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 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 
 محضر الجلسة الحادية والسبعين

 
دجنرب  41)  4101صفر  30الثالثاء    :  التاريخ
2342                                                                     .) 
 .النوابالسيد كرمي غالب رئيس جملس  :  الرئاسة

ساعتان وثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .العاشرة صباحا والدقيقة العشرين

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانني :   جدول األعمال 
 :التالية

  يقضي بإحداث  21.42مشروع قانون رقم
 .املكتب الوطين لإلستشارة الفالحية

 يتعلق باإلنتاج  01.42قانون رقم  مشروع
 .البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية

  يتمم مبوجبه قانون  10.42مشروع قانون رقم
 .املتعلق باملراكز اإلستشفائية 08.13رقم 

  يوافق مبوجبه على  42.42مشروع قانون رقم
االتفاقية الدولية لضبط إدارة املياه الصبورة 

املوقعة بلندن  2331 والرواسب يف السفن لعام
 .2331فرباير  40يف 

  يوافق مبوجبه على  23.42مشروع قانون رقم
املوقعة  4111اإلتفاقية الدولية لإلنقاذ العام لعام 

 .4111أبريل  21بلندن يف 
  يوافق مبوجبه على  80.42مشروع قانون رقم

اإلتفاقية املعدلة للتعاون العريب يف جمال تنظيم 
شتنرب  1ثة املوقعة بالقاهرة يف وتيسري عملية اإلغا

2331. 

  يوافق مبوجبه على  22.42مشروع قانون رقم
اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 

بني حكومة اململكة املغربية  2342فرباير  21
 .وحكومة مجهورية غامبيا وعلى امللحق به

  يوافق مبوجبه على  03.42مشروع قانون رقم
دمات اجلوية املوقع مبونروفيا يف اإلتفاق بشأن اخل

بني حكومة اململكة املغربية  2344أبريل  23
 .وحكومة مجهورية ليبرييا

  يوافق مبوجبه على  20.42مشروع قانون رقم
اإلتفاق والربوتوكول التطبيقي املوقعني بأنقرة يف 

بني حكومة اململكة املغربية  2342مارس  41
الطرقي الدويل  وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل

 .للمسافرين والبضائع
  يوافق مبوجبه على  21.42مشروع قانون رقم

التفاقية منع التلوث  4112بروتوكول عام 
البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى 

 .مالحق به 0وعلى  4182لعام 
 يوافق مبوجبه على  20.42قانون رقم  مشروع

اتفاق التعاون العريب يف استخدام الطاقة الذرية يف 
األغراض السلمية املنشئة للهيئة العربية للطاقة 

 4121شتنرب  44الذرية املوقعة باإلسكندرية يف 
 .4112مارس  22واملعدلة يف 

  يوافق مبوجبه على  22.42مشروع قانون رقم
ملكافحة غسل األموال ومتويل االتفاقية العربية 

 .2343دجنرب  24اإلرهاب املوقعة بالقاهرة يف 
  يوافق مبوجبه على  81.42مشروع قانون رقم

االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية 
واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزئية 
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واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزئية املوقعة 
 .2343دجنرب  24 بالقاهرة يف

  يوافق مبوجبه على  82.42مشروع قانون رقم
االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

 .2343دجنرب  24املوقعة بالقاهرة يف 
  يوافق مبوجبه على  82.42مشروع قانون رقم

االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 
 .2343دجنرب  24يف الوطنية املوقعة بالقاهرة 

  يوافق مبوجبه على  21.42مشروع قانون رقم
اتفاقية التعاون القضائي يف املادتني املدنية 

بني  2344مارس  41والتجارية املوقعة بباكو يف 
 .اململكة املغربية ومجهورية أذريبدجان

  يوافق مبوجبه على  83.42مشروع قانون رقم
اجلنائي املوقعة اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان 

بني اململكة املغربية  2344مارس  41بباكو يف 
 .ومجهورية أذربيجان

  يوافق مبوجبه على  84.42مشروع قانون رقم
مارس  41اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بباكو يف 

 .بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان 2344
  يوافق مبوجبه على  22.42مشروع قانون رقم

نشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد اتفاق إ
شتنرب  2بصفتها منظمة دولية املوقع بفيينا يف 

2343. 
  يوافق مبوجبه على  21.42مشروع قانون رقم

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
 41بإجراء تقدمي البالغات املوقع بنيويورك يف 

 .2344دجنرب 
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السادة الوزراء المحترمون،  

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدارسة والتصويت 

 :على عشرين مشروع قانون وهي مشاريع القوانني اآلتية 
 يقضي بإحداث  21.42قانون رقم  مشروع

 .املكتب الوطين لإلستشارة الفالحية
  يتعلق باإلنتاج  01.42مشروع قانون رقم

 .البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية
  يتمم مبوجبه قانون  10.42مشروع قانون رقم

 .املتعلق باملراكز اإلستشفائية 08.13رقم 
  ى يوافق مبوجبه عل 42.42مشروع قانون رقم

االتفاقية الدولية لضبط إدارة املياه الصبورة 
املوقعة بلندن  2331والرواسب يف السفن لعام 

 .2331فرباير  40يف 
  يوافق مبوجبه على  23.42مشروع قانون رقم

املوقعة  4111اإلتفاقية الدولية لإلنقاذ العام لعام 
 .4111أبريل  21بلندن يف 

 يوافق مبوجبه على  80.42قانون رقم  مشروع
اإلتفاقية املعدلة للتعاون العريب يف جمال تنظيم 

شتنرب  1وتيسري عملية اإلغاثة املوقعة بالقاهرة يف 
2331. 

  يوافق مبوجبه على  22.42مشروع قانون رقم
اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 

غربية بني حكومة اململكة امل 2342فرباير  21
 .وحكومة مجهورية غامبيا وعلى امللحق به
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  يوافق مبوجبه على  03.42مشروع قانون رقم
اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيا يف 

بني حكومة اململكة املغربية  2344أبريل  23
 .وحكومة مجهورية ليبرييا

  يوافق مبوجبه على  20.42مشروع قانون رقم
التطبيقي املوقعني بأنقرة يف اإلتفاق والربوتوكول 

بني حكومة اململكة املغربية  2342مارس  41
وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدويل 

 .للمسافرين والبضائع
  يوافق مبوجبه على  21.42مشروع قانون رقم

التفاقية منع التلوث  4112بروطوكول عام 
البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى 

 .مراحق به 0وعلى  4182لعام 
  يوافق مبوجبه على  20.42مشروع قانون رقم

اتفاق التعاون العريب يف استخدام الطاقة الذرية يف 
األغراض السلمية املنشئة للهيئة العربية للطاقة 

 4121شتنرب  44الذرية املوقعة باإلسكندرية يف 
 .4112مارس  22واملعدلة يف 

  فق مبوجبه على يوا 22.42مشروع قانون رقم
االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل 

 .2343دجنرب  24اإلرهاب املوقعة بالقاهرة يف 
  يوافق مبوجبه على  81.42مشروع قانون رقم

االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية 
واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزئية 

حكام اجلزئية املوقعة واإلصالحية يف إطار تنفيذ األ
 .2343دجنرب  24بالقاهرة يف 

  يوافق مبوجبه على  82.42مشروع قانون رقم
االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

 .2343دجنرب  24املوقعة بالقاهرة يف 
  يوافق مبوجبه على  82.42مشروع قانون رقم

احلدود االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
 .2343دجنرب  24الوطنية املوقعة بالقاهرة يف 

  يوافق مبوجبه على  21.42مشروع قانون رقم
اتفاقية التعاون القضائي يف املادتني املدنية 

بني  2344مارس  41والتجارية املوقعة بباكو يف 
 .اململكة املغربية ومجهورية أذريبدجان

  يوافق مبوجبه على  83.42مشروع قانون رقم
اقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة اتف

بني اململكة املغربية  2344مارس  41بباكو يف 
 .ومجهورية أذريبدجان

  يوافق مبوجبه على  84.42مشروع قانون رقم
مارس  41اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بباكو يف 

 .بني اململكة املغربية ومجهورية أذريبدجان 2344
  يوافق مبوجبه على  22.42رقم مشروع قانون

اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد 
شتنرب  2بصفتها منظمة دولية املوقع بفيينا يف 

2343. 
 يوافق مبوجبه على  21.42قانون رقم  مشروع

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
 41بإجراء تقدمي البالغات املوقع بنيويورك يف 

 .2344دجنرب 
 

إذن نبتدئ اآلن بالنصوص ومشاريع القوانني اليت هي 
من اختصاص السيد وزير الفالحة و الصيد البحري ، فالكلمة 
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: الحة أو من ينوب عنه لتقدمي مشروع قانوننيللسيد وزير الف
يقضي بإحداث املكتب الوطين  21.42مشروع قانون رقم 
ويف نفس الوقت، مشروع القانون رقم . لإلستشارة الفالحية

يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية،  01.42
 .فليتفضل السيد الوزير مشكورا
الصحة، نيابة عن السيد عزيز  السيد الحسين الوردي وزير

 :أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 شكرا السيدالرئيس،

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب،

يسعدين، نيابة عن زميلي وزير الفالحة، أن أقدم لكم، 
يقضي بإحداث  21.42يف قراءة ثانية، مشروعي قانون رقم 

يتعلق  01.42املكتب الوطين لإلستشارة الفالحية ورقم 
 .باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية

فبعد عرضهما على جملس املستشارين، ارتئ السادة  
فبالنسبة ملشروع . املستشارون إدخال بعض التعديالت عليهما

، هتدف التعديالت اليت مت إدخاهلا على 21.42قانون رقم 
إىل إعادة تركيز مهام املكتب الوطين لإلستشارة  2ة املاد

الفالحية حول دوره األساسي املتمثل يف التأطري وتقدمي 
 .اإلستشارة بدل القيام مبهام تعود إىل هياكل أخرى

وهكذا، مت التأكيد على اقتصار املكتب يف املسامهة  
داين أوال، املسامهة يف التتبع املي: يف إجناز املهمتني التاليتني
ثانيا، املسامهة مع مصاحل الوزارة . ملشاريع الفالحة التضامنية

 .املكلفة بالفالحة يف مجع املعطيات املتعلقة بالقطاع الفالحي
يتعلق  01.42أما خبصوص مشروع قانون رقم  

باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية، فهمت 

 جمال تطبيق هذا من خالل إعادة النظر يف 1التعديالت املادة 
 :القانون، حيث متت

أوال إضافة البذور والشتائل املستعملة يف الزراعة   -
 .واخلمائر املوجهة لتغذية اإلنسان أو احليوان

ثانيا حذف مواد التجميل كون هذه املواد تعتمد  -
بيولوجية يف إطار دفاتر حتمالت على غرار ما هو 

عمل يف معمول به حاليا بالنسبة لزيت أركان املست
 .مستحضرات التجميل

ثالثا استثناء منتجات الصيد وقنص احليوانات  -
 .املتوحشة

ويعترب هذا التعديل ضروريا من أجل التوفر على إطار  
،  C E 101/ 238قانوين مماثل للقانون األورويب رقم 

وبالتايل احلصول على املعادلة الالزمة لالعرتاف باملنتجات 
لسوق األوروبية وهو ما سيفتح اجملال أمام البيولوجية املغربية يف ا

هذه املنتوجات لتعزيز مكانتها هبذه السوق اليت تعترب أهم سوق 
 .للمنتجات البيولوجية وولوج أسواق جديدة

كانت تلكم السيد الرئيس احملرتم، السادة الوزراء   
احملرتمون، السيدات والسادة النواب احملرتمون، التعديالت اليت مت 

 .على املشروعني إدخاهلا
وأغتنم هذه املناسبة، ألتقدم بشكري اخلالص ألعضاء  

جلنة القطاعات اإلنتاجية، رئيسا وأعضاء، على جتاوهبم مع هذه 
التعديالت، راجني أن تنال موافقتكم كما كان عليه األمر داخل 

 .هذه اللجنة والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

نفتح اآلن باب املناقشة، الكلمة لفريق . السيد الوزير شكرا
العدالة والتنمية السيد النائب احملرتم السيد مجال املسعودي، 

 .فليتفضل مشكورا
 :النائب السيد جمال المسعودي 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 م،السيد الرئيس المحتر  
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية يف مناقشة 

الذي يقضي بإحداث املكتب  21.42مشاريع قانون رقم 
املتعلق  01.42الوطين لإلستشارة الفالحية وكذلك القانون 

 .واملائية باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية
السيد الوزير، البد قبل أن التطرق إىل أهداف  

ومضامني هذين املشروعني، ال بد التوجيه الشكر والتقدير 
للسيد الوزير الفالحة والطاقم املرافق له الذي ناقش معنا 

والبد أن نذكر أنه انطالقا من املوقع . املشروعني القانونني
اد الوطين ودعما للتوجهات املركزي اليت حتتله الفالحة يف االقتص

اليت تتمحور حوهلا السياسة احلكومية الفالحية، واليت تتجلى 
يف تفعيل خمطط املغرب األخضر وحتقيق األمن الغذائي، كان 
ضروريا أن يتم إحداث إطار فعال ميكن من تنزيل توجيهات 

 .والتوصيات اإلسرتاجتية اجلديدة لإلرشاد واالستشارة الفالحية
لكم هذه املبادرة املهمة، البد أن نشري  وإذ نثمن 

السيد الوزير، أن وضعية منظومة اإلرشاد الفالحي احلالية وعلى 
إثر التشخيص الذي قمتم به، الزالت هذه املنظومة تعرتيها 
جمموعة من النواقص واالختالالت على مستوى اإلمكانات 

إما جند وعلى مستوى املوارد البشريةـ، .املالية املخصصة للتأطري 
فالح على الصعيد الوطين، وكذا على  0133مرشد لكل 

يف املائة من  2مستوى تغطية احلاجيات واليت ال تتجاوز 
لكل هذا، ينضاف إليه ضعف التنسيق . الساكنة الفالحية

والتعاون بني خمتلف املتدخلني، العموم واخلواص، يف هذا القطاع 
اجلهوية واإلقليمية، الغرف الفالحية، املديريات )وإن متعددون 

إىل .. املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي، التنظيمات املهنية
 (.غري ذلك 

السيد الوزير، يف ظل هذا الوضع، تأيت هذه اإلسرتاجتية 
الوطنية اجلديدة اليت تأسس ملنظومة متعددة ومندجمة لالستشارة 

ك الفالحة، ترتكز على االستقاللية التدرجيية للفالحني وإشرا
 .فعال جلميع املتدخليني

كما أن هذه اإلسرتاجتية، ومن خالل تفعيل دور   
الدولة على مستوى التنسيق وتنظيم اهلياكل السابقة، كمراكز 

األشغال الفالحية  433األشغال والذي عددها يفوق 
والوحدات التابعة ملكاتب اجلهوية لإلستثمار الفالحي داخل 

الوطين لإلستشارة  املكتب"مؤسسة ما يطلق عليه اسم 
ستمكن هذه العملية من إرساء حكامة جيدة ملنظومة " الفالحية

اإلرشاد واالستشارة الفالحية بشريا وماديا، وستمكن من 
املواكبة والتأطري التقين للفالحني واجلمعيات املهنية يف مجيع 
مراحل سلسلة اإلنتاج، وكذا يف جمال تسيري الضيعات الفالحية، 

تثمني وتسويق املنتوجات الفالحية واليت يؤدي  مع احلرص على
 .فيها الفالح دورا حموريا

السيد الوزير، بعد تقديرنا للمجهود الكبري الذي قمتم 
به وطاقمكم إلخراج هذه املؤسسة إىل الوجود، البد أن نبدي 
بعض املالحظات واملقرتحات اليت نعتربها مكملة ملشروع 

 :االستشارة الفالحية وهي كالتايل
أوال، االهتمام بالتعاونيات ودعمها باملوارد الالزمة   -

 للمشاركة يف اإلرشاد؛
االنتقال بشكل تدرجيي من مرحلة اإلرشاد العام الذي   -

تتكفل به مؤسسات الدولة إىل إرشاد متعدد الفاعلني، 
إرشاد عمومي للمنظمات البيمهنية والغرف الفالحية 
ومؤسسات البحث والتكوين، وذلك يف إطار شراكة 

 .تعاقدية
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مث ال بد من الدعم بالوسائل البشرية واملادية الالزمة  
ح هذا املشروع والرفع من عدد املستشارين الفالحني، إلجنا 

 فالح؛ 0133وذكرنا قبل قليل العدد ديال مرشد لكل 
اإلسراع بتنظيم وضبط مهنة املستشار الفالحي عرب   -

 (.مستشار فالحي)قانون حيدد هذه املهنة 
توسيع مهام صندوق التنمية الفالحية ليشمل جماالت   -

 لفالحي؛اخلدمات االستشارية للمرشد ا
االنتشار العادل للمستشارين الفالحني على كافة   -

 .الرتاب الوطين
يف هذا اإلطار السيد الوزير، نعرفوا بأن كاين هناك  

جمموعة من املناطق اللي الفالحة كيتكلموا هبا فقط 
باألمازيغية، ولذلك نطالب أن هاذ اإلرشاد جيب إدخال 

وب وواحد األمازيغية فيه باش فعال يكون واحد التجا
التفاعل مع الفالحة، هذا أمر مهم جدا ألنه سيساعد  

قلت االنتشار العادل . كذلك الفالحة يف هاذ اإلطار هذا
للمستشارين الفالحني على كافة الرتاب الوطين، ال بد من 
مقاربة اإلرشاد حسب النتائج، مقاربة حسب خصوصيات 

ة مع كل منطقة وكل جهة، ال بد من استشارة فالحية متنوع
 .الرتكيز على الفالح الصغري

السيد الوزير، ال بد كذلك من تقوية كفاءة املستشارين يف 
جماالت التواصل والتسيري وحسب نوعية األنشطة املرتبطة 
باملنطقة، كذلك تكوين، وهذا أمر أساسي وضروري، تكوين 
الشباب وأبناء وبنات الفالحني يف مجيع التقنيات الفالحية 

ال بد السيد الوزير، من استنباط املعلومة الصحيحة مث . اجلديدة
واملمارسة اجليدة من الفالحني الرائدين، ألنه هناك تراكم جتارب 
وخربات رائدة جيب االستفادة منها والعمل على نشرها، وذلك 
بفتح ضيعات هذا الصنف من الفالحني بشكل منظم على 

 .الفالحني الصغار واملتوسطني

نشكركم مرة أخرى السيد الوزير على اجملهودات املبذولة،  
 .ونتمىن لكم كامل التوفيق يف مهامكم

املتعلق باإلنتاج البيولوجي  01.42فيما خيص القانون رقم  
للمنتوجات الفالحية واملائية، بعد الشكر، نتمىن لكم كامل 

رة التوفيق يف جهدكم يف وضع هذا القانون، اللي يعترب يعين مباد
وهاذ القانون الذي يأيت يف إطار تثمني . جديدة ومبادرة مهمة

وحتسني جودة املنتوجات الغذائية عموما والبيولوجية على 
" املغرب األخضر"اخلصوص، متاشيا بطبيعة احلال مع خمطط 

الرامية إىل تطوير سالسل اإلنتاج كأداة للتنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية وخلق الثروات

النمو املتزايد على الصعيد العاملي للفالحة البيولوجية كما أن   
جعل احلكومة تويل اهتماما خاصة هلذه الفالحة، وعيا منها 
بضرورة إضفاء الدميومة على النظم الزراعية واحلاجة إىل محاية 

 .املوارد الطبيعة وإنتاج مواد غذائية سليمة
ائية ينبين إن منط اإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية وامل 

على مبادئ احرتام البيئة واحلفاظ على التنوع البيلولوجي 
واحملافظة على الرتبة واملوارد الطبيعية واستعمال مواد طبيعية 
لتسميد الرتبة، بدل بطبيعة احلال املواد الكيمائية املصنفة 
واألمسدة املعدنية، وكذا التقليص من استعمال املستلزمات 

 .اخلارجية
زير، ال شك أن بالدنا إضافة إىل املؤهالت البيئية السيد الو 

الواعدة اليت تتوفر عليها، املغرب عنده منظومات بيئية متعددة 
ومتنوعة، إن على مستوى املساحات املزروعة ومساحات 
النباتات التلقائية أو على مستوى التصدير أو على مستوى 

عريف معترب املهارات املكتسبة لدى املنتجني، وذلك عرب تراكم م
وممارسات فالحية قريبة من تقنيات اإلنتاج البيولوجي، وكذا 
الطلب املتزايد على املنتوجات البيولوجية حاليا واإلمكانيات 
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املمنوحة لتسويق هذه املنتوجات على املستويني الوطين والدويل، 
 .كل هذا يؤهلها لتصبح دولة رائدة يف اإلنتاج البيولوجي

ر، يف هذا اإلطار، من تفعيل عقد برنامج ال بد السيد الوزي 
وهي . بني احلكومة واجلمعية املغربية لسلسة اإلنتاج البيولوجي

عقدة ستمكن سيمكن تفعيلها من تنشيط سوق الشغل والرفع 
آالف طن، ومن  43من الصادرات، واللي حاليا تصل إىل 

عائدات العملة الصعبة، كما ستمكن من الزيادة يف االستهالك 
وستساهم كذلك يف . طين هلذا النمط من اإلنتاج الفالحيالو 

التنمية املستدامة، عرب حتسني دخل املنتجني املهتمني بنمط 
كما أن هذا املشروع سيمكننا من . اإلنتاج البيولوجي واملائي

 .حتقيق أهداف امليثاق الوطين للبيئة
السيد الوزير، رغم كل ما ذكرناه من مؤهالت معتربة تتوفر 

ها بالدنا، إال أن األمر مازال يتطلب مزيدا من اجلهد والعزم علي
واحلزم يف إعطاء انطالقة قوية هلذا النوع من اإلنتاج، إن على 
مستوى الرفع من املساحات املخصصة للفالحة البيولوجية، 
وحنن نعلم أن الوزارة وزارة الفالحة والصيد البحري وضعت 

صا وأن هذه ، خصو 2323ألف هكتار يف أفق  13سقف 
الفالحة ليست جديدة على املغاربة ألن املغاربة تيتكلموا على 
البلدي راه مازال تنهضروا على البلدي وهذا هو اجملال الذي 

. ألف هكتار مزروعة 42جيب تشجيعه، املساحة ال تتجاوز 
مث أن املغرب يتوفر على مناطق عذراء قابلة لإلنتاج البيولوجي 

 .انتقالية بدون اللجوء إىل مرحلة
ال بد السيد الوزير من الرتكيز على خلق وتشجيع اجلمعيات  

والتعاونيات املتخصصة يف اإلنتاج البيولوجي ودعمها مبا يلزم، 
 .لتساهم يف حتقيق هذه األهداف املسطرة من طرف وزارتكم

كما نذكركم السيد الوزير، بأن املغرب ال يتوفر على هيئات   
إىل حد . إجراءات املصادقة واملراقبةوطنية مرخص هلا للقيام ب

اآلن، املغرب يفتقر إىل هاته اهليئات اليت تقوم بالرتخيص 

واإلجراءات ديال املصادقة واملراقبة، مما يستدعي اللجوء إىل 
هيئات أجنبية تفرض شروطا معقدة ومكلفة وال بد من بذل 

 كما نطلب منكم السيد الوزير، أن تعملوا. جمهود يف هذا األمر
على إحداث قسم للفالحة البيولوجية داخل الوزارة، يتكلف 
بوضع اسرتاتيجية هلذا القطاع ويواكب تنزيل هذا القانون لتنزيله 

ال بد السيد الوزير، من دعم التكوين يف هذا اجملال . ومتابعته
عرب إحداث خمتربات للبحث يف البيولوجيا وإدماج هذا اجملال يف 

حداث ضيعات منوذجية لإلنتاج اإلرشاد الفالحي، وكذا إ
 .البيولوجي عرب أقاليم اململكة

ال بد كذلك السيد الوزير، من تنظيم محالت يف الداخل  
. واخلارج للتعريف هبذا املنتوج ودعم املشاركة يف املعارض الدولية

ال بد السيد الوزير، من وضع خطة الستعمال املنتوجات 
الفنادق واملطاعم ليصبح  البيولوجية يف القطاع السياحي وتطوير

بعضها متخصص يف التغذية البيولوجية، بعض السياح كيجيو 
وعلى املستوى البيئي . باش، فيما خيص التغذية، كل ما هو بيو

واالجتماعي، ومها حمورين أساسيني  للمزروعات البيولوجية، 
وجب وضع دفرت حتمالت ينظم هذا اجملال وحيدد خمتلف 

 .تطبيقات وااللتزامات
 .السيد الرئيس، نشكركم والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس 
الكلمة اآلن للفريق احلركي السيد . شكرا السيد النائب احملرتم

النائب احملرتم السيد حممد سعدون، فليتفضل مشكورا، تفضل 
 .السيد النائب احملرتم، تفضلي السيدة النائبة

 :الضعيفالنائبة السيدة فاطمة 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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يشرفين باسم الفريق احلركي أن أتناول الكلمة ملناقشة 
املتعلق باإلنتاج البيولوجي ومشروع  01.42مشروع القانون 

املتعلق بإحداث املكتب الوطين لالستشارة  21.42قانون 
 .الفالحية

ة، ال بد من التذكري حبجم األمهية هلذين يف البداي 
املشروعني اللذين بدأنا نلمس فيها إرهاصات املواكبة اجلدية 
للمخطط األخضر، الذي أخذ بعني االعتبار التوصيات 
والتوجهات االسرتاتيجية لإلرشاد الفالحي، حيث أبانت هذه 
االسرتاجتية اجلديدة عن ضرورة تطوير وعصرنة جمال اإلرشاد 

ستشارة الفالحية والتواصل باللغة العربية واألمازيغية، خاصة واال
يف املناطق اجلبلية واملناطق النائية، والتكوين ونقل التكنولوجيات 
لفائدة خمتلف الفاعلني يف القطاع الفالحي، كما أبانت أيضا 
عن حسن استعمال املوارد البشرية يف خدمة التنمية الفالحية، 

ر املتطلبات يف ميدان اإلنتاج والتسويق مع األخذ بعني االعتبا
 .والتدبري االقتصادي واالستغالل الفالحي

ورمبا أن املقاربة احلالية يف جمال اإلرشاد الفالحي  
املتبعة حاليا أصبحت متجاوزة، فأصبح من الضروري إحداث 
منظومة جديدة لالستشارة الفالحية، ترتكز على إشراك فعال 

على تقريب املعرفة الفالحية ووضعها  جلميع املتداخلني وتعمل
 .رهم إشارة الفالحني

وهلذه األسباب، فإننا يف الفريق احلركي، نثمن ما   
جاءت به احلكومة يف هذا املشروع  وذلك بإحداث املكتب 
الوطين لإلرشاد واالستشارة الفالحية كمؤسسة واحدة لتدبري 

 . املنظومة
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

املتعلق باإلنتاج البيولوجي  01.42إن مشروع قانون 
ملنتوجات الفالحية واملائية، يعترب من املشاريع املهمة املواكبة 
للتوجهات العامة للمخطط األخضر، كذلك والرامية إىل تطوير 
سالسل اإلنتاج كأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق 

 .لثرواتا
إن الطلب املتزايد على املنتوجات البيولوجية وكذلك  

الفرص املمنوحة من أجل التسويق ومنط اإلنتاج البيولوجي، يقدم 
فرص جد مهمة يف جمال التنمية وتنويع الصادرات، حيث أن 
أغلبية املوارد املعنية هبذا الصنف من املنتوجات موجهة باألساس 

ياب إطار قانوين وطين مالئم يف هذا إال أنه، يف غ. إىل التصدير
 .اجملال، تبقى املنتوجات البيولوجية دون املستوى املرغوب فيه

لذا، فإن هذا املشروع املعروض على أنظارنا اليوم،  
جاء من أجل مواكبة سلسلة اإلنتاج البيولوجي على مستوى 
 التشريع ولتتميم الرتسانة القانونية اليت هتدف إلرساء هذا اإلطار

 .القانوين املنظم لإلنتاج البيولوجي
ويتوخى هذا املشروع اإلجابة على بعض الصعوبات  

املتمثلة يف صغر كذلك الضيعات اليت حتد من االستثمار وتؤثر 
 . على مستوى اإلنتاج الفالحي

 السيد الرئيس المحترم،
انطالقا من كون هذين املشروعني يعدان إحدى ركائز 

ومواكبان للرتسانتني قانونيتني " املغرب األخضر"خمطط 
للمخطط األخضر، الذي يعترب حال ناجحا يف املغرب، انطالقا 
من كل هذا وانطالقا كذلك من أمهية هذه املشاريع اليت تزداد يف 
سياق التجديد املتواصل للرتسانة القانونية واملنظومة التشريعية، 

ت اليت لكل ما ذكرناه، نعلن تصويتنا باإلجياب على التعديال
أدخلت على املشروعني املتعلقني باإلنتاج البيولوجي وكذلك 

 . املكتب الوطين لالستشارة الفالحية وشكرا
 :السيد الرئيس
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الكلمة اآلن . شكرا للنائبة احملرتمة السيدة فاطمة الضعيف
للفريق الدستوري للسيد النائب احملرتم السيد فيصل الزرهوين، 

 . فليتفضل مشكورا
 :سيد فيصل الزرهوني باسم فريق المعارضةالنائب ال

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
يقضي  21.42يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

بإحداث املكتب الوطين لإلستشارة الفالحية ومشروع قانون 
 . يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتجات الفالحية واملائية 01.42

 السيد الرئيس،
اسم فرق املعارضة يف طار يشرفين أن أتناول الكلمة ب

مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بإحداث املكتب الوطين 
لالستشارة الفالحية الذي سيسهر على تطبيق السياسة 
احلكومية يف جمال االستشارة الفالحية، حتت وصاية السلطة 

 .احلكومية املكلفة بالفالحة
يتعلق  01.42ويف سياق مناقشة مشروع قانون رقم  

اج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية، ويندرج املشروع باإلنت
يف سياق تطبيق اسرتاتيجية جديدة لإلرشاد  21.42األول رقم 

الفالحي لتجاوز النقص احلاد يف هذا اجملال، حيث ال تتعدى 
، األمر %22نسبة التغطية املالية للفالحني باإلرشاد نسبة 

هلذا النوع من االستشارة  الذي ال يتالءم واحلاجيات املتزايدة
املغريب "واخلربة، خاصة يف إطار التحوالت اليت جاء هبا خمطط 

 ".األخضر
إن استثمار املؤهالت الفالحية يقتضي مواكبتها عرب  

مؤسسة مهنية قادرة على مواكبة وتأطري وتقدمي االستشارة 
للمهنيني العاملني بسالسل اإلنتاج الفالحية، يف جمال تقنيات 

ري االستغالليات وإنتاج وتسويق املنتوجات الفالحية، وكذا وتدب
تأطري الفالحني يف ميدان اإلرشاد املتعلق مبحاربة األمراض 

النباتية واحليوانية، باإلضافة إىل التتبع امليداين ملشاريع الفالحة 
 .التضامنية والقيام بأنشطة يف ميدان تسويق املدخالت الفالحية

وعموما، فإن إحداث املكتب الوطين لالستشارة  
الفالحية هو مبثابة تكملة للمؤسسات واهليئات العامة اليت 
ستسهر على مواكبة وتطبيق السياسة املعتمدة يف جمال 
االستشارة الفالحة املهنية، يف كل مراحلها، بدءا من التأهيل 

 .ر والتجميعاملهين واإلنتاج الفالحي، وانتهاءا بالتسويق واالبتكا
هلذا، من املنتظر أن يعطي هذا املكتب دفعة تنمية  

وتشجيعية هلذا القطاع، ملا سيوفره من طرق حديثة وما سيطرحه 
من تكنولوجيات جديدة من شأهنا أن تدعم التنمية الفالحية 
وتعزز املنظومة التشريعية يف امليدان الفالحي، يف بالدنا اليت 

باألساس بوصفها بلدا فالحيا تعتمد على القطاع الفالحي 
 .بامتياز

هلذه االعتبارات، سنصوت باإلجياب على هاذ  
 .املشروع قانون

املتعلق باإلنتاج  01.42أما فيما يرتبط مبشروع قانون  
البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية، فإننا نؤكد على أمهية 

ى أي املشورع واحلاجة املاسة إليه، خصوصا وأننا ال نتوفر عل
إطار قانوين يضمن لنا سالسة ومرونة تصدير املنتوجات 
البيولوجية الفالحية واملائية إىل شركائنا األوروبيني، آملني يف أن 
نعمل مجيعا، حكومة وأغلبية ومعارضة، يف املستقبل القريب، 
على بلورة طرق وتصورات لتحسني مداخيل املنتجني املغاربة 

واملائي، وتشجيعهم بالتايل إىل تنويع  املهتمني باإلنتاج البيولوجي
صادراهتم وتنميتها مبا يساهم بصورة ملموسة وواقعية يف تطوير 

 . بنيتنا الفالحية وتقوية حظوظنا يف جمال املنافسة الدولية
 السيد الرئيس،

إننا نطمح يف أن يلعب هذا املشروع بعد املصادقة عليه 
احلال، دورا حامسا يف حل  النهائية، يف هذه القراءة الثانية بطبيعة
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وتفكيك مجيع املشاكل اليت حتول دون تنشيط حمركات اإلنتاج 
البيولوجي الفالحي واملائي ببالدنا، ومتنع بالتايل خلق الفرص 
الكفيلة بتحسني وضعيه الفالحني الصغار الذين يزاولون 
ويشتغلون على هذا النوع من اإلنتاج، علما أن بالدنا تتوفر 

ات معتربة وقدرات هامة يف هذا اجملال، خاصة وأن على إمكاني
أراضينا الفالحية شاسعة وعذراء وذات تربة خصبة وقدرة كبرية 
على العطاء واملردودية املنتجة، ملا يأهلنا إىل دخول معرتك 
التنافس بروح عالية متكننا من تلبية الطلب املتزايد يف األسواق 

 .األوروبية وغريها
على هاذ املشروع، فإننا نأمل يف وإذ نصوت بإجياب  

أن يكون مبقتضياته وإجراءاته وأبعاده القانونية مدخال إىل الرفع 
من صادراتنا من املنتوجات البيولوجية ومن عائدات العملة 
الصعبة وإىل الزيادة يف االستهالك الوطين من هذه املنتوجات 

 .وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

السيد النائب احملرتم، منر اآلن إىل عملية التصويت على  شكرا
املادتني اللتني عدلتا من لدن جملس املستشارين وصادقت عليها 

 21.42اللجنة باإلمجاع، ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم 
 .يقضي بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية

 .إجماع:  4املادة 
 .إجماع:  2املادة 

يقضي  21.85مشروع قانون رقم النواب على  جملس صادق
يف قراءته الثانية  بإحداث المكتب الوطني لالستشارة الفالحية

. 
يتعلق باإلنتاج البيولوجي  01.42مشروع قانون رقم 

للمنتوجات الفالحية واملائية منر إىل عملية التصويت على املادة 
 .جنةاليت عدلت من لدن جملس املستشارين وصادقت عليها الل

 .إجماع:    1املادة 

يتعلق  21.85مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق
يف قراءة ثانية  باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية والمائية

 .له
ننتقل اآلن إىل الدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

 .املتعلق باملراكز االستشفائية  10.42
 01.42دمي مشروع قانون رقم الكلمة للسيد وزير الصحة لتق

املتعلق باملراكز االستشفائية،  08.13يتمم مبوجبه القانون 
 .تفضلوا السيد الوزير مشكورا

 :السيد حسين الوردي وزير الصحة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين 
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السادة النواب المحترمون،السيدات و 

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع 
الرامي إىل تتميم الفصل األول من القانون  10.42القانون رقم 

املتعلق باملراكز االستشفائية بغرض إحداث مركز  08.13رقم 
مركز حممد "استشفائي جامعي باجلهة الشرقية يطلق عليه إسم 

بعدما تفضل صاحب اجلاللة نصره اهلل  "السادس االستشفائي
 .وأيده باملوافقة على هذه التسمية

ويهدف هذا املشروع، الذي صادقت عليه مشكورة  
، بعد 2342نوفمرب  8جلنة القطاعات االجتماعية بتاريخ 

مناقشته وقبول التعديل الذي تقدمت به احلكومة خبصوص 
املركز "عوض " مركز حممد السادس االستشفائي"تسمية املركز ب

، يهدف إىل تقريب اخلدمات "االستشفائي للجهة الشرقية
الصحية من املواطنني باجلهة الشرقية للملكة، السيما اخلدمات 
الصحية املتخصصة؛ توفري مؤسسات استشفائية لألساتذة 
الباحثني املعنيني بكلية الطب والصيدلة مبدينة وجدة قصد 
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ج التخصصي هبا، ومتكني مباشرة أعمال التأطري والبحث والعال
طلبة نفس الكلية من االستفادة من تكوين تطبيقي مالئم على 
غرار نظرائهم بالكليات املماثلة املوجودة بالرباط والدار البيضاء 

وسيخضع هذا املركز االستشفائي اجلديد لنفس . ومراكش وفاس
 األحكام التشريعية املطبقة على املراكز االستشفائية املماثلة له

مبدن الرباط والدار البيضاء  08.13احملدثة مبوجب القانون رقم 
وفاس، املعتربة مؤسسات عامة اليت تتمتع بالشخصية املعنوية 

 .واالستقالل املايل
أتقدم يف األخري بالشكر اجلزيل إىل رئيس جلنة  

القطاعات االجتماعية وإىل مجيع أعضائها، وأتقدم كذلك لكم 
السيدات والسادة النواب احملرتمون بالشكر اجلزيل على جتاوبكم 
وتتبعكم للقطاع الصحي ببالدنا، راجني أن ينال هذا القانون 

ومهنيي الصحة  موافقتكم ملا فيه خري املواطنات واملواطنني
 .والطلبة والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 

 :السيد الرئيس
افتح باب املناقشة، الكلمة . شكرا لكم السيد الوزير احملرتم

للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد النائب احملرتم السيد 
 .عمر حجرية، فليتفضل مشكورا

 : النائب السيد عمر حجيرة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 المرسلين، 
 السيد الرئيس، 
  السادة الوزراء،

هذه مناسبة جد طيبة اليوم أنه ناقشوا هاذ املشروع، 
اللي هو واحد الفتح كبري إن شاء اهلل اللي هو واحد البشرى  
كبرية للساكنة ديال مدينة وجدة، انتظرناه منذ مدة طويلة، منذ 

مان وحنن حنلم مبركز استشفائي جامعي، خصوصا وأنه منذ ز 
تقريبا مخس سنوات بدات تتدرس عندنا يف كلية الطب 

والصيدلة بداوا كيدرسوا الطب والصيدلة، يف غياب مركز 
استشفائي، وكان مشكل عند الطلبة وعند الباحثني وعند 
األساتذة ديال كلية الطب  أهنم يشتاغلوا يف ظروف ماشي 

 .ة وبظروف صعبة يف غياب مركز استشفائي جامعيمواتي
اليوم بتصويتنا إن شاء اهلل على هاذ مشروع قانون،  

بغينا باش ندركوا السيد وزير الصحة بعدة نقط اللي خصها تبدا 
حينا، مزيان باش يكون عندنا مركز استشفائي ونصوتوا عليه 

جدة اليوم واللي من املنتظر وبعد الزيارات ديالكم ملدينة و 
والوقوف ديال الناس ديال املدينة باش يبدا إن شاء اهلل يكون 

، ولكن من هنا لتما juinموجود يف هناية مارس أو قبل شهر 
أول حاجة وهو خاص تعيني مدير ومن األحسن يكون من 
املنطقة الشرقية واللي كيفهم العقلية ديال املنطقة الشرقية، ديروا 

املنطقة الشرقية، قادوها  شي مواصفات باش خيرج املدير من
كذلك هتيييء املوارد . باش خيرج لنا املدير من املنطقة الشرقية

البشرية املتدربة وبتعيني املدير وتعيني الكاتب العام وكذلك مدير 
مستشفى التخصصات ومدير مستشفى األم واألطفال، هادوا  
كلهم خصهم من اآلن يتم التعيني دياهلم باش يشتاغلوا وباش 

ن مع انطالق املركز االستشفائي اجلامعي خاص يكون يكو 
 .األمور مهيأة

كذلك بغيت نشري السيد الوزير، وباش  السيدات   
والسادة النواب يعرفوا، على أساس أنه هاد املركز االستشفائي 

تاوريرت : اجلامعي كيهم اجلهة الشرقية اللي فيها مدن ديال
لك احلسيمة، جزء وفكيك ووجدة وجرادة وبركان والناظور وكذ

من احلسيمة وتازة وجرسيف، مبعىن تنتكلموا على واحد املركز 
مليون  0استشفائي جامعي  اللي غادي يستقطب حوايل 

هاد . دالساكنة، اللي غادي يكون هو املركز االستشفائي دياهلم
املركز االستشفائي باش يكون ناجح، كما قلت لكم، خاص 

رضني، وكذلك يكتمل البناء ويكتمل املدير واألطر والتقنيني واملم
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كذلك التجهيزات، حيث فيه مني غادي نفتحوا هاد املركز 
االستشفائي إما غادي يبدا بداية حسنة واليوم عندنا الوقت 

أشهر وال  1باش نوجدوا له هاد البداية، ألن ما زالنا على األقل 
ل أشهر، بتعيني وباقتناء اآلليات الضرورية، هذه من االستقال 2

واجلهة الشرقية كتنتظر مستشفى جامعي، فكنتمىن أنه يكون 
هاد االنتظار مني جيي نكونوا قد جتازينا على حسن الصرب ديالنا 
وعلى االنتظارية اللي انتظرنا طويل باش جيينا هاد املستشفى 

 .اجلامعي
نتمىن من السيد الوزير، باش يواصل الزيارات دياله  

لزيارات فيها تسريع العملية دالبناء ملدينة وجدة ألنه يف هديك ا
وديال التأثيث وديال اقتناء اللوازم، وما يسايل الزيارات املتكررة 

 . حىت يكمل هاد املستشفى اجلامعي
وباملناسبة، بغيت بشرنا، السيد الوزير، يف جلنة التشريع 
للشؤون االجتماعية، بأنه غادي تكون عندنا مركز ديال 

املستوى الوطين، حلد اآلن  املستعجالت منوذجي على
املستعجالت يف واحد احلالة مزرية جدا، الشكايات كنتلقاوها  
كل يوم يف عدم االعتناء باملرضى، يف عدم االعتناء باألمهات 
احلوامل، يف عدم االعتناء باحلاالت املستعجلة، هاد الشي 
نتمناو أنه بفتح هاد املركز االستشفائي اجلامعي غادي يوقع 

ال يتخفف الضغط على مستشفى الفارايب، وبالتايل شوية دي
إعطاء عناية كبرية للمستعجالت ديال وجدة وشكرا لكم السيد 

 . الوزير، شكرا السيد الرئيس
 : السيد الرئيس

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطين . شكرا السيد النائب احملرتم
ون، لألحرار، السيد النائب احملرتم السيد حممد التوميي بن جل

 .فليتفضل مشكورا
 : النائب السيد محمد التويمي بن جلون 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على آخر األنبياء 
 .والمرسلين

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يل أن أتدخل باسم الفريق النيايب للتجمع  يطيب

الوطين لألحرار وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 
املتعلق باملراكز  08.13يتمم مبوجبه القانون رقم  10.42

االستشفائية، هاد املشروع قانون الذي يكتسي لدينا أمهية جد 
على بالغة يف تعزيز البنيات التحتية بالنسبة للمنظومة الصحية 

الصعيد الوطين، بالنظر ملا ينتظره املواطنات واملواطنون من ارتقاء 
ومسو يف نوعية وجودة اخلدمات الصحية املقدمة إليهم واليت ال 
زالت لألسف الشديد مل ترق إىل التطلعات املنتظرة على أكثر 

 .من واجهة
إننا جلد قلقلون السيد الوزير، خبصوص تردي  

يد من املدن واألقاليم، بل حىت يف اخلدمات الصحية يف العد
املداشر والدواوير املنتمية إىل العامل القروي، حبيث أن األصداء 
تفيد أن الولوج املتكافئ إىل اخلدمات الصحية وباألخص 
املتخصصة منها هو شعار ال أقل وال أكثر، فال زالت الزبونية 

ات واحملسوبية وتفشي الرشوة مبفهومها الشمويل هي أغلب السم
اليت تطبع هذا القطاع، ناهيك عن ضعف بنيات االستقبال  
واخلصاص املسجل يف األطقم الطبية واملوارد البشرية وضعف 

 .التجهيزات الصحية املواكبة
ويف هذا اإلطار وانسجاما مع روح وفلسفة هذا  

املتعلق باملراكز االستشفائية، والذي  10.42املشروع قانون رقم 
ىل إىل إحداث مركز استشفائي جامعي يهدف بالدرجة األو 

املركز االستشفائي اجلامعي "جديد باجلهة الشرقية حيمل إسم 
كمؤسسة تنضاف إىل باقي املراكز االستشفائية " حممد السادس
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اجلامعية الوطنية واملعدودة على رؤوس األصابع، يف كل من 
الرباط الدار البيضاء فاس ومراكش، فإننا يف الفريق النيايب 

لتجمع الوطين لألحرار ومن وجهة نظرنا، كأول فريق ضمن ل
مكونات املعارضة، نرى اليوم بأن األمر يستدعي إحداث مراكز 
استشفائية جامعية أخرى مبختلف جهات اململكة، وذلك يف 
إطار تنزيل قانون اخلريطة الصحية وعرض العالجات على 

وازي الصعيد الوطين وملا هلا  من انعكاسات جد إجيابية ت
طموحاتنا وآمالنا املعقودة على ورش اجلهوية املوسعة ومالمسة 

 . أهدافها على أرض الواقع
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 ، أخواتي إخواني النواب المحترمين

إن مسألة التكوين والتكوين التطبيقي  املستمر لفائدة 
واإلدارية، ال شك أهنا مسألة األطباء واألطر التمريضية والتقنية 

تدخل ضمن صلب عمل هاته املراكز االستشفائية اجلامعية، 
ومن ضمنها بطبيعة احلال املركز االستشفائي اجلامعي حممد 
السادس مبدينة وجدة، الذي من املفروض ومن الالزم عليه  
كمؤسسة صحية أن يسهر على أعمال التأطري والبحث 

لعالج التخصصي بالنسبة لألطباء والتطوير وابتكار أساليب ا
واملمرضني العاملني به، يف إطار من التنسيق احملكم بني إدارته 
من جهة، اليت نتمىن أن تكون إدارة مبواصفات عصرية، تنبين 
على اعتماد الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة وتوخي مبادئ 

روع احلكامة اليت عربت عنها وزارة الصحة يف برناجمها برسم مش
 .2340قانون املالية لسنة 

إننا يف فريق التجمع الوطين لألحرار، بقدر ما تفهمنا  
الطابع االستعجايل الذي عربت من خالله احلكومة بإخراج هذا 
املشروع قانون إىل حيز التطبيق، والذي يصب يف جممله إىل 
إحداث املركز االستشفائي اجلامعي حممد السادس مبدينة وجدة، 

لك لضرورة اإلسراع بتعيني مدير هلذا املركز والبدء يف ونظرا كذ
العمل، فإننا منخرطون يف هذا الورش، بل هذا املشروع احليوي 
اهلام والذي سوف يضفي ال حمالة على اجلهة الشرقية من 
اململكة نوعا من الديناميكية يف كيفية التعاطي مع املشاكل 

حام ونقص الصحية، يف مقدمتها ظاهرة االكتظاظ واالزد
التجهيزات واألطقم الطبية اليت يعيشها مستشفى الفارايب مبدينة 
وجدة، راجني أن تتعزز الساحة الوطنية باخلريطة الصحية ملراكز 
استشفائية من هذا القبيل، تشمل مجيع جهات اململكة بدون 

 .استثناء أو تنقيص
لذلك ونزوال عند هذا اهلدف النبيل وأمال يف آفاق  
املنشودة يف القطاع الصحي يف املستقبل القريب،  والتطلعات

فإننا يف الفريق النيايب التجمع الوطين لألحرار نعرب عن اخنراطنا 
املطلق يف مضامني وأهداف هذا املشروع قانون، الذي ما 
أحوجنا إىل أمثاله خالل هذه الوالية التشريعية اليت نعيشها، 

ديدة وشكرا على وهنيئا للمنطقة الشرقية هبذه املؤسسة اجل
 . حسن إصغائكم والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 : السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيدة النائبة احملرتمة . شكرا السيد النائب احملرتم

السيدة فاطمة اكعيمة من الفريق احلركي، فلتتفضل مشكورة 
 .السيدة النائبة

 : النائبة السيدة فاطمة اكعيمة
 .الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتدخل باسم الفريق احلركي ألديل بوجهة 

يتمم مبوجبه القانون رقم  42.10نظرنا حول مشروع قانون رقم 
 .املتعلق باملراكز االستشفائية 08.13
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 يف البداية، بأن السياق العام الذي وال بد من التذكري 
جاء به مشروع القانون املتعلق باملراكز االستشفائية والذي 
يهدف باألساس إىل تعزيز وتقوية اخلدمات الصحية باجلهة 
الشرقية، من خالل إحداث مركز استشفائي جديد هلذه اجلهة، 
واليت من شأهنا تقريب اخلدمات الصحية ملواطين اجلهة وتسهيل 

لوجهم املتكافئ إليها، وإحداث ختصصات جديدة ظلت و 
مقتصرة على بعض اجلهات، باإلضافة إىل العديد من 
اإلجراءات اإلجيابية املتعلقة مبجال التكوين الصحي خاصة 
لألطباء واملمرضني، من خالل القيام باألحباث والدراسات 
ومتابعة أعمال التأطري والبحث والعالج املتخصص هبذا املركز 
االستشفائي الذي حيمل إسم صاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره اهلل وأيده، والذي يويل كل العناية واالهتمام هبذه 
اجلهة واالنشغال بقضاياها يف شىت اجملاالت وخاصة االجتماعية 

فإحداث هذا املركز االستشفائي هو انتصار للبعد اجلهوي . منها
يكتسي صبغة العدالة  يف منظوره الشمويل، وهو حدث هام

الصحية يف جوهره ورفع احليف عن العديد من املناطق املهمشة 
للجهة، باإلضافة إىل كونه سيعمل على التخفيف من االكتظاظ 

أكثر من -الذي تعرفه باقي املستشفيات على الصعيد اجلهوي 
وهي بادرة مهمة نتمىن أن تعمم  -مخس مستشفيات إقليمية

اخلصاص يف امليدان الصحي على باقي اجلهات ذات 
واالستشفائي، ونتمناو من هنا للمستقبل كل جهة يكون عندها 

 . مستشفى جامعي دياهلا
 السيد الرئيس المحترم،  

 السادة الوزراء، 
وإذ نؤكد على أمهية تعزيز فرص االستفادة من خدمات 
هذه املؤسسة، فإن احلديث  جيرنا إىل واقع الصحة الذي تعرفه 

احلديث على هذا القطاع هو حديث عن قطاع بالدنا، ف
-أساسي، حيوي، اسرتاتيجي، له عالقة بصحة وحياة املواطنني 

الشيء الذي  -كلكم تتعرفوا اجلدلية ما بني الصحة والتنمية
 .يتطلب إيالءه األمهية اخلاصة على غرار باقي دول املعمور

ويعترب املغرب من البلدان أكثر تأخرا يف جمال احلماية  
االجتماعية والصحية، ويالحظ تذبذب اخلدمات يف قطاع 
الصحة وكذا أوضاع العاملني نه، مما يؤدي إىل إقبال  العديد من 
األطر الطبية على االشتغال بالقطاع اخلاص، لتظل القلة تواصل 

. نيات والتجهيزاتالكفاح يف ظروف ال تطاق مع نقص اإلمكا
فأملنا أن تكون هذه احلكومة سباقة إىل وضع مقاربة ناجعة 

. للوقوف على مكان الداء وعالجها بطريقة ترضي اجلميع
فالوضعية الصحية ببالدنا تدعو للقلق رغم اجملهودات اليت تبذهلا 
احلكومة يف هذا اجملال، نظرا لتزايد احلاجة وضعف اإلمكانيات، 

التجهيزات األساسية أو على التطبيب سواء على مستوى 
والعالج أو على مستوى األدوية اليت تعترب شبه منعدمة يف 
العديد من املستشفيات العمومية، ناهيك عن أقسام 
املستعجالت اليت تبقى وصمة عار، خصوصا بالعامل القروي 
الذي رغم اجملهودات ال يزال يشهد نقصا على مستوى البنيات 

 . وغياب املداومة الصحية واخلدمات
 السيد الوزير،

نطلب منكم التعجيل بتنظيم املناظرة الوطنية ملناقشة  
السياسة الدوائية واحلماية االجتماعية ومتويل القطاع، هذا 

وحىت ال . التمويل الذي ال زال هزيال ومشتتا ومنخورا بالفساد
يرتك هذا القطاع لصاحل القطاع اخلاص، الذي وإن كان يساهم 

يف التخفيف من األزمة اليت  يعرفها القطاع العام، فإنه  فعال
يبقى صعب الولوج مقارنة مع القدرة الشرائية لفئة عريضة من 

 . املواطنني
 السيد الرئيس المحترم،
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يف اخلتام، نعلن السيد الرئيس، السادة الوزراء،  
حضرات السادة والسيدات،  بأن الفريق احلركي قرر التصويت 

 . ائدة هذا املشروع وشكراباإلجياب لف
 : السيد الرئيس

منر اآلن إىل عملية التصويت على . شكرا السيدة النائبة احملرتمة
 . املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها اللجنة

 . إجماع: املوافقون
يتمم  12.85مشروع قانون جملس النواب على  صادق

. علق بالمراكز االستشفائيةالمت 28.13بموجبه القانون رقم 
ننتقل . نشكر السيد الوزير على مسامهته يف بداية هذه اجللسة

اآلن للدراسة والتصويت على مشاريع قوانني االتفاقيات الثمانية 
واليت صادقت عليها جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 

الكلمة للسيد وزير التجهيز والنقل لتقدمي مشاريع . والبيئة
االتفاقيات املتعلقة بقطاعه وهي مخس اتفاقيات املتعلقة بالنقل 

تفضل، إال ميكن لك السيد الوزير تذكر االتفاقيات، . اجلوي
 تفضل 

 : السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله 
 . وصحبه أجمعين

 البداية، أود أن أقدم شكري للسيد رئيس اللجنة يف
ومجيع األعضاء، نواب ونائبات، على التجاوب وعلى التعاون 
وأيضا شكري جلميع النواب والنائبات بغض النظر على 
التصويت، فأكيد أنه إن شاء اهلل متر األمور  يف االجتاه اإلجيايب، 

لعمل هو منطق ولكن أود أن أذكر بأنه املنطق حلد الساعة يف ا
بطبيعة احلال ديال التعاون وديال النقاش وديال املقرتحات، وأنا  

احنا بصدد تنزيل هذا الدستور، . كنعتقد بأن هذا هو املنهج
املقاربة التشاركية اللي إن شاء اهلل أكيد غتخرج قوانني واتفاقيات 

ومشاريع ملصلحة البلد، يعين اليوم كيقرروا فيها البعض من موقع 
غلبية والبعض اآلخر من موقع املعارضة، ولكنها تسري على األ

األجيال املقبلة، وبالتايل فهو منتوج مغريب بغض النظر أين 
 .جيلس كل واحد

فهاذ االتفاقيات اللي يعين أعرضها عليكم، فكاين  
 :االتفاقية األوىل تتعلق ب

 الذي يوافق مبوجبه على  42.02قانون رقم  مشروع
 41االتفاق الربتوكول التطبيقي املوقعني بأنقرة يف 

معذرة، ...بني حكومة اململكة املغربية 2342مارس 
 ..عندي واحد الرتتيب إذا مسحتم نعاود نعاجلو

   يوافق مبوجبه على  42.42املشروع قانون رقم
صابورة والرواسب االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه ال

فرباير  40املوقعة بلندن يف  2331يف السفن لعام 
2331. 

   يوافق مبوجبه  42.23مث بعد ذلك مشروع قانون رقم
 4111على االتفاقية الدولية لإلنقاذ العام يف البحر ل 

 .4111أبريل  21املوقعة بلندن يف 
   يوافق مبوجبه  42.22مث أيضا مشروع القانون رقم

على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 
بني حكومة اململكة املغربية  2342فرباير  21

 .وحكومة مجهورية غامبيا و على امللحق نه
   يوافق مبوجبه على  03.42مث مشروع قانون رقم

 23ونروفيا يف االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مب
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2344أبريل 

 .مجهورية ليبرييا
   الذي يوافق  20.42مث أخريا مشروع قانون رقم

مبوجبه على اتفاق الربتوكول التطبيقي املوقعني بأنقرة يف 
بني حكومة اململكة املغربية  2342مارس  41
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دويل وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل الطرقي ال
 . للمسافرين والبضائع

يسعدين أن أعرض على جملسكم املوقر هذه املشاريع وأبدأ 
باملشروع األول الذي يتعلق مبياه الصابورة والرواسب يف السفن، 
وأشري أنه للحفاظ على توازن السفن يقوم الربان والطاقم بضخ 
خزانات السفن، بعد تفريغها من البضائع، مبياه البحر واليت 

عليها يف الصيغة العربية التفاقيات املنظمة البحرية الدولية يطلق 
مما يضمن توازن واستقرار هيكل " مياه الصابورة"مصطلح 

وأثناء شحن البضائع داخل السفينة باملوانئ، يتم . السفن
التخلص تدرجييا من مياه الصابورة اليت حتتوي يف غالب األحيان 

لى البيئة اليت ألقيت على عضويات مائية تشكل خطرا حقيقيا ع
 .فيها، خطرا حقيقيا على البيئة اليت ألقيت فيها

وقد ارتأى اجملتمع البحري الدويل اختاذ إجراءات قانونية  
هتدف إىل تقليل هاته األخطار إىل أقصى حد وإزالتها يف هناية 

. 4112املطاف، طبقا ملقتضيات اتفاقية قانون البحار لسنة 
اسي مبقر املنظمة البحرية الدولية بلندن كما مت عقد مؤمتر دبلوم

، تتبىن اتفاقية دولية لضبط وإدارة مياه الصابورة 2331سنة 
مادة مت  22والرواسب يف السفن، وتتكون هذه املعاهدة من 

مبوجبها إلزام األطراف املتعاقدة على إجبار السفن احلاملة 
ة مياه لعلمها باحرتام األحكام الواردة فيما يتعلق بضبط وإدار 

كما أهنا تنص على حق دولة امليناء أي . الصابورة والرواسب
احلق البلد ديالنا يف القيام بعمليات مراقبة وتفتيش السفن 
األجنبية الراسية وموانئها للتأكد من مدى مالءمتها ملقتضيات 
االتفاقية، ولكل من دولة العلم ودولة امليناء احلق يف ضبط وزجر 

 .من طرف السفنانتهاكات مقتضياهتا 
يتعلق األمر إمجاال حبماية البيئة يف البحار ديالنا، ألن  

البواخر تنقل معها األمراض البحرية، فإذن حلماية احمليطات 

ديالنا والسواحل ديالنا واملياه ديالنا، ال بد إذن من املصادقة 
 .على هذه االتفاقية

ه يوافق مبوجب 42.23يف ما يتعلق باملشروع الثاين رقم  
، أذكر أن القانون 4111على االتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام 

املنظم لإلنقاذ قانون عريف مت تدوينه يف معاهدة بروكسيل املؤرخة 
ومت إدخال أحكام  هذه املعاهدة يف  4143شتنرب  20يف 

، حبيث يلزم 4141مارس  04القانون البحري املغريب يف 
أي شخص ولو كان  مكرر كل ربان سفينة بإنقاذ 031الفصل 

عدوا يوجد يف البحر يف خطر اهلالك ما دام ميكنه القيام هبذا 
اإلنقاذ دون أن يعرض خلطر جدي السفينة وحبارهتا أو ركاهبا 
وإال خضع للمساءلة اجلنائية، وتؤدى أجرة كل ما أفضت عملية 
اإلنقاذ إىل نتيجة نافعة، وال تستحق أية أجرة إذا مل تسفر 

غري أن معاهدة بروكسيل . نقاذ السفينة ومحولتهااملساعدة على إ
مل تأخذ بعني االعتبار احملافظة على البيئة البحرية ومصاحل الدولة 

. الساحلية وجمهودات املنقذ يف احلد من عواقب احلادث البحري
، مت عقد مؤمتر دبلوماسي يف مقر 4111أبريل  21وبتاريخ 

يث  مت خالله تبين املنظمة البحرية الدولية مبدينة لندن، ح
 .4111االتفاقية الدولية حول اإلنقاذ البحري لسنة 

مادة أخذت بعني االعتبار  01وتتكون هذه املعاهدة من  
احملافظة على احمليط البحري وتكريس حقوق الدول الساحلية يف 
اختاذ التدابري حلماية سواحلها من التلوث أو خطر التلوث يف 

ذلك احلق يف إعطاء التوجيهات يف أعقاب حادثة حبرية مبا يف 
 .ما يتعلق بعمليات اإلنقاذ

وتعترب االتفاقية حافزا مهم للشركات املتخصصة للتدخل  
ما دام هناك تعويض يف حال محاية البيئة البحرية، وكذلك 
تدعيما حلقوق الدول الساحلية يف محاية مصاحلها طبقا 

 .ملقتضيات القانون البحري الدويل
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ال تتعارض مع ما هو معمول  4111هدة إن أهداف معا
به وطنيا وما نتوخى الوصول إليه لتعزيز الرتسانة القانونية يف 
بالدنا ومحاية اجملاالت البحرية املغربية اليت متتد على طول 

إذن . ميل حبري 233كلم وتضم منطقة اقتصادية تبلغ   0233
 .هذه االتفاقية أو مشروع القانون الثاين

ن الثالث والرابع يتعلق بطبيعة احلال باتفاق مشروع القانو  
يف ما يتعلق باخلدمات اجلوية بني املغرب وغامبيا وبني املغرب 

كنقرتح باش نعرض يعين العرض يف ما -وليبرييا، فال بد أن 
يهدف االتفاقان إىل تقوية التعاون بني  -يتعلق هباتني االتفاقيتني

ا يف جمال تعزيز نظام املغرب ومجهوية غامبيا ومجهورية ليبريي
الطريان املدين الدويل وتطوير النقل الدويل، وذلك من خالل 
إقامة شبكة للنقل اجلوي توفر خدمات جوية تستجيب 
حلاجيات املسافرين والشاحنني ومتكني مؤسسة النقل اجلوي 
باملغرب وبالبلدين املذكورين من منحهم أسعار وخدمات 

هذا االتفاقان عن املواضيع وينصان . تنافسية بأسواق مفتوحة
 : الرئيسية التالية 

 تشغيل خدمات النقل اجلوي للركاب والشحن والربيد؛ -
حق الطرفني يف تعيني عدة مؤسسات أو شركات   -

 للنقل اجلوي؛
عدد : حترير حجم احلركة ،يعين يويل احلركة اجلوية حمررة  -

الرحالت وأنواع الطائرات وكذا تعريفات اخلدمات 
إمكانية طلب اإلشعار بأسعار خدمات  اجلوية، مع

 النقل اجلوي؛
واعتماد املنافسة ومحاية املستهلك من األسعار املرتفعة   -

ومحاية املؤسسات من األسعار املتدنية بشكل مصطنع 
بسبب اإلعانات املالية أو املساعدات احلكومية املباشرة 

 وغري املباشرة؛

 املوافقة املسبقة على جدول الرحالت؛  -
عرتاف بشهادات صالحية الطائرة للطريان وشهادة اإل  -

األهلية ألفراد الطائرة والرخص املسلمة واملصادق عليها 
من قبل  الطرف املتعاقد هبدف تشغيل الطرق اجلوية، 

. مع ضمان أعلى درجات السالمة واألمن للنقل اجلوي
وهذا يضمن بطبيعة احلال للشركة الوطنية أن تتوسع 

 .ب الدول اإلفريقيةيعين يف اجتاه أغل
هذه اإلتفاقية وهناك اتفاقيات أخرى لكي تصبح الشبكة  

اإلفريقية بالنسبة للشركة الوطنية أكثر اتساعا، وجيعلها من أهم 
يعين إن مل تكن أهم شركة على املستوى اإلفريقي وإن شاء اهلل 

 .يف إطار املستقبل تتوسع يف مناطق وجهات أخرى
والذي يتعلق  42.20يتعلق مبشروع القانون رقم  أما فيما 

باإلتفاق بني املغرب وتركيا فيما يتعلق بالنقل الطرقي الدويل 
للمسافرين والبضائع، أود أن أذكر بأنه يف هذا السياق قامت 
وزارة التجهيز والنقل، يف إطار اسرتاتيجية احلكومة السابقة 

 قطاع النقل الطرقي واحلالية، بالعمل من أجل تأجيل الفاعلني يف
إصالح قطاع النقل الطرقي للبضائع : للبضائع، من خالل أوال

، 2330حيز التنفيذ منذ سنة  11.42بدخول القانون رقم 
والتوقيع حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة على عقد تقوية 

لتأهيل الفاعلني يف  2340-2334تنافسية اللوجيستيك 
تيجية لتنمية النقل الدويل للبضائع القطاع، وإجناز دراسة اسرتا

 .من أهم نتائجها إعداد خمطط عمل مندمج لتأهيل القطاع
تطوير التعاون الدويل يف ميدان النقل الطرقي، بتأهيل  

وتوحيد ( اتفاقية 42)اإلتفاقيات املربمة مع دول اإلحتاد األوريب 
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شروط الرتخيص ومزاولة النقل الدويل لألشخاص بني املغرب 
 .ول السالفة الذكروالد

تطوير التعاون مع دول اجلنوب، بإبرام اتفاقيات مع كل  
 من موريتانيا والسينغال،

اخنراط املغرب يف أهم التشريعات الدولية يف جمال النقل  
النقل الدويل للمواد اخلطرية واملواد القابلة للتلف والنقل : الدويل

 .الدويل للبضائع وعقود نقل البضائع عرب الطرق
مث يأيت اإلتفاق املعروض على أنظاركم للموافقة عليه لكي  

نطور العالقات التجارية واإلقتصادية والسياحية بني البلدين 
املغرب وتركيا، وكذا إنعاش وتوسيع التعاون والشراكة يف ميدان 

وتطبق أحكام هذا اإلتفاق على النقل . النقل الطرقي الدويل
ائع بني املغرب وتركيا من خالل الطرقي الدويل للمسافرين والبض

العبور لرتاهبما الوطين بواسطة املركبات املسجلة يف املغرب ويف 
 .تركيا

ولتتبع تنفيذ هذا اإلتفاق، حيدث الطرفان املتعاقدان جلنة  
خمتلطة تتكون من مندوبني يتم تعيينهم من طرف السلطات 

ب يف كلى املختصة لكال الطرفني، جتتمع اللجنة املختلطة بالتناو 
البلدين وتتوىل حل وتسوية كل القضايا املتعلقة بتأويل أو تطبيق 

 .هذا اإلتفاق، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيد وزير الطاقة . شكرا السيد الوزير احملرتم

عه، واملعادن واملاء والبيئة لتقدمي مشاريع اإلتفاقيات املتعلقة بقطا
 .اتفاقيات 0لديكم السيد الوزير 

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس، 

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
  السادة الوزراء المحترمون،

ديال  0غادي حناول بسرعة باش نعطي تقدمي ل
 .املشاريع قوانني

يشرفين أن أقدم أمام جملسكم املوقر مشاريع قوانني  
ثالث واليت ختص وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، فمشروع 

والذي يوافق مبوجبه على اإلتفاقية العربية  80.42قانون رقم 
لتنظيم وتسيري عمليات اإلغاثة، هتدف باألساس هذه اإلتفاقية 

لعمل العريب املشرتك والتعاون والتنسيق يف جمال إدارة إىل تعزيز ا
ومواجهة الكوارث واألزمات واحلاالت الطارئة واحلد من 

 .خماطرها
وميكن تلخيص أهم التزامات دول األطراف اليت  

 :جاءت هبا هذه اإلتفاقية فيما يلي 
أوال اإلحرتام الكامل لسيادة الدول األطراف واألنظمة  -

 بيق هذه اإلتفاقية؛والقوانني عند تط
إشراك اجملتمع املدين واملنظمات الغري احلكومية   -

واملؤسسات اخلاصة يف مواجهة الكوارث واألزمات 
 واحلاالت الطارئة؛

اإلستجابة الفورية والعاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت   -
 بأزمة أو كارثة أو حالة طارئة؛

ظمات التنسيق والتعاون يف ما بني الدول األطراف واملن  -
 العربية املتخصصة يف اجملال التقين؛

تقدمي كافة املساعدات والتسهيالت لشحن أو عبور مواد  -
اإلغاثة املرسلة إىل الدول املنكوبة، سواء من أرضها أو 

 غريها؛
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دعم برامج البحث العلمي والتقين املتعلقة بأسباب حدوث  -
الكوارث أو األزمات أو احلاالت الطارئة وخماطرها وتطوير 
وسائل املراقبة واإلنذار املبكر والتنبؤ حلدوثها، هذا فيما 

 .خيص املشروع األول
أما املشروع الثاين والذي خيص مشروع قانون رقم  

 4112والذي يوافق مبوجبه على بروتوكول عام  21.42
التفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد 

 .بلندن 4112نونرب  8يخ األخرى، والذي مت اعتماده بتار 
وميكن تلخيص أهم املقتضيات اليت تضمنها هذا  

 :الربوتوكول يف النقط التالية
أوال، التزام الدول املتعاقدة باختاذ التدابري الوقائية كلما كان   -

هناك إحتمال أن النفايات أو املواد األخرى املقحمة يف 
 البيئة البحرية ستلحق ضررا هبذا الوسط؛

بدأ امللوث املؤدي، وذلك من خالل حتميل تطبيق م -
تكاليف تنفيذ متطلبات منع ومكافحة التلوث لألشخاص 

 املرخص هلم بقلب أو ترميد النفايات يف البحر؛
منع قلب أو حرق النفايات يف البحر أو تصديرها إىل   -

 دول أخرى من أجل قلبها أو حرقها يف البحر؛
وعند اإلمكان وتشجيع التعاون اإلقليمي ملنع وخفض،   -

إزالة التلوث الناجم عن قلب أو حرق النفايات أو املواد 
 االخرى يف البحر؛

وأخريا، تعزيز البحوث التقنية والعلمية وتشجيعها ألجل   -
احلد من التلوث وخفضه، وكذا قياسه وتقييمه وحتليله 

 .بطرق علمية، هذا فيما خيص مشروع القانون الثاين
والذي يوافق  20.42قم أما خبصوص مشروع قانون ر  

 مبوجبه على اتفاقية التعاون العريب
يف استخدام الطاقة الذرية يف األغراض السلمية، يتعلق باالتفاقية 
العربية لالستخدام السلمي للطاقة الذرية اليت متت بلورهتا تنفيذا 

 44لقرار جملس ملوك ورؤساء جامعة الدول العربية الصادر يوم 
رية، فهي تتوخى توحيد جهود الدول باإلسكند 4121شتنرب 

العربية لوضع برامج عربية مجاعية لالستخدام السلمي للطاقة 
 .الذرية

، حبيث 4112مارس  22ولقد مت تعديل هذه االتفاقية بتاريخ  
تتمتع " اهليئة العربية للطاقة الذرية"مت إحداث هيئة تسمى 

 .بشخصية قانونية مستقلة
سامهة يف تنمية اجملتمع ومن أهداف هذه اهليئة، امل 

العريب ومسايرة التقدم العلمي والتقين العاملي، وذلك عن طريق 
 .التمكن من العلوم والتقنيات الذرية وتطبيقاهتا السلمية

 :ولتحقيق ذلك،  تعمل هذه اهليئة على 
التنسيق بني جهود الدول العربية ونشاطاهتا يف العلوم   -

 .ه النشاطاتالذرية، وصوال إىل التكامل بني هذ
إنشاء املعاهد واملراكز املتخصصة إلجراء البحوث   -

 .األساسية والتطبيقية ذات العالقة بالطاقة الذرية 
إعداد وتدريب القوى البشرية املؤهلة يف االختصاصات  -

املختلفة واملطلوبة ودعم البحث العلمي املرتبط بالطاقة 
 .الذرية

تقدمي االستشارات العلمية واخلربة للدول العربية   -
ومساعدهتا لتخطيط سياساهتا ونشاطاهتا يف جمال 

 .الطاقة الذرية
املسامهة يف متويل بعض املشاريع اليت تقوم هبا الدول   -

 .األعضاء يف اهليئة العربية للطاقة الذرية
تنسيق املواقف العربية يف جمال الطاقة الذرية أمام   -

ة الدولية للطاقة الذرية وسائر اهليئات واملنظمات الوكال
 .الدولية املعنية

وبتمكني بالدنا من أن تصبح عضوا يف اهليئة العربية للطاقة  
الذي يوافق  20.42الذرية، مت إعداد مشروع القانون هذا رقم 
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مبوجبه على االتفاقية العربية لالستخدام السلمي للطاقات 
 .الذرية

جملسكم املوقر على أن هذه املشاريع  ويف األخري، أخرب
الثالث السالفة الذكر، قد حظيت باهتمام خاص أثناء الدراسة 
واملناقشة داخل جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة 
مبجلس النواب، وكما أغتنمها مناسبة ألجدد شكري على 

هتم تدخالت السادة أعضاء اللجنة واليت أغنت املشاريع مبالحظا
اهلامة والوجيهة، إذ خلصت املناقشة بالتصويت باإلمجاع على 

من هذا املنرب، أدعو السيدات والسادة أعضاء . هذه املشاريع
جملسكم املوقر للتصويت واملصادقة عليها ملا هلا من أمهية يف 

 .تدبري الشأن الطاقي والبيئي والسالم عليكم وشكرا
 :السيد الرئيس

فتح اآلن باب املناقشة، الكلمة للسيد أ. شكرا السيد الوزير
النائب احملرتم السيد أمحد البوزيدي من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، فليتفضل مشكورا
السيد النائب أحمد البوزيدي عن فريق االستقاللي للوحدة 

 :والتعادلية
 شكرا السيد الرئيس،

رف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أش
 المرسلين،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
يسرين أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية مبجلس النواب، ألناقش مشاريع القوانني 
املتعلقة باالتفاقية الدولية لضبط وإدارة املياه الصابورة والرواسب 

ية الدولية لإلنقاذ العامل لسنة ، واالتفاق2331للسفن لعام 
التفاقية منع التلوث البحري  4112وبروتوكول عام  4111

، واالتفاق 4182الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى 
بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط بني حكومة اململكة املغربية 
وحكومة جهمورية غامبيا وعلى امللحق به، واالتفاق بشأن 

اجلوية مبونروفيا بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  اخلدمات
مجهورية ليربيا واالتفاق والربوتوكول التطبيقي املوقعني بأنقرة بني 
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل 
الطرقي الدويل للمسافرين والبضائع، واتفاقية التعاون العريب يف 

 األغراض السلمية املنشأة للهيئة العربية استخدام الطاقة الذرية يف
 .للطاقة الذرية

أوال، االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة  
، واالتفاق العام ومنع التلوث 2331والرواسب يف السفن لعام 

 .البحري
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السادة النواب المحترمون
أن بالدنا كانت يف أمس احلاج  إننا نرى يف الفريق االستقاليل،

لالنضمام هلذه االتفاقية والعمل على تفعيلها، خاصة أن مياه 
الصابورة والنفايات واملواد األخرى غالبا ما تكون مصدر تلوث 
وأمراض وبائية تكون أحيانا شديدة اإلنتشار، إضافة إىل ما 
تسببه من أضرار بيئية تأيت على الزرع والضرع والبشر وخمتلف 

 .الكائنات احلية يف الرب والبحر
كلم من   0233وحبكم أن املغرب يتوفر على  

الشواطئ، نرى يف فريقنا أن االخنراط يف هذه االتفاقية أصبح 
أن شواطئنا معرضة  وحبكم. إلزاميا تفرضه الضرورة واالستعجال

للتلوث وحىت نكون يف مستوى تنزيل وتطبيق مقتضيات هذه 
االتفاقية وحتقيق أهدافها النبيلة، جيب تأهيل املراقبة البحرية بكل 
اإلمكانيات البشرية املؤهلة والوسائل التكنولوجية احلديثة 
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والناجعة يف مراقبة ومحاية شواطئنا ومياهنا اإلقليمية من التلوث، 
 .لتايل احملافظة على بيئتناوبا

 السيد الرئيس،
البد أن نؤكد على أن حترير النقل اجلوي الذي قامت  

السماء "به احلكومة، يف إطار اإلسرتاتيجية اجلديدة املعروفة ب
اليت أقدمت عليها وزارة التجهيز والنقل، حيث يعترب " املفتوحة

عمال فعاال، نظرا للدور اهلام الذي يقوم به هذا القطاع احليوي 
رسني االقتصاديني أداة يف املغرب، حيث يعترب حسب الدا

للتنمية السوسيو اقتصادية باململكة، بل ميكن اعتباره عامال 
 .السياحية 2323-2343مهما لتطوير رؤية 

وباعتبار القارة اإلفريقية سوقا واعدة، قامت اململكة  
املغربية، يف إطار اإلسرتاتيجية اليت سبق احلديث عنها، مبتابعة 

وي، من خالل مفاوضات، من سياسة انفتاح قطاع النقل اجل
اتفاقية، من  04أجل إبرام اتفاقيات ثنائية أكثر حتررا بلغت 

شأهنا باإلضافة لفوائدها ومثارها ذات الطابع السياسي واليت 
ختدم قضيتنا الوطنية األساسية، قضية الوحدة الرتابية، أن تنعش 
 املبادالت التجارية واالقتصادية بني الدول اإلفريقية واملغرب

ووسيلة الجتذاب االستثمارات األجنبية وإنعاش سوق الشغل 
جنوب، واليت ال جيب النظر -وأداة اسرتاتيجية للتعاون جنوب

إليها من زاوية الربح الصايف بل جيب إدخاهلا يف إطار معادلة 
شاملة ختدم االقتصاد الوطين واألهداف اإلسرتاتيجية للمملكة 

 .املغربية
اخلطوط امللكية اجلوية كانت وجتدر اإلشارة إىل أن  

رائدة يف جمال النقل اجلوي، غري أهنا بدأت تفقد مكانتها خالل 
السنوات األخرية يف غياب اسرتاتيجية واضحة للقطاع، إضافة 
إىل اللخبطة الواقعة بني التحرير والتأميم واالحتكار، وبالتايل 
تكون غري قادرة على مواكبة متطلبات وحاجيات سوق النقل 

 .دويلال

وهلذا الغرض، وجب التفكري يف خلق ناقلني جويني  
وطنيني بإمكاهنم إنعاش هاد القطاع احليوي بفعل املنافسة اليت 

كما أننا نرى أن اتفاقية النقل الربي مع تركيا ذات . ختلق اجلودة
االقتصاد الذي يعرف طفرة قوية وازدهار مضطرد، سرتجع على 

 .زةاقتصادنا بفوائد وإجيابيات حمف
 السيد الرئيس، 

خبصوص اتفاقية التعاون العريب يف جمال الطاقة الذرية،  
ال يسعنا يف الفريق االستقاليل إال أن نزكي انضمام املغرب هلذه 
االتفاقية، باعتبار ذلك لبنة أساسية إضافية يف اخنراط املغرب يف 
 العمل الكبري الذي ستضطلع به هذه اهليأة العربية للطاقة الذرية،

واملتمثل على اخلصوص يف املسامهة يف تنمية اجملتمع العريب ورفع 
مستواه اإلقتصادي، عن طريق التمكن يف العلوم والبحوث 
والتقنيات الذرية وتطبيقاهتا السلمية، وكذلك يف املساعدة على 
تطوير إمكانية البحث العلمي والتقين والنهوض به يف حقل 

وذلك بالتعاون مع املؤسسات  الطاقة الذرية يف الدول العربية،
واهليئات املختصة وبتنسيق بني جهود الدول العربية ونشاطاهتا 
يف العلوم الذرية، إذ تتمتع التطبيقات السلمية للطاقة الذرية 
بكافة إجراءات السالمة النووية، تفاديا للتلوث املمكن وحدوثه 

بة واملخاطر النامجة عن اإلنسان والبيئة، وذلك بالنظر لصعو 
 .التخلص اآلمن من املخلفات العالية اإلشعاع

كما أننا نرى أن انضمام املغرب هلذه االتفاقية، نظرا   
ألمهيتها، قد جاءت متأخرة كثريا، إذ أن اتفاقية التعاون العريب 
يف استخدام الطاقة النووية يف القضايا السلمية قد مت إبرامها سنة 

لعربية للطاقة الذرية مث ، بإنشاء اهليئة ا12وتعديلها سنة  21
، فإننا نتساءل ملاذا انتظر املغرب كل هذا الوقت 11إقرارها سنة 

لينضم هلذه االتفاقية، علما أن بالدنا قد سعت منذ أوائل 
مثانينات القرن املاضي، وحبكم اخلصاص املهول الذي تعرفه 
البالد يف املوارد الطاقية والذي يعين يفرض عليها تأدية فاتورة 
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قية ضخمة كل سنة، إىل التفكري يف إنشاء حمطة نووية إلنتاج طا
الكهرباء، تساهم يف خفض كلفة الفاتورة الطاقية للبالد، حبيث 

يف  10و  12اعتربت الدراسات اليت أجنزت بني سنتني 
خالصتها، أن املغرب بالنظر إىل وضعيته وتطوره االقتصادي 

ووية يف أفق زمين والدميغرايف سيصبح يف حاجة إىل الطاقة الن
على  2343وتوقعت الدراسة أن يتوفر املغرب يف سنة . معني

أول مفاعل نووي وهو ما مل حيدث، ونتمىن أن تعمل هذه 
االتفاقية على تسريع وترية إجناز احملطة النووية ببالدنا حىت 
نتمكن من إنتاج  الطاقة الضرورية واالستجابة للحاجيات 

 .خالل السنوات املقبلةالطاقية املتزايدة للمغرب 
ونظرا ملا ستخلفه هذه االتفاقيات من إجيابيات على  

بالدنا، فإننا يف الفريق االستقاليل ال جند حرجا يف التصويت 
 .إجيابيا على هذه القوانني وتدعيمها وشكرا

 :السيد الرئيس 
الكلمة . شكرا السيد النائب احملرتم، السيد حممد مجال البوزيدي

األصالة واملعاصرة السيد النائب احملرتم السيد أمحد اآلن لفريق 
التهامي، فليتفضل مشكورا ويتحدث السيد النائب احملرتم باسم 

 املعارضة،
 :النائب السيد أحمد التهامي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 المرسلين،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 المحترمون،السيدات والسادة النواب 
 الحضور الكريم، 

يشرفين باسم فرق املعارضة أن أقدم وجهة نظر 
وقبل أن أستعرض وجهة . املعارضة يف هذه االتفاقيات الثمانية

النظر هذه، ال بد من شكر السيد وزير التجهيز والنقل على 

وبدورنا، نبادله نفس . التقييم الذي أصدره يف حق اللجنة
تعايش اإلجيايب، على مستوى هذه الشعور، ونقول إن هذا ال

 .اللجنة، هو مثرة اجلميع وزراء ونوابا وأطقم إدارية
 السيد الوزير،

إن هذه االتفاقيات الثمانية، مبا فيها االتفاقية العائدة 
لقطاع الطاقة واملعادن والبيئة، تشكل مثانية اتفاقيات تتعلق 

ية من إلقاء باالستغالل السلمي للطاقة الذرية، باإلغاثة، بالوقا
النفايات وحرقها يف البحر، ضبط مياه الصبورة ورواسب السفن 
محاية للبيئة البحرية، اإلنقاذ البحري، زائد اتفاقيات للنقل اجلوي 
بني اململكة املغربية وليبرييا وغامبيا وثالثة للنقل الربي مع 

 .مجهورية تركيا
 هذه االتفاقيات نعتربها يف املعارضة اتفاقيات هامة 

وتستجيب حلاجيات حقيقية، منها أهنا تؤشر فعال على أن 
بلدنا بلد منفتح، أن بلدنا بلد ينخرط يف غمار العوملة ويواجه 
حتدياهتا بكل جرأة وشجاعة، استنادا إىل ما يتوفر عليه من 
أصالة ومقومات وقيم عصرية وكونية، كذلك نظرا ملا ينطوي 

لقيم، محاية البيئة عليه من تضامن واخنراط بالدنا يف هذه ا
البحرية، االستفادة من النتائج ومزايا الطاقة النووية بطبيعة احلال 
ألغراض سلمية، إىل غري ذلك من اجملاالت اليت غطتها هذه 

وبالتايل، فإننا تعاملنا ونتعامل مع هذه . االتفاقيات الثمانية
من مزايا  -كما قلت-االتفاقيات بإجيابية ملا تنطوي عليه 

نا وملا تنطوي عليه من ملء لفراغات عديدة يف اجملاالت لبالد
 .املشمولة باالتفاقيات

لكن، السادة الوزراء، رغم أننا نتجاوب مع هذه  
 :مالحظة 42االتفاقيات، فإننا نبدي بشأهنا 

  األوىل، أننا نالحظ أنه هناك ارتباك على  املالحظة
مستوى احلكومة، فيما يتعلق بتدبري هذه االتفاقيات، سواء 
تعلق األمر باتفاقيات التعاون الثنائي كما يف جمال النقل 
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املتعدد      اجلوي والربي أو يف جمال اتفاقيات التعاون
وهذا . األطراف، سواء يف اجملال العريب أو اجملال الدويل

االرتباك نلمسه يف إشكالية من يتوىل تقدمي هذه 
االتفاقيات يف الربملان، هل هو وزير اخلارجية أو الوزراء 

وأن هذا . املعنيني بالقطاعات املشمولة باالتفاقيات
االرتباك نقل إىل الربملان، هل تناقش يف إطار جلنة اخلارجية 

وجيب  أم يف اللجان األخرى، فهذا نعتربه ارتباك ال جمل له
ونعترب أن رمبا تكديس هذه . احلسم فيه بصورة هنائية

االتفاقيات يف جلنة اخلارجية وحدها قد يؤخر البت فيها 
 .بسبب األنشطة الكبرية لوزيري اخلارجية

   املالحظة الثانية، وهو أن هناك تأخري أيضا فيما يتعلق
باملصادقة على عدد من االتفاقيات، مثال االنضمام 

لعربية لالستعمال السلمي للطاقة النووية تعود إىل لالتفاقية ا
ونصادق عليها اآلن، فهذا التأخري واضح، ال  21أو 22

ونتساءل يف هذ اجملال، ماهو . ندري ما هي أسبابه وعلله
 .تقييم احلكومة للسياسة العربية للملكة املغربية

كذلك مسألة النقل اجلوي، بالدنا اخذات اخليار بتحرير   
هذا القطاع واالنفتاح، ممارسة السياسة األجواء املفتوحة وخاصة 

 -دول إفريقيا ونعي ماهي األمهية اجليو -مع دول اجلنوب
اسرتاتيجية وكذلك السياسية هلذه الدول فيما يتعلق باملوقف من 

د النظر يف مقاربته للعالقات القضية الوطنية، وكيف أن بلدنا أعا
املغربية االفريقية، فعاد إىل إفريقيا بقوة من باب التعاون 
االقتصادي، فهاذ االتفاقية تندرج يف هذا السياق، ولكن حنذر 
السيد الوزير من خطر السخاء الغري املربر اجتاه بعض الدو،ل 
حىت ال نقع يف مشكلة اخلطوط امللكية املغربية والسنغال، 

 .ذر من هذا اخلطر احملتملفنح
كذلك فيما يتعلق باتفاقية النقل الربي أو عرب الطرق مع   

تركيا لنقل البضائع واألشخاص، أيضا نعترب أن هذه الدولة يعين 

Dragon  اقتصادي صاعد، فهل لنا املقومات األساسية
أيضا جيب أن نأخذ بعني االعتبار . ملواجهة التنافسية هلذه الدولة

سة هي القاعدة يف التعامل وأن املنافسة ال ميكن ربح أن املناف
رهاهنا إال عن طريق اجلودة، وبالتايل يتعني تأهيل للعديد من 

النقل اجلوي وال الربي وال البحري وال السككي، : القطاعات
 .حىت نكون يف مستوى املنافسة املطلوبة وربح الرهان لبالدنا

   ير، أن اتفاقيات املالحظة اخلامسة، أعلنتم السيد الوز
التبادل احلر مل حتقق أغراضها، وبالتايل مل تستفد بلدنا 
منها، وتنوون إعادة تقييمها، نقول لكم أوال أنه هذه 
االتفاقيات، طاملا أهنا أبرمت، جيب أوال أن نقوم بالتقييم مث 
بعد ذلك حنكم عليها ما إذا كانت حققت أهدافها أم ال، 

اية أهنا مل تقدم نفعا كافيا وال جيوز أن ننطلق منذ البد
بالنسبة لبالدنا حىت تكون موجودة وقائمة، إذا البد من 
تصحيح الرؤية، التقييم أوال والتقييم ضروري ألنه من 
معايري احلكامة واحلداثة، تقييم أوال وحينذاك حنكم على 
هذه االتفاقيات وإن كان هناك فعال بعض اتفاقيات 

جيابية مل تظهر بشكل مباشر التبادل احلر رمبا اآلثار اإل
 .على بلدنا

   ،املالحظة السادسة، هناك إشكال دستوري وقانوين
وسبقنا أن طرحناه يف هذه القبة، هو أنه بعض االتفاقيات، 
خاصة النقل اجلوي، السيد الوزير كنا ثرنا هاذ املسألة يف 
اللجنة وثرناها هنا يف اجللسة العامة، وتنضطروا نثريوها مرة 

نتمناو هادي آخر مرة نطرحوها، هو أنه اتفاقيات  أخرى،
النقل اجلوي تنص على أهنا تدخل حيز التنفيذ بشكل 
مؤقت قبل أن يصادق عليها الربملان، فهذا غري جائز 
ويتناىف مع الدستور، وبالتايل نطلب بأن يوضع حد هلذه 
املمارسة وجترد االتفاقيات من مثل هذه البنود، حىت 
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 عالقتنا مع دستورنا اجلديد الذي هو تستقيم األمور يف
 .دستور طموح

كذلك أن مسألة وضع حد هلاد االتفاقيات، هذه   
االتفاقيات تنص على أن إهناء العمل هبا يتم فقط بتبادل 
مراسالت إدارية، أيضا هذا خلل دستوري، فالقاعدة القانونية 

الطريقة  Parallélisme des formesالكونية اللي هي 
مدوا واحد االتفاقية مبقرتح قانون مث قانون، جيب أن باش تنعت

توظف أيضا يف إهناء العمل هبذه االتفاقية ألن األمر يتعلق 
بقانون يف هناية املطاف، فال ميكن لقانون أن يلغى برسالة 
دبلوماسية، تتبادهلا الدولتان وهادي هي مسؤولية احلكومة 

 .بطبيعة احلال
  طاع النقل اجلوي أقدمت املالحظة السابعة، وهي أن ق

بالدنا على حتريره وفتح األجواء، هذا شيء إجيايب ونصفق له 
وله تداعيات إجيابية، ولكن جيب أن ال ننسى أن هذا 
القطاع االقتصادي احليوي اهلام واالسرتاتيجي يعاين من فراغ 
تشريعي خطري وخطري جدا، قطاع منظم حلد اآلن مبجرد 

، 22ستور، قبل الدستور األول مرسوم يعود إىل ما قبل الد
، فال يعقل أن يعيش .فباألحرى الدستور األخري لفاتح يوليوز

هذا القطاع يف فراغ قانوين خاصة وأن هنا تكمن اللوبيات 
وكما تيقول السيد رئيس احلكومة، إال فهمنا . وحاالت الريع

املقصود ديالو، التماسيح والعفاريت اإلقتصادية كاينة هنا، 
هذا ملجأ هلاذ التماسيح والعفاريت وحنا متأخرين  فإذا كان

يف استصدار قوانني يف هاذ اجملال، معناه احنا متأخرين عن 
هلذا، نطالب من هذا . املوعد وعن الرهان وعن الدستور

املنرب املوقر، باش جييبوا لنا مدونة الطريان، خاصة وأن اجمللس 
وسحبت  صادق،، يف الوالية السابقة وأن درس جزءا منها

هذه املدونة ومل تعد بعد إىل الربملان، فنطالب بإحالتها يف 

أسرع وقت ممكن ليتم اعتمادها لتؤطر هذا القطاع 
 .اإلسرتاتيجي واحليوي اهلام يف حياتنا االقتصادية والسياحية

نفس الشيء بالنسبة لقطاع البيئة، البيئة أيضا واملعادن  
اية الساحل بصورة عامة السيد الوزير، أن قانون مح

واستصالحه والزجر على املخالفات املرتكبة يف حقه، سبق 
جمللسنا املوقر أن صادق عليه وأعتقد مت سحبه، فالبد أن 
يعود إىل الربملان مرة أخرى من أجل إعادة النظر فيه والبت 
فيه ألنه يتضمن مقتضيات هامة وهامة جدا حلماية البيئة 

وخاصة وأن هاد بصورة عامة والساحل بصورة خاصة، 
الفلسفة ديال هاد القانون هي منبثقة من احلوار الوطين الذي 
حصل حول محاية البيئة، واللي جتسد مؤخرا مبيثاق وطين،  

كما قلتم -كما صادق عليه اجمللس احلكومة وسيعرض 
 .يف القريب العاجل على اجمللس الوزاري -للسيد الوزير

  اق السيد الوزير، املالحظة األخرى، وهو أن يف هاد السي
قطاع املعادن هو قطاع الثروة الوطنية، مؤطر حلد اآلن 
مبدونة عتيقة تعود إىل عهد احلماية، فهل يعقل أن شعب 
االستقالل وثروات االستقالل تؤطر بقانون االستعماري 
علما أن املشروع االستعماري كله جاء لالستيالء على 

منها، وبالتايل فهذه احلالة الشاذة جيب اخلروج . الثروة
تطوير املنظومة التشريعية الستغالل املعادن، وبالتايل 
نطالب، من هذا املنرب أيضا، بإحالة مدونة استغالل 
املعادن إىل الربملان يف أقرب وقت ممكن حىت يطلع نواب 
األمة على الرتسانة أوال مث لنحصن ثروتنا الوطنية يف جمال 

 .املعادن من كل استغالل ومن كل ريع
   ،املالحظة العاشرة، من استعراض هذه االتفاقيات الثمانية

اللي أحيلت أو اعتمدهتا احلكومة بشكل متأخر وأحالتها 
إىل الربملان وصادق عليها الربملان باستعجال، باستعجال، 
هذا كيبني على أن هناك ضعف تشريعي يف العمل 
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االتفاقيات توقع وتصاغ بني البلدين، لكن على .  احلكومي
املستوى التشريعي يعين القوانني باملعىن الضيق، فإن هناك 
خصاص وخصاص واضح كما أسلفت من استعراض 

وهنا ملي كنقولوا بأن هاد االتفاقيات تغطي . بعض األمثلة
على ضعف اإلنتاج التشريعي ال للحكومة وال الربملان، 

و  20ملي كنديروا احلصيلة ديال الدورة كنلقاو العدد رمبا 
، ولكن شحال عدد االتفاقيات فيهم ؟ العدد 21ال 

وهنا السيد . ديال االتفاقيات 1احلايل غادي يكون فيه 
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان، دائما يقول للربملانيني 
والربملانيات، التشريع مسؤولية أوىل للربملانني وماشي 
للحكومة، نقول للسيد الوزير وهو حاضر، أوال اعطيونا 

مكانيات ديال احلكومة، عطيونا اإلدارة واملعلومات، اإل
اعطيونا اخلرباء والربملان يشرع يف كل شي، ماشي فقط يف 

 .جمال معني
هلذا، اإلمكانيات املوضوعة دستوريا رهن إشارة السلطة 
التنفيذية جتعلها هي املسؤولة أوال عن االنتاج التشريعي 

ملانية، مهما كانت الربملاين أو الرب . واملبادرة التشريعية
إمكانياته، ال ترقى إىل اإلمكانيات املتوفرة للسلطة 
التنفيذية، هبذا العامل كله املبادرة التشريعية مصدرها أساسا 

 .حكومي
وهنا بطبيعة احلال غادي نضيف املالحظة الثانية  

عشر، وهو أنه مسعنا على املخطط التشريعي، قد تسربت، واش 
لي تسرب إىل غري ذلك، فهذا  هو هذاك وال ماشي هو ال

كيخلينا كنتساءلوا، واش هاد املخطط التشريعي هو حقيقة أم 
شبح، ملاذا؟ ألنه تقريبا سنة اآلن يف عمر احلكومة الفعلية أو 
التدبري الفعلي وهذا املخطط مازال أمر موعود نه، فنتمىن أن 
هذا املخطط التشريعي أن يكشف عنه أوال ويأيت إىل الربملان 

يا، لنرى ماهي األولويات اليت سطرهتا احلكومة يف هذا اجملال، ثان

للدراسة واملناقشة  وحنن يف فرق املعارضة، على أمت االستعداد
 .ديال هاد املشاريع

وأختم بالقول، بأن بطبيعة احلال هاد السلبيات  كلها  
سلبية، نعتربها احلد األدىن، فإهنا مل حتل  42اللي ذكرت وهي 

بيننا، مثال يف فريق األصالة واملعاصرة، أن نصوت باإلجياب مع 
هذه االتفاقيات، نظرا للمصلحة العليا اليت حتققها، وال نقف 

ية اليت تنطوي عليها واليت عند املالحظات أو األخطاء املسطر 
تبني النقص يف املهنية يف تدبري هذه املشاريع، وهذا يف اعتقادنا 
هو دليل حي على املعارضة ولكن املعارضة البناءة، وماشي 
املعارضة، ال اللي كتشوش ال اللي كتزعج، ال اللي كتدير 
الضجيج، هذه معارضة بناءة ومنتجة، تعرب عن الرأي وترصد 

ما يكون هناك اخللل وترصد اإلجيابيات حينما تكون اخللل حين
 . هناك اإلجيابيات وشكرا على حسن االستماع

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، منر اآلن إىل عملية التصويت على 

يوافق مبوجبه  42.42املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون رقم 
اه الصابورة والرواسب يف على االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مي

 : 2331فرباير  40املوقعة بلندن يف  2331السفن لعام 
 . إجماع: املوافقون
يوافق  85.85مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق

ة مياه الصابورة بموجبه على االتفاقية الدولية لضبط وإدار 
 82الموقعة بلندن في  5332والرواسب في السفن لعام 

 . 5332فبراير 
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 

يوافق مبوجبه على االتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام  23.42رقم 
 : 4111أبريل  21املوقعة بلندن يف  4111
 . إجماع: املوافقون
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يوافق  23.85مشروع قانون رقم جملس النواب على  ادقص
الموقعة  8111بموجبه على االتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام 

  8111أبريل  51بلندن في 
منر إىل عملية التصويت عن املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 

يوافق مبوجبه   على االتفاقية املعدلة للتعاون  80.42رقم 
ل تنظيم وتيسري عمليات اإلغاثة املوقعة بالقاهرة العريب يف جما

 : 2331شتنرب  1يف 
 . إجماع: املوافقون
يوافق  82.85مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق

للتعاون العربي في مجال  بموجبه على االتفاقية المعدلة
شتنبر  1تنظيم وتيسير  عمليات اإلغاثة الموقعة بالقاهرة في 

5331 . 
ن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع منر اآل

يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات  22.42قانون رقم 
بني حكومة اململكة  2342فرباير  21اجلوية املوقعة بالرباط يف 

 :املغربية وحكومة مجهورية غامبيا وعن امللحق به
 . إجماع: املوافقون
يوافق  22.85وع قانون رقم مشر  على جملس النوابصادق 

بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع في 
بين حكومة المملكة المغربية  5385فبراير  51الرباط في 

 . وحكومة جمهورية غامبيا وعلى الملحق به
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 

تفاق بشأن اخلدمات اجلوية يوافق مبوجبه على اال 03.42رقم 
بني حكومة اململكة  2344أبريل  23املوقع مبونروفيا يف 

 :املغربية وحكومة مجهورية ليبرييا 
 .إجماع: املوافقون
يوافق  23.85مشروع قانون رقم  جملس النواب علىصادق  

بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع 

حكومة المملكة  بين 5388أبريل  53بمونروفيا في 
 المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا 

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة من مشروع 
يوافق مبوجبه عن االتفاق والربوتوكول  20.42قانون رقم 

بني حكومة  2342مارس  41التطبيقي املوقعني بأنقرة يف 
ل للطرق الدويل اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيا بشأن النق

 : للمسافرين والبضائع
  .اإلجماع: املوافقون
يوافق  66/85مشروع قانون الرقم  جملس النواب علىصادق 

بموجبه على االتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة 
بين حكومة المملكة المغربية  5385مارس  81في 

وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي والمسافرين 
 .والبضائع

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 
التفاقية  4112يوافق مبوجبه على بروتوكول عام  21.42رقم 

منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى 
 :وعلى ثالث مالحق به 4182لعام 

 . إجماع: املوافقون
يوافق  22.85مشروع القانون رقم  جمس النواب علىصادق 

التفاقية منع التلوث  8116بموجبه على بروتوكول عام 
بحري الناجم عن قلب النفايات والمواد األخرى لعام ال

 .وعلى ثالث مالحق نه 8185
منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع قانون 

يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون العريب يف  20.42رقم 
استخدام الطاقة الذرية يف األغراض السلمية املنشئة للهيئة العربية 

 4121شتنرب  44قة الذرية املوقعة باإلسكندرية يف للطا
 : 4112مارس   22واملعدلة يف 

 . إجماع:  املوافقون
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يوافق  22.85مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق
بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة 
الذرية في األغراض السلمية المنشئة للهيئة العربية للطاقة 

والمعدلة  8162شتنبر  88ية الموقعة باإلسكندرية في الذر 
 .8115مارس   56في 

إذن ننتقل اآلن ونشكر السيدان الوزيران على مشاركتهم يف  
هذه احلصة من هذه اجللسة، وننتقل إىل الدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانني االتفاقيات التسعة واليت صادقت عليها 

اإلنسان، فالكلمة للسيد وزير  جلنة العدل والتشريع وحقوق
العدل واحلريات لتقدمي مشاريع االتفاقيات التسعة، تفضلوا 

 . السيد الوزير احملرتم
 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة 
 .والسالم على السيد المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 ات النائبات المحترمات، السيد

 السادة النواب المحترمون،
 السادة الوزراء المحترمون، 

يسعدين ويشرفين أن أقوم بتقدمي مشاريع القوانني 
املتعلقة باالتفاقيات الدولية املعروضة بني أيديكم، وهي 

العريب وثالث منهم  االتفاقيات التسع، أربع منها هتم التعاون
هتم العالقة مع مجهورية أذربيجان، واثنتان مها اتفاقيتان دوليتان 

أما بالنسبة لالتفاقيات العربية، اتفاقيات جهوية . يف غاية األمهية
بني الدول العربية األربع، فيمكن أن نقول أهنا اتفاقيات جاءت 

فاألوىل تكرس تشريعات موجودة يف املدونات القانونية الوطنية، 
تتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ومعلوم أن 
التشريع الوطين عاجل هذا املوضوع بالتفصيل التام، وبالتايل فإن 

ما ورد يف هذه االتفاقية ما هو إال تكريس التفاق ملا هو 
 .منصوص عليه يف القانون الوطين

أما بالنسبة لالتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات  
العقابية واإلصالحيات، يف إطار تنفيذ األحكام اجلزائية، أحكام 
جزائية هي أحكام زجرية  جنائية، فهذه االتفاقية هي اتفاقية 

وعوض أن . ترتجم البعد التعاوين واالتفاق بني الدول العربية
تكون هناك اتفاقيات ثنائية، كما يقع بني الدول الصديقة، 

أحكام اليت هتم مواطين حيث يكون تنقل األشخاص وتكون 
هذه الدولة وتلك، عوض أن تكون هذه االتفاقية على سبيل 
الثنائية، تأيت هذه االتفاقية يف صيغة عربية تشمل كافة الدول 

 .العربية، وبالتايل فهي اتفاقية ميكن أن نقول كالسيكية
كذلك بالنسبة لالتفاقية الثالثة، فهي اتفاقية  هتم   

ملعلومات، وهاد اجلرائم اللي هي جرائم مكافحة جرائم تقنية ا
مستحدثة نظرا للتطور العلمي خاصة منه املعلوميايت، فعندنا 
بالفعل تشريع جيرم كافة أنواع الولوج إىل منظومة املعلوميات، وما 
ميكن أن يكون من جرائم ترتكب مبناسبة هذا الولوج أو 

طبع ال هاد االتفاقية إذن تكرس تشريعا موجودا، وبال. الدخول
 .تزيد على ذلك يف شيئ

االتفاقية العربية األخرية هي اتفاقية متعلقة مبكافحة  
اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، وهذه االتفاقية هي أيضا من 

وهي إن كانت . االتفاقيات اليت سار هبا العمل بني الدول
اتفاقية جهوية، فهي ترمجة التفاقيات دولية موجودة وقع عليها 

غرب مع كافة الدول  اليت يهمها أن حتارب وحتاصر اجلرمية امل
 .املنظمة عرب احلدود

أما االتفاقيات الثالث مع مجهورية أذربيجان، فهذه  
اجلمهورية اليت كانت ضمن جمموع الدول اليت كانت تشكل 
االحتاد السوفيايت سابقا هي دولة منفتحة على املغرب وتدعم 

إن اإلرادة السياسية العليا للبلدين تتجه قضيته الوطنية، وبالتايل ف
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إىل مزيد من دعم العالقات الثنائية، خاصة وأن هذه الدولة 
لديها إمكانيات مادية واعدة ميكن أن جتعل منها قوة اقتصادية 
قادرة على أن تتواصل عرب االستثمارات اخلليجية مع املغرب، 

يتجاوز  وبإمكاهنا  أن توظف يف إطار صندوقها السيادي الذي
. عشرات املليارات، أن تستفيد هبا دولة من هذه العالقات

لذلك، فإن هذه االتفاقيات املربمة مع دولة أذربيجان من شأهنا 
وأؤكد لكم بأنه على . أن حتتضن العالقات الواعدة بني الدولتني

مستوى تنقل األشخاص، فاملواطنون املغاربة بدولة أذربيجان 
ملواطنني األذربيجانيني املوجودين عددهم حمدود جدا، عدد ا

باملغرب عددهم حمدود جدا، لكن العالقة الوطيدة والتفاهم 
البيين هو تفاهم جيد وعالقة جيدة، فلذلك اقتضى األمر أن لن 
ننتظر حىت تصبح هذه العالقات عالقات متقدمة من حيث 
االستثمارات وتنقل األشخاص لتأيت هذه االتفاقيات بعد ذلك 

ذن متأخرة، هذه االتفاقيات إذن جاءت لتحتضن وستكون إ
العالقات بني البلدين، وأوىل هذه االتفاقيات هتم التعاون 

الثانية هي . القضائي بني الدولتني يف املادتني املدنية والتجارية
تتعلق بالتعاون  القضائي يف امليدان اجلنائي بني اململكة املغربية 

علق باتفاقية تسليم اجملرمني بني الثالثة، تت. واجلمهورية املذكورة
اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان، وهذا النوع من االتفاقيات 
أوكد بأنه هي جمرد اتفاقيات حتصل مع كافة الدول الصديقة اليت 
من شأهنا أن حتتضن كافة اإلشكاليات اليت ميكن أن تقوم، 

ميكن فليس معقوال أن يكون هناك مثال مواطنني مغاربة هناك و 
أن يكونوا مطلوبني من العدالة املغربية فال جند اإلطار القانوين 

 . والعكس العكس
أما االتفاقيتان الدوليتان األخريتان، األوىل هتم إنشاء 

االتفاقية هي يف غاية  فهذه. األكادميية الدولية ملكافحة الفساد
األمهية، نظرا ألن الفساد أصبحت كافة الدول عرب العامل تسعى 

. إىل حماصرته، نظرا خلطورته على التنمية وعلى استقرار الدول

وحماصرته تقتضي جمموعة من اإلجراءات وأهم هذه اإلجراءات 
. هو التكوين على حماربة الفساد، وهلذا جاءت هذه األكادميية

كادميية اليت سيكون دورها هو دور التكوين والتأطري هذه األ
على الكيفية املالئمة والناجعة ملكافحة الفساد، ومن شأن 
مصادقة املغرب على هذه االتفاقية أن جيعله يستفيد من اخلربة 
ومما ميكن أن تضعه هذه األكادميية رهن إشارته من مكونني 

 . ومن خربات
تفاقية املتعلقة حبقوق أما االتفاقية األخرية وهي اال

الطفل وهو بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل 
يتعلق بإجراء تقدمي البالغات، هاد االتفاقية كان للمغرب شرف 
التوقيع عليها ضمن جمموعة ليست بالكبرية من الدول عرب 

أؤكد لكم أنه كانت الدولة العربية اإلسالمية الوحيدة، . العامل
إفريقيتني وكان ضمن دول العامل اليت ال يصل ثاين دولتني 

، كان يل الشرف أن أوقع باسم اململكة املغربية 23عددها 
وكان يوما مشهودا بالنسبة للممارسة االتفاقية املتقدمة اليت 

وبالطبع، فإن هذا الربوتوكول امللحق . أصبح املغرب يتعاطى هبا
لتجاوزات احلاصلة باتفاقية الطفل يهم تقدمي البالغات اليت هتم ا

 .يف حقوق األطفال
وبالطبع، فإن اململكة املغربية واعية بأن أوضاع  

األطفال املغاربة وقعت فيها تطورات إجيابية، لكن الزالت هناك 
 . أنواع من اخلصاصات يف تدبري شؤون األطفال

ومن متة، فإن التوجه العام الذي يالحظ يف اآلونة 
األساسية لالتفاقية للمملكة  األخرية، بالنسبة لالختيارات

املغربية، هو أهنا أصبحت تنفتح على اآلليات الدولية، هذه 
اآلليات اليت يكون من حق املواطنني املغاربة أن يقدموا شكاوى 
هلا ويكون من حقها، يف إطار وأقول يف إطار شروط معينة، أن 
تتحرى يف مدى وجود املخالفات وأن تقدم ما ميكن أن تقدمه 

وهذه وأقوهلا بكل . الشأن من تقارير إىل غري ذلك هبذا
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مسؤولية، هذه شجاعة من قبل اململكة املغربية، ملاذا؟ ألنه ليس  
كل الدول قادرة على أن تفتح فضاءاهتا اخلاصة لدول أخرى 
وهليئات أخرى لكي تقوم بالتحريفيما ميكن أن يكون منسوبا 

 . جلهات ومؤسسات وطنية من خمالفات وجتاوزات
وبالطبع، فإن اهلدف هو املصلحة الفضلى لألطفال، 
حبيث أن من شأن هذه اآللية أن تساعد اجملهودات املغربية على 

 .استدراك كل اخلصاصات وكل ما ميكن أن يكون من جتاوزات
وبالطبع، فإن هذه املؤسسات ال ميكن أن تشتغل إال  

إذا كان هناك عطب يف املؤسسات الوطنية يف التعاطي مع 
أما إذا كانت املؤسسات الوطنية تشتغل . لتجاوزات واملخالفاتا

على الوجه املالئم، فإن هاد املؤسسات األجنبية تكتفي 
بالتوصل واملالحظة مادام أن اهلدف املتوخى من تدخل 

 . املؤسسات الدولية يعين يتحقق باملؤسسات الوطنية
حنن متؤكدون إن شاء اهلل أن املؤسسات الوطنية ستقوم 

واجباهتا، وبالضبط يف إطار املراقبة الدولية، وليس لنا ما خناف ب
 .منه وما خنجل منه يف هذا الباب

وأريد قبل أن . إذن، هي اتفاقيات يف غاية األمهية 
أختم هذا التقدمي، أن أشكر السيد رئيس جلنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان مبجلس النواب والسيدات والسادة أعضاء 

ى ما أبدوه من تعاون من أجل املصادقة على هذا اللجنة عل
طبعا لقد مرت يف إطار نقاش مسؤول، . االتفاقيات التسع

نقاش عميق، نقاش هام ولكن أيضا كان هناك تعاون وهذا 
التعاون هو الذي جعلنا يف النهاية اليوم نستعرض هذه 
االتفاقيات التسع بعد أن متت املصادقة عليها يف أحسن 

را السيد الرئيس، شكرا السيدات النائبات، شكرا شك. الظروف
 .السادة النواب والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

أفتح اآلن باب املناقشة، الكلمة لفريق . شكرا السيد الوزير
العدالة والتنمية السيدة النائبة احملرتمة عزيزة القندوسي، فلتتفضل 

 .مشكورة
 :لعدالة والتنميةالنائبة السيدة عزيزة القندوسي عن فريق ا

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق حزب العدالة 
والتنمية ملناقشة مشروع قانون املوافق مبوجبه على الربوتوكول 

 . قدمي بالغاتاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء ت
بداية، نسجل باعتزاز كبري ونصفق حبرارة، هلذا 
االهتمام اخلاص الذي أولته هذه احلكومة لالتفاقيات الدولية، 
من خالل املصادقة على جمموعة من االتفاقيات واملواثيق 
الدولية، محاية ملنظومة حقوق اإلنسان والنهوض هبا وتفعيلها، 

م قابليتها للتجزيء ومسوها مع مراعاة كونية تلك احلقوق وعد
على القوانني الوطنية وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور 

 . وثوابت اململكة وقوانينها
هبذا، يكون املغرب أول دولة عربية وثاين دولة إفريقية 

وهذا مؤشر  2342توافق على هذا الربوتوكول وذلك يف أبريل 
ت عليه بعد إجيايب، فاملغرب يعترب من أوائل الدول اليت صادق

، وهذا تعبري صريح 2344ديسمرب  41توقيعه يف نيويورك يف 
عن إرادة هذه احلكومة وإمياهنا وانفتاحها على القيم الكونية 

 . حلقوق اإلنسان
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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وضعية الطفولة، سواء عامليا أو إقليميا أو وطنيا،  إن
مليون طفل يتم تشغيلهم ضدا  241جد مقلقة، فما يقارب 

وحسب . على االتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
ألف طفل هم جمندون ويتم الزج  223تقارير اليونيسيف، ف

 .هبم يف النزاعات املسلحة
دويل مبصلحة الطفل وعلى الرغم من اهتمام املنتظم ال 

املخصصة  2332الفضلى واليت أعلن عنها يف نيويورك سنة 
عامل جدير "لألطفال، والذي تبنت خطة عمل وإعالن 

واليت تبىن من خالهلا املغرب خطة العمل الوطنية " بأطفاله
، ورغم جمموعة من اإلجراءات اإلجيابية املتمثلة 2332/2342

سنة وسن  42إىل  باخلصوص يف رفع سن تشغيل األطفال
سنة وتضمن قانون األسرة بعض املكتسبات  41الزواج إىل 

 .لصاحل الطفولة، فإن األوضاع ال زالت تعرف تدهورا متناميا
املصادقة على هذا الربوتوكول يهدف إىل متكني  إن 

األطفال من االنضمام إىل باقي أصحاب احلقوق، الذين ختول 
هلم هذه االتفاقية األساسية حلقوق اإلنسان تقدمي بالغات 

ولقد أنشأ مبوجب هذه . وشكاوى عند حدوث االنتهاك
االتفاقية جلنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام دول أطراف 

ماهتا املقررة يف االتفاقية، وكذلك بروتوكوليها االختياريني بالتزا
املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف 

 .املواد اإلباحية وباشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة
ومبوجب هدا الربوتوكول، حيق لكل فرد أو جمموعة من  

ة دولة طرف يدعون األفراد أو من ينوبون عنهم خيضعون لوالي
أهنم ضحايا النتهاك الدولة الطرف ألي من احلقوق املنصوص 
عليها تقدمي بالغات، ومن حق أي دولة طرف أن تعلن يف أي 

ومبوجب مادة . وقت أن دولة أخرى طرف ال تفي بالتزاماهتا
من االتفاقية، جيب على الدول األطراف تقدمي تقارير عن  11

نفاذ احلقوق املعرتف هبا يف هذه التدابري اليت اعتمدهتا إل

وهكذا، سيتمكن األطفال من تقدمي بالغات . االتفاقية
 .وشكاوى أمام هيئات دولية

وعلى هذا األساس، فإننا يف حزب العدالة والتنمية،  
نعترب أن املصادقة على هذا الربوتوكول سيشكل قيمة مضافة 

وكول االختياري للرتسانة القانونية احلقوقية، خاصة أن هذا الربوت
سيكون حافزا للدول األطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة 
لتمكني الطفل الذي تنتهك حقوقه من اللجوء إىل اإلبالغ 

 .واالنتصار
وال خيفى عليكم، أن محاية حقوق الطفل رهني حبماية  

األسرة، حيث احلرص على منو الطفل يف حمضنه الطبيعي ومحايته 
 .من التشرد والضياع

وهلذه األسباب، نرى أنه جيب سن تشريعات إضافية  
 :محائية، من قبيل

 .كفالة األطفال محاية هلويتهم املغربية كاملة   -
ثانيا، اعتمادات كافية حلماية حقوق الطفل، وإيالء عناية   -

 .خاصة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة رمحة هبم
: خلنيالنهوض واقع الطفولة مع جتميع جهود مجيع املتد  -

 .اقتصاديون، اجتماعيون، سياسيون إىل غري ذلك
وحنن على يقني، يف عزمية وإرادة حكومتكم، للرفع من مستوى  

العناية واالهتمام بالطفولة واألسرة ومحاية حقوقهم من أي 
انتهاك وتفعيل هذه االتفاقية، تنزيال للمقتضيات الدستورية 

 .وشكرا
 : السيد الرئيس

ة احملرتمة، الكلمة اآلن للفريق االستقاليل شكرا السيدة النائب
للوحدة التعادلية السيد النائب احملرتم السيد أمحد جنفي، 

 . فليتفضل مشكورا
النائب السيد أحمد جنفي عن الفريق االستقاللي للوحدة 

 : والتعادلية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 ، السادة والسيدات النواب المحترمون
اليوم إن شاء اهلل سنصادق حبول اهلل على هذا العدد 
اهلائل من االتفاقيات املعروضة على أنظار جملس النواب 
للموافقة عليها، وهذا يشكل جتسيدا حقيقيا للتحول الذي 

الشراكة عرفته بالدنا يف جمال ترسيخ روابط الصداقة والتعاون و 
مع خمتلف دول املعمور، يف أفق توسيع عالقة الصداقة وتنويعها 
وتعزيز املبادالت االقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية بأبعادها 

كما . اإلنسانية واحلقوقية يف خمتلف بلدان املعمور كما أسلفنا
تعترب هذه االتفاقية خطوة مهمة حنو التفعيل األمثل للدستور يف 

اية منظومة احلقوق واحلريات األساسية كما هي متعارف جمال مح
عليها دوليا والنهوض، هبا وتطويرها ملسايرة ومواكبة ما تعرفه 
هذه املنظومة من تطور على الصعيد الدويل، خاصة يف ما يتعلق 

وهذا يعين أن بالدنا  قد .  باجليل الثالث من حقوق اإلنسان
ة مع املواثيق واالتفاقيات اخنرطت يف مالءمة تشريعاتنا الوطني
 .الدولية املتعلقة أساسا حبقوق اإلنسان

يف إطار هذا  املنظور، نناقش جمموعة من االتفاقيات  
املعروضة على اجمللس املوقر، منها ذات الطابع الثنائي كما هو 
الشأن بالنسبة التفاقية التعاون القضائي مع مجهورية أذربيجان، 
هبدف تعميق تبادل اخلربات يف هذا اجملال الذي أخذ بعدا 

ملعاصرة، خاصة فيما يتعلق دوليا، يف ظل األنظمة الدميقراطية ا
األمر الذي . باجلوانب املدنية والتجارية واجلنائية هلذا التعاون

يؤكد انفتاح املغرب، ليس فقط على حميطه األورو متوسطي، 
 .وإمنا يشمل الدول اإلسالمية أينما كانت

ونسجل اخنراط بالدنا يف حماربة الفساد وبكل أشكاله  
لدستور، روحا ومنطوقا، باملوافقة وأنواعه، انسجاما مع أحكام ا

على اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها 
منظمة دولية وباعتباره جيسد السياسة اإلرادية للحكومة يف إقرار 
احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة مبا يضمن ختليق احلياة 

االمتيازات العامة يف خمتلف اجملاالت، والقضاء على سياسة 
. واقتصاد الريع وتطهري اإلدارة من الرشوة واحملسوبية والزبونية

وهذا ما جيعل احلكومة مطالبة مبالءمة التشريع الوطين مع 
مضامني هذه االتفاقية، خاصة يف ما يتعلق بإلغاء نظام الرخص 
واحلصص والسلطة التقديرية وسلطة املالءمة للمسؤولني، وكذا 

عليمات مبا يضمن اجلدية والنزاهة وضع حد لسياسة الت
والشفافية يف تدبري الشأن العام وولوج املرافق العمومية، وإخضاع 
مجيع القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية والشبه العمومية 

 .وشركات الدولة والصناديق للمراقبة مبا فيها املراقبة الربملانية
املوافقة  ويف نفس السياق، يرى الفريق االستقاليل أن 

على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من 
شأهنا ترمجة اجلهود اليت تقوم هبا بالدنا للقضاء على هذه 
املظاهر، اليت أخذت بعدا دوليا بعدما صادق الربملان املغريب 
على القانون املتعلق بغسل األموال وحماربة اإلرهاب، حيث  

ىل محاية الوطن من مثل هذه اآلفات كانت بالدنا سباقة إ
وهذا يقتضي . الدخيلة على قيمنا الدينية واحلضارية والتارخيية

من احلكومة اختاذ التدابري القانونية واإلدارية والعملية، تستجيب 
ملتطلبات إصالح التشريع الكفيل مبواجهة هذه املظاهر بكل 

 . أشكاهلا
ود الوطنية حتديا وتبقى حماربة اجلرمية املنظمة عرب احلد

يتطلب من احلكومة اسرتاتيجية متعددة األبعاد لربح هذا 
الرهان، نظرا لطول احلدود وشساعتها وتعدد أبواهبا، خاصة يف 
ظل التهديدات اإلرهابية اليت تعرفها منطقة الساحل جنوب 
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الصحراء، وخاصة بعد اخنراط جبهة البوليساريو يف هذه املنظمة، 
جرة السرية وما تشكله من خطر حقيقي عالوة على تزايد اهل
 .على الوضعية األمنية

ويبقى بناء االحتاد املغاريب الدعامة األساسية ملواجهة  
هذه املنظمات اإلرهابية وضمان االستقرار واألمن والطمأنينة 

 . لشعوب املنطقة، شريطة تعاوهنا مع بعض
ا إننا يف الفريق االستقاليل، نعترب أن املوافقة على هذ

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، املتعلق بإجراء 
تقدمي البالغات، يشكل مدخال حقيقيا حلماية األطفال من أي 
استغالل قد يتعرضون له، سواء جبانب البيع أو الدعارة، وكذا 
النزاعات املسلحة وغريها من املظاهر اليت متس يف الصميم 

كرمي، وما يتطلبه ذلك من حبقوق الطفل يف احلياة والعيش ال
ضرورة اختاذ التدابري الالزمة إلحداث آليات متكن األطفال 
الذين قد يتعرضون النتهاك حقوقي من اللجوء إىل اجلهات 
املعنية حلماية أنفسهم وإنصافهم، سواء على مستوى الضابطة 
القضائية أو احملاكم املختصة، مما جيسد إرادة احلكومة يف تعميق 

عاون والتضامن بني األمم واالخنراط يف ترسيخ حقوق أواصر الت
أيضا مما سيلقي على . اإلنسان كما هو متعارف عليه دوليا

احلكومة مسؤولية جسيمة يف تفعيل أحكام الدستور واختاذ 
اإلجراءات املصاحبة والتدابري املواكبة لضمان تنفيذ هذه 

وب االتفاقيات حىت ال تظل حربا على ورق، شريطة أن تتجا
هاته الدول مع املتطلبات هاته األمة اليت نعتز بانتمائنا إليها 

 .وشكرا إليكم
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن لفريق التقدم الدميقراطي . شكرا السيد النائب احملرتم
 .السيد النائب احملرتم حسني القامسي، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد حسين القاسمي

الصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم و 
 المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفنا يف فريق التقدم الدميقراطي أن نتدخل يف هذه 
اجللسة العامة للمناقشة واملصادقة على مشروع قانون رقم 

ة الذي يوافق مبوجبه على اتفاق إنشاء األكادميي 22.42
 .الدولية ملكافحة الفساد باعتبارها منظمة دولية

، 2343شتنرب  2إن هذا االتفاق املوقع يف فيينا يف  
حضي باملناقشة املستفيضة من قبل جلنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان، وقد صادقت عليه بإمجاع أعضائها احلاضرين يف 

 .اختتام مناقشتها
ميقراطي، أن ونعترب مبدئيا، يف فريق التقدم الد 

االنضمام إىل هذا االتفاق الذي يهدف إىل دعم جهود الوقاية 
من الفساد ومكافحته، وخاصة آفة الرشوة وتشجيع التعاون 
الدويل يف هد اجملال، سيعزز ال حمالة مكانة بالدنا عن املستوى 
الدويل وسيعمق القناعة لدى كل األطراف الدولية بكون اململكة 

عزم يف اجتاه االستجابة للمطالب  املغربية ماضية بكل
اإلصالحية املعرب عنها بشكل قوي بشأن إسقاط وحماربة الفساد 
والرشوة وحتسني أسلوب احلكمة من قبل القوى احلية، ويف إطار 
احلراك االجتماعي الواسع الذي شهدته بالدنا، وهي املطالب 

اب املشروعة اليت تناغمت معها اإلرادة امللكية، من خالل اخلط
مارس  1التارخيي جلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل اليوم 

، والذي أكد يف مضامينه السامية ضمن مرتكزاته 2344
 .السبعة على دسرتة هيأة احلكامة اجليدة

كما يدخل مشروع القانون الذي نناقشه يف سياق   
مضامني الربنامج احلكومي، الذي يتوخى ضمن أهدافه ربح 
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ت والتحديات أبرزها ورش إصالح القضاء مجلة من الرهانا
املفتوح، وحماربة الفساد والرشوة ومظاهر الريع وإرساء السلوك 
القائم على الشفافية وحتديد املسؤوليات وسيادة القانون وتثمني 

 .املوارد البشرية والصرامة فريبط  املسؤولية باحملاسبة
 ويأيت هذا املشروع قانون أيضا ضمن اجلهود اجلارية 

للملكة املغربية بكل مؤسساهتا، احلكومية والربملانية ومكوناهتا 
احلزبية واجلمعوية وفعالياهتا النقابية واملدنية اهلادفة إىل التفعيل 
الدميقراطي والسليم ملبادئ الدستور اجلديد، يف كل اجلوانب 
املتعلقة بتخليق احلياة العامة وتفعيل آليات محاية املال العام 

الضامنة للشفافية وحماربة الرشوة وغريها، كأهداف  واإلجراءات
سامية نصت عليها اختصاصات عدد من املؤسسات اليت متت 
دسرتهتا كمجلس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الرشوة وحماربتها، ومؤسسة الوسيط واجمللس األعلى للحسابات 

مرتبطة بشكل واجملالس اجلهوية للحسابات، وكل هذه األهداف 
جديل مببدأ إعمال ربط املسؤولية باحملاسبة اليت نص عليها 

 . الدستور
 السيد الرئيس المحترم،

ال يفوتنا باملناسبة وحنن نناقش هذا املشروع القانون  
إال أن نثمن يف فريق التقدم الدميقراطي املبادرة احلكومية األخرية 
القاضية بنشر لوائح املستفيدين من مقالع الرمال واليت واكبتها 

ونعترب هذه اخلطوة بادرة حسنة . إجراءات دفاتر التحمالت
اثلة يف كل القطاعات اليت ينبغي أن تليها خطوات أخرى مم

تعاين من الفساد واقتصاد الريع، وبإجراءات جريئة وعملية 
 .استجابة النتظارات شعبنا يف التغيري واإلصالح

وباعتبار فريقنا ضمن األغلبية الربملانية ويسعى مبدئيا  
وعلى الدوام إىل إجناح العمل احلكومي، ضمن استحضار كل 

فإنه يؤكد تفاعله اإلجيايب مع هذا  معاين املسؤولية السياسية،

املشروع، ويصوت إجيابيا لصاحله، وشكرا على انتباهكم والسالم 
 .  عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
 شكرا للسيد الناب احملرتم،

الكلمة دائما لدى فريق التقدم الدميقراطي السيد النائب احملرتم 
 .راالسيد فؤاد حجري، فليتفضل مشكو 

 : النائب السيد فؤاد حجير
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس
 السيدان الوزيران،

 السيدات النائبات المحترمات، 
  السادة النواب المحترمون،
فريق التقدم الدميقراطي يف املناقشة  أتناول الكلمة باسم

يوافق مبوجبه على االتفاقية  22.42العامة ملشروع قانون رقم 
العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وهي االتفاقية 

واملعروضة علينا اليوم  2343دجنرب  24املوقعة بالقاهرة يف 
 .للموافقة

هذه  ولست يف حاجة إىل تذكري حضراتكم، بأمهية 
االتفاقية، يف تعزيز التعاون العريب يف جمال مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب وتنسيق اجلهود والتحريات الرامية إىل  
كشف ورصد العمليات املشبوهة اليت توجه لزعزعة االستقرار 
السياسي واالقتصادي يف الدول املوقعة على هذه االتفاقية 

 .املهمة
ملشروع، نتذكر وبأمل كبري، أرواح إننا وحنن نناقش هذا ا 

شهدائنا اللذين راحوا ضحية أعمال إرهابية غامشة، يف كل من 
ويف ساحة اهلدمي يف  2331و 2330الدار البيضاء سنة 

، 2344ويف مقهى أركانة مبراكش سنة  2338مكناس سنة 
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وهي مناسبة جندد فيها ترمحنا فيها على الضحايا سواء كانوا من 
 .ن األمنينياملدنيني أو م

ويف هذا السياق، البد أن نؤكد أن النتائج احملصل  
عليها يف هذا اجملال، تعود أوال إىل حزم السلطات املغربية وحنييها 
على ذلك، وثانيا إىل التعاون والتحقيق مع املصاحل املنية لدول 

 .أخرى، فالعدو هنا واحد وال جمال للتساهل معه أبدا
 أمننا واستقرارنا وحياة نعم لقد مسنا اإلرهاب يف 

مواطنينا وممتلكاهتم وسكينتهم، وحنن نقدر حجم املعركة ضد 
هذه اآلفة حق قدرها، وجمهودنا يف هذا اجملال ليس فقط عمال 
مؤقتا، بل هو تعبري على التزام دائم يستند على مقاربة 
اسرتاتيجية ألمن مشويل، تقوم على التعاون اإلقليمي والدويل، 

 .د نفسه يقف لنا باملرصادألن التهدي
ويف هذا السياق، ال يسعنا يف فريق التقدم الدميقراطي،  

إال أن نوافق ونثمن االتفاقية موضوع املشروع املعروض علينا، 
ألهنا ستمكننا من تعزيز إطار العمل العريب املشرتك ملناهضة 

 .اإلرهاب ومتويله، من خالل مقاربة إقليمية أكثر انسجاما وقوة
ا الشك فيه، فمن شأن هذا البعد اإلقليمي أن ومم 

يستفيد من املكتسبات اليت حققها احلوار األورومتوسطي، 
اليت يعترب املغرب فاعال رئيسيا  2+2وخاصة يف إطار جمموعة 

فيها، فضال عن األخذ بعني االعتبار خمتلف التجارب الوطنية 
مت لديها لدول الضفة اجلنوبية لبحر األبيض املتوسط، اليت تراك

منذ بداية ظهور التطرف املقيت خربة جيب االستفادة منها يف 
 .هذه املعركة املصرية

ويف هذا الصدد، نثري مرة أخرى اغتناء قيادة  
البوليساريو من التسرت املفضوح على مجاعات إرهابية، تنشط 

وعلى دول املنطقة . بشكل قوي يف منطقة الساحل والصحراء
والسعي من أجل حتقيق تقارب أن تعمل على فضح ذلك 

مغاريب حقيقي، ال وجود فيه لدويالت ومهية تتغذى على 
 .اإلرهاب وتتسرت عليه

ونقرتح إحداث مرصد عريب لغسل األموال ومتويل  
اإلرهاب كآلية لتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات املتعلقة 

لولة بعملية تنقل األموال والعناصر املشبوهة وتتبع أنشطتها واحلي
 . دون تنفيذ خمططاهتا الدنيئة

كما ندعو إىل تكثيف املساعدات التقنية للدول 
املستهدفة من طرف اإلرهابيني، السيما منها تلك اليت ال تتوفر 
على اإلمكانيات ملواجهة هذه اآلفة، مع استثمار البحث 
العلمي يف جماالت علم اإلجرام والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 .سالمة يف املنطقة العربيةخلدمة ال
 السيد الرئيس، 

تلكم بإجياز، أهم مالحظاتنا بشأن هذا املشروع، 
بطبيعة احلال فريقنا يضم صوته إىل األصوات اإلجيابية لفائدة 
هذا املشروع، ونتمىن صادقني أن تساهم هذه االتفاقية يف 
تقويض واحلد من املشاكل اليت تعاين منها الدول العربية وتؤدي 
مثنها غاليا اقتصاديا وسياسيا والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل 

 .وبركاته
 :السيد الرئيس

آخر متدخل عن فريق التقدم . شكرا السيد النائب احملرتم
الدميقراطي السيد النائب احملرتم السيد رشيد روكبان، فليتفضل 

 .مشكورا
 :السيد رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي

 يد الرئيس،شكرا الس
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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أتدخل يف إطار مناقشة الربوتوكول االختياري حول 
االتفاقية املتعلقة بتقدمي البالغات امللحقة باتفاقية حقوق 

 :الطفل، هذا الربوتوكول، اللي طبعا يقوم أربعة مبادئ أساسية
 .عدم التمييز  -
 .املصلحة الفضلى -
 .احلياةاحلق يف  -
 .احلق يف الرأي  -
البد أوال من استحضار السياق التارخيي لتوقيعنا على هذه  

االتفاقية، ما يتعلق حبقوق الطفل بدا أول ما بدا النقاش فيه سنة 
من . إىل اإلعالن العاملي حلقوق الطفل مببادئه العشرة 4121

كانت السنة الدولية حلقوق الطفل ومل توقع   4181يف  21بعد 
نونرب  23 4111فاقية الدولية حلقوق الطفل إال سنة االت

، ما صادقش عليها، 4113، املغرب وقع عليها يف 4111
ما  4110التصديق احنا كنعرفوا التوقيع كيتبعوا التصديق، حىت 

كان هناك بطء يف   4112.تنشرات يف اجلريدة الرمسية حىت 
 .يدة الرمسيةهاذ املراحل ما بني التوقيع والتصديق والنشر يف اجلر 

ديال  2هاذ االتفاقية ديال حقوق الطفل تبعوها  
، الربتوكول االختياري 2333الربوتوكوالت اختيارية ديال سنة 

األول املتعلق باالستغالل اجلنسي ودعارة األطفال واستعمال 
األطفال يف املواد واإلعالنات اإلباحية وغري ذلك، واالتفاق 

ري امللحق الثاين باالتفاقية متعلق الثاين أو الربوتوكول االختيا
 .باستغالل األطفال عسكريا وإشراكهم يف النزاعات املسلحة

احنا يف املغرب، مقارنة مع املرحلة األوىل، هاذ املرة ما   
وعلى  2334كانش البطء، وقعنا على األول وصادقنا عليه يف 

ع وكنا طبعا مقارنة م. ، قلصنا املدة2332الربوتوكول الثاين يف 
جمموعة الدول األخرى متقدمني جدا يف التعامل اإلجيايب ال مع 

 . االتفاقية ومع الربوتوكولني االختياريني امللحقني هباذ االتفاقية

الربوتوكول اللي اليوم كنصادقوا عليه وكناقشوه اليوم يف 
جملس النواب، هو متعلق بإجراء تقدمي البالغات وهو مهم 

ياري ملحق باالتفاقية الدولية جدا، هو ثالث بروتوكول اخت
 .حلقوق الطفل

التزام املغرب باالتفاقية بدا من خالل جمموعة من القوانني،  
كان : من خالل مدونة األسرة، من خالل مالءمة القوانني

سنة،  23سنة، التصويت  20عندنا سن الرتشح واحد الوقيتة 
سنة،  42املسؤولية اجلنائية أ و سن الرشد اجلنائي ابتداء من 

. إىل غري ذلك 42التزويج كان بدا تزويج األطفال كان من 
حاولنا مؤخرا، من بعد توقيعنا على االتفاقية إىل مالءمة 
القوانني، خفضنا سن الرتشح، سن التصويت، رفعنا من سن 

سنة مابقاش اليوم ممكن  41الرشد اجلنائي وهذا هو املهم إىل 
مث أيضا . الراشدين سنة يتوضع يف السجن مع 42الطفل عنده 

قانون اجلنسية، مهم جدا قانون اجلنسية، اليوم أصبح الطفل 
. املغريب يكتسب جنسيته املغربية إذا كانت أمه مغربية فينما تزاد

. أيضا مث مدونة الشغل" املغرب جدير بأطفاله"اخلطة ديال 
ديال النقط  2ولكن، إال مسحتوا يل السيد الوزير، نشري ملسألة 

النقطة األوىل املتعلقة بتزويج القاصرات، إذا كان  :أساسية
املغرب راكم اإلجيابيات الشيء الكثري، مازال امللفات  كينتظرنا 

تزويج القاصرات السيد الوزير . منها العمل وعمل جدي
يف  18يف املائة يف البادية و 20ألف طلب،  18:  2342

. ألف 01عقود الزواج وصلت إىل  12املدينة، وتقبلت منها ،
يف  13جمموع الطلبات اللي تقبلت ديال تزويج القاصرات 

املفروض تزويج القاصر هو استثناء ماشي قاعدة، ملي  . املائة
وهاذ . يف املائة يعين كتحول االستثناء إىل قاعدة 13كتقول 

يف املائة من جمموع ديال العقود الزواج  42العدد تقريبا كيشكل 
يف  44كانت   2343، 2343اللي كانت وتزاد مقارنة مع 

 .يف املائة 42كانت   2342املائة، 
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كنعتربوا، السيد الوزير، أيضا امللف الثاين املتعلق بالكفالة،   
ال نعترب أن الكالم انتهى فيما يتعلق بكفالة األطفالـ نعترب أن 

هذا امللف يتطلب املزيد من النقاش واملزيد من احلوار مع خمتلف  
وكنعتربوا أن القوانني لوحدها، . هتمنياملتدخلني وخمتلف امل

عندنا القوانني صادقنا على القوانني الدولية، الدستور، االتفاقية، 
الربوتوكوالت االختيارية ومدونة الشغل إىل آخره، ماشي بوحدها 
الكفيلة حبماية حقوق األطفال، باحرتام حقوق األطفال 

ن ومحايتهم من كافة أشكال احليف واإلمهال واحلرما
كنعتربوا اجملهود اللي كينتظرنا مجيعا هو تفعيل هاذ .  واالستغالل

هاهي مدونة الشغل كاينة اللي كتمنع تشغيل األطفال . القوانني
سنة، واش يف الواقع األطفال ما كيشتغلوش أقل  42أقل من 

هاهي مدونة الشغل كاينة اللي كتقول مبنع . سنة 42من 
 األعمال ذات اخلطورة، يف 41و  42تشغيل األطفال ما بني 

حمددة الالئحة ديال هاد األعمال ذات اخلطورة، ماشي غري 
اللي كيشتغلوا يف هاد األعمال حىت اللي أقل  41و  42ديال 
 44، 42والبنيتات ديال  42، حىت الوليدات ديال 42من 

 .عام، اخلادمات القاصرات يف البيوت 42عام و
ماية األطفال، وباغي عندنا مازال ملفات كربى متعلقة حب 

خنتم أنه هاذ الربوتوكول االختياري أول ما جيب أن نثري االنتباه 
كاين الربوتوكول . إليه هو وضعية األطفال احملتجزين بتندوف

االختياري املتعلق بعدم  إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة، 
سنة وكيتم  41يف تندوف راه يتم جتنيد األطفال أقل من 

باهلل عليكم، . عسكريا وكيتم حىت على مستوى الرتبيةتدريبهم 
سنني كيمشي املدرسة كيقول لو يف  8هذاك التلميذ يف عمره 
رصاصات، أطلقيت الرصاص على  8عملية رياضية عندك 

جندي مغريب، ثالثة الرصاصات شحال بقى لك من رصاصة؟ 
واش هباد التمرين ميكن لنا نربيو األطفال على التعايش على 

سلم؟ أبدا، هذا استغالل ومنكر، استغالل فاحش لألطفال ال

طبعا كاين اإلشكالية . وعدم احرتام هلذه املقتضيات الدولية
القانونية، هاد األطفال كيبقاو موجودين أوال وأخريا فوق الرتاب 

وبالتايل يف األخري، كنددوا هباد املمارسات ضد . اجلزائري
إن شاء اهلل التوفيق لبالدنا  األطفال احملتجزين بتندوف وكنتمناو

وحنا يف فريق التقدم . يف تفعيل كل هاذ املقتضيات القانونية
 .الدميقراطي سنصوت لفائدة هذا الربوتوكول االختياري، شكرا

 :السيد الرئيس
ننتقل اآلن لعملية التصويت على . شكرا السيد النائب احملرتم

يوافق مبوجبه  22.42 املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم
على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال، نعم، ما 
مسجلس، عفوا، هذا خطأ، الفريق االشرتاكي السيد النائب 

 .احملرتم السي حسن طارق تفضل، معذرة
 :النائب السيد حسن طارق عن الفريق االشتراكي

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 النائبات،السادة النواب، السيدات 
يشرفين أن أتدخل يف هذه التسع مشاريع قوانني باسم 
فرق املعارضة، األمر يتعلق بسبعة مشاريع قوانني مرتبطة 
باتفاقيات لتعزيز التعاون يف اجملال اجلنائي والقضائي العريب 
خاصة، مث مشروعني يتعلقان بالربوتوكول االختياري التفاقية 

لألكادميية الدولية ملكافحة  حقوق الطفل وباالتفاقية املنشأة
جزء كذلك من هذه االتفاقيات يتعلق باستمرارية التزام . الفساد

البد أن . املغرب مبكافحة اإلرهاب، وهنا البد من كلمة صغرية
نقول بأن اإلرهاب اليوم، مع التحوالت العاملية، يشكل خطرا 

، البد من القول بأن مستوى التعبئة جيب أن يظل مرتفعا. دائما
والبد أن نقول بأن اجلوانب األمنية والقانونية أساسية ومهمة، 
لكن على أمهيتها، فمعركة حماربة اإلرهاب هي معركة كذلك 
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سياسية، هي معركة ثقافية، هي معركة بناء قيم املواطنة 
 .واالختالف والدميقراطية

مشاريع قوانني مهمة وأساسية وكثرية، وهاد اجلانب  
ليوم تسع مشاريع قوانني، بعد أن صادقنا الكمي مهم، نناقش ا

ووافقنا على مشاريع قوانني، باملوافقة على جمموعة من 
االتفاقيات الدولية السابقة، وهنا فالبد من اإلشارة إىل أن هذه 
الدينامية التشريعية املهمة تندرج يف إطار تطبيق الوثيقة 

وبسلطاته  الدستورية، خاصة يف اجلوانب املتعلقة بوظيفة الربملان
الذي وسع من  22واليت أخذت بعدا أكرب من خالل الفصل 

الصالحيات الربملان يف املوافقة على املعاهدة واالتفاقيات 
 .الدولية

البد من كلمة كذلك تتعلق مبشروع قانون رقم  
الذي يوافق مبوجبه على الربتوكول االختياري التفاقية  21.42

البد من أن نؤكد  . البالغاتحقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 
كذلك، بأن هذا الربوتوكول يعترب لبنة  أساسية يف إطار تعزيز 

. املنظومة القانونية واملؤسساتية احلامية حلقوق الطفولة املغربية
والبد من القول كذلك، بأنه منذ بداية هذه السنة، دعت 
 العديد من املنظمات املغربية، العاملة يف إطار حقوق اإلنسان،

إىل توقيع املغرب على هذا الربوتوكول، وهو ما مت يف ربيع هذه 
وهنا البد من أن نثمن سرعة تفاعل احلكومة  مع هذه . السنة

 .االتفاقية األساسية
البد كذلك من أن نستغل املناسبة، لنطرح جمموعة  

من األسئلة تتعلق مبصري اخلطة الوطنية يف جمال الطفولة، 
سات عمومية مندجمة يف جمال الطفولة باعتبارها منظومة لسيا

البد أن نتساءل عن استمرار غياب احلماية . بكل مستوياهتا
القانونية لألطفال، الذين تزج هبم الظروف االقتصادية 

البد هنا من أن نتساءل على . واالجتماعية إىل عامل الشغل

مصري مشروع قانون عمال املنازل، البد كذلك من أن نسجل 
 .هر زواج القاصرات واحلاجة إىل احلماية هلذه الفئةاستمرار مظا

البد كذلك هنا أن نثري انتباه السيد الوزير، إىل أن  
السلطة التقديرية املخولة للقضاة، فيما يتعلق بتزويج القاصرات، 
حولت ما اعتربه منطق قانون األسرة استثناء إىل ما يشبه احلالة 

 .العامة واإلحصائيات تؤكد هذا اجملال
 22.42مشروع القانون الثاين هو مشروع قانون رقم  

واملتعلق باتفاقية إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، البد 
أن نقول بأن املوافقة على هاد املشروع يتعلق بإطار عام داخلي، 
يتعلق كذلك بتطبيق الدستور، الدستور الذي ينبين على فكرة 

دستور الذي ينبين على مبدأ وعلى مفهوم احلكامة اجليدة، ال
ربط املسؤولية باحملاسبة والدستور الذي ألزم السلطات العمومية 

مث البد أن نقول، . بالوقاية من كل أشكال االحنراف والفساد
بأن املوافقة على هذه االتفاقية ترتبط كذلك بالتزام الدويل 
للمغرب مبحاربة الفساد، حيث سبق للمغرب أن صادق على 

 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد اتفاقية
كذلك من استغالل الفرصة، فرصة املوافقة على   البد 

هذه االتفاقية، لكي نطرح بعض األسئلة املتعلقة بتقييم أداء 
البد أن ننطلق من أن حماربة . احلكومة يف جمال حماربة الفساد

الفساد جزء من التعاقد الوطين اليوم، جزء من رهانات اللحظة 
النتظارات الكربى االنتخابية املؤسسة هلذه احلكومة وجزء من ا

 .للمرحلة
البد أن نقول كذلك، بأننا سجلنا يف البداية إعالن  

احلكومة إلرادهتا السياسية حملاربة الفساد، لكن من جهة، البد 
وحنن نقيم سنة من عمل احلكومة، خاصة يف هذا اجلانب 
األساسي واحملوري واملهيكل لعملها واملتعلق مبكافحة الفساد، 

كثري من االرتباك، البد أن نسجل الكثري من البد أن نسجل ال
التجريبية، البد أن نسجل  الكثري من غياب االنسجام 
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احلكومي فيما يتعلق مببادرات حملاربة الفساد، والبد أن نسجل 
 .سيادة مقاربات قطاعية على مقاربة مشولية

البد أن نسجل التعامل مع ملف الفساد بنوع من  
ليا أن حجم الظاهرة، اليت قال عنها السهولة، اليت مل تقدر فع

. رئيس احلكومة نفسه، بأن األمر يتعلق بنمط يف تدبري احلكم
البد أن نسجل انسياق وراء البعد التواصلي والتسويقي، ويف 
ببعض اللحظات، وراء خطابات أخالقوية ال تنفذ إىل العمق أو 

 .حىت خطابات تروج لفكرة اإلفالت من العقاب
هودات على مستوى نشر بعض نعم، سجلنا جم 

اللوائح، وبدا كما لو أن نشر وتعميم اللوائح هو اسرتاتيجية 
بديلة عن االسرتاتيجية احلقيقية للمحاربة الفساد، وقلنا بأن هذا 
األمر إجيايب ولكنه حيتاج إىل املتابعة، األمر حيتاج إىل اسرتاتيجية 

نتباه إىل وطنية متكاملة، واحلكومة يف هذا اجملال ملزمة باال
 .التقرير األخري للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السادة النواب، السيدات النائبات،
حنن أمام اتفاقيات مهمة تعزز التعاون العريب على 
املستوى اجلنائي والقضائي وعلى مستوى مكافحة اإلرهاب، 

املنظومة الدولية ملكافحة الفساد تعزز اخنراط املغرب يف 
وللحكامة اجليدة، تعزز اخنراط املغرب يف ثقافة حقوق اإلنسان 
وحقوق الطفل، لذلك طبعا سنصوت، يف إطار فرق املعارضة، 

 .باإلجياب مع كل هذه املشاريع التسع وشكرا لكم
 :السيد الرئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم
 .تصويت على هذه االتفاقياتإذن ننتقل اآلن إىل عملية ال

إذن ننتقل إىل التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع  
يوافق مبوجبه على االتفاقية العربية ملكافحة  22.42قانون رقم 

دجنرب  24غسل األموال ومتويل اإلرهاب املوقعة بالقاهرة يف 
 .إجــماع:  2343
يوافق  22.42جملس النواب على مشروع قانون رقم صادق 

مبوجبه على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل 
 . 2343دجنرب  24اإلرهاب املوقعة بالقاهرة يف 

ننتقل إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
يوافق مبوجبه على االتفاقية العربية لنقل  81.42قانون رقم 

يف إطار تنفيذ األحكام نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية 
 .إجـــــــماع: 2343دجنرب  24اجلزائية املوقعة بالقاهرة يف 

يوافق  81.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
مبوجبه على االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية 
واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزائية املوقعة يف القاهرة يف 

 . 2343نرب دج 24
ننتقل إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 

يوافق مبوجبه على االتفاقية العربية ملكافحة  82.42القانون رقم 
دجنرب  24جرائم تقنيات املعلومات املوقعة بالقاهرة يف 

 .إجماع: 2343
يوافق  82.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق

التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنيات املعلومات مبوجبه على ا
 . 2343دجنرب  24املوقعة بالقاهرة يف 

ننتقل إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
يوافق مبوجبه على االتفاقية العربية   82.42القانون رقم 

يف ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية املوقعة بالقاهرة 
 .إجــــــماع: 2343دجنرب  24

يوافق  82.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
مبوجبه على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 

 ،2343دجنرب  24الوطنية املوقعة بالقاهرة يف 
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ننتقل إىل التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع   قانون 
يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي يف  21.42رقم 

 2344مارس  41املادتني املدنية والتجارية املوقعة بباكو يف 
 . اإلجــــــــماع:  بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان

يوافق  21.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
املدنية والتجارية  مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي يف املادتني

بني اململكة املغربية مجهورية  2344مارس  41املوقعة يف باكو 
 .أذربيجان

ننتقل إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي  83.42قانون رقم 

لكة بني املم 2344مارس  41يف امليدان اجلنائي املوقعة بباكو 
 . اإلجـــــــــــــماع:  املغربية ومجهورية أذربيجان

يوافق  83.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة 

بني اململكة املغربية ومجهورية  2344مارس  41بباكو 
 .أذربيجان

ملادة الفريدة املكونة ملشروع ننتقل إىل عملية التصويت على ا 
يوافق مبوجبه على اتفاقية تسليم اجملرمني  84.42قانون رقم 

بني اململكة املغربية  2344مارس  41املوقعة بباكو يف 
 . اإلجــــــــــــــــماع:  ومجهورية أذربيجان

يوافق  84.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
مارس  41مبوجبه على اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بباكو يف 

 .بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان 2344
ننتقل إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 

كادميية يوافق مبوجبه على االتفاق إنشاء األ 22.42قانون رقم 
 2الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية املوقع بفنيينا يف 

 . اإلجـــماع:  2343شتنرب 

يوافق  22.42جملس النواب على مشروع قانون رقم  صادق
مبوجبه على االتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد 

 .2343شتنرب  2بصفتها منظمة دولية املوقع بفنيينا يف 
ننتقل اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة 

يوافق مبوجبه على الربوتوكول  21.42ملشروع قانون رقم 
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

 : 2344دجنرب  41املوقع بنيويورك يف 
 . اإلجـــــماع: املوافقون 

يوافق  21.42قانون رقم جملس النواب على مشروع  صادق
مبوجبه على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 

 .2344دجنرب  41بإجراء تقدمي البالغات املوقع بنيويورك يف 
وهكذا، قد انتهينا من معاجلة جدول أعمالنا هذا، نشكر 
السيدان الوزيران على مشاركتهما، ونشكر السيدات والسادة 

 . الجلسةورفعت النواب 
 
 
 
 
 
 
 


