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محض5 فلجلسة فلسابعة بعد فملائتين

فلتاريخ: االثنين 15 جمادى الثانية 1441ه )10 فبراير 2020(.

فل5ئاسة: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

فلتوقيت: ساعة واثنان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الخامسة عشر.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  فألعمال:   دول 
الحكومية التالية:

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ .•

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  .•
اإلجتماعي؛

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  .•
بالخارج؛

الطاقة واملعادن والبيئة. .•

فلسيدة م5يمة بو معة رئيسة فلجلسة:

أش5ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم،  فل5حمن  هللا  بسم 
فمل5سلين.

افتتحت الجلسة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا 
أعمال الحكومة، ويتضمن جدول أعمالها 18 سؤاال شفهيا موزعة على 
والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  التالية:  القطاعات 
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد اإلجتماعي، 
والتعاون اإلفريقي  الخارجية  الشؤون  األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

واملغاربة املقيمين بالخارج وأخيرا قطاع الطاقة واملعادن والبيئة.

ووفق للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة األمينة مشكورة.

فلنائبة فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

أش5ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم،  فل5حمن  هللا  بسم 
فمل5سلين.

توصل مكت2 مجلس املجلس ب:

مقترح قانون يتعلق بتجريم اإلعتداء املادي للسلطات العمومية 
على املمتلكات الخاصة، تقدم به السادة مصطفى اإلبراهيمي رئيس 
فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق، توفيق كميل رئيس فريق 
التجمع الدستوري وباقي أعضاء فريقه، محمد مبديع رئيس الفريق 
الحركي وباقي أعضاء فريقه، شقران أمام رئيس الفريق االشتراكي وباقي 

أعضاء فريقه؛

بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  بتغيير  يتعلق  قانون  مقترح 
التصدير الحرة، تقدم به كل من السادة مصطفى اإلبراهيمي رئيس 
فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه، توفيق كميل رئيس فريق 

التجمع الدستوري..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذن السيدات والسادة النواب املرجو بعض الهدوء لالستماع إلى 
السيدة األمينة وهي تلقي كلمتها، السيدة األمينة.

فلنائبة فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري وباقي أعضاء فريقه، 
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء فريقه، شقران أمام 

رئيس الفريق االشتراكي وباقي أعضاء فريقه.

الثانية عن الجلسات  بالغائبين للمرة  بالنسبة للقرارات املتعلقة 
املنصوص  الدستور  2020 وتطبيقا ألحكام  فبراير   10 بتاريخ  العامة 
عليها في الفقرة 5 من الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 
من النظام الداخلي ملجلس النواب وحيث أن السيدات والسادة النواب 
التالية أسمائهم تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه 
الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين 
2 و4 من املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها 
وموقعه  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في 
اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسيدين النائبين املتغيبين للمرة الثانية كل 
من السيد النائ2 رشيد بن دريوش عن جلستي 14 أكتوبر و30 دجنبر 
2019، السيد النائ2 محمد السيمو عن جلستي 23 دجنبر 2019 و14 

يناير 2020.

العامة  الجلسات  عن  الرابعة  للمرة  املتغيبين  لقرارات  بالنسبة 
من  الخامسة  الفقرة  في  عليها  املنصوص  الدستور  ألحكام  وتطبيقا 
146 و147،  الداخلي  النظام  املقتضيات  بنفس  69، وعمال  الفصل 
وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسمائهم تغيبوا عن الجلسة 
العامة للمرة الرابعة خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام 
الداخلي املحددة في فقرتين الثالثة والرابعة من املادة 147 لالقتطاع 
مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحس2 عدد األيام 
التي وقع خاللها التغي2 بدون عذر مقبول، وتالوة أسمائهم في الجلسة 
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العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس 
للمرة  املتغي2  النائ2  بالسيد  األمر  ويتعلق  اإللكتروني،  وموقعه 
الرابعة محمد ناصر عن جلسات 21 أكتوبر و13 و14 نونبر 2019 و14 

يناير2020.

بالنسبة للقرارات املتعلقة بالغائبين للمرة التاسعة وتطبيقا لنفس 
املقتضيات الدستورية الواردة في الفقرة الخامسة من فصل 69 وعمال 
بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 
وحيث أن السيدات والسادة النواب تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة 
التاسعة خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي 
املحددة في فقرتين الثالثة والرابعة من املادة 147 لالقتطاع مبلغ مالي 
من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحس2 عدد األيام التي وقع 
خاللها التغي2 بدون عذر مقبول وتالوة أسمائهم في الجلسة العامة 
و  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية  الجريدة  في  ونشرها 
موقعه اإللكتروني، ويتعلق األمر بالسيد النائ2 املتغي2 للمرة التاسعة 
أحمد الغزوي عن جلسات 13 و14 و25 نونبر وجلسات 2 و9 و11 و16 

و23 و30 دجنبر 2019.

الثامنة عن اجتماعات  للمرة  املتعلقة بغائبين  للقرارات  بالنسبة 
الفقرة  في  الواردة  الدستور  ألحكام  وتطبيقا  األمر  ويتعلق  اللجن، 
الخامسة من الفصل 69 ومقتضيات املادتين 105 و106 من النظام 
الداخلي ملجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية 
أسماؤهم تغيبوا عن اجتماع لجنة التعليم والثقافة واالتصال للمرة 
الثامنة خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي 
املحددة في املادة 106 لالقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية 
املمنوحة لهم بحس2 عدد األيام التي وقع خالل التغي2 بدون عذر 
مقبول، وإعالن عن هذا اإلجراء في الجلسة العامة ونشره في النشرة 
الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرملان، ويتعلق األمر بالسيدة 
النائبة عزيزة أبى عن االجتماعات 30 و31 أكتوبر و4 و5 و7 و12 و14 

نونبر 2019، و14 يناير 2020.

والكتابية  الشفوية  األسئلة  لعدد  بالنسبة  الرئيسة،  السيدة 
واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من تاريخ 3 إلى 10 فبراير 
2020، توصلت رئاسة مجلس النواب ب36 سؤاال شفويا و330 سؤاال 

كتابيا، شكرا لكم السيدة الرئيسة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شك5ف فلسيدة أمينة،

 إذن باسم املجلس أتلو على مسامعكم نص فلبالغ فلخاص بآخ5 
تطورفت فلقضية فلفلسطينية:

تطورات  آخر  بالغين،  وانشغال  باهتمام  النواب  مجلس  يتابع 
الرئيس األمريكي دونالد  الفلسطينية، خصوصا منذ إعالن  القضية 

ترام2 في 28 يناير 2020 عن خطة أمريكية للسالم في الشرق األوسط، 
وما خلفته هذه الخطة من ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية.

لقد كانت هناك جملة من الخطط واملحاوالت والجهود التي سعت 
وتسعى إلى إيجاد مخرج منصف وعادل للقضية الفلسطينية، ولتحقيق 

السلم واالستقرار في الشرق األوسط.

وإذ تأتي الخطة الجديدة أو ما سمي بصفقة القرن، فإن مجلس 
النواب ال يسعه سوى أن يؤكد على موقف اململكة املغربية الوطني 
الثابت الصريح واملسؤول من القضية الفلسطينية، فال طاملا أكدت 
لعل  األساسية،  املبادئ  من  جملة  على  وشعبا  وحكومتا  ملكا  بالدنا 
أهما الحرص على تفاوض قائم على الندية بين الطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، كأسلوب ممكن، فاعل، ناجع للتوصل إلى حل ينصف 
قرارات  أساس  على  للنزاع  ودائم  عادل  حل  الفلسطينيين،  األشقاء 

الشرعية الدولية ذات الصلة.

وال يفوت مجلس النواب أن يجدد تأكيده على الوضع الخاص الديني 
والروحي والرمزي ملدينة القدس ومقدساتها، وذلك وفق نداء القدس 
املؤمنين،  أمير  السادس،  امللك محمد  الجاللة،  وقعه صاح2  الذي 
حفظه هللا، بمعية قداسة البابا فرانسيس، والذي ألح بوضوح على 
القدس  وضع  على  والحفاظ  واإلخاء  السالم  مستقبل  نحو  السعي 
ضمن مناقشة الوضع النهائي بين الطرفين، طبقا للقرارات واملعايير 
الدولية، وحرصا على التوصل إلى حل موضوعي واقعي قابل للتطبيق 
دائم ومنصف للقضية الفلسطينية، ويلبي الحقوق املشروعة للشع2 
الفلسطيني في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة وعاصمتها 
القدس الشريف، كما يمكن من منطقة الشرق األوسط من أنا تنعم 

باألمن واالستقرار والسلم والحياة الكريمة.

املجلس  أن  املحترمين، على  النواب  السيدات والسادة  أخبر  إذن 
سيعقد جلسة ستخصص النتخاب العضو الذي ستنتهي مدة عضويته 
في املحكمة الدستورية طبقا ملقتضيات املادة 13 من القانون التنظيمي 
املتعلق باملحكمة الدستورية وذلك بعد نهاية هاته الجلسة، كما سيعقد 
املجلس أيضا يوم غد الثالثاء 11 فبراير 2020 على الساعة الرابعة بعد 
الزوال إن شاء هللا جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عمومية 
تخصص الختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية 

التشريعية العاشرة.

حض5فت فلسيدفت وفلسادة، 

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، مرحبا 
السيد الوزير، السؤال األول عن إجراءات تحفيز االستثمار باملغرب 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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فلنائ2 فلسيد محمد فلحارتي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، عن تبسيط اإلجراءات اإلدارية واملسطرية لتحفيز 
اإلستثمار باملغرب، نسائلكم السيد الوزير؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذا جواب السيد الوزير.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

شكرا السيد النائ2، من جل اإلنجازات ديال الحكومة أوال اللجنة 
قانون  ثانيا  ديالها؛  النتائج  شفتوا  نتوما  ها  األعمال  ملناخ  الوطنية 
لتنمية  الوطنية  الوكالة  ثالثا  les CRI؛  لالستثمارات  الجهوية  املراكز 
االستثمارات والصادرات جمعناهم ألن كانوا 4 ديال الوكاالت؛ رابعا 
ميثاق االستثمارات اللي هو وصل اآلن لألمانة العامة؛ خامسا إحداث 
ديال  مليار   21 ديال  بدعم  الصناعية  االستثمارات  لدعم  صندوق 
الدرهم؛ وأخيرا الصندوق الجديد لدعم املقاوالت الصغرى والصغيرة 

جدا، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تعقي2 السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد  مال مسعودي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير املحترم، أوال نثمن هاد املجهودات ديالكم في مختلف 
اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية واملؤسساتية اللي قامت بها الحكومة 
في املجال االقتصادي عموما وفي قطاع املقاوالت على الخصوص وذلك 
من خالل االستراتيجية الصناعية الرائدة ومؤشر مناخ األعمال خير 
دليل على ذلك، ولكن يبقى السؤال السيد الوزير هو الحل، هو هل كل 
هذه اإلجراءات اإلصالحية عندها الوقع الحقيقي واملطلوب على إنعاش 
اإلستثمار وتحفيزه؟ وإلى أي حد هاد اإلجراءات دعمات وقوات النسيج 
املقاوالتي؟ خصوصا السيد الوزير كنسمع من حين آلخر اإلفالس ديال 
الصغيرة  املقاوالت  خصوصا  السنة  خالل  الشركات  ديال  مجموعة 
واملتوسطة، السيد الوزير هاد اإلجراءات، هل استطاعت كذلك دعم 
والصغيرة  الصغيرة جدا  املقاوالت  للتمويل من طرف  الولوج  وتنويع 
واملتوسطة؟ خصوصا كما تعلمون أن التمويل يشكل أكبر عقبة لدى 
املقاوالت الناشئة، نسبة املقاوالت الصغيرة جدا تساوي أكثر من الثلثين 
وهي جديدة النشئة، كذلك السيد الوزير، هناك تقرير ديال HCP اللي 
كيبين بأن 74% فاملقاوالت تجد صعوبة في اإلستثمار بغض النظر عن 
حجم هذه املقاولة، كذلك استثمار السيد الوزير، الثورة الرقمية في 

تقوية جودة ودقة املعلومات اللي توضع لكل يعني الشركات، املراكز 
الجهوية تحدثتوا عليها ولكن السيد الوزير، بغينا من اآلن فصاعدا 
تقييم لهاد العمل هذا، وكذلك آخر نقطة أين وصل مشروع ميثاق 
اإلستثمارات الذي يفترض أن يؤطر كل هذه القضايا واللي مفروض 
بالنسبة  البضائع  نقل  تعويض  مرسوم  كذلك  الوجود؟  يخرج  باش 

للشركات التي توجد داخل املغرب واللي عندها صعوبة في..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن تعقي2 
السيد الوزير.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

اإلفالس،  ليهم  كيوقع  اللي  املقاوالت  كنهضروا على  إيال سمحتوا 
أو  صغيرة  أو  الكبرى  املقاوالت  ديال  اإلفالس  يعني  البلدان  فجميع 
صغيرة جدا، هذا يعني موجود، وفي بعض األحيان حيوي، ألن بعض 
الشركات إال وقع ليهم مشاكل ديال اإلستثمار وما لقاوش كيف يغيروا 
تيخصها  تغبر،  تيخصها  منها  البعض  ديالهم،  اإلنتاج  كيفية  يعني 
تشد، وهاد ال�ضي كاين في العالم ككل، يعني في املغرب اآلن الحمد هلل 
اإلستثمار غادي فواحد الوتيرة البأس بها يمكن نمشيوا أكثر، كنشوفوا 
أنه املستثمرين األجان2 املستثمرين األجان2 ملي كيجيوا يختاروا ما 
بين البلدان الصاعدة فين يمكن ليهم يستثمرو، االختيار ديالهم األول 
للمغرب، إذن بالدنا كتعطي الفرص ديال اإلستثمار، طبعا  كيم�ضي 
كاين مشاكل، احنا كنحاربوها يوميا كنساعدو يعني املستثمرين يوميا، 

لكن هاذ املشاكل خصنا نشتغلو عليها جميع.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، فيما يلي 6 أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر باتفاقيات التبادل الحر، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب 
طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد محمد معا ط:

الحرة  التجارية  االتفاقيات  آلثار  تقييمكم  هو  ما  الوزير،  السيد 
املوقعة بين املغرب ومجموعة من الدول على االقتصاد الوطني؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.
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فلنائ2 فلسيد سعيد فلضور:

السيد الوزير، املغرب تبنى منذ أكثر من عقدين سياسة انفتاح 
للتبادل  اتفاقية   55 يزيد عن  ما  إبرام  عنها  نتج  وتجاري،  اقتصادي 
الحر مع العديد من الدول، لذا نسائلكم عن تقييمكم لحصيلة هذه 

االتفاقيات؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

نعم، إذن السؤال الثالث وهو سؤال آني للسيدات والسادة النواب 
فلتتفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين 

السيدة النائبة املحترمة.

فلنيابية  فملجموعة  رئيسة  لبلق  عائشة  فلسيدة  فلنائبة 
للتقدم وفالشتبفكية:

اتفاقيات  ومراجعة  تقييم  عملية  في  الوزير  السيد  وصلتم  أين 
التبادل الحر، خاصة تلك التي تلحق ضررا باالقتصاد الوطني؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السؤال الرابع وهو كذلك آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النواب  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترمين.

فلنائ2 فلسيد فلسالك بولون:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

نسائلكم السيد الوزير، عن مآل اتفاقية التبادل الحر في ظل تنامي 
العجز الوطني؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السؤال الخامس هو كذلك سؤال آني للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد محمد لحموش:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

من  ومجموعة  املغرب  بين  الحر  التبادل  حصيلة  عن  نسائلكم 
األطراف؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السؤال السادس واألخير وهو أيضا سؤال آني للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائ2 

املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فلودود خ5بوش:

السيد الوزير، عن تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها بالدنا 
مع عدد من الدول عن تقييم هاذ االتفاقيات نسائلكم وعن آثارها 

ووقعها على االقتصاد الوطني؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الوزير  السيد  األسئلة،  هذه  كل  عن  الوزير  السيد  جواب  إذن 
يمكنكم التفضل إلى املنصة.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

شكرا إيال اسمحتو األسئلة كلها كتهضر على الحصيلة اآلن ديال 
اتفاقيات اللي عند املغرب مع جميع الدول، وغادي يخصنا يعني حصة 
كرو على جميع االتفاقيات، لحد اآلن 

ّ
أطول من هاذي باش يمكّنا نذ

الدراسة اللي درنا كتعطي أنه كاين 2 ديال األنواع ديال االتفاقيات، كاين 
اتفاقيات صغرى اللي ما عندهاش أهمية، وكاين االتفاقيات الكبرى 
اللي عندها أهمية، االتفاقيات الكبرى يعني اللي الألرقام ديالها مهمة 
مع أمريكا، مع أوروبا ومع تركيا، والعجز فهاد ثالثة ديال االتفاقيات 
موجود، العجز فهاد الثالثة ديال االتفاقيات ال مع أمريكا، ال مع أروبا، 
وال مع تركيا موجود، وكنتمنى أنه األسئلة تكون دقيقة باش ندخلوا 

لتفاصيل، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذا نمر إلى فترة التعقيبات السادة والسيدات النواب، إذا تعقي2 
السيد النائ2 من فريق العدالة والتنمية.

فلنائ2 فلسيد فدريس فألزمي فإلدري�سي:

شك5ف فلسيد ة فل5ئيسة،

السيد الوزير، االتفاقيات ديال التبادل الحر بسرعة كيفما قلتي 
 درنا الحساب ديال املحاسباتي 

َ
خصهم الوقت، ولكن أنا نقول لك إيال

 درنا 
َ
الضيق غنخرجوا بأنه اإلتفاقيات كلها احنا خاسرين فيها، إيال

الحساب الكبير غيبان الربح، هاد اإلتفاقيات أوال كرست اإلنفتاح ديال 
املغرب وهي اللي رجعنا تنتكلموا على أننا عندنا مليار يمكن أي واحد 
يجي يستثمر في املغرب عندو مليار ديال املستهلكين، هاد اإلتفاقيات 
هي اللي جعلت أن النسيج اإلقتصادي ديالنا الوطني ما يبقاش محمي 
حماية الريع، ينوض يخدم على رأسو ويجري، هاد اإلتفاقيات هي اللي 
جعلت اإلستثمارات األجنبية تأتي إلى املغرب، هذا الجان2 اإليجابي، 
الثاني وهو هاد ال�ضي ديال باش نجي لهاد ال�ضي ديال النسيج أنا نقول 
تنتكلموا  ملي  راسنا ألنه  نجمعو  النسيج خصنا  الوزير،  السيد  ليك 
دابا على السريفة، على السلسلة حتى هي كنستوردها، و تنستوردها 
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بثمن أقل، 20 ديال السنتيم وال 30 ديال السنتيم في حين ملي تيشريها 
من هنا كيشريها بدرهم، معنى أنه عندنا مشكل، اليوم نتحدث على 
القطاع ديال النسيج كاألب اليتيم ملنظومة التسريع الصناعي، معناه 
أنه داك �ضي اللي درنا في السيارات، داك ال�ضي اللي درنا في الطائرات 
خصنا نديروه في النسيج، مني تنتكلموا على املنظومة الصناعية خاصنا 
اإلندماج خاصنا  ديال  املعدل  على  تنتكلموا  مني  منظومة صناعية، 
اإلندماج، راه الثمن باش تيعود النسيج في املغرب %65 ديالوا كتجي 
من برا، أشنو معناتها؟ راه التسريع الصناعي اليوم نجحنا في السيارات، 
نجحنا في الطائرات، بكل صراحة فشلنا في النسيج، لذلك خصنا نوضو 

نوجدوا املركات اللي نبقاو نبيعهم لداخل ونبيعهم في الخارج؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  التعقي2  املحترم،  النائ2  السيد  شكرا 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائ2 فلسيد سعيد فلضور:

السيد الوزير، أكيد بأنه إبرام هاد االتفاقيات أعطى بعض النتائج 
اإليجابية كولوج سوق يعني اللي هو تقريبا مليار مستهلك بقدرة شرائية 
من بين أكبر القدرات على املستوى العالمي، وهو ما نتج عنه انفتاح 
تجاري يغدي تسريع قويا للواردات، لكن يقابله لألسف عرض تصديري 
ضعيف جدا وغير قادر على استغالل الفرص املتاحة، كذلك لم يراعي 
في هذه االتفاقيات ميزان القوة االقتصادية، ولم تستند على أسس 
ودراسات دقيقة، وجدت بالدنا نفسها أمام أسواق ضخمة وأصبحت 
السوق الداخلية للمغرب غارقة باملنتجات األجنبية في الوقت الذي 
يعجز فيه االقتصاد الوطني عن منافسة هذه األسواق. العجز البنيوي 
الذي يعاني منه ميزان املبادالت التجارية مرتبط بشكل كبير بتحرير 
التجارة الخارجية في إطار اتفاقية التبادل الحر، وهو ما أكدته دراسة 
التجاري حيث  العجز  والبيئي حول  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
أوردت أن %32 من هذا العجز مرده إلى اتفاقية التبادل الحر. للتذكير، 
قدر العجز املسجل في حدود 29 مليار درهم سنة 2000، ليصل إلى 185 
مليار درهم وهو ما معناه أن عجز امليزان التجاري تفاقم ب %637 على 
مدى 16 سنة، لذا نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن مراجعة هذه 
االتفاقيات غير املتكافئة يج2 مراجعتها ويج2 اتخاذ إجراءات قوية ...

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، تعقي2 للسيدة النائبة من املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية.

فلنيابية  فملجموعة  رئيسة  لبلق  عائشة  فلسيدة  فلنائبة 
للتقدم وفالشتبفكية:

التبادل  اتفاقية  مراجعة  عملية  في  الوزير،  السيد  تأخرتم،  لقد 

لالقتصاد  كبيرة  تكبد خسائر  لوحدها  فتركيا  لوحدها  فتركيا  الحر، 
الوطني فناهيك على العجز في امليزان التجاري اللي كيفوق غير سنة 
2018 ل 16 مليار ديال الدرهم نفقد معها 119 ألف منص2 شغل 
فنحن نجد صعوبة في توفير 75 ألف منص2 شغل سنويا، فباألحرى 
فقدان 119 ألف منص2 شغل، إضافة على اإلجهاز على قطاعات كانت 
حيوية وريادية وقطاع النسيج على سبيل املثال، لهذا نجدد مطلبنا 
مرة أخرى بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة املغرب 
أوال وأخيرا، ونطل2 أيضا تحسين وتجويد صادرات املغرب، ألن اآلن 
نصدر املواد األولية وهي ليست ذات قيمة مضافة، وبالتالي فال مفر من 

التصنيع ثم التصنيع ثم التصنيع.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الفريق  من  النواب  السادة  أحد  تعقي2  النائبة،  السيدة  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية.

فلنائ2 فلسيد فلسالك بولون:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير املحترم، كما صرحت بأن جميع االتفاقيات اللي دايرة 
اململكة املغربية كلهم النتيجة ديالهم كاين عجز في امليزان التجاري، 
السيد الوزير، غياب مواكبة املقاوالت الوطنية مورى هاد االتفاقيات 
للمقاوالت  بالنسبة  اإلتفاقيات  هاد  مورى  خدماتش  ما  الحكومة 
املحلية، السيد الوزير، هذا كيخلق واحد األزمة اقتصادية عند جميع 
املقاوالت، غياب فرص ديال الشغل، بالنسبة للميزان التجاري ديال 

املغرب كيعرف غير كيستورد اإلستيراد التصدير ضعيف جدا ألنه..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، تعقي2 ألحد السيدات والسادة من 
الفريق الحركي.

فلنائ2 فلسيد محمد لحموش:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، اتفاقية التبادل الحر اللي درتو كاين عندها واحد 
الزم  االتفاقية  هاد  ديال  واملراجعة  كتحميها  اللي  العاملية  املنظمة 
نستحضرو فيها مجموعة ديال األطراف، ألن ما كايناش غير املغرب مع 
الدولة اللي هو مبرم مع االتفاقية كاين أطراف أخرى وهما املستثمرين 
واإلقتصاديين واملستوردين فهاد الناس هادو، السيد الوزير، كيخدمو 
على برامج وبرامج اللي كتكون عندها سنوات وكياخذوها على حس2 
االتفاقية اللي تبرمت ما بين املغرب والدول األخرى إذن اليوم كنشوف 
بأن كاين واحد التصريح ديالكم اللي قلتو به بأن غادي نعاودو فيها واحد 
االتفاقية أظن مع تركيا، هاد املستثمرين هادو وهاد اإلقتصاديين اللي 
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احنا اليوم كنشجعو باش أن نطلعو هاد املقاوالت الصغرى اللي غذا 
بغيناهم حتى هما يكونو مستثمرين على املستوى العالمي هاد الناس 
هادو شكون اللي كيحميهم، وقلتم أيضا بأن هاد االتفاقيات في دول 
بأن داخل اآلجال ديال  إلى زمن طويل وأنتما صرحتم  أخرى تحتاج 
شهر سيتم إعادة بعض البنوذ أو أنكم ستلغون وشكون اللي غايحمي 
هاد الناس هادو ألن هاد الناس حتى هما راهم ما�ضي راهم رجال أعمال 
وعندهم يعني مشاريع وعندهم فرص الشغل اللي خالقينها وهاد الناس 
ربما غادي يمشيو لإلفالس، وهاد الناس هادو اللي كيحتاجو لسنوات 
إلعادة املسألة ديال االتفاقية ما�ضي جات من الخاوي بل أنهم كيراعيو 

لهاد الناس هادو، السيد الوزير..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقي2  املحترم،  النائ2  السيد  شكرا 
النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد مصطفى با تاس:

فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير املحترم، أكيد أنه املحرك األسا�ضي هو الدفاع عن 
القبة  املصالح الكبرى ديال بالدنا، هذا ما فيهش نقاش داخل هذه 
البرملانية وأكيد بأنه كاينة مجموعة ديال املميزات ديال هاذ النظام اللي 
تكلمنا فيه ديال التبادل الحر، ولكن اسمح ليا نقول ليك السيد الوزير، 
 قبل منو سّميناه هو األناضول هاذ املرة اسمحو 

ّ
إلى األسبوع اللي فات أوال

االقتصاديين  بعض  ربما  اللي  األردوغانية  األناضول  نسّميه  أنني  لي 
كيسّميوها سياسة يعني شرسة، اتجاه السوق املغربي اللي هو باملناسبة 
سوق مستهدف من بين 17 سوق دولية، أنا اليوم نقدر نقول بأنه هناك 
اليوم سياسة عدائية اقتصادية نحو املغرب، الهدف منها هو تدمير 
قطاعات بعينها 500 متجر، 90 متجر ديال األلبسة الجاهزة هذا كلو 
كيضرب في العمق اإلقتصاد الوطني، ربما عندها عالقات مع أسواق 
كالسيكية كيجيو منها السياح تيجيو منها مجموعة ديال العائدات ديال 
مغاربة العالم، ولكن هاذ السوق أنا أتساءل شنو تنربحو منو؟ شنا هي 
العائدات اإلقتصادية ديالو؟ السيد الوزير ام�ضي في ما أنت ماض فيه، 
هاذ اإلتفاقية يج2 إعادة النظر فيها ألنها تكرس األرباح واملصالح ديال 
طرف واحد، الحقوق ديال املغرب مهضومة في هذه اإلتفاقية، ويج2 
أن نعيد النظر في هذه االتفاقية بالذات كيما قلت ألن هناك األناضول 
األردوغانية اللي كتستهدف السوق املغربي، dumping السيد الوزير 
وصل لواحد املستوى غير مقبول ما يمكنش نسمحو به، تدمير للمقاولة 

الصغرى واملتوسطة ما�ضي بالضرورة أنه قطاع النسيج صحيح.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم السيد 
النائ2 املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائ2 فلسيد عبد فلوفحد فملسعودي:

السيد الوزير، املشكل اليوم أبدا ما�ضي هو مشكل في تركيا أو، 
احنا املشكل في كلفة اإلنتاج ديالنا احنا السيد الوزير، املشكل إيال 
ماستوردناش من تركيا غنستوردو من بالصة أخرى اللي غتكلفنا أكثر في 
la devise الدولة فاآلخر ديالنا السيد الوزير، اليوم اللي خص خص أنه 
نعاونو املقاوالت على اإلنتاج املحلي وعلى خفض تكلفة اإلنتاج السيد 
الوزير، وبالتالي راه الحكومة ما كتعملش بهاذ اإلطار ما�ضي مشكل نهائيا 
ديال اتفاقيات التبادل الحر، وإنما هو مشكل بالضبط ديال التكافؤ 

اللي االقتصاد ديالنا غير متكافئ نهائيا، شكرا جزيال لكم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضلوا  والتنمية،  العدالة  النائ2 من فريق  السيد  تعقي2  إذن 
السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد فدريس فألزمي فإلدري�سي:

باش نكونو واضحين املغرب أوال املغرب دائما املغرب أوال املغرب 
ل هاذ 

ّ
دائما، ولكن ما نكذبوش على املغاربة خصنا نعرفو شكون اللي دخ

عت في 2004 دخلت 
ّ
 شكون هي، راه اتفاقية توق

ّ
املنتوجات هاذ بيم وال

حيز التنفيذ 2006، املغاربة دخلو للجريدة الرسمية شوفو شكون اللي 
كان وزير الصناعة والتجارة آنذاك حشومة نكذبو على املغاربة، ثانيا: 
نحن ال ندافع عن أحد، ثانيا: أنا تنقول لك الدفاع مزيان الدفاع مزيان 
الدفاع التجاري مزيان نزيدو في الرسوم مزيان، ولكن أحسن وسيلة 
للدفاع هي الهجوم هللا يرحم عليها ال�ضي املهدي فاريا أحسن وسيلة 
للدفاع هي الهجوم، اآلن عالش تنديرو الفائض مع فرنسا؟ ألنه درنا 
منظومة صناعية مندمجة ديال صناعة السيارات في املغرب إيال بغيتيو 
textile نوضو ليه خصنا منظومة صناعية مندمجة، أما نبقاو نكذبو 

على املغاربة هذا غير معقول.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2، إذن تعقي2 إضافي للسيد النائ2 من التقدم 
واالشتراكية عفوا.

فلنائ2 فلسيد رشيد حموني:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، الفلسفة ديال التبادل الحر هي أول حاجة اللي كتدار 
مع دول اللي هي مكملة وليست منافسة في بعض املواد، إذن هاذي هي 
عت اإلتفاقية ولو توقعت 

ّ
الفلسفة، اليوم تركيا احنا ما�ضي فوقاش توق

االتفاقية واليوم وكل �ضي يقر بأن املغرب متضرر ما العي2 في املراجعة 
ا ما غاديش نجبدو الّسميات 

ّ
ديال هاذ اإلتفاقيات! اليوم هاذ بيم وخ

اليوم والت تتنافس حتى التجار الصغار، عي2 علينا حتى دانون نجيبوه 
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من لهيه! ألن املشكل ما بقاش فأنه إيال كانت �ضي حاجة اللي مكملة 
للمغرب، عال هاذ تركيا ما بغاتش تستثمر في املغرب؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، إذا أراد السيد الوزير، نعم تعقي2 
إضافي؟ تفضل السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد مصطفى با تاس:

السيد الوزير، املسؤولية ديال الحكومة هي مسؤولية كاملة غير 
على  كندخلو  الحكومة  على  كندخلو  ملي  فبالتالي  للتجزيء،  قابلة 
PASSIF وACTIF وإيال كان هاد ال�ضي تسنى في سياق معين وال سناه 
�ضي حزب معين، نرجعو للسياق ونشوفو اشنا هو، ولكن إيال كانت �ضي 
حاجة خاصها تعالج خاصها تعالج، ما�ضي بدعوى أن سناها واحد ال 

فاسمحو لي هذا منطق ال يستقيم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

وعلى  التعقيبات  على  الوزير  السيد  رد  النائ2،  السيد  شكرا 
التعقيبات اإلضافية، إذن عفوا تعقي2 السيد النائ2 املحترم عن فريق 

االتحاد االشتراكي.

فلنائ2 فلسيد سعيد بعزيز:

شكرا السيد الوزير، نؤكد اليوم على أنه البد نوقفو ونديرو تقييم 
حقيقي لكل اإلتفاقيات ديال التبادل الحر، وخصنا نراعيو املصالح 
العليا للبالد قبل كل �ضيء ومنطق التعامل في اتفاقية التبادل الحر هو 
منطق التعامل بمنطق رابح رابح ما يمكنش �ضي جهة تربح على حساب 
بالدنا، إيال كان اتفاقية ديال تركيا اليوم ويقر الشارع املغربي وكل الناس 
بأنه تضر باإلقتصاد الوطني فآن اآلوان ملراجعتها بواحد الشكل اللي 
غنتعاملو فيه بمنطق رابح رابح، املصالح العليا هي األولى، وبالتالي السيد 
الوزير الحكومة خاصها تحمل املسؤولية في وضع واحد التقييم لكل �ضي 

هاد اإلتفاقيات ديال التبادل الحر، مادام أنكم تقرون بالعجز في..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

النائ2 املحترم، إذن رد، نقطة نظام؟ نعم تفضل  السيد  شكرا 
السيد الرئيس، السيد النائ2 املحترم.

فلعدفلة  ا5يق  رئيس  فإلب5فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ2 
وفلتنمية )نقطة نظام(:

يتعلق  فيما  اإلتفاق  واحد  كان  اسمحتي  إيال  الرئيسة،  السيدة 
بالتوقيت ألن هاد الجلسة، هاد الجلسة فيها التقليص ديال التوقيت 
وهاد ال�ضي اللي فرقتو علينا راه كاين واحد املجموعة ديال التوقيت 
موزع على الفرق واملجموعة النيابية وال يحترم في règie راه داك �ضي 

راه مقلص ولكن راه مازال كيتعطى داك �ضي اللي قديم، وبالتالي راحنا 
غادي يمشيو في جلسة مطولة ما�ضي مقصرة ألن عندنا جلسة ثانية 

ديال املحكمة الدستورية، شكرا لكم السيدة الرئيسة

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

التعقيبات اإلضافية  التعقيبات وعلى  الوزير على  إذن رد السيد 
تفضل للمنصة.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

شكرا على املستوى ديال األسئلة ألن دابا غادي ندخلو للموضوع، 
إلن االفتتاحية ما كانتشاي هي هديك، نبداو االتفاقيات اللي قلت لكم 
مهمة ما غاديش نهضرو على اآلخرين اليوم غانهضرو على املهمين، على 
أمريكا العجز فيها 75 مليار ديال الدرهم سنويا ولكن كيف تقال ملي 
كندرسو هاد العجز منين جاي كنلقاو أنه املحروقات فيهم أكثر من 20 
مليار، كنلقاو اسمحو لي مع أوروبا، األولى مع أوروبا يعني العجز فيه 75 
مليار ديال الدرهم، فيه 75 حتى 78 مليار ديال الدرهم، هاد �ضي كان 
طالع في هاد السنوات األخيرة واليوم وقف هاد يعني ما بقاش كيزيد 
كيف كان، ثانيا كاين املحروقات ألكثر من 20 مليار ديال الدرهم من هاد 
أوروبا؛ ثالثا كنستوردو من عندهم 18 مليار ديال السيارات وكنصدرو 
لهم 60 مليار ديال السيارات مزيان، إيال جينا نشوفو فرنسا اللي كان 
عندنا معهم عجز هاد 3 دالسنوات األخيرة رجعنا احنا اللي رابحين في 
هاد العالقة التجارية، ملي كنشوفوا االستثمار ديال الدول في املغرب 
أوروبا عندها أكثر من %71 ديال هاد اإلستثمار الخارجي هذا مهم جدا، 
غنزيدو الدعم ديال هاد البلدان ما بين 2014 و2020 أوروبا عطات 
الدعم للمغرب ديال 1.4 مليار ديال األورو، زائد على هذا السياح اللي 
كيجيو من أوروبا وعمالنا اللي كيصيفطو العملة الصعبة للبالد، إذن 
ملي كنديروا دراسة كاملة كنلقاو أنه العالقة ما بين أوروبا 27 بالد 
واملغرب مربحة ألن هاد النفط وهاد املحروقات إيال ماشريناوهش من 
عندهم الزم نشريوهم من بالد أخرى، االتفاقية الثانية املهمة هي مع 
أمريكا، العجز فيها 20 مليار ديال الدوالر، فيها 15 مليار ديال الدوالر 
ما  البوينغ،  ديال  الطائرات  ديال  مليار   3.5 وفيها  املحروقات  ديال 
كنصنعوهمش في املغرب اآلن كنصنعو %32 ديال الطائرات مازال ما 
وصلنا %100، ال اسمح لي، 18.5 مليار 2 ديال الدرهم، 15 مليار ديال 
الدرهم، ديال املحروقات ما�ضي دوالر، و3.5 مليار ديال الدرهم، إذن 
18.5 مليار ديال الدرهم، اآلن اللي عندنا كنشريوها من أمريكا اللي ما 
عندنا عليها فين؛ االستثمارات الخارجية فيها %6 والدعم ديالهم 1.2 

مليار ديال الدوالر في داك الكومباك؛

نشوفو تركيا وهو اإلتفاقية الثالثة، كومباك فيه 1.2 مليار ديال 
ما  الدرهم،  ديال  مليار   18 فيه  العجز  تركيا  مع  العالقات  الدوالر، 
ديال   1% من  أقل  طائرات،  وال  عندهم  من  املحروقات  كنشريوش 
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جينا  إيال  الدعم،  كاينش  ما  وطبعا  املغرب،  في  التركية  اإلستثمارات 
نشوفو دول أخرى، االستثمارات ديال تركيا فايتة 5 مليار، إيال جينا 
نشوفو الجزائر 5.4 مليار ديال الدوالر، في املغرب أقل من %1 ديال 
اإلستثمارات فيها، إذن إيال جينا نشوفو مع تركيا باش ندخلو للتفاصيل، 
عندي مشكل مع تركيا في النسيج، قيل أنه النسيج ما عندوش منظومة، 
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح،plan d’accélération industriel فيه 
منظومة مع النسيج اللي عطات نتائج سبحان هللا العظيم هاد السنوات 
األخيرة بدا النسيج كيتنعش في املغرب ملاذا؟ ألن كاين منظومة خاصة 
ديال النسيج اللي انخرطو فيها الناس ديال القطاع؛ ثانيا وقع مشكل 
مع تركيا في النسيج، ألن إيال جينا نشوفو مناص2 الشغل اللي مشاو في 
النسيج 2014 هو 19 ألف، في 2015 هو 24 ألف، في 2016 هو 35 ألف، 
وفي 2017 هو 44 ألف، هاد ال�ضي طالع العجز طالع واملشاكل طالعين، 
هذه 3 سنين تدخلنا كوزارة ووقفنا هاد ال�ضي اللي كيجي من تركيا ودرنا 
له الديوانة باش يدخل للمغرب، انخفض شوية هاد ال�ضي لكن وصلنا 
لهاد 3 سنين اآلن 2021، ما يمكنليناش نمددو هاد �ضي اللي درنا مع 
تركيا غادي يوقع لنا مشكل كبير، إذن آش درنا اآلن، كان عندي اجتماع 
مع الوزيرة في تركيا قلت لها هاد ال�ضي مستحيل، 2 دالحلول نلقاو حل 
ألن احنا وزراء ديال املغرب إيال اسمحتو لي، احنا كندافعو على بالدنا 
وعلى مناص2 الشغل ديال املغرب، اللقاء اللي كان عندي مع الوزيرة 
كان واضح كاين 2 دالحلول إما غادي نلقاو حل وإما غادي نقرر أنني 
غادي نوقف هاد االتفاقية، هاد االتفاقيات قيل أنه كانت في �ضي إبان 
توقعات في 2014 في 2014 ما كانتش العالقة مع تركيا، 2004 اسمح 
لي 2004 شكون اللي كان وشكون اللي ما كانش ديك الساعة ما كانتش 
عندكم،  وراه  بالتفاصيل  األرقام  عندي  تشوف  إيال جيت  العالقة، 
هاد األرقام عندكم، عارفينهم بالضبط، شفتو أنه العالقات مع تركيا 
مشات تدريجيا حتى وصالت للمشاكل، اآلن ملي وصالت للمشاكل أش 
نديرو، نقبلو ألن توقعات في واحد اإلبان مع �ضي حد، هذا مستحيل 
إذن  املشاكل،  نحلو  باش  جميع  كنشتغلو  املشكل،  نحلوا  خصنا 
العالقات اللي عندنا مع تركيا التجارية فيها مشكل ديال العجز والعجز 
غادي وكيكبر ومناص2 الشغل فيهم مشاكل خصنا نلقاو معهم حل، 
عالقات اإلتصال األول اللي كان عندي مع الوزيرة املكلفة كان مستحيل 
أننا نعاودو النظر في اإلتفاقية، إذن إيال مستحيل حتى أنا مستحيل أنني 
نكمل، سالينا دزنا من هاد النقطة هادي عرضنا عليها جات للمغرب، 
كان عندنا نقاش وفهاد النقاش مرة أخرى قالت لي مستحيل، إيال خلقنا 
معكم كيتسماو هادles accords asymétrique تيكون فيهم ما�ضي ما 
تيكونوش بحال بحال ما بين البلدان، تيكون هاذ املشكل كنقولو أنني 
ر عندك وما نخلصش الديوانة فهاذ ليستا ديال املواد وأنت 

ّ
يمكن نسط

ص الديوانة غادي فهاذ ليستا، هاذ ال�ضي موجود وتابع ل 
ّ
غادي تخل

للعادة، كان مستحيل  يعني ما�ضي كنديرو �ضي حاجة خارقة   OMC
وصلنا لحل أنه إيال ما كاينش هاذ االتفاقية غادي نعاودو فيها النظر 
يمكن  نوقفوها جميع  ما�ضي  نوقفوها كمغرب  ولو  نوقفوهان  غادي 

فوها نّتفقو أننا نجمدوها، ما بغاوش يجمدوها ما بغاوش يتافقو 
ّ
نوق

أننا نغيروها واش نديرو؟ نتفرجو في املغاربة كيتشردو في الزناقي! هذا 
راه مستحيل، إذن القرار اللي كان وهو 2 ديال الحلول: إما غادي نبدلو 
 غادي 

ّ
وإما قلت أنا غادي نشركهوم اآلن بقا لهم إيال غادي يتمزقو وال

نمرقوهم، إيال خصنا نشركو هاذ االتفاقية باتفاقية مع تركيا غادي 
نشركوهم باش نبقاو واضحين، اآلن هاذي يومين هاذي يومين.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السادة السيدات النواب رجاءا الكلمة للسيد الوزير رجاء.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

إيال اسمحتو اآلن، اآلن تركيا تقبالت أنه خصها تعاد النظر فهاذ 
اإلتفاقيات، وتقبالت أنه غادي يتعاد النظر بالشكل اللي خص املغرب 
يلقا فيه الحل، وصلنا كنا اتفقنا أنه قلت خص هاذ ال�ضي يلقى حل 
في آخر janvier طلبو أنه ذاك آخرjanvier يوصل ل 6 فبراير، في 6 
فبراير سيفطو لينا إيميل فيه هاذ ال�ضي اللي كنقول لكم هاذ النقط 
ولكن خصنا دبا أيام قليلة أو أسابيع قليلة ما غاديش نتسر، ولكن 
ما غاديش نبقاو سنين واحنا كنذاكرو فهاذ ال�ضي الخاوي هاذ ال �ضي 
 les listes خصو حلول وخصو الحلول دابا، إذن اآلن وصلنا أنه هاذ
négatives قبلوها ثانيا : االستثمارات ما يمكنش يبقاو هاذ اإلستثمار 
زيرو في املغرب واحنا قابلينو! مع البلدان األخرى كاين العجز ولكن 
كاين les compensation، لحد اآلن كاين حلول مع هاذ البلدان مع 
تركيا بدا كتبّينو الحلول إيال نشوف مع نرجعو اسمحو لي على دراسة 
اإلتفاقيات  جميع  في  دراسات  دايرين  طبعا  اإلتفاقيات  جميع  في 
باش نعرفو راسنا فين غاديين، ولهذا وصلنا لهاذ املشاكل لقيناه كنا 
كنقولو يمكن عندنا مشكل في االتفاقيات دخلنا للتفاصيل ديال هاذ 
اإلتفاقيات، قلت أنه النسيج راه بدا كيتمّعش �ضي شوية هاذ السنوات 
3 ديال السنوات بدا تيزيد للقّدام مناص2 الشغل بداو كيزيدو فيه كانو 
كينخفضو بداو كيزيدو، إذن هاذ ال�ضي نتيجة ديال �ضي حاجة اللي 
لنا فهاذ ال�ضي ديال تركيا ما تعطلناش بزاف، ألن 

ّ
ّدارت، تقال أنه تعط

هاذ ال�ضي كيخصو يكون بقواعدو ما�ضي عشوائي ما�ضي جينا بين عشية 
وضحاها وقلنا لهم هاذ ال�ضي غادي نوقفوه، كان نقاش حاّد معهم يعني 
بالتفاصيل ودالئل، لهذا وصلنا لهاذ النتيجة، مازال ما كنقولش أننا 
وصلنا لنتيجة موقعة، خصنا نوقعو هاذ النتيجة يعني تكون رابح رابح 
مستحيل أننا نبقاو مستمرين واحنا خاسرين، تقال أنه البعض ديال 
املستثمرين ديال رجال األعمال غادي يكونو متضررين الغال2 هللا! إيال 
غادي يتضررو بعض رجال األعمال الغال2 هللا! أنا ما يضرروش ليا 44 
 15 غادي نواكبوهم غادي 

ّ
ألف ديال مناص2 الشغل وإيال كان 10 وال

نعاونوهم غادي نديرو معهم الالزم، ولكن ما�ضي نبقاو تابعين واحد 10 
ديال الناس باش يربحو مزيان، ولكن باش يربحو ويدمرو لينا البالد 

مستحيل.
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تقال بيم غنمشيو للتفاصيل ديال بيم، بيم استدعيت هذه 5 سنين 
الرئيس ديالها وقلت لو مستحيل أننا نبقاو في هاد العالقات اليوم أنتما 
مستثمرين في املغرب مزيان عندكم الدعم ديال بالدكم هللا يعاونكم 
ولكن فين ما دخلتو في �ضي حي 60 ديال التجار كيسدو سبحان هللا، 
املنتوج اللي كيتباع في هاد الشركة هادي ما�ضي منتوج مغربي، إذن قلت 
لو إيال ما وصلناش أضعف اإليمان أنه %50 ديال املنتوج اللي كيتباع 
عندكم منتوج مغربي غادي نوقفوكم بأي وسيلة كانت ألن مستحيل 
أننا هاد التجار ديالنا نشوفو فيهم كيسدو واحنا كنقولو هاد �ضي مزيان 

إذن كنحاولو نديرو املهام ديالنا، والسالم عليكم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن السؤال املوالي متعلق باالرتقاء بالجودة 
الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  مجاالت  في  والسالمة 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد محمد أبدرفر رئيس ا5يق فألصالة وفملعاص5ة:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

والتجارة  الصناعة  مجاالت  في  والسالمة  بالجودة  االرتقاء  عن 
االستيراد،  عند  التجارة  موضوع  في  وخاصة  الحديثة  والتكنولوجية 

نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذن الجواب السيد الوزير، تفضل.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

غير  ال  التنافسية  كتعطي  اآلن  والسالمة  الجودة  اسمحتو  إيال 
الجودة والسالمة إيال كانوا موجودين في �ضي شركة و�ضي معمل كيعطيو 
تبقى  إيال بغات  في الشركات  التنافسية الزم تكون  التنافسية، واآلن 
عايشة باش يمكن لها تبيع في املغرب ألن احنا كنشوفوا هاد التنافسية 
مع  كنشتغلو  احنا  إذن  تصدر  لها  يمكن  وباش  األخرى،  البلدان  مع 
الشركات غانعطيكم التفاصيل إلى كان عندكم �ضي أسئلة يعني دقيقة 

في هاد امليدان.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذن تعقي2 السيد النائ2 املحترم، تفضل.

فلنائ2 فلسيد محمد أبدرفر رئيس ا5يق فألصالة وفملعاص5ة:

تيتعلق  هو  السؤال  ديال  املوضوع  حال،  كل  على  الوزير  السيد 
بالدرجة بشكل مباشر ما يقع للتجار خاصة اللي كيديرو اإلستيراد، ما له 

عالقة بواحد الدورية ديالكم املتعلقة بمراقبة الجودة، مراقبة الجودة 
بالقانون  عالقة  له  ما  املوضوع  حول  الدورية  واحد  وزعتو  أعتقد 
24.09، احنا معكم بأنه خصنا نراقبو الجودة لكن ما معكمش على 
الطريقة اللي تتراقبو بها تتبع املواصفات األوروبية بال ما نردوشالبال 
للمواصفات الوطنية فيه بزاف ما يتقال، النتيجة ديال هاد الطريقة 
اللي درتو هو واحد التكدس كبير في املوانئ اختاريتو 3 دالشركات أجنبية 
وفق أية معايير؟ والسؤال الثاني عالش ما اختاريتوش شركات أخرى، 
ثانيا واش  أننا نحافظو على الجودة،  أوال نضمنو التنافسية نضمنو 
املواطن املستوى املعي�ضي ديال املواطن املغربي كاف له باش يتم�ضى مع 

داك �ضي اللي تتقولو السيد الوزير؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

رد السيد النائ2، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل 
السيد النائ2 من فريق العدالة التنمية.

فلنائ2 فلسيد عبد هللا بووفنو:

تفضل  كيما  وخاصة  والسالمة  الجودة  مع  ديما  الوزير،  السيد 
السيد الرئيس في عالقتها باالستيراد عندنا الصين الشعبية من غير 
كورونا هللا يحفظنا 40 مليار ديال العجز ديال الدرهم، وعندنا مشكل 

ديال السالمة، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل من تعقي2 إضافي آخر؟ إذن رد السيد الوزير على التعقي2 
والتعقي2 اإلضافي.

وفلتجارة  فلصناعة  وزي5  فلعلمي،  حفيظ  موالي  فلسيد 
وفالقتصاد فألخض5 وفل5قمي:

2 ديال النقط: أوال املواصفات املغربية، واش كتعرفو أنه في املغرب 
ألف   15 الوتيرة جيدة وصلنا ل  بواحد  اآلن ألن سّرعنا هاذ  وصلنا 
مواصفة مغربية، 15 ألف norme مواصفة مغربية، منهم 2500 ديال 
السالمة، واش تبعتو أنه ذاك ال�ضي اللي كنستوردو دبا من الخارج ذوك 
les chargeurs de portable املشاكل اللي كانوا فيهم، مئات اآلالف 
ديال les chargeurs رّديناهم جايين من الصين وجايين من غير الصين، 
عالش خترنا 3 ديال الشركات؟ احنا كنا كنتمناو نختارو شركات مغربية 
ت لي مزيان 

ّ
وأن اللي قررت باش ما ناخذش الشركات املغربية، وتصن

عالش، عالش؟ اعطيني شركة مغربية اللي كاينة خارجة على املغرب 
ديال le control هاذ الشركة راه ما�ضي املهم ديالها وهو تكونتروليا هنا، 
هاذ الشركات عالش تناخذو هاذ 3 ؟ هما أكبر أوسع شركات في العالم 
كيديرو control في البالد اللي فيها، باش ما يجيش لعندنا املشكل، 
 مع الشركات الدولية، ما�ضي مع شركة اللي 

ّ
إذن ما يمكن ليك تخدم إال

خّدامة في املغرب أو في الدار البيضاء وحدها، إذن هاذو معايير هما 
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األولى، مستحيل أنني ناخذ شركة اللي ما عندهاش البلدان األخرى ألن 
2 في امليناء قبل ما تخرج ما تجي 

ّ
ذوك املواد اللي كنستورد خصها تقل

لعندي، ثالثا : قلتي أنه كاين مشكل أبدا اليوم خرج واحد البالغ ما بين 
الوزارة ورئيس ديال les transitaires ديال الدار البيضاء، اليوم كيقول 

يتو لينا املشاكل ديالنا.
ّ
الحمد هلل على هاذ الحل هذا اللي جبتو لينا حل

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن مساهمتكم معنا في هاته 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع السياحة والصناعة التقليدية 
مع  الوزيرة،  السيدة  مرحبا  اإلجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 
السؤال عن تعميم قرى الصناعة التقليدية، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد م5فد لكورش:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

في  بدور مهم  التقليدية  الصناعة  الوزيرة، تضطلع قرى  السيدة 
توسيع قاعدة ممار�ضي الحرف التقليدية وتشجيع االستثمار في القطاع، 
ستتخذها  التي  التدابير  عن  املحترمة  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  لذا 
وزارتكم لتعميم قرى الصناعة التقليدية على مختلف املناطق املشهورة 
بممارسة الحرف التقليدية وخاصة باملناطق الجبلية والنائية؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، السيد الوزير تفضلي.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد النائ2 املحترم، كتشتغل حاليا الوزارة على تنفيذ برنامج 
مختلف  وكيشمل  التقليدية  والصناعة  التحتية  البنية  بهاذ  خاص 
فضاءات اإلنتاج والتسويق، ومن األولويات ديالها هما قرى الصناعة 
الصناع  مجمعات  كيشمل  البرنامج  وهاذ  ذكرتوها،  كيما  التقليدية 
الحرفية  األنشطة  والتسويق ومناطق  للعرض  التقليديين وفضاءات 
أخرى  جهة  من  كلو،  ال�ضي  هاذ  كتشمل  مندمجة  مركبات  وكذلك 
فعرفت تغطية جغرافية مهمة ضمت جميع جهات اململكة املغربية، 
الصناع  وعدد  اإلحتياجات  حس2  التغطية  هاذ  تيكون  بالطبع 
والوحدات في كل جهة في إطار شراكات مع الفاعلين وخاصة مع غرف 
لإلنتاج  تحتية  بنية   100 تقريبا  عندنا  واليوم  التقليدية،  الصناعة 
والتسويق وعندنا كذلك واحد 90 ورش ديال بنيات تحتية أخرى إما 
في طور األشغال أو الدراسة أوال مازال التعبئة ديال الوعاء العقاري، 
كاين كذلك مشاريع أخرى كتضمن برامج تأهيل وتثمين املدن العتيقة 

في فاس، مراكش، الصويرة، تطوان، سال ومكناس وفهاذ املدن العتيقة 
كنتمكنو كذلك باش يكون واحد الشق خاص بالصناعة التقليدية.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الوزيرة  السيدة  مساعدة  املحترمين  النواب  السيدات  من  نرجو 
ب�ضيء من الهدوء.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

التقليدية املتواجدة في هاذ املدن، شكرا السيدة الرئيسة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فللطيف فلعيدي:

فلسيدة فل5ئيسة،

شكرا السيدة الوزيرة، نشكركم على يعني السياسة ديال الوزارة 
اللي كتعتني بالصناع التقليديين وهاذ الحرف، غير في هاذ املوضوع 
تاع تعميم القرى الصناعية، كتعرفوا بأن هاد القرى الصناعية هي 
كتشكل واحد يعني فضاء ديال املمارسة ديال املهن وفضاء كذلك ديال 
التسويق، وبطبيعة الحال كينمي الدخل تاع هاد الحرفيين، وفي هاد 
اإلطار هذا يعني اإلقليم متاع الصويرة فيه بعض املراكز اللي فيهم واحد 
العدد كبير تاع الحرفيين، وكنخص بالذكر هنايا جماعة ديال أوناغة 
واحد املركز اللي فيه أكثر من 400 صانع تقليدي وواحد التنوع في الحرف 
كاينة الدرازة، صناعة العرعار، يعني الصناعة التقليدية النباتية، وهاد 
املركز كيحتاج ل�ضي قرية صناعية بهاد الشكل باش تضم هاد الحرفيين، 
وكذلك هاد املركز كيعرف رواج يعني ما غاديش نخافوا من هاد املركز 
يبقى خاوي أو ال ما يأديش الدور ديالو، لهاد هاد التعميم مطلوب على 
املراكز اللي تتعرف حيوية وحركية وعدد كبير من الصناع التقليديين 
من أجل تشجيع الترويج وتنمية الدخل تاع هاد الفئة هادي، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ نعم تعقي2 
السيد النائ2 املحترم من فريق العدالة والتنمية.

فلعدفلة  ا5يق  رئيس  فإلب5فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ2 
وفلتنمية:

السيدة الوزيرة، عالقة بالصناعة التقليدية نريد أن نسائلكم عن 
التغطية الصحية للصناع التقليديين، كاين واحد الهاجس كبير عند 
الصناع التقليديين القانون صدر 98.15 و99.15 بالنسبة للتقاعد، 
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ولكن لحد اآلن الوزارة ديالكم ما عقداتش �ضي اجتماع مع املمثلين كما 
ينص على ذلك املادة 10 من القانون املذكور، ولذا هللا يخليك السيدة 
املمثلين ديالهم وأيضا  الناس  الوزيرة بغيناكم باش يعني تستدعيوا 
التغطية  للناس  توفروا  باش  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الصحية ألن الناس كتمرض وما عندهاش باش تداوي السيدة الوزيرة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

رد السيدة الوزيرة على التعقي2 فيما بقي من ثواني.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

أوال فيما يخص قرى الصناعة التقليدية اللي بغيت نضيفوا هو 
البنيات  هاد  واستغالل  التدبير  نجاعة  على  اليوم  كنشتاغلوا  احنا 
التحتية اللي كاينة، عندكم الحق ملي يكون التعاونيات والجمعيات 
باش  التقليدية، خاصنا نساندهم  الصناعة  كتستافد من هاد قرى 
يكون واحد التدبير ويكون استفادة من هاد الصناع التقليدين، فيما 
كيخص التغطية الصحية فاحنا كنشتاغلوا مع وزارة الشغل والشركاء 
اللي صادق عليهم املجلس   50.17 الجديد  القانون  وكنتسناو كذلك 

ديالكم ومازال مجلس املستشارين.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن توسيع وتأهيل البنيات التحتية 
للمطارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

تفضل السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد شق5فن أمام رئيس فلف5يق فالشتبفكي:

للمطارات  التحتية  البنية  وتأهيل  توسيع  عن  الوزيرة،  السيدة 
نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد النائ2 املحترم اليوم املغرب كيتوفر على بنية تحتية جيدة 
اللي مكناتنا اليوم من تحقيق واحد القفزة نوعية، ففي سنة 2019 
عرفنا تقريبا، بلغ عدد الركاب 25 مليون إيال قارناه ب 10 داملليون في 
سنة 2010 قبل l’open sky، هذا الرقم اللي تم تحقيق كيرجع للتموقع 
املحوري ملطار محمد الخامس وارتفاع عدد السياح، فكما كتعرفوا 
عندنا 26 مطار في اململكة و19 منهم مطارات دولية، ومن أجل مواكبة 

تطور النقل الجوي فلبالد، تتعمل الوزارة على تطوير هاد البنية التحتية 
للمطارات بإطالق عملية توسيع، فعندنا مشروع كنذكروا هو في مطار 
الرباط -سال وكذلك مطار العروي بالناظور اللي غنضيفوا فيه محطة 
جوية جديدة على مساحة 20 ألف متر مربع واللي غيمكنا من طاقة 
استيعابية تقريبا 2 داملليون ديال املسافرين، باإلضافة لهاد 2 األوراش 
واحد  عرفات  اللي  األخرى  باملطارات  كذلك  كنذكركم  ذكرتهم،  اللي 
التوسع بطاقة استيعابية إجمالية ب 14 مليون اللي هي مطار محمد 
الخامس  terminal 1 فاس سايس ومراكش املنارة وكذلك املطارات 

الجوية لكلميم، زاكورة و الرشيدية وهاد ال�ضي غيمكنا باش..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد شق5فن أمام رئيس فلف5يق فالشتبفكي:

نفتخر  إيال  لينا  ما يمكن  الحال  الوزيرة، بطبيعة  السيدة  شكرا 
ونثمنوا املجهودات اللي كتم في بالدنا فيما يتعلق بهاد الجان2 ديال 
املطارات هناك مجهود كبير في طبيعة الحال. لكن هناك كذلك مجهود 
فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية وفي السالسة ديال العبور كاين واحد 
املجهود كيدا، لكن املالحظ هو أن ما كاينش واحد اإلهتمام بالفضاءات 
ديال االستقبال، وكتعرفوا السيدة الوزيرة على أن املطارات هي بوابة 
املغرب ال في ما يتعلق باالستقبال ال في ما يتعلق باملغادرة ال بالنسبة 
للسياح وال بالنسبة للمواطنين املغاربة املقيمين بالخارج وال املواطنين 
املغاربة، وكاين واحد املجموعة ديال املطارات اللي كتفتقر للفضاءات 
قاعات  ديال  الكرا�ضي  ديال  األدنى  الحد  حتى  بل  االستقبال،  ديال 
اللي هو مطار  ديال فاس  املطار  ديال  النموذج  كايناش،  ما  االنتظار 
املواطنين  األمنية كيتفاجئ  املرور من اإلجراءات  بمجرد  جديد ولكن 
 l’embarquement إيال كانت عندو خاصو يساين ساعتين عاد تكون
أحيانا ما عندوا حتى فين يجلس، إضافة إلى ذلك على أن املحالت التي 
تقدم بعض الخدمات من مطاعم وما إلى ذلك األسعار فيها جد مرتفعة 
مقارنة مع مطارات العديد من الدول، مع العلم على أنها هي تعطي ذلك 
االنطباع األخير أو األول بالنسبة للسائح الذي يأتي للمغرب، وبالتالي هاد 
الجان2 هذا يج2 اإلهتمام به ألن كيفما كان الحال األمر يتعلق بصورة 
البالد يتعلق بديك اللحظة ديال الوصول ولحظة للمغادرة التي ستظل 

راسخة في ذهنية كل من يمر بهذه املطارات، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تعقيبات  هل  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  النائ2،  السيد  شكرا 
إضافية؟ إذن تعقي2 السيد النائ2 املحترم من فريق العدالة والتنمية.

فلنائ2 فلسيد عبد فللطيف ب5وحو:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،
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بالفعل  مطارات  عدة  تعيشها  التي  الخاصة  بالدينامية  ننوه  أوال 
منها مطار طنجة اللي كيساهم بالفعل إيجابيا في الدينامية السياحية 
في االستقبال ديال املواطنين، ولكن أوال السيدة الوزيرة يحتاج مطار 
طنجة بن بطوطه إلى توسيع وإلى اهتمام أكبر ألنه واجهة السياحية ديال 

املغرب، ثانيا إلى ضبط في املحيط ألن هناك..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

فريق  من  النائ2  للسيد  تعقي2  املحترم،  النائ2  السيد  شكرا 
التجمعي الدستوري، تفضل السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد عدي خزو:

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة للتعجيل ببناء مطار إقليم تنغير 
املؤهالت  تسمين  تنغير  بإقليم  املستثمرين  تشجيع  أجل  من  وذلك 
السياحية ذات الشهرة العاملية بإقليم كمضايق تودغا ومضايق داتس 
ومواقع مرزوكة واملواقع السياحي الجبلية، خلق خطوط جوية مباشرة 
بين مطار جهة درعة تافياللت واألسواق السياحية الكبرى لجل2 املزيد 
من السياحة لهاد الجهة، تسهيل عملية تنقل العدد الكبير من أبناء 

املنطقة املقيمين بالخارج، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

رد السيدة الوزيرة للتعقيبات بضع ثواني.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

أوال احنا متافق معى السيد النائ2 يمكن لينا نشتغلوا أكثر على 
مراكش  في  اليوم  ناجحة  تجارب  عندنا  املطارات،  في  األعمال  جودة 
وكنشتاغلوا على الدار البيضاء وإن شاء هللا نعمموا هاد التجارب في 
الحل  هو  تيبقاش  ما  املطار  السياحة  يخص  فيها  األخرى،  املطرات 
الوحيد فكيخص واحد املنظومة باش نهضوا بالسياحة الربط الجوي 

له حلول أخرى من غير مطار محدد في كل منطقة من اململكة، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزيرة، سؤال عن أزمة املرشدين السياحيين غير 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املرخصين 

واملعاصرة، تفضل السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد عزيز فللبار:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

ماذا أعددتم للمرشدين السياحيين الغير مرخصين، حيث ظلت 
هذه الفئة املهنية مهمشة ولها حنكة مند أكثر من 20 أو 30 سنة، 
السياحيين  للمرشدين  أعددتم  وماذا  عليا؟  شواهد  لها  وبعضها 

املرخصين وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة االعتمادات في ثالث سنوات 
بموج2 نص تنظيمي في حين أن القانون املنظم للمهنة ال ينص على 

تحديد أي أجل في هذا الشأن؟ شكرا السيدة الرئيسة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

املهمة  املكونات  السياحي هو من  املحترم، اإلرشاد  النائ2  السيد 
مهم  الدور  واحد  عندوا  السياحي  املرشد  ديالنا،  السياحي  للمنتوج 
فيما  السياحة،  في  والطبيعي  والحضاري  الثقافي  باملوروث  للتعريف 
كيخص تسوية وضعية األشخاص اللي عندهم واحد الكفاءة امليدانية 
ولكن اللي ما عندهومش الشروط باش يكونوا يستافيوا بهاد الشروط 
للتكوين املنصوص عليه في القانون رقم 5.12 املتعلق بتنظيم مهنة 
القانون واملصادقة  تعديل هاد  تم   2019 في سنة  السياحي،  املرشد 
عليه من طرف مجلسكم املوقر، فتم تمديد الفترة اإلنتقالية الخاصة 
بتنظيم هاد اإلمتحان املنهي إلى حدود 7 مارس 2022 أي ضفنا سنتين، 
وقامت الوزارة كذلك بإعداد النصوص التطبيقية لقانون رقم 93.18 
السلف الذكر، املرسوم والقرار مشترك مع وزارة الداخلية وتم إدراجها 
التطبيقية  النصوص  هاد  صدور  فبمجرد  املصادقة،  مسطرة  في 
قريبا إن شاء هللا غيتم برمجة إمتحان منهي ثاني لتسوية وضعية هاد 
األشخاص الذين كيتوفروا على كفاءات ميدانية دون استيفاء شروط 
التكوين، ومباشرة بعد إجراء هاد اإلمتحان املنهي غيستافدوا الناس 
اللي غينجحوا من دورات تكوينية باملعاهد التابعة للوزارة، وكنذكركم 
بأن في سنة 2018 كانت الوزارة نظمات امتحان واستافدوا منهم 1108 
داملرشدين السياحيين 900 من املدن واملدارات السياحية وكذلك 200 

من الفضاءات الطبيعية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

كنشكرك السيدة الوزيرة، تعقي2 السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد عزيز فللبار:

الغير  للمرشدين  املقبل  االمتحان  تاريخ  تحديد  تاريخ  هو  ما  أوال 
هانتوما  اليوم  راهم  املرخصين  املرشدين  نطاق  في  ثالثا  مرخصين؟ 
هنا  وغيرهم،  مراكش  في  داروهم  اللي  اإلحتجاجية  الوقفات  عرفتوا 
اإلرشاد السياحي هي مهنة حرة واملرشد السياحي خاص الكل يعلم بأن 
هو من أكبر السفراء، ألن مني الوزارة تدير العمل ديالها واملكت2 الوطني 
تيدير العمل ديالوا والوكالة السفر تيديروا العمل ديالهم شكون اللي 
تيبقى مع هادوك الزبناء؟ املرشد السياحي أسبوع أو أسبوعين، ألنه 
تيمكنلوا يطلع املغرب أو يهبط، إذن البد من إعطاء القيمة املضافة 
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للمرشد السياحي هادي من جهة، ال يج2 تقييدها إال بجودة التكوين 
املهنية، ملاذا يتم تكثيف املرشد السياحي بكل هذه الشروط املجحفة 
وكأنه موظف رسمي خدام في اإلدارة، واش انتوما الوزارة تتخلصوه؟ 
واش دايرين لو la CNSS؟ هو يعني الوزيرة الوزارة الوصية هي الوزارة 
ما عندوا حتى عالقة هو، ما مأديين لو حتى واجبات إذن محروم من 
الواجبات ككل، إذن البطاقة املهنية هي كل ما يربط الوزارة باملرشد 
الوزارة  من  إمتيازات  أي  من  يستفيد  ال  السياحي  املرشد  السياحي، 

تعويضات أو تغطية اجتماعية حتى من املوت ديالو..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ هل من 
تعقيبات؟ تفضل السيد النائ2 املحترم عن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

فلنائ2 فلسيد عالل فلعم5فوي:

السيدة الوزيرة، اللي كيزيد يعمق األزمة ديال املرشدين السياحيين 
غير  السياحيين  املرشدين  ديال  كبير  العدد  واحد  ديال  الوجود  هو 
الشرعيين هما أجان2، وهنا كنتسائل على وكالة األسفار التركية اللي 
شرعية  غير  بطريقة  هما  حتى  واللي  التركيين  املرشدين  كتستعمل 

وتيعطيوا صورة سيئة على البالد.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

أوال فيما كيخص تاريخ اإلمتحان احنا غادي نعلموكم فاأليام وال 

األسابيع القريبة، ثانيا عرفنا بأن املرشدين رفضوا هداك وال ما كانوش 

فرحانين بهداك الثالث سنوات وراه الوزارة كيما عرفتي سمعات لهاد 

الطل2 ديالهم وإن شاء هللا غنلقاوا حلول معاهم احنا متفقين بأنه 

عندهم دور بارز في السياحة، وخصنا نخدمو جميعا على حلول باش 

نهضو باملهنة ديالهم وباش كذلك..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

املؤهالت  استغالل  مدى  عن  سؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

النواب  والسادة  للسيدات  بالدنا  بها  تزخر  التي  الطبيعية  السياحية 
أحد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النواب لطرح السؤال.

فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز أبا:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيدة الوزيرة، ما هي استغالل املؤهالت السياحية التي تزخر بها 
بالدنا في اململكة املغربية؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

وفلصناعة  فلسياحة  وزي5ة  فلعلوي،  اتاح  ناد ة  فلسيدة 
فلتقليد ة وفلنقل فلجوي وفالقتصاد فال تماعي:

فلسيدة فل5ئيسة،

فلسيد فلنائ2 فملحتبم،

السياحية  للمؤهالت  األمثل  االستغالل  على  كتعمل  فالوزارة 
والوزارة  سياحيا  كتستثمرها  وباش  بالدنا  بها  كتزخر  اللي  الطبيعية 
كتوضع برامج لخلق منتوج بالطبع مع التنسيق مع الشركاء والجهات 
والفاعلين املحليين، كذلك كتعمل الوزارة على برامج كتهتم بالسياحة 
القروية اللي كتدخل في إطار هاد تثمين املؤهالت الطبيعية، خاصة 
بعد هاد البرنامج املندمج للتمويل الشباب واملقاوالت الصغيرة والجد 
لهاد  امللك، نصره هللا، وباإلضافة  اللي أشرف عليه جاللة  الصغيرة 
املجهودات اللي كنقومو بها فيما يخص مجال االستثمار في املنتوج، 
فكتشتغل كذلك الوزارة على استراتيجية رقمية مندمجة اللي غتمكن 
املختلفة، ألنها متعددة عبر وسائل  الجهات  من تسويق وترويج هاد 
التواصل اإلجتماعي ألن هاد وسائل التواصل اصبحت هي من أنجع 

الوسائل باش نسوقو هاد الجهات ديال السياحة الطبيعية. شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز أبا:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيدة الوزيرة، بالنسبة للمؤهالت السياحية في املغرب هي مؤهالت 
الحكومة  أن  أعتقد  ولكن  السياحية،  املؤهالت  جميع  لتنوع  هائلة 
فاشلة في تسويق هذه املؤهالت، نتأسف، السيدة الوزيرة بالنسبة لنا 
، السياسة، يعني السياحة ما زالت بعيدة من ما نتمنى املغاربة كلهم، 
ال سياحة خارجية وال السياحة الداخلية، والسياحة الداخلية السيدة 
الوزيرة، كثير من املغاربة لم يعرفوا بالدهم، إذن خص هناك سياسة 
السياسة الداخلي السياسة املحلية باش تكون سياسة باش املغاربة 
يعرفوا مدنهم ويعرفوا قراهم ويعرفوا، يعني، ما تزخر به البالد من 
سياحة، بالنسبة لألقاليم الجنوبية املسترجعة السيدة الوزيرة أعتقد 
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أن الحكومة متقصرة قبالة تجهيز هذه املناطق ألنها فيها شقين، فيها 
شق سياحي هائل وفيها شق سيا�ضي ال بد منو، أننا نستعملوه في سياحة 

األجان2 في هذه املناطق..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ هل من 
على  شكرا  وقتكم،  استنفذتم  الوزيرة  السيدة  إضافية؟  تعقيبات 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون 
للنساء  املخصصة  الصالة  أماكن  وضعية  عن  سؤال  مع  اإلسالمية 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املساجد  في 

التنمية، السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فهل تك5ور:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، غالبا ما يتم تخصيص أماكن الصالة للنساء في 
أماكن مظلمة من املسجد تنعدم فيها التهوية والنظافة في تمييز واضح 
ضد النساء ممن يرتدن املساجد، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن 
أماكن  بها من أجل تحسين وضعية  القيام  تعتزمون  التي  اإلجراءات 

الصالة الخاصة بالنساء في املساجد؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

رد السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

بسم هللا فل5حمن فل5حيم.

فلسيدة فل5ئيسة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

من  السؤال.   هذا  على  وفريقها  املحترمة  النائبة  السيدة  أشكر 
الظواهر املباركة في األعوام األخيرة إقبال النساء على الصالة في املساجد، 
والواقع أن املساجد هي للنساء والرجال على السواء، وإذا كانت الوزارة 
تحرص في املساجد الجديدة على تخصيص ثلثها أو ربعها للنساء فهي 
نسبة اعتباطية ال تدل إال على أن الظاهرة الجديدة، إذ أن هذا املقياس 
ال يمكن تطبيقه على جميع املساجد، ألن املسألة تتعلق بالطل2 الذي 
يمكن  املكان  أن  هو  باملبدأ  فلنأخذ  واملكان،  الزمان  يتفاوت حس2 
التكيف في تقسيمه مع واقع الحال، حيث يكون على املشرفين على 
املساجد عزل مكان مخصص من فضاء املسجد للنساء، وذلك بإقامة 
عازل خشبي أو من نسيج، مكان يزيد وينقص حس2 الطل2 وليس فيه 
ما يدل على ما أشير إليه من تهميش، وستصدر الوزارة مذكرة إلى السادة 

املنادب للتدقيق في كيفية التعامل مع هذا الوضع مستقبال.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، جواب السيد النائبة.

فلنائبة فلسيدة حياة سيكيحل:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، ال يخفى على أحد محورية الدور الذي تطلع بها 
وزارتكم على مستوى األمن الروحي للمغاربة إذ نثمن كل املجهودات 
املبذولة فيه ال سيما ما تحقق من تأهيل للمساجد والعناية بها وبالقائمين 
عليها  املتعارف  التقليدية  األدوار  إلى  باإلضافة  الوزير،  السيد  عليها، 
باملساجد كونها دور للعبادات و التقرب إلى هللا عز وجل، أصبحت قبلة 
للتعلم القراءة والكتابة للنساء والرجال مع مالحظة اإلقبال الكثيف 
للنساء على مستوى حضور دروس محو األمية والوعظ واإلرشاد وتعلم 
القرآن حفاظا ورسما وتجويدا، إال أن هناك مجموعة من املشاكل يعني 
البد من إثارتها لك السيد الوزير من أجل معالجتها: إن مصليات النساء 
في العديد من املساجد تتواجد بالطبق العلوي وال تتوفر على مصاعد 
وال على دعامات للساللم، مما يؤثر على إقبال النسوة خاصة املسنات، 
ولعل هذا سب2 في االضطرار إلقامة غالبية دروس محو األمية للنساء 
في أماكن يعني صالة يعني الرجال نظرا لإلقبال الشديد عليها، كما أن 

هذه املصليات..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع، إذا رد السيد الوزير على التعقي2.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا قلت لكم ناخذوا باملبدأ، قضية 
األماكن ديال محاربة األمية هادي كتخصص ما فيها إشكال ،قضية 
الصالة ناخذوا باملبدأ، الحقيقة أن أراض املساجد هي للرجال والنساء 
على السواء ونتكيفوا مع الواقع، ألنه اآلن كنخصوا الثلث وال %25 في 
الجديدة، شحال هي املساجد الجديدة بالنسبة ل52 ألف مسجد؟ 
لذلك غادي نصدرو واحد املذكرة نقولوا فيها ينبغي الحرص على هذا 
والسالم، وطبعا النقطة اللي شرتي ليها ديال لتحت بالنسبة للعاجزات..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

املحبسة  الفالحية  باألرا�ضي  خاص  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد عباس فلومغاري:

بسم هللا فل5حمن فل5حيم.

السيد الوزير املحترم، هل من إجراءات لتسوية وضعية الفالحين 
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الذين يستغلون األرا�ضي الفالحية املحبسة بمقت�ضى عقد كراء على 
أساس املغارسة لألمد املتوسط، بمساعدة املغارس على تملكه للعين 

املكراة أرضا وشجرة مقابل التزامه بغرس أشجارهم فيها بعد نجاحها؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيد الوزير تفضل.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

شكرا لكم السيد النائ2 املحترم وفريقكم على السؤال، كان التعاقد 
بين األوقاف وبين الخواص يعني األفراد على أساس املغارسة ينتهي بأن 
يأخذ املغارس نصيبا هو الثلث في الغال2 من األرض واألشجار، جاء 
ظهير1917 فألغى هذه الصيغة، وكرست مدونة األوقاف هاد اإللغاء 
في املواد 91 التي تنص على التزام املكتري برد العين املكترات إلى إدارة 
االوقاف فور إنتهاء مدة الكراء على الحاالت التي تسلم عليه، واملادة 
99 التي تعتبر وقفا عاما للبناءات واألغراس واملنشآت املقامة من طرف 
العقدة  انتهاء  املبرم معه عند  للعقد  تنفيذا  بالعين املفترض  املكتري 
الكرائية، واملادة 102 التي تنص قطعا على أنه ال يجوز إعطاء أرض 
الوقف باملغارسة، وقد صدرت عدة أحكام قضائية لفائدة األوقاف 

ببطالن مغارسات في األرض الوقفية بشكلها القديم، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد عباس فلومغاري:

السيد الوزير املحترم، امللك الحسن الثاني هللا يرحمو كانت له الجرأة 
لحل الحبوس املعقد وإعطاء دفعة قوية لالستثمار باملغرب وأنت سيد 
العارفين، عمل املؤسسة الوقفية يتسم بتنوع شديد في مجال مقاصدها 
التي تتراوح بين حفظ كرامة اإلنسان والرفق بالحيوان، 3 داألجيال، 
فمنهم من ق�ضى  الحبوسية،  األرا�ضي  استغلت هذه  الوزير،  السيد 
نحبه ومنهم من ينتظر أن تجدو له في يوم من األيام حال للحفاظ على 
كرامتهم، إما عن طريق اإلقرار أي الكراء املباشر أو التفويت، ونعطيك 
خير نموذج أحباس سيدي بوزكري بمدينة مكناس مرت أشواط مهمة 
على تسويتها فاملرجو منكم، السيد الوزير املحترم، أن تتوقفو عن رفع 
الدعاوي للمتابعات القضائية عمال بمقتضيات اإلتفاقية املوقعة من 
طرفكم، ما دمنا في مرحلة تسوية توافقية أو رضائية فهذا هو املطلوب، 

وشكرا السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل 
السيد الوزير للرد على التعقي2.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

السيد النائ2 املحترم، احنا هاد املسائل اللي كنشميو فيها للقضاء، 
فالقضاء يعمل بالنصوص وكيعمل احنا ما ما كنحرمو حتى �ضي حد، 
تصفية  قضية  باملغارسة،  عالقة  عندها  ما  التصفية  قضية  وأما 
األوقاف املشاكل اللي فيها هي اإلتفاق ديال املعنيين باألمر، إذا كان 

االتفاق جا كان املعنيون باألمر متفقين.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن إمكانية مساهمة األوقاف في توفير 
الفقيرة  الجماعات  لفائدة بعض  التنموية  للمشاريع  العقاري  الوعاء 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائ2 املحترم تفضل بطرح السؤال.

فلنائ2 فلسيد عبد فلغني مخدفد:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

الوعاء  توفير  في  األوقاف  مساهمة  إمكانية  عن  الوزير،  السيد 
العقاري لفائدة الجماعات الفقيرة من أجل املشاريع التنموية نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب السيد الوزير تفضل السيد الوزير.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

إذا أردتم تكلمو على مجاط وال نتكلمو بصفة عامة؟ بصفة عامة، 
من البارح لليوم، بمقت�ضى أحكام مدونة األوقاف يمكن ألي جماعة أن 
تتقدم بطلبات معاوضة تتولى الوزارة دراستها والبت فيها بما تقتضيه 
في  الوطني  املستوى  على  األوقاف  إسهام  فهنالك  األوقاف،  مصلحة 
مختلف مشاريع التنمية، فيتجلى في تخصيص ما يقارب مليون متر 
مربع إلحداث مرافق ذات بعد ديني واجتماعي، تخصيص األرض ملا يزيد 
عن 500 وحدة إلعادة إسكان قاطني السكن غير الالئق، توفير أرا�ضي 
إلقامة مرافق عمومية بلغت مساحتها 1086 هكتار بين 1101 و1118، 
فهنالك إسهام يعني عندما تتوفر الظروف فاألوقاف تعطيك أكثر من 

أي حد آخر.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير، تعقي2 السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد عبد فلغني مخدفد:

الجماعات  ديال  املساعدة  يتمحور حول  سؤالنا  الوزير،  السيد 
الفقيرة، ألن هناك جماعات فقيرة امليزانية ديالها ال تقدر على تلبية 
هاد الحاجيات، وفي إطار املساعدة وخلق نموذج تنموي جديد وخلق 
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استثمارات داخل هاد الجماعات الفقيرة خصوصا وأن نعرف في ترابنا 
الوطني، كاين هناك جماعات ال تقدر حتى على تسديد املصاريف ديال 
املوظفين، هناك جماعات فقيرة جدا وحينما تحتاج إلى وعاء عقاري 
نظام  الجماعات،  هذه  مساعدة  على  قادرة  الوزارة  بأن  وكنعرفو 
املعاوضة تيضهر لي ما فيهش مساعدة تامة بالنسبة للجماعات الفقيرة، 
وإال خصها تتستافد من هاد املساعدة حتى تقدر على خلق مشاريع 
تنموية ويكون هناك خلق استثمارات وفتح مناص2 للشغل داخل هاد 

الجماعات الفقيرة، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل من تعقيبات إضافية؟ للرد السيد الوزير على التعقي2.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

السيد النائ2 املحترم، هذا سؤال خاص يعني قضية الجماعات 
األماكن ديالها، هادي مسألة خصنا ندرسها في شكل آخر، يعني إما 
مع الداخلية وال مع ..، ألن نعرفوا شكون هيا الجماعة الفقيرة واش 
هاد املسألة بحال إيال بغينا نبنيو الجامع، ألن في الحقيقة األرض ديال 
األوقاف حتى الجامع ماخاصوش يتبنى فيها، ألن خاصها ترد، يمكن لينا 
نعطيوا الفلوس للجماعة اللي كتردهم ذيك األرض، على كل حال هاد 

القضية هادي في بعض اإلستثناءات راه يمكن لينا نديروها، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

املعاهد  طالب  إقامة  ظروف  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
العتيقة للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد محمد عبد فلحق:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن ظروف إقامة طالب املعاهد العتيقة، 
علما أنهم يعانون من سوء التغذية؟ شكرا لكم السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل.

فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

شكرا لكم السيد النائ2 املحترم والشكر لفريقكم أيضا، في الحقيقة 
كاين 36 ألف متمدِرس أو متمدَرس كما بغيتي في التعليم العتيق منهم 
5207 في املؤسسات اللي تابعة مباشرة للوزارة، هادو كتعطاهم واحد 
امليزانية ديال 12 مليون درهم للتغذية ديالهم، اآلخرين الباقي كتعطاهم 
بعض املواد الغذائية، بمعنى أن هاد امليزانية قليلة، ال بالنسبة للمدارس 
اللي تابعة الوزارة وال بالنسبة لهاديك املدارس األخرى، فكنعرفوا بأن 

هاد ال�ضي غير كافي وبأن هاد التغدية واحد ال�ضي أسا�ضي، ال سيما وأن 
هادوك يعني مناطقهم معروفة ويعني واالنتماء ديالهم متفقين معاكم 

ولكن غنشوفوا الوسائل باش يمكن لينا نزيدوا في هاد ال�ضي.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد محمد توالة:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الذي يبين الجهود التي تبذلونها 
وهذا  العتيق،  التعليم  ملؤسسات  املقدمة  الخدمات  لتجويد  كوزارة 
كما أشرتم إلى ذلك ونحن ونعايشه يعني يتحسن سنة بعد سنة، ولكن 
املشكل هو أن طرح السؤال كان يمكن أن نقول بأن حان عليه الحول 

يعني من تاريخ طرحه إلى اليوم يعني التاريخ يعود بنا إلى بداية السنة 

املاضية، ولذلك نتمنى صادقين أن تكون راهنية هذا السؤال يعني قد 
تجوزت على األقل يعني بالنسبة لكافة املؤسسات، وإال على مستوى 

املؤسسات التي كانت الوضعية ديالها املزرية دافعا ملساءلتكم يعني 

لم يعني تجاوزت هذا األمر، وأنا أتحدث بالضبط عن املؤسسات التي 

تتلقى دعما كامال مباشرا من وزارتكم، ولذلك ندعوكم السيد الوزير، 

لالستمرار في الزيادة في االعتمادات املالية املرصودة للدعم املالي لهذه 

املؤسسات خصوصا في إعانات التغذية، وأيضا للعمل على عدم تكرار 

التوقف عن اإلمداد بالتموين الذي تعرفه هذه املؤسسات خصوصا في 

بداية كل سنة مالية بدعوى عدم إنجاز أو إتمام هذه الصفقات املعدة 

للتغذية، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2، هل من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ نعم 

تفضل السيد النائ2 املحترم من فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائ2 فلسيد عبد فل5زفق فلورزفزي:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

بها  كتقوم  اللي  الجبارة  املجهودات  نثمن  املحترم،  الوزير  السيد 

السيد الوزير املحترم، سويتو الوضعية املادية ديال األئمة، املؤذنين 

كيأدن  هذا  هللا  كتاب  حاملين  كلهم  واملؤذن  اإلمام  الوزير،  السيد 
وكيقيم الصالة واإلمام تيصلي هذاك عندو 200 ألف فرنك وهذاك 
عندو 50 ألف فرنك، أشنا هي املقاربة اللي درتو فهاد سميتو وشكرا 

وكنتمناو باش تحسنو لهم الوضعية ديالهم، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الرد السيد الوزير على التعقي2.
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فلسيد أحمد فلتوايق، وزي5 فألوقاف وفلشؤون فإلسالمية:

يقول العرب أول الغيث قطر ثم ينهمر، احنا غاديين شوية بشوية، 
ما كاين ال أئمة وال مؤذنين، هاد ال�ضي كولو الجديد وإن شاء هللا راه 
ماشيين فيه في ما ينبغي أن نسير فيه، والقضية راه كلها تتعرفوها مسألة 
الصحة،  وزارة  التعليم،  وزارة  بأنها  الوزارة  هاد  كنقول  أنا  ميزانية، 
وزارة الدين، وزارة معتقدات، وزارة ثوابت، وزارة أمن خاصها تكون 
من األولويات في امليزانية هاد �ضي باش نتفاهمو وإما غادي يبقاوا دائما 

تسولوني ونبقى دائمة تنتألم وانتما تعاتبو، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  قطاع  وهو  املوالي  القطاع  إلى 
املغاربة  القناصل  بالخارج بسؤال عن تفعيل دور  املقيمين  واملغاربة 
االستقاللي  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  بالخارج 

للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائ2 املحترم بطرح السؤال.

فلنائ2 فلسيد محمد فلحااظ:

الخارج  في  املغاربة  القناصل  دور  تفعيل  حول  الوزيرة،  السيدة 
نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضل السيدة الوزيرة.

فلشؤون  وزي5  لدى  فملنتدبة  فلوزي5ة  فلوففي،  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا5يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

شكرا السيد النائ2 املحترم على طرحكم هذا السؤال، أؤكد لكم 
السيد النائ2 املحترم أن الدبلوماسية املغربية الرسمية بكل مكوناتها 
وهي  األولى  قضيتنا  وعن  الدفاع  أجل  من  مجندة  معبأة،  وأجهزتها 

القضية الوطنية وتستثمر في ذلك كل الوسائل واآلليات املتاحة.

أؤكد لكم أيضا، أن في إطار االستراتيجية اللي كتعتمدها الوزارة 
اليوم باإلضافة للمجهود املقدر الكبير اللي كتبذلو املراكز القنصلية في 
املهام اإلدارية، اليوم كاين واحد العمل كبير مقدر مهم بحيث أن السادة 
القناصلة ينظمون بشكل متواصل مستمر أنشطة أخرى ذات طبيعة 
السلطات  مع  مستمر  تواصل  لهم  وثقافية،  واجتماعية  اقتصادية 
املحلية في بلد االعتماد مع صناع القرار، مع املجتمع املدني، مع الهيئات 
املنتخبة، من أجل اطالعهم على تاريخ املغرب واإلشعاع ديالو والدفاع 
أيضا على الوحدة الترابية واطالعهم على كل املستجدات في ما يتعلق 
بتطورات القضية الوطنية األولى لنا، بالطبع هناك تعبئة كبيرة أيضا 
القناصلة وأيضا مع  السادة  تنسيق مع  في  العالم  من طرف مغاربة 

األجهزة القنصلية، شكرا لكم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقي2 السيد النائ2 املحترم.

فلنائ2 فلسيد لحسن حدفد:

بعمل  يقومو  باش  القناصلة  من  املطلوب  الوزيرة،  السيدة 
دبلوما�ضي وباش يتواصلو مع الرأي العام املحلي وباش يعبؤو الفاعلين 
املحليين لصالح قضايا الوطن ومن ضمنها القضية الوطنية، ولكن راه 
تتنقصو من اإلمكانيات، اإلمكانيات اللي عندهم إمكانيات هزيلة جدا 
واإلمكانيات املرصدة لهاد األنشطة اللي تكلمتو عليها السيدة الوزيرة 
ما تتكفيش حتى بالنسبة للحفالت الرسمية، ال يمكن أن نقول بأنه 
وهي  الوطنية  القضية  لصالح  موازية  أنشطة  وكاينة  أنشطة  كاينة 
تنقصهم يعني كل املساعدات سواءا كانت يعني االعتمادات املالية، 
امليزانية املخصصة هي ميزانية هزيلة وكتنقصهم كذلك املوارد البشرية 
والكفايات باش يمكن لهم يقومو بهاد العمل هذا، إذن راه عطيناهم 
واحد املهمة باش يمكن ليهم يقومو بعمل دبلوما�ضي محلي مع الرأي 
يعني وسائل اإلعالم  املدني ومع  املجتمع  املحلي ومع جمعيات  العام 
املحلي، ولكن ما عطيناهمش اإلمكانيات بدون إمكانيات ال يمكن لهم 
عندهم  الوطنية  الوحدة  ديال  أعداء  ولكن  هادي  وتنقصهم  العمل 
إمكانيات هائلة في هاد اإلطار هذا، ويرصدون إمكانيات هائلة ولهذا 
تنوجدو واحد عدم التكافؤ ما بين القناصلة املغاربة وما بين القناصلة 
اللي هما كيمثلو أعداء ديال الوحدة الوطنية، لهذا نهي2 بكم إعادة 
النظر يعني في اإلمكانيات املرصودة للقناصلة املغاربة باش يمكن تكون 

عندهم إمكانيات..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  من  هل  النائ2،  السيد  شكرا 
كنشوف واش كاينة األغلبية عاد نم�ضي املعارضة، إذا تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة لطيفة فلحمود:

السيدة الوزيرة، نطال2 بتوسيع صالحيات القناصلة في مسطرة 
الخدمات اإلدارية املقدمة ملغاربة العالم، مثال منحهم صالحية تصحيح 
األخطاء الشكلية واإلمالئية بدل لجوئهم إلى املحكمة اإلدارية، كذلك 
منحهم اإلذن بالتأشير على نقل صناديق الجثامين إلى املغرب، كذلك 
على املستوى الثقافي نطال2 بانفتاح جميع مقرات القنصليات، انفتاح 
ثقافي عن طريق تقديم عروض ثقافية وتنظيم ندوات ومعارض، أما 

على املستوى الدبلوما�ضي تفعيل دورهم في املساهمة..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيدة الوزيرة على التعقي2 في 
ما فضل من ثواني، نعم تفضل السيد النائ2 املحترم.
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فلنائ2 فلسيد فدريس  دي:

السيدة الوزيرة، نسائلكم أمام ما هو اإلجراءات اللي اتخذتها في 
اللي هما  تاوريرت  في الجزائر وليبيا خصوصا من  املغاربة املفقودين 
العائلة ديالهم كيعيشو في واحد الوضعية اللي حرجة، نسائلكم أشنو 

هو اإلجراءات املتخذة في التدخل ديال سيادتكم؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إذا رد السيدة الوزيرة.

فلشؤون  وزي5  لدى  فملنتدبة  فلوزي5ة  فلوففي،  نزهة  فلسيدة 
فلخار ية وفلتعاون فإلا5يقي وفملغاربة فملقيمين بالخارج، فملكلفة 

باملغاربة فملقيمين بالخارج:

تتفاعل  أن  على  منفتحة  الوزارة  أسئلتهم  على  النواب  السادة 
وتتجاوب وتجي2 على كل أسئلة السادة النواب في الوقت املتاح، ألن 
هذا الوقت الذي ال يسع، أنا بغيت غير نأكد على واحد الورش مهم جدا 
اليوم كتباشرو الوزارة واللي هو ورش اإلصالح القنصلي اللي غيعزز 
وكذلك  املالية  باملوارد  أيضا  يتعلق  فيما  بالطبع  الثقافي  الدور  هاد 
املوارد البشرية اللي وج2 أن ترصد لهذه املهمة، اليوم نباشر وبغينا 
سنة 2020 إن شاء هللا ستكون واحد املحطة مفصلية من أجل تسريع 
وتعزيز اإلصالح القنصلي وفق مقاربة اللي هي متجددة فيها الرقمنة وفيها 
الحكامة، وفيها أيضا حوكمة املوارد البشرية واملالية، مما أيضا يم�ضي 
في إطار تعزيز الدور الرائد اللي كيقومو به السادة القناصلة واألجهزة 

القنصلية فيما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الوطنية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هذه  في  معنا  مساهمتكم  حسن  على  الوزيرة  السيدة  غنشكر 
الجلسة، نقطة نظام قبل االنتقال إلى، نعم السيد النائ2 املحترم.

فلعدفلة  ا5يق  رئيس  فإلب5فهيمي  مصطفى  فلسيد  فلنائ2 
وفلتنمية )نقطة نظام(:

مجلس  ألعضاء  بالنسبة  املالحظة  واحد  غير  الرئيسة،  السيدة 
واللي  االستطالعية  املهام  أعضاء  يكونون  أو  يترأسون  الذين  النواب 
كتكون التقارير ديالها مازال ما وردتش ما يمكنش هنا في الجلسة العامة 
أمام  بهم  ندخلو  ونبقاو  االستطالعية  املهام  ديال  التوصيات  ونجيبو 

الحكومة، شكرا السيدة الرئيسة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الطاقة  قطاع  وهو  قطاع  آخر  إلى  ننتقل  النائ2،  السيد  شكرا 
واملعادن والبيئة بسؤال عن مشاكل الصرف الصحي ببعض املناطق 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واألقاليم 

الدستوري، تفضل السيد النائ2 املحترم بطرح السؤال، رجاء بعض 
الهدوء، تفضل السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد هاشم أمين فلشفيق:

شك5ف فلسيدة فل5ئيسة،

السيد الوزير، تعرف بعض املناطق وأقاليم مشاكل في منظومة 
الصرف الصحي ال�ضيء الذي يخلق مشاكل بيئية كبيرة، لذا نسائلكم 

السيد الوزير عن استراتيجيتكم في تجاوز مشاكل الصرف الصحي؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير، تفضل.

فلسيد عزيز رباح، وزي5 فلطاقة وفملعادن وفلبيئة:

شكرا السيد النائ2 املحترم، نظرا لوجود هاد املشاكل اللي اشرتوا 
ليها، يعني، الحكومة اخذت قرار باش يكون واحد البرنامج جديد مندمج 
من اآلن إلى سنة 2040، لعشرين سنة املقبلة اللي غياخد حوالي 43 
بإتمام  يتعلق  جزء  مراحل،  على  قسمناه  واللي  الدرهم،  ديال  مليار 
التطهير السائل في املدن والجزء الثاني يتعلق بالعالم القروي حوالي 
1200، يعني، مركز قروي وتقرر البدء بمرحلة تجريبية ديال حوالي 59 
مركز باإلتفاق طبعا مع السادة العمال، هناك لجنة وطنية تترأسها 

وزارة الداخلية لإلشراف على إنجاز هاد البرنامج.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تعقي2 السيد النائ2، تفضل.

فلنائ2 فلسيد هاشم أمين فلشفيق:

شكرا السيد الوزير على املعلومات وعلى اإلحاطة اللي قمتو بها، 
ولكن السيد الوزير غير مسموح لنا، يعني، في حدود سنة 2020 وباقين 
كنهضرو على قنوات الصرف الصحي وبالضبط إيال شفنا املدن الكبرى، 
مثال ايال شفنا مدينة الدار البيضاء، يعني، القرى والدواوير املجاورة لها 
كيفما كنشوفو، يعني، عندهم recasement وعاد عندهم الدواوير، 
املشكل دابا اللي كاين عندهم حاليا عندهم الصرف الصحي ما كاينش 
السيد الوزير، عالش؟ ألنه العمران reseau ديالهم قري2 تمة، شركة 
ليديك حتى هي ما كتقومش بالدور ديالها على النحو الكامل، وبالتالي ما 
يمكنش لينا كإقليم في مديونة يلقاوا على اليمين مطرح ديال النفايات 

فيه lexivia خارجة على اليسار فيه الصرف الصحي، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائ2، هل من تعقيبات إضافية؟ تعقي2 السيدة 
النائبة املحترمة من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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فلنائبة فلسيدة رايعة فملنصوري:

السيد الوزير، هناك برامج مهمة اللي تضخت لها اعتمادات مالية 
مهمة في تأهيل بعض مراكز الجماعات، لكن املؤسف أنه لم تؤخذ بعين 
اإلعتبار التطهير السائل بحيث أننا كنوجدو واحد مجموعة الجماعات 
اللي هي قروية، ما زال كتستعمل الحفر اللي كيضر باملياه الجوفية، 
وبالتالي السيد الوزير خصكم تاخذوا بعين االعتبار بأن هاد الفلوس ما 

نرميوهمش هاكة وناخدو بعين االعتبار..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

النائ2 من فريق  للسيد  تعقي2  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
التجمع الدستوري.

فلنائ2 فلسيد نور فلد ن فألزرق:

املياه  معالجة  اإلعتبار  بعين  تاخذوا  بغيناكم  الوزير،  السيد 
العادمة، ألنه فين كاين l’assainissement مزيان اللي ما كاينش من اآلن 
هاد البرامج خص تاخذوا إعادة املعالجة الستعمال السقي أو الري أو 

أشياء أخرى، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

على  الوزير  السيد  رد  إذن  آخر؟  إضافي  تعقي2  من  هل  شكرا، 
التعقي2 والتعقيبين اإلضافيين.

فلسيد عزيز رباح، وزي5 فلطاقة وفملعادن وفلبيئة:

شكرا السادة النواب املحترمين، أعتقد أنكم تابعتم املخطط املائي 

الذي قدم أمام صاح2 الجاللة، وبدأ إنجازه، وضمنه القضية ديال 

الحقيقة معالجة جميع  في  العادمة، على أساس وهي  املياه  معالجة 

أنواع النفايات سواء كانت نفايات سائلة أو نفايات صلبة، والحمد هلل، 

بدينا كنخطو واحد الخطوات في هاد املجال باش يمكن لينا نستعملوها 

فواحد العدد ديال املجاالت، ومنها أن يستعمل في الكولف ألن هذا 

كان احتجاج ديال السكان يمكن باقي واحد يمكن الكولف اللي كاين في 

النواحي دمراكش واللي اآلن راه مجهزين باش يمكن لو أنه يستعمل مياه 

املعالجة، مناطق الترحيل أنا كنستغرب جميع املشاريع ديال ترحيل 

السكان ديال للي كيكونو كيسكنو في املناطق اللي فيها البرارك كتم�ضي 

ملناطق الترحيل اللي هي مناطق مندمجة من حيث التجهيزات، ربما 

كاين ما يسمى بالترحيل، يعني، املرحلي أنهم كيمشيوا بعد باش ياخذوا 

البقع ديالهم en même temps هما ساكنين والعملية ديال التجهيز 

الثالث راه  ديال اإلنارة واملاء والتطهير السائل، يعني، مدمجة، األمر 

متفق معك أنه فعال كاين نقص ما يتعلق بl’assainissement ولكن 

ما نساوش بأن راه في املدن اآلن يا هللا وصلنا ل %96، لذلك تم إقرار 

أننا نبداو هاد املشروع إن شاء هللا اللي غادي ياخذ عشرات املاليير 

ديال الدراهم، باش نستاجبو للمدن ونستاجبو للعالم القروي، مطرح 

مديونة جاوبت عليه عدة مرات.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، 

بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا. 

شكرا على حسن تعاونكم، وننتقل إلى الجلسة املوالية مباشرة.
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محض5 فلجلسة فلثامنة بعد فملائتين

فلتاريخ: االثنين 15 جمادى الثانية 1441 )10فبراير 2020(.

فل5ئاسة: السيد الحبي2 املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: خمسة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة.

املحكمة  عضو  النتخاب  مخصصة  جلسة  فألعمال:   دول 
الدستورية، في إطار تجديد الثلث األول ألعضائها.

فلسيد فلحبي2 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس فلجلسة:

أش5ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم،  فل5حمن  هللا  بسم 
فمل5سلين.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

للقانون  وطبقا  الدستور  من   130 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية، وطبقا للنظام 
الداخلي ملجلس النواب وخاصة املادة 325 منه، وطبقا كذلك لقرار 
مكت2 املجلس املؤرخ في 3 فبراير 2020 بشأن فتح باب الترشيحات 
للعضوية باملحكمة الدستورية، وبناء على املراسلة املوجهة إلى السيدة 
اليوم،  نفس  في  املؤرخة  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  والسادة 

باملحكمة  للعضوية  الترشيحات  باب  فتح  بشأن  اإلعالن  على  وبناء 

الدستورية، وبعد مداولة مكت2 مجلس النواب في اجتماعه املنعقد 

بتاريخ 6 فبراير 2020 في شأن االسم املقترح الوارد عليه من قبل الفريق 

االشتراكي، وبعد فحص ملف االسم املقترح وفق الشروط املنصوص 

الدستورية،  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  والقانون  الدستور  في  عليها 

وكذلك على مقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، وبناء على بنود 
اإلعالن بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية باملحكمة الدستورية، قرر 

مكت2 املجلس املوافقة على ترشيح السيد محمد علمي مرشحا وحيدا 

للعضوية باملحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث األول ألعضائها، 

وبناء على كل ذلك نعقد اليوم هذه الجلسة.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

قبل الشروع في عملية التصويت، أذكر بأنه يتعين وضع الورقة التي 

تحمل إسم املرشح في الغالف، ولهذه الغاية كما ترون تم تخصيص 

أربعة معازل، وقبل الشروع في عملية التصويت أطل2 التحاق عضوين 

من املجلس بمكت2 التصويت، واحد من املعارضة وواحد من األغلبية.

واآلن أعطي الكلمة ألمينة املجلس قبل أن أستجي2 لطل2 السيد 

عبد  النائ2  للسيد  عفوا،  أخطأت  أنا  عفوا،  عفوا،  النائ2  األمين، 

اللطيف وهبي لكم الكلمة.

فلنائ2 فلسيد عبد فللطيف وهبي )نقطة نظام(:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

فلسادة رؤساء فلف5ق،

بين  اللغوي  الخطأ  الرئيس على  السيد  أشكركم  أنا  الحقيقة  في 
األمين والنائ2، وكيفما كان الحال فيشرفني أن أكون نائبا عن األصالة 
واملعاصرة ويشرفني أن أكون أمينها العام وهو عظيم، وأشكر كل من 
هنأني من اإلخوة في األحزاب األخرى واإلخوة من السادة النواب، وكم 

هو رائع وعظيم أن يكون اإلنسان أمينا عاما لهذا الحزب.

الرئيس، أريد أن أتطرق لهذا املوضوع، ألنني  لي السيد  اسمحوا 
عشت هذا املوضوع ويتذكر بعض اإلخوة النواب أننا كنا في مكت2 
املجلس السابق برئاسة فضيلة السيد الرئيس رشيد الطالبي العلمي، 
املحكمة  بأن  وقلنا  الجميع،  ويتذكر  الفرق  رؤساء  بين  نقاشا  وكان 
الدستورية يج2 أن يكون فيها نوعا من اإلنصاف الدستوري واإلنصاف 
السيا�ضي الحزبي، وقررنا آنذاك وأنا كنت نائبا للرئيس أن يكون ممثلي 
األحزاب لكل حزب آنذاك ثالثة في مجلس النواب وثالثة في مجلس 
املستشارين، وحينما قمنا بعملية اإلحصاء كان هناك حزبين لم يكونا 
ممثلين في املحكمة الدستورية وهو الحزب املحترم التقدم واإلشتراكية 
الذي يعزز املعارضة وحزب اإلتحاد الدستوري عضو األغلبية، ولكننا 
قلنا أنه سنعطيهم الفرصة في الدورة املقبلة، واآلن وقد ق�ضى حزب 
اإلتحاد اإلشتراكي دورته، على كل كنا نتمنى أن نعطي الفرصة لهذين 
الحزبين ليكونا..، كان السؤال أن حزب اإلتحاد الدستوري جزء من 
حزب آخر، قلنا هذا في مجلس النواب، عفوا الفريق عفوا، وغادي 
يكون حزب كاع على شنو هي فريق، وفي املستقبل أو سيكون في مجلس 
ترشيحهما  يقدما  لم  الحزبين  ولكن كال  أخرى،  املستشارين وضعية 
أرجوكم  الحال  كان  وكيفما  الحال،  كان  كيفما  علمي،  إلى  بلغ  كما 
السيد الرئيس أن تسجلوا في املحضر أن اإلنصاف وتمثيلية املحكمة 
الدستورية بين جميع األحزاب املغربية أن تكون ممثلة ليكون هناك نوع 
من التعددية السياسية والحضور الحزبي املختلف األنواع والتوجهات 
داخل املحكمة الدستورية، بما فيه فيدرالية اليسار، وبما فيه حزب 
التقدم واالشتراكية مستقبال، وبما فيه اإلتحاد الدستوري وغير ذلك 
من األحزاب، وغير ذلك من األحزاب األخرى، وأتمنى مستقبال أن يؤخذ 
هذا بعين االعتبار، أما نحن في حزب األصالة واملعاصرة، فنظرا لهذه 
الوضعية القانونية، فقد قررنا أن نصوت على هذا املرشح، مادام هذا 

هو الحل املوجود بين أيدينا، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد النائ2، نائ2 من املعارضة ونائ2 من األغلبية هل تم 
تعيين؟ انتما في نفس املنطقة، فالكلمة ألمينة املجلس للمناداة على 

السيدات والسادة النواب لإلدالء بأصواتهم.
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فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

شك5ف لكم فلسيد فل5ئيس،

السيد النائ2 سليمان العمراني؛

السيد النائ2 عبد العزيز عماري؛

السيد النائ2 محمد الحمداوي؛

السيد النائ2 محمد الزويتن؛

السيد النائ2 عبد هللا بووانو؛

السيد النائ2 إدريس األزمي اإلدري�ضي؛

السيد النائ2 أبو زيد املقرئ اإلدري�ضي؛

السيد النائ2 محمد العربي بلقايد؛

السيد النائ2 عبد الصمد حيكر؛

فلسيد فل5ئيس:

التوقيع إلى جان2 األسماء، ال بد من التوقيع.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 عبد املجيد جوبيج؛

السيد النائ2 أحمد جدار؛

السيد النائ2 عبد املجيد آيت العديلة؛

السيدة النائبة آمنة ماء العينين؛

السيد النائ2 رشيد القبيل؛

السيد النائ2 عبد اللطيف الناصري؛

فلسيد فل5ئيس:

السيدات والسادة النواب، �ضيء ما من الهدوء لتمر عملية التصويت 
بكيفية سليمة، ما ينزلوا إال من سمع إسمه، السيدات والسادة النواب 
شوية ديال اإلنظباط، تيخصكم انتما نمودجيين في اإلنظباط، ولكن 

ما شاء هللا.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 عبد اللطيف رشيد؛

السيد النائ2 عبد الحق الناجحي؛

السيد السيد النائ2 محمد بوشنيف؛

السيد النائ2 حسن الحارس؛

فلسيد فل5ئيس:

شيئا ما من اإلنظباط من فضلكم السيدات والسادة النواب راه 
هاد اإلزدحام غير سليم، غير سليم.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 عبد اللطيف ابن يعقوب؛

السيد النائ2 يوسف غربي؛

السيد النائ2 موح رجدالي؛

السيدة النائبة عزوها العراك؛

السيد النائ2 مصطفى إبراهيمي؛

السيد النائ2 أحمد صدقي؛

فلسيد فل5ئيس:

السيدات والسادة النواب رفقا بأعضاء مكت2 التصويت.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 محمد لشكر؛

السيد النائ2 رمضان بوعشرة؛

السيد النائ2 أحمد أدراق؛

فلسيد فل5ئيس:

...سعاد عندك تصويت استباقي، سعاد الزايدي عندها تصويت 
استباقي هي.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 محمد أوريش؛

السيدة النائبة سعاد بولعيش الحجراوي؛

فلسيد فل5ئيس:

البد من التوقيع أمام اإلسم، شوية ديال الراحة البيولوجية.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 محمد خيي؛

السيد النائ2 عمر فا�ضي فهري؛

السيد النائ2 إدريس صقلي عدوي؛

السيد النائ2 خالد البوقرعي؛
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السيد النائ2 جمال املسعودي؛

السيد النائ2 يونس بن سليمان؛

السيد النائ2 إدريس الثمري؛

السيد النائ2 محمد العثماني؛

السيد النائ2 مراد لكورش؛

السيد النائ2 بلعيد أعلوالل؛

السيد النائ2 محمد صديقي؛

السيد النائ2 سمير عبد املولى؛

السيد النائ2 محمد يوسف؛

السيد النائ2 مصطفى الحيا؛

السيد النائ2 محمد معايط؛

السيد النائ2 جواد عراقي؛

السيد النائ2 الفاطمي الرميد؛

السيد النائ2 محمد بنجلول؛

السيد النائ2 عبد الرحيم القراع؛

السيد النائ2 عبد العزيز لعايض؛

السيد النائ2 سيدي حسن البحراوي؛

السيد النائ2 محمد الحفياني؛

السيد النائ2 أحمد الهيقي؛

السيد النائ2 محمد مرزوق؛

السيد النائ2 خاليد تيكوكين؛

السيد النائ2 بوعبيد لبيدة؛

السيد النائ2 الشرقي الغلمي؛

السيد النائ2 عبد هللا هناوي؛

فلسيد فل5ئيس:

نعملو واحد شوية ديال الراحة لبيولوجية. البد من التوقيع أمام 
اإلسم.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 لحسن واعري؛

السيد النائ2 عمر أحمين؛

السيد النائ2 السعيد الصادق؛

السيد النائ2 صالح املالوكي؛

السيد النائ2 اسماعيل شوكري؛

السيد النائ2 عبد الجليل مسكين؛

السيد النائ2 مصطفى الكردي؛

السيد النائ2 إبراهيم بوغضن؛

السيد النائ2 محمد قروق؛

السيد النائ2 عبد الواحد بوحرشة؛

السيد النائ2 محمد الحارثي؛

السيد النائ2 إدريس مسكين؛

السيد النائ2 أحمد رشيدي؛

السيد النائ2 نور الدين قشيبل؛

السيد النائ2 موالي البشير طوبا؛

السيد النائ2 محمد توفلة؛

السيد النائ2 يوسف آيت الحاج لحسن؛

السيد النائ2 حسن عديلي؛

السيد النائ2 عبد الخاليد البصري؛

السيد النائ2 عبد اللطيف العيدي؛

السيد النائ2 مولود مهرية؛

النائ2 السيد حمزة الصوفي؛

السيد النائ2 عبد هللا هامل؛

السيد النائ2 فاروق الطاهري؛

السيد النائ2 املصطفى القوري؛

السيد النائ2 مصطفى الزيتي؛

السيد النائ2 إبراهيم الضعيف؛

السيد النائ2 عالي الرزمة؛

فلسيد فل5ئيس:

التوقيع أمام األسماء.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيدة النائبة مجدة بنعربية؛

السيدة النائبة بثينة قروري؛
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السيدة النائبة ميمونة افتاتي؛

السيدة النائبة سعاد زخنيني؛

السيدة النائبة سعاد لعماري؛

السيدة النائبة إشراق البويسفي؛

السيدة النائبة نجية لطفي؛

السيدة النائبة مريمة بوجمعة؛

فلسيد فل5ئيس:

الحرص الحرص على التوقيع أمام االسم.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيدة النائبة خديجة شامي؛

السيدة النائبة أسماء الناصفي؛

السيدة النائبة ناعمة بهيش؛

السيدة النائبة نزهة اليزيدي؛

السيدة النائبة منينة مودن؛

السيدة النائبة حياة سكيحيل؛

السيدة النائبة فاطمة أهل تكرور؛

السيدة النائبة أمينة فوزي زيزي؛

السيدة النائبة فاتحة شوباني؛

السيدة النائبة عائشة إيدبوش؛

السيد النائ2 محمد الطويل؛

السيدة النائبة لبنى الكحلي؛

السيد النائ2 محمود إمري؛

السيد النائ2 نوفل الناصري؛

السيدة النائبة إيمان اليعقوبي؛

السيد النائ2 محسن موفيدي؛

السيد النائ2 إبراهيم الشويخ؛

السيد النائ2 ر�ضى بوكمازي؛

السيد النائ2 الحسين أحريش؛

السيد النائ2 نجي2 البقالي؛

السيد النائ2 حسن برود؛

السيد النائ2 عبد هللا مو�ضى؛

السيد النائ2 عز العرب حليمي؛

السيد النائ2 محمد الحرفاوي؛

السيد النائ2 محمد عبد الحق؛

السيد النائ2 عبد اللطيف بروحو؛

السيد النائ2 نور الدين قربال؛

السيد النائ2 عزيز بنبراهيم؛

السيد النائ2 محمد إدعمار؛

السيد النائ2 محمد الصديق؛

السيد النائ2 عبد الفتاح العوني؛

السيد النائ2 سيدي إبراهيم الجماني؛

السيد النائ2 رشيد العبدي؛

السيد النائ2 محمد بنعطية؛

السيد النائ2 محمد الهاللي؛

السيد النائ2 محمد اشرورو؛

السيد النائ2 رحو الهيلع؛

السيد النائ2 فوزي الشعبي؛

السيد النائ2 السعد ابن زروال؛

السيد النائ2 سعيد الناصري؛

السيد النائ2 محمد التويمي بن جلون؛

السيد النائ2 عادل البيطار؛

السيد النائ2 عبد القادر بودراع؛

السيد النائ2 عبد الحق الشفيق؛

السيد النائ2 أحمد بريجة؛

السيد النائ2 محمد اجبيل؛

السيد النائ2 عبد الكريم شكري؛

السيد النائ2 صالح الدين أبو الغالي؛

السيد النائ2 الطاهر بيمزاغ؛

السيد النائ2 هشام هرامي؛

السيد النائ2 نور الدين البي�ضي؛

السيد النائ2 عبد الحكيم سجدة؛
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السيد النائ2 بوشعي2 عمار؛

السيد النائ2 عبد الغني مخداد؛

السيد النائ2 عدي بوعرفة؛

السيد النائ2 ردوان غانم؛

السيد النائ2 إسماعيل ملاوي؛

السيد النائ2 جواد الناصري؛

السيد النائ2 حسن بوركالن؛

السيد النائ2 سعيد الضور؛

السيد النائ2 عبد اللطيف وهبي؛

السيد النائ2 محمد الحموتي؛

السيد النائ2 عمر الزراد؛

السيد النائ2 فؤاد العماري؛

السيد النائ2 رضوان النوينو؛

السيد النائ2 نور الدين الهرو�ضي؛

السيدة النائبة أمال بوكير،

السيد النائ2 توفيق امليموني؛

السيد النائ2 وئام املحر�ضي،

السيد النائ2 خالد املنصوري؛

السيد النائ2 حليم فؤاد؛

السيد النائ2 بدر التوامي؛

السيد النائ2 إبراهيم املوحي؛

السيد النائ2 عبد الهادي الشريكة؛

السيد النائ2 عزيز اللبار؛

السيد النائ2 جواد الدواحي؛

السيد النائ2 أحمد شوكي؛

السيد النائ2 عبد الواحد املسعودي؛

السيد النائ2 عبد اللطيف الفويقر؛

السيد النائ2 محمد الحجيرة؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء املنصوري؛

السيدة النائبة جميلة عفيف؛

السيد النائ2 عمر خفيف؛

السيد النائ2 موالي هشام املهاجري؛

السيد النائ2 محمد كمال العراقي؛

السيد النائ2 عبد الرحيم واعمرو؛

السيد النائ2 عبد الرزاق الورزازي؛

السيدة النائبة أسماء الشعبي؛

السيد النائ2 عبد اللطيف الزعيم؛

السيد النائ2 محمد كاريم؛

السيد النائ2 يوسف الرويجل؛

السيد النائ2 مصطفى توتو؛

السيد النائ2 محمد ابراهيمي؛

السيد النائ2 إدريس أوقمني؛

السيد النائ2 سليمان حوليش؛

السيد النائ2 فؤاد الدرقاوي؛

السيد النائ2 سيدي محمد سالم الجماني؛

السيد النائ2 عبد هللا أدبدا؛

السيد النائ2 عبد هللا بيالت؛

السيد النائ2 موالي الزبير حبدي؛

السيد النائ2 رشيد التامك؛

السيد النائ2 عبد هللا أبركي؛

السيد النائ2 محمد بوبكر؛

السيدة النائبة زكية املريني؛

السيدة النائبة بديعة الفياللي؛

السيدة النائبة فاطمة السعدي؛

السيدة النائبة فاطمة الطو�ضي؛

السيدة النائبة عائشة آيت حدو؛

السيدة النائبة مالكة خليل؛

السيدة النائبة حياة بوفراشن؛

السيدة النائبة مريم عالمي؛

السيدة النائبة عزيزة الشكاف؛

السيدة النائبة تورية فراج؛

السيدة النائبة مباركة صفا؛
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السيدة النائبة غيتة آيت بن املدني؛

السيدة النائبة لطيفة الحمود؛

السيدة النائبة حياة املشفوع؛

السيدة النائبة غيثة بدرون؛

السيدة النائبة أمال عربوش؛

السيدة النائبة زهور الوهابي؛

السيدة النائبة مونى اشريط؛

السيدة النائبة مريم وحساة؛

السيدة النائبة عائشة فرح؛

السيدة النائبة ابتسام عزاوي؛

السيد النائ2 عمرو ودي؛

السيد النائ2 محمد أبدرار؛

السيد النائ2 محمد غيات؛

السيد النائ2 هشام صابري؛

السيد النائ2 بلقاسم مير؛

السيد النائ2 محمد البرني�ضي؛

السيد النائ2 حسين آيت اولحيان؛

السيد النائ2 عبد الحق فائق،

السيد النائ2 عبد اللطيف مدني؛

السيد النائ2 محمد عبو؛

السيد النائ2 محمد بوهدود بودالل؛

السيد النائ2 نور الدين األزرق؛

السيد النائ2 حسن بنعمرو؛

السيدة النائ2 حسن عكاشة؛

السيد النائ2 صابر الكياف؛

السيد النائ2 بدر طاهري؛

السيد النائ2 حسن الفياللي؛

السيد النائ2 مصطفى تاضومانت؛

السيد النائ2 عبد هللا البوكيلي؛

السيد النائ2 جواد غري2؛

السيد النائ2 موالي مصطفى العمري؛

السيد النائ2 حماد آيت باها؛

السيد النائ2 سعيد شبعتو؛

السيد النائ2 عبد القادر قنديل؛

السيد النائ2 حميد العر�ضي؛

السيد النائ2 املصطفى الرداد؛

السيد النائ2 رشيد الفايق؛

السيد النائ2 توفيق كميل؛

السيد النائ2 عبد هللا غازي؛

السيد النائ2 عدي خزو؛

السيد النائ2 عبد هللا املسعودي؛

السيد النائ2 بوسلهام الديش؛

السيد النائ2 إيدار أنجار؛

السيدة النائبة نوال املتوكل؛

السيدة النائبة سورية أهل حماد؛

السيدة النائبة نعيمة زيدان؛

السيدة النائبة أسماء اغاللو؛

السيدة النائبة وفاء البقالي؛

السيدة النائبة سمية وعالل؛

السيد النائ2 مصطفى بايتاس؛

السيد النائ2 كمال العمري؛

السيد النائ2 خالد الشناق؛

السيد النائ2 بلعسال شاوي؛

السيد النائ2 محمد جودار؛

السيد النائ2 محمد الزموري؛

السيد النائ2 محمد زكراني؛

السيد النائ2 حسن عاريف؛

السيد النائ2 عبد الرحمان حرفي؛

السيد النائ2 مولود بركايو؛

السيد النائ2 كريم شاوي؛

السيد النائ2 املصطفى الزهواني؛

السيد النائ2 محمد ناصر؛
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السيد النائ2 ياسين الرا�ضي؛

السيد النائ2 هاشم أمين الشفيق؛

السيد النائ2 عبد العزيز الوادكي؛

السيد النائ2 موالي عبد هللا العلوي؛

السيدة النائبة خديجة الزياني؛

السيدة النائبة غزالن مرزوقي؛

السيد النائ2 هاجر املسقي؛

السيد النائ2 التهامي املسقي؛

السيد النائ2 عبد الرزاق نايت إدبو؛

السيد النائ2 عبد الصمد عرشان؛

السيد النائ2 محمد أمغار؛

السيد النائ2 مصطفى البكوري؛

السيد النائ2 عبد الودود خربوش؛

السيد النائ2 عبد الحق مهدب؛

السيد النائ2 العباس الومغاري؛

السيد النائ2 موالي عبد الرحمان أبليال؛

السيد النائ2 محمد الوالف؛

السيد النائ2 مصطفى مشارك؛

السيد النائ2 مصطفى سالمة؛

السيد النائ2 أحمد املرابط السو�ضي؛

فلسيد فل5ئيس:

Une petite pose إيال اسمحتي عزوها.

وصلنا االستقالل ياله تفضلي.

فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

السيد النائ2 حميد شباط؛

السيد النائ2 نور الدين مضيان؛

السيد النائ2 موالي حمدي ولد الرشيد؛

السيد النائ2 عبد الواحد األنصاري؛

السيد النائ2 السالك بولون؛

السيد النائ2 امبارك الطرمونية؛

السيد النائ2 عبد الرحمان خيير؛

السيد النائ2 عبد العزيز لشه2؛

السيد النائ2 سيدي حمد الشيكر؛

السيد النائ2 محمد إد مو�ضى؛

السيد النائ2 نور الدين رفيق؛

السيد النائ2 هشام سعنان؛

السيد النائ2 عبد العزيز أبا؛

السيد النائ2 محمد بلحسان؛

السيد النائ2 عالل العمراوي؛

السيد النائ2 إسماعيل البقالي؛

السيد النائ2 محمد الحافظ؛

السيد النائ2 لحسن حداد؛

السيد النائ2 محمد البكاوي؛

السيد النائ2 ياسين دغو؛

السيد النائ2 إدريس جدي؛

السيد النائ2 الكبير قادة؛

السيد النائ2 محمد بودس؛

السيد النائ2 يوسف حدهم؛

السيد النائ2 الحسين أزكاغ؛

السيد النائ2 الحسين بوزحاي؛

السيد النائ2 عبد الغني جناح؛

السيد النائ2 أحمد التومي؛

السيد النائ2 صالح أوغبال؛

السيد النائ2 املفضل الطاهري؛

السيدة النائبة سعيدة آيت بوعلي؛

السيدة النائبة عزيزة أبا؛

السيدة النائبة عبلة بوزكري؛

السيدة النائبة إيمان بن ربيعة؛

السيدة النائبة خديجة رضواني؛

السيدة النائبة منيرة الرحوي؛

السيدة النائبة رفيعة املنصوري؛
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السيد النائ2 الشيخ ميارة؛

السيد النائ2 عمر عبا�ضي؛

السيد النائ2 نوفل شباط؛

السيد النائ2 عبد املجيد الفا�ضي الفهري؛

السيد النائ2 عمر حجيرة؛

السيد النائ2 طارق قديري؛

السيدة النائبة زين2 قيوح؛

السيد النائ2 سعيد أمسكان؛

السيد النائ2 محمد فضيلي؛

السيد النائ2 عبد الرحمان العمري؛

السيد النائ2 حسن العنصر؛

السيد النائ2 عبد العزيز كوسكوس؛

السيد النائ2 محمد والزين؛

السيد النائ2 لحسن السكوري؛

السيد النائ2 عبد القادر البريكي؛

السيد النائ2 محمد لحموش؛

السيد النائ2 محمد مبديع؛

السيد النائ2 رشيد بن الدريوش؛

السيد النائ2 عادل السباعي؛

السيد النائ2 محمد األمين ديدي؛

السيد النائ2 املصطفى املخنتر؛

السيد النائ2 سعيد التدالوي؛

السيدة النائبة ليلى أحكيم؛

السيدة النائبة حكيمة بل قساوي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه؛

السيدة النائبة لبنى طاهري؛

السيدة النائبة غيثة الحاتمي؛

السيد النائ2 عبد الحكيم األحمدي؛

السيد النائ2 كمال لعفو؛

السيد النائ2 عبد السالم اليوسفي؛

السيد النائ2 لحسن آيت إيشو؛

السيد النائ2 محمد السيمو؛

السيد النائ2 عبد الواحد الرا�ضي؛

السيد النائ2 لحبي2 املالكي؛

السيد النائ2 ادريس الشطيبي؛

السيد النائ2 الشرقاوي الزنايدي؛

السيد النائ2 محمد املالحي؛

السيد النائ2 محمد مالل؛

السيد النائ2 البهلول رشيد؛

السيد النائ2 نبيل صبري؛

السيد النائ2 محمد الزهراوي؛

السيد النائ2 حامدي واي�ضي؛

السيد النائ2 محمد الحبي2 نازومي؛

السيد النائ2 عبد الفتاح اهل مكي؛

السيد النائ2 محمد أحويط؛

السيدة النائبة ابتسام مراس؛

السيدة النائبة السعدية بنسهلي؛

السيدة النائبة فتيحة سداس؛

السيدة النائبة مينة الطالبي؛

السيد النائ2 شقران أمام؛

السيدة النائبة حنان رحاب؛

السيد النائ2 محمد أبركان؛

السيد النائ2 سعيد بعزيز؛

السيد النائ2 الحبي2 الحسيني؛

السيد النائ2 محمد العربي أحنين؛

السيد النائ2 عبد هللا اإلدري�ضي البوزيدي؛

السيد النائ2 أحمد الغزوي؛

السيدة النائبة سعاد الزيدي؛

السيد النائ2 سعيد انميلي؛

السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات؛

السيد النائ2 سعيد آيت ادبعلي؛

السيد النائ2 جمال بن شقرون كريمي؛
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السيدة النائبة تورية الصقلي؛

السيدة النائبة عائشة البلق؛

السيد النائ2 رشيد حموني؛

السيد النائ2 سعيد الزيدي؛

السيد النائ2 عمر بالفريج؛

السيد النائ2 مصطفى شناوي؛

فلسيد فل5ئيس:

دبا عاد الجراحة. السيد الرئيس، ال�ضي عبد هللا أمامي في بعض 

املقاعد وزراء األمس ووزراء الغد بالطبع وأنتم تستحقون ذلك.

النتائج النهائية السيدات والسادة النواب:

عدد فملصوتين: 293

فمللغاة: 9.

فملصوتون بنعم: 282.

لذلك، ننهئ األستاذ محمد علمي، وشكرا للسيدات والسادة النواب 

جميعا على مشاركتهم ومساهمتهم، وشكرا ملن سهروا تقنيا على عملية 

التصويت، راعت فلجلسة.شكرا.
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محض5 فلجلسة فلتاسعة بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 16 جمادى الثانية1441 )11فبراير 2020(.

فل5ئاسة: السيد الحبي2 املالكي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعة وثالثة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة 
مساء والدقيقة التاسعة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  فألعمال:   دول 
التالية:

مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق باملجلس الوطني  .•
للغات والثقافة املغربية، في قراءة موالية له؛

مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15،  .•
القا�ضي بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس؛

70.17 بإعادة تنظيم املركز السينمائي  مشروع قانون رقم  .•
الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي، 

السينماتوغرافية في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني؛ .•

مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق العمومية. .•

فلسيد فلحبي2 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس فلجلسة:

أش5ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم،  فل5حمن  هللا  بسم 
فمل5سلين.

فل5سمي  فلناطق  وفل5ياضة،  فلثقااة وفلشباب  فلسيد وزي5 
باسم فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

النواب،  بمجلس  التشريعية  الجلسات  إطار  في  اليوم  نخصص 
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق باملجلس الوطني للغات 
والثقافة املغربية، في قراءة موالية له.

وتتميم  بتغيير   23.19 قانون رقم  الثاني يخص مشروع  املشروع 
محمد  الوطني  املسرح  تنظيم  بإعادة  القا�ضي   ،51.15 رقم  القانون 

الخامس.

املشروع الثالث مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم املركز 
بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي،  السينمائي 

الصناعة السينماتوغرافية في قراءة ثانية له.

املشروع الرابع مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

واملشروع األخير مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق 
العمومية.

يتعلق   04.16 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة  إلى  نمر 
الكلمة  له،  ثالثة  في قراءة  املغربية  للغات والثقافة  الوطني  باملجلس 

للسيد الوزير تفضل. تفضل السيد الرئيس.

)نقطة  فلح5كي  فلف5يق  رئيس  مبديع  فلسيد محمد  فلنائ2 
نظام(:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

فلسيد فلوزي5،

حض5فت فلسيدفت وفلسادة،

عندي نقطة نظام السيد الرئيس، في الجلسة ديال أمس، تمت 
التالوة ديال السيدات والسادة النواب املتغيبين، كيفما كنا متفقين، 
وجا اإلسم ديال السيد النائ2 ال�ضي السيمو ضمن الئحة املتغيبين 
في الجلسة ديال 12/23 وفي الجلسة ديال 14 يناير، تبين لينا على أن 
إلتزامات مع السيد  ال�ضي السيمو كان متغي2 بعذر،  النائ2  السيد 
عامل في اإلقليم، وافيناكم السيد الرئيس بنسخ من هاد األمور، بغينا 
تصحيح األمر اآلن أو في املستقبل إن شاء هللا، ألن األعذار كاينة واحنا 
مع اإلنضباط ومع تكون األمور واضحة، اللي تغي2 بدون عذر يتلى 
اإلسم ديالو، ولكن في بعض األحيان خاصها تضبط األمور أكثر، كاينين 
السادة النواب اللي عندهم إلتزامات محلية، حتى إيال تغيبوا وكانت 
عندهم أعذار يج2 يتقال ربما يتقال الغياب ولكن يتقال العذر كذلك، 

شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل5ئيس:

سنصحح ذلك بعد اإلطالع على الوثائق املعروضة، شكرا، الكلمة 
للسيد الوزير.

فل5سمي  فلناطق  وفل5ياضة،  فلثقااة وفلشباب  فلسيد وزي5 
باسم فلحكومة:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين.

يشرفني أن أعرض أمامكم مشروع القانون التنظيمي 04.16 املتعلق 
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، استكماال ملسطرة املصادقة 
على هذا املشروع الذي يندرج في إطار تفعيل التوجيهات امللكية السامية 
لتنزيل مقتضيات الدستور، ال سيما الفصل الخامس منه، وكذا في إطار 
التزام اململكة املغربية باملواثيق الدولية التي صادقت عليها والتي تتعلق 
بحماية التراث الثقافي وتنميته واإلعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي وسن 

سياسة ثقافية ناجعة وضمان الحقوق الثقافية.
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والسادة  السيدات  وعناية  بإهتمام  املشروع  هذا  حظي  وقد 
الطويلة  العمل  من خالل ساعات  ترجمته  تمت  ما  وهو  البرملانيين، 
ملناقشته  خصصت  التي  املتعددة  واإلجتماعات  املفيدة  والنقاشات 
وتنقيحه واملصادقة عليه في إطار عمل اللجن البرملانية؛ هذا وقد كانت 
املادة الوحيدة التي بقية للنقاش، املادة 51 من هذا املشروع، وهو 
الفكرة وأغنى هذا املشروع؛ وتم  أغنى  إهتمام ونقاش،  أثار  موضوع 
التوافق في النهاية على اعتماد الصيغة التي صادق عليها مجلسكم املوقر 

في قراءته الثانية للمشروع.

املناسبة  بهذه  يفوتني  ال  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
أن أنوه بالعمل الجاد واملثمر والجهود التي بذلتموها من أجل تجويد 
وتقويم هذا املشروع املعروض أمامكم، والذي يمثل إطارا مرجعيا وقوة 

اقتراحية في مجال اللغات والثقافات، شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املوافقون 
على يساري املادة 51 تيظهر لي عرفت نقرا.

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته في قراءة موالية 
له:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق 
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية في قراءة موالية له.

نمر إلى مناقشة مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون 
الخامس،  الوطني محمد  بإعادة تنظيم املسرح  القا�ضي   51.15 رقم 

الكلمة للسيد الوزير.

فلثقااة وفلشباب وفل5ياضة،  فلسيد فلحسن عبيابة، وزي5 
فلناطق فل5سمي باسم فلحكومة:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

أيها فلسادة وفلسيدفت، فلسادة فلنوفب وفلنائبات فملحتبمين،

يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر مشروع رقم 23.19 بتغيير 
وتتميم القانون 51.15 بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس، 

وذلك بعد أن تمت مناقشته واملصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة 
وتنقيح  دراسة  في  محمودة  جهودا  أعضاؤها  بدل  التي  واإلتصال 
تترجم تكامل وتعاون السلطتين  هذا املشروع املعروض، وهي جهود 

التنفيذية والتشريعية لتحقيق املصالح العليا لبالدنا.

وكما تعلمون فإن املسرح الوطني محمد الخامس املحدث 1993 
رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  بموج2  عمومية  كمؤسسة 
1.72.2093 بتاريخ 18 محرم 1393 و22 فبراير 1973 وكما أعيد تنظيمه 
بموج2 القانون رقم 51.15 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 1.16.101 
)20 يوليوز 2016( وقد كان وال يزال فضاء مفتوحا تعرض وتنظم فيه 
مجموعة كبيرة من العروض واألنشطة واملواه2، مما يجعل من هذا 
تعدد  بفضل  أكسبه  مما  والجمهور،  املبدعين  إلتقاء  نقطة  الفضاء 
وتنوع األنشطة والعروض التي استضافها سمعة وإشعاعا كبيرا على 

املستوى الوطني والدولي.

ونظرا لتشييد مجموعة من املسارح الكبرى عبر التراب الوطني ووجود 
مسارح أخرى على وشك اإلنتهاء من أشغال بنائها وباملعايير املعمول بها 
دوليا، والتي يرعاها صاح2 الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، 
كاملسرحين الكبيرين بكل من الدار البيضاء والرباط، وتفعيال لورش 
الجهوية املتقدمة التي إنخرطت بالدنا في تنزيلها بمختلف املجاالت، كان 
من الضروري إعادة النظر في القانون املنظم للمسرح الوطني محمد 
الخامس واملشار إليه، وعلى وجه الخصوص تعديل تسميته لتصبح 
مسرح محمد الخامس دون أن يمس ذلك بأي حال من األحوال املكانة 
والرمزية التاريخية والثقافية العريقة لهذه املؤسسة الرائدة التي نطمح 
إلى تطويرها لتواك2 املستجدات الثقافية والفنية على الساحة الوطنية 
والدولية، وهكذا جاء مشروع القانون الذي نحن بصدد عرضه عليكم 
على  وجوهرية  منها شكلية  بتعديالت جزء  عليه  املصادقة  أجل  من 

القانون 51.15.

أيها السيدات والسادة، مما ال شك فيه إن مناقشتكم وإغناؤكم 
في  وأمثل  أفضل  إنجاز  أجل  من  لنا  معين  خير  تمثل  املشروع  لهذا 
مؤسساتنا الثقافية وفي تشريعنا ونصوصنا القانونية، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا، السيد الوزير يتمرس، أشكر بإسمكم جميعا السيد النائ2 
محسن موفيدي مقرر لجنة التعليم والثقافة واإلتصال.

نمر اآلن إلى عملية التصويت، املادة..، السيد الرئيس، لكم الكلمة 
السيد الرئيس.

فلنائ2 فلسيد محمد أبدرفر رئيس ا5يق فالصالة وفملعاص5ة 
)نقطة نظام(:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،
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واخا  الحكومة،  مع  تعاونه  في  واملعاصرة  األصالة  فريق  كعادته 
التعديالت غادي نسحبوهم  فاحنا  كتعاونش مرة مرة،  ما  الحكومة 

شكرا، سح2 التعديالت.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا، فمطلوب من السيد الوزير تبليغ السيد رئيس الحكومة على 
روح التعاون ديال املعارض.

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت:

السيد الرئيس، شكرا مرة أخرى على تعاونكم.

أعرض املادة 2 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 3 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 172

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم 
محمد  الوطني  املسرح  تنظيم  بإعادة  القا�ضي   51.15 رقم  القانون 

الخامس.

نمر إلى املشروع الثالث متعلق بمشروع قانون رقم 70.17 بإعادة 
املتعلق   20.99 القانون رقم  املغربي وبتغيير  السينمائي  املركز  تنظيم 
بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية في قراءة ثانية له، الكلمة للسيد 

الوزير.

فلثقااة وفلشباب وفل5ياضة،  فلسيد فلحسن عبيابة، وزي5 
فلناطق فل5سمي باسم فلحكومة:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

املركز  تنظيم  بإعادة   70.17 رقم  القانون  مشروع  يستند 
السينوغرافي املغربي وذلك بتغيير القانون رقم 20.99 املتعلق بالتنظيم 
الصناعات السينماتوغرافية الذي أعرض أمام مجلسكم املوقر اليوم 

وفق املرجعيات التالية:

دستور اململكة وال سيما في فصله 25 و26 الذي ينصان على أن 
بالتوالي على كفالة حرية الفكر والرأي والتعبير وضمان حرية اإلبداع 
والنشر والعرض في مجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني، وعلى 
في  والفني وتطويره  الثقافي  اإلبداع  لتنمية  العمومية  السلطات  دعم 

مجاالت مختلفة وتنظيمه بكيفية ديمقراطية وبينية منضبطة؛

الرسالة امللكية املوجهة للمناظرة الوطنية للسينما في 16 أكتوبر 
2012 التي شددت على صيانة املكتسبات املسجلة في القطاع السينمائي 

وتوفير املزيد من أسباب تطويره وإنمائه؛

للمركز  املنظم  القانون  الذي نص على تطوير  الحكومي  البرنامج 
السينمائي املغربي وقانون الصناعات السينمائية.

ويأتي هذا املشروع ليشمل املهام الجديدة للمركز، وذلك للرفع من 
مردودية هذه املؤسسة والدفع بها نحو مزيد من التنظيم واإلحترافية 
تغيير  إلى  املشروع  يهدف  كما  السريع؛  التكنولوجي  التطور  ملواكبة 
القانون املتعلق بتنظيم الصناعات السينماتوغرافية، ال سيما املادة 7 
املتعلقة بكيفية منح املركز رخص التصوير لكل شريط منهي أو إنتاج 

سمعي بصري كيفما كان حجمه وعمله.

ويضم هذا املشروع أيضا 7 أبواب تتمحور حول إرساء مهام جديدة 
تدخل  نطاق  وتحديد  البصري،  السمعي  اإلنتاج  مجال  في  وال سيما 
واملالية  اإلدارية  وامليكانيزمات  الجيدة  الحكامة  آليات  من  وتمكينه 

الكفيلة بإنجاحه وبلوغ غايته.

وهكذا فإن املركز السينمائي املغربي يضطلع ب31 مهمة تتوزع على 
8 مجاالت، كما حددها املشروع أيضا في أجهزة إدارية وتسيير، حيث 
كات2 عام وحدد  اإلداري ويسيره مدير ومساعد  املجلس  املركز  يدير 

املشروع كذلك إلتزامات أخرى.

املتعلق   20.99 رقم  القانون  لتغيير  السابع  الباب  هذا وخصص 
بتنظيم الصناعات السينمائية وكذلك لنسخه أحكام املادة 7 وتعويضها 
بأحكام أخرى تتعلق بتسليم مدير املركز املغربي لرخص التصوير شريطة 
لكل إنتاج منهي أو إنتاج سمعي بصري دون اإلخالل بالرخص اإلدارية 
أخرى، كما تتعلق األحكام بمكونات امللف، طل2 الترخيص وإجراءات 

تعديل الربط واستثناء أعمال التصوير املعلوم.

وقد تقدمت الحكومة بتعديل يهم املادة 3 من البند الخامس وذلك 
بإضافة عبارة »وتستثنى الشركات الوطنية لإلتصال السمعي البصري 
األعمال  إنتاج  »مراقبة  كالتالي:  الفقرة  لتصبح  الخامس«  البند  إلى 
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السمعية البصرية املعّدة للعرض على أّية دعامة حالية أو مستقبلية 
وكيفما كانت طبيعة دعامة البث النهائي وتستثنى الشركات الوطنية 

لإلتصال السمعي البصري«.

وبهذه املناسبة أشكر اإلخوان في املعارضة، وأشكر كذلك كل من 
ساهم من قري2 أو من بعيد وخصوصا نواب لجنة التعليم والثقافة 
حيث تحدثنا عن إزالة كلمة وطني لكن اللقاء كان وطنيا متميزا بامتياز، 

وشكرا.

فلسيد فل5ئيس:

الرحمان  عبد  النائ2  للسيد  كذلك  الوزير، شكرا  السيد  شكرا 
إلى عملية  التعليم والثقافة واإلتصال. نمر اآلن  العمري مقرر لجنة 

التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

لكم  الكلمة  الحكومة  تعديل من طرف  3..، هناك  املادة  أعرض 
السيد الوزير، املادة 3 إذا ارتأيتم البقاء على تقديم التعديل تفضل 

لكم الكلمة لتقديم التعديل.

فلثقااة وفلشباب وفل5ياضة،  فلسيد فلحسن عبيابة، وزي5 
فلناطق فل5سمي باسم فلحكومة:

باإلنتاج السمعي  السينمائي املغربي مؤسسة خاصة  طبعا املركز 
جهات  ومع  الخاص  القطاع  مع  تتعامل  أنها  املؤكد  ومن  البصري، 
أجنبية، فالبد وحتما أن ترخص لكل من يقوم بتصوير األفالم أو اإلنتاج 
وطنية  لكن شركات  مفروض،  أمر  وهذا  باملغرب،  البصري  السمعي 
ومؤسسات وطنية تعمل داخل املغرب ولها مؤسسات أخرى تراقبها 
نستثني  ولذلك  بالترخيص  نطالبها  أو  ندمجها  أن  يمكن  فال  كالهاكا، 
الشركات الوطنية لإلتصال وهذا كيدخل في السياق العام للمنظومة 

اإلعالمية بصفة عامة.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد الوزير،

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 119

املعارضون: 62

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما عدلها املجلس:

املوافقون: 119

املعارضون: 62

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 15 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد،

أعرض مرة أخرى املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 120

املعارضون: 62

املمتنعون: ال أحد

معذرة؛

أعرض املادة األخيرة للتصويت املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءة ثانية له كما عدله 
املجلس:

املوافقون: 120

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 65

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم 
املركز السينمائي املغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 املتعلق بتنظيم 
الصناعة السينماتوغرافية في قراءة ثانية له، شكرا لكم السيد الوزير.

نمر اآلن مرحبا بالسيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، نمر 
اآلن إلى مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، الكلمة 

للسيد الوزير.

وإصالح  وفملالية  فالقتصاد  وزي5  بنشعبون،  محمد  فلسيد 
فإلدفرة:

بسم هللا فل5حمن فل5حيم.

فلسيد فل5ئيس.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون.

أود في البداية التنويه بالفعالية التي عرفتها أشغال لجنة املالية 
مع  البناء  بتعاملها  وكذا  املوقر،  بمجلسكم  اإلقتصادية  والتنمية 
مشروع القانون رقم 15.18 املتعلق بالتمويل التعاوني املعروض على 
حضراتكم، والذي تم تبنيه من طرف اللجنة واسمحوا لي في البداية، 
أن أذكر أن هذا املشروع يندرج ضمن املجهودات الرامية لتسهيل ولوج 
الشباب حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة للتمويل، وذلك للمساهمة 
في خلق فرص الشغل والتنمية اإلقتصادية، وعالقة بهذا املوضوع وكما 
ال يخفى على علمكم فلقد تم وضع برنامج مندمج للدعم والتمويل 
املقاوالتي، تفضل صاح2 الجاللة، بإعطاء انطالقته من خالل ترأس 
جاللته ملراسيم التوقيع على ثالث اتفاقيات، تهم التمويل املقاوالتي 
الجهات،  مستوى  على  املقاوالتية  واملواكبة  الدعم  عملية  وتنسيق 
واإلدماج املالي للساكنة القروية، كما تم البدء في التنزيل الفعلي لهذا 
البرنامج من خالل التوقيع على مجموعة من اإلتفاقيات مع صندوق 
الضمان املركزي واألبناك، تحدد الدعم واملنتجات الجديدة التي تم 

خلقها في هذا اإلطار وكذا آليات اشتغالها.

فلسيدفت فلسادة فلنوفب،

البرنامج  إطار  في  وخصوصا  حاليا  املبذولة  املجهودات  كانت  إذا 

املندمج للدعم والتمويل املقاوالتي تسهم في تسهيل ولوج حاملي املشاريع 
لتطوير  ملحة  هناك حاجة  فإن  البنكي،  للتمويل  الصغار  واملقاولين 
نماذج تمويل بديلة لتكميل العرض الكالسيكي، وعليه فإن مشروع 
القانون الذي بين أيديكم اليوم يعد لبنة أخرى تمكن من تطوير آلية 
تمويل جديدة موجهة باألساس للشباب واملقاوالت الصغيرة انطالقا 

من التجارب الدولية الناجحة في هذا املجال.

القانوني  وقبل التطرق لألهداف املتوخاة من خالل وضع اإلطار 
املنظم ألنشطة التمويل التعاوني، اسمحوا لي أن أقدم بشكل موجز 
تعريفا لهذه اآللية وأهم مميزاتها وتركيبتها العملية، فالتمويل التعاوني 
يعرف عادة بكونه طريقة تمويل يتم من خاللها جمع مبالغ صغيرة من 
األموال بين أعداد كبيرة من األفراد أو هيئات التمويل، وذلك لفائدة 
مشاريع محددة، وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثالثة أصناف: وهي 

القرض واإلستثمار والتبرع.

وترتكز آلية التمويل هذه على تجاوز الوسطاء املاليين التقليديين 
كالبنوك وجمعيات السلفات الصغرى، واستخدام منصات إلكترونية 
للربط املباشر بين حاملي املشاريع واملمولين، مع التركيبة العملية لتقنية 
التمويل التعاوني، فتتبع نهجا سلسا ومبسط مقارنة مع آليات التمويل 
األخرى، وتعتمد باألساس على عرض مذكرة تقديمية للمشروع على 
منصة إلكترونية بعد التأكد من استيفاءات ملجموعة من الشروط 
وتجميع مساهمات املمولين من خاللها، حيث يتم بعد ذلك إبرام عقود 
واملساهمين، وصرف  املشروع  حاملي  بين  إلكترونية  بصفة  التمويل 

مبلغ املجمع لحاملي املشروع.

إلى أن  وفيما يخص الخطوط العريضة ملشروع القانون، فنشير 
هذا املشروع يتكون من 70 مادة تتوزع حس2 7 أبواب، ويؤطر مشروع 

القانون بالخصوص:

أوال: وضع نظام خاص بشركات التمويل التعاوني املكلفة بإنشاء 
وتسيير منصات التمويل هذه، ويحدد بالخصوص إجراءات وكيفيات 
وإلتزامات  التعاوني،  التمويل  شركة  مهام  ومزاولة  وإعتماد  تأسيس 
الشركة املسيرة وقواعد إشتغالها واملقتضيات املؤطرة لتسيير منصات 

التمويل التعاوني وتصنيفها؛

ثانيا: تحديد مهام باقي املتدخلين في عملية التمويل التعاوني وال 
سيما املؤسسة املاسكة للحسابات ومراقبي الحسابات؛

تحدد  التعاوني وخصوصا من خالل  التمويل  تأطير عملية  ثالثا: 
آليات وشروط عرض املشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد 
مشروع  لكل  تجميعها  املسموح  املبالغ  وسقف  إحترامها  ينبغي  التي 
ولدى كل مساهم وشروط وكيفية إبرام عقود التمويل وكذا الشروط 
الخاصة بكل صنف من عملية التمويل التعاوني سواء كان إستثمارا، 

قرضا أو تبرعا.

رابعا: تحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني حيث تخضع 
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هذه الشركات املسيرة للمنصات التمويل التعاوني من فئتي القرض 
والتبرع ملراقبة بنك املغرب، وتلك املسيرة ملنصات التمويل التعاوني من 

فئة اإلستثمار ملراقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل.

املتعلق   15.18 القانون  مشروع  بها  جاء  التي  البنود  أهم  تلكم 
بالتمويل التعاوني املعروض على مجلسكم املوقر، والذي يكت�ضي أهمية 
ببالدنا  التمويل  لتطويرمنظومة  جديدة  آفاق  فتح  خالل  من  كبرى 
ومواكبة التطورات الدولية في املجال الرقمي، والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد الوزير، وشكرا كذلك للسيدة النائبة ميمونة أفتاتي 
مقررة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، نفتح باب املناقشة بإعطاء 

الكلمة للسيد النائ2 نوفل الناصري بإسم فرق األغلبية.

فلنائ2 فلسيد نوال فلناص5ي:

سيدنا  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم،  فل5حمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه أ معين،

مشروع  ملناقشة  األغلبية  فرق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
Crowdfunding، كما  التعاوني  بالتمويل  املتعلق   15.18 رقم  قانون 
كتعرفو السيد الوزير، السادة النواب هاد القانون هذا يأتي في إطار 
املراجعات اللي كتقوم بها الحكومة فيما يخص اآلليات ديال الدعم 
إلى  باإلضافة  املشاريع،  وآليات كذلك مواكبة حاملي  املقاوالت  ديال 
البحث على آليات جديدة ومبتكرة اللي يعني بديلة عن التمويالت اللي 
هي  اللي  التقليدي  التمويل  ديال  املنظومات  وكتجاوز  هي كالسيكية 
االبناك ومؤسسات التمويل األصغر، كذلك كتجي هاد اآللية املهمة 
من أجل مواكبة التحوالت اللي واقعة على املستوى العالمي املتعلقة 
بالتمويالت الرقمية املتطورة واللي برزت مجمومة من التكنولوجيات 
ومجموعة من املقاوالت في اإلقتصاد التكنولوجي ل FINTECH واللي 
عطات مجموعة من املنتجات املالية بأسعار معتبرة وذات فائدة كبيرة 

على املواطنين.

كذلك السيد الوزير، السادة النواب يأتي هذا املشروع في إطار 
اإلستجابة إلى الخطاب امللكي، اللي من هاد املنبر هذا دعا فيه األحزاب 
السياسية، دعا فيه الحكومة إلى تجويد النصوص القانونية، إلى سن 
تستجي2  قوانين  سن  إلى  للشارع،  الحقيقي  النبض  تعكس  قوانين 
فرق  في  احنا  املناسبة  وبهاد  املواطنين،  ديال  الحقيقية  لإلنشغاالت 
األغلبية ننوه ونثمن بمبادرة اللي قام بها جاللة امللك، وجميع املتدخلين، 
وفهاد البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاولة واللي تخصصات لو 8 ديال 
املليار ديال الدرهم 800 مليار سنتيم، واللي غتكون فيه النسبة فائدة 
هي املنخفضة ولم تكون مسبوقة في بالدنا، %2 في املجال الحضري، 
و%1,75 في املجال القروي وتقريبا الضمان %80 من صندوق الضمان 

املركزي، نثمن هاد القضية هادي ولعل الفكرة العامة اللي أراد منها 
عاهل البالد يعطيها للمغاربة واألحزاب السياسية والجميع هو إرجاع 
الثقة، إرجاع الثقة وإرجاع األمل في صفوف الشباب خصوصا، الشاب 
ما  الحال  وبطبيعة  العيش،  في  الكرامة  الكرامة،  عن  يبحث  الذي 
يمكنلو يوصل لهاد الكرامة في العيش إال عن طريق واحد املنص2 ديال 
الشغل، ولكن لألسف اإلكراهات كبيرة فاملتوسط البطالة في صفوف 
الشباب حاملي الشهادات هي بنسبة %23، وعندنا إشكال بنيوي في 
اإلقتصاد الوطني، اإلقتصاد الوطني الناس اللي كيوصلوا لسن الشغل 
تقريبا يقدرون ب 230 ألف مواطن الشاب، ولكن اإلقتصاد الوطني 
يوفر فقط 130 ألف منص2 شغل، فهذه هي اإلشكاالت الكبيرة اللي 
كيعرفها اإلقتصاد الوطني واللي خالت الحكومة أنها تبحث على وسائل 
اللي هي جديدة باش أننا نوصلوا هاد املقاولين الشباب وهاد الشباب 
أننا نعطيوهم حقهم من التنمية، حيث ال أساس للتنمية إيال ما كانش 

حقها كوصل لهؤالء املواطنين.

وعلى هذا األساس كيأتي هاد املشروع هذا اللي هو معروف أنه كيتم 
جمع األموال من مجموعة من أموال صغيرة من مجموعة ديال الشركات 
أو أفراد كيف ما كانوا مساهمين، وتكون هناك منصة إلكترونية تجمع 
ما بين هؤالء املساهمين وهؤالء حاملي املشاريع، وعلى هذا األساس 
سيتم تعبئة املوارد املالية الكافية من أجل تمويل املقاوالت الصغيرة 
جدا واملقاوالت الصغيرة واللي كتمثل تقريبا %95 من النسيج ديال 
البالد ديالنا، باإلضافة إلى تحفيز اإلستثمار وتطوير اإلبتكار واإلبداع في 

هاد املجال.

فلسيد فلوزي5،

فلسادة وفلسيدفت فلنوفب فملحتبمين،

يحاول  باش  مبسطة  الهيكلة  واحد  اعتمد  القانون هذا  مشروع 
ما أمكن يفعل هاد اآللية ويضمن التنزيل السلس ديالها، هاد اآللية 
يقوم فيها حامل املشروع سواء كان الشخص أو مجموعة أو أشخاص 
ذاتيين كيتسماو املساهمين بعرض املشروع ديالهم على منصة التمويل 
التعاوني بهدف الحصول على التمويل، وفي املقابل وهنا نقطة مهمة 
أن هناك شركة تجارية معتمدة ومتخصصة تقوم هي بتسيير املنصة، 
إلى  أدت  واللي  املتقدمة  الدول  ديال  فيه مجموعة  يقوم  كما  وليس 
النقطة  إلى هذه  منتبًه  كان  املغربي  فاملشرع  املشاكل،  من  مجموعة 
وكانت جد جد إيجابية، وباإلضافة إلى هذا نقطة أخرى جد إيجابية، هو 
أن لضمان تشغيل هذه اآلليات هناك مجموعة من مقتضيات وهناك 

واحد العاملين اثنين:

ـ األول هو الذي يقوم باملراقبة اللي هو بنك املغرب إذا كانت هاد 
العمليات عبارة عن قرض أو تبرع، بيننا الهيئة ديال سوق الرساميل 

كتدير املراقبة دالعمليات إذ كانت عبارة عن عمليات اإلستثمار.

املالي  في الشق  النبوغ املغربي كذلك  إيجابي يمثل  وهذا جد جد 
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على أساس أن مجموع من الدول العربية اللي هي متقدمة علينا فهاد 
املجال هذا سنت قوانين في 2018 فقط مرتبطة بالشق ديال اإلقتراض، 
فلهذا احنا في فرق األغلبية نثمن هاد األمر هذا وندعو الحكومة كذلك 
والنصوص  التطبيقية  املراسيم  جميع  تقريبا  بإخراج  التسريع  إلى 
التنظيمية املتعلقة بهاد املشروع، عالش؟ ألن هناك طل2 متزايد على 

هاد حجم التمويالت اللي في التمويل التعاوني.

في سنة 2011 السيد الوزير، السيدات السادة النواب املحترمين، 
في 2011 كان حجم هاد السوق ديال التعاونيات تقريبا 1,5 مليار ديال 
الدرهم، في 2017 تحول إلى 35 مليار دوالر، عفوا كان 1,5 مليار دوالر 
في 2011، في 2017 وال تقريبا 35 مليار دوالر، في سنة 2022 حس2 
اللي  السوق  وحجم  مبلغ  سيصل  الدراسات  وحس2  املتخصصين 
األمور  من  وهذا  دوالر  مليار   140 إلى  تصل  التعاوني  التمويالت  فيه 
اللي كيحتاجها املغرب، اإلشكاالت اللي كيحتاجها املغرب هي معروفة 
إشكاالت مرتبطة بغياب موارد مالية جديدة باش ندعموا اإلستثمار 
هذا  كيجي  هذا  الشق  هاد  فيها  اإلستثمارية  العمليات  نمولوا  وباش 
املشروع هذا واللي كنثمنوه، كذلك السيد الوزير كندعوكم إلى تبسيط 
املساطر اإلدارية بما يسهل تفعيل هاد اآللية، كذلك ندعوكم السيد 
معالجة  خصوصا  األفراد  بحماية  املتعلقة  باألنظمة  للتقيد  الوزير 
هاد  كيعرفها  اللي  العاملية  اإلشكاالت  من  وهذا  الشخصية  البيانات 
الدور  نديروا  بالفعل  باش  الوزير  السيد  األراضية هادي، فندعوكم 
ديالنا اللي هو بالفعل نكونوا نمثل الشع2 املغربي ونمثل الناس للي 
ثاقوا فينا أن بالفعل تكون على األقل حماية مضبوطة مقننة للبيانات 
بالنسبة  وزجرية  تأديبية  عقوبات  اعتماد  إلى  باإلضافة  الشخصية، 
القانون وكيحاولوا ما أمكن يدوزوه  اللي كيتالعبوا على هذا  للناس 

لإلستفادات اللي هي شخصية أكثر ما هي موجهة للشع2 بصفة عامة.

السيد الوزير، هاد املشروع بصفة عامة يأتي في إطار يعني التوجهات 
اللي دارت هاد الحكومة منذ مدة، يعني يأتي في إطار منظومة متكاملة 
لتحديث اإلدارة وتحديث منظومة املال والتجارة واألعمال، واللي بداتها 
باستكمال املنظومة ديال األبناك التشاركية والتأمين التكافلي، اللي 
كان فيه القانون ديال البنك الجديد ديال بنك املغرب، اللي كانت فيه 
مشروع ديال تسنيد األصول، اللي كان فيه امليثاق الجديد لإلستثمار 
واملراكز الجهوي لإلستثمار، اللي كان فيه نظام الضمانات املنقولة، 
اللي كان فيه قانون ديال شركة املساهمة، قانون ديال شركة التضامن 
وشركة التوصية، قانون ديال الكتاب الخامس، هذه منظومة تبين أن 
الحكومة عندها واحد الرؤية اقتصادية وعارفة فين ماشية وعارفة أنها 
إيال بغات تحسن مناخ األعمال والبد دوز عن طريق تسهيل العملية 
ديال التمويل ونعطيوا كل حق حقو، ألن اإلشكال ما�ضي في إشكال في 
اتفاقية التبادل التجاري الحر، ال، املشكل كذلك األسا�ضي هو قدرتنا 
احنا كحكومة وكقطاعات حكومية أننا نحافظوا على تنافسية املقاوالت 
باش تكون عندها  املغربية  املقاوالت  لهاد  ديالنا، اشنو درنا  املغربية 

القدرة أنها حتى هي تنافس الدول اللي هي أجنبية الدول األوروبية والدول 
اآلسيوية وباقي الدول األخرى، وهذا هو املطلوب منا كأحزاب ومطلوب 
منا كنواب برملانيين، كذلك هاد األمر هذا نعتقد أنه سيحسن بشكل 
كبير يعني نسبة اإلندماج املالي في املغرب واللي هو عندو مشكل عند 
ؤدي إلى الرفع من ولوج األفراد واملقاولة الصغيرة  املغرب، كذالك سِيِ
والصغيرة جدا للتمويل، سيساهم في تمويل اإلدخار السيد الوزير هادي 
إشكال عندنا في البالد، إشكال مرتبط بنسبة اإلدخارالوطني اللي هي 
منخفضة، ولألسف تم تخفيضها كانت 19% ووالي بنك املغرب رجعها 
4% ودابا رجعات 2% بسب2 غياب الكاش ومجموعة من اإلشكاالت 
واللي كنوهوا اإلجراءات اللي اتخذتها الحكومة في قانون املالية، كذلك 
سيساهم في تطوير اإلبتكار وأننا نطلعوا ملصاف ديال الدول اللي كتستغل 
التمويالت،  فهاد   bookchainو  fintechو اإلصطناعي  الذكاء  تقنيات 
كذلك سيؤدي إلى إنعاش الدورة التجارية وإنعاش اإلقتصاد الوطني بما 
يساهم من تعزيز التحول هياكل اإلقتصاد الوطني ديالنا اللي مبني على 
الفالحة باش نوجهوه بالفعل نحو التسريع الصناعي ونحو التصدير، 
باإلضافة إلى إحداث فرص شغل وأننا نعالجوا اإلشكال اللي كيعرفوا 
النمو  بإدماجية  املرتبط  اإلشكال  ديالنا،  الوطني  التنموي  النموذج 
معدالت ديال النمو ال توفر مناص2 شغل، كذلك إشكاالت.. السيد 
النائ2، إشكاالت كذلك مرتبطة بإحداث فرص الشغل وبتحسين مناخ 

األعمال وتحفيز اإلستثمار.

السيد الوزير، من هاد الباب ومن هذا املنطلق السيد والسادة 
املنطلق  هذا  ومن  الباب  هاد  من  األغلبية  كفريق  املحترمين  النواب 
سنصوت بإيجاب على هذا القانون، آملين أنه يكون دفعة حقيقية 
لتعزيز اإلستثمار في هاد البالد ويرفع يعني الصورة ديال املغرب في يعني 

مصاف الدول الصاعدة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد النائ2، اآلن بإسم فرق واملجموعة النيابية في صف 
املعارضة، الكلمة للسيد النائ2 لحسن حداد، متافقين ..السيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد لحسن حدفد:

فلسيد فل5ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق املعارضة حول مشروع قانون 
وسيلة  التعاوني  التمويل  أصبح  الوزير،  السيد  التعاوني،  التمويل 
يلجأ إليها رواد األعمال الصغار من أجل خلق مقاولة أو تطوير نشاط 
اقتصادي معين، وسائل التمويل التقليدية، السيد الوزير، من قروض 
بنكية وغيرها تطرح تحديات بالنسبة للمقاول الصغير وأصحاب املشاريع 
الشابة، على العكس من ذلك يمكن ملن يستعمل التمويل التعاوني أن 
يصل إلى التمويل بطريقة سهلة ومبسطة، ولكنه يقت�ضي استعداد رائد 
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األعمال لقبول التشارك واملساهمة من أشخاص ال يعرفهم، ويقت�ضي 
كذلك..

فلسيد فل5ئيس:

السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، شيئا ما من 
اإلنصات، نظرا ألهمية املوضوع وكذلك نظرا لنوعية املتدخلين، من 

فضلكم.

فلنائ2 فلسيد لحسن حدفد:

ولكنه يقت�ضي استعداد رائد األعمال لقبول التشارك واملساهمة 
من أشخاص ال يعرفهم، ويقت�ضي كذلك إستراتيجية محكمة وناجعة 
للتواصل والتصويت وشفافية في التعامل مع املساهمين وفي تحضير 

التقارير األدبية واملالية؛

مشروع القانون املعروض علينا حدد ثالثة أنواع للتمويل التعاوني 
املعتمدة على مساهمة مؤمنة للشركاء في الرسملة، وكذلك املعتمدة على 
قروض واملعتمدة على املنح الهبات التي ال تقت�ضي أية التزامات، هناك 
نوع آخر لم يتضمنه املشروع وهو املرتكز على املكافأة والتي بموجبها 
يكافأ رائد األعمال النا�ضئ املساهمين باملنتوج املزمع صناعته، ربما في 
املستقبل سنرجع إلى هذا النوع إذا بدا أنه متداول بشكل كبير في الواقع 
املغربي، ميزات تمويل التعاوني هي أنها تعطي إمكانية التمويل من طرف 
شريحة عريضة من املساهمين، وتشكل كذلك فرصة للقيام بتسويق 
املشروع ومنتوجاته وطريقة عمله، للقيام بتسويق املشروع ومنتوجاته 
وطريقة عمله، ولكن من مساوئه أنه إن فشل أضر بسمعة منتوجاته 
والذين  يميلون  الرواد  الشباب  تمويله،  في  ساهموا  من  وبسمعة 
يستعملون تكنولوجيا التواصل يميلون إلى هذا النوع من التمويل، نظرا 
ألن عندهم الكفايات ديال التعبئة والتفاعل عن بعد عبر األنترنيت تعتبر 
وسائل التواصل اإلجتماعي وكذلك عندهم القدرة على اإلقناع وجمع 
التمويالت عبر هذه الوسائل، باملغرب توجد مشاريع مّولت من طرف 
لبنان وموجودة  في  انطالقا من منصات موجودة  التعاوني،  التمويل 
كذلك في فرنسا، ونسبة نجاح هاد الحمالت ديال التمويل التعاوني 
مرتفعة في املغرب مقارنة مع دول املنطقة، ولكنها منخفضة مقارنة مع 
دول أوروبية ودول أمريكية، املشاريع كتعتمد على مدى وعي الجمهور 
بتقنيات التمويل التعاوني وانخراط كذلك، انخراط مغاربة العالم في 

تمويل املبادرات داخل املغرب، وكذا وجود بنية قانونية مسهلة.

من هنا جاءت أهمية هاد املشروع، مشروع القانون الذي انخرطنا 
في تجويده منذ البداية كفرق املعارضة، نثمن مشروع القانون السيد 
الوزير الذي أتى في وقته، خصوصا في هذه الفترة التي يضع فيها صاح2 
على  اإلنفتاح  على  البنوك  تشجع  قوية  لسياسة  األسس  الجاللة، 
في  كان حرصنا  لهاد  الشباب،  ومبادرة  واملتوسطة  الصغيرة  املقاولة 
فرق املعارضة خالل املناقشة داخل اللجنة هو تجويد النص وتبسيطه 

وجعل سندا قانونيا قويا ملبادرات الشباب، لهذا نثمن تجاوبكم السيد 
الوزير مع بعض تعديالت املعارضة، ولكننا ما زلنا نظن أن النص ال 
زال يحيل إلى نصوص تنظيمية كثيرة قد تأخذ وقتا كثيرقد تزيد من 
تعقيده، ونظن أن ما هو مطلوب لخلق منصات التمويل يتضمن بعض 
الشروط والوثائق غير الضرورية، ونظن أن 300 ألف درهم كرأسمال 
قد يق�ضي شبابا ليست لهم اإلمكانيات، ولكن لهم معرفة والرغبة في 
وميكرو  إجتماعي  بعد  ذات  تمويل مشاريع  في  تساعد  خلق منصات 
اقتصادي، التحديات اللي كتواجه قطاع التمويل التعاوني في دول مثل 
املغرب السيد الوزير تكمن في الجدوى اإلقتصادية ملنصات البحث 
عن التمويالت، غياب التشريعات املالئمة، مدى معرفة ودراية الشباب 
املقاول بتقنية التمويل التعاوني وتدني نسبة نجاح حمالت التمويل 
وضعف التمكن من التكنولوجية التدبير واألداء عبر النترنيت، أغل2 
املنصات ديال التمويل التعاوني السيد الوزير، تتقا�ضى عمولة ما بين 
5 إلى %12 من قيمة املشاريع، هي مبالغ زهيدة مقارنة مع املواكبة التي 
تقوم بها منذ البداية، بداية الحملة إلى آخرها، ولكن هذه العمولة قد 
تجعلها أقل تنافسية مع عموالت البنوك ومؤسسات التمويل التقليدية 
خصوصا وأن منصات التمويل التعاوني تعاني من ضعف السيولة وقلة 
عدد من املشاريع وتدني نسبة نجاح حمالت اإلكتتاب، لهذا يج2 علينا 
دعم هذه املنصات عبر صناديق املقاوالت الصغرى التي ترتكز على دعم 

التنافسية وكذا عبر تسهيالت ضريبية وقانونية خاصة.

أكبر تحدي السيد الوزير، يوجه قطاع التمويل التعاوني في كثير 
من دول الجنوب هو غياب القوانين املؤطرة وحتى في حال وجودها 
فإنها ال توفر البيئة املالئمة للتبسيط وتشجيع عمل منصات التمويل 
التعاوني، وهذا ما نتمنى تجاوزه بتطبيق هذا املشروع بعد املصادقة 
عليه تطبيقا سليما، التمويل التعاوني السيد الوزير آلية صاعدة لولوج 
الشباب وحاملي األفكار ورواد املشاريع الصغرى للتمويل يتنبأ البنك 
الدولي بأن رقم معاملة التمويل التعاوني قد يصل إلى 95 مليار دوالر في 
سنة 2025 أي أنه سيتضاعف عدة مرات باملقارنة مع مستواه الحالي، 
هذه  من  لإلستفادة  الشروط  ونيهئ  الفرصة  هذه  نستغل  أن  علينا 
التقنية الجديدة وذلك لدعم اإلقتصاد خصوصا املبادرات الصغيرة 
واملتوسطة وكذلك لدعم سياستنا الهادفة إلى تشغيل الشباب ومحاربة 

الفقر وإدماج شرائح واسعة من املجتمع في الدورة اإلقتصادية.

لهذه األسباب كان تفاعلنا إيجابيا في املعارضة مع هذا املشروع، 
الذي نأمل أن يكون آلية مهمة لتمويل املشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، 
في إطار الدينامية التي أطلقها صاح2 الجاللة، نصره هللا، واملتمثلة في 
البرنامج املندمج لتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا للسيد النائ2، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت:
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أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

ومصطفى  بالفريج  عمر  نائبين  من  تعديل  بشأنها  ورد   17 املادة 
شناوي الكلمة للسيد النائ2.

فلنائ2 فلسيد عم5 بالا5يج:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

السيد الوزير، أوال وقبل كل �ضيء نثمن هاد املشروع ونثمن كذلك 
الجو اإليجابي اللي كان في اللجنة اللي جعل الحكومة تقبل لينا التعديل 
اللي كان مهم لتبسيط مساطر، ولكن تشبثنا بهاد التعديل هو تعديل 
بسيط في املادة 17 جاء استثناء بعض القطاعات اللي غيجيو في نص 
كله  العالم  في  التعاوني  التمويل  كنقولوا  فهمناش  ما  احنا  تنظيمي، 
آلية جديدة لتمويل لألنشطة املشروعة في القانون ما كنتكلموش على 
األنشطة اللي هي غير مشروعة، فبالتالي ال نرى أي مبرر لإلستثناء أي 

نشاط اللي هو مشروع في القانون املغربي، وشكرا.

فلسيد فل5ئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وفملالية  فالقتصاد  وزي5  بنشعبون،  محمد  فلسيد 
فإلدفرة:

شك5ف فلسيد فل5ئيس،

احنا كنا يعني في إطار النقاش عبرنا عن موقف ديال الحكومة في هاد 
الباب على أنه هاد التعديل غير مقبول، ألن بغينا نمشيوا بواحد النوع 
من التدرج في تطبيق أو تفعيل وتنزيل هاد القانون، ثانيا يعني كيتبادر 
للذهن مباشرة يعني منين كنتحدتو على هاد التمويالت يعني مجال أو 
ميدان مثال العقار ميدان العقار يعني غانبداو باستثناء ميدان العقار 
في فيما يخص التمويالت التعاونية نظرا للحساسية ديالوا ونظرا ملا 
يعني عشناه مؤخرا، وثانيا كاين يعني بعض امليادين اللي هي مؤطر قانونا 
كالتبرعات يعني التبرعات فيما يخص اإلحسان أو كذا، يعني هي مؤطرة 
بقوانين أخرى حتى هي البد ما نسثنيوها من هاد املجال ديال التمويل 

التعاوني، شكرا.

فلسيد فل5ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 137

املمتنعون: 74

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 211

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 212

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   15.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتمويل التعاوني.

املرافق  ميثاق  بمثابة   54.19 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  نمر 
العمومية، الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وفملالية  فالقتصاد  وزي5  بنشعبون،  محمد  فلسيد 
فإلدفرة:

فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أود في البداية التذكير بكون مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة 
والتشريع  العدل  لجنة  عليه  صادقت  كما  العمومية  املرافق  ميثاق 
وحقوق اإلنسان بمجلس النواب صباح هذا اليوم 11 فبراير 2020، 
بالحكامة  املتعلق  اململكة  دستور  مقتضيات  من  مرجعيته  يستمد 

الجيدة وال سيما الفصل 157 منه الذي ينص على ما يلي:

يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة 
األخرى  الترابية  والجماعات  والجهات  العمومية  اإلدارات  بتسيير 
واألجهزة العمومية، كما يندرج هذا املشروع في إطار تنزيل التوجيهات 
امللكية السامية الداعية إلى اإلرتقاء بعمل وأداء املرافق اإلدارية وجعلها 
املوجهة  امللكية  الرسالة  املرتفقين، وال سيما  موجهة أساسا لخدمة 
املنعقد  العليا  العمومية  للوظيفة  الوطني  املنتدى  في  املشاركين  إلى 
بالصخيرات في فبراير 2018 والتي دعا جاللته من خاللها إلى التسريع 
بإخراج ميثاق املرافق العمومية وإعطائه صبغة إلزامية تجعل منه 

مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة.

التي تضمنها  إلتزامات الحكومة  ويجسد هذا املشروع أيضا أحد 
برنامجها املعتمد في محوريه الخاص بتعزيز قيم النزاهة والعمل على 
إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وال سيما في الجان2 املتعلق 
بإستكمال الترسانة القانونية ذات الصلة بالحكامة من خالل إعتماد 

ميثاق املرافق العمومية.

فلسيد فل5ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

لقد جاء مشروع القانون 54.19 بمثابة ميثاق املرافق العمومية 
استمرارا للجهود الرامية إلى اإلرتقاء بأداء ونجاعة املرافق العمومية، من 
خالل ترسيخ وإعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة لتمكين املرتفق 
وتطلعاته  لحاجياته  تستجي2  عمومية  خدمات  من  اإلستفادة  من 

العمومي وجعل  املرفق  وتدبير  السير  تأهيل منظومة  املتنامية، وكذا 
املبادئ  بهذه  ملتزمين  وأعوان  وأطر  من مسؤولين  مكوناتهم  مختلف 

والقواعد سواء أثناء أداء مهامهم اإلدارية أو في عالقتهم مع املرتفقين.

وفي هذا السياق، فإن أهم ما يميز هذا املشروع كونه:

الحكامة  مجال  في  الدستور  ملقتضيات  إجرائيا  تنزيال  يعتبر  أوال: 
الجيدة؛

ثانيا : يمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوع2 أسس النهوض بحكامة 
املرافق العمومية؛

الخدمات  بتقديم  املعنية  العمومية  املرافق  جميع  يخضع  ثالثا: 
العمومية ملبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك اإلدارات العمومية 
بمهام  املكلفة  الهيئات  وكذا  العمومية  واألجهزة  الترابية  والجماعات 

املرفق العام مع مراعاة خصوصيات كل مرفق؛

رابعا: يحدد اآلليات الضرورية إلنجاح مهام املرافق العمومية؛

وخامسا: يستلهم قواعده من أحسن املمارسات الوطنية والدولية.

ولقد تضمن مشروع ميثاق املرافق العمومية 7 أبواب:

بعض  بمدلول  عرف  العامة،  باألحكام  املتعلق  األول  الباب 
العمومية  كاملرافق  املشروع  هذا  في  الواردة  القانونية  املصطلحات 

والخدمة العمومية واملرتفق، كما حدد نطاق تطبيق هذا القانون؛

والباب الثاني يتضمن أهداف وقواعد الحكامة الجيدة ومبادءها 
حيث حدد من جهة أهداف قواعد الحكامة الجيدة ممثلة في:

- أوال: تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمرافق العمومية؛

- ثانيا: تطوير منظومة تنظيم املرافق العمومية؛

- ثالثا: تعزيز نجاعة املرافق في تدبير مواردها؛

- رابعا: الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها؛

محيطها  على  العمومية  املرافق  انفتاح  دعائم  إرساء  خامسا:   -
الخدمات  تطوير  في  الفاعلين  مختلف  وإشراك  والخارجي  الداخلي 

وتحسين مردوديتها؛

- سادسا: ترسيخ قيم النزاهة.

ومن جهة أخرى، يشير هذا الباب إلى مبادئ الحكامة الجيدة وفي 
مقدمتها احترام املرافق العمومية للقانون بكل أنشطته واملساواة بين 
املرتفقين واالستمرارية في أداء الخدمات واملالءمة والجودة واإلنصاف 
باملحاسبة  املسؤولية  وربط  والشفافية  الوطني،  التراب  تغطية  في 

والنزاهة واإلنفتاح؛

أما الباب الثالث، فيحدد القواعد الكفيلة بتعزيز نجاعة املرافق 
العمومية على مستوى التنظيم والتدبير ونجاعة تدبير املوارد البشرية 

واملادية وكذا ربط املسؤولية باملحاسبة؛
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لعالقة  املنظمة  القواعد  فيتضمن  الرابع،  الباب  يخص  وفيما 
املرافق العمومية باملرتفقين من خالل تعزيز اإلنفتاح عليهم والتواصل 
تحسين  تؤطر  قواعد  جان2  إلى  استقبالهم،  ظروف  وتحسين  معهم 

الخدمات التي تقدمها هذه املرافق؛

املرافق  بتخليق  املتعلقة  للقواعد  الخامس  الباب  وخصص 
العمومية من خالل التنصيص على قواعد السلوك الذي يتعين على 
املوارد البشرية للمرافق العمومية احترامها وعلى وضع برامج لتعزيز 

قيم النزاهة والوقاية وترسيخ قيم التخليق؛

أما الباب السادس، فيتعلق بإحداث مرصد وطني للمرافق العمومية 
يتولى مهمة رصد مستوى فعالية آداء املرافق العمومية ونجاعتها وتقييم 
املخططات والبرامج التي تم تنفيذها وكذا اقتراح التدابير واإلجراءات 
التي من شأنها تطوير آداء هذه املرافق والرفع من جودة الخدمات التي 

تقدمها؛

بإخضاع  تتعلق  متفرقة  أحكاما  واألخير  السابع  الباب  ويتضمن 
الهيئات الخاصة املكلفة بمهام املرفق العام ألحكام هذا امليثاق، مع 
مراعاة خصوصية بعض املرافق كما يحيل مشروع القانون على اتخاذ 
كل إجراء الزم لتطبيق مقتضيات امليثاق بموج2 نصوص تشريعية أو 

تنظيمية.

فلسيد فل5ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

مناقشة غنية   19.54 رقم  القانون  مناقشة مشروع  لقد عرفت 
بمجلسكم  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  بلجنة  ومستفيضة 
املوقر، وفي هذا السياق ال يسعني إال أن أنوه وأشيد باملجهودات القيمة 
املبذولة من طرف السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب املحترمين 
أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان عند دراسة ومناقشة 
ومقترحات  مالحظات  من  أبدوه  بما  عليه،  واملصادقة  املشروع  هذا 
هامة ساهمت في إغناء مضامينه، وقد تفاعلت الحكومة بإيجابية مع 
هذا النقاش حيث وافقت على مجموعة من التعديالت املقترحة من 
طرف مختلف الفرق البرملانية، وتتعلق بتعزيز إعداد برامج العمل من 
خالل مراعاة السياسات العمومية والقطاعية ومقاربة النوع والعدالة 
املجالية ونشر تقارير حول تحسين األداء والتركيز على وتقوية قدرات 

املوارد البشرية والتعاقد وإعداد مدونة أخالقية.

تلكم هي السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
مضامين مشروع ميثاق املرافق العمومية املعروض على أنظار مجلسكم 
املوقر، بعد إغنائه بمقترحات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان بمجلس النواب، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا كذلك للسيدة النائبة زهور الوهابي 

مقررة لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، نفتح اآلن باب املناقشة 
بإعطاء الكلمة للسيد النائ2 كريم الشاوي بإسم فرق األغلبية.

فلنائ2 فلسيد ك5يم فلشاوي:

فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

فلسيد فلوزي5 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

قبيل  تنعقد  التي  العامة  الجلسة  هذه  في  الكلمة  بتناول  سعيد 
باألكيد  كانت  والتي  الحالية،  التشريعية  لدورتنا  الختامية  الجلسة 
دورة تشريعية غنية ومتميزة من حيث قيمة ونوعية وأهمية النصوص 
القانونية التي تمت مناقشتها والتصويت عليها خاللها، ومنها مشروع 
للمرافق  امليثاق  بمثابة   54.19 رقم  القانون  ومشروع  املالي  القانون 
العمومية الذي أتشرف اليوم بإبداء موقف فرق األغلبية بشأنه وذلك 
بعد أن صادق مجلسنا املوقر في جلسة سابقة و باإلجماع على مشروع 
قانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، وذلك 
في انتظار إحالة الحكومة ملشروع القانون املتعلق باإلدارة الرقمية، حتى 
يتحقق التكامل بين هاته القوانين الثالثة من أجل الوصول للتحديث 
واإلصالح املنشود للمرفق العام ببالدنا عبر هذه املنظومة التشريعية 

الحديثة.

النص  األغلبية مع هذا  في فرق  تعاملنا  املنطلق، فقد  ومن هذا 
التشريعي ليس كنص عادي، بل كوثيقة إنخراط في الورش اإلصالحي 
الشامل للمرفق العمومي ببالدنا، والتأسيس ملرحلة جديدة في عالقة 
املرتفقين باملرفق العام بهدف إعادة بناء عالقة الثقة التي تدهورت 
بشكل كبير بل وباتت مفقودة في الكثير من األحيان، وفي بعض املرافق 
التي هي محل احتكاك يومي لشرائح واسعة من املواطنين في مختلف 

األقاليم والجهات.

فلسيد فل5ئيس،

تأتي مناقشتنا لهذا املشروع قانون في سياق لحظة وطنية تاريخية 
هامة تتمثل في إحداث لجنة خاصة لبلورة نموذج تنموي جديد، وبهذه 
في  املشاركين  إلى  املوجهة  السامية  امللكية  بالرسالة  نذكر  املناسبة 
املنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018، 
التي أكدت على أنه بالرغم من املكتسبات املهمة التي حققتها بالدنا على 
مستوى املشاريع املهيكلة الكبرى، فإن النموذج التنموي الحالي لم يعد 
قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، واإلستجابة النتظارات املواطنين 
الكفاءة  وقلة  اإلدارة  أداء  ضعف  بينها  من  كثيرة،  صعوبات  بسب2 
واإلبتكار واإلفتقاد لقواعد الحكامة العمومية الجيدة لدى الكثير من 

اإلدارات العمومية.

لذلك فإننا نعتبر بأن التنصيص على ميثاق للمرافق العمومية في 
الوثيقة الدستورية لم يأتي من فراغ، بل جاء كجاوب على عدة تحديات 
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تواجه تدبير هذه املرافق سواء وطنيا أو محليا، وذلك في محاولة لتجاوز 
وضعيتها املتأزمة وملعالجة اإلختالالت التي تعيشها، اعتبارا لكون تلبية 
الحقوق  بممارسة  أساسا  واملرتبطة  العامة  األساسية  الحاجيات 
تتوقف على  والجماعية  الفردية  والحريات  اإلقتصادية واإلجتماعية 

حسن سير املرافق العامة وانتظامها.

في عملية  األخيرة  السنوات  انخرطت خالل  قد  بالدنا  كانت  وإذا 
إصالح واسعة لإلدارة العمومية بهدف تحديث وتحسين حكامة املرافق 
العمومية، فإن ما يسجل في هذا املجال هو أن هذه اإلصالحات رغم 
أهميتها تبقى بدون آثار بسب2 عدم إدماجها في مقاربة شمولية وهادفة، 
إذ تبقى في الغال2 معزولة وتطبق بشكل جزئي وقطاعي ومشتت ال 
تخضع للتنسيق بين مختلف اإلدارات، مما يجعل تأثيرها ضعيفا على 
اإلدراك واملعيش اليومي الذي يحس به املرتفق اتجاه املرافق العامة، 
وذلك في ظل األزمة الخانقة التي تتخبط فيها أغل2 هذه املرافق على 
مستوى املعامالت اليومية والتفاعل اإليجابي مع حاجيات املرتفقين 

املتنامية من مقاومين ومستثمرين ومواطنين.

فلسيد فل5ئيس،

لقد جاء هذا املشروع بمجموعة من املقتضيات التي نعتبرها مهمة 
وأساسية ومنها:

- تنصيصه على مبادئ وأهداف قواعد الحكامة الجيدة وكذلك 
اهتم املشروع باألخالقيات داخل املرافق العمومية والقواعد السلوكية 
السوية والقيم الوظيفية من خالل تأكيده على ضرورة التحلي بروح 

املسؤولية واملبادرة؛

- الحياد واملوضوعية والتجرد واإلمتناع عن طل2 أو قبول أو التلقي 
بشكل مباشر أو غير مباشر هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها 
كمقابل عن آداء واجباتهم املهنية أو اإلمتناع عن القيام بها، إلى جان2 
قيام املرافق العمومية بإعداد واعتماد برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية 
من كل أشكال الفساد ومحاربتها وكذا ترسيخ قيم التخليق واملواطنة في 
تدبير شؤونها، واتخاذ التدابير الالزمة لحسن تنفيذها وتقييم نتائجها 
مع الحرص على التنسيق مع باقي الجهات املعنية لضمان فعالية هذه 

البرامج والتقائيتها.

ومن بين املكاس2 األساسية التي جاء بها هذا املشروع هي إحداث 
مرصد وطني للمرافق العمومية والذي يتولى مهمة رصد مستوى فعالية 
آداء املرافق العمومية ونجاعتها، والذي يضطلع بمجموعة من املهام 
وجودة  العمومية  املرافق  حكامة  حول  وأبحاث  دراسات  إنجاز  منها 
الخدمات املقدمة وكذا تقييم وقع اإلستراتيجيات واملخططات والبرامج 
التي تم تنفيذها لتحسين آداء املرافق العمومية وجودة الخدمات التي 
تقدمها إلى جان2 كذلك اقتراح التدابير واإلجراءات التي من شأنها تطوير 

أداء املرافق العمومية والرفع من جودة خدماتها.

السيد الرئيس،

لقد انخرطنا في فرق األغلبية في مناقشة هذا املشروع وأبدينا بشأنه 
مجموعة من اآلراء، وقدمنا العديد من التعديالت غايتنا هي تجويد 
النص والحرص على ضمان إصدار نص تشريعي يستجي2 لتطلعات 
بالدنا ويتفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات املرتفقين في تحقيق الجودة 

والشفافية.

وإذا كانت مصادقتنا اليوم على هذا املشروع تشكل خطوة مهمة 
وأساسية، فإن الرهان األكبر سيتجلى في تنزيل األحكام الواردة في هذا 
امليثاق حتى ينعكس على املعيش اليومي للمواطن، وذلك من خالل 
العمل على تفعيل املبادئ واألهداف الواردة في امليثاق على أرض الواقع، 
لتحقيق الغاية منه والعمل على القطع مع النمط الذي يسود في تدبير 
املرافق العمومية والقيام برقمنة اإلدارة، فاإلدارة اإللكترونية سيكون 
لها أدوار مهمة جدا لتنزيل هذا املشروع لتحقيق النجاعة أو للحد من 
مظاهر الفساد والرشوة، ونؤكد من هذا املنبرعلى أهمية تنزيل اآلليات 
املنصوص عليها في هذا املشروع في أقرب وقت ممكن وكذا تقديم ونشر 
النصوص التنظيمية املفعلة لبنود هذا النص التشريعي الذي صادقنا 
في  باإليجاب  عليه  نصادق  كما  املختصة  اللجنة  في  باإلجماع  عليه 
الجلستنا هذه لنغني به مسلسل اإلصالح اإلداري ونعزز ميثاق الالتركيز 
اإلداري واملراكز الجهوية لإلستثمار واإلصالح الترابي والوطني بميثاق 
حديث للمرافق العمومية، وشكرا على حسن اإلصغاء، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد النائ2، اآلن الكلمة للسيد الرئيس توفيق امليموني 
بإسم املعارضة، نستامعو للمعارضة.

فلنائ2 فلسيد توايق فمليموني:

فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

فلسيد فلوزي5 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أتناول الكلمة بإسم فرق املعارضة خالل هذه الجلسة املخصصة 
ميثاق  بمثابة   54.19 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة 
واإلختالالت  للتحديات  بالنظر  هام  مشروع  وهو  العمومية،  املرافق 

الجمة التي تعيشها املرافق واإلدارات العمومي.

فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

منذ يناير 2012 تاريخ اإلعالن عنه في البرنامج الحكومي السابق 
 قانونيا 

ً
ونحن ننتظر تقديم هاد املشروع الهام، الذي ال نعتبره ترفا

تأتي به الحكومة متى تشاء أو ال تأتي به أصال، بل هو واج2 دستوري 
صريح بمقت�ضى الفصل 157 من الدستور 2011، قبل أن يكون حاجة 
مجتمعية ذات أولوية في إعادة الثقة للعالقة بين اإلدارة وبين املواطن 

كأساس للبناء مجتمع قوي ومتماسك.
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فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

إننا في فرق املعارضة طلبنا مرارا وعبر أسئلة متعددة للحكومات 
صراحة  نعتبره  الذي  امليثاق  بهذا  املجيء  تعجيل  بضرورة  املتعاقبة 
عمل  من  نستغرب  أننا  إال  الكاملة،  املواطنة  دولة  بناء  في  أساسيا 
الحكومة املوسوم بطابع التأخر في إنجاز مثل هاد املشاريع التي تعد 
مشاريع إستراتيجية في بناء مستقبلنا وفي تعزيز ديمقراطيتنا وفي تطوير 
اقتصادنا ونموذجنا اإلجتماعي و التنموي، ولنا قناعة راسخة أن هاد 
امليثاق الهام لم يكن ليخرج إلى حيز الوجود لوال تدخل جاللة امللك، في 
خطاب صريح و مباشر للحكومة بتاريخ 27 فبراير 2018 حين دعا حفظه 
هللا إلى التسريع بإخراج هاد امليثاق املنصوص عليه دستوريا وإعطائه 
صبغة إلزامية تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة في تسيير وتدبير 

اإلدارات العمومية والجماعات الترابية و األجهزة العمومية.

فلسيد فل5ئيس فملحتبم،

ال يمكن لعاقل أن ينكر واقع العالقات السلبية التي ظلت تربط 
اإلدارة العمومية باملرتفق منذ ستينيات القرن املاضيوفشل مختلف 
املخططات منذ استقالل في تحقيق اإلصالح اإلداري املنشود، ملا يؤكد 
منظومة  داخل  قوية  رجة  باتت ضرورية إلحداث  اليوم  الحاجة  أن 
تدبير املرافق العمومية والتي كنا نراهن وأن يقوم هذا املثاق بحلها، غير 
أن طريقة تنزيله ومضمونه العام والفضفاض يجعلنا متخوفين من 
املستقبل ونطرح بشكل ملح سؤال جوهري هام، هل يستطيع املثاق 
تحقيق األهداف الستة الكبرى؟ الحكامة الجيدة، املساواة في الولوج 
في  والجودة  النجاعة  الوطني،  التراب  تغطية  في  اإلنصاف  لإلدارة، 
الخدمات، الشفافية، املحاسبة واملسؤولية، احترام القانون واملصلحة 

العامة.

أعتقد أن أي نص قانوني يكت2 بلغة عامة وبشعارات فضفاضة 
وبدون اإلتزام أو إلتزام وال ترتي2 الجزاءات يصع2 عليه أن يحقق روح 
التشريع فبألحرى مثل هذه األهداف الكبرى املعلنة منذ اإلستقالل إلى 

اليوم.

فلسيد فل5ئيس،

وعليه فإن لنا وكفرق معارضة بعض املالحظات على هذا املشروع 
أوال: على مستوى املنهجية في إعداد هذا املشروع، نؤكد أنه مادام 
الرهان كبيرا على مشروع بهذا الحجم يعطي صورة حقيقية في مجال 
املخططات  كل  على  استع�ضى  مقاوم  عنيد  واقع  والتغيير  اإلدارة 
اإلصالحية السابقة، فإن األمر كان يتطل2 إجراء مشاورات حقيقية 
الدستورية  املؤسسات  مع  النقابات  مع  املمكنة  الفعاليات  كل  مع 
املعنية، مع أخذ الوقت الكافي ملقاربته في كل تفاصيله في استقراء عميق 
أو  بندوة  مقاربة  وليس  ونواقصه،  أخطائه  من  واإلستفادة  للما�ضي 
مائدة مستديرة سريعة كما حصل يوم 4 يوليوز 2018، كما نتساءل 
ملاذا تؤكد الحكومة في طل2 املجلس االقتصادي واالجتماعي كمؤسسة 

دستورية مهتمة جدا في هذا املوضوع بل تتوفر على دراسة وازنة وهامة 
في هذا املجال تحت عنوان حكامة املرافق العمومية صدر لها في 30 ماي 

.2013

ثانيا: بقراءة أولية بمضمون هذا املشروع يتضح أن هناك نوع من 
التضاربأو بينه وبين املشروع تبسيط املساطر اإلدارية ونسوق كمثال 
على ذلك مستوى الطعن في القرارات اإلدارية، إذ في الوقت الذي نسجل 
فيه نوع من الوضوح في مساطر الطعن في قرارات اإلدارة وكذا سكوتها 
الذي يفسر بأنه موافقة ضمنية في مشروع تبسيط املساطر اإلدارية، 
نجد العكس في املشروع الحالي الذي تحدث في فرعه الرابع عن معالجة 
التظلمات لكن دون تحديد مضمونها وال آجالها وال كيفية إعمالها وال 

مآلها.

اإلدارة  بين  العالقة  في  آللية جديدة  املشروع  هاد  إحداث  ثالثا: 
واملرتفق تحت مسمى باملساعي التوفيقية لتجاوز الخالفات التي تقع 
بين اإلدارة واملرتفق، وهو باب كبير عفتح على مصراعيه لذلك ندعو إلى 
ضبطه وتحصين الضمانات الكفيلة بتحقيق مساعي توافقية حقيقية 

بين األطراف.

رابعا: يالحظ أن هذا املشروع قد سار في توجه ونهج غري2 ذهبت 
فيه الحكومة الحالية وهو كثرة اللجن وكثرة الهيئات، حتى بتنا أمام 
حالة من إغراق الدولة باملؤسسات املوازية التي أصبحت تلع2 دور 
مؤسسات الحكامة واملؤسسات الدستورية كالحكومة البرملان، ونقصد 
هنا تنصيص هذا املشروع على إحداث هيئة جديدة تحت إسم مرصد 
وطني للمرافق العمومية بجان2 رئيس الحكومة والذي سيكون كذلك 
بجان2 اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر اإلدارية وبجان2 قطاع املكلف 
بالحكومة كذلك، فبتنا أمام تضخم غير مفهوم في املجالس واآلليات 
القانونية، والغري2 أن بعضها بات يلع2 نفس األدوار ونفس املهام 
اقتراح  بين اختصاص  الفرق مثال  وأحيانا نفس االختصاصات، فما 
املرافق  تجويد  شأنها  من  التي  واإلجراءات  التدابير  اقتراح  أو  التدبير 
العمومية الذي منح املرصد واختصاص إنجاز الدراسات لقياس مدى 

رضا املرتفقين الذي منح للجنة الوطنية؟ هذا كمثال فقط.

عليها  أحيل  التي  التنظيمية  النصوص  مستوى  وعلى  خامسا: 
إمكانية  وفتحت  املطلق  بصيغة   38 املادة  في  جاءت  حيث  املشروع 
لتطبيق  الزم  إجراء  كل  أوتشريعي  تنظيمي  بنص  التنظيم  تنظيمها 
تصريف هاد امليثاق، فإننا نجدد التذكير بأن بنفس املالحظات السابقة 
وهي أن اإلكثار من النصوص التنظيمية والتي تعد خارج رقابة السلطة 

التشريعية يفرغ النص القانوني محتواه من هذفه.

سادسا: ومن منطلق األهمية الكبرى لتوجه الرقمنة في عالم اليوم 
في  حقيقي  بشكل  اإلنخراط  عملية  في  الحكومة  تتردد  ملاذا  نتساءل 
إستراتيجية الحكومات اإللكترونية، وهو االنخراط الذي قد يسعف 
بالدنا في رقمنة الكثير من املعامالت اإلدارية باعتبار الرقمنة هي املدخل 
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لتحقيق قفزة نوعية في تطور العالقة بين اإلدارة واملرتفق، وهي السبيل 
لر�ضى املواطن على املرافق العمومية وتجاوز عدد من اإلختالالت.

- املالحظة األخيرة: لها عالقة بالجهوية إذ وفي إطار توجه بالدنا نحو 
تعزيز الجهوية املتقدمة كنا نتمنى من الحكومة أن تفكر كذلك في امليثاق 
على  الجهات  بين  املتفاوتة  والحاجيات  الخصوصيات  يراعي  الجهوي 
مستوى املرافق اإلدارية، كما نؤكد بهذه املناسبة أنه وبعد هاد التعدد 
في املساطر وفترة اإلجراءات التشريعية والتنظيمية باثت الحاجة املاسة 
إلنجاز مدونة قانونية عامة للمرافق العمومية تجمع مختلف القوانين 

والنصوص التنظيمية في هذا الشأن.

والسادة  السيدات  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  الختام،  وفي 
هذا  مع  مسؤولة  كمعارضة  تعاملنا  موقع  ومن  املحترمون،  النواب 
لتجويده  التعديالت  من  مهم  عدد  تقديم  إلى  عمدنا  فقد  املشروع 
وتدقيقه شكال ومضمونا تم قبول بعضها ورفض البعض اآلخر، ومن 
منطلق استحضارنا ملصلحة املواطن بالدرجة األولى، فإننا سنتعامل 

إيجابيا مع هذا املشروع ونصوت عليه بالقبول، شكرا لكم.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون، ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 213

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

باإلجماع، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 54.19 

بمثابة ميثاق املرافق العمومية.

السيد الوزير، بقى معنا واحد 5 دقائق نحن في حاجة إلى من يمثل 

الحكومة في غياب السيد وزير الدولة الذي له مهمة بجيراننا، أنهينا 

فلجلسة فلتش5يعية.
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محض5 فلجلسة فلعاش5ة بعد فملائتين

فلتاريخ: الثالثاء 16 جمادى الثانية1441 )11فبراير 2020(.

فل5ئاسة: السيد الحبي2 املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  ثالثون  فلتوقيت: 
والدقيقة الثانية واألربعين.

 دول فألعمال: جلسة مخصصة الختتام الدورة األولى من السنة 
التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة )أكتوبر 2019(.

فلسيد فلحبي2 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب رئيس فلجلسة:

تهم  كلمة  بإلقاء  العادة  جرت  كما  اإلختتامية  الجلسة  إلى  نمر 
باألساس الحصيلة مع تحديد قدر اإلمكان بعض اآلفاق.

فلسيد فلوزي5،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

طبقا للدستور، وعمال بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وجريا على 
تقاليدنا البرملانية الوطنية، نختتم الدورة التشريعية األولى من السنة 
التشريعية 2020-2019، دورة وال إن كانت عادية من حيث إطارها 
وسياقها الدستوري، فإن السياق السيا�ضي واالجتماعي واالقتصادي 
الوطني الذي حكمها يعتبر استثنائيا، فقد انطلقت بالخطاب السامي 
األمة  إلى  هللا،  حفظه  السادس،  محمد  امللك،  جاللة  وجهه  الذي 
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 11 أكتوبر 2019، والذي يعتبر 
بالنسبة إلينا في املجلس مصدر توجيهات نسترشد بها ونحن نمارس 
اختصاصاتنا الدستورية، ويعتبر السياق الوطني لهذه الدورة استثنائيا 
أيضا ألنه اتسم بدينامية خاصة يمكن اعتبارها حلقة أولى في املرحلة 
الجديدة التي تلجها بالدنا والتي حدد جاللة امللك، في الذكرى العشرين 
العتالء جاللته عرش أسالفه املنعمين، مقوماتها ومعاملها والتحديات 
والرهانات التي تطرحها والتي يتعين كسبها في هذا األفق، في هذا األفق 
تابعنا في مجلس النواب الحرص امللكي على اإلعمال الفوري لدعوة 
جاللته القطاع البنكي الوطني لتمويل اإلستثمار ودعم األنشطة املنتجة 
واملدرة للدخل، وذلك بالتوقيع على مجموعة من اإلتفاقيات املتعلقة 
بالبرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت، وهو البرنامج الذي أطلق آماال 
كبرى لدى مختلف شرائح املجتمع املغربي، وبالخصوص فئات الشباب 
)تاخصنا  الرهان..  فإن  وبالتأكيد  األعمال،  عالم  في دخول  الراغبين 
نضحك معكم أ �ضي التدالوي، السيد النائ2 ضحكونا معكم، نحن 

كذلك في حاجة إلى أن نضحك بكيفية الجماعية(..

وبالتأكيد فإن الرهان على الشباب وهو رهان على املستقبل وعلى 
هو  والبرنامج  عليها،  األعتماد  ينبغي  التي  الحقيقية  املغربية  الثروة 
وأنه يستحضر  أوساط شبابنا خاصة  في  األمل  تزرع  أوراش  بمثابة 

عدة أبعاد وخصوصيات مجالية وقطاعية، وكذلك كل ما له عالقة 
مؤسساتي  تجسيد  في  ميسرة  بقروض جد  التمويل  وآليات  بمصادر 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفضال عن األمال التي يبعثها 
إطالق البرنامج في املجتمع، فإن الحرص امللكي على تحديد التزام كل 
طرف بما في ذلك الحكومة وبنك املغرب واألبناك ومؤسسات أخرى 
والتعبئة الغير املسبوقة للقطاع البنكي املغربي، من شأن كل ذلك أن 
يضخ نفسا جديدا في اإلستثمار وفي تأهيل املقاوالت وفي إحداث أخرى 
جديدة، وخلق فرص شغل جديدة وبالتأكيد سيخلق ثقافة جديدة 
في عالم اإلستثمار واإلنتاج والتجارة والخدمات، مما يجعلنا بالفعل 
أمام مشروع وطني طموح ملحاربة العطالة ولتشجيع املبادرة الخاصة، 
منا  تستلزمه  ما  البرنامج ضمن  هاذ  يطوقنا  أبعاده وحجمه  وبحكم 
املرحلة الجديدة، نحن في مجلس النواب بعدة مسؤوليات تتجلى أوال 
في الحرص على مراقبة وتتبع ومواكبة التنفيذ، وثانيا في الحرص على 
تطبيق القوانين بإصدار نصوص تنظيمية واعتماد اإلجراءات املتفق 
عليها، وثالثا في مواصلة توفير املناخ السليم لإلستثمار من خالل اعتماد 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  الدينامية  لتأطير  الضرورية  التشريعات 

الجديدة مع متطلباتها.

وفي هذا السياق، نظم مجلس النواب يوم 29 يناير 2020، تحت 
الرعاية السامية لجاللة امللك، ندوة وطنية في موضوع تمويل اإلقتصاد 
الوطني نحو تنمية إدماجية، شكلت إطارا لحوار وطني هادف ورصين 
وبمستوى عال بين البرملان والحكومة، ممثلة في وزارة اإلقتصاد واملالية 
وسلطة النقد ممثلة في بنك املغرب وكذلك األبناك الوطنية، تّوج هذا 
اللقاء بتوصيات والتزامات متبادلة وخالصات سنحرص داخل مجلس 
النواب على تنفيذيها وعلى التفاعل بشأن ما ينبغي لكل سلطة أو طرف 

أو قطاع القيام به على أساس احترام اإلختصاصات والوظائف.

املجلس  حصيلة  من  أسا�ضي  جزء  أيضا  يندرج  األفق،  هاذ  في 
تتعلق  نصوص  على  صادقنا  إذ  أكتوبر،  دورة  برسمي  التشريعية 
بتحسين مناخ اإلستثمار وتعزيز الثقة في اإلقتصاد الوطني، ويتعلق األمر 
التمويل  بشأن  وقانون  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  بقانون 
التعاوني، وقانون يتمم ويغّير قانون عقود الشراكة بين القطاع العام 
والخاص وآخر بتغيير وتتميم القانون املتعلق بمدونة املحاكم املالية 
وقانون بمثابة ميثاق املرافق العمومية، وتنضاف هذه النصوص إلى 
ما تضمنه قانون املالية من إجراءات تتوخى تيسير وتمويل اإلستثمارات 
إحداث  وبالتحديد  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغرى  املقاوالت  ودعم 
صندوق دعم وتمويل املبادرة املقاوالتية التي ورصدت له 6 ماليير درهم 

على مدى 3 سنوات.

من  األكبر  الحّيز  أخذ  قد  العادة  هي  كما  املالية  قانون  كان  وإذا 
أشغال املجلس التشريعية، فإن إنتاجنا التشريعي في مجاالت أخرى 
كان مهما من حيث العدد ومن حيث النوع إذ صادقنا على 35 مشروع 
نص، منها مع األسف الشديد مقترح قانون واحد، 34 مشروع قانون 
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تغطي مختلف القطاعات واألنشطة، أذكر منها على سبيل املثال ال 
املنشأة  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير  قانون  الحصر 
املنشأة  القانون  وتتميم  بتغيير  وآخر  اإلقليمية  املياه  بموجبه حدود 
بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض 
النهج  يكرسان  إذ  أهمية خاصة  النصان  هذان  ويكت�ضي  الشواطئ، 
السيادي املشروع للمملكة املغربية، وتحيين كذلك للترسانة القانونية 
الدولية  الشرعية  تكفله  ما  وفق  البحري  مجالنا  في حماية  الوطنية 
والقانون الدولي وقانون البحار وكذلك ما تضمنه األعراف الدولية، وإن 
مما يزيد من أهمية هذين النصين اتساع مجالنا البحري املمتد على 
طول 3500 كيلومتر موزعة على واجهتين ببحرين متوسطي وأطل�ضي 
واملخاطر املحدقة بهاد املجال من أعمال التلويث وصيد غير مشروع 
واعتداء على الثروات البحرية التي تزداد أهميتها الجيو-اقتصادية في 
ينبغي أن نثني ونفتخر باإلجماع  الراهن، ومرة أخرى  الدولي  السياق 

الحاصل حول هذين النصين.

األسئلة  جلسات  شكلت  الحكومي،  العمل  مراقبة  يخص  وفيما 
الشفوية مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول 
التي  األربع  الجلسات  تناولت  وقطاعية،  أفقية  عمومية  سياسات 
املجلس،  أعضاء  أسئلة  على  الحكومة  رئيس  السيد  خاللها  أجاب 
خمس سياسات عمومية اكتست األسئلة بشأنها راهنية كبرى، منها 
املناطق  وتنمية  األعمال  ومناخ  التصنيع  وتسريع  املائية  السياسة 
النائية وأولويات العمل الحكومي والتدخالت العمومية خالل ما تبقى 
عن  بتفصيل  التعرف  إلى  حولها  املناقشات  وخلصت  الوالية،  من 
املنجز فيها وتشخيص كذلك اإلختالالت والتعرف على اإلجراءات التي 
ستتخذ لتداركها، وأجاب أعضاء الحكومة خالل 12 جلسة املخصصة 
لألسئلة الشفوية األسبوعية التي انعقدت خالل الدورة عن ما يناهز 
347 سؤاال، في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج 
عمومية وأداء املرفق العام، علما بأن أعضاء املجلس وجهوا إلى أعضاء 
سؤاال  و2700  شفويا  سؤاال   1160 الحالية  الدورة  برسم  الحكومة 

كتابيا أجابت الحكومة عن 800 منها.

لللجان  اإلستطالعية  املهام  خالل  من  امليداني  العمل  وشكل 
النيابية الدائمة، ومن خالل اختصاص تقييم السياسات العمومية 
إلى رؤساء ومديري املؤسسات العمومية، في إطار مراقبة  واإلستماع 
املالية العمومية وفي إطار املهام الرقابية لللجن النيابية الدائمة، آليات 
عن  أسفرت  العمومية  املرافق  وأداء  الحكومي  العمل  ملراقبة  أخرى 
خالصات وتوصيات متوافق بشأنها ستكون بدون شك أساس إجراءات 
تدارك اإلختالالت وتجويد أداء املرفق العام وحافزا على اتخاذ مبادرات 

تشريعية.

فلزميالت وفلزمالء،

البناء املؤسساتي وفي  في مجال توطيد   يواك2 ما تحققه بالدنا 
مجال التنمية تعزيز وحدتنا الترابية وتثبيت سيادتنا الوطنية في أقاليمنا 

الجنوبية وتجسد املشاريع اإلنمائية والتجهيزية والخدماتية املهيكلة غير 
املسبوقة والتي هي بصدد تحويل وجه الجهات الجنوبية الثالث ذلك 
الوطني والذي  البشري والتنموي والجغرافي  التالحم  التماسك، ذلك 
يتعزز يوميا من خالل إعطاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان في إطار 
ورش كبير مستقبلي يتعلق بالجهوية املتقدمة، كل ذلك سيعطي مدلوال 
ملموسا ومعنى حقيقيا ويواك2 هذه اإلنجازات ترسيخ لإلقرار الدولي 
املتزايد بمشروعية الحقوق املغربية بسح2 عدد من البلدان اعترافها 
باإلنفصاليين وفتح عدد من البلدان الشقيقة قنصليات فتنتين من 

كبريات حواضر األقاليم الجنوبية العيون والداخلة.

على  الوطنية  السيادة  تحصين  في  املحققة  التراكم  أثمر  وقد 
وتثبيت  الذاتي  الحكم  مقترح  وجدية  وواقعية  الجنوبية،  األقاليم 
الجاللة،  صاح2  بقيادة  الوطني  إجماعنا  وقوة  املشروعة  حقوقنا 
محمد السادس، الذي يرعى دبلوماسية وطنية مثلها وعقيدتها العدل 
والوفاق والتعاون والشراكة والنزوح إلى السلم مع اإلقناع كل ذلك كل 
ذلك أثمر انهيارا لوهم االنفصالي في السياق الجيو- سيا�ضي املتسارع 
فإن  وبالتأكيد  اململكة،  إختيارات  ملشروعية وصحة وصالبة  تأكيدا 
هذا اإلنتصار يتحقق أيضا على صخرة صمود ويقضة وجاهزية القوات 
العامة،  الحرب  أركان  األعلى ورئيس  قائدها  بقيادة  امللكية  املسلحة 
جاللة امللك، محمد السادس، فإلى هذه القوات وقائدها األعلى كل 
الوطني  واألمن  امللكي  الدرك  قوات  وإلى  واإلمتنان،  واإلجالل  التحية 

والقوات املساعدة والوقاية املدنية كل التحية والتقدير.

يرعاها جاللة  كما  للمملكة  الخارجية  السياسة  ثوابت  إطار  وفي 
امللك، واصال مجلس النواب مساهمته في الدفاع عن قضايانا الوطنية 
وفي مقدمتها الوحدة الترابية من خالل تبادل الزيارات والوفود مع عدد 
من البرملانات الوطنية ومن خالل املشاركة النوعية واملؤثرة في مؤتمرات 
الجهد  هذا  تواصل  وقد  األطراف،  املتعددة  املنظمات  ومنتديات 

الجماعي على أساس املأسسة والتأطير القانوني.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

 الجديدة التي تدشُنها بالُدنا، واملتميزة بإعداِد تصوٍر 
ُ
تتطل2ُ املرحلة

َورِتِه، في إطار منهجية االشتراك والتوافق، 
ْ
تنموي جديد تشتغُل على َبل

اللجنة التي عينها جاللة امللك، لهذا الغرض، وكذا التحديات التي ينبغي 
ْمِنيع نموذجنا وإحقاق العدالة 

َ
، من أجل مواصلة ت

ً
َعَها، َسِويا

َ
ْرف

َ
ن ن

َ
أ

االجتماعية واملجالية وتحسين الخدمات االجتماعية، كل ذلك يتطل2 
َفٍس جديٍد للعمل البرملاني.

َ
منا في مجلس النواب إعطاَء ن

على  إصالحات  من  ْمَناُه 
َ
َراك بما  التذكير  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي 

واالنفتاح،  اإلنتاج،  التخليَق، وتسريع  ما يخص  في  املجلس  مستوى 
الحكامة،  وعلى  املجتمع  على  اإليجابي  ِر 

َ
ث
َ ْ
لأل  

ً
منتجة أشغاِلَنا  وجعل 

 لإلصالحات املؤسساتية الكبرى، وحيث إن اإلصالحات 
ً
وكذلك رافدا

التراكم، فقد َحِرْصَنا في إطار رئاسة  ُس على  سَّ
َ
َيَتأ هي مسلسٌل دائم 
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املجلس ومكتبه مع السيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية 
ورؤساء اللجان النيابية الدائمة على تنفيذ إصالحات جديدة، ووفرنا 
وسائل عمل جديدة أذكر منها: إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين املجلس 
ألعضاء  واإلستشارة  الخبرة  توفير  أجل  من  العمومية  والجامعات 
املجلس، وحرصنا كذلك من جهة أخرى على هيكلة وتفعيل اللجنة 
ملقتضيات  إعماال  التشريع  أجل  من  وامللتمسات  بالعرائض  املعنية 
الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية، وأطلقنا من جهة ثالثة 
الصيغة الجديدة ملوقع املجلس على األنترنيت والتي من مستجداتها على 
الخصوص منح املواطنين فرصة التفاعل عن بعد مع أعمالنا التشريعية 
من خالل مالحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشاريع النصوص املعروضة 
الجلسات  في  الغياب  رصد  الحرص  بنفس  وواصلنا  املجلس،  على 
العامة وفعلنا في شأن ذلك ما يتعين من مساطر، وبعدما استنتجناه 
من املمارسة والرصد من دروس سنعمل في مع تبقى من الوالية في إطار 
ترتي2  في مسطرة  أبعد  الذهاب  املجلس، على  بين مكونات  التوافق 
اآلثار القانونية عن غياب غير املبرر في جلسات املجلس، إذ فتحنا لهذا 
الغرض ورشة تعديل القانون التنظيمي ملجلس النواب وكذلك النظام 
الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هبة املؤسسة وصورتها واحترام 

لنبل تحمل مسؤولية اإلنتداب البرملاني.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

في سياق ترسيخ بناءنا املؤسساتي والديمقراطي، ينبغي أن نستحضر 
دوما أن األحزاب السياسية تشكل إحدى مرتكزات البناء الديمقراطي 
واملؤسساتي والتماسكي اإلجتماعي، وهي أدوات التنافس الديمقراطي 
في ترسيخ  بذلك مؤسسات ال محيد عنها  املجتمعية وهي  والوساطة 
اإلستقراري املؤسساتي وتوفير أسباب التقدم، وقد أثبت التاريخ األمم 
املتقدمة وذات التقاليد الديمقراطية الناضجة والعريقة الدور الحاسم 
واملركزي لألحزاب السياسية في بلوغ ما وصلت إليها، وباملقابل نتابع 
نتابع في سياقات أخرى حاالت نقيضة وبالتأكيد فإن في ذلك دروس 

ودحض للخطابات املناهظة للمؤسسات ولألحزاب.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

يختتم مجلس مجلسنا هذه الدورة في سياقنا دولي وإقليمي من 
سيماته استمرار النزاعات الداخلية والعابرة للحدود والحروب في عدد 
من البلدان شمال إفريقيا والشرق األوسط، وحيث عدم اإلستقرارمع 
وفي  البلدان،  هذه  شعوب  على  واملستقبلية  الراهنة  التداعيات  كل 
خضم كل ذلك تتفاقم معاناة الشع2 الفلسطيني املكافح من أجل 
حقوقه التاريخية، في هذا الصدد ينبغي التذكير دوما بالدعم الحاسم 
بالدعم الالمشروط الذي ما فتئ املغرب بجميع مكوناتها يقدمه للقضية 
للشع2  الثابتة  الشرعية  الحقوق  مصادرة  ورفضه  الفلسطينية 
الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة بعاصمتها القدس التي يترأس لجنتها 
جاللة امللك، محمد السادس، وعودة الالجئين وإنهاء القمع والحصار 
على أشقائنا الفلسطينيين، وما الجهود التي يبذلها جاللة امللك، من 

أجل القدس ومن أجل الحل العادل والدائم للنزاع في الشرق األوسط 
والدعم الذي يقدمه بيت مال القدس لألشقاء الفلسطينيين ولدعم 
 دليل قاطع وملموس ال يقبل 

ّ
الخدمات في القدس والضفة والقطاع، إال

املزايدة على مواقف عملية ملموسة إلى جان2 الشع2 الفلسطيني، 
يتعلق  الفلسطينية  القضية  الزميالت والزمالء فيما يخص  إن األمر 
بحقوق ثابتة للشع2 الفلسطيني في اإلستقالل وإقامة دولته املستقلة، 
وذلك وفق الشرعية الدولية التي هي اليوم أمام امتحان جديد في وقت 
يستفرد اإلحتالل بفرض األمر الواقع وذلك في ظل اختالل غير مسبوق 
ملوازين القوى الدولية واإلقليمية، ومهما يكون فإن استمرار اإلحتالل 
هو جوهر املشكلة وكما قال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: 
فإن السالم ال يستوي مع استمرار اإلحتالل والسيطرة، ونضيف نحن 
العقاب  مع  وال  األرا�ضي  اإلستيطان وضم  مع  يستوي  ال  السالم  أن 
الجماعي وال مع مصادرة األرا�ضي وال مع السياسات األخرى التي تجعل 
قيام الدولة الفلسطينية مستحيال، إن الطريق إلى بناء السالم يمر عبر 
التفاوض واإلحتكام إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وبالتأكيد فإنه يمر 

بالضرورة ومنطقيا عبر إنهاء اإلحتالل.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

فيما  العامة،  الجلسات  مستوى  على  الخريفية  الدورة  نختتم 
وإنجاز  والرقابية  التشريعية  أعمالها  الدائمة  النيابية  اللجن  تواصل 
وأساسية  مركزية  أشغال  وهي  الضرورية،  اإلستطالعية  املهمات 
البرملاني  للعمل  األساسية  املختبرات  هي  فاللجان  من حيث حجمها، 
حققناها  التي  الحصيلة  تشكل  أن  ينبغي  القرب،  ولبرملان  وللتفاعل 
جميعا بالتعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات املجلس معارضة 
وأغلبية وبين السلطتين التشريعية التشريعية والتنفيذية حافزا على 
مواصلة أداء الواج2، وتمثل مسؤولية اإلنتداب البرملاني والعمل معا 
من أجل ترسيخ الثقة بما يعزز تقدم ونماء بالدنا تحت قيادة جاللة 
امللك، محمد السادس، اآلن قبل أن نختم برقية مرفوعة إلى جاللة 

امللك، السيدة األمينة.

فلنائبة فلسيدة عزوها فلع5فك أمينة فملجلس:

فململكة فملغ5بية

فلربملان

مجلس فلنوفب

ب5قية م5اوعة إلى صاح2 فلجاللة، فمللك محمد فلسادس، 
نص5ه هللا.

بمناسبة اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من 
الوالية التشريعية العاشرة، الثالثاء املوافق 11 فبراير 2020.

أش5ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل5حيم  فل5حمن  هللا  بسم 
فمل5سلين وعلى آله وصحبه أ معين،



6739 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.108–02.رج1441.2  )25.فبراير.2020( 

موالي صاح2 فلجاللة وفملهابة،

فلسالم على مقامكم فلعالي باهلل،

وبعد، يتشرف رئيس مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة األولى 
من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية الحالية، أن يعّبر 
لجاللتكم، أصالة عن نفسه، وباسم جميع أعضاء مجلس النواب، عن 
صادق التعلق وعميق التقدير واإلمتنان، وإنها ملناسبة كذلك للتعبير 
عن أصدق آيات الوالء واإلخالص، ضارعا إلى هللا عز وجل أن يحيطكم 

بعنايته، ويسدد خطاكم، ويمّن عليكم بموفور الصحة والعافية.

واليوم ونحن نختتم هذه الدورة، ال يسعني سوى اإلعتزاز بالتوجيهات 
امللكية السامية التي سبقت وواكبت عملنا النيابي خالل هذه الدورة، 
أهمية  على  أكد  الذي  اإلفتتاحي  بخطابكم  بالخصوص  تميزت  والتي 
التمويل البنكي في النشاط اإلقتصادي الوطني، وفي صيانة التماسك 
والصغيرة  الصغرى  املقاوالت  دعم  على  الحرص  وفي  اإلجتماعي، 
واملساطر  املالية  املمارسات  في  واملرن  املنفتح  والعمل  واملتوسطة، 
أسباب  وخلق  للشباب  إدماجية  تنمية  أجل  من  واملصرفية  البنكية 

األمن في النفوس وتقوية الثقة في حاضر ومستقبل األجيال الجديدة.

مستوى  على  النواب  مجلس  في  أنجزناه  ما  إلى  فإضافة  وهكذا، 
النهوض بالوظائف الدستورية باملؤسسة النيابية من تشريع ومراقبة 
للعمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية ودينامية ملموسة على 
مستوى النشاط الدبلوما�ضي البرملاني، حيث تمت مأسسة العالقات 

مع عدد من البرملانات في مختلف القارات والجغرافيات.

كان ملجلس النواب وعي والتزام مؤسساتي وسيا�ضي باإلنخراط في 
يا  األفق التنموي الجديد وبتفعيل الرؤية املنهجية التي رسمتموها، 
موالي، في خطابكم يوم الجمعة املوافق ل 11 أكتوبر 2019 في افتتاح 

هذه الدورة.

هذه  النواب خالل  مجلس  في  مشرفة  هناك حصيلة  كانت  وإذا 
والدبلوما�ضي  والتقييمي  والرقابي  التشريعي  املستوى  على  الدورة، 
فإننا، يا موالي، في هذا املجلس حريصون على تعزيز املكاس2 ومواصلة 
الحضور واألداء والعطاء، وتحقيق النتائج التي ننشدها جميعا بإخالص 
في خدمة بالدنا ومصالحها العليا، وفي خدمة قضايانا الوطنية األساسية 

وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

في مجلس  إذن سنواصل  إن شاء هللا  األمل  على  مفتوح  واألفق 

النواب، تقوية انفتاح مجلسنا واملزيد من بلورة روح اإلعتزاز باإلنتماء 

في وضعها االعتباري، وصورتها  والثقة  التشريعية  املؤسسة  إلى هذه 

وحضورها التمثيلي وذلك عبر تمثين الروابط مع املؤسسات الجامعية 

والعلمية والثقافية والوطنية، واإلنفتاح الصادق النزيه على مكونات 

كل  ووضع  املشع  الفاعل  والحضور  املصداقية  ذات  املدني  املجتمع 

يضمن  بما  وامللتمسات،  العرائض  آلية  لتسهيل  املتاحة  اإلمكانيات 

مزيدا من اإلشراك الديمقراطي للمكونات املجتمعية ومزيدا من تملك 

الروح املؤسساتية.

ووعي  بإقدام  إلى خوضها  نتطلع  يا موالي،  ملرحلة جديدة،  وإنها 

عال باملسؤولية، مدركين أن هناك تحديات داخلية وخارجية ينبغي 

أن نرفعها بعمل منهجي وبتجميع لإلرادات الوطنية الصادقة، ونص2 

أعيننا توجيهاتكم السامية التي تواك2 عملنا ومبادرتنا وروح الدستور 

التي  الديمقراطية  والقيم  للمجلس،  الداخلي  النظام  ومقتضيات 

اخترتم، يا موالي، أن تنخرط فيها بالدنا وشعبنا دون ما أدنى تفريط في 

األصول املغربية املتجدرة.

حفظكم هللا، يا موالي، وأقر عينكم، بولي عهدكم، صاح2 السمو 

امللكي، األمير موالي الحسن، وشد أزركم بصنوكم، صاح2 السمو 

امللكي، األمير موالي رشيد، وبكافة ألفراد األسرة امللكية الشريفة، إنه 

سميع مجي2.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

ح5ر بال5باط في 06  مادى فآلخ5ة 0220 

فملوفاق ل 00 اربف 5 2525.

خد م فألعتاب فلش5يفة

فلسيد فلحبي2 فملالكي رئيس مجلس فلنوفب.

فلسيد فل5ئيس:

شكرا على حسن إصغائكم، راعت فلجلسة.
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