطة طريق إلنجاح 
الري  بدوائر  الواقعة  الجماعية  األرا�ضي  هذه  وتمليك  العملية  هذه 
لفائدة أصحابها مع مجانية هذا التمليك وتوسيع هذه العملية لتشمل 
بعض األرا�ضي البورية وتعبئة األرا�ضي الساللية قصد إنجاز املشاريع 
اإلستثمارية في املجال الفالحي، كما سيشكل هذا التمليك رافعة قوية 
في تحسين  الفالحية وسطى وسيسهم  لخلق طبقة  أساسية  ودعامة 
الحقوق،  ذوي  لفائدة عريضة من  واإلجتماعي  اإلقتصادي  املستوى 
إننا اليوم بصدد نقلة نوعية في تدبير هذا النوع من األنظمة العقارية 
ملا يكتسيه من أهمية إستراتيجية على مستوى اإلستثمار في مختلف 

أوجههم وأصنافهم وخاصة املجال الفالحي.

وفي هذا الصدد، ندعو في الفريق الحركي إلى وضع أوعية عقارية 
جماعية رهن إشارة املستثمرين في القطاع العام وكذلك الجماعات 
الترابية والخواص عبر عملية كراء أو تفويت وفق الضوابط القانونية 
الواردة في هاد النصوص مع توظيف العائدات املالية في إنجاز هذه 
وتأهيل  املجاالت،  مختلف  في  الساللية  الجماعات  لصالح  املشاريع 
البنية التحتية الواقعة في نفوذ هذه الجماعات كفتح املسالك القروية 
والكهربة وتعميم املاء الصالح للشرب وإحداث البنيات ذات الطابع 
السقوية وخلق مناطق صناعية وكذلك  املناطق  اإلجتماعي وتفويت 
إنجاز مشاريع مدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق خاصة الفقراء منهم في 

تكامل مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومن جانب آخر، ندعو إلى ضمان الحقوق املكتسبة للمستثمرين 
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التي  الفئة  لهذه  القانونية  الوضعية  تسوية  عبر  الجموع  األرا�ضي  في 
استثمرت مبالغ مالية هائلة في إقامة مشاريع تنموية على هذه األرا�ضي 
وباملقابل الضرب من حديد على يد املتالعبين والسماسرة واملستغلين 

لهذه األوضاع املزرية.

اوسي لاورئيس،

إن التنصيص على اعتماد مجلس الوصاية إقليميا كتكريس ملفهوم 
الالمركزية و الالتمركز في اتخاذ القرارات سيساهم حتما في التخفيف 
من تمركز سلطة تدبير هذا امللف تماشيا مع متطلبات الجهوية املتقدمة 
وترسيخا ملبدأ تقريب اإلدارة من املواطنين، كما أن اإلجراءات، كما 
اإلجراء سيساهم كذلك في معالجة فعالة سريعة في مختلف النزاعات 
والقضايا املطروحة محليا دون أن نن�ضى مسار أعمال سلطة الوصاية 
على هذه  الحفاظ  في  عامال حاسما  كان  إذ   ، املركزي  املستوى  على 
األرا�ضي الساللية من النهب واإلستغالل العشوائي، وفي هذا السياق 
ندعو في فريقنا الحكومة إلى إحداث دالئل مرجعية لتحديد وتقويم 
للترا�ضي بين  أثمنة تفويت وكراء هذه األرا�ضي الجماعية بدل تركها 
نواب الجماعة الساللية وسلطات الوصاية، من جهة أخرى واإلدارة 
واملؤسسات العمومية، جماعات ترابية حفاظا على حقوق املنتفعين 

وعلى هذه الثروة املجالية.

اوسي لاورئيس،

إن هذه الوضعية الهشة التي توجد عليها األرا�ضي الساللية والتي 
حالت دون استغاللها استغالال أفضل واملعقلن تدعو كل الهيئات ذات 
الصلة أو إلى اإلنكباب على تفعيل مختلف السياسات والبرامج واألوراش 
املتعلقة بتأهيل هذا الرصيد العقاري لصالح التنمية والحفاظ عليهم 
وصونهم من كل أشكال الترامي وفق مقاربة جديدة مقاربة مبنية على 
تثمين هاد العقار وتأهيله وجعله في صلب الدينامية التي تعيشها بالدنا 
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وأشكركم على حسن االستماع.

اوسي لاورئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب، اآلن بإسم الفريق اإلشتراكي، الكلمة 
للسيد النائب محمد املالحي.

اونائبلاوسي لمحم لاملالحي:

بسملهللالاورحمنلاورحيملقاوصال9لقاوسالملعلىلم النالرس لل
هللالقآوهلقصحبه،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لأعضاءلمجلسلاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة القوانين 
على  اإلدارية  الوصاية  بشأن   62.17 رقم  قانون  بمشروع  املتعلقة 
الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، ومشروع قانون رقم 63.17 املتعلق 
 64.17 رقم  قانون  ومشروع  الساللية،  الجماعات  أرا�ضي  بتحديد 
املتعلق بشأن األرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إذ تعتبر أمالك 
الجماعات الساللية من النظم العقارية املتواجدة ببالدنا إلى جانب 
األمالك الغابوية واألحباس وأمالك الدولة العامة والخاصة وأمالك 
الجماعات الترابية وأمالك الخواص، ويمتد الرصيد العقاري الجماعي 
على مساحة تقدر بنحو 15 مليون هكتار، ويأوي ساكنة تقدر بنحو 10 
مليون نسمة، وإن مناقشتنا اليوم ملشاريع القوانين الرامية لتسوية 
وخلفتها  أنتجتها  التي  والعقارية  والقانونية  اإلجتماعية  اإلشكاالت 
القوانين املعمول بها ملا يناهز قرنا من الزمن، تأتي في سياق ما تحققه 
والحريات  الحقوق  مجال  في  مهمة  ومكتسبات  إصالحات  من  بالدنا 
السادس،  محمد  امللك،  لجاللة  السامية،  امللكية  اإلرادة  بفضل 
نصره هللا، وتفاعل الحركات النسائية واملنظمات الحقوقية والقوى 
السياسية الحية ببالدنا التي ناضلت من أجل تكريس وترسيخ قيم 
امللكية  ومبادئ املساواة والعدالة االجتماعية، وقد تجسدت اإلرادة 
في العديد من املناسبات كان أهمها كل من الرسالة امللكية التي وجهها 
جاللة امللك، للمشاركين في املناظرة الوطنية للعقار بالصخيرات سنة 
2015 والتي دعا إلى إيجاد الحل النهائي إلشكالية األرا�ضي الجماعية 
والساللية والدعوة إلى إصالح هذه األرا�ضي وفتح حوار وطني بشأنها 
للمساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة، وكان الخطاب 
امللكي السامي أمام أعضاء مجلس البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى 
من السنة التشريعية 3 من الوالية التشريعية املعاصرة 10 يوم الجمعة 
12 أكتوبر 2018 والتي دعا فيها إلى تعزيز املكاسب املحققة في امليدان 
الفالحي وخلق املزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب 
القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية وجعلها عامل توازن 
ورافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة 
الوسطى في املدن، مؤكدا على توجيه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة 
ملواصلة تحفيز الفالحين على املزيد من االنخراط في تجمعات وتعاونيات 
فالحية منتجة، كما أكد جاللته حفظه هللا ونصره، على أن تعبئة 
األرا�ضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إنجاز املشاريع 
االستثمارية في املجال الفالحي ال يمكن إال أن تشكل رافعة قوية لتحسين 
املستوى االقتصادي واالجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، كما أكد في 
ذات الخطاب على »تعزيز التضامن بين مختلف الشرائح االجتماعية 
وتحسين ظروف العيش املشترك بين جميع املغاربة والحد من الفوارق 
االجتماعية واملجالية على اعتبار أن املغرب كان وسيظل إن شاء هللا أرض 
التضامن والتماسك االجتماعي داخل األسرة الواحدة والحي الواحد 
بل وفي املجتمع بصفة عامة« انتهى كالم جاللة امللك، وفي نفس اإلطار 
فقد ساهمت الحركة النسائية واملنظمات الحقوقية والقوى السياسية 
الحية طيلة عقود في الترافع من أجل ترسيخ منظومة الحقوق املدنية 
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والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومالءمة تشريعاتنا الوطنية مع 
املبادئ الكونية للمساومة والعدالة وحقوق اإلنسان وخاصة بعد أن 
صادق املغرب على العديد من االتفاقيات الدولية كاتفاقيات مناهضة 
كال أشكال التمييز ضد املرأة سنة 1979التي من أهدافها حماية النساء 
في كافة املجاالت والعمل على تمكين من حقوقهن من خالل حق الدولة 
على اتخاذ كافة التدابير السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الوثيقة  وتضمين  بأوضاعهم  بالنهوض  الكفيلة  واملجالية  والبيئية 
الدستورية للعديد من األحكام واملقتضيات الرامية إلى تفعيل مبدأ 
املساواة بين الرجل واملرأة في جميع الحقوق والحريات ومكافحة كل 

أشكال التمييز بين الجنسين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لأعضاءلمجلسلاون ابلاملحترم ن،

إننا في الفريق األشتراكي وانطالقا من حرصنا الدائم على املساهمة 
في النقاش العمومي حول كل القضايا املجتمعية ذات الراهنية وإيمانا 
منا كذلك بالتوجه نحو جعل األرا�ضي الجماعية رافعة قوية لتحسين 
الفوارق  من  والحد  الحقوق  لذوي  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى 
والتماسك  التضامن  أرض  املغرب  وجعل  واملجالية  االجتماعية 
االجتماعي يتطلب أساسا تقوية طبقة وسطى بالقرى تنبثق من األسر 
للرقي  مناسبة  ظروف  من  تمكينها  عبر  البوادي  في  املستقرة  املعوزة 
 14 بتاريخ  الحكومي  املجلس  تدارس  قبل  نظمنا  فقط  االجتماعي 
فبراير 2019 ومصادقة على 3 نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأرا�ضي 
الجماعات الساللية يوما دراسيا بتاريخ 8 يناير 2019 حول موضوع 
أرا�ضي الجموع والتنمية القروية أية آفاق بحضور ومشاركة الفاعلين 
ومنظمات  حكومية  قطاعات  من  املوضوع  بهذا  واملعنيين  واملهتمين 
القوانين  املتضررين من  حقوقية ونسائية ومستثمرين وممثلين عن 
بها  الجاري  الساللية  واألرا�ضي  الجموع  ألرا�ضي  املؤطرة  والنصوص 
العمل، وقد كان هذا اللقاء الدرا�ضي فرصة للوقوف على املسار التاريخي 
املعيارية  والسندات  واملكتسبات  املطالب  بين  السالليات  لحركة 
الحقوقية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية وطنيا ودوليا إلنصاف 
النساء السالليات وكيفية جعل هذا اإلصالح في قلب العملية التنموية 
وفي عمق النموذج التنموي املنشود اعتبارا لكون نجاح هذا الورش 
رهين بتثمين الرأسمال البشري النسائي ووضعه في صميم استراتيجية 
تنمية املجال القروي ببالدنا املغرب وجعل حقوق النساء السالليات 
والتشريعية  املؤسساتية  املستويات  كافة  في  الورش  في هذا  أولويات 
إصدار  بمناسبة  املواطنة  بحقوق  للنساء  االعتراف  بعد  والسياسية 
 17 3 دوريات أهمها دورية عدد  الداخلية ل  الوصية وزارة  الوزارة 
الصادرة بتاريخ 30 مارس 2012 والتي تنص على تمتيع النساء بحقوق 
الرجال  مع  املساواة  الساللية على قدم  للجماعات  العائدة  االنتفاع 
نعتقد في الفريق االشتراكي أن إصالح اإلطار القانوني املنظم للجماعات 

الساللية ملالئمتها مع السياق االقتصادي واالجتماعي والقانوني والحد 
النظام  هذا  يعرفها  التي  واإلكراهات  والصعوبات  االختالالت  من 
العقاري بعد مصادقتنا اليوم على مشاريع القوانين 3 يتطلب إلى جانب 
إصالح املنظومة القانونية تعبئة كل اإلمكانيات املادية والبشرية من 
أجل االستغالل واالستثمار الناجع لألرصدة العقارية املتاحة والخالية 

من املشاكل والتي يمكن توظيفها لخلق تنمية محلية مستدامة.

العمومية وإنجاز  التجهيزات  العقاري بإحداث  -2 تعبئة الرصيد 
الفالحي  امليدان  في  وخاصة  امليادين  مختلف  في  االستثمار  مشاريع 
تعبئة األرا�ضي الفالحية الجماعية لالستثمارات في امليادين الفالحية 
والتجارية والخدماتية بما يمكن من توفير فرص كثيرة للشغل وخلق 
الثروة واملساهمة في االقتصاد الوطني، جعل األرا�ضي الجماعية فضاء 
لالستقرار جزءا هاما من ساكنة العالم القروي وخاصة الشباب منهم 
من خالل تمكينهم من االستثمار في هذه األرا�ضي وبالتالي خلق فرص 
العالم  في  بالساكنة  االجتماعي  االرتقاء  الذاتي،  والتشغيل  الشغل 
القروي كعنصر ارتكاز للتنمية ومحاربة الفقر و اكتساب وسائل العيش 
الكريم، العمل على توجيه كل مبادرات إلى السكان القرويين وخاصة 
متوسطة  فالحية  طبقة  خلق  أفق  في  وتأطيرهم  منهم  الشباب  منهم 

بالعالم القروي.

أعضاء  السادة  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  األسباب  لهذه 
مجلس النواب سنصوت باإليجاب على هذه املشاريع 3، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية السيد النائب سعيد الزايدي.

اونائبلاوسي لسذي لاوزاي ي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في إطار املناقشة العامة ملشاريع قوانين تتعلق بالجماعات 
إطار  في  تأتي  باعتبارها  رهينية  تكت�ضي  التي  املشاريع  وهي  الساللية 
اإلهتمام امللكي السامي بهذه الجماعات و بحقوقها واملحافظة عليها، 
ونحن على بعد أيام قليلة من اختتام هذه الدورة على وقع التصويت 
الجاللة،  صاحب  خطاب  نستحضر  املشاريع  هذه  على  واملصادقة 
امللك محمد السادس، حفظه هللا، يوم الجمعة 12 أكتوبر2018 أمام 
أعضاء مجل�ضي البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من هذه السنة 
التشريعية التي نحن بصددها حيث دعى جاللته إلى »تعبئة األرا�ضي 
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الفالحية اململوكة للجماعات الساللية قصد إنجاز املشاريع اإلستثمارية 
في املجال الفالحي والتي ال يمكن إال أن تشكل رافعة قوية لتحسين 
املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وعلى غرار 
ما يتم بخصو�ضي تمليك األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري 
القانونية واإلدارية املالئمة  إيجاد اآلليات  فإنه أصبح من الضروري 
لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض األرا�ضي الفالحية البورية لفائدة 
ذوي الحقوق ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين اإلنجاز 
الفالحية  لالستغالالت  املفرطة  التجزئة  من  والحد  للمشاريع  الفعلي 
الخطاب  مقتطف  انتهى  املطلوبة«.  واملالية  التقنية  املواكبة  وتوفير 

امللكي.

ومن دون شك، فإن الجميع اليوم يقر بدور األرا�ضي الجماعية في 
التنمية البشرية املستدامة وهو موضوع املناظرة الوطنية حول السياسة 
التي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في  ودورها  للدولة  العقارية 
انعقدت بمدينة الصخيرات سنة 2015، والتي حظيت بشرف الرسالة 
امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين في هذه املناظرة وهي الرسالة 
التي تؤكد األهمية التي يوليها صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، 
لهذه األرا�ضي ولذوي الحقوق، وفي هذا السياق كان لزاما إعادة النظر 
في اإلطار القانوني املنظم لهذه األرصدة العقارية و لطريقة تدبيرها ألنها 
ال تساهم في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا بالشكل املطلوب 
وتعرف عدة إشكاالت معقدة من قبيل تزايد ذوي الحقوق بشكل كبير، 

وكذا ارتفاع الطلب والضغط على هذا الرصيد الوطني.

القانونية  املراجعة  هذه  أن  النيابية،  املجموعة  في  اعتبرناه  لقد 
املنظمة لألرا�ضي الساللية والتي تعود إلى عقود من الزمن، يتعين أن 
تكون في مستوى الهدف من هذه املراجعة وهي إدماج هذا الرصيد 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  خدمة  في  املهم  الوطني  العقاري 
من  والديمقراطية  والتنموية  الحقوقية  املقاربة  واستحضار  لبالدنا 
أجل عصرنة هذا امللك الجماعي وحمايته وإدماجه في التنمية، وطبعا 
نحن نقدر املجهود والصعوبة الكبيرتين من أجل إنجاح هذا املخطط 
الذي تكتسيه إكراهات وتعقيدات خاصة ونعتبر أن املضامين اإليجابية 
ستؤسس  مداخلتنا  موضوع  التشريعية  النصوص  هذه  في  الواردة 
لقواعد جديدة بتدبير هذه األرا�ضي الجماعية وهي تتالءم في جزء كبير 
منها مع املقتضيات الدستورية خاصة على مستوى ترسيخ قيم الحكامة 

والشفافية واملساواة والعدالة اإلجتماعية.

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

نعول على هذه النصوص التنظيمية التي من دون شك ستستجيب 
مكملة  والتي ستكون  عنها،  املعبر  الطموحات  لكل  منها  كبير  في جزء 
للمقتضيات القانونية ذات الصلة باألرا�ضي الساللية ومن أهمها: ما 
يتعلق بإعادة النظر في طريق اختيار نواب الجماعة الساللية، واعتماد 
اإلنتخابات كأحد الطرق باختيار هؤالء هو مقت�ضى سنسجله إيجابا 
خاصة وأن بالدنا راكمت الخبرة والتجربة ولها رصيد كبير على مستوى 

نواب  يتحملها  التي  اإللتزامات  على  عالوة  االنتخاب  عملية  تنظيم 
الجماعات الساللية في اتجاه الصرامة الالزمة مع ضرورة تحديد مدة 
انتدابهم وتمكين السالليات والسالليين من تغيير نائبهم الجماعي في 
حالة ما اختاروا ذلك وفق شروط ومعايير موضوعية ومقبولة، وبالنظر 
إلى التاريخ العريق لهاد الجماعات الساللية الذي يعود إلى الحقبة ما 
قبل االستعمارية بل حتى إلى ما قبل اإلسالم فيتعين تمكينها من جميع 
وآليات  املعنوية  الشخصية  منحها  خالل  من  اإلستقاللية  مقومات 
التدبير الديمقراطي الحر لهذا الوعاء العقاري مع ما تستدعيه متطلبات 
التنمية والنجاعة، وكذلك البد لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية 
لألجهزة  املختلفة  لإلختصاصات  الدقيق  التحديد  تعالج موضوع  أن 
واملؤسسات املتدخلة في تدبير األرا�ضي الجماعية من أجل تفادي تداخل 
االختصاصات وتعطيل مشاريع التنمية ملواكبة ومساعدة الجماعات 

الساللية في تدبيرها.

اوسي لاورئيس:

السيدات والسادة النواب، شيئا ما بين اإلنصات من فضلكم.

اونائبلاوسي لسذي لاوزاي ي:

في تدبيرها ألمالكها وذلك في إنسجام تام مع مبادئ الديمقراطية 
عالقات  بناء  عبر   2011 دستور  أرساها  التي  الحقوقية  واملنظومة 

متكاملة بين ممثلي الدولة وممثلي الجماعات الساللية.

وفي إطار إقبال بالدنا على التدبير الجهوي املوسع نسجل بإيجابية 
إحداث مجالس وصاية إقليمية والتي يتعين أن تتكلف بتقديم الدعم 
بهذه  املرتبطة  املنازعات  لتدبير  الساللية  للجماعات  واملساعدات 
املواطن  من  اإلدارة  تقريب  ومبدأ  الجهوية  متطلبات  وفق  األرا�ضي 
واملساهمة في املعالجة الفعالة والسريعة ملختلف النزاعات املطروحة، 
كما نعتبر إشراك القضاء وجعله ضمن املنظومة املؤسساتية املدبرة 
لهذه األبناك من خالل جعله هو الفصيل في النزاعات الناشئة عن 
تدبيرها وال سيما بالنسبة للقرارات التي تصدر عن املجالس واألجهزة 
املتدخلة مركزيا وإقليميا في تدبير النزاعات املتعلقة بتدبير هذا الوعاء 

العقاري من شأنه ضمان حقوق كل األطراف .

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

إن املشكل املطروح بقوة اليوم هواملتعلق بضرورة إرساء معايير 
واعتماد  وإحصاء  الحقوق  ذوي  لتحديد  وشفافة  دقيقة  موضوعية 
آليات للتحيين الدوري واملستمر وتحسين حق امللكية لذوي الحقوق حق 
دستوري ال يمكن تجريدهم منه تحت أي ظرف كانت، وفي هذا الصدد 
نسجل بإيجابية حسم املادة 6 من مشروع قانون62.17 بشأن الوصاية 
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها نقاشا مجتمعيا حول 
موقع النساء أرا�ضي الجموع وبالتالي نصت هذه املادة بصيغة واضحة 
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على أن أعضاء الجماعات الساللية ذكورا وإناث يتمتعون بحق اإلنتفاع 
بأمالك الجماعة التي ينتمون إليها وهذا التنصيص الصريح على حقوق 
املرأة الساللية طبقا ملقتضيات الدستور، وبعيدا عن األعراف سيفتحها 
اآلفاق أمامهن من خالل اعتماد مراقبة مقاربة عرضانية على كافة 
املستويات من حيث تولي منصب نائب الجماعة الساللية واإلستفادة 
من حق اإلنتفاع والحصول على األرا�ضي ووسائل اإلنتاج واملعلومات 

والتمويل واإلستثمار.

وجهة نظرنا في التقدم واإلشتراكية، هوعدم الحد من حرية أعضاء 
الجماعات الساللية في االعتراض أو اإلحتجاج أو التعبير عن الرفض 
باعتباره حق مكفول بقوة الدستور، خصوصا عندما يتعلق األمر بعقود 
الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو املبادلة املنصبة على أمالك 
الجماعة الساللية، والتي قد تتم بطريقة تخالف إرادة أعضاء الجماعة 

الساللية

اوسي لاورئيس:

�ضيء ما من الجلوس السادة النواب، شوية ديال االنضباط، ال 
أدري ملاذا منذ البارح نحن في انتظار التحريرة، تفضل السيد النائب 

معذرة معذرة.

اونائبلاوسي لسذي لاوزاي ي:

إذن وجهة نظرنا في التقدم واإلشتراكية ، على هاد الحال واقيال نزيد 
شوية في الصوت وصافي هذا هو اللي، وجهة نظرنا في التقدم واإلشتراكية 
اإلعتراض  في  الساللية  الجماعات  أعضاء  حرية  من  الحد  هوعدم 
أواالحتجاج أو التعبير عن الرفض باعتباره حق مكفول بقوة الدستور، 
خصوصا عندما يتعلق األمر بعقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة 
أواملبادرة املنصبة على أمالك الجماعة الساللية والتي قد تتم بطريقة 
تخالف إرادة أعضاء الجماعة الساللية ذكورا وإناثا أو تعاكس من عقد 
اجماعهم على رفضه خصوصا إذا كان ذلك يمس حقها األصيل من 
حقوقهم الفردية أو الجماعية، كما تفتح مقتضيات مشروع القانون 
املشار إليه إمكانية حرمان عضو من أعضاء الجماعة الساللية من حق 
أصيل من حقوقه وهو حق اإلنتفاع من أرا�ضي الجماعة الساللية التي 
ينتمي إليها في حالة إقدامه على فعل من األفعال املنصوص عليها في هذا 

املشروع.

وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أنه وكما ال يمكن حرمان أي مواطن 
أو مواطنة من حقه في التملك واالنتفاع من ملكه، فإن نفس ال�ضيء 
بالنسبة للمنتفع الساللي الذي ال يمكن حرمانه من حقه في اإلنتفاع 
وفي التملك، وكما ورد في مشروع القانون املشار إليه مقتضيات سالبة 
للحرية وهي املقتضيات الذي قد تتعارض مع الهدف من هذه املراجعة 
يخص  الذي  العقاري  الرصيد  هذا  تثمين  إلى  تهدف  التي  القانونية 
الجماعات الساللية حافظت عليه أجيال بعد أجيال وتم دمجها في 

املنظومة التنموية لبالدنا، على اعتبار أن هناك نصوصا قانونية منظمة 
للمخالفات والعقوبات.

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

إن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية تقدر فيكم املجهودات 
املبذولة من أجل اعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة التصفية القانونية 
لكل أرا�ضي الجموع من خالل التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري 
والذي يتعينهم أن يكون على نفقة الدولة لفائدة الجماعات الساللية، 
كما ندعوكم إلى الحرص على أن تدفع هذه القوانين في اتجاه اعتماد 
شراكات من أجل تنمية الرصيد العقاري لألرا�ضي الجماعية من خالل 
النساء  وخاصة  الهشة  الفئات  من  املشاريع  لحاملي  األولوية  إعطاء 
والشباب حاملي الشهادات عالوة على ضمان الحماية القانونية لهذه 
األرا�ضي من ظاهرتي الترامي واإلستالء ومن ضمن هذه الحماية اعتماد 
الشفافية والحكامة في تحصيل العائدات املالية الناتجة عن عملية 
طريق  عن  وتوظيفها  الجماعية  األرا�ضي  وتفويت  واستغالل  الكراء 
اعتماد املقاربة التشاركية في إنجاز املشاريع التنموية لصالح الجماعة 
الساللية، وفي دعم املشاريع املدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق، ومن 
أجل حماية هذا الرصيد العقاري العريق والحفاظ عليه من التجزئة 
آليات اإلشتغال من خالل تنظيم ذوي  املفرطة يتعين كذلك تطوير 
على  الدولة  قبل  من  قوي  بدعم  تحظى  تعاونيات  إطار  في  الحقوق 
تلكم  املنتوج،  التقني واملالي وتطوير اإلنتاج وتسويق  التأطير  مستوى 
السيد الرئيس هي وجهة نظر املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية في 

هذه املشاريع القوانين التي سنصوت باإليجاب لصالحه، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

اونائبلاوسي لعمرلبالفريج:

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

أنا سعيد اليوم بأننا سنصوت باإليجاب على هاد ثالثة دالقوانين 
بأن ملي كتكون  لنا  القوانين كتبين  أنا سعيد كذلك ألن هاد  ولكن 
اإلرادة السياسية لإلصالح ولبناء الدولة الحديثة واستكمال بناء الدولة 
الحديثة، فمن املمكن في املغرب بداية اإلصالح أن كنعتابر بأن هذه 
بداية اإلصالح كانثمن املجهود ال ديال الحكومة وال على رأسها وزارة 
الداخلية فهاد املوضوع، وكذلك النواب والنائبات اللي شاركوا فهاد 
املوضوع وكنتمنى يكون هاد الروح اإلصالحية تكون في مجاالت أخرى 
فمن املمكن إصالح هاد الوطن فأنا اليوم أكتفي بهاد املقولة أنا سعيد 

اليوم بالتصويت باإليجاب على هاد ثالثة دالقوانين، وشكرا.
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اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، السادة النواب الجلوس سنشرع في عملية 
السادة  الجلوس،  النائب  السيد  فضلكم،  من  الجلوس  التصويت، 

النواب السيد النائب من فضلك.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون األول رقم 62.17 
بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : ال أحد

املادة 2 : اإلجماع.

املوافقون: 182

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : ال أحد

املادة 3: اإلجماع

املادة 4: اإلجماع

املادة 5: اإلجماع

املادة 6: اإلجماع

املادة 7: اإلجماع

املادة 8 : أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

املادة 9: اإلجماع

املادة 10: اإلجماع

املادة11: اإلجماع

املادة 12: أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

املادة13: اإلجماع

املادة 14: كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

املادة15: كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

املادة16 : اإلجماع

املادة17: اإلجماع

أعرض املادة 18: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 20 : اإلجماع.

املادة 21: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 22 اإلجماع.

املادة 23 اإلجماع.

املادة 24 : اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 26 : اإلجماع.

املادة 27: اإلجماع.

املادة 28 : اإلجماع.

املادة 29 : اإلجماع.

املادة 30: أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 31: اإلجماع.

املادة 32: اإلجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع قانون القانون برمته كما صادقت عليه 
اللجنة: اإلجماع.

بشأن   62.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون الثاني رقم 63.17 
ثالثة بشأن التحديد اإلداري لألرا�ضي الساللية:
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كما  اللجنة،  عليه  صادقت  كما  للتصويت  األولى  املادة  أعرض 

صادقت عليها اللجنة، عفوا، : اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت: اإلجماع؛

عليه  صادقت  كما  برمته،  القانون  مشروع  للتصويت  أعرض 
اللجنة: اإلجماع؛

املتعلق   63.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون الثالث واألخير 
رقم 64.17 واملتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع؛

عليها  صادقت  كما  برمته،  القانون  مشروع  للتصويت  أعرض 
اللجنة: اإلجماع.

املتعلق،   64.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الخاص بشأن األرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

شكرالولسي لاو 1ير،

شكرالاوسي اتلقاوساد9لاون اب،

رفذتل شكرا،ل الثالثة،  الساعة  على  املقبلة  التشريعية  الجلسة 
الجلسة.
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محضرلالجلسةلالخامسةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ:الثالثاء 20 ذي العقدة 1440ه)23يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: عشر دقائق ابتداء من الساعة الثالثة مساء والدقيقة 
الخامسة عشر.

يق�ضي  قانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  األعمال:  ج قلل
بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة 

بنائها وترميمها.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال9ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبه.

اوسي 9لاو 1ير9،لاوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين تخصص الجلسة األولى 
للدراسة  تخصص  والثانية  قانون،  مقترح  على  والتصويت  للدراسة 
والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، في ما يخص الجلسة األولى 
واملتعلقة أساسا بمقترح القانون الكلمة للسيد النائب حميد العر�ضي، 
دائما دائما كاينة أخطاء في األسماء ألن اإلدارة تيخصها تعمل تدريب في 
ما يخص الحالة املدنية، حميد العر�ضي معذرة لتقديم مقترح القانون، 

وأنا أعرفه بوجهه جيدا.

اونائبلاوسي لحمي لاوذر�سي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1ير،

اوسي 9لاو 1ير9،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني باسم فريق التجمع الدستوري أن أتقدم أمام مجلسكم 
أهمية  أولى  الذي  الدستور  انطالقا من مضامين  املقترح  بهذا  املوقر 
صريحة وواضحة للحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية بما في ذلك 
الفصل  عليها مقتضيات  التي نصت  األهمية  البحرية، وهي  الثروات 
35 من الدستور التي جاء فيها، تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة 
والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من 
الطبيعية  الثروات  على  والحفاظ  اإلجتماعية  العدالة  تعزيز  شأنها 

الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة، في هذا السياق قد تم إعداد 
مشروع قانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها 
وترميمها بهدف تأطير منتوج الصيد، من أجل استغالل عقالني للثروة 
سفن  بناء  شروط  تأمين  عبر  السمكي  املخزون  واستدامة  البحرية، 
القانوني وغير املصرح  الصيد غير  الصيد وترميميها، وكذلك محاربة 
به وغير املنظم والوقاية منه، غير أن بعض املهنيين واملرتفقين الحظوا 
أن القانون سيصطدم عند تنزيل بعض املقتضيات التي لم يشر إليه 
القانون رقم 59.14، وخاصة ما يتعلق بتحديد اآلجال القانونية الالزمة 
لتقديم طلب رخصة إستغالل أو ترميم سفينة صيد مسجلة تحت 

العالم املغربي.

اوسي لاورئيس:

السيدات والسادة النواب..

اونائبلاوسي لحمي لاوذر�سي:

من أجل تنزيل سليم ملقتضيات القانوني ذات الصلة عبر النصوص 
التنظيمية التي ستعدها الوزارة الوصية، يجب أن يشير هذا القانون 

الدورية  املسماة  الوزارية  الدولية  فإن  لإلشارة  ذلك،  إلى  وبصراحة 

املحددة لشروط منح وتمديد رخص استبدال وترميم وتغيير نوع سفن 

الصيد البحري، الجاري بها العمل حاليا واملحددة ملسطرة استبدال 

وترميم سفن الصيد املسجلة تحت العلم املغربي، تشير في فقراته إلى 
تلك اآلجال لتقديم الطلبات، لذا وجب إدماج مقتضياتها في القانون 
رقم 59.14 بما في ذلك اآلجال السالفة الذكر من أجل املالءمة، وتتجلى 

أهمية هذه اآلجال كذلك في ضمان تهيئة مستدامة ملصايد وتحقيق 

تدبيرعقالني في املوارد البحرية مع مراعاة مصالح املهنيين وخصوصا 

املجهزين الذين يستثمرون بغية تجديد وعصرنة أساطير البحر، كما أنه 

تبين منذ دخول القانون رقم 59.14 حيز التطبيق ضرورة تحيين بعض 

التعابير خصوصا تلك املتعلقة بترميم سفينة الصيد، وكذا البيع الكلي 

أو الجزئي لسفينة الصيد، نظرا لعدم وضوحهما في النص األصلي، لهذا 

الغرض ومن أجل توضيح بعض التعاريف، وضمانا لحقوق املرتفقين 

ومجهزي سفن الصيد البحري الوطنية مع ضمان اإلستغالل العقالني 

للموارد البحرية، ينص هذا املقترح خصوصا على تعديل املقتضيات 

املتعلقة بتعريف ترميم سفينة ال�ضي،د تعريف البيع الكلي أو الجزئي 

لسفينة الصيد، الشروط املتعلقة بطلب رخصة استبدال أو ترميم 

سفينة الصيد، لذا وإنسجاما مع الفصل 35 من دستور اململكة الذي 

يضع على عاتق الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية بما في ذلك 

يقترح  الحديث،  التشريع  توجهات  مع  تماشيا  وكذا  املحلية،  الثروة 
وتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد البحري 

ومباشرة بنائها وترميمها، وشكرا للجميع.
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اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، كما أشكر باسمكم مقرر لجنة القطاعات 

اإلنتاجية، السيد النائب إبراهيم الضعيف.

األولى  املادة  القانون،  مقترح  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 

أعرضها كاملة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
بنائها  ومباشرة  الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق   59.14 رقم  القانون 

وترميمها.
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محضرلالجلسةلاوسادسةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ:الثالثاء20 ذي العقدة 1440ه )23يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعتان وسبعة دقائق ابتداء من الساعة الثالثة مساء 
والدقيقة الخامسة والعشرين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعمال:  ج قلل
التالية:

مشروع القانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول  .-
من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337 املوافق ل 

31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية؛

مشروع قانون رقم 15.19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
التعاون في مجال محاربة الجريمة، املوقع بالرباط في 13 فبراير 2019 

بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا

بروتوكول  يوافق بموجبه على   16.19 -. مشروع قانون رقم 
ثيرفانتيس«  الكبير  »املسرح  بملكية  خاصة  فيها  رجعة  ال  هبة  حول 
بطنجة، املوقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين اململكة املغربية ومملكة 

إسبانيا؛

-. مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار 
بشأن التعاون في ميدان الدفاع، املوقع بالرباط في 8 فبراير 2019 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛

-. مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار 
للتعاون االقتصادي، املوقع بالرباط في 4 ديسمبر 2018 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية؛

مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15  .-
القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها 

وتسويقها واستعمالها

الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  -. مشروع 
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل اوصال9ل اورحيم،ل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحبه.

اوسي 9لاو 1ير9،لاوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

نمر اآلن إلى الجلسة الثانية مع جدول أعمال يتضمن كل مشاريع 

القوانين التي تمت املصادقة عليها في اللجن املختصة بدء بمشروع 
قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير الشريف 
الصادر في 28 جمادى األخيرة 1337 هـ و31 مارس 1919 بمثابة مدونة 

التجارة البحرية الكلمة للسيد الوزير.

اوسي لحم لاقحلي،لكاتبلاو قوةلو ىلق1يرلاوفالحةلقاوصي ل
باوتنميةل املكلفل قاوغاباتل قاملياهل اوورقيةل قاوتنميةل اوبحريل

اوورقيةلقاملياهلقاوغابات:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يسعدني أن أقدم أمام أنظار مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
76.18 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في 
28 من جمادى اآلخرة 1337 املوافق ل 31 مارس 1919 بمثابة مدونة 
التجارة البحرية، مشروع هذا القانون يدخل في إطار مواكبة التطورات 
التي عرفها قطاع الصيد البحري خاصة في مجال تحيين مدونة التجارة 
البحرية، وذلك من خالل تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين اإلعتبار 
بعض املستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة في مجال تتبع ومراقبة 
أنشطة الصيد البحري التي تعتبر من األهداف الرئيسية إلستراتيجية 
»أليوتيس«، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الترسانة القانونية 
التقليدي  الصيد  قوارب  وخصوصا  الصيد،  سفن  مراقبة  ألنظمة 
قصد مالءمة هذا النظام اإللكتروني بالتشريع الوطني من جهة، وتتبع 
نشاطها على غرار ما تم إقراره وتنزيله لباقي سفن الصيد الحاملة للعلم 
الوطني، بغية محاربة كل أشكال الصيد غير القانوني وغير املصرح به 
وغير املنظم من جهة أخرى، ومن خالل ذلك ستصبح كل سفينة صيد 
التي تقل حمولتها عن ثالت وحدات السعة أو تعادلها ملزمة بالتوفر على 
نظام التعريف بالترددات الالسلكية أو ما يعرف دوليا بنظام الرفيد، 
لإلشارة فخالل امللتقى الوزاري العالمي حول الصيد املستدام املنظم 
بمراكش ما بين 11 و12 يونيو 2019 توج مشروع تجهيز قوارب الصيد 
التقليدية الوطنية لهذا النظام كأفضل ابتكار تقني في مجال الصيد 
التقليدي من طرف املنظمة العاملية لألغدية والزراعة FAO لدى الدول 
األعضاء باللجنة العامة للصيد في البحر األبيض املتوسط، وقد تجاوب  
السيدات والسادة النواب، مع مشروع هذا القانون عند دراسته داخل 
لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، حيث وافقوا باإلجماع 

عليه.

في الختام اسمحوا لي، السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة 
القطاعات  إلى لجنة  الخالص  أتقدم بشكري  أن  املحترمون،  النواب 
اإلنتاجية، رئيسا وأعضاء، على تجاوبهم راجيا أن يحظى مشروع هذا 
القانون بموافقتكم كما كان عليه الشأن داخل اللجنة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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اوسي لاورئيس:

لجنة  مقرر  جميعا  بإسمكم  كذلك  أشكر  الوزير،  السيد  شكرا 
القطاعات اإلنتاجية السيد النائب إبراهيم الضعيف.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: 
اإلجماع؛

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم 
بموجبه امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى 

اآلخرة 1337 هجري 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.

باإلتفاقيات  الخاصة  القوانين  بمشاريع  تتعلق  التالية  املشاريع 
الدولية، الكلمة للسيدة الوزيرة

اوشؤقنل ق1يرل و ىل او قوةل كاتبةل ب ستة،ل م نيةل اوسي 9ل
الخارجيةلقاوتذاقنلاو قلي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يسعدني أن أعرض على أنظاركم جملة من اإلتفاقيات الثنائية التي 
أبرمتها اململكة في إطار توطيد وتنويع عالقاتها مع كل من اسبانيا اعتبارا 
للعالقات التاريخية واإلستراتيجية التي تجمعها باملغرب، من جهة أخرى 
مع التشيك وكرواتيا، سعيا من املغرب إلى تقوية حضوره في أوروبا 
الوسطة ومنطقة البلقان، وذلك تماشيا مع الرؤية املولوية السديدة 
من خالل تعزيز الشراكات التقليدية مع اإلنفتاح على الشركاء الجدد، 
إرادة مشتركة  في ما يخص اململكة اإلسبانية تحذو املغرب وإسبانيا 
قوية في توطيد الشراكة املتعددة األبعاد التي تجمعهما خصوصا وأن 
تحديات  هي  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  تعرفها  التي  التحديات 
يتقاسمها كل بلدان املنطقة، مما يستدعي نهج سياسات وإستراتيجيات 

منسقة ومتناغمة.

من هذا املنطلق تعزز اإلطار القانوني للتعاون املغربي اإلسباني خالل 
الزيارة األخيرة التي قام بها العاهل اإلسباني فليب السادس إلى املغرب 
املستوى  رفيع  واقتصادي  وفد حكومي  رأس  2019 على  فبرارير  بحر 
بحزمة من اإلتفاقيات تهم مجاالت التعاون األمني واإلستثمار والطاقة 
والثقافة، كما تم خالل هذه الزيارة إرساء شراكة إستراتيجية شاملة 
تغطي ثالثة مجاالت عمل، أال وهي الحوار السيا�ضي واألمني، والحوار 

االقتصادي والحوار الثقافي والتربوي واإلنساني.

اللي تم التوقيع عليها في هذا اإلطار نجد  ومن جملة االتفاقيات 
اإلتفاقيتين التاليتين:

هذا  يأتي  الجريمة،  محاربة  مجال  في  التعاون  بشأن  اتفاق  أوال 

اإلتفاق تماشيا مع رغبة الطرفين في مواجهة التحديات األمنية املشتركة 
من خالل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وخصوصا الجريمة 
املنظمة بجميع تمظهراتها، ويغطي اإلتفاق مجاالت مكافحة اإلرهاب 
واإلتجار في البشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة اإلتجار في املخدرات 
واملتفجرات  األسلحة  في  املشروع  الغير  واإلتجار  العقلية  واملؤثرات 
واملواد املشعة، ناهيك عن محاربة تبييض األموال وجرائم اإلقتصادي 
واملالي، ومن جهة أخرى يشمل اإلتفاق مكافحة اإلتجار الغير املشروع 
في املأثورات الثقافية ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية األثرية 
والسرقة واإلتجار الغير املشروع في املركبات ذات املحرك وتزوير الوثائق 
الخاصة بها، إضافة إلى مكافحة الجرائم املقترفة عبر النظم املعلوماتية 

أو الجرائم البيئية؛

البروتوكول الثاني يندرج في إطار تعزيز األواصر الثقافية بين املغرب 
هذا  بموجب  املشترك،  والثقافي  التاريخي  للرصيد  اعتبارا  وإسبانيا، 
البروتوكول تمنح الحكومة اإلسبانية مسرح سيرفانكيس بطنجة الذي 
يدخل ضمن ممتلكاتها بصفة نهائية للمغرب باعتبار املسرح هبة ال 
رجعة فيها، وهذا البروتوكول يحدد التزامات كل طرف على النحو التالي: 
في ما يخص املغرب تلتزم اململكة املغربية بإصالح املسرح الكامل مع 
احترام هندسته وتصميمه األصليين على مستوى الواجهة أو بالداخل 
مع اإلحتفاظ بتسمية املسرح والحفاظ على رمزيته وتاريخه، ومن جهتها 
تلتزم الحكومة اإلسبانية باملساهمة في التعريف باملسرح ودعم برمجته 
الثقافية عبر اقتراح أنشطة ثقافية خاصة التي هي من أصل اسباني 
مغربي، في ما يخص العالقة مع جمهورية كرواتيا تجمع املغرب وكرواتيا 

شراكة شاملة بعيدة املدى.

وفي إطار تنزيل هذه الشراكة شهدت زيارة العمل التي أجرتها في فبراير 
املا�ضي نائبة الوزير األول وزيرة الشؤون الخارجية على رأس وفد هام 
من رجال األعمال والفاعلين اإلقتصاديين، شهدت هذه الزيارة التوقيع 
على مجموعة من اإلتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القطاعي بين 
البلدين وتنويع مجاالته، وفي هذا الصدد تم التوقيع على إتفاق إطار 
بشأن التعاون في ميدان الدفاع، وسيتيح هذا اإلتفاق إمكانية تبادل 
الزيارات،  تبادل  خالل  من  العسكري  امليدان  في  والخبرات  التجارب 
تنظيم تمارين ومناورات عسكرية مشتركة إضافة إلى تقوية التعاون في 
مجال التكوين العسكري ويشمل هذا اإلتفاق مجاالت أخرى كالدفاع 
الصحة  إلى مجال  باإلضافة  العسكرية  الطائرات واملعدات  وصناعة 
العالقات  عرفت  التشيك  جمهورية  مع  الكوارث،  وتدبير  العسكرية 
املغربية التشيكية دينامية جديدة خالل السنوات األخيرة، وفي هذا 
اإلطار قام الوزير األول التشيكي بزيارة رسمية لبالدنا في دجنبر 2018 
على رأس وفد هام من رجال األعمال التشيكيين بغية تطوير املبادالت 
التجارية والشراكة الصناعية بين البلدين، ال سيما في القطاعات التي 
والطيران  السيارات  قطاعات  مثل  التكامل  لتحقيق  بإمكانيات  تزخر 
وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال، وقد تم خالل هذه الزيارة التوقيع 
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على إتفاق إطار للتعاون اإلقتصادي يعزز هذه الدينامية من خالل 
توفير أرضية قانونية تسمح باإلرتقاء بالتعاون اإلقتصادي في شموليته 
املعلومات  تبادل  خالل  من  خاص  بشكل  القطاعي  التعاون  وتطوير 
وتطوير  اإلقتصاديين،  الفاعلين  بين  التقارب  وتشجيع  والتجارب 

اإلستثمار ومشاريع مشتركة.

وال يفوتني في ختام كلمتي ونحن مقبلون على مشارف اختتام هذه 
الخارجية  للجنة  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  الربيعية  البرملانية  الدورة 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج رئيسا 
ومقررا وأعضاء وطاقما إداريا على تعاونهم وتفاعلهم اإليجابي والبناء، 
كما أتوجه بموفور الشكر للسيدات والسادة النواب املحترمين على 
ما يقدمونه من دعم موصول دعم مهم، يعزز املجهود الدبلوما�ضي 
املخطط الوطني خدمة للمصالح العليا للمملكة والدفاع عن قضاياها 
العادلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره 

هللا، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

لجنة  مقرر  الحال  بطبيعة  أشكر  كما  الوزيرة،  للسيدة  شكرا 
في  املقيمين  واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية 

الخارج السيد النائب محمد زويتن.

نمر اآلن، السيدات والسادة النواب، إلى عملية التصويت على املادة 
الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 15.19 يتعلق بمحاربة الجريمة بين 

اململكة املغربية ومملكة إسبانيا: اإلجماع؛

نمر كذلك إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون رقم 16.19 يتعلق بملكية املسرح الكبير Cervantes بطنجة: 

اإلجماع؛

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 19.19 الخاص باإلتفاق على اإلطار للتعاون اإلقتصادي املوقع بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية: اإلجماع؛

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 18.19 
املتعلق بالتعاون في ميدان الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية كرواتيا: اإلجماع؛

صادق مجلس النواب على اإلتفاقيات األربع وشكرا للسيدة الوزيرة.

نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى املناقشة من أجل املصادقة 
 77.15 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   57.18 رقم  قانون  مشروع  على 
القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها 
تغذينا،  احنا عاد  النائب من فضلك  السيد  وتسويقها واستعمالها، 
كلمة للسيد الوزير مشكورا. هذا ما�ضي اختيار تفضيلي السيد الوزير 

ال�ضي الخلفي، هذا اختيار يمليه الواقع، السيدة الوزيرة.

اوصناعةل ق1يرل و ىل او قوةل كاتبةل او رهم،ل ارقيةل اوسي 9ل
باوتجار9ل املكلفةل اورقميل قاالقتصادل قاوتجار9ل قاالستثمارل

الخارجية:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يسعدني أن أقدم أمامكم اليوم مشروع القانون رقم 57.18 بتغيير 
وتتميم القانون رقم 77.15 املتعلق بمنع صنع األكياس عفوا، إذن 
تتميم القانون رقم 77.15 املتعلق بمنع صنع أكياس من مادة البالستيك 
إطار  في  يندرج  واستيرادها وتصديرها وتسويقها وإستعمالها، والذي 
إلتزامات املغرب الدولية املتعلقة بحماية البيئة من األضرار التي يتسبب 
فيها استعمال األكياس البالستيكية، نتيجة ملا أفرزته املمارسة العملية 
السالف   77.15 رقم  القانون  مقتضيات  تطبيق  سلبيات خالل  من 
الذكر، والتي نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ظهور طرق جديدة 
إلنتاج وتزويد وتوزيع األكياس البالستيكية املمنوعة، نشاط القطاع 
والتوزيع  التهريب  ممنوعة،  بالستيكية  أكياس  إنتاج  في  املهيكل  غير 
البالستيك  وإستعمال  املستعمل  البالستيك  تدوير  إعادة  السري، 
املستخلص من مطارح النفايات الذي يحتوي على مواد سامة ومضرة 
بالصحة من طرف الوحدات الصناعية السرية أي القطاع غير املهيكل.

وبناء على ما سبق تم إعداد مشروع القانون رقم 57.18 قصد تعزيز 
املقتضيات القانونية الحالية املتعلقة بمنع صنع األكياس من مادة 
البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها وإستعمالها، والذي يصبو 

إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:

أوال: التنصيص على عقوبات في حق األشخاص الذين يمتنعون عن 
الخضوع للمراقبة أو يعرقلون مهام املراقبين؛

ثانيا: الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة وذلك من 
أجل زجر املخالفين؛

من  القانون  هذا  ألحكام  املخالفين  استفادة  إمكانية  عدم  ثالثا: 
األكياس  لصناعة  العودة  من  منعهم  أجل  من  التخفيف  ظروف 

املمنوعة؛

رابعا: تمديد مدة العودة من ستة أشهر إلى خمسة أو إلى خمس 
سنوات نظرا لقصر املدة الزمنية عليها أو املدة الزمنية املنصوص عليها 

في الصيغة الحالية؛

إلى غاية صدور الحكم  التنصيص على اإلغالق اإلداري  خامسا: 
القضائي للمؤسسة املصنعة لألكياس املمنوعة بناء على طلب توجهه أو 
بطلب توجهه السلطات أو السلطة الحكومية املعنية بالسلطة املحلية؛
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أخيرا التنصيص أيضا على إمكانية مصادرة األكياس البالستيكية 
واملواد موضوع املخالفة أو إتالفها على نفقة املخالف، ومصادرة األدوات 
واألشياء التي استعملت في ارتكاب املخالفة أو التي كانت ستستعمل في 

ارتكابها وكذا إمكانية إغالق املؤسسة املخالفة بناء على حكم قضائي.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

 57.18 رقم  القانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من  القانون رقم  بتغيير وتتميم 
مادة البالستيك واسترادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها وأغتنم 
هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية 
بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع هذا القانون واقتراحاتهم 
البناءة التي ساهمت في إثرائه راجية أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر 

داخل اللجنة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، كما أشكر باسمكم مقرر لجنة القطاعات 
العامة  املناقشة  باب  نفتح  أوريش  محمد  النائب  السيد  اإلنتاجية 

بإعطاء الكلمة للسيد النائب حماد آيت باها باسم بفرق األغلبية.

اونائبلاوسي لحمادلآيتلباها:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي 9لاو 1ير9لاملحترمة،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة األغلبية في مناقشة 
مشروع قانون 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع 
صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها 
واستعمالها، هذا املشروع قانون تعديلي لقانون بيئي من األهمية بمكان 
والذي لم يمر على الشروع في تنفيذه سوى 3 سنوات ذلك أن التلوث 
الطبيعة على  في  املستعملة  البالستيكية  األكياس  انتشار  الناتج عن 
نطاق واسع أصبح ال يطاق وتأثيراته املضرة بالصحة والبيئة والحياة 
البرية والنباتية ال تحتمل نتيجة االستعمال املفرط لهذه األكياس التي 
يفوق 26 مليار كيس بالستيكي سنويا بمعدل 800 كيس للفرد الواحد 
كل سنة وأن مدة انتظارها من الطبيعة تصل إلى 400 سنة مع تف�ضي 
ممارسات غير سليمة صحيا في صنعها واستعمالها ووعيا من الجميع 
بهذه الخطورة تماعتماد تشريع حديث بمصادقة البرملان على القانون 

77.15 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 يوليوز 2016 ملكافحة تحدي 
انتشار األكياس البالستيكية من قبل 3 جهات رسمية وعلى 3 مستويات 
وزارة الداخلية فيما يخص فضاء األسواق، وزارة الصناعة واالستثمار 
الجمارك  إدارة  التصنيع،  يخص  فيما  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة 
تم دعم  الحدودية، كما  املعابر  املباشرة فيما يخص  والضرائب غير 
للمقاوالت  التشريع بدعم  القانونية بمواكبة تطبيق هاد  هذه اآللية 
الصناعية لتحويل نشاطها عبر صندوق خاص بغالف مالي حدد في 200 
مليون درهم وخالل سنتين ونصف من التطبيق امليداني ملقتضيات 

القانون رقم 77.15 تحققت نتائج ملموسة من حيث املراقبة وحجز 

املخالفات وغيرها من  البالستيك وضبط آالف من  أطنان من مادة 

املواكبة  إلى  باإلضافة  القانون،  هذا  ملضامين  التفعيلية  التدابير 

اإلعالمية والتحسيسية وطرح سلة من البدائل بتوفيرها للمستهلكين 

من أكياس وعلب ملختلف اإلستعماالت غير ملوثة وصديقة للبيئة، عبر 

عرض متنوع للمنتوجات البديلة لألكياس البالستيكية املمنوعة يتم 

توزيعها عبر شبكة وطنية للتوزيع، يفوق عددها 250 موزعا بمختلف 

مناطق املغرب، بموازاة مع هذه التدابير تم تنظيم حمالت واسعة على 

املستوى الوطني لجمع األكياس البالستيكية تم إتالفها في احترام صارم 

للمعايير البيئية.

اوسي لاورئيس،

لتفعيل  الدقيقة  واملتابعة  والواقع  املمارسة  خالل  من  تبين 

والعراقيل  الصعوبات  بعض  ظهور  الجديد  القانون  مقتضيات 

والسلوكات التي حدت من فعالية القانون الحالي والحاجة إلى سد بعض 
الثغرات وتشديد العقوبات وضبط بعض املواد لتجويد هذا القانون 

وتطويره ملكافحة هذه السلوكات، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي 

تتجلى فيما يلي:

ظهور طرق جديدة لإلنتاج وتزويد وتوزيع األكياس البالستيكية 

املمنوعة؛

التوزيع السري؛

التهريب واإلستيراد املمنوع؛

إعادة التدوير البالستيك املستعمل؛

نشاط القطاع الغير مهيكل في إنتاج األكياس البالستيكية؛

اللجوء إلى إستعمال البالستيك املستخلص من مطارح النفايات 

الذي يضم مواد سامة ومضرة بالصحة في وحدات صناعية سرية؛

النقائص  بعض  عن  والكشف  الدقيق  التشخيص  هذا  أمام 

والثغرات في املقتضيات القانونية والتدبيرية وتجاوزها في هذا املشروع 

الجديدة املعدل واملتمم للقانون 77.15.
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اوسي لاورئيس،

من هذا املنبر، من هذا املنبر، نحيي جميع الجهات التي سهرت على 
تفعيل ومتابعة تنفيذ القانون الحالي والوقوف على هذه الثغرات خالل 
مدة وجيزة منذ الشروع في التنفيذ والعمل على تقديم مشروع قانون 
جديد، كما نحييها ونشد على يدها على هذه اليقظة والروح اإليجابية 
بهدف تطوير وإغناء التشريع الحالي ملجموعة من املقتضيات الهادفة 

إلى تحقيق ما يلي:

باألنشطة  أو  باملواد  األمر  تعلق  وتدقيقها سواء  التعاريف  ضبط 
الصناعية؛

والحجز  بالتفتيش  املكلفين  األعوان  مهام  وتجديد  الرقابة  تعزيز 
واملعاينة وتحرير املحاضر بصالحيات جديدة؛

حظر تداول األكياس البالستيكية وتحديد أغراض املوجهة إليها بين 
كل من الصانع واملستورد واملستعمل؛

تعزيز الشفافية بين طرفي الرقابة أي األعوان واملراقبين؛

الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة لتشديد الردع 
والزجر على املخالفين؛

تحديد مدة العقوبة في حالة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛

الجزاءات  يخص  فيما  التخفيف  بظروف  املخالفين  تمتيع  عدم 
املالية مع نسخ بعض األحكام، وبهذه التعديالت الجديدة تم الرفع من 
عدد مواد املشروع الجديد وإغنائه بمجموعة من املقتضيات والتدابير 
األهداف  واضحة  جديدة  مادة   18 بإضافة  والتدقيقات  والتعاريف 
والنتائج، واعتبارا ملا سبق فإننا في األغلبية تعاملنا بكل إيجابية وتثمين 
مع هذا املشروع، الذي يشكل لبنة جديدة في منظومة التشريع البيئي 
مجال  في  والوطنية  الدولية  إلتزاماتنا  مع  وإنسجاما  تجاوبا  الوطني 
املحافظة على البيئة والتصدي الفعال ملختلف املصادر امللوثة واملضرة 
بالصحة العامة والتوازن البيئي ضمانا للعيش الكريم في البيئة السليمة 
لجميع املواطنات واملواطنين، ومن أجل هذا نصادق على هذا املشروع 

باإليجاب، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيد النائب إدريس أوقني.

اونائبلاوسي لإدريسلأققني:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي 9لكاتبةلاو قوة،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

اوسالملعليكملقرحمةلهللالتذالىلقبركاته،

السيدة كاتبة الدولة، الجميع يعلم أنه منذ عقود مضت من القرن 
املا�ضي أصبحت البيئة من االهتمامات الكبيرة بالنسبة لإلنسانية، وقد 
انخرط مشرعو كل الدول في العالم من أجل إيجاد تشريعات من أجل 
الحفاظ على البيئة، وبطبيعة الحال اململكة املغربية بدورها انخرطت 

وبجدية في الحفاظ على بيئتها.

وفي هذا اإلطار جاء القانون رقم 77.15 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 
يوليوز 2016 والذي يمنع صنع استعمال األكياس من مادة البالستيك، 
والذي تم بمقتضاه فسخ وتعويض القانون 22.16 املتعلق باستعمال 
أكياس البالستيك القابلة للتحلل بيولوجيا كان أو غيره، إال أنه بعد 
مرور حوالي 3 سنوات على هذا القانون تبين أنه ال زالت هناك ثغرات 
في القانون لم تسمع بالوصول بالغرض املنشود منه، رغم أنه ساهم في 
تقليص استعمال هذه األكياس، وقد كان ذلك ظاهرا على بيئتنا سيما 
خارج املدن إذ كانت قبله أرض وسماء اململكة تعج بنفايات األكياس 
البالستيكية، واملالحظ أن عملية منع وصنع واستعمال هذه األكياس 
لم يواكبها بديل عملي يفي بالغرض لدى املستعمل نظرا لعدة أسباب 
منها ما هو موضوعي، حيث أن البديل املعروض املطروح في األسواق 
ال يستجيب لنمط التسوق مثال األكياس الصنوعة من القماش أو من 
الورق قد ال تصلح لجميع االستعماالت، سيما ما هو سائل أو كحمل 
األسماء وغيرها ومنها ما هو راجع للعادة السيئة للمغاربة التي أصبحت 
هي السائدة بعد أن تخلينا على الوسائل املستعملة من طرف أجدادنا في 
التسوق بالسلل املصنوعة سواء من القصب أو الدوم والتي كانت تصلح 
لعدة استعماالت وملدة طويلة، وعند دخول هذا القانون 77.15 حيز 
التطبيق كانت وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
قد أعطت مهلة ملهنيي الصناعة صناعة األكياس البالستيكية من أجل 
االنخراط في هذه العملية، إال أنه تبين أن هناك من يسبح ضد التيار 
وعوض انخراطه في االستفادة من املشاريع املعروضة عليه من طرف 
الدولة حتى يتما�ضى مع هذا في القانون فضل العمل خارج هاد القانون، 
ولهذا ال زلنا نجد في بعض األسواق الغير املهيكلة استعمال مفرط لهذه 
األكياس، وقد أصبحت هذه العملية مربحة ملصنع األكياس بصفة غير 
رسمية وأصبحت هذه العملية مربحة أكثر من ذي قبل، فنجد أن ثمن 

هذه األكياس قد تضاعف مرة أو مرتين في األسواق.

السيدة كاتبة الدولة، اليوم الحكومة تقدم مشروع قانون 57.18 
القا�ضي بمنع صنع واستيراد   77.15 القانون  من أجل تتميم وتغيير 
جاء  والذي  البالستيكية،  األكياس  وإستعمال  وتسويق  وتصدير 
بمقتضيات في هذا اإلطار يؤكد ضمان حقوق صانعي ومستعملي والحد 
من إستعمال هذه األكياس، إال أنه كيفما كانت القوانين فهي وحدها 
غير كافية من أجل إيفاء الغرض، وال بد أن تكون هناك مواكبة لصيقة 
في املوضوع من قبل الحكومة، فمثال يجب على الحكومة أن تعمل على 
التحسيس ثم التحسيس بالنسبة للمصّنع أو الوسيط أو املستعمل أو 
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املستهلك، التحسيس بمخاطر هذه األكياس سواء على صحة اإلنسان 
والحيوان أو على البيئة ككل؛

ثانيا- إيجاد بديل عملي يستجيب ملتطلبات التسوق والتبضع في 
الوقت الراهن؛

ثالثا- تحفيزات املهنيين أو تحفيزات ملهنيي الصناعة البالستيكية من 
أجل تشجيعهم على اإلنخراط في هذه العملية؛

في  بصفة رسمية  املدني شريك  املجتمع  على جعل  رابعا–العمل 
هذه العمليات؛ إال أن املالحظ هو أن هناك عدة قطاعات تسهر على 
تطبيق هاد القانون، وقد ذكرها زميلي من قبل منها وزارة الداخلية 
وزارة الصناعة والتجارة وزارة املالية املتمثلة في الجمارك والدرك امللكي 

وغيرها...

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا

اونائبلاوسي لإدريسلأققمني:

دقيقة، إيال كان ممكن.

اوسي لاورئيس:

شكرا، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد 
النائب أحمد التومي.

اونائبلاوسي لأحم لاوت مي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي 9لاو 1ير9لاملحترمة،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني، بإسم الفريق اإلستقاللي، أن أساهم في مناقشة مشروع 
بمنع صنع  القا�ضي   77.15 القانون  ويتمم  يغير  الذي   57.18 قانون 
وتسويقها  وتصديرها  واستيرادها  البالستيك  مادة  من  األكياس 
وإستعمالها، ال بد السيد الرئيس من اإلشارة إلى الجو اإليجابي الذي 
ساد اجتماع اللجنة طيلة مناقشة هذا مشروع هذا القانون بحيث 
كنا أننا نحس أننا كنا في يعني في يعني في جمع واحد الوزير يستفيد 
منا ونحن نستفيد منه، ال بد، السيد الرئيس، كذلك اإلشارة إلى أن 
هاد املدة الفاصلة بين القانون األصلي ومشروع القانون هي سنتين 
ونصف، وهذا �ضيء إيجابي جدا ألنه كنتمناو من الحكومة أنه كل مرة 
تجي، إيال كان �ضي قانون تجي لنا وتقول لنا أشنا هو كيفاش التنزيل 
في  يعني  ديالو،  التقييم  واش  حصلت  اللي  النتائج  واشناهي  ديالو، 
الحقيقة احنا تنحييو هاد املبادرة، ال بد كذلك من التنويه باملجهود 

الذي قامت به الوزارة بحيث أنه، يعني، تم، يعني، la.reduction ديال 
ديال األكياس البالستيكية تقريبا بحوالي %50، حيث كنا ثاني دولة في 
العالم اللي في استهالك األكياس البالستيكية بعد الواليات املتحدة للي 
عندها 1500 احنا عندنا 800 واملجموعة األوروبية كتجي في أقل 200 
كيس لكل ساكنة، فهذا، يعني، مجهودات جبارة ملحاربة هاد اآلفة اللي 
عندها واحد األثار سلبية، يعني، كبيرة ال على الصحة وال على البيئة 

وعلى النباتات وعلى الحيوانت كذلك.

ديال  ديال  العدد  بواحد  جا  القانون  مشروع  القانون،  هاد، 
اإليجابيات واحد وسد واحد العدد الثغرات، أوال على صعيد التعاريف 
ألنه هاد �ضيء مهم جدا أنه ملي، يعني، تتوضع اليد على واحد، يعني، 
واحد اللي كيصنع هاد األكياس واللي كيبيعها بطريقة غير قانونية، مللي 
تتم�ضي للمحكمة كتولي التعاريف عندها واحد القيمة قانونية، إذن كان 
ال بد من سد هاد الثغرات القانونية، وال بد من، يعني، التعريف أجود 
يعني للكلمات، كذلك كان ال بد من محاربة هاد اآلفة من املنبع، بحيث 
ما كانش في األول هذا كان حتى السيد تيبيع األكياس عاد كنديروه وال 
تيصنعها دابا خاصنا نشوفو يعني من املنبع إبان التصدير والتصنيع 
إلى آخره والتصدير وهادي كذلك كانت جابت يعني واحد السجل ألنه 
هذاإحداث سجل هذا السجل مهم باش نشوفو هاد العمليات كلها يعني 
ال من يعني من االستيراد املادة إلى بيعها بحيث أن هاد مصنع خاص 
تكون عندو واحد هاد السجل يعود يكونو فيه جميع املعلومات اللي 
غتكون بخصوص فين تستعمالت هادي وال من تباعت إلى آخره واش 
واللي تيدورها إلى آخره، كذلك الجانب الزجري يعني كذلك الحظنا 
أنه يعني مهم بحيث كانت شوية يعني دوزت هاد جانب التجرئة أظن 
اآلن يعني تزادت شوية صرامة هذا �ضيء يعني �ضيء مهم كذلك تعطات 
واحد اإلمكانية لعامل اإلقليم أو للوالي باش يسد واحد املصنع قبل ما 
نمشيو اإلجراءات يعني ديال املحاكم إلى آخره بحيث أنه يعني نوقفو هاد 
الضرر ومن بعد نشوفو يعني آش يعني املحاكم أظن أننا يعني بالخالصة 
يعني الفريق االستقاللي يعني تفاعل بإيجابية كبيرة مع مشروع القانون 
الوزارة  أنه  نقولو  بغينا  اللي  معاه  وتنصوتو  تنساندوه  وحنا  ويعني 
تستمر فهاد املجهود ألنه هناك مجهود كبير ألنه احنا ياله بدينا فهاد 
كاينة  أنه  بحيث  املواد  تغليف  ديال  البالستيكية  األكياس  األسماك 
مواد بالستيكية أخرى اللي خصنا كذلك نشوفو كيفاش نمنعوها في 
املستقبل يعني كذلك فاملجموعة األوروبية مثال هي في 2021 غادي تمنع 
جميع األشياء اللي فيها البالستيك يعني وتعوضها بأشياء أخرى فهذا كان 
قرار يعني جريء للمجموعة األوروبية دروك خاصنا نقتاديو به ونحتاذيو 
به ونشوفو كذلك ما يوقفش هاد املجهود غير هنا باش نزيدو به للقدام 
وكنأكد لكم السيدة الوزيرة السيد الرئيس أن الفريق االستقاللي يعني 
مستعد دائما يواكب يعني الوزارة ويتعاون فهاد املشاريع اللي عندها 
واحد يعني واحد القيمة كبيرة كذلك لحماية بيئتنا وصحتنا، وشكرا 

السيد الرئيس.
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اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض للمادة 

األولى برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

السيد النائب ال�ضي قربال البالستيك يجب أن نهتم به جميعا، 

املادة 3 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم 

القانون رقم 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك 

الوزيرة  للسيدة  شكرا  واستعمالها،  وتسويقها  وتصديره  واستيرادها 

وشكرا لتعاون الجميع.

اآلن نحن في انتظار السيد وزير الصحة محاربة البالستيك جزء 

من صحة املواطن ال�ضي الخلفي، كاينة الجلسة األسبوعية بمجلس 

لتقديم مشروع  لكم  الكلمة  بك،  الوزير مرحبا  السيد  املستشارين، 

القانون.

اوسي لأناسلاو كالي،لق1يرلاوصحة:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي اتلاونائباتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

اوسي لاورئيس:

السادة النواب من فضلكم الجلوس، من فضلكم السيد النائب.

اوسي لأناسلاو كالي،لق1يرلاوصحة:

يشرفني أن أحيل على أنظاركم مشروع القانون رقم 45.13 املتعلق 
إطار  في  الوظيفي  التأهيل  وإعادة  والتأهيل  الترويض  مهن  بمزاولة 
قراءة ثانية، بعد تعديل املواد 3،4،5،6،7،8 و17 و20 و22،24 و34 
و35 و36 و38 و41 و51، 53 و56 من طرف لجنة التعليم والشؤون 
الثقافية واإلجتماعية بمجلس املستشارين، هذا تيبّين بأنه هاذ القانون 
اللي دوز واحد املدة طويلة في مجلس املستشارين ألنه كان يحتاج فعال 
إلى نقاش عميق ولو في مجلسكم املوقر وفي اللجنة املوقرة كان هاذ 
النقاش، ربما األطراف املعنية ملا تيت لى هذا القطاع فأرادت أن تراجع 
النقاش وتعاوده فكان الزم من اإلتصال والتشاور واللقاءات مع جميع 
املهنيين، هذا قانون إضافة إلى قانون آخر اللي صادق عليه مجلسكم 
املوقر تيهم تقريبا ب2 تيهمو 14 ديال املهن الصحية، الحمد هلل الهدف 
هو أنه يغطي الفراغ والخصاص القانوني املرتبط ممارسة تلك املهن، 
بما هو يعني يضمن سالمة الحق ديال املواطن في الصحة والسالمة 
ديال املواطن كذلك، ويضمن كذلك حماية لتلك املهن ملمارسين هاذ 
املهن في إطارها القانوني للمتخرجين من املعاهد التي تدّرس فيها هاذ 
ل 

ّ
املهن حمايتهم من الترامي ديال البعض اآلخر على هاذ املهن وما يشك

ذلك من خطر على صحة املواطن.

أود في البداية بطبيعة الحال أن أشكر السيدات والسادة النواب 
خاصة أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية، ألنهم أن تعمدت نسرد هاذ 
املواد وحدة بوحدة ألنهم تفاعلو إيجابيا مع العمل اللي ّدار في مجلس 
املستشارين، وهذا سمحو لي أنا كنت كلهج شوية ألنني كنت في مجلس 
البناء  التعاون  على  كيعّبر  فهذا  األسئلة  ديال   7 عندي  املستشارين 
املثمر املنتج بين املؤسستين، واللي خصو صراحة دائما يكون في اتجاه 
تجويد النصوص، وهاد ال�ضي اللي قمنا به من تجويد النصوص، عملنا 
تدارك ما يمكن تداركه لكي يكون لنا نص في مستوى تطلعات املنظومة 
البرنامج  تنزيل  إطار  في  جا  املشروع  فهاد  للتذكير  الوطنية  الصحية 
كما  إلى  ويهدف   ،2025 الصحة  مخطط  هو   2021-2017 الحكومي 
قلت تعزيز اإلطار التشريعي هاد اإلطار القانوني املنظم ملزاولة مجموعة 
من املهن الصحية سيمكن من املؤكد أنه يسد الفراغ القانوني، مع 
العلم أنه جنبنا هذا القانون جنبنا هاد القانون أن يخوض في كل ما 
هو تنظيمي أو كل ما هو له صبغة تنظيمية وأن يبقى مرتبطا باملثن 
التشريعي، ووصفنا املهن وحددنا املهام ديال كل مهنة مهنة وأحلنا 
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على النصوص التنظيمية كل ما يتعلق باألعمال، فاملهن �ضيء تعريفها 
مهنة  كل  بها  ستقوم  التي  واألعمال  �ضيء  مرتبطة  والدبلومات  �ضيء 
مهنة قد تتغير قد يكون لها طابع ديناميكي، قد ترتبط بالسياق، قد 
ترتبط بالوضع االقتصادي االجتماعي الجغرافي إلى آخره، فهنا الوزارة 
التزمت وأقولها أمامكم ألن أعرف الصعوبة اللي كانت أمامنا جميعا في 
املصادقة على هذا القانون ألنه هادي مدة وهو في بين دواليب املجلسين 
باش نطمئن أنه النقاش سيستمر مع املهنيين ومع جمعيات العاملة ومع 
النقابات باش يمكن نوصلو إلى صيغة تضمن الولوج ديال املواطن إلى 
الخدمات الشبه الطبية الصحية بشكل عام، ولكن في نفس الوقت 
تضمن السالم واألمن الصحي ديال املواطن وفي نفس الوقت تضمن 
واحد العمل يعني مناسب في ظروف جيدة لهاد املهنيين فلن أطيل 
القانون وأقسامه يعني الخمس كانت هناك يعني  أنتم تعرفون هذا 
التعديالت همت جزء مهم في تجويد النص وجزء كان مرتبط بتعريف 
بعض املهن وكذلك فيما يتعلق باآلجال إلخراج النصوص التنظيمية، 
ألنه لن يكون لهذا النص قيمة فعلية في غياب نصوص تنظيمية فكان 
هناك أجل ثم النظرة الواسعة ملسألة الرخصة لهاد املهن، حيث اليوم 
هناك مجموعة من املمارسين اللي مرخصين على مستوى األمانة العامة 
أو مرخصين على مستوى إدارة املحلية الترابية فاحنا فتحنا هاد املجال 
باش يمكن يتم تبني جميع وسنقوم من خالل نصوص تنظيمية اآلن 
ومن خالل هيئة ممثلة لهاد املهن وهادي مسألة أساسية بتعاون اإلدارة 
الصحية أو السلطة الصحية مع ممثلي هاد املهن بضبط أكثر بتنظيم 
الصحية  للمنظومة  املواطن  املهن ملصلحة  ولهاته  القطاع  لهذا  أكثر 

وإلصالحات املهنيين، شكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الوزير، كذلك باسمكم أشكر مقرر لجنة القطاعات 
االجتماعية السيد النائب رشيد الحموني على مجهوداته في كل ما له 
عالقة بصياغة التقرير النهائي الخاص باللجنة وخاصة بهذا املشروع، 
نمر اآلن إلى املناقشة العامة بإعطاء الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية 

للسيد النائب عبد املجيد جوبيج.

اونائبلاوسي لعب لاملجي لج بيج:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يطيب لي في هذه الجلسة التشريعية أن أتناول الكلمة بإسم فريق 
العدالة والتنمية، لبسط وجهة نظرنا حول مشروع القانون رقم 45.13 
املتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ال يسعني في 

هذه الجلسة التشريعية إال أن أتوجه بأسمى عبارات التقدير والشكر 
للسيد وزير الصحة الذي أبان عن سعة صدر وروح مسؤولية عالية 
خالل أشغال اللجنة للدراسة والتصويت على مشروع القانون، وبكافة 
بمسطرة  مر  تشريعي  أمام نص  وأننا  قدمها خاصة  التي  اإليضاءات 
الحسين  السيد  آنذاك  وقدمه  السابقة،  الوالية  إلى  تعود  مراطونية 
الوردي وزير الصحة السابق، الشكر موصول كذلك إلى كافة نائبات 
ق 

ّ
الخال بكافة مكوناتها والتي دأبت على اختالف  اللجنة  ونواب هذه 

في أجواء من املناقشة الرصينة والهادفة، وخاصة أننا أمام مشروع 
واملهتمين  املهنيين  بين  النقاشات  من  العديد  باملناسبة  آثار  قانون 
والفاعلين في وسائل اإلعالم الكثير من الجدل، خاصة النقاش الدائر 
بين املبصريين وأطباء العيون والذي نعتبره نقاشا مشروعا ما دام يتم 
في إطاره الدستوري الهادف، وما دام فيه استحضار ملصلحة املواطن 

واألبجديات املنصوص عليها في أخالقيات املهنة.

قبل الخوض في مختلف التفاصيل املتعلقة باملشروع البّد من إبداء 
مجموعة من املالحظات نعتبرها أساسية للتعاطي اإليجابي مع مشروع 
القانون املذكور، أوال مشروع قانون ال يجب اختزاله في نقاش منهي 
صرف وضّيق ما بين املبصاريين وأطباء العيون، إننا أمام مشروع يسعى 
لتحديد القواعد القانونية الخاصة بمزاولة مهن الترويض والتأهيل 
وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص على غرار املهن الشبه الطبية 
واضع  الطبي،  الترويض  بمهن  إذن  األمر  يتعلق  الطبية،  املهن  وباقي 
أجهزة استبدال األعضاء، مقوم السمع مصحح النطق، مدرب القدم 
النفساني الحركي، عالوة على املقّوم البصري والنظاراتي، نحن إذن أمام 
مجموعة من املهن الشبه طبية التي يروم مشروع القانون تنظيميها في 
إطار مقاربة شمولية ورؤيا ناظمة، يتعلق األمر بمشروع قانون يدخل في 
إطار تنظيم مجموعة من املهن الشبه الطبية التي تعاني فراغا تشريعيا 

واضحا.

ويروم بالتالي تعزيز اإلطار التشريعي للقطاع الصحي في غياب هيئات 
مهنية قائمة الذات تسمح بممارسة مهامها في احترام تام للقانون، وفي 
هذا السياق تمت املصادقة على القانون43.15 املتعلق بمزاولة مهام 
بالجريدة  واملنشورين  بالقابالت  املتعلق   44.13 والقانون  التمريض 
بصدد  نحن  الذي   45.13 القانون  مشروع  ظل  حين  في  الرسمية، 
القانون  مسار  ر 

ّ
نذك أن  البد  وهنا  الثانية،  الغرفة  حبيس  مناقشته 

وهومسار يطرح أكثر من عالمة استفهام في 16 يوليوز 2015، أحيل 
مشروع القانون على مجلس النواب في 12 يوليوز 2015، تمت إحالته 
على لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب في 10 فبراير 2016، 
تمت املصادقة عليه في الجلسة العامة وباإلجماع، سنة 2016 تمت 
إحالته على مجلس املستشارين في 10يونيو 2019 تمت إحالته على 
مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وفي 12 يونيو 2019 تمت إحالته 
على اللجنة اإلجتماعية في مجلس النواب، في 16 يوليوز 2019 تمت 

املصادقة عليه في اللجنة اإلجتماعية بمجلس النواب.
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- مالحظة ثالثة إذا كان تكوين األطر الشبه الطبية قد عرف قفزة 
نوعية تمثلت في إصالح شامل للقواعد التنظيمية املتعلقة بها وبشروط 
بها وإحداث تخصصات  الدراسة  التكوين وتمديد مدة  ولوج معاهد 
جديدة فإن الترسانة القانونية ملمارسة هذه املهن الشبه الطبية بقيت 

على حالها بل أن هناك مهنا تمارس بظهائر عمرها أكثر من 60 سنة.

- املالحظة الرابعة : حدد املشروع القانون45.13 قواعد ولوج مهن 
الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع العام وداخل مرافق الدولة 
أو املؤسسات العمومية، وكذا بالقطاع الخاص وفق شروط وقواعد 

أساسية منها :

أوال: الشهادة أو الديبلوم؛

ثانيا: الجنسية ؛

ثالثا: الحصول على إذن املزاولة مع ضرورة احترام مبادئ املروءة 
والكرامة والنزاهة واإلستقامة وأخالقيات املهنة.

كل  توصيف  على  القانون  مشروع  عمل  الخامسة:  املالحظة   -
مهنة من املهن الشبه الطبية وتحديد مجال نشاطها وأماكن مزاولتها 
مع تخويل اإلدارة وضع مصنفات لهذه األعمال املهنية ديال بنصوص 
تنظيمية مما يعني وجود نية حقيقية إلشراك املهنيين من خالل الهيئات 
تشاركية،  مقاربة  وفق  واملمكنة  الالزمة  باإلقتراحات  إلغنائها  املهنية 
أيضا نص املشروع على ضرورة إخضاع هذه املهن لعملية تفتيش دورية 
مع ترتيب الجزاءات املناسبة في حاالت تسجيل مخالفات ألحكام هذا 

القانون.

مشروع  بها  جاء  التي  نوعية  إضافة  وهي  السادسة:  املالحظة   -
القانون فقد أجاز مشروع القانون 45.13 للمهن املذكورة تكوين شركة 
احنا   ،  1913 12 غشت  في  املؤرخ  الشريف  الظهير  خاضعة ألحكام 
كنالحظوا 1913 باقيين كنظموا الشركات بظهير ديال 1913 بمثابة 
قانون إلتزامات العقود وأيضا تأسيس شركة خاضعة للقانون التجاري 
في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد أو عدة شركاء أو 
شركة تضامن، وفي حال الشركة التجارية يجب أن يكون 51 على األقل 
من رأسمالها في ملكية املهن أو عدة مهنيين من نفس املهنة حفاظا على 

هذه املهنة من جعلها تحت وصاية أصحاب املال.

املتطفلين  من  املهن  هذه  حماية  لضمان  السابعة:  املالحظة   -
والحفاظ على صحة املواطنين وسالمتهم فإن مشروع القانون تناول 
وحدد  عليها  املنصوص  املهن  إلحدى  قانونية  الغير  املزاولة  أشكال 
العقوبات وحدد الجزاءات على كل إخالل بالقواعد واألحكام القانونية 
الخاصة بهذه املزاولة والتي تتمثل في الحبس أو الغرامة أو كالهما أو 

سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو نهائية.

املهنيين  إنظواء  القانون على  : ينص مشروع  الثامنة  املالحظة   -
تخضع  مهنية  وطنية  لواء جمعية  تحت  القانون  هذا  في  املشارإليهم 

ألحكام الظهير 15 نونبر 1958 بتنظيم الحق في تأسيس جمعيات في 
أساسية مثل  بأدوار  إليها  مهنية وطنية سيعهد  إحداث هيئة  انتظار 
ضرورة تمثيل املهنيين في املشاورات وتحديد املصنفات واملساهمة في 

الرقي باملهن.

هذه بعض أو جزء من اإليجابيات التي جاء بها مشروع القانون 
45.13 التي ال ينبغي التغا�ضي عنها في ظل النقاشات املرتبطة ببعض 
التفاصيل في خضم صراع غير حقيقي بين هيئات اشتغلت وتشتغل ملدة 
سنوات في نوع من التكامل واإلنسجام التام وفي ارتباط بهذا السياق، 
ندعو السيد الوزير ومن خالل الحكومة إلى أننا في حاجة إلعادة ترتيب 
وتنظيم العديد من املهن الطبية والشبه الطبية وغيرها في ظل التحوالت 
أنه  ونعتقد  والحقوقي،  املؤسساتي  الصعيد  املغرب على  يعرفها  التي 
ورش حقيقي يحتاج لإلصالح في ظل تقادم الترسانة التشريعية للعديد 

من املمارسات.

اوسي لرئيسلمجلسلاون ابلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

اإليجابية على  النقاط  بالعديد من   45.13 قانون  يحبل مشروع 
مستوى الهندسة التشريعية فهو نص متراص من حيث الشكل منسجم 
في العديد من مقتضياته بل يمكن اعتباره نصا مرجعيا يمكن االقتداء 
به للتعاطي مع العديد من املهن التي تفتقر إلى التنظيم على مستوى 
املضامين، بالرغم من النقط الخالفية التي تحتمل أكثر من قراءة وأكثر 
من تأويل وبشهادة املهنيين أنفسهم إن التنصيص على إحداث هيئة 
مهنية وطنية أمر ال يمكننا إال أن نثمنه بالنظر إلى األدوار التي تقوم بها 
الهيئات املهنية على مستوى تخليق املهنة واملمارسة في إطار القانون 
ومهام  املسؤوليات  وتحديد  الصحية  السياسة  إعداد  في  واملشاركة 

الزجر إلى غيرها من األدوار املهمة.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

لن نبالغ إذا قلنا على املستوى التشريعي أن العديد من النقاشات 
عنها  املعبر  والتخوفات  املشروع  هذا  مناقشة  بخصوص  أثيرت  التي 
من قبل بعض املهنيين كانت حاضرة في اإلعالم واملواقع اإلجتماعية 
وفي الشارع وعند املواطن العادي وأيضا عند املشرع، ويكفي أن نذكر 
هنا ببعض النقاشات التي كانت تحتاج لبعض اإلضاءات والتي كانت 
املؤسسة التشريعية فضاءا للحوار ولتبادل الرؤى بين مختلف ممثلي 
هذه املهن وعلى سبيل املثال ال الحصر استأثرت املادة 53 املتعلقة 
باملوافقة املمنوحة بمثابة أودون ملزاولة املهن املذكورة من قبيل األمانة 
العامة للحكومة بالعديد من وجهات النظر خاصة بعد إدخال التعديل 
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للحكومة  العامة  األمانة  لفظ  بتغيير  يق�ضي  املستشارين  من مجلس 
برفض إدار مع ما يطرحه هذا املفهوم من لبس على مستوى القطاع 
املعني القطاع املعني بمنح تراخيص املزاولة، وقد أوضح السيد الوزير 

ملا فيه الكفاية حيثيات هذا التعديل.

الثانية  الغرفة  مستوى  على  استدعى  الذي  الخالف  بخصوص 
والوقفات  اإلعالم  وسائل  عبر  الجميع  وتتبعه  فرعية  لجنة  تشكيل 
االحتجاجية، وتناثرت ردود األفعال هنا وهنا ويتعلق باملادة 6 من هذا 
القانون واملتعلق ما يسمى بقياس البصر أو عدم قياس البصر أقول 
بقياس البصر أو عدم قياس البصر ما بين املبصاريين وأطباء العيون 
والذي استدعى تقديم تعديل من طرف الحكومة حظي باملوافقة و 
من  البد  وهنا  املستشارين،  بمجلس  البرملانية  الفرق  جميع  بإجماع 
التوضيح، وفي هذا اإلطار البد أن.. كفريق العدالة والتنمية وكنواب 
بمشروع  الصلة  ذات  املهنية  الهيئات  العديد من  استقبلنا  برملانيين 
وأفراد  ونقابات  وجمعيات  وإقليمية  وجهوية  وطنية  هيئات  القانون 
سواءا داخل البرملان أو في األقاليم، البد أن نسجل كفريق العدالة 
والتنمية التزامنا املبدئي والدستوري قصد إخراج قانون يهدف مصلحة 
املواطن أوال وأخيرا دون اإلدارة بأي هيئة على حساب أخرى مصلحة 
ساكنة الجبال والقرى واملداشر كما الحواضر واملدن، إن السجن الذي 
عرفه مشروع القانون في املواقع اإلجتماعية وفي الشارع ل نكاد نلمسه 
حقيقة على مستوى النص التشريعي ذلك أن مصطلح قياس البصر 
من عدمه ال ذكر له البث في ظهير 1954 وال في الصيغة التي جاءت 
بها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب أو كما صادق عليها مجلس 
املستشارين، وبالتالي فتأويل املادة الخامسة الواردة في الظهير املذكور 
أو املادة السادسة التي عدله وصادق عليها مجلس املستشارين ال تنص 
صراحة على قياس البصر أو تمنع ذلك وتفنذ كل هذه اإلدعاءات التي 
تقول بأن عمل املبصاريين ال يكون حسب املشروع إال بوصفة طبية، 
ولعل بالرجوع إلى مشروع القانون خاصة املادة الرابعة فإنها ترفع هذا 
اللبس إذ تنص صراحة على أن املهنيين يزاولون مهن بناءا أوال على 
و صفة طبية، ثانيا تحت إشراف مسؤولية الطبيب، ثالثا أو في إطار 
الدور املنوط بهم فيما يتعلق باألعمال الخاصة بهم، كما أضافت املادة 
الرابعة أن األعمال الخاصة بكل مهنة من املهن نص عليها في املادة 3 
والتي ال يمكن إنجازها إال بناءا على وصفة طبية ستحدد في مصنف، 
وبالتالي البد من اإلشادة بالتعديل الذي ورد من مجلس املستشارين 
وذلك أن عاهد أن املشاورات حول هذا املصنف ما غادارش مع جمعية 
كما جاء في املشروع قانون كما صادق عليه مجلس النواب وإنما غدار 

مشاورات مع الهيئة الوطنية وبالتالي فإن هناك ضرورة إحداثها.

توسيع  على  العمل  الوزير  السيد  نو�ضي  السياق،  بهذا  ارتباطا 
املصنف  هذا  يراعي  أن  املصنف  بهذا  املعنيين  كافة  مع  املشاورات 
املؤهالت املكتسبة خالل التكوين األسا�ضي أو التكوين املستمر املنهي 
املجالية  الفوارق  من  الحد  في  املصنف  يساهم  أن  والتخصصات 

أنوه  أن  يفوتني  ال  وهنا  الصحية،  الخدمات  من  االستفادة  وتوسيع 
باإللتزام الذي جعل السيد الوزير وزير الصحة خالل أشغال اللجنة 
بالقطاعات االجتماعية والذي أكد من خالله حرص الحكومة والوزارة 
الوصية على توفير الضمانات الالزمة لصياغة الم املصنف يستجب 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  والتحديات  وللتراكم  بلدنا  لخصوصية 

واملجالية والجغرافية والبشرية.

إن من شأن صدور هذا الم صنف حسم هذا النقاش و عليه يتعين 
على الحكومة مباشرة اإلجراء واإلسراع بإخراج القانون املحدث لهاد 
الهيئة الوطنية ملهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في 
أقرب اآلجال حتى يتسنى إدراج اقتراحات واملالحظ في الواجهة املتعلقة 

بهاد، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا، بإسم الفريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيد النائب عدي 
بوعرفة.

اونائبلاوسي لع يلب عرفة:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يسعدني ويشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، 
ونحن نتدارس مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهنة الترويض 
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في إطار قراءة ثانية أن أقدم رأي فريق 
األصالة واملعاصرة في املواد 18 التي عدلها مجلس املستشارين، ومن 
أبرزها املادة 6 التي عدلتها الحكومة داخل الجلسة بمجلس املستشارين 
البرملان فقط  أثارت كثيرا من ردود الفعل ليس داخل مجلس  والتي 
التشريعية في نقاش ساخن كاد أن يحجب  بل حتى خارج املؤسسة 

اإليجابيات املهمة التي جاء بها املشروع األصلي قبل التعديالت .

ومن هنا أود أن أؤكد من جديد على أهمية هذا املشروع الذي يروم 
وضع اإلطار القانوني املنظم ملجموعة من املهن الصحية وسد الفراغ 
النظارتي املنظمة  إلى مهنة  القانوني الحاصل ويتعلق األمر باإلضافة 
بموجب ظهير1954 بستة مهن أخرى تندرج كلها ضمن امتداد النشاط 
الطبي، ويتعلق األمر باملروض الطبي، مقومي النطق، مقومي البصر، 
النف�ضي الحركي، مقوم العظام، مقوم السمع، حيث تم وضع قواعد 
مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي سواء تعلق 
األمر بمزاولتها بصفة حرة أو في إطار اإلجارة، كما حدد هاد املشروع 
قواعد  وفق  حرة  بصفة  املهن  هذه  مزاولة  قواعد  أيدينا  بين  الذي 
تتخلص بشروط الديبلوم والجنسية والحصول على إذن املزاولة مع 
ضرورة التوفر على محل مهنيي يستجيب للمعايير املحددة من طرف 
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على ضرورة  املشروع كذلك  ينص  كما  للتفتيش،  اإلدارة وخضوعه 
التأهيل  بمهنية ترويض وتأهيل وإعادة  إحداث هيئة وطنية خاصة 
الوظيفي هذا باإلضافة إلى العقوبات املطبقة على كل إخالل بالقواعد 
واألحكام القانونية املنصوص عليها من قبل مشروع القانون وهي كلها 
أمور إيجابية ال نجادل فيها مادام أن الغاية منها هي وضع حد للفو�ضى 
والعشوائية التي ميزت العقود ممارسة هذه املهن الشبه الطبية ببالدنا.

اوسي لاورئيس،

السيد الوزير، وإذ نعبر عن دعمنا لهذا املشروع فإننا في الوقت 
التي أدخلها  بالتعديالت  نفسه نعبر عن أسفنا عن تمسك الحكومة 
مجلس املستشارين على مشروع القانون خاصة املادة 6 منه بتقديم 
الحكومة للصيغة الحالية والتي انسحبت بمقتضاها قياس النظر من 
املبصريين وهو األمر الذي عارضناه من منطلق الوفاء والحرص الشديد 
حزبنا  ومبادئ  بقيم  بذلك  متشبعين  املغربي  املواطن  مصالح  على 

القائمة على الروح الوطنية العالية.

إن ما قامت به الحكومة السيد الرئيس ال يعد مخالفة صريحة ملا 
سبق أن توافق عليه جميع مكونات املجلس في الوالية السابقة حيث 
في مسار  منا  املشروع مساهمة  إيجابية مع نص  بكل  تفاعلنا حينها 
إصالح قطاع الصحة تشريعيا كخطوة أساسية ال يمكن استغناء عنها 
في كل إصالح خدمة لصحة املواطنين وذلك بتوفير عرض صحي وتجويد 
خدماته سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص فماذا تغير يا ترى؟ 
فماذا تغير يا ترى من املواقف وملصلحة من تم هذا التغيير وما سبب 

رضوخ الحكومة لضغوط جهات ما؟

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

الحض رلاوكريم،

لقد أثار هذا التعديل تعديل املادة 6 جداال ونقاشا مهنيا ومجتمعيا 
كبيرا انخرط الجميع، ملا لهذا املشروع من وقع على صحة املواطن وعلى 
جودة الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه املهن شبه الطبية، ونحن 
في فريق األصالة واملعاصرة نعتبره نقاشا صحيا وإيجابيا وكنا نتمنى 
صادقين أن يخلص إلى إخراج قانون ال يضر بأي جهة معينة، بل يذهب 
في اتجاه الدفاع على صحة املواطنين أوال والتوافق بين املهنيين ثانيا، ال 

أن يغلب جهة على جهة.

وفي هذا السياق وانطالقا من األهمية التي أوليناها لهذا املشروع 
منذ القراءة األولى له بمجلسنا هذا حريص فريق األصالة املعاصرة 
قبل بلورة مواقفنا النهائي من هذه املادة أن نستمع لنبض مواطنينا في 
البوادي، في القرى، في الجبال، في الصحاري، ولكن مهمشون في وطننا 
العزيز اللذين لم نستطع أن نوافيهم حقوقهم من صحة وتعليم وشغل، 
بل األكثر من هذا األمل في الحياة وفي غد أفضل ونحن نناقش هذا 

املشروع اليوم هي مناسبة سانحة لنستحضر جميعا وبألم شديد ما 
يعاني منه قطاع الصحة البصرية باملغرب حيث النقص املهول في عدد 
أطباء العيون، إذ يقدر عددهم 752 طبيب لحوالي 34 مليون مواطن 
زيادة على سوء التوزيع عبر ربوع اململكة حيث نجدهم السيد الوزير 
201 طبيب،  فيها  الرباط  نعرف مدينة  كلنا  املحترم  الرئيس  والسيد 
مدينة الدار البيضاء فيها 282 طبيب في الجهة، الجهة ديال الداخلة 
فيها طبيب واحد، جهة العيون عندها 4 ديال األطباء، جهة ديال درعة 
تافياللت 3 ديال األطباء بينما تبقى جهات عدة من بالدنا تعاني من 
غياب هذا التخصص سواء على مستوى القطاع العام أو املستشفيات 

العمومية أوعلى مستوى القطاع الخاص.

وال تفوتني الفرصة ألشير إلى أن أمراض العيون وضعف البصر لها 
تكلفة اقتصادية وإجتماعية مهمة، تنعكس سلبا على الفئات الفقيرة 
واملهمشة من مواطنينا لذا ندعو الحكومة لإلستثمار بشكل مستعجل 
ولتحقيق  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  البصرية  الصحة  في 
العدالة املجالية بهذا الخصوص، إحتراما لكرامة مواطنينا وإحتراما 
كذلك ملضمون وروح الدستور الذي ينص على الحق في الصحة في 
الفصل 31 كذلك انسجاما مع املواثيق الدولية وخاصة الفصل 25 من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واملادة 12 ديال العهد الدولي للحقوق 
األولويات  أولى  من  البصرية  والصحة  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 

الصحية التي يجب أن تعطى لها األهمية القصوى.

بين مختلف  والتكامل  الشراكة  بأهمية  العميق  إيماننا  وبمنظور 
املتدخلين في هذا املجال نؤكد أن في فئة املبصريين التي يفوق عددهم 
كانوا يشكلون ال محالة  الوطني،  التراب  امتداد  4000 موزعين على 
التغطية الصحية على هاذ املستوى، حيث  في مجال  إضافة نوعية 
أن هذه الفئة املنظمة بظهير 1954 ظلت منذ ذلك التاريخ وهي تقدم 
الخدمات الجليلة في هذا املجال وتشكل حال عمليا يساهم في التخفيف 
من معاناة املواطنين، ويتجاوز املعيقات البنيوية التي يطرحها الخصاص 
للنظارتيين  إليه  املشار  الظهير  ترخيص  أن  حيث  العيون  أطباء  في 
واملبصريين بقياس البصر في حالة معينة كان يساهم في تحقيق العدالة 
النجاة  البصرية، وكان يشكل دوما طوق  بالصحة  املرتبطة  املجالية 

للمواطنين من ذوي الدخل املحدود.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي 9لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

إن سعي البعض إلى عرقلة تطوير التكوين املهن الشبه طبية أمر 
اتضح جليا حينما اعتبرت جهة معينة أن فتح املاستر أمام النظارتيين 
واملبصريين ما هو إلى تكريس للممارسة الغير قانونية للطب، وبالتالي 
فإن هذه الجهات املعنية تعمل لتجعل من املهن الشبه طبية خادما 
ملصالح الطبيب وليس في خدمة املواطنين والقطاع الصحي، أي أنه 
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يجب استحضار رغبة هذه الفئة واستحضار كذلك رغبة فئة الفاعلين 
في مجال الترويض واملبصاريين وإال فقد نسقط في التشريع للفتنة، 
حيث هناك اليوم محاولة لخلق هذه الفتنة ببالدنا بين مجموعة ديال 

املهن وهو ما نرفضه وسنتصدى له.

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

املادة 53 بالخصوص املادة53 يعني املادة األصلية هوأنه املوافقة 
كانت في البداية املمنوحة لألمانة العامة للحكومة، ولكن تعديل اللي 
جا من مجلس املستشارين فيه واحد املشكل كبير وكبير جدا، كنحيدو 
يعني املوافقة املمنوحة لألمانة العامة للحكومة ونحن نعرف أن األمانة 
للحكومة لها منالكفاءة ومن القدرة ومن املهنية ملباشرة هذه املراقبة 
وهاذ املوافقة، اليوم التعديل اللي جاء في املادة 53 أنه املوافقة انتقلت 
إلى اإلدارة دون تحديد هذه اإلدارة وشكون هي اإلدارة غتعطي هاذ 
املوفقة؟ وزارة الصحة! وزارة الداخلية! الجماعات الترابية! احنا غادي 
نشّرعو لواحد الفو�ضى كبيرة وكبيرة بزاف، وبالتالي أنه هاذ املادة 53 من 
بين األسباب املسببة اللي جعلت فريق األصالة واملعاصرة يقول بأنه ال 
يمكن أن نشّرع للفو�ضى والفتنة، ألن مّل ي ما منحّددوش حتى اإلدارة 
تنقولو اإلدارة هي اللي غادي تعطي املوافقة واملمنوحة وبالتالي أنه هذا 
ربما سيضر بهاذ املهنة، وفي الختام كنا نتمنى أن تكون املخرجات بقانون 
وطني. في خدمة الجميع ال يضّر بأي جهة معينة، بل يذهب في اتجاه 
ب 

ّ
الحرص على صحة املواطن أوال والتوافق بين املهنيين، ثانيا ال أن يغل

جهة على أخرى ومرة أخرى واملناسبة شرط نؤكد بهذه املناسبة على أن 
بالدنا في حاجة اليوم إلى املجلس األعلى للصحة، يكون له الدور الفاعل 
فيما يخص مشاريع القوانين املتعلقة بهذا القطاع الحيوي وأن البرملان 
الوطن  لصالح  التشريع  ولكن  اللوبيات،  لفائدة  التشريع  دوره  ليس 
واملواطنين األيام املقبلة غتكون واحد املعركة كذلك ما بين األطباء 
جراحين األسنان وكذلك صانعي األسنان، هذه معركة كذلك ها هي 
جاّية ما بين الفئات، أما فيما يخص الضمانات واملكاسب املهمة التي 
يقال أن املشروع أتى بها لفائدة النظاراتيين ال سيما ما يتعلق بالتأكيد 
على إصدار نص تنظيمي باستشارة مع هيأة مهنيي أطباء العيون من 
جهة والنظاراتيين من جهة أخرى سيحدد بالضبط اإلختصاصات التي 
سيقوم به كل من أطباء العيون والنظاراتيون، فنحن نرى في فريقنا أن 
مثل هاذ اإلختصاصات يجب أن يحددها نص تشريعي لكي تكون ذات 
ضمانات قانونية واضحة وليست وعودا قد تتحقق وقد ال تتحقق ولنا 
تجربة مريرة مع كامل األسف مع وعود الحكومة في مجاالت عدة، لكل 
هذه اإلعتبارات سنصوت بالرفض على مشروع قانون 45.13 في إطار 

القراءة الثانية، تحية إليكم جميعا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم التجمع الدستوري للسيدة 
النائبة خديجة الزياني.

اونائبةلاوسي 9لخ يجةلاوزياني:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

تحية طيبة للجميع، لي الشرف الكبير أن أتقدم بإسم فريق التجمع 
الدستوري بهذه املداخلة أمام مجلسنا املوقر ملناقشة مشروع قانون 
رقم 45.13 الذي يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل 
الوظيفي، قراءة ثانية من بعدما أحيل من مجلس املستشارين، وإدخال 
تعديالت عليه نعتبرها في فريق التجمع الدستوري من األهمية بمكان، 
القطاعات  لجنة  أعضاء  بمجهود  أنوه  أن  يفوتني  ال  املناسبة  وبهذه 
اإلجتماعية بمجلس النواب في إخراج مشروع القانون هذا الذي يعّرف 
هذه املهن الصحية وشروط مزاولتها واألعمال الخاصة بها، ويتعلق األمر 
األعضاء ومقوم  استبدال  أجهزة  والنظاراتي وواضع  الطبي  باملروض 
السمع ومقوم البصر ومصحح النطق والنفساني الحركي ومدرب القدم.

في تنظيم املهن الطبية والشبه   45.13 القانون  وألهمية مشروع 
الطبية وتأثيرها على الرفع من الجودة الصحية والحفاظ على سالمة 
وإهتمام  كبيرة  إعالمية  تغطية  وما عرفه من  واملواطنات،  املواطنين 
رنا في 

ّ
املتتبعين لواقع الصحة في بالدنا محليا وإقليميا ودوليا، حيث نظ

فريق التجمع الدستوري العديد من املناقشات واللقاءات والجلسات 
مع املهنيين واألطباء من جهة واملسؤولين الحكوميين من جهة أخرى، 
املواطنين  وسالمة  صحة  تضع  توافقية  صيغة  إلى  للتوّصل  وذلك 

واملواطنات في الدرجة األولى فوق.

كل اعتبار وتر�ضي األطباء واملهنيين كذلك في هذا اإلتجاه خدمة 
ملصلحة املر�ضى.

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلقاونائباتلاملحترم ن،

إننا في فريق التجمع الدستوري نثمن ما جاء من تعديالت ملواد هذا 
مشروع القانون وذلك تجويدا للنص، والذي يتما�ضى مع التوصيات 
التي جاءت في البرنامج العالمي ملنظمة الصحة العاملية واملخطط اإلطار 
لألمم املتحدة، من أجل التنمية للفترة املمتدة ما بين 2021-2017، 
ومستخرجات إستراتيجية التعاون بين املغرب ومنظمة الصحة العاملية 
للفترة املمتدة ما بين 2017-2021، فنحن في فريق التجمع الدستوري 
نعتبر الصحة من القطاعات اإلجتماعية ذات األولوية الوطنية ومؤشرا 
القانونية  ترسانتها  تقوية  تستدعي  البشرية،  التنمية  مؤشرات  من 
بمجموعة من القوانين والضوابط للرفع من جودتها، كما أن القطاع 
يحظى بعناية ملكية خاصة مثله مثل باقي القطاعات اإلجتماعية األخرى 
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كالتعليم والشغل، حيث كان هذا القطاع موضوع العديد من الخطب 
لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في العديد من املناسبات.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

املتعلق  بالذكر شقه  وفيما يخص  عامة  بصفة  القطاع  هذا  إن 
يعرف  الوظيفي،  التأهيل  وإعادة  والتأهيل  الترويض  مهن  بمزاولة 
حالة من الفو�ضى والتدخل تضر بصحة املواطنين فكان البد من وضع 
ضوابط دنيا للحد من بعض املمارسات، وذلك من خالل نظام قانوني 
وضوابط ضّمنها هذا املشروع والتي تخص مزاولة هذه املهن من طرف 
القطاع الخاص على غرار املهن الطبية والصيدلة وباقي مهن الصحة 
املنظمة، ولقد عّرف مشروع القانون الذي بين أيدينا بكل مهنة من هذه 
املهن حسب الديبلوم الذي يؤهله لذلك كما حدد األهداف واملجاالت 
وشروط ممارستها والوظائف الخاصة بهؤالء املهنيين، في مصّنف تضعه 
اإلدارة بعد استشارة الهيأة املهنية الخاصة بهذه املهن واملجلس الوطني 
للهيأة الوطنية للطبيبات واألطباء، كما نص على العقوبات التي تتمثل 
في الغرامة أو الحبس في بعض األحيان أو كالهما أو سحب اإلذن بصفة 
مؤقتة أو نهائية على كل مخّل بالقواعد واألحكام القانونية الخاصة 
بمزاولتها، وال مانع من التذكير أن املشكلة األكبر اليوم في قطاع الصحة 
يكمن في توزيع املوارد البشرية على الجهات 12 للمملكة، باإلضافة إلى 
ضعف اإلستثمار والنقص املهول في أطره الطبية والشبه الطبية، لذا 
نرى في فريق التجمع الدستوري ضرورة اللجوء إلى حلول جذرية لتغطية 
الخصاص خصوصا في العالم القروي، بابتكار أساليب متماشية مع 
اإلكراهات الحالية كتنظيم قوافل طبية دورية تخص أطباء العيون 
والسمع والترويض وغيرهم، واللجوء إلى التعاقد مع املزاولين في القطاع 
مشروع  هذا  أن  نن�ضى  ال  أن  ويجب  الخصاص،  هذا  لسّد  الخاص 
القانون سيضبط ومن سلوكيات بعض العادات واملمارسات الصادرة 
من املواطنين واملواطنات في تعاملهم مع هذه املهن، لذا ندعو الحكومة 
إلى القيام بعمليات تحسيس والتوعية بشتى الوسائل لتصل إلى كل 

شرائح املجتمع بكافة فئاته سواء في املدن والقرى.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

ال يفوتنا في فريق التجمع الدستوري أن نلح على الحكومة عبر الوزارة 
الوصية على قطاع الصحة باإلسراع بإخراج النص التنظيمي املشار 
إليها في املادة الرابعة من هذا املشروع القانون، وذلك بعد التشاور مع 
كل املتدخلين والذي سيحدد األعمال الخاصة بكل مهنة من املهن، 
واألعمال التي ال يمكن لهؤالء املهنيين إنجازها إال بناء على وصفة طبيه أو 

تحت إشراف ومسؤولية طبية، وكما ندعو إلى ضرورة اإلسراع بتأسيس 
التأهيل الوظيفي في  الترويض والتأهيل وإعادة  الهيئة الوطنية ملنهي 
أقرب اآلجال كهيئة استشارية، كما هو منصوص عليها في املادتين 24من 
هذا مشروع القانون وكعضو في عمليات التفتيش الدورية عن طريق 
الحكومية  للسلطة  التابعين  املحليين  املفتشين  جانب  إلى  لها  ممثل 
املختصة كما هو منصوص عليه في املادة 24 من هذا املشروع القانون.

وفي الختام، بناء على أهمية التعديالت التي جاء بها مشروع القانون 
رقم 45.13 في إطار قراءة ثانية من مجلس املستشارين، فإننا في فريق 

التجمع الدستوري،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

مجلس  من  أحيل  كما  املشروع  هذا  على  باإليجاب  سنصوت 
تعالى  والسالم عليكم ورحمة هللا  اإلنصات  املستشارين، شكرا على 

وبركاته.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب الكبير قادة بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونائبلاوسي لاوكبيرلقاد9:

أشرفل علىل اوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بمزاولة  املتعلق   45.13 رقم  القانون  مناقشة مشروع  في  والتعادلية 
مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في قراءة من ثانية، 
وهو املشروع الذي يهدف إلى تحديد القواعد القانونية الخاصة بمزاولة 
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص على 
غرار املهن الطبية والصيدلية وباقي املهن املنظمة، وإذا كنا في الفريق 
اإلستقاللي مؤمنون بأن تنظيم املهن وتأطيرها قانونيا يعتبر في جوهره 
مدخال للنهوض بأوضاع ممارسيها وفتح آفاق كبيرة لتطويرها وتجويد 
خدماتها املقدمة للمواطنين، فإننا نعتبر أيضا أن هذا العمل ينبغي أن 
يتم في إطار من التشاور الواسع بين مختلف املهنيين، فالقانون هو تعبير 
عن إرادة جماعية للتنظيم والتطوير بما يجعله فيصال بين مكونات 

املجتمع ومنظما لعالقاتها.
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ضعف  كبير  بأسف  نسجل  اإلستقاللي  الفريق  في  فإننا  وعليه   
النص  هذا  إعداد  في  الحكومة  اعتمدتها  التي  التشاركية  املنهجية 
القانوني، حيث غّيب التشاور مع مختلف املهنيين املعنيين بمقتضياته، 
وهو ما جعل مناقشته في مختلف املراحل لحظة توتر بين فئات مهنية، 
كان من املفروض أن يكون الرابط بين عملها هو التكامل والتعاون ال 

التطاحن والتنافر.

اوسي لاورئيس،

قيد  القانون  دراسة مشروع  اإلستقاللي خالل  الفريق  لقد عمد 
الفئات  مختلف  على  اللي  اإلنفتاح  إلى  ثانية  قراءة  في  اليوم  الدرس 
املهنية املعنية بمقتضياته، حيث عقد الفريق سلسلة من اإلجتماعات 
التي خصصت لإلستماع ملختلف وجهات نظر مختلف املهنيين سواء 
والنطق  والبصر  السمع  مقومي  أو  النظاراتيين  أو  الطبيين  املروضين 
أو األطباء سواء منهم األخصائيين أو هيئتهم الوطنية، وهي اجتماعات 
واإلشراك  التشاور  غياب  أنتجه  الذي  العطب  بامللموس  كشفت 
والتشاور الذي كان من آليات اإلعداد الجيد لهذا القانون، والتي ينبغي 
أن ترفق دائما بدراسة لألثر تنطلق من مخرجات وخالصات اإلنصات 

باعتباره يمثل الديمقراطية التشاركية.

اوسي لاورئيس،

ال يخفى عليكم حجم الخالف الذي خلفه هذا املشروع ومختلف 
التعديالت الحكومية التي جاءت به خاصة لدى فئة النظاراتيين وأطباء 
العيون، وهي لألسف الشديد نتيجة حتمية ومنتظرة لتغييب الحكومة 
لإلشراك والتواصل، وهو تقاطب يسري على عدد من الفئات املهنية بل 
ويعبر عن عجز الحكومة في امتصاص الحراكات املجتمعية املختلفة، وال 
بد من اإلشارة هنا إال أن هذه الزوبعة خلقتها التعديالت التي جاءت بها 
الحكومة خاصة على مستوى املادة 6 ألنها تطرقت فقط لفئة املبصريين 
وفئة األطباء دون التطرق ملختلف الفئات األخرى من املهنيين، وبالتالي 
خلقت مشكل أساسيا كان هو السبب في هذه اإلحتجاجات وفي هذه 
الخالفات، ألنه كان باإلمكان تجاوز هذه املادة إما أن تكلم عن جميع 
املهن و عن جميع الفئات املعنية بهذا النص القانوني، أو ال نثير هاد 
اإلشكالية التي تهم فقط املبصريين واألطباء ألن هؤالء كان متعايشين، 
املبصري  إلى  يوجهه  الذي  هو  الطبيب  إلى  يذهب  ملا  املواطن  فكان 
الطبيب  إلى  يوجهه  الذي  هو  املبصري  إلى  تدهب  عندما  واملبصري 
والعكس صحيح، وكما قالوا اإلخوان سابقا ألن بعض الجهات ال تتوفر 
على أطباء أخصائيين خاصة األطباء العيون، وبالتالي كان املبصري هو 
الذي يقوم بهذا الدور، وهو الذي يساعد املواطنين في املناطق النائية 
التي بعضها ال يتوفر على طبيب ال في القطاع الخاص وال في القطاع 
العام للقيام بهذه املهمة، وإذا كنا في الفريق اإلستقاللي مقتنعون أن 
املقتضيات التي جاء بها هذا املشروع والذي سبق وتقدمنا ب 14 تعديال 
عليه في قراءته األولى ستمكن من تنظيم أكثر لهذه املهن الشبه الطبية، 
ل في جوهره آلية قانونية لتعزيز مواكبة 

ّ
فإن طموحنا كان يمتّد ليشك

هذه املهن التي قدمت خدمات متعددة للمواطنين بما يحفظ الصحة 
العامة و يضمن الجودة، وهو طموح نعتبره أنه يستوجب إرادة حكومية 
إلقرار سياسة مواكبة لهذه املهن تنطلق من تكثيف برامج التكوين 
ملعايير  تستجيب  بيداغوجية  تحمالت  دفاتر  وفق  املستمر  والتكوين 

الجودة والتكوين الجيد للكفاءات الشابة املمارسة لهذه املهنة.

من  الفئات  هاته  حقوق  بضمان  نطالب  ما  بقدر  فإننا  وبالتالي 
املهنيين فإنه في نفس الوقت نطالب الحكومة بالقيام بمواكبة هذه 
ت التي يشتغل بها 

ّ
املهن وبإصدار أو إجراء املراقبة الواجبة على املحال

هؤالء ألنه يجب أن نحافظ كذلك على جودة الخدمات التي تقدمها 
هاته املحالت، ثم هناك إشكالية أخرى خاصة فيما يتعلق باملادة 53 
ألن املادة 53 فعال جاءت لتخلق مشكال جديدا بالنسبة للجميع، ألنها 
بدال من أن تبقى األمانة العامة هي املسؤولة عن تقديم املوافقة على 
هذه الترخيصات أصبحت اآلن إرادة وال نعرف من هي هاته اإلرادة ألن 
غير محددة، كما أن املشكل يطرح كذلك بالنسبة للذين يشتغلون حاليا 
برخص البعض فيها ال يتوفر على رخص وبالتالي كما أننا نقول استمرو 
في هاذ العمل دون قيام الحكومة بواجبها وبالتالي فإن الفريق اإلستقاللي 

لعدم إقتناعه بهذا القانون سيصوت باالمتناع، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة ليلى أحكيم بإسم الفريق الحركي.

اونائبةلاوسي 9لويلىلأحكيم:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،

اوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

نظرنا  وجهة  إلبداء  الحركي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
وموقفنا من هذا املشروع قانون الذي نتدارسه اليوم والذي يكت�ضي 
طابعا خاصا، باعتباره ينظم مجاال مهنيا تتباين فيه وجهات النظر بين 
مختلف املهنيين الذين يشملهم هذا النص التشريعي، فنحن اليوم أمام 
إنتاج قاعدة قانونية ستكون بعد اعتمادها من طرف املؤسسة قاعدة 
عامة ملزمة وإجتماعية وقاعدة سلوك حسب خصائص هذه القاعدة 
القانونية، ومن هذا املنطلق فإن املقاربة التشريعية يجب أن تسير في 
هذا اإلتجاه حتى يتحقق ضمان تنظيم املهن التي يستهدفها القانون من 

جهة وضمان حقوق املجتمع من جهة أخرى.

وإذا كنا في الفريق الحركي نؤكد على أهمية هذا املشروع التشريعي 
فإننا في املقابل نؤكد على ضرورة استحضاره ملصلحة املواطن، فنحن 
ال نرجح كفة جهة مهنية على أخرى وال نريد أن يستغل هذا املشروع ذو 
الحمولة اإلجتماعية من قبل بعض الهيئات ألغراض انتخابوية ضيقة، 
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فمهن الصحة هي مهن متكاملة ومتناغمة ومتداخلة فيما بينها ، وكلها 
مهن وطنية يضطلع بها مواطنون مغاربة، لذا نهيب بكم، السيد الوزير، 
إعمال الحكمة في هذا امللف حتى على تتم إثارة الفتنة والتطاحن بين 
املهنيين ما يستوجب منا جميعا استحضار مصلحة املجتمع التي تبقى 
أساسية في البدء واملنتهى، فالسند الذي بررت به الحكومة التعديالت 
التي طالت هذا املشروع بمجلس املستشارين، وخاصة املادة ستة منه 
على اعتبار أنها استندت إلى معايير علمية وتجارب مقارنة، لكن هذه 
املقارنات ركزت فقط على املهن ولم تتأسس على مجاالت التطبيق، 

ونعني بذلك املناطق النائية واملناطق القروية واملناطق الجبلية.

الصحة  منظمة  توصيات  تستحضر  لم  الحكومة  فإن  ولإلشارة 
العاملية التي تدعو إلى تكوين تقني مهنيي الصحة، خاصة فيما يخص 
سلة  من  اإلستفادة  من  املناطق  هذه  ساكنة  لتمكين  البصر  قياس 
في  الطبية  التغطية  فيها  تعتبر  التي  املناطق  ، هذه  الطبية  العالجات 
العديد من التخصصات ضعيفة جدا أو منعدمة، وهنا، السيد الوزير، 
غادي نهدر لكم على الريف اللي أكيد أنكم كتعرفوه فين جا، ولكن ما 
كتعرفوش املعاناة ديال الساكنة دالريف وغادي نخص هنا تمسمان 
السيد  املناطق،  هاد  ذلك،  غير  إلى  وكرونة  والدريوش  الطيب  وبن 
دالسوايع   4 البصر كيضربو  يديروا قياس  بغاوا  إيال  الناس  الوزير، 
باش يهبطو للناظور، الناظور اللي فيه 2 ديال les.ophtalmos واللي 
ما كيخدموش السيمانة اللي كاينة، هاد املناطق اللي كتوصل مليون 
نسمة، كما أن التغطية الصحية في مجموعة من الجهات تعتبر منعدمة 
التي تصدر عن املندوبية السامية للتخطيط، وبالتالي  بدليل األرقام 
فهذا واقع إجتماعي ومجتمعي ضاغط جدا، وكلنا يعي جيدا مستوى 
إمكانيات ساكنة املناطق الجبلية والقروية ومنسوب الفقر الذي يعم 
فيها، وبالتالي فإننا نتواجد اليوم أمام حلين إثنين؛ إما أن يكت�ضي التشريع 
صبغة الشمول والتوازن بين املهن واملجاالت الترابية، وهو مع األسف لم 
نصل إليه إلى حد الساعة، وإما أن تتدخل الحكومة عن طريق إجراءات 
تنظيمية لضمان حق كل املواطنين املغاربة في العالج الذي يعتبر حقا 
دستوريا ال جدال فيه، فإقرار النصوص التشريعية أمر هام جدا، ال 
سيما إذا تعلق األمر بتنظيم املهن، ولكن هذه النصوص القانونية يجب 

أن تكون مبنية على استحضار األثر املحتمل واملواكبة الفعالة.

وفي هذا الصدد نطرح التساؤل التالي: هل ستوفر الحكومة غدا 
بعد دخول هذا املشروع حيز التنفيذ العدد الكافي في أطباء العيون 
في املستشفيات العمومية أو في القطاع الخاص أو في مختلف مناطق 
اململكة؟ هل ستتم مراعاة تكاليف العالجات بالنسبة للساكنة املعوزة 
والفقيرة؟ كيف ستتعامل الحكومة مع الطرف اآلخر أي املبصاراتيين 
والنظاراتيين وكافيين وأيمي منهي الصحة ال سيما أنه لكن ستة في املرا 
في هذا امليدان ويتحملون الناس مسؤوليات اجتماعية ويوفرون فرص 
الشغل بل هم طرف من هذا املجتمع، الذي يستدعي منا أخذ أوضاعهم 

بعين اإلعتبار باعتبارهم مواطنون مغاربة.

معالجة وضعيات  تتم  بأن  نتمنى  الرئيس،  كل حال سيدي  على 
املهنيين في قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية متوازنة تضمن حقوقهم 
من جهة وتضمن كذلك حقوق املجتمع، معتبرين بأن تأسيس مجلس 
وطني للصحة يضم مختلف املتدخلين في القطاع واملهنيين يتأسس على 
مقاربة تشاركية، يكون مجاال للتحاور والنقاش في أفق إيجاد حلول 
نهاية  في  الهدف  إطار متجانس ومتوازن، ألن  في  املهن  عامة ملختلف 
املطاف هو مصلحة املجتمع ومن خالله املصلحة العليا للبالد، شكرا 

لكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

اوسي لاورئيس:

للسيدة  الكلمة  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
النائبة فتيحة سداس.

اونائبةلاوسي 9لفتيحةلس اس:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب أن أتدخل ملناقشة 
والتأهيل  التمريض  بمزاولة مهن  املتعلق   13.45 مشروع قانون رقم 
وإعادة التأهيل الوظيفي، هذا املشروع الذي يندرج ضمن اإلصالحات 
التشريعية التي يعرفها قطاع الصحة والتي من شأنها أن تعزز الترسانة 
القانونية الهادفة إلى تقنين وتطوير املنظومة الصحية ببالدن، تفعيال 
ملقتضيات الدستور 2011، وخاصة منه الفصل 31 الذي ينص على 
الحق في العالج والعناية الصحية، خصوصا وأننا أكدنا دائما كفريق 
اشتراكي على ضرورة اعتماد املساواة بين املواطنات واملواطنين، تطبيقا 
واألجرأة  األساسية  الصحية  التغطية  وتقوية  للجميع  الصحة  ملبدأ 
الفعلية لحق الجميع في ولوجها، مع إعادة النظر في الخريطة الصحية 
وعقلنتها والعمل على التوزيع العادل للموارد الصحية، بما يستجيب 
ملبدأ العدالة املجالية ويحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، 
وبإسم الفريق اإلشتراكي أطلب منكم السيد الوزير اإلنصات إلى مختلف 
الفئات املهنية ومواكبتها لحل كل اإلشكاالت املطروحة بالنسبة لهاته 
املهنة، وأيضا املشاكل املختلفة التي يعرفها املهنيون والتي من املفروض 
ها، لقد ورغم ذلك ال يسعنا 

ّ
أن تكون الوزارة الوصية حريصة على حل

كفريق اشتراكي إال أن ننّوه بهذه النصوص التشريعية التي تطمح إلى 
تجويد مزاولة هذه املهن من خالل وضع قواعد محددة والتأكيد على 
احترام القواعد املنصوص عليها، حول أماكن املزاولة وأيضا ما يتعلق 
باملراقبة املهنية مع التأكيد على النص التنظيمي الذي من خالله تتم 

ممارسة عمليات املراقبة.

ونعتبر في الفريق اإلشتراكي أن احترام القانون املنصوص عليه ملزاولة 
هذه املهن نقطة أساسية ومهمة للحد من اإلختالالت والتجاوزات التي 
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تقع على أرض الواقع، ونعتبر أن التنصيص على إحداث جمعية وطنية 
إليها  القانون ويعزى  املعنيين تسهر على تطبيق  فيها إشراك كل  يتم 
تأطير والتكوين واملراقبة والتدبير ذات أهمية كبرى لتفادي اإلختالالت 
املختلفة، وكذلك نعتبر أن مسألة النيابة التي وردت في النص أساسية 
وكذلك تحديد املدة والتي من خاللها تحدد مهام واختصاصات كل فئة 

لحل لكافة اإلشكاالت املطروحة.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

إننا في الفريق اإلشتراكي سنصوت باإليجاب على هذا املشروع الذي 
ال يقل أهمية عن باقي املشاريع التي تهم هذا القطاع الحيوي ببالدنا، 
والذي عرف ويعرف تطورا متنوعا وسريعا وأيضا في بعض مشاكله 
تتم  أن  أساس  على  طبية  والشبه  الطبية  املهن  مجمل  وفي  الكبرى 
مواكبة األجرأة لكل النصوص التنظيمية في أفق منظومة صحية شاملة 
وبجودة عالية و بكفاءات وطنية طبية وشبه طبية، هدفنا األسمى هو 
تنفيذ قسم أبي قراط واحترام القوانين الجاري بها العمل في هذا املجال 
الحيوي والذي يعرف كما قلت مشاكل عدة تتطلب منا جميعا أن 
نسعى إلى حلها، نحن كنواب بالتشريع وأنتم كحكومة تنفيذية بتنفيذ 
إلتزاماتكم في هذا املجال، شكرا السيد الوزير شكرا السيدات والسادة 

النواب.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب رشيد الحموني.

اونائبلاوسي لرشي لالحم ني:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

ورؤساء  النواب  مجلس  ومكتب  الرئيس  السيد  كنشكرو  اليوم 
الفرق ندوة الرؤساء اليوم اللي برمجت مداخالت فهاذ القانون اللي 
عرف واحد الجدل واحد النقاش ال في وسائل إعالم ال داخل البرملان 
من أجل توضيح بعض األمور، املسألة األولى هاذ القانون 13.45 هو 
كيعني مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ولكن البد 
من يعني التذكير باملسار ديال هاذ القانون ألنه مهم، هاذ القانون جا 
للبرملان في شهر 12، 2015 تم التقديم ديالو داخل لجنة القطاعات 
االجتماعية، شهر 12، 2015،في شهر 2، 2016، وافق املجلس باإلجماع 
على كما عّدلته اللجنة على هذا القانون، مجلس املستشارين وافقت 
اللجنة بعد املوافقة افي شهر 5، 2016، وافقت اللجنة باإلجماع وتم رفع 

القانون إلى الجلسة العامة، ولكن كان طلب ديال واحد الفريق محترم 
هو فريق األصالة واملعاصرة داخل مجلس املستشارين بإرجاع القانون 
ش نتهمو 

ّ
إلى اللجنة ووافق املجلس باإلجماع، هنا بهاذ الطلب ما يمكنا

الفريق املحترم بأنه تعرض لضغوطات خارجية، ألن عندنا نية حسنة 
ألن كان يمكن محّق ومن بعد تبّين بأن فريق األصالة واملعاصرة ما�ضي 
الحكومة فريق األصالة هو اللي طلب إرجاعه للجنة من أجل مزيد من 
ألن  املناسبة  بهاذ  وكنحّييه  استجابت  الحكومة  بعد  ومن  التدارس، 
بّزاف ديال األمور من بعد الحكومة استجابت ودارت لجنة  تداركنا 
تقنية لجنة تقنية من أجل التمحيص فهاذ القانون، وفي شهر 3، 2019، 
وافقت اللجنة باإلجماع على املقترحات ديال اللجنة التقنية التعديالت، 
ولكن أغفلت تعديل جبتو هاديك اللجنة التقنية ما نقولش عالش ألن 
ربما تبدل الرئيس في ديك اللجنة، الحكومة هداك التعديل ديال اللجنة 
التقنية رفعاتو الجلسة ما�ضي تعديل حكومي والتقرير موجود في مجلس 
املستشارين على هاد الحقائق باش ما نغلطوش األمور نقولو الحقائق 
كما هي ففي الشهر 6 2019 وافق املجلس على املشروع وتم اإلحالة 
ديالو ملجلس النواب لقراءة ثانية منين جانا لقينا بالفعل أن في البرملان 
بحكم أن املشروع استغرق سنة فقط وكان في نهاية الوالية 2016 ما 
عطيناهش الوقت الكافي كلنا نعترفو بأن كاين أخطاء عالش؟ ألن أوال 
املغالطة اللي خرجت بأن هاد القانون ديال املبصاريين هاد القانون فيه 
9 ديال املهن ما�ضي ديال املبصاريين النقاش وال كاين غير املبصاريين كان 
فيه 9 بال ما نذكر ألن ذكروها املتدخلين قبل مني، كذلك في اللجنة ثمنا 
تعديالت اللي جات ألن فيها مجموعة ديال املزايا األولى أن كاين كيروجو 
داخل الصحافة بأنه مجرد التصويت بهاد القانون املبصاريين غيتمنعو 
من قياس البصر وهو ما�ضي صحيح وكنتحد يجبد لي نص ديال املنع 
ياك القانون كاين يجبد لي نص كيدل املنع في القانون في املادة 4 كتقول 
بأن يمارس هاد املنهي في 3 ديال الحوايج األول بالوصفة الطبية الثاني 
تحت إشراف طبيب ثالثا في املهام املنوطة به اللي غادي تحدد املصنف، 
وهاد املصنف ما يمكنش غادي تكون القانون ألن 9 د املهن غادي كل 
مهنة نبقاو نحدو شنو هاد املصنف غادي يتحدد بيعني بنص تنظيمي في 
املادة األخرى جات اعطات جوج ديال الضمانات الضمانة األولى وهذا 
التعديل ديال املستشارين الضمانة األولى أن غادي يكون بنص تنظيمي 
قبل النص األول كانت بمرسوم أو يعني قرار ديال الوزير النص التنظيمي 

يعني فيه الحكومة في شخص األمانة العامة للحكومة.

وكانت  لألطباء  الوطنية  الهيأة  مع  بتشاور  هي  الثانية  الضمانة 
الوطنية  الهيئة  املستشارين  في  اللي جات  الجديد  السابق  النص  في 
للمهنيين من قبل كان كيتحدث على جمعية إن وجدت يعني يمكن 
اإلدارة إيال ما كانش الجمعية يمكن لها دير القرار دابا كيلزمها ما يمكن 
لها تخرج نص تنظيمي حتى تكون الهيئة ديال املهنيين والهيئة عندها 
استقاللية وعندها يعني وضعية اعتبارية واش هاد ال�ضي هاد ال�ضي ما 
كانش الفضل في الفريق املحترم باش رجع فين هي الضغوطات الحكومة 
عطات لجنة تقنية وجابت هاد املقترحات كذلك بالنسبة املادة 53 
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املادة 53 يمكن ما قريناهاش مزيان أو ال في مضغة ما تقراش غانعاود 
نقراهاجاية في أحكام مختلفة كتقول تعتبر املوافقة املمنوحة من قبل 
األمين العام للحكومة هاد األمين العام الحكومة بدلناه احنا باإلدارة هذا 
هو عالش وغادي نجي عالش قبل تاريخ نشر هذا القانون قصد مزاولة 
املهن املنصوص عليها من هذا القانون صالحة وتعد بمثابة إذن مزاولة 
املهن ألن قبل هذا القانون كاينين الناس كيمارسو املهن اللي ما عندوش 
ديال األمانة العامة الحكومة نحرموه وطول حياتو كيسترزق من هاديك 
املهنة وعندو كفاءة احنا كنهدرو القانون غيكون ابتداء غيطبق ابتداء 
من تاريخ الصدور ديالو غتكون ضروري طبق القانون وبشهادة ويكون 
عندو دبلوم أما املهن األخرى كان كيعطيها لو القايد كتعطيها لو العمالة 
وكيمارس هاد املهنة يعني هاد الناس ما يمكنش لهمش يتحاربو في عملية 
انتقالية من أجل حددو هاد السيد والنية ديال الحكومة كانت قبل 
ما يجي هاد القانون بسنة ونصف راسلت وزارة الداخلية بمنع جميع 
الرخص اللي غادي يتعطى ألن كاين قانون فين هي الضغوطات فين هو 
هاد يعني هاد التأثير على الحكومة، شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة 

النواب.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض املادة 3 
كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس السيد بووانو كاين 2 ديال السيدات محترمات اللي 
 ما كاينين �ضي حتى حّد ما كاين اليوم كل �ضي اإلجماع في 

ّ
كيحسبو ... ال

بعض املواد في بعض املواد، أنا غادي نعطي النتيجة، نعاود التصويت؟ 
ما كاين أي نراجع إيال فهمت مزيان.

املعارضون:

أنا في املادة الثالثة تطبيق املادة:

املوافقون: 100

املعارضون: 31

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس ال�ضي بووانو 2 إضافيين،

املوافقون: 102

املعارضون: 31

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 102

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 غير واردة )املادة 6 ( بالنسبة للتعديالت التي تمت مناقشتها في 
ّ
ال

إطار اللجنة، املادة 7 أعرضها للتصويت:

املوافقون:

هذا إغفال موجه من طرف اإلدارة، املادة 6 أعرضها للتصويت:

املوافقون: 90

املعارضون: 32

املمتنعون: 12

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

آه السيد الرئيس دايزا دايزا

املوافقون: 90

املعارضون :32

املمتنعون: 12

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 134

املعارضون: ال أ حد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 102

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 102

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 102

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد
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املادة 22 أعرضها للتصويت:

املوافقون: 134

أنا كنت أعتقد بأن العين تجمع فأصبحت اآلن تفرق؛

اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:

املعارضون:

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

التعديل األول التعديل الثاني 44 السيدات والسادة النواب الذين 

يعارضون التعديل الثاني

املوافقون بالنسبة للتعديل الثاني؟ 90

املادة 56 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

اإلجماع،

املعارضون: عفوا عفوا،

املوافقون: 102

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 

صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 90

املعارضون: 32

املمتنعون: 12

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة 

مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في قراءة ثانية له، 
شكرا للسيد الوزير شكرا للسيدات والسادة النواب رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلاوسابذةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ:الثالثاء23 ذي القعدة 1440ه )26يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعة وخمسة دقائق ابتداء من الساعة الثالثة مساء 
والدقيقة الخامسة والخمسين.

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على:

مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية؛ .-

مقترح قانون بتتميم املادة 430 من قانون املسطرة املدنية  .-
كما تم تغييره وتتميمه.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

السيد الوزير وأضيف السيد الوزير املحترم، خالفا ملا اعتدت عليه، 
فأنت محترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

نظرا للغياب، نظرا للغياب الذي أصبح ظاهرة مزمنة كما نعلم 
جميعا، فقبل أن نشرع في جدول أعمال هذين الجلستين التشريعيتين، 
عشنا في اليومين األخيرين حادثا أليما الذي عرفه إقليم الحوز، وذلك 
من جراء السيول والفيضانات ببعض األودية والذي تسبب في وفاة 

عدد من املواطنات واملواطنين.

وأصدق  التعازي  بأحر  نتقدم  جميعا،  وبإسمكم  املناسبة  وبهذه 
ويسكنهم  يرحمهم  أن  تعالى  من هللا  راجين  املتوفين،  لذوي  املساواة 

فسيح جنانه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أدعوكم السيدات والسادة النواب لقراءة الفاتحة.

ِحيِم. ْحَمِنلاورَّ ِهلاورَّ
َّ
ِبْسِملاول

}اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َماِلِك َيْوِم الدِّيِن إِيّـَاَك 
َنْعُبُد وَإِيّـَاَك َنْسَتِعيُن اْهِدنـَا الصِّرَاطَ اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت 

َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الضَّالِّيَن{
العزة عما يصفون وسالم على املرسلين  آمين، سبحان ربك رب 

والحمد هلل رب العاملين.

اوسي لاورئيس:

اوسي لاو 1ير،لمرحبالبك.

يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين تخصص الجلسة األولى 

للدراسة والتصويت على مقترحي قانونين والثانية للدراسة والتصويت 
جدول  األولى  الجلسة  يخص  فيما  الجاهزة،  القوانين  مشاريع  على 
أعمالها يتضمن مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية، وكذلك 
430 من قانون املسطرة املدنية كما تم  املادة  بتتميم  مقترح قانون 

تغييره وتتميمه.

فيما يخص مقترح قانون املتعلق بإحداث القناة البرملانية، أود أن 
أشكر السيد رئيس اللجنة وكذلك السيدات والسادة النواب أعضاء 
املكتب وأعضاء اللجنة، وكذلك السيد الوزير، رغم بعض اإلكراهات 
القانون،  مقترح  مقدمي  فالكلمة ألحد  الشكلية،  أقول  وأنا  الشكلية 
عفوا  عفوا،  األنصاري،  الواحد  عبد  الرئيس  للسيد  الكلمة  وأعطي 

يساري ينبنهي خالفا للعادة، السيدة األمينة تفضلي.

اوسي 9لأسماءلاغالو لأمينةلاملجلس:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

شكرالاوسي لاورئيس،

توصلت رئاسة املجلس بقرار من املحكمة الدستورية في شأن تجريد 
السيد عبد الرحيم عثمون املنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن 
الدائرة اإلنتخابية املحلية خريبكة -إقليم خريبكة من صفة عضو بهذا 
املجلس، وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله مع دعوة املترشح 
الذي ورد إسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب 
من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ألحكام املادة 90 من 

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيدة األمينة، السيد الرئيس، ال�ضي عبد الواحد األنصاري.

اونائبلاوسي لعب لاو اح لاألنصاري:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي ينلاو 1يرينلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

أقدم  أن  الحقيقة،  في  املجلس  مكونات  مختلف  باسم  يسعدني 
مقترح القانون املتعلق بإحداث القناة البرملانية، أو مقترح القانون عفوا 
التقدم  بأن  البرملانية، ألقول  القناة  بإحداث  املتعلق  القانون  مقترح 
الذي عرفته املمارسة الديمقراطية على الصعيد الدولي وما سجلته من 
تعاظم لدور البرملانات كفضاء للحوار والنقاش، أملى على البرملان املغربي 
الديمقراطية  التحديات واإلنتظارات واملقاييس  أن يكون في مستوى 
العاملية منخرطا في القضايا الكبرى لبالدنا، هذه التحديات واالنتظارات 
فرضت ضرورة مؤسساتية على البرملان املغربي، ألزمته بعدم تجاهل 

الوظيفة اإلعالمية البرملانية لعدة أسباب:



7ي58 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( 

- أوال: إن اإلعالم اليوم هو عالم اإلتصال والتكنولوجية، وحضور 
إعالمية،  لرؤيا  وامتالكها  اإلعالم  مستوى  على  التشريعية  املؤسسة 
أصبح أمرا ضروريا يلزم معه البرملان املغربي بضرورة التوفر على صورة 

يظهر بها من جهة، ورسالة واضحة يشتغل عليها من جهة أخرى؛

- ثانيا: املنافسة التي تواجهها البرملانات في العالم اليوم على مستوى 
مصدر املعلومة، أصبحت على أشدها وتضعف من اإلمكانيات املتاحة 

ملمارسة مهامها الدستورية؛

- أيضا إن السبب األهم والذي يجعل من اإلعالم ضرورة ملحة 
للبرملان، هو أن هاد األخير يتعرض لشتى أنواع االنتقادات حول قلة 

الفعالية، وعدم االنتظام في العمل وما إلى ذلك.

وحيث أن صورة البرملان املغربي املوقر، ما انفكت تعاني من هذه 
في  قوة  ويشكل  حضورا  أكثر  أصبح  أنه  من  الرغم  على  اإلنتقادات 
آداء الدور املنوط به، واملتمثل في مهامه التشريعية والرقابية وتقييم 
معظم  ينظر  ولألسف  لكن  والدبلوماسية،  العمومية  السياسات 
املواطنات واملواطنين إلى أن أعضاء البرملان إنما يعملون في كثير من 
هو  أكثر  يؤسفنا  وما  أجندة سياسية صرفة،  لخدمة  األحيان فقط 
تعزز  البرملانية  لألنشطة  أنواعها  بمختلف  اإلعالمية  التغطية  أن 
هذه هذه الصورة النمطية لدى عموم املواطنين، والتعاطي مع هذه 
الظاهرة املتمثلة في النظرة السلبية اتجاه العمل السيا�ضي وممارسة 
الديمقراطية البرملانية والتي تتغدى من عدم اإلطالع على حقيقة األدوار 
التي يقوم بها البرملان، لذلك ووعيا من املؤسسة التشريعية بأهمية تعزيز 
اإلنفتاح والتواصل اإليجابي مع محيطها، وخصوصا املواطن املغربي، 
وبعد تفكير عميق ونقاشات مع مختلف الفاعلين واملتدخلين اآلخرين، 
تم اإلقتناع بضرورة إحداث إعالم برملاني مؤهل يصل إلى كل شرائح 
املجتمع تلعب فيه املؤسسة التشريعية دور املنصت لصوت املواطنات 
التعبير عن  واملواطنين، مع اإلبقاء على مهامها األساسية املتمثلة في 

تمثيلهم وخدمة املصلحة العليا العامة للوطن.

باإلعالم  املقصود  أن  إلى  وعطفا على ما سبق، البد من اإلشارة 
البرملاني املنشود هواإلعالم الذي يبرز املهام املنوطة باملؤسسة في مجال 
التشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية، باإلضافة إلى ممارسة 
الدبلوماسية البرملانية التي يساعد على فهم الوظائف واملهام التي تقوم 

بها املؤسسة التشريعية.

اوساد9لالحض ر،

اوزميالتلقاوزمالءلاونائباتلقاون ابلاملحترم ن،

ال يخفى عليكم أن التفكير في اإلعالم البرملاني وذلك بإحداث القناة 
البرملانية راود البرملانيين منذ أكثر من 30 سنة، واليوم وبتضافر جميع 
الجهود والتنسيق مع مختلف املعنيين من حكومة واختصاصيين في 
القطاع، وبتنسيق مع مجلس املستشارين وبمنطق التشاور والحوار 
بين الرئاسة ومختلف مكونات املجلس يرى هذا املشروع النور بعد 

التصويت عليه في لجنة الثقافة والتعليم واإلتصال.

رئيسا  املختصة  للجنة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  املناسبة،  وبهذه 
ومكتبا، ولكل السيدات والسادة أعضاء اللجنة على مساهمتهم القيمة 
القانونية واللغوية  التي أغنت نص املقترح، وذلك بتجويد الصياغة 
له وإغناء مضامينه وجعله في املستوى الذي نطمح إليه جميعا وهو 

إحداث آلية لتواصل البرملان مع محيطه الخارجي.

يأتي هذا املقترح إذن ليؤسس ملرحلة جديدة في اإلعالم والتواصل 
التشريعية،  املؤسسة  أنشطة  كل  وتغطية  وتحليل  املعلومة  ونقل 
والتفاعل من خاللها مع كل قضايا املواطنين، بغية اإلسهام في إرساء 
من  مهمة  مرحلة  في  اآلخر  والرأي  الرأي  الديمقراطية وعرض  أسس 
مراحل العمل البرملاني، وخاصة أشغال اللجن الدائمة والعمل داخل 
الفرق البرملانية وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل، باإلضافة 
التواصل مع املحيط  إطار  في  البرملانية اإلستراتيجية  القناة  أدوار  إلى 

الخارجي وذلك عبر:

- تعريف املواطنات واملواطنين بمهام البرملان الذي يجسد إحدى 
السلط الثالث في الدولة، من خالل عمله التشريعي والرقابي للجهاز 

التنفيذي داخل اللجن والجلسات العامة؛

- إقناع املواطنات واملواطنين بأهمية دور املجلسين ودور أعضائهما 
في ترسيخ الحكامة الديمقراطية وتوازن السلط بما يضمن لهم الدفاع 

عن مصالح مختلف مكونات املجتمع املغربي؛

- جعل البرملان الفضاء املتميز لكل الحوارات والنقاشات البناءة، 
الندوات  تنظيم  من خالل  أو  الدائمة  البرملانية  اللجان  داخل  سواء 
السياسات  تقييم  أو  البرملاني  العمل  ودعم  تطوير  تهم  التي  الفكرية 

العمومية وتفعيل العمل الدبلوما�ضي؛

املؤسسة  على  بسهولة  التعرف  من  واملواطن  املواطنة  تمكين   -
البرملانية وأدوارها؛

- الرفع من فرص تواصل السيدات والسادة النواب واملستشارين 
نقل  بأكملها ومصالحها من خالل خلق مواعد قوية عبر  واملؤسسة 
وتغطية النقاشات الحقيقية والفعالة داخل اللجن البرملانية الدائمة 

أثناء مناقشتها ملضامين العمل، سواء التشريعي أو الرقابي؛

- تكثيف حضور املؤسسة وتقريبها من الشباب والنساء خصوصا، 
وذلك للمساهمة في مجال التربية على الديمقراطية واملواطنة إلى جانب 

املتدخلين اآلخرين في املجال وذوي الصلة؛

في  املشاركة  قاعدة  وتوسيع  التعددية  مبدأ  تعميق  في  اإلسهام   -
الحياة السياسية، وذلك عبر برامج حوارية ووثائقية املفروض تقديمها 

في هذه القناة؛

الحكامة  ومجالس  الدستورية  املؤسسات  على  البرملان  انفتاح   -
وهيئات املجتمع املدني؛

اللجان  داخل  البرملانيين  للسادة  واملضني  الجاد  العمل  إبراز   -
ومختلف أنشطتهم ومهامهم األخرى.
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إن مقترح القانون الذي بين أيديكم هو ثمرة جهد جماعي من جميع 
نيابية ولجينة فرعية  مكونات املجلس وأجهزته رئاسة ومكتبا وفرقا 
ولجنة مختصة معنية، إلى أن وصل ملا هو عليه اآلن في إطار املصادقة 
داخل الجلسة العامة، حيث قدم هذا املقترح متضمنا تقديما و18 

مادة موزعة على أربعة أبواب وهي :

الباب األول : اإلسم واألهداف.

الباب الثاني: أجهزة اإلدارة والتسيير.

الباب الثالث : التنظيم املالي.

الباب الرابع: أحكام عامة.

تلكم هي أهم الغايات من إحداث القناة البرملانية التي ستكون على 
شكل شركتين األولى ملجلس النواب، وأخرى ملجلس املستشارين، وذلك 
رغبة منا في احترام استقاللية واختصاصات املؤسسات وتكريس مبدأ 
فصل السلط، لكن مع مواصلة التنسيق التام والعمل بعزم أكبر على 
املواطنات  القرب، وجعله ملموسا لدى  برملان  ترسيخ موحد ملفهوم 
واملواطنين على النحو الذي يجعل املؤسسة التشريعية بغرفتيها متفاعلة 
وديناميته،  املغربي  املجتمع  وتطلعات  ومطالب  الوطني  السياق  مع 
والتعريف بالنموذج الديمقراطي لبالدنا على املستوى الخارجي والدولي. 

شكرا لكم.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، وكذلك أشكر باسمكم جميعا مقرر لجنة 
التعليم والثقافة واإلتصال السيد النائب محسن مفيدي.

نفتح اآلن باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية 
للسيد النائب محسن موفيدي.

اونائبلاوسي لمحسنلم في ي:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآوهلقصحابتهلأجمذينلقمنلتبذهملبإحسانلإلىل

ي ملاو ين،

اوسي لاورئيس،

اوسي ينلاو 1يرين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

جد سعيد أن أتدخل بإسم فريق العدالة والتنمية، فهاد اللحظة 
الوطنية التاريخية اللي هي مناقشة تقديم مقترح قانون بإحداث القناة 
أجل  لكل  ولكن  انتظارها،  طال  التي  البرملانية  القناة  هاد  البرملانية، 
كتاب كنتمناوا من هللا عز وجل أنه نستدرك ما فاتنا ألنه ال البرملان 
وال املؤسسة البرملانية أصبحت عندها مكانة مهمة جدا داخل البناء 

الدستوري، وخصوصا في دستور 2011.

قلت هذه لحظة طال االنتظار ديالها وأمامنا تجارب دولية كثيرة يتم 
اإلستفادة منها في خلق النقاش العمومي وإغناؤه، بل ومواكبة التطور 
عندما  خاصة  البلدان،  هاد  داخل  السيا�ضي  والتطور  الديمقراطي 
من  املنتظر  أقول  فرنسا،  وتجربة  بريطانيا  تجربة  كندا،  تجربة  نرى 
هاد القناة البرملانية هي تقريب ونقل أجواء النقاش وتقريب املهام اللي 
كيقوم بها السادة والسيدات البرملانيين من املواطنين، ألنه في املخيلة 
ديال املواطنين البرملان مقتصر فقط في تلك الجلسة األسبوعية التي 
يتم بثها يوم اإلثنين، في حين أنها ال تمثل إال جزءا ضئيال من األعمال 
ديال السيدات والسادة البرملانيين، من املفروض من هاد القناة كذلك 
أنها تنقل األجواء دالنقاش اللي كتعرفها مجموعة ديال القوانين املهمة 
للمواطنين، واألجواء كذلك ما�ضي غير النقاش داخل اللجان حتى بعض 
النقاشات الجانبية اللي كتكون ما بين النواب والنائبات ممكن أنا تلقى 
مكانا داخل هاد القناة البرملانية إن شاء هللا، كذلك الكل يتحدث على 
تعزيز احترام املؤسسات والتقدير ديالها، فال يمكن أن ننمي بالتقدير 
واإلعتزاز باملؤسسات الدستورية وباملؤسسات السياسية داخل البلد 
ديالنا إلى ما وفرناش واحد الجو ديال املواكبة، ديال األجواء دالنقاش 
والجدية واملسؤولية، وهذه فيها جانبين ألنه هاد القناة البرملانية ال يمكن 
فقط أنها تنقل أو تزين �ضيء غير موجود، املطلوب منا جميعا أن نجود من 
قوة الحضور ديالنا ال عددا وال تدخالت ونقلها وتقريبها من املواطنين، 
وهذا من شأنه أنه يعزز الثقة في هاد املؤسسات، وكذلك يشجع املزيد 
اإليجابي  واالنخراط  السياسية  املشاركة  في  والرغبة  املشاركة  من 
واملسؤول بحس وطني وحس مسؤول، كذلك املعول على هاد القناة 
البرملانية ليس فقط نقل األجواء اللي كتعرفها املناقشة ديال القوانين 
داخل البرملان، لكن كذلك أن تساهم في إغناء وإثراء النقاش السيا�ضي 
العمومي داخل البلد ديالنا، كنا أمام عند مناقشتنا ال في اللجنة التقنية 
وال في لجنة التعليم والثقافة واإلتصال أمام مجموعة ديال الخيارات، 
ولكن في األخير انتهينا إلى خيار ديال قناة برملانية بشركتين، شركة خاصة 
بمجلس النواب وشركة خاصة بمجلس املستشارين ، وهذا لكل خيار 
من الخيارات اللي كانت مطروحة إيجابيات وسلبيات، ولكن كما قلنا 

كذلك في املناقشة هاد القانون لن يكتمل إال بأمرين أساسيين:

النظام األسا�ضي ديال الشركة، الشركتين، ولكن خصوصا دفتر 
التحمالت ديال هاد القناة البرملانية الذي سيعهد بإعداده واملصادقة 
عليه مكتب مجلس النواب اللي من املفروض أنه يعطينا إبداع كبير 
ال في طبيعة البرامج و ال في زوايا املعالجة، وال كذلك من خالل النظام 
األسا�ضي ديال هاد الشركة، احنا كلنا اآلن كلنا دائمي اإلنتقاد ودائمي 
الشفافية  وقواعد  الجيدة  الحكامة  ملبادئ  الصارم  بإعمال  املطالبة 
في  وال  العمومي  اإلعالم  ديال  التدبير  في  ال  الفرص،  تكافؤ  وقواعد 
مجموعة ديال املناشط اللي عندها عالقة بالفعل، ال ديال الوزارات 
وال ديال املؤسسات العمومية، فاملفروض بالبرملان أن يعطي املثال وأال 
نسقط في باب »يامرون الناس بالبر ويسنون أنفسهم » فأتمنى أنه تكون 
اإلبداع كذلك في البرامج ويكون اإلبداع في زاوايا معالجة هاد البرامج، 
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ال يمكن أن نبقى حريصين نفس concept ديال البرامج اللي ربما كاينين 
في القنوات العمومية، والحكامة الجيدة كذلك العقلنة والترشيد ديال 
املال العمومي سيتأتى من مدخل أسا�ضي، ألنه اآلن الحديث على واحد 
كيرجع  تكنولوجي  تطور  هناك  بأنه  نن�ضى  ال  ولكن  باهضة،  التكلفة 
كيخلي التكلفة ديال اإلنتاج ال ديال البرامج وال ديال إحداث قنوات 
تنخفض يوما بعد يوم ، وهاد الباب ممكن التعاون كما نص على ذلك 
دفتر التحمالت ديال الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في بابه في املادة 
السابعة ديالو لإلستفادة في الجانب التقني، على أن تبقى املسؤولية 
الحصرية للمضمون وللخط التحريري للبرملان بمجلسيه، األمر األخير 
اللي هو أتمنى أنه النفس اللي طبع التوافق والحرص على اإلشراك ديال 
الجميع في بلورة هاد املقترح ديال القانون، أن يسطحب كذلك في بلورة 
الدفتر ديال التحمالت الذي سيحكمنا جميعا بنفس املنهج، بنفس 
الوطنية  وديال  التوافق  ديال  الروح  بنفس  الجميع،  ديال  اإلشراك 

وشكرا جزيال.

اوسي لاورئيس:

الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم  النائب،  للسيد  شكرا 
للسيدة النائبة عائشة فرح.

اونائبةلاوسي 9لعائشةلفرح:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1يرلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة، للمساهمة 
في إغناء النقاش حول مقترح قانون إحداث القناة البرملانية، إننا في 
حاجة اليوم لقناة برملانية متخصصة قناة موضوعاتية، ولكن ذات 
برمجة عامة تعنى بالشأن البرملاني وتساهم في إرساء أسس الديمقراطية 
الحقيقية في بالدنا، وتسهم في ربط جسور التواصل بين نواب األمة 
ومواطنيها كي ال يبقى العمل البرملاني حبيس جدرانه دون متابعة أو 
والجلسات  األسبوعية  الشفهية  األسئلة  جلسات  باستثناء  مواكبة، 
الشهرية الخاصة برئيس الحكومة التي ينقلها القطب العمومي بصيغة 
أو بأخرى، في غياب تام لباقي األنشطة واملهام التي يقوم بها املجلس، 
وللوظائف الدستورية املهمة التي يقوم بها من رقابة وتشريع وتقييم 
للسياسات العمومية ودبلوماسية برملانية وغيرها من األنشطة، وعدم 
اطالع الرأي العام عليها وعلى العمل املهم الذي يقوم به نواب األمة، 
هذه القناة التي نرجو أن تتمكن من إيزال تلك الصورة النمطية التي 
ترسخت لدى املواطن املغربي اتجاه البرملانيين والعمل البرملاني وفقدان 
الثقة في السياسيين بصفة خاصة واملنتخبين بصفة عامة، وأن تكون 
جسر تواصل تظهر لعموم املواطنين أن هناك عمال جادا داخل اللجان 
والفرق البرملانية، وإلزالة اللبس الحاصل لدى املواطن املغربي في العديد 

من املفاهيم املرتبطة بالحياة السياسية وباملنتخبين الذين اختارهم 
والعمل  البرملانيين  اتجاه  املترسخة  النمطية  والصورة  ثقته  ومنحهم 

البرملاني.

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

نود في فريقنا أن نتقاسم معكم بعض اإلنشغاالت املتعلقة باإلعالم 
البرملاني وخاصة هذه القناة، كما تعلمون فكل األبحاث والدراسات 
أثبتت أن النموذج اإلقتصادي واإلعالمي للقنوات البرملانية يعيش أزمة 
حتى ال نقول أنه في حالة موت سريري، بسبب ضعف نسب اإلقبال على 
مثل هذه القنوات التي ال تتجاوز في أق�ضى الحدود ما بين 3 و5 % على 
حسب فترات الدروة البرملانية، بل ال تتجاوز %1 في الفترات العادية أو 

فترات الركود وخاصة بين الدورات.

اوسي لاو 1ير،

يتعين اإلجابة على سؤال، هل نريدها قناة بث أم إنتاج ؟ أم هما معا؟ 
وهل الجدولة الزمنية ستمكننا من إخراج هذه القناعة قبل نهاية هذه 
الوالية بشروط ومواصفات تضمن نجاحها، ال نريد قناة تعيد تدوير ما 
سبق وإن تم بثه في قنوات القطب العمومي، بل نريدها مبدعة قناة 
تترك بصمتها لذى املتلقي، فكل هذا يتطلب حسب العارفين باإلعالم 
السمعي البصري سنوات من اإلعداد قد تصل إلى ثالث، ال نريد قناة 
على شاكلة الوجبات السريعة الطعم والرائحة تحقق فقط السمنة، 
نقصد السمنة اإلعالمية أي قناة إضافية زائد واحد للمشهد السمعي 
البصري الوطني، خالل األعمال التحضيرية طلب رأينا كفريق وكنا قد 
طرحنا اإلشكال، ولكن نعيد طرحه اليوم رغم الصيغة التوافقية ليس 
من باب االنقالب على التوافق، ولكن من باب التذكير والتنبيه، وأقصد 
ملجلس  والثانية  النواب  ملجلس  واحدة  شركتين  إحداث  مسألة  هنا 
املستشارين، كنا نفضل إحداث شركة واحدة وقناة واحدة تحقيقا 
للجهود بدل  للنفقات وتجميعا  البرملانية والتدبيرية وعقلنة  للحكامة 

تشتيتها بين شركتين.

إلى ضده،  ال�ضيء  ينقلب  ال  السابقة وحتى  باملالحظة  وفي عالقة 
كيف سيتم التنسيق بين الشركتين؟ مقترح القانون لم يوضح ذلك، 
وكيف سيتم تنظيم البرمجة ما بين القناتين حتى ال نسقط في التواصل 
املضاد؟ بمعنى قناة مجلس النواب تنافس قناة مجلس املستشارين أو 

العكس. علما أن األمر يتعلق بمؤسسة واحدة دستورية وهي البرملان.

مؤسسات  مع  بالتنسيق  تتعلق  مالحظة  أو  السؤال  نطرح  وهنا 
الحكامة املعنية، ونقصد الهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري. هل 
تمت استشارتها؟ ليس في موضوع إحداث قناة برملانية، ولكن بخصوص 
املقترح بحد ذاته. وذلك للمزيد من التنسيق وحكامة املشهد السمعي 
البصري، باعتبار الهيئة املؤسسة الدستورية املختصة، مع استحضار 

مبدأ استقاللية وتعاون السلط.

وختاما، ال يفوتنا كفريق أن نثمن املجهود الذي قامت به كل الفرق 



عدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( الجريدة الرسمية للبرملان11ي5  

واملجموعة النيابية إلخراج هذا القانون إلى حيزالوجود، من خالل هذا 
املقترح قانون، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

الكلمة  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
للسيد النائب مصطفى البكوري.

اونائبلاوسي لمصطفىلاوبك ري:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي ينلاو 1يرين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق التجمع الدستوري، إلبداء 
وجهة نظرنا في مقترح قانون رقم 144 املتعلق بإحداث القناة البرملانية. 
وهو املشروع الذي يعتبر إحدى أهم مؤسسات اإلعالم ببالدنا، الذي 
سيتولى القيام بمختلف عمليات البث التلفزي ألشغال وأنشطة البرملان 
والبرملانيين. وذلك في إطار احترام التعددية السياسية ملكوناته وحقوقهم 

املنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.

إننا نعتبر هذه الجلسة تاريخية، لكونها مخصصة ملؤسسة وطنية 
تم فتح النقاش حولها منذ أكثر من عشرة سنوات. حيث تمكن مجلس 
النواب، بتنسيق وتعاون مع مجلس املستشارين بكل مكوناتهما، من 
إعداد مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية، التي ظلت مطلبا 
للعديد من الفرق والبرملانيين، إلبراز الدور الذي يقوم به ممثلو األمة 
داخل قبة البرملان وخارجها. واعتبارا ملا تشكله من أهمية، خاصة في 
املواطنات  وعموم  التشريعية  املؤسسة  بين  التواصل  وتقوية  تعميم 
واملواطنين. لقد استند التفكير في إنشاء قناة برملانية على عدة اعتبارات:

اإلختيار  وتعزيز  اململكة،  دستور  في  جاء  ما  على  بناء   ..1
الديمقراطي لبالدنا، وفي إطار املشروع الحداثي الديمقراطي الذي يرعاه 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، وتجسيدا للخطب 

والتوجهات امللكية السامية.

بناء على ماجاء في مقتضيات النظام الداخلي، سواء الخاصة  ..2
بمجلس النواب أو مجلس املستشارين.

03.77 املتعلق باالتصال  القانون رقم  بناء على مقتضيات  ..3
السمعي البصري.

وليس أخيرا، هناك بعض وسائل التعبير الحالية، سواء كانت  ..4
مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، العامة أو الخاصة، ال تعكس واقع وثراء 
ومدى دور البرملاني املغربي. بل هناك منها من يحاول تبخيس العمل 
البرملاني وتشويه سمعة وصورة املؤسسة التشريعية، تارة بقصد، وتارة 

أخرى بغير قصد.

اوسي لاورئيس،

إننا نأمل أن تشكل هذه اللحظة التشريعية فرصة هامة من أجل 
إنشاء هذه القناة البرملانية بهدف النهوض بصورة املغرب على مستوى 
العام،  الرأي  لدى  وتحسين صورته  والرقابية،  التشريعية  املؤسسة 

خاصة بشأن ما يتعلق بمجريات العمل البرملاني.

إن هذه القناة البرملانية ستمكن بدون شك من إزالة تلك الصورة 
النمطية التي ترسخت لدى املواطن املغربي اتجاه البرملاني، في حين أن 
البرملانية واملجموعات، وعمل  اللجن والفرق  هناك عمل جاد داخل 
مضني يقوم به البرملانيون، بعيدا عن األضواء والكاميرات. إن إحداث 
املواطن  لدى  الحاصل  اللبس  إزالة  في  حتما  برملانية سيساهم  قناة 
املغربي في العديد من املفاهيم املرتبطة بالحياة السياسية وباملنتخبين 
بين  الحاصل  الخلط  غرار  على  أصواته،  ومنحهم  اختارهم  الذين 
املنتخب البرملاني واملنتخب الجماعي، معتبرين أن هذه القناة تعد آلية 
لتثبيت الديمقراطية وأداة لوصل املعلومات البرملاني، آملين أن يشكل 
مؤسسة  دعم  في  متقدمة  مرحلة  للقناة  الجديد  قانون  املقترح  هذا 
البالد،  بمؤسسة  واملناطة  املتنوعة  التحديات  لرفع  بغرفتيه  البرملان 

شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم ورحمة هللا.

اوسي لاورئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية، السيد النائب عبد املجيد الفا�ضي.

اوناائبلاوسي لعب لاملجي لاوفا�سيلاوفهري:

بسملهللالاورحمنلاورحيم.

اوسي لاورئيس،

اوساد9لاو 1راء،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يشرفني فعال أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مقترح القانون املتعلق بإحداث قناة برملانية بمبادرة جماعية 
من الفرق واملجموعة النيابية بمجلسنا املوقر، والحقيقة أن إحداث 
قناة برملانية على غرار التجارب الديمقراطية الرائدة كان دائما طموحا 
كبيرا لدى حزب االستقالل وفريقه النيابي. وإذا كنا في الفريق االستقاللي 
مؤمنين بأهمية هذه املبادرة الجماعية، فإننا نتطلع ألن تكون مدخال 
لتعزيز قيم التعددية، حيث تحضر كل اآلراء على اختالفها، ألننا نعتبر 
جازما أن الحق في الرأي واالختالف كان وسيبقى صمام أمان أمتنا التي 
اختارت التعددية السياسية منذ فجر االستقالل، بل وقبله، ورفضت 
بذكاء جماعي مرة أخرى الركون ملنطق الحزب الواحد والرأي الواحد 

والتي لم تنتج في تجارب قريبة إال أمرا واحدا أال وهو السلطوية.

البناء  تعزيز  في  رغبتنا  صادق  عن  يعبر  هذا  القانون  مقترح  إن 
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الدستورية على  انفتاح مؤسساتنا  الديمقراطي لوطننا، عبر تكريس 
عموم املواطنين وما يمثله األمر من فرصة لتعزيز قيم الديمقراطية 
التشاركية، باعتبارها أحد مرتكزات املمارسة الديمقراطية األصيلة في 
انفتاح سلطتنا التشريعية على مختلف مكونات املجتمع االقتصادي، 
االجتماعي، املدني، والبيئي ال يمكن إال أن تساهم في ضمان نجاعة أكبر 
لعملنا من جهة، وتعزيز املشاركة السياسية املباشرة وغير املباشرة من 

جهة أخرى.

فاسمحوا لي السيد الرئيس أن أتقدم ببعض املالحظات التي نعتبرها 
بالخط  املتعلقة  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  أساسية 
التحريري، فتنعتبرو أن الخط التحريري هو أهم حاجة، ألنه يمكن 
تكون عندك قناة بإمكانيات ضعيفة، ولكن عندها واحد الخط تحريري 
قوي واحد الخطاب جريء وموضوعي وتكون نسبة املشاهدة مرتفعة، 
بينما تكون قناة بإمكانيات عظيمة ولكن بخط تحريري تافه أو نوع من 

البروباغاندا وما تكونش املشاهدة.

إذن ال نريد فقط قناة لتسويق العمل البرملاني، بل نريد قناة لتأطير 
املواطنين وتقريب الشباب والحد من عزوفه من العمل السيا�ضي، نريد 
قناة لها مهمة خدمة عمومية التي تؤطر املواطن على الحياة العامة، 
عبر برامج تربوية ومدنية، نريد برامج سياسية يومية، مواعيد إخبارية 
يومية، روبورطاجات وأحداث وطنية أو دولية بالبث املباشر، يجب 
الجلسات األسبوعية ديال األسئلة  املباشر ديال  البث  أيضا مواكبة 
الشفهية، كاينة، كاينة اآلن البث املباشر ديال األسئلة أسبوعيا، ولكن 
املشاهد تيتلقى داك البث املباشر بدون مواكبة ما كيعرفش شنو هو 
جدول األعمال ما كيعرفش اشنو هو األقطاب اللي غادي يكون فيها 
األسئلة، ما كيعرفش شكون الوزراء الذي تمت املساءلة ديالهم، إذن 
بداك  مهتم  كيبقاش  ما  الثالث  السؤال  كيوصل  ما  الحال  بطبيعة 
الجلسة، خاص صحافي اللي داير مقدمة اللي يواكب الجلسة ملا ال يدير 
الحوار مع نائب أونائبة برملانية حول موضوع معين أو موقف معين ديال 
األغلبية أو ديال املعارضة، خصنا نغديو داك الرغبة ديال املواطن باش 
يهتم بالسياسة، أيضا الجانب الرقمي هو أسا�ضي خص استراتيجية 

رقمية ملواكبة اإلنتاج ديال هاد القناة بمهنية واحترافية.

اوسي لاورئيس،

نقطة القوة لهاد القناة هي أنها ستنطلق من الصفر وغادي يكون 
وغادي  كفاءات وصحفيين جدد  استقطاب صحفيين  ديال  إمكانية 
تقدروا تخلقوا بيئة سليمة مناسبة من أجل عمل موضوعي وفعال. إذن 
السيد الرئيس في االختتام احنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
من موقعنا من املعارضة ما يمكن لنا إال نخارطو بكل إيجابية في هاد 

املبادرة هادي، وندعمها كليا وندعم هذا املقترح قانون، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد النائب، باسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 
غيثة حاتمي.

اونائبةلاوسي 9لغيثةلحاتمي:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي ينلاو 1يرينلاملحترمين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لإلعراب عن وجهة 
نظرنا وموقفنا من مقترح القانون املتعلق بإحداث القناة البرملانية الذي 
تقدمت به فرق ومجموعة األغلبية واملعارضة بمجلسنا املوقر. والشك 
أن التوافق واإلجماع على تقديم هذا املقترح يجسد بالفعل الحاجة 
املجتمعية قبل البرملانية لهذه اآللية التواصلية اإلعالمية في هذا الوقت 
بالذات بعد مخاض طويل، بدت في حاجة إلى قناة برملانية تضطلع 
بتقديم خدمات سمعية بصرية وإعالمية موضوعها البرملان وأنشطته، 
لتكون حاضنا لنقاش عمومي في الحرية والتعددية والحق في التعبير 

ونشر اآلراء واألفكار، وذلك في خضم طفرة إعالمية جعلت مثل هذه 

القنوات قيمة مضافة للمشهد اإلعالمي في العديد من الديمقراطيات 

الحديثة، وبالتالي فإن انخراط البرملان املغربي في هذا التوجه التواصلي 

أصبح ضرورة ملحة وهو األمر الذي أفرد له النظام الداخلي ملجلس 

النواب بابا كامال تحت عنوان »التواصل واإلعالم البرملاني«.

وتأسيسا على ما تقدم، نؤكد في الفريق الحركي بأن اإلعالم البرملاني 

يشكل منظومة متكاملة ال تقتصر بطبيعة الحال على القناة البرملانية 

املرئية، بل تطول فضال على ذلك مختلف وسائل اإلعالم والتواصل. 

لذلك فإذا إيال كان اقتراحنا هو تأسيس هذه املقاربة الشمولية، فإننا 

ال نعتبر بأن الهدف هو تلميع صورة املؤسسة البرملانية ومن خاللها 

البرملاني، بل هناك أهداف أخرى أعمق وأكبر أبرزها إعطاء الصورة 

نعتبر  إننا  تخصصه،  مجاالت  مختلف  في  البرملاني  للعمل  الحقيقية 

النقد  عن  منزه  غير  البرملان  عمل  بأن  والسادة  السيدات  حضرات 

املف�ضي إلى تقويمه وتصويبه وتجويده، ولكن حينما تتغذ األمور مسلك 

املغالطة والتبخيس وتنفير املواطنين، فإن األمر ال يستقيم تماما.

ومن هذا املنطلق، فإن الدور الذي ستلعبه هذه القناعة يكت�ضي 

حددها  كما  نفسه  البرملان  اختصاصات  من  مستمدة  بالغة  أهمية 

االشتغال  آليات  لتقريب  فرصة  ستشكل  أنها  فاألكيد  الدستور، 

الدستورية من املواطنين وفتح املجال لتعميق مبدأ التعددية وتوسيع 

مختلف  على  البرملان  وانفتاح  السياسية  الحياة  في  املشاركة  قاعدة 
التشاور  وهيئات  املدني  املجتمع  وضمنها  والهيئات،  املؤسسات 

للمواطنين في إطار نقاش عمومي منتج ومفيد، علما أن هذه القناة 

ستكون بمثابة آلية لتطبيق مبدأين دستوريين، الحق في الحصول على 

املعلومة وربط املسؤولية باملحاسبة.
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اوسي لاورئيس،

إننا نطمح في الفريق الحركي بأن تجسد هذه القناة رؤية إعالمية 
خطة  خالل  من  مستقلة،  حيادية،  موضوعية،  صادقة،  برملانية 
قبل  من  واملتابعة  املشاهد  استقطاب  لها  تضمن  ودقيقة  مدروسة 
بعين  أخذ  من  البد  الغرض،  ولهذا  املغربي.  الشعب  فئات  مختلف 
األمازيغية  التعبيرات، سواء  بمختلف  فيها  التواصل  االعتبار ضرورة 
أو العربية أو الحسانية، مؤكدين على ضرورة تفعيل مجلسنا املوقر 
للمادة 54 من النظام الداخلي وذلك بإتاحة التواصل باللغة األمازيغية 
للجلسات العامة واجتماعات اللجان، وتوفير الوسائل البشرية واملادية 
الدستور  من   5 الفصل  ألحكام  تطبيقا  الضرورية  واللوجيستيكية 
ومقتضيات القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة، كما نؤكد على 
ضرورة توسيع نطاق املشاهدة ليعم مختلف املناطق القروية والجبلية، 
باإلضافة إلى جعل مغاربة العالم من ضمن املستهدفين في هذه القناة 
في إطار نهج تفاعلي يهتم كذلك باملرأة والشباب وضمن الشبكة برامج 

متطورة تحت إشراف فاعلين إعالميين يتملكون التخصص البرملاني.

البرملان بأعضائه  وعالوة على إعطاء صورة حقيقية عن أشغال 
ولجانه وفرقه، فإننا نتمنى أن تشتغل هاد القناة على ذاكرة البرملان 
وأرشيفه وتاريخه فللبرملان ذاكرة بصمها نساء ورجال ومنهم من اليزال 
بين ظهرانينا في محطات سياسية وبرملانية تاريخية، نعتقد بأنه من 
املجحف أال تتعرف عليها أجيال اليوم والغد، وكل ما نتمناه في الفريق 

الحركي هو أن ترى النور هذه القناة في أقرب األوقات، وشكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيدة النائبة، باسم الفريق االشتراكي الكلمة للسيد الرئيس 
شقران أمام.

اونائبلاوسي لشورانلأماملرئيسلاوفريقلاالشتراكي:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي ينلاو 1يرين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،

بدور يشرفني تناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي ملناقشة مقترح 
قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية، وبطبيعة الحال مداخلتنا هي 
وال شك ستكون استمرارا للمداخالت السابقة باعتبار أن األمر يتعلق 
بمقترح قانون تقدمت به جميع مكونات املجلس، ودون أن أكرر ما سبق 
التطرق إليه أريد أن أضيف فقط بعض النقط، ألن األمر يتعلق حقيقة 
بحاجة الشك سيقدم املقترح جوابا عمليا بشأنها عبر تمكين البرملان 
من قناة تواصل أساسية في سياق التحوالت التي تجعل من التوصل 
السمعي البصري ضرورة ذات أولوية، والرسالة اللي كنتاظروها من هاد 
القناة بطبيعة الحال هي املصالحة بين املواطن والعمل السيا�ضي، ألن 

كيفما كان الحال املؤسسة، مؤسسة البرملان هي ركن أساس في العمل 
الحزبية  املمارسة  تترجم  التي  التمثيلية  الواجهة  تلك  هي  السيا�ضي، 
واملمارسة السياسية من خالل املواقف ومن خالل القوانين التي الشك 
أننا نعمل على إخراجها إلى الوجود، املصالحة بطبيعة الحال من خالل 
تقديم صورة عن عمل املؤسسة، ألن الواقع يسجل بأن هناك خصاص 
شوية،  ناقص  كيبقى  واملواطنين  املواطنات  لدى  املؤسسة  والتمثل 
باعتبار على أن ما كاينش واحد املواكبة إعالمية اللي كتوقف عند جميع 
األعمال و األشغال لتي يقوم بها السيدات والسادة النواب، ال فيما 
يتعلق بعمل اللجن، ال فيما يتعلق باملهام اال ستطالعية على أهميتها، 
ال فيما يتعلق بالعمل الدبلوما�ضي، هناك صورة مبهمة مغلوطة نعتبر 
على أن هاذ القناة ستكون كفيلة بإيضاح طرح مجموعة من األمور، 
بتقديم الصورة الحقيقية لعمل التشريعي، ذلك املجهود الذي يبذل، 
تلك القوانين التي حين تخرج إلى الوجود ذلك النقاش الذي يطبعها، 
ذلك الخالف الجيد الذي يسّوق أحيانا على أنه فقط مجرد خالفات 
ولكنها اختالفات في الرأي، وكيف يكون هناك العمل على تقريب وجهات 
النظر، وكيف تكون هناك تنازالت من أجل أن نصل إلى عمل جيد، إلى 
نصوص جيدة، نعتبر أنها تقدم إجابات على األسئلة التي تهم قضايا 

ديال املجتمع ديالنا.

وبطبيعة الحال املطلوب اليوم ونحن نصادق على هذا املقترح قانون 
هناك مرحلة آتية تتطلب يعني تمكين القناة من إمكانات مادية وبشرية 
بأطر مؤهلة، قادرة على أنها تلعب الدور ديالها فهاذ املجال، بإمكانات 
مادية اللي تسمح بأن القناة تبدا بواحد انطالقة جيدة وفاعلة، ألن 
االنطالق هي أساسية يجب أن تكون االنطالقة جيدة وفاعلة بالشكل 
الذي تستقطب معه اهتمام املواطنات واملواطنين، االنطالقة هي أهم 
�ضيء، لذلك يجب العمل بجد بتريث كذلك من أجل أن لحظة االنطالق 
هاذ  الحال  كان  كيفما  املسار، ألن  واحد  ديال  انطالق  تكون لحظة 
املؤسسة ستشكل صورة من صور العمل الديمقراطي ببالدنا، وكيما 

كيقول السيد الرئيس دائما الديمقراطية له ثمن، شكرا.

اوسي لاورئيس:

شكرا للسيد الرئيس، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات.

اونائبةلاوسي 9لفاطمةلاوزهراءلبرصات:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي ينلاو 1يرين،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

يسعدني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية في 
املناقشة العامة ملقترح قانون تقدمنا به جميعا فرقا ومجموعة نيابية 
داخل البرملان بعد أن اجتمعت شروط تحقيقه اليوم، وهي مناسبة 
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نتقدم فيه إليكم السيد الرئيس املحترم، بالشكر على إرادتكم لتحقيق 
هذا املشروع، والشكر أكيد موصول ألعضاء املكتب ولرئيسة ورؤساء 
املجموعة النيابية والفرق النيابية على الحماس وعلى اإلرادة والعزيمة 
من أجل بلورة فكرة إحداث هذه القناة وإنضاج هذا املقترح وتقديمه 

اليوم في هذه الجلسة العامة.

اوسي لاورئيس،

أكيد إحداث قناة برملانية كان مطلبا ملحا منذ عقود للبرملانيات 
الصورة  لتغيير  فقط  ليس  الفاعلين،  ملختلف  وكذلك  والبرملانيين 
النمطية اليوم لدى املواطنات واملواطنين على املؤسسة التشريعية، 
ولكن نعتبره أيضا هو فرصة لإلنفتاح على املواطنات واملواطنين وتعزيز 
البناء الديمقراطي ببالدنا وتأطير املواطنات واملواطنين، وكذا ضمان 
حقهم في الوصول للمعلومة التي هي فعال حقهم ألنه من حق املواطنات 
واملواطنين أن يتابعوا أداء وعمل ممثليهم داخل قبة البرملان، وبالتالي 
نعتبر هذا حقا أساسيا للمواطن اليوم نحن نقوم بتثبيته من خالل هذا 
املجال، من خالل هذا الفضاء لإلنفتاح على املواطنات واملواطنين، 
عملهم  إلبراز  فرصة  أنها  باعتبار  األمة  ملمثلي  حقا  نعتبره  كذلك 
ومجهوداتهم الجبارة، ليس فقط من خالل الجلسات التشريعية التي 
يعتبر املواطنات واملواطنين أنه عمل البرملان، وإنما كذلك عمل اللجان 
الذي يعتبر أهم ما تقوم به املؤسسة التشريعية من خالل ال على مستوى 
التشريع، ال على مستوى مراقبة العمل الحكومي، وال على مستوى تقييم 
السياسات العمومية أكيد هي فرصة سنساهم من خاللها في تعزيز 
املعلومة  ونقل  وتكوين  لتأطير  أيضا  فرصة  التمثيلية،  الديمقراطية 
على  واملواطنين  املواطنات  ليتعرف  كذلك  فرصة  هي  محين،  بشكل 
مستجدات القوانين الصادرة عن املؤسسة البرملانية لتتبع اليوم نقول 
بأنه ال يعذر أحد بجهل القانون، ولكن هذه الفرصة أكيد ستمكننا من 

إتاحة املعلومة بشكل مستمر للمواطنات واملواطنين.

اوسي لاورئيس،

القناة  لوضع  تأسيسية  تجربة  أمام  اليوم  ونحن  الضروري  من 
على  قادرين  فعال  تجعلنا  رؤية  مبتكرة،  رؤية  لنا  تكون  أن  البرملانية 
جذب إهتمام املواطنات واملواطنين لتتبع ما نصبو إليصاله للمواطنات 
واملواطنين، كذلك نعتبر أنه من أجل إنجاح هذه املحطة التأسيسية أن 
تتم تعبئة مختلف اإلمكانيات الضرورية، ألننا متأكدون أكيد بأن هذه 
التجربة من الضروري أن نمكنها من موارد سواء مالية وال موارد بشرية 

من أجل ضمان نجاحها.

على مستوى آخر، نعتبر أيضا أنه من مقومات نجاح هذه التجربة 
أال نعتبرها فقط قناة إخبارية، ولكن أن تكون آلية وطريقة لإلنفتاح 
على املواطنات واملواطنين إلشراك املجتمع من خالل هذه القناة، حتى 
يتمكن املواطن واملواطنة من التعبير كذلك على مقترحاته، من إشراك 
ومقترحات  مشاريع  مناقشة  أثناء  مثال  اإلجتماعية  الشرائح  مختلف 

نعتبر  يعني  القوانين،  ديال  املشاريع  إغناء كذلك  أجل  القوانين من 
إشراك املجتمع وإشراك املواطنات واملواطنين من النقط املهمة جدا 
من أجل نجاح هذه التجربة، وأكيد نحن في املجموعة النيابية التقدم 
واالشتراكية معتزون اليوم بإخراج هذا املولود ألرض الواقع، ألنه نعتبره 
مكسبا حقيقيا من أجل التواصل خلق التواصل الدائم ما بين األمة 

وممثليها، وشكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

التصويت على مقترح  إلى عملية  النائبة، نمر اآلن  السيدة  شكرا 
القانون.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

إجماع ناقص واحد، عملية حسابية واضحة.

أعرص املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرص املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

القناة  بإحداث  يتعلق  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
البرملانية.

نمر إلى مقترح القانون الثاني املتعلق بتتميم املادة 430 من قانون 
بإسم  لحسن حداد  النائب  للسيد  الكلمة  وأعطي  املدنية،  املسطرة 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اونائبلاوسي للحسنلح اد:

اوسي لاورئيسلاملحترم،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترمين،



15ي5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.95–29.ذو القعدة.1440  )31.يوليوز.2019( 

اوسي لاو 1ير،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب ألبسط أمامكم أسباب وأهداف ومرامي فريقنا من 
تقديم هذا املقترح، الذي نرى أنه يحمل طابع اإلستعجال والضرورة 
يواجهون  والذين  بالخارج  جاليتنا  أبناء  من  كبير  عدد  ملعاناة  نظرا 
صعوبات جمة، بخصوص تذييل األحكام الصادرة على املحاكم األجنبية 
املتعلقة بالطالق أو التطليق أوالخلع والفسخ، ويأتي هذا املقترح أيضا 
تماشيا مع اإلهتمام املتزايد التي توليه الدولة والحكومة لقضايا جاليتنا 
بالخارج، بما في ذلك الخطب والتوجيهات امللكية السامية والتي تدعو 
باقي املتدخلين في ملف املهاجرين املغاربة إلى مزيد من الحرص على 
خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية، نظرا لوضعهم 
اإلجتماعي املتميز باإلقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم 

الشخصية خالل فترة عطلتهم الصيفية خصوصا.

اوسي لاورئيسلاملحترم،

كما ال يخفى عليكم تتسم فترة زيارة أبناء الجالية املغربية املقيمة 
بالخارج، خصوصا خالل العطلة الصيفية توافدا كبيرا على الخدمات 
اإلدارية والقضائية واملرفقية العمومية، توافد يتزايد بشكل ملحوظ 
ويتميز بوجود صعوبات واقعية وأخرى قانونية مرتبطة بطلبات الجالية 

على بعض القرارات املهمة في حياتهم الشخصية.

وانطالقا مما الحظه أعضاء فريقنا والعديد من املتتبعين أن هناك 
ارتفاع لعدد طلبات تدييل العقود واألحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية 
لدى مختلف محاكم اململكة، في شقها املرتبط من انحالل الزواج خالل 
فترة الصيف من قبل أفراد الجالية املغربية، والتي تعد و ثيقة رئيسة 
من أجل إبرام عقود زواج جديدة خالل فترة الصيف، وفي نفس الوقت 
الحظنا بطء في البت في هذه الطلبات بسبب ما تقتضيه املسطرة املدنية 
في هذا الباب، واعتبارا لكون انحالل الزواج مسألة اجتماعية لها طابع 
النظام العام، جعلها املشرع من خالل مقتضيات نظام الحالة املدنية 
بيانات تسّهل عملية منحهم الوثائق الضرورية إلبرام عقود الزواج، 
الشهادة اإلدارية املتعلقة بالخطوبة أو العزوبة مثال، ويساهم في تفادي 
حاالت مخالفة للقانون املغربي في شقه املرتبط بالحالة املدنية ومدونة 
األسرة. وبالنظر إلى مقتضيات قانون املسطرة املدنية، وخاصة املادة 
430 منه في الباب 3 املتعلق بالقواعد العامة بالشأن التنفيذ الجبري 

لألحكام، فإننا نقف.

اوسي لاورئيس:

السادة ال�ضي احمد ياك ال بأس! الصحافة..، تفضل، فضل السيد 
النائب.

اونائبلاوسي لخاو لاوب قرعيل)نوطةلنظام(:

شكرالاوسي لاورئيس،

غير إحتراما للمقتضيات ديال النظام...، ما�ضي حتى النظام الداخلي 

الذي ينظم هذه املؤسسة املحترمة، كامل التقدير واالحترام للصحافيين 
واملصورين، ولكن ال يقبل باملطلق أنه يجي واحد إلى آخر القاعة ويكون 
قّناص ويغتنم الفرصة اللي يعني إلنشغال نائب في حديث مع نائب آخر 
ويزوميه ما عندو حتى �ضي معنى باملطلق، هاذ األمر هذا ينافي األخالقيات 

ديال الصحافة واملقتضيات ديال النظام املعمول بها هنايا.

اوسي لاورئيس:

السيد النائب ال�ضي خالد بوقرعي نحن موافقون، صافي؟ احنا ال 
اإلعالم، اإلعالم الرسمي مبدئيا ما كاين مشكل، طيب، طيب من فضلك 
إسماعيل  الحاج  النواب،  السادة  النواب،  السادة  النواب،  السادة 
 ما�ضي اللي قدامنا اللي 

ّ
هذاك السيد تيخصو يخرج، منين؟ MD1، ال

موراك صافي اللي موراك، طيب، طيب صافي، الحاج اسماعيل أنت 
ديالكم ملقترح  التقديم  النائب معذرة واصلوا  السيد  MD1؟ صافي، 

القانون.

شوية ديال اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب.

اونائبلاوسي للحسنلح اد:

نعاود من األول؟ إيال ما سمعتونيش نعاود من األول.

اوسي لاورئيس:

ال كّمل كّمل، تفضل السيد النائب.

اونائبلاوسي للحسنلح اد:

بالنظر إلى مقتضيات قانون املسطرة املدنية، وخاصة املادة 430 
منه في الباب 3 املتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لألحكام.

اوسي لاورئيس:

تفضل، السيد الرئيس.

اونائبلاوسي لن رلاو ينلمضيانلرئيسلاوفريقلاالستوالليل
ول ح 9لقاوتذادويةل)نوطةلنظام(:

اوسي لاورئيس،

نظرا ألهمية املقترح فعال تم التشويش عليه بطرق مباشرة وغير 
مباشرة، فأنا أقترح من أجل يعني أن تكون املداخلة شاملة ومسجلة 
بالكامل إعادة املداخلة، غادي تعاون السيد الرئيس فعال 5 دقائق 

ما�ضي مشكل.

اوسي لاورئيس:

إذا ارتأى السيد النائب أن السيدات والسادة النواب ما استامعوش 
ليه بما يكفي من اهتمام، لكم االختيار.
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اونائبلاوسي للحسنلح اد:

اإلستقاللي  الفريق  يعني  هذا  األولى،  الفقرات  نلخص  غادي  أنا 
للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يعني في إطار التفاعل مع املشاكل 
ديال الجالية املغربية، وخصوصا الفترة ديال الصيف، واللي تيكون 
فيها ضغط كبير جدا، خصوصا من الناحية ديال املطالب ديالهم فيما 
يخص الشواهد اإلدارية والقانونية، ارتأى أنه كاين واحد اإلشكالية 
بانحالل  املتعلقة  العقود  خصوصا  العقود،  تدييل  وهو  تتوقع  اللي 
الزواج يعني بالنسبة للطالق، هاذ التدييل ديال العقود ما معناه؟ أنه 
كل متزوج من أجنبي أو من أجنبية تيكون واحد الحكم ديال الطالق 
في محاكم أجنبية، ولكن القانون املغربي تيفرض بأنه تدير لها التدييل 
هنا في املحاكم املغربية، أشنو كيجرى؟ فاش كيجي للمحاكم املغربية 
خصو يدير املسطرة يعني كما يعني تنص عليها املسطرة املدنية في هاذ 
الباب هذا، خصو يسجل وكيدوز آجال والتبليغ وكتدوز للمحكمة إلى 
غير ذلك، إذن تيكون حكم قضائي بكل معاني الكلمة، ولكن احنايا نرتئي 
في الفريق اإلستقاللي وكذلك في إطار اللجنة ناقشنا هاذ املسألة هاذي، 
أنه هاذ املسألة هي مسألة اجتماعية لها طابع النظام العام، ومادام أنها 
لها طابع النظام العام يعني أنها تقت�ضي واحد التعامل اللي هو خاص 
وربما تعامل اللي هو استعجالي، ألنه املسائل اللي تتقت�ضى الطابع العام 
واللي كذلك أنه مسائل يعني خصوصا بالنسبة للجالية كيجيو شهر 
أو 20 يوم وماتيبقاش عندهم الوقت، إذن عندها واحد الطابع اللي 
هواستعجالي، وفاش تيكون الطابع اإلستعجالي أشنو كيمكن يّدار؟ وهو 
أنه عوض اللي نقترحو، عوض أنه يكون يمر في املحكمة يعني بطريقة 
املسطرة املدنية، نقترح هنا تعديل بأنه نظرا الستعجالية األمر أنه يبت 
فيها رئيس املحكمة مع استشارة النيابة العامة، خصوصا أنه النيابة 
الحالة  يعني  ديال ضبط  املسألة  فيما يخص  لها دور سامي  العامة 
املدنية، إذن هذا هو اإلشكال ألنه املقتضيات ديال املادة 430 تقت�ضي 
بأنه التنفيذ ديال األحكام أنه البد من التدييل، تنقولو هاذ التدييل هذا 
ما�ضي بالضرورة أنه تمر من املسطرة، البد أنه يمكنا أنه يكون مادام 

أنه عندها طابع استعجالي والطابع االستعجالي هو في املسألة تتعلق 

بالنظام العام وكذلك أنه الوقت ما تيكونش عند األفراد ديال الجالية، 

إذن نمروه يعني أنه يكون لرئيس املحكمة هو اللي تيقوم بهاذ املسألة 

ديال التدييل مع إبالغ النيابة العامة، لكون وكيل امللك هوضابط سامي 

تضمين  في  املطلوبة  بالسرعة  املساهمة  فيه  يتعين  املدنية،  للحالة 

البيانات الصحيحة واملحينة للمغاربة في سجالت الحالة املدنية.

إذن تقدم الفريق اإلستقالل للوحدة والتعادلية بمجلس النواب 

بمقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 430 من قانون املسطرة املدنية تم 

تغييره وتتميمه، تم التجاوب معه من طرف الحكومة في شخص وزير 

العدل وتم التوافق على صيغة النهائية اللي هي الصيغة املقترحة عليكم.

لهذا نحيي تجاوب السيد الوزير مع مقترحنا هذا وكذلك نحيي كافة 

مكونات اللجنة على روح التوافق التي طبعت أشغالها والتي استحضرت 

مصلحة املهاجرين املغاربة وتيسير معامالتهم اإلدارية في هاذ املجال، 

ونأمل أن تتوج هاذ الروح التوافقية اليوم بالتصويت على هذا املقترح 

في الجلسة العامة، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اوسي لاورئيس:

والتشريع  العدل  لجنة  ملقرر  كذلك  النائب، شكرا  للسيد  شكرا 

وحقوق اإلنسان السيد النائب عمر عبا�ضي.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

430 من  املادة  بتتميم  قانون  النواب على مقترح  صادق مجلس 

قانون املسطرة املدنية كما تم تغييره وتتميمه.
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محضرلالجلسةلاوثامنةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ: الجمعة 23 ذي القعدة 1440ه )26 يوليوز 2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة زواال.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعمال:  ج قلل
التالية:

- مشروع قانون 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في9 
رمضان 1331 هجري، 12 غشت 1913 ميالدي بمثابة قانون االلتزامات 

والعقود.

- مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت 

الحياة العامة ذات األولوية )قراءة ثانية(؛

- مشروع يتعلق بقانون تنظيمي رقم 04.16 خاص باملجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية )قراءة ثانية(.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

اوسي لاو 1ير،لمرحبالبك.

نمر اآلن إلى باقي مشاريع القوانين الجاهزة بدءا بمشروع قانون رقم 
31.18 القا�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 
1913، -حتى واحد فينا ما كان  1331 هجري، املوافق ل12 غشت 
للسيد  الكلمة  والعقود،  اإللتزامات  قانون  بمثابة   1913- في  موجود 

الوزير.

اوسي لمصطفىلالخلفي،لاو 1يرلاملنت بلو ىلرئيسلالحك مةل
املكلفلباوذالقاتلمعلاوبرملانلقاملجتمعلامل نيلنيابةلعنلاوسي ل

محم لأقجارلق1يرلاوذ ل:

بسملهللالاورحمنلاورحيم،لالحم لهلللربلاوذاملينلقاوصال9ل
قاوسالملعلىلسي لاملرسلين.

يشرفني نيابة عن السيد وزير العدل، أن أتقدم بعرض عناصر 
مشروع القانون 31.18 القا�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر 
في 9 من رمضان 1331 هجرية املوافق ل12 غشت 1913 بمثابة قانون 

اإللتزامات والعقود.

ويأتي هاد املشروع في إطار أجرأة التوصيات والقرارات الصادرة عن 

اللجنة املكلفة بتتبع ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير، والذي كان 
عملها انطالقا من الرسالة امللكية السامية التي وجهها جاللة امللك، 
محمد السادس، نصره هللا وأيده، إلى وزير العدل والحريات، بشأن 

التصدي الفوري والحازم ألفعال االستيالء على عقارات الغير.

من  العديد  عضويتها  في  ضمت  لجنة  الغرض  لهذا  شكلت  وقد 
الثغرات  العمل على سد  نتائج ذلك  والهيئات، وكان من  القطاعات 
أفعالهم  الرتكاب  اإلستيالء  أفعال  مرتكبو  يستغلها  التي  القانونية 

اإلجرامية.

وفي هذا الصدد تمت املبادرة إلى إعداد مشروع القانون الذي هو 
النواب  السادة  املحترمات،  النائبات  السيدات  أيديكم،  بين  موضوع 
املحترمين، وذلك من أجل اعتماده بالنظر إلى أنه قد جاء بالعديد من 
باملجلس  والتشريع  العدل  لجنة  لنشكر  مناسبة  وهذه  املستجدات، 

املوقر على تفاعلها وعملها على اعتماد هذا النص الهام:

أوال-جاء هذا النص بمستجد التنصيص على وجوب تقييد عقود 
الوكاالت املتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق العينية األخرى أو 
نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكاالت املتعلقة بالحقوق العينية 
من طرف محرريها، مع التنصيص على أن يمسك هذا السجل على 
دعامة ورقية أو إلكترونية من طرف كتابة الضبط باملحكمة التابع لها 
مكان تحرير العقد، ويخضع لرقابة رئيس املحكمة مع تحديد كيفية 

تنظيمه ومسكه بمقت�ضى نص تنظيمي؛

ثانيا-التنصيص على إحداث السجل الوطني اإللكتروني للوكاالت 
يعهد بتدبيره إلى اإلدارة وتتم من خالله عملية إشعار جميع الوكاالت 

املضمنة بالسجالت الوكاالت املتعلقة بالحقوق العينية؛

ثالثا- التنصيص على أنه إذا كان محل الشركة املدنية عقارات أو 
أموال يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يحرر العقد املتعلق بها كتابة، 
أيضا هنالك التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات 
للشخصية اإلعتبارية، حتى يكون من املمكن إلزامها بالتسجيل بسجل 
الشركات املدنية العقارية، ثم هنالك مقتضيات أخرى تضمنها هذا 
في هذا  القانونية  الثغرات  العديد من  املشروع والتي من شأنها سد 
املجال، والتي نعتقد أنها ستساهم في تعزيز الحماية القانونية التي أقرها 
القانون 69.16 القا�ضي بتتميم املادة رابعا- من مدونة الحقوق العينية، 
كما أن هذا التدخل التشريعي سيمكن الجهات املكلفة بالتوثيق وأيضا 
املحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط 

بشكل دقيق سلطات وصالحيات املمثل القانوني للشركات املدنية.

تلكم هي الغاية من هذا املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 
وبركاته، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد الوزير، وشكرا كذلك ملقرر لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، السيد النائب محمد بنجلون.
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نمر اآلن إلى عملية التصويت من خالل:

املادة 1 أعرضها برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 أعرضها للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

بتغيير وتتميم   31.18 النواب على مشروع قانون  صادق مجلس 
الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 هجري، 12 غشت 1913 

ميالدي بمثابة قانون االلتزامات والعقود.

بدءا  لهما  ثانية  قراءة  في  التنظيميين  القانونين  مناقشة  إلى  نمر 
بمشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل 

الطابع الرسمي لألمازيغية. الكلمة للسيد الوزير.

اوسي لمحم لاألعرج،لق1يرلاوثوافةلقاالتصال:

شكرالاوسي لاورئيس،

اوسي لاو 1ير،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

الثانية  القراءة  إطار  في  املوقر  مجلسكم  أمام  الحضور  يسعدني 
اليوم، وفي سياق استكمال إجراءات املصادقة على مشروع القانون 
وكيفية  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق 
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة وفي مجاالت أخرى.

ويندرج هذا املشروع، كما هو معلوم، في إطار تنزيل مقتضيات دستور 
اململكة، خصوصا الفصل الخامس من الدستور. حيث يشكل تعبيرا عن 

التحوالت التي عرفتها بالدنا في السنوات األخيرة، في مجال إعادة صياغة 
محددات الهوية الوطنية املتنوعة واملوحدة بخلفية التنمية. كما يراعي 
املشروع االلتزامات الدولية لبالدنا في مجال االعتراف بالتنوع اللغوي 

والثقافي وسن سياسات ثقافية رشيدة، لضمان الحقوق الثقافية.

والبد من التذكير، بأن املشروع أحيط بكثير من األهمية املرتكزة 
املناقشة  مرحلة  املستفيضة، خالل  والدراسة  الواسع  التشاور  على 
العامة واملناقشة التفصيلية داخل لجنة التعليم والثقافة بمجلسكم 
املوقر، وكذلك خالل فترة الدراسة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية 

واالجتماعية بمجلس املستشارين.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل  يهدف مشروع 
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت 
الحياة العامة، إلى تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مختلف املجاالت 
العامة ذات األولوية. وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع، 
والعمل البرملاني، وفي مجال اإلعالم واالتصال وكذا في مختلف مجاالت 
اإلبداع الثقافي والفني وفي اإلدارات وفي سائر املرافق العامة، على أن 
يتم ذلك تدريجيا حسب طبيعة املجاالت وما تتطلبه من إعداد وتيهيء 
على أساس قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية واملؤسسات 
بوضع مخطط  الدستورية،  والهيئات  العمومية  واملنشآت  العمومية 
عمل يتضمن كيفية ومراحل إدماج اللغة األمازيغية تدريجا في مجموعة 

من امليادين.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

اإليجابية  األجواء  وتقدير  اعتزاز  بكل  أستحضر  أن  إذن  يسعدني 
والغنية التي طبعت مختلف مراحل النقاش بلجنة التعليم والثقافة 
واإلتصال بمجلس النواب، ويشرفني بهذه املناسبة أن أقدم خالص 
عبارات الشكر للسيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الذي أغنوا النقاش 
وساهموا في تجويد هذا النص بفضل تعديالتهم ونقاشاتهم الجادة 

والهادفة. وشكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير، إذا سمحتم تقديم املشروعين اإلثنين معا.

اوسي لمحم لاألعرج،لق1يرلاوثوافةلقاالتصال:

نذملاوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

يشكل مشروع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات 
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اللغات  مجال  في  اقتراحية  وقوة  مرجعيا  إطارا  املغربية  والثقافة 
للغتين  بالنسبة  منسجمة  لغوية  سياسة  تطوير  بهدف  والثقافات، 
الرسميتين واللغات األخرى وتعزيز الهوية املغربية بالحفاظ على تنوع 
الثقافية  الحقوق  إلى  الولوج  مكوناتها وتحقيق انصهارها، من خالل 
وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان اإلنسجام بين املتدخلين في املجال 

الثقافي والفني، يضم هذا املشروع 51 مادة مبوبة في 10 محاور.

اوسي لاورئيس،

اوسي اتلقاوساد9لاون ابلاملحترم ن،

باقي  بعد استكمال  إن تصويتكم على هذين املشروعين سيكون 
مراحل املصادقة بمثابة إعالن عن دخول اململكة في مرحلة التفعيل 
امليداني للتوافق الوطني حول تدبير التنوع اللغوي والثقافي لوطننا العزيز 
بشكل راق، من خالل تكريم وصيانة مختلف مكونات الهوية الوطنية 
املتعددة واملتالحمة واإلنفتاح على عالم العلم واملعرفة في إطار املشروع 
الحداثي والتنموي الذي يقوده صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، 
نصره هللا، بحكمة وتبصر، وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير البالد والعباد، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

اوسي لاورئيس:

التعليم والثقافة  الوزير، شكرا للسيد مقرر لجنة  شكرا للسيد 
واإلتصال، السيد النائب محسن موفيدي.

إلى عملية التصويت على مشروع قانون التنظيمي رقم  نمر اآلن 
04.16، وأخبر السيدات والسادة النواب من خالل إعطاء الكلمة للسيد 
املقرر بأنه تم إغفال إدخال بعض التعديالت كما صادقت عليها الجلسة 
املستشارين  مجلس  أن  خاصة  ضروري،  التصويب  لذلك  العامة، 
سيستمر في دورته الحالية إلى األسبوع القادم بحيث سنكون قد احترمنا 
ما يجب احترامه، وكذلك آخذين بعين اإلعتبار التمديد اإلكراهي الذي 

يعرفه مجلس املستشارين.

أعرض املادة 3 للتصويت، وقبل ذلك أعطي الكلمة للسيد مقرر 
اللجنة، ل�ضي موفيدي، تفضل السيد املقرر.

اونائبلاوسي لمحسنلم في يلموررللجنةلاوتذليملقاوتوافةل
قاالتصال:

شكرالاوسي لاورئيس،

كما تفضلتم، السيد الرئيس، بأنه فهاد املادة هادي تم، ألنه في 
اإلتفاق في التعديالت تم أنه السحب ديال، يعني اإللغاء ديال واحد 
الكلمة، و«في املغرب«، اللغات األجنبية األكثر تداوال »في العالم » وتم 
اإلتفاق على سحب »وفي املغرب« لذلك يأتي هاد التعديل إنسجام مع 

تم اإلتفاق عليه في القراءة األولى ديال القانون.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير ليس هناك مانع؟ تفضل السيد الوزير، ليس هناك، 
شكرا على تعاونكم السيد الوزير.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 135

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 33

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 التي تطرح نفس اإلشكال الذي ذكرنا به في البداية، 
الكلمة للسيد املقرر.

اونائبلاوسي لمحسنلمفي يلموررللجنةلاوتذليملقاوتوافةل
قاالتصال:

فيما يخص املادة 6 كاين هناك واحد املالءمة مع التعديل اللي 
عرفوا اإلسم ديال الهيئة ديال تنمية إستعمال اللغات األجنبية طرأ 
عليها تعديل أصبحت إسمها الهيئة الخاصة بتنمية إستعمال اللغات 
األجنبية والترجمة، هذا هو التعديل الذي تم اإلتفاق عليه فاملطلوب 
هو املالءمة مع هاد اإلسم الجديد لهاد الهيئة، الهيئة الخاصة بتنمية 

إستعمال اللغات األجنبية والترجمة، شكرا.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير ليس هناك، شكرا السيد الوزير.

وعدلها  اللجنة  عليها  كما صادقت  للتصويت  املادة  هذه  أعرض 
املجلس في إطار املالءمة.

املوافقون: 135

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 33

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 10 نفس اإلشكال، أعطي الكلمة للسيد املقرر.

اونائبلاوسي لمحسنلمفي يلموررللجنةلاوتذليملقاوتوافةل
قاالتصال:

نفس ما يخص املادة 6 يعني مالءمة إسم الهيئة، الهيئة الخاصة 
الذي  اإلسم  هو  هذا  والترجمة  األجنبية  اللغات  إستعمال  بتنمية 

أصبحت يعني كتحملوا هاد الهيئة، نفس األمر.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير، ليس هناك اعتراض، شكرا.

وعدلها  اللجنة  عليها  صادقت  كما  للتصويت   10 املادة  أعرض 
املجلس في إطار املالءمة.

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 17 نفس اإلشكال، الكلمة للسيد املقرر.

اونائبلاوسي لمحسنلمفي يلموررللجنةلاوتذليملقاوتوافةل
قاالتصال:

نفس األمر اللي تعلق باملادة 3 ألنه تم املصادقة عليها في القراءة 
األولى وتم يعني اإلغفال أو اإلسقاط ديالها، ويتعلق األمر باإلضافة ديال 
الكفيلة  اآلراء  ومشاريع  واألبحاث  الدراسات  إعداد  األول،  التعديل 
بتطوير الترجمة بين اللغتين الرسميتين واللغات األجنبية األكثر تداوال 

في العالم؛

األمر الثاني هو اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز حركة الترجمة، 
ثم التدقيق يعني في الفقرة األخيرة من هاد املادة، العمل على إبرام 
على  والخاصة  العامة  الهيئات  مع  والتعاون  للشراكة  اتفاقيات 
الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنمية إستعمال اللغات األجنبية 
األكثر تداوال في العالم والنهوض بالترجمة، وذلك بتنسيق مع السلطات 
والهيئات العمومية املعنية مع مراعاة البند الخامس من املادة 33 من 

هذا القانون التنظيمي، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

شكرا السيد املقرر، السيد الوزير، شكرا للسيد الوزير.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 26 ، السيد املقرر نفس اإلشكال، املادة 26.

اونائبلاوسي لمحسنلمفي يلموررللجنةلاوتذليملقاوتوافةل
قاالتصال:

املادة 26 املالءمة إلسم الهيئة، الهيئة الخاصة بتنمية إستعمال 
اللغات األجنبية والترجمة، شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

السيد الوزير، شكرا.

وعدلها  اللجنة  عليها  صادقت  كما  للتصويت   26 املادة  أعرض 
املجلس:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

عدله  كما  برمته  التنظيمي  القانون  مشروع  للتصويت  أعرض 

املجلس في قراءة ثانية له:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق 

باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية في قراءة ثانية له.

بتحديد  املتعلق  الثاني  التنظيمي  القانون  املشروع  إلى  اآلن  نمر 

مجال  في  إدماجها  وكيفية  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 

التعليم والحياة العامة ذات األولوية.

املادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املادة 9 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 133

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 35

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 133

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 35

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :133

املعارضون: ال أحد

املمتنعون :35

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 133

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 35

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 
عليه اللجنة في قراءة ثانية له:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق 
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في 
مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية في قراءة ثانية 
له، شكرا للسيد الوزير، ولكن تيخصكم تبقاوا معنا شكرا، حتى ال 

نشعر باليتم.
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محضرلالجلسةلاوتاسذةلقاوسبذينلبذ لاملائة

اوتاريخ:الثالثاء23 ذو القعدة 1440ه )26يوليوز2019م(.

اورئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

اوت قيت: ساعة وخمس دقائق ابتداء من الساعة الثالثة مساء 
والدقيقة الخامسة والخمسين.

ج قللاألعمال: اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 
)أبريل 2019(.

اوسي لالحبيبلاملاوكيلرئيسلمجلسلاون اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ونحن في الجلسة األخيرة الثالثة، شكرا الناس ديال مكناس دائما 
التقليدي  العرض  بقراءة  سأتقدم  شكرا،  املنهجية،  على  حريصين 

لتقديم الحصيلة بنوع من اإليجاز قدر اإلمكان.

اوسي ينلاو 1يرين،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

نعقد هذه الجلسة الدستورية املخصصة الختتام الدورة الثانية 
هذا  ويصادف  هام،  وطني  سياق  في  الثالثة  التشريعية  السنة  من 
اإلختتام كما نعلم جميعا احتفال الشعب املغربي بالذكرى 20 العتالء 
جاللة امللك، محمد السادس، أعزه هللا، عرش أسلفه املنعمين، وهي 
مناسبة لنجدد لجاللة امللك، الوالء واإلخالص، وعزم وتعبئة مجلس 
النواب من أجل مواصلة اإلنخراط في مشاريع التنمية وأوراش اإلصالح 
ويرعاها  يقودها  التي  والحقوقي  واملؤسساتي  والسيا�ضي  اإلقتصادي 

جاللته.

لقد حقق املغرب خالل 20 سنة املاضية إنجازات كبرى ونوعية في 
جميع املجاالت غيرت املنجزات املحققة في مجال التجهيزات األساسية 
ويسرت  الخارجية  لالستثمارات  مفضلة  وجهة  وجعلته  املغرب  وجه 
حققت  فيما  الخدمات  تطوير  من  ومكنت  اإلنتاج  بنيات  تحديث 
السياسات القطاعية الوطنية نجاحات متفاوتة، وكان من ثمار كل ذلك 

تحسن املداخيل وولوج املواطنين إلى جيل جديد من الخدمات.

واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  في  املنجز  فإن  وبالتأكيد 
والثقافية والبيئية وكذلك في مجال البنيات األساسية ما كان ليتحقق 
لوال اإلصالحات الكبرى الجريئة التي اعتمدتها بالدنا وخاصة ترسيخ 
البناء الديمقراطي وصيانة حقوق اإلنسان وإيجاد إطارات تشريعية 

ومؤسساتية وكذلك املناخ العام املالئم للتطوير والتحديث.

كبرى  مصالحات  إطالق  املاضية  سنة   20 عناوين  من  كان  وقد 

الثقافات  مع  مصالحة  املجال،  مع  مصالحة  التاريخ،  مع  مصالحة 
والحسم في قضايا مجتمعية كان ينبغي لها على أن معضلة يصعب حلها 
وقد يسر تراكم اإلصالحات والجرأة في التخطيط إلى أهم لها وتصورها 
وإنجازها واعتماد منهجية اإلشراك والتوافق بمشاركة القوى الحية 

بالبالد تحت قيادة جاللة امللك، وكذلك بااللتفاف حول امللكية.

لقد يسر كل ذلك وأثمر ما يمكن أن نسميه مناعة وطنية تدعو 
والدستوري  املؤسساتي  اإلصالح  تحقيقه  أساس  في  وكان  لالعتزاز 
الحاسم والفاصل في 2011 عنوانه املصادقة على الدستور الجديد 
وتفاصيل إصالحات هيكلية متجهة نحو املستقبل كان البرملان املغربي 
إصالحاتهم  حصيلة  املحطة  هذه  كانت  ما  وبقدر  صلبها  في  يزال  وال 
انطلقت خالل 90 القرن املا�ضي وترسخت وأخذت أبعاد أعمق وجعلت 
اإلنسان في صلبها مع تولي جاللة امللك العرش بقدر ما أطلق دينامية 

جديدة في املجاالت املتعلقة بصيانة كرامة املواطن املغربي.

وفي املجمل فإن إصالحات أكثر من 20 عاما هي ما ييسر مناعة املغرب 
إزاء ارتدادات محيطه اإلقليمي متموج أحيانا ومهتز أحيانا وعنيف ومدمر 
في أحيان أخرى، وقد كان وسيبقى من الطبيعي أن تكون قضية الوحدة 
الترابية للمملكة في طليعة اهتمامنا املشترك وأن تكون بطبيعة الحال 
أم القضايا وهدفا لجهودنا الجماعية بقيادة جاللة امللك، من أجل 
تثبيت سيادة بالدنا على أقاليمها الجنوبية وهو ما تحقق بسحب عدد 
من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية و بالدعم الواضح والصريح 
بالتقدير  يحظى  الذي  الذاتي  الحكم  بشأن  املغرب  ملقترح  واملتزايد 
الكبير من جانب املجموعة الدولية وبتشبث سكان األقاليم الجنوبية 
بمغربيتهم ومواصلة انخراطهم ومشاركتهم في البناء املؤسساتي وطنيا 
األقاليم  في  إنجازه  الجاري  املهيكلة  التنمية  وبمشاريع  ومحليا  جهويا 
الجنوبية لتأهيلها حتى تكون واجهة املغرب على افريقيا وبوابته نحو 
هذه القارة التي أصبحت لبالدنا مكانة متميزة بها وحيث يحظى املغرب 
بتقدير خاص تعززه الشراكات التي يقيمها مع األغلبية الساحقة من 
بلدان القارة في سياق تنفيذ سياسة تركز على التعاون جنوب جنوب 
خاصة بعد عودة املغرب إلى االتحاد االفريقي، فإلى جاللة امللك محمد 
السادس، وإلى القوات املسلحة امللكية، وقوات األمن والدرك والقوات 
املساعدة وإلى أخواتنا وإخواننا املرابطين في األقاليم الجنوبية مثبتين 
والتقدير  التحية  الوطن كل  الوطنية ومدافعين عن سيادة  الوحدة 

واإلجالل مراكمة لهذه املكاسب.

حصيلة  تأتي  وتوسيعها  وتعميقها  اإلصالحات  ترسيخ  سياق  وفي 
ما نحن بصدد ترصيده خالل الدورة التشريعية التي تختم اليوم في 
مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية 
الحصيلة  هذه  أن  أوضح  أن  لي  واسمحوا  البرملانية  والدبلوماسية 
الجماعية التي ساهم في تحقيقها مجموع الفرق النيابية واملجموعة 
النيابية أغلبية ومعارضة وأجهزة املجلس وعلى رأسها مكتب املجلس 
ومكاتبها  الدائمة  اللجن  رؤساء  و  الرؤساء  ومكاتب  الرؤساء  وكذلك 
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وأعضائها كل هذه اللجان معا بتكامل مع الحكومة بعيدة أن تختزل 
في بعدها الكمي إذ يتعلق األمر في باب التشريع بمنجز نوعي يتمثل في 
اإلصالحات  صلب  في  تقع  مؤسسة  نصوص  مشاريع  على  املصادقة 

الكبرى التي تعتمدها بالدنا تكريسا ملسار اإلصالح والتقدم.

لقد ظل الرأي العام يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرملان على مشروع 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون 
لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة 
ذات األولوية إعماال لروح الدستور ومشروع القانون التنظيمي املتعلق 

باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

واسمحوا لي في هذه املناسبة أن أوضح باسمكم بطبيعة الحال أن 
األمر يتعلق بنصين أساسيين لهما من األهمية ومن األثر على املجتمع 
وأكثر  أوسع  وطنيا  وتوافقا  إنضاجا  يتطلب  كان  ما  املستقبل  وعلى 
بالنسبة لجميع  يتعلق بمشترك ثمين ويومي  إذ األمر  استيعابا لآلراء 
املستقبل  إلى  الطريق  يوضح  أيضا  ولكنه  التاريخ  في  يمتد  املغاربة 

املشترك.

التنظيمي لتفعيل الطابع  القانون  إلى  إن األمر يتعلق فيما يرجع 
الرسمي لألمازيغية بتكريس التعددية الثقافية واللغوية وتنوع الحضاري 
و بإعمال مقتضيات الدستور فيما يرجع صيانة تالحم وتنوع مقومات 
الهوية الوطنية للمملكة تلك الهوية املوحدة بانصهارمكوناتها الغتية إن 
األمازيغية أكبر وأثرى من أن تختزل في قوانين أو مراسيم قرارات إدارية 
على أهميتها فهي ثقافة غنية مشتركة بين املغاربة وهي جزء أسا�ضي من 
تاريخنا وإحدى الركائز األساسية لهويتنا وحضارة هذا البلد وبقدر ما 
تدعو املصادقة على القانون التنظيمي بشأن األمازيغية لالرتياح بقدر 
ما تضع على كاهلنا جميعا سلطات تشريعية وتنفيذية ومجتمعا مدنيا 
مسؤوليات كبرى وإذا كنا في مجلس النواب مطالبون باملراقبة القريبة 
جميعا  مطالبون  كذلك  فإننها  القانون  مقتضيات  لتنفيذ  والدقيقة 
باإلبداع واالجتهاد في صيغ تنفيذها وبالجودة املطلوبة وبتكثيف البحث 
األكاديمي والتكوين والتقييم حتى يتأكد أثر هذا التشريع على عالقة 

اإلدارة باملواطن وكذلك في الحياة

وكذلك في الحياة العامة ويتعلق األمر فيما يخص القانون التنظيمي 
بشأن املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي لها عالقة وثيقة 
بالقانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية بنص يؤطر تفعيل اإلصالحات 
الجوهرية واملبادئ الواردة في الدستور، إذ يحدث مؤسسة دستورية 
اللغوية  السياسة  مجال  في  للدولة  الكبرى  التوجهات  اقتراح  مهمتها 
اللهجات  وباقي  للبالد  الرسميتين  اللغتين  وحماية  وتنمية  والثقافية 
املحلية وفي مقدمتها الحسانية هاد الرافد األسا�ضي الغني في الثقافة 
املغربية وبمصادقتنا على هذين النصين نكون قد أنهينا تقريبا املصادقة 
على القوانين التنظيمية املنصوص عليها في دستور 2011 في انتظار 
املصادقة على القانون التنظيمي املتعلق بحق ممارسة اإلضراب الذي 

ينبغي أن ننضج التوافق الوطني حوله اعتبارا ألهميته وآثاره.

وفي نفس أفق اإلصالح صادق املجلس على مشروع قانون إطار 
يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي كان موضوع 
ما  يعكس  مما  العام  الرأي  جانب  من  خاص  واهتمام  وطني  نقاش 
مركزية  مكانة  ومن  اهتمام  من  بالدنا  في  التعليمية  املسألة  تكتسيه 
واملعول  اإلصالح  هاد  رهانات  الجميع  على  يخفى  وال  لألسر  بالنسبة 
اإلطار سيوضح  القانون  اعتماد  كان  وإذا  القانون  هاد  من  تحقيقه 
الرؤية أمام الجميع فيما يتعلق بقطاع حيوي بكل املقاييس سيلزم 
الجميع بالبناء على التراكم ويجنب إخضاع املدرسة العمومية لتقلبات 
السلطتين  في  يضعنا  الوقت  نفس  في  فإنه  الحكومية  السياسات 
التشريعية والتنفيذية إلى جانب الشركاء االجتماعيين أمام مسؤوليات 
جديدة تتعلق بالتنفيذ أي باملراسيم التطبيقية إلنفاذ القانون علما بأن 
املجموعة املكلفة بتقييم السياسات العمومية باملجلس تشتغل هذه 
السنة على موضوع التعليم األولي الذي ال تخفى أهميته في النهوض 

بمستوى منظومة التربية والتعليم.

أنهينا السيدات والسادة، السيدين الوزيرين، الدورة الربيعية من 
جهة أخرى باملساواة باملصادقة على قوانين طال انتظارها أعتقد أنها 
تدشن ملرحلة جديدة في تجديد التشريعات الوطنية املوروثة عن فترة 
الحماية ويتعلق األمر ب 3 قوانين بشأن أرا�ضي الجماعات الساللية على 

مستوى التدبير والتحديد وما يترتب عن ذلك من استغالل واستثمار.

الجماعات  تأسيسية تؤطر حقوق  يهم قوانين إصالحية  األمر  إن 
الساللية وتقنن االستغالل مما من شأنه ليس فقط صيانة حقوق 
األفراد والجماعات ولكن جعل هذه األرا�ضي منتجة للثروة وللشغل 
في إطار القانون وعلى أساس التنظيم العصري مما سيمكن من تجنب 
مئات  وينهي  باعتباره حقا دستوريا  امللكية  العشوائية ويضمن حق 
النزاعات املزمنة حول هذه األرا�ضي التي ينبغي أن يخضع استغاللها 
الجديد  واالجتماعي  االقتصادي  للسياق  مالئمة  لحكامة  وتدبيرها 

وألنماط اإلنتاج الجديدة.

لقد مكنت إصالحات أكثر من عقدين من الزمن املغرب من أن يصبح 
قوة صاعدة وبلد شريك ذي مصداقية على الساحة الدولية ومن نسج 
عالقات متعددة األبعاد مع العديد من البلدان والتكتالت االقتصادية.

وقد كان مجلس النواب دائما منخرطا في دينامية توطيد العالقات 
الخارجية لبالدنا من خالل الدبلوماسية البرملانية وباملوازاة مع ذلك 
وفي إطار املهام التشريعية وافق املجلس خالل هذه الدورة على عدة 

اتفاقيات.

وفي هذا الصدد تندرج مصادقة املجلس على مشروع قانون يوافق 
بموجبه على إتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة اإلفريقية القارية، 
والتي تعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ العالقات اإلقتصادية اإلفريقية، 
وستمكن بالدنا بحكم إمكانياتها واستثماراتها في القارة بمن الولوج الحر 

لألسواق اإلفريقية.
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وفي نفس أفق الشراكات الدولية التي تربط بالدنا من التكتالت 
العاملية، صادق املجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق 
الشراكة في مجال الصيد البحري املستدام بين اململكة املغربية واإلتحاد 
األوروبي، الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا تقليديا للمغرب وال تخفى علينا 
جميعا أهمية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي من الناحية اإلستراتيجية 
واإلقتصادية واإلجتماعية في سياق إقليمي، يتميز كما أشرنا إلى ذلك 
في منطقة حوض املتوسط بنزاعات الداخلية وعابرة للحدود مزمنة 
وتتسبب في مآ�ضي إجتماعية كبرى، التي تتجسد في الهجرات القسرية 
والنزوح الجماعي واللجوء واإلرهاب، وسواء تعلق األمر بإفريقيا أو أوروبا 
أو غيرهما من الفضاءات الجيو سياسية، فإن مجلس النواب مطالب 
بمواصلة التعبئة من أجل تتبع مسار إنجاز اإلتفاقيات املبرمة، ومواكبة 
الدبلوماسية الوطنية في معاركها من أجل تحصيل مكتسبات املغرب 

كقوة صاعدة ذات مصداقية.

وفي نفس السياق كانت الجلسات الشهرية املخصصة للسياسة 
املجلس  أعضاء  أسئلة  على  الحكومة  رئيس  فيها  يجيب  التي  العامة 
مناسبة ملناقشة بناءة ملا ال يقل على 8 مواضيع، تهم الصحة، الجهوية، 
الالتمركز اإلداري، السياسة املائية وكذلك أوضاع إخواننا وأخواتنا في 

املهجر.

وتميزت كذلك هذه الدورة بمناقشة حصيلة العمل الحكومي برسم 
رئيس  السيد  قدمها  والتي   ،2016-2012 الوالية  من  األول  النصف 
التشريعية  السلطتين  بين  للتفاعل  أخرى  مناسبة  وكانت  الحكومة 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  لألوضاع  عميقة  وملناقشة  والتنفيذية 

والثقافية ببالدنا.

في الشق الرقابي واصلت اللجن النيابية الدائمة مهامها الرقابية 
املؤسسات  من  عدد  ومسؤولي  ورؤساء  الحكومة  أعضاء  بمساءلة 
العمومية، وأود في هذا السياق أن أثمن العمل الذي تقوم به كل اللجن 
الدائمة ومن بينها ما تقوم به لجنة مراقبة املالية العامة، التي استمعت 
بحضور  إستراتيجية  عمومية  مؤسسات  رؤساء  عروض  وناقشت 

الوزراء األوصياء على كل قطاع معين.

وبطبيعة الحال ال تخفى عليكم أهمية ذلك في تكريس ثقافة الرقابة 
على املال العام وعلى التدبير ومن أجل إعمال الحكامة في املرفق العام، 
وأؤكد مرة أخرى نفس التثمين إلى كل اللجن الدائمة التي تكرس جزءا 
من أشغالها للمهام اإلستطالعية التي تنجزها كإطار وكوسيلة للمراقبة 
البرملانية املتسمة بالقرب والعمل في امليدان وترصيد التقييم إلى جانب 

النهوض بمهامها التشريعية.

لم تثننا كثافة أشغال املجلس التشريعية والرقابية عن مواصلة 
اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرملانية والعالقات الخارجية، وفي هذا 
الصدد كانت قضية الوحدة الوطنية مرة أخرى وستظل في صلب بمهام. 
وستظل فيه صلب مهام أعضاء املجلس وأجهزته في إطار املنظمات 

اللقاءات  إطار  وفي  األطراف،  واملتعددة  الثنائية  البرملانية  واملنتديات 
الثنائية مع البرملانات الوطنية في باقي البلدان واسترشادا بالرؤية امللكية 
وبالنهج الذي يرعاه جاللته فيما يخص العالقات الخارجية للمغرب 
واصل مجلسنا انخراطه في مسيرة التعريف بمشروعية تثبيت سيادة 
ملقترح  الديمقراطي  املضمون  وشرح  الجنوبية  أقاليمه  على  املغرب 

الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد حرصنا على أن نكون استباقيين بإجراء اتصاالت 
ومباحثات وتنظيم منتديات مع عدد من البرملانات الوطنية والجهوية 
نشتغل  حيث  آسيا  في  وكذلك  وإفريقية  الالتينية  أمريكا  في  خاصة 
بدينامية والتزام مع كل مجموعات الصداقة في منظمات برملانية جهوية 
وقارية نقيم من خالل ذلك عالقات متميزة مع برملانات بلدان صاعدة 

خاصة بشرق غرب آسيا.

وباملوازاة مع التعريف باإلصالحات التي تعتمدها بالدنا وإمكانياتها 
واألزمات،  النزاعات  تسوية  في  السلمي  ونهجها  ومواقفها  اإلستثمارية 
دبلوماسية  إطار  في  واشتغالنا  والدولية  اإلقليمية  مبادرتنا  واصلنا 
برملانية من أجل السلم، من أجل العدل، ومن أجل التوازن في العالقات 
الدولية بغية تسوية املعضالت التي تسائل املجموعة الدولية كالهجرة 
واللجوء واإلختالالت املناخية والتصدي لآلفات التي تعتبر تهديدا لألمن 

الجماعي كاإلرهاب والتطرف والتعصب إلى غير ذلك.

وفي هذا الصدد، واصلنا في جميع املناسبات الدفاع عن قضية 
الشعب الفلسطيني ولم نفوت أي مناسبة للترافع عن قضيته العادلة، 
أساس  على  البرملانية  الدبلوماسية  واجهة  في  اشتغالنا  واصلنا  وقد 

اإلستدامة واملأسسة والترصيد وبناء الثقة تزداد قناعتنا.

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

في إطار أجهزة املجلس، املكتب، رؤساء الفرق، واملجموعة النيابية، 
رؤساء اللجان بأن الحصيلة اإليجابية املحققة كانت بفضلكم جميعا 
بفضل اإلنخراط الجماعي ومنهجية التوافق ولكنها كانت أيضا ثمرة نمط 
الحكامة التي اعتمدناه جميعا، وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بمواصلة 
رصد حضور أعضاء املجلس في الجلسات العامة وقررنا توسيعه خالل 
هذه الدورة ليشمل كذلك الحضور أشغال اللجان الدائمة، وتكريسا 
املنفتح  البرملان  ملفهوم  وإعماال  املجتمع  املجلس على  انفتاح  لواجب 
عقدنا أول اجتماع موسع بمعية أعضاء مكتب املجلس مع عدد كبير 
من هيئات املجتمع املدني من جمعيات وإتالفات جمعوية وقد مكننا 
هذا اللقاء من اكتساب تصور عن كيفية مأسسة انفتاحنا ولقاءاتنا 
الديمقراطية  ترسيخ  في  األسا�ضي  الشريك  هذا  املدني،  املجتمع  مع 

التشاركية و كذلك الحكامة.

وفي نفس السياق ينبغي التذكير بمشروع لجنة العرائض باملجلس 
في أشغالها وتلقيها ألول عريضة في إطار الديمقراطية التشاركية إعماال 
ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وانطالقا من من املمارسة وبعد 
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حوالي ثالث سنوات من دخول القانونين التنظيميين حول العرائض 

وامللتمسات ينبغي أن نستشرف جماعة في البرملان والحكومة إمكانية 

أكثر مرونة وأكثر  وامللتمسات  العرائض  تلقي  جعل شروط ومساطر 

واقعية وهو ورش تشريعي ينبغي استشرافه في األجل املنظور.

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

أعماله  تجويد  في  املجلس  أحدثها  التي  اآلليات  تفعيل  سياق  في 

وصلت املجموعات املوضوعاتية واملهتمة بالقضية

والقضية  واملناصفة  واملساواة  الوطنية  بالقضية  واملهتمة 

من  ابتداء  وسنحرص  اشتغالها  اإلفريقية  والشؤون  الفلسطينية 

استثمارها من أجل اإلشتغال على كل  املقبل على  البرملاني  الدخول 

النتائج التي ستتوصل بها هذه املجموعات املوضوعاتية؛

في النهاية،

اوسي اتلقاوساد9لاون اب،

اوسي ينلاو 1يرين،

علينا  يفرض  مما  اإلنتهاء  على  الثالثة  التشريعية  السنة  تشارف 

جميعا العمل على اتمام األوراش اإلصالحية التي دشناها والتي ينبغي أن 

تعزز دينامية اإلصالح التي تعرفها بالدنا، ذلكم كما نعلم جميعا ونحن 

مقتنعون جميعا بذلك أن اإلصالح محتاج دوما إلى نفسن مجدد وإلى 

الزخم الذي تمنحه املشاركة الواعية؛

في الختام، أود أن أشكر السيد رئيس الحكومة، وكافة أعضائها ومن 

بينهم السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني كما 

أتوجه بالشكر إلى كافة أعضاء املجلس، إذ أن مساهمة الجميع وروح 

نعتبرها  التي  الحصيلة  إنجاز هذه  التي طبعت أشغالنا يسر  التعاون 

حصيلة الجميع، وهي أوال وأخيرا للوطن. وأشكر أيضا جميع املصالح 

الساهرة على أمن املؤسسة، كما أشكر ممثلي وسائل اإلعالم الذين 
تناولوا الشأن البرملاني، كل من زاوية نظره، والشكر بالطبع موصول 

أجل مواكبة  املتواصلة من  تعبئتهم  املجلس على  ملوظفات وموظفي 

أعمالنا، شكرا على إصغاءكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

اآلن نستمع إذا سمحتم لتالوة البرقية املرفوعة إلى جاللة امللك.

اوسي 9لأسماءلاغالو لامينةلاملجلس:

شكرالاوسي لاورئيس،

أشرفل علىل قاوسالمل قاوصال9ل اورحيمل اورحمنل هللال بسمل
املرسلينلقآوهلقصحبهلأجمذين،

قاوتمكينل اوذزل وكمل دامل قاملهابة،ل الجالوةل صاحبل م اليل

قبذ ،

يتشرف خديم األعتاب الشريفة، رئيس مجلس النواب، أصالة عن 

نفسه ونيابة عن كافة مكونات املؤسسة التشريعية بأن يغتنم مناسبة 

اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الوالية 

العاشرة، ليرفع إلى الجناب الشريف برقية والء وإخالص، ضارعا إلى هللا 

عز وجل أن تجدكم يا موالي وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية 

وسعة من الطمأنينة وراحة البال، وإن املصادقة السعيدة التي تجمع 

شعبكم  واحتفاالت  التشريعية  الدورة  هذه  اختتام  بين  األيام  هذه 

الوفي بالذكرى العشرين لتربع جاللتكم على عرش أسالفكم امليامين، 

لتجعل هذه اللحظة التشريعية موسومة بسمة تاريخية ملموسة لها 

قيمتها املضافة، كما تجعلها تفجر ينبوعا من مشاعر اإلعتزاز الصادق 

بما حققتموه لشعبكم الوفي ولبلدكم األمين من أسباب اليسر واألمن 

واإلستقرار واألمل في الحاضر واملستقبل إنها عشرون سنة من البناء 

للبعد  اإلعتبار  وإعادة  الحقوقي  واألنصاف  واإلجتماعي  اإلقتصادي 

الهوية  ملكونات  الشجاعة  والدسترة  بل  اللغوية  والدمقرطة  الثقافي 

الوطنية، والسعي الحثيث إلى تحصينها ومأسستها بمؤسسات دستورية 

تنتصر لقيم العدل واإلنصاف ورهانات التحديث والدمقرطة؛

إنها عشرون سنة من املبادرات امللكية املولوية السامية إلى إيالء 

اإلعتبارإلى الوضع اإلعتباري للمرأة واألسرة والطفولة، وتحفيز الشباب 

على اإلنخراط في مسارات الحياة الوطنية بثقة في التاريخ وفي املستقبل، 

وإنها، يا موالي، عشرون سنة من البناء املؤسساتي

املؤسساتي واآلداء التشريعي واإلثراء الدستوري والتنمية السياسية 

الدائمة لخيارات التعددية واالنفتاحات والحوار والتوافق واإلشراك، 

ومن هنا حثكم املتواصل لنواب األمة على نهج ممارسة تشريعية جادة 

وهادفة ومتجاوبة مع تحوالت الواقع وإكراهاته ومتطلباته و دبلوماسية 

برملانية استباقية لم تتأخر عن مواعيدها مع واجبها الوطني وال تألكت 

املنتديات واملحافل  في جميع  في أن تحضر بقوة ومسؤولية وفعالية 

البرملانية العربية واإلسالمية واإلفريقية والجهوية واإلقليمية والدولية، 

وذلك إسهاما في ترسيخ إشعاع مملكتكم السعيدة وخدمة املصالح 

العليا للبالد وفي مقدمتها وحدتنا الترابية وكذا اإلسهام في دعم قضايا 

السلم والشرعية في العالم وفي طليعتها القضية الفلسطينية العادلة.

إننا يا موالي لفخورون بهذين العقلين من حكم الرشيد املتبصر، 

مجلس  مكونات  سعت  التي  الكريمة،  املولوية  بتوجيهاتكم  معتزون 

النواب كلها إلى تجسيدها في حقل التشريع وتأهيل الترسانة القانونية 

الوطنية ومراكمة مزيد من رهانات اإلصالح كان آخرها املصادقة على 

والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  مشروع 

العلمي الذي يعتبر حدثا تشريعيا متميزا في مسار إصالح هذه املنظومة 
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وتأهيلها، ومشاريع القوانين الخاصة بإصالح وضعية األرا�ضي الساللية 

التي ستشكل أداة للمساهمة بالنهوض بالعالم القروي وتطوير فالحتنا 

وتشجيع اإلستثمار املنتج لفرص الشغل.

إن مجلس النواب في مختتم هذه الدورة، وفي غمرة تخليد الذكرى 

العشرين لعيد عرشكم املجيد ليجسد لكم، يا موالي، صادق التهاني 
وأطيب املتمنيات لجاللتكم ولألسرة العلوية الشريفة ولشعبكم املتعلق 
الوفي، حفظكم هللا يا موالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأعزكم بعزه 
ونصركم بنصره وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو األمير املحبوب 
موالي الحسن وشد أزركم بصنوكم سمو األمير الجليل موالي رشيد 

وبكافة أفراد األسرة امللكية الشريفة إنه سميع مجيب.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

حررلباورباطلفيل33لعقلاووذ 9ل991 

امل افقللل36لي وي 1لي 31

خ يملاألعتابلاوشريفةلالحبيبلاملاوكي

شكرا السيد الرئيس.

اوسي لاورئيس:

شكرا،لرفذتلالجلسة.
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