
صفحة

فةسملدفا انسل1–عد 51   111ألا ىدفمج 12ج 2  )  1اربف 11ف 11(

ISSN 2458 - 5629

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2011–2016–السنة التشريعية الخامسة : دورة أكتوبر 2015

صفحة فهرست

محضر الجلسة السادسة والتسعين بعد املائتين ليوم األربعاء 17 ربيع الثاني 
 ..................................................................... 14371261ه )27 يناير 2016م(.

أدجلدفمعلالد: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية؛ .•

مشروع قانون رقم 106.12 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00  .•
املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية؛

مشروع قانون رقم 87.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 89.016 املتعلق  .•
بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية؛
مشروع قانون تنظيمي 64.14 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  .•

الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع؛
44.14 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات  مشروع قانون تنظيمي رقم  .•

ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
ربيع   23 الثالثاء  ليوم  املائتين  بعد  والتسعين  السابعة  الجلسة  محضر 

1302الثاني1437ه)02 فبراير 2016م(............................................................ 

بالسياسة  املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  فمعلال:  أدجلد
العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

محضرالجلسة الثامنة والتسعين بعد املائتين ليوم الثالثاء 29 ربيع الثاني 
14371326ه ) 09 فبراير 2016م(.................................................................... 

الحكومية  بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  جدول األعمال: مناقشة األسئلة 
التالية: 9 أسئلة:

العدل والحريات؛ .•
األوقاف والشؤون االسالمية؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•
الوظيفة العمومية. .•

محضر الجلسة التاسعة والتسعين بعد املائتين ليوم الثالثاء 29 ربيع الثاني 
 ................................................................... 14371338ه )09 فبراير 2016م(.

أدجلدفمعلال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
-. مشروع قانون رقم 116.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 
املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431، 11 فبراير 2010.
مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني. .-

وتنظيم  للسقوط  اآليلة  باملباني  يتعلق   94.12 رقم  قانون  مشروع  .-
عمليات التجديد الحضري.

مشروع قانون رقم 106.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 16.89 املتعلق  .-
بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيأة املهندسين املعماريين 

والوطنيين.
وتدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  يتعلق   113.13 رقم  قانون  مشروع  .-

املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.
مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها  .-

وترميمها.
مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير  .-
الشريف الصادر في 28 جمادى اآلخرة 1337، 31 مارس 1919 بمثابة 

مدونة التجارة البحرية.
مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للصحفيين املهنيين  .-

في قراءة ثانية.
مشروع قانون رقم 90.13 يق�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة في  .-

قراءة ثانية.
املساعدة  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   75.14 رقم  قانون  مشروع  .-
القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين 

اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.
مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال  .-
املالحة التجارية املوقعة بالرباط في 12 فبراير 2015 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية غانا.
التعاون  حول  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   16.15 رقم  مشروع  .-
القضائي في امليدان الجنائي املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
مشروع قانون رقم 20.15 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل  .-
بين   2015 يناير   20 في  بمراكش  املوقعة  عليهم  املحكوم  األشخاص 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
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تسليم  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   69.14 رقم  قانون  مشروع  .-
املغربية  اململكة  بين   2014 فبراير   19 في  بالرباط  املوقعة  املجرمين 

والبوسنة والهرسك.
مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال  .-
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بداكار في 25 ماي 2015 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال.
مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع ببيساو  .-
في 28 ماي 2015 بين حكومة اململكة ا ملغربية وحكومة جمهورية غينيا 

ببيساو بشأن تشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في  .-
مجال األمن والحكامة املحلية املوقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارة 

الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا ببيساو.
مشروع قانون رقم 55.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول املساعدة  .-
اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بدكار في 21 ماي 2015 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السينغال.
 172 رقم  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   56.15 رقم  قانون  مشروع  .-
بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة املعتمدة 
من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين 

بجنيف في 25 يونيو 1991.
1437ه األولى  جمادى  فاتح  األربعاء  ليوم  الثالثــــمائة  الجلســـــــــة   محضــــر 
 ............................................................................... 1396 ) 10 فبراير 2016م(.

أدجلدفمعلال: الدراسة والتصويت على املقترحات التالية:
- مقترح قانون يق�ضي بتعديل القانون رقم 80.12 املتعلق بالوكالة الوطنية 

لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى 

اآلخرة 1383 )13 نوفمبر 1963( بشأن إلزامية التعليم األسا�ضي؛
- مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان.

األولى  فاتح جمادى  األربعاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  الحادية  الجلسة  محضر 
 ................................................................... 14371408ه )10 فبراير 2016م(.

أدجلدفمعلال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
مشروع قانون رقم 51.15 يق�ضي بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد  .•

الخامس؛
مشروع قانون رقم 45.15 يق�ضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم  .•

01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 املوافق )19 ماي 2000( 

والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 

الجامعات وبسن  بإحداث  املتعلق   )1975 أكتوبر   16 املوافق   1395

أحكام خاصة في قراءة ثانية له؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعلى للسلطة  .•

القضائية )قراءة ثانية(؛
مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة  .•

)قراءة ثانية(؛
ومناولي  محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  .•

املنتجات الصحية؛
مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛ .•

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛ .•
والتأهيل  الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  مشروع  .•

وإعادة التأهيل الوظيفي.
األولى  جمادى  فاتح  األربعاء  ليوم  الثالثمائة  بعد  الثانية  الجلسة  محضر 

 ................................................................... 14371437ه) 10 فبراير 2016م(.

أدجلدفمعلال: فختتامدفةدجرةدفمج 2دنندفةسملدفةتش1يعيلدفا انسلدنند
فةوال لدفةتش1يعيلدفةتاسعلد)أكتوب1د5 11(.
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نحض1دفاجلسلدفةسا سلدجفةتسعيندبعددفملائتين

فةتاريخ :األربعاء 17 ربيع الثاني 1437ه )27 يناير 2016م(.

فة1ئاسل : السيد عبد القادر تاتو، النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  وثمانية  ساعات  ثالث   : فةتوقيت 
الساعة العاشرة صباحا والدقيقة الثانية عشر.

أدجلدفمعلال : الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية 
التالية:

مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية؛ .•

مشروع قانون رقم 106.12 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية؛

مشروع قانون رقم 87.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 89.016  .•
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

املعماريين الوطنية؛

شروط  بتحديد  يتعلق   64.14 تنظيمي  قانون  مشروع  .•
وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع؛

بتحديد شروط  يتعلق   44.14 تنظيمي رقم  قانون  مشروع  .•
وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛

فةسيددعبددفةقا ردتاتو،درئيسدفاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سليندجعل2دآةهدجصحبه.

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية؛ .•

مشروع قانون رقم 106.12 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية؛

مشروع قانون رقم 87.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 89.016  .•
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

املعماريين الوطنية؛

شروط  بتحديد  يتعلق   64.14 تنظيمي  قانون  مشروع  .•
وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع؛

بتحديد شروط  يتعلق   44.14 تنظيمي رقم  قانون  مشروع  .•

وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛

مشروع قانون 14.91 يتعلق بالتجارة الخارجية.

املحترم،  الوزير  للسيد  الكلمة  األول،  املشروع  لهاذ  ندوزوا  إذن 
تفضل السيد الوزير.

فةسيددنحلددعبودفةوزي1دفملمتدبدةدىدجزي1دفةصماعلدجفةتجارةد
جفالستثلاردجفالقتصا دفة1قلي،دفملكلفدباةتجارةدفا ارأيل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن اعتزازي وأنا أقدم أمام مجلسكم 
املوقر مضامين مشروع القانون رقم 91.14 املتعلق بالتجارة الخارجية، 
بعد املصادقة عليه باإلجماع داخل لجنة القطاعات اإلنتاجية، معربا 
والسيدات  اللجنة  رئيس  للسيد  وامتناني  عن شكري  املناسبة  بهذه 
والسادة النواب املحترمين على تفاعلهم اإليجابي واملثمر ومساهمتهم 
البناءة واملتميزة في إغناء مشروع هذا القانون وإثراء مقتضياته وتوطيد 

دعائمه وتقوية توجهاته.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

أحد  يشكل  ظل  الخارجية  للتجارة  الحالي  القانون  مراجعة  إن 
االنشغاالت الكبرى لهذه الحكومة، بل ويعتبر أحد رهاناتها التي تتطلب 
انخراط كافة القوى السياسية واالقتصادية في هذا املشروع الواعد، 
وذلك بالنظر إلى مجموعة من املستجدات اإلقتصادية والتجارية التي 
التي تعرفها  التحوالت  في ظل  الوطني والدولي،  برزت على املستويين 
الساحة الدولية، خصوصا بعد ظهور املنظمة العاملية للتجارة وبروز 
عن  فضال  وقارية،  وإقليمية  دولية  اقتصادية  وتجمعات  فضاءات 
وبالنظر  األطراف.  املتعددة  التجارية  اإلتفاقيات  من  مجموعة  عقد 
كذلك للمستجدات التي عرفتها الظرفية التجارية الوطنية وال سيما 
متجددة  ومقاربة  مغايرة  رؤية  تتطلب  والتي  األخيرين،  العقدين  في 

للموضوع، وخصوصا:

تطور تبادل املعلومات اإللكترونية للتجارة الخارجية؛ .•

املرتبطة  الجديدة  اإلشكاليات  بعض  استيعاب  أهمية  .•
بالعمليات التجارية؛

االنتشار الغير املنظم ملتعاملي التجارة الخارجية؛ .•

تنامي املمارسات الغير املشروعة التي تؤثر على اإلنتاج الوطني؛ .•

ضرورة تنويع الشركاء الخارجيين عبر إبرام اتفاقيات جديدة؛ .•

تحيين وتطوير اإلتفاقيات الحالية. .•
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من الواضح، حضرات السيدات والسادة، أن هذه الوضعية أبانت 
بجالء على حاجتنا امللحة إلى إطار قانون جديد ومتقدم، يستوعب كافة 
هذه اإلشكاليات، ويساير املستجدات والتحوالت الدولية بما يمكن من 
الوفاء بااللتزامات والتعهدات التجارية لبالدنا. ويسعى كذلك إلى ترسيخ 
تحرير املبادالت التجارية وتعزيز حماية املنتوج الوطني، ويساهم في تقوية 
املتبصرة  القيادة  فيها بالدنا تحت  انخرطت  التي  الجديدة  الدينامية 
نموذج  تكريس  في  وأيده،  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  لجاللة 
اقتصادي رائد على املستوى الجهوي، تكون فيه التجارة الخارجية أحد 

دعائمه األساسية.

وتنفيذا لهذا التوجه، بادرت الوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية إلى 
إعداد مشروع هذا القانون الذي هو بين أيديكم، وهو باملناسبة أحد 
املكونات الرئيسية للمخطط الوطني لتنمية املبادالت التجارية املمتدة 

من 2014 إلى 2016.

وتجدر اإلشارة، إلى أن إعداد هذا املشروع تم بالتعاون مع القطاعات 
الحكومية املعنية، وبإشراك ملختلف الفعاليات اإلقتصادية والهيئات 

املهنية ومنظمات املجتمع املدني.

واسمحوا لي حضرات السيدات والسادة، أن أستعرض أمامكم أهم 
املقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون وتتعلق بما يلي:

إضافة مقتضيات جديدة لم يتم التنصيص عليها في القانون  .•
89.13 املتعلق بالتجارة الخارجية، وتتمحور حول آليات حماية املتوج 
الوطني، بما ال يتنافى مع التزامات املغرب الدولية وال يتعارض مع سياسة 

تحرير املبادالت؛

التنصيص على آليات التتبع ومراقبة العمليات التجارية التي  .•
باتخاذ  يتعلق  فيما  واستجابتها  فعاليتها  تحسين  اإلدارة من  ستمكن 

اإلجراءات املالئمة إزاء العمليات التجارية التي تثير إشكاليات خاصة؛

تحديد مساطر اإلستيراد والتصدير؛ .•

تمهيدي  كإجراء  الخارجية  للتجارة  املتعامل  إحداث سجل  .•
سابق ملمارسة نشاط االستيراد والتصدير؛

إلغاء اإلجراء القا�ضي باكتتاب االلتزام بالصرف املنصوص  .•
عليه في القانون الحالي أي قانون 89.13؛

إحداث آلية إلدارة نظام حصص التعرفة الجمركية، حرصا  .•
على تطوير شفافيته ونجاعة هذا النظام؛

بشأن  للمفاوضات  املؤطرة  الضوابط  تحديد  وأخيرا،  .•
اإلتفاقية التجارية الدولية، بحيث تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية 

وشمولية.

تلكمدفةسيددفة1ئيس،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنين،

أهم ما جاء به مشروع هذا القانون من مقتضيات، وال يسعني 
والسادة  السيدات  لكافة  وامتناني  شكري  أجدد  أن  إال  الختام،  في 
النواب املحترمين على اهتمامهم بهذا املوضوع، وعلى انخراطهم الكامل 
ومساهمتهم القيمة في إثراء وتجويد هذا املشروع، والذي سيكون له 
بكل تأكيد تأثير إيجابي على مستوى تطوير وتأهيل املنظومة التجارية 
واالقتصادية الوطنية، مع الحفاظ على املصالح العليا لبالدنا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد الوزير املحترم،

إذن التقرير وزع، إذن نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016(  ف1 

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

شك1فدةلسا ةدفةموفبدفملحتبنين،

إذن صا ق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق 
بالتجارة الخارجية باإلجماع.

أنا درت هاذ الزربا باش ندوز ليك دغيا السيد الوزير، شكرا للسادة 
النواب، وشكرا للسيد الوزير..حنا كل �ضي كنحسبوه نائبات، حنا كلنا 

نائبات غير سير، مالك انت خاسرين حنا �ضي حاجة.

نمر إلى املشروع الثاني وهو مشروع قانون رقم 106.12 يتعلق بتغيير 
وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بتنظيم امللكية املشتركة للعقارات 

املبنية، الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددنبيلدبندعبددهللا،دجزي1دفةسكنىدجسياسلدفملد مل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أود في البداية أن أعبر عن صادق تشكراتي للسيدات والسادة رئيس 
وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بهذا املجلس املوقر، 
وأن أنوه بالروح الوطنية العالية التي برهنوا عليها، أغلبية ومعارضة، 
وبالجدية والعمق والتنوع في الطرح عند مدارسة مشروع القانون رقم 

106.12 بتغيير وتتميم القانون 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة 
للعقارات املبنية، وهو ما يعكس رغبة جماعية لتجويد هذا املشروع 
واآلليات  القواعد  تطوير  بغية  وذلك  مقتضياته،  وتوضيح  وتدقيق 
القانونية ملواكبة تنامي اإلقبال على نمط جديد للولوج إلى تملك العقار 

والسكن الجماعي بصنفيه العمودي واألفقي.

كما أغتنم هذه املناسبة، لإلشادة بالجو العام للمناقشات الذي 
طبع أشغال اللجنة، وكذا بعمق التحليل ووجاهة اإلقتراحات وغزارتها 
طرف  من  املقدمة  واالقتراحات  التعديالت  بلغت  حيث  وتنوعها، 
السيدات والسادة النواب ما مجموعه 107 تعديالت، تم قبول 81 منها، 
وتم التوافق على سحب الباقي ألسباب ترجع غالبا إلى عدم تجانسها 
مع املقتضيات القانونية القائمة أو ألنها أقل تالئما مع الغاية من هذا 
النص. وهو ما أف�ضى في النهاية إلى املصادقة على املشروع باإلجماع، 
بعد إدراج التعديالت واالقتراحات املقدمة من قبل السيدات والسادة 

النواب أعضاء الفرق واملجموعات عن األغلبية واملعارضة.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

هذا  يروم  التي  باألهداف  التذكير  من  بأس  ال  أيضا،  وباملناسبة 
املشروع تحقيقها، وكذا املستجدات التي جاء بها وتم إغنائها من طرف 

السيدات والسادة النواب املحترمين، فأما األهداف فتتجلى في :

التحوالت  ملواكبة  املشتركة  امللكية  نظام  وتحيين  إصالح   : أوال 
السوسيو ثقافية ببالدنا، واملهيكلة لنمط حياة وعيش للمغاربة وأسلوب 

تعاملهم مع تملك العقار؛

ثانيا : تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري املنظومة القانونية 
مقتضياتها  خرق  على  الجزاءات  غياب  وخاصة  العمل،  بها  الجاري 

وضعف الضمانات؛

الجماعي  السكن  على  املتزايد  لإلقبال  القانوني  التأطير   : ثالثا 
للحفاظ على األرصدة العقارية وتشجيع البناء العمودي، في إطار امللكية 

املشتركة.

وبخصوص أهم مستجدات املشروع، فيمكن بسطها كما يلي:

إحداث نمطين جديدين من امللكية املشتركة يتعلقان بالبناء  .-
األفقي )الفيالت( وبالبناء املنجز على مراحل؛

تدقيق التمييز بين األجزاء املشتركة واألجزاء املفرزة ونظام  .-
الحقوق التابعة لكل منها؛

فتح اإلمكانية للتحديد املؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في  .-
األجزاء املشتركة، في إطار العقار املنجز على مراحل؛

منع القسمة أو الحجز أو التفويت أو البيع الجبري لألجزاء  .-
املشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن األجزاء املفرزة؛

العام  الجمع  وانعقاد  املالك  اتحاد  تسيير  قواعد  تدقيق  .-
وصالحياته؛
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ضبط قواعد ومعايير تعيين وكيل االتحاد ونائبه؛ .-

املشتركة  امللكية  على  باملحافظة  املتعلقة  التكاليف  تحديد  .-
وصيانتها وإدارتها وصيانة التجهيزات الجماعية؛

تدقيق نظام ومسطرة تقييد نظام امللكية املشتركة بواسطة  .-
الضبط  كتابة  لدى  أو  العقارية  األمالك  املحافظة على  لدى  إشهاره 

باملحكمة بالنسبة للعقار غير املحفظ؛

تعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام  .-
امللكية املشتركة؛

تدقيق حقوق والتزامات املالك املشتركين املالية واإلدارية، في  .-
الحاالت العادية وحاالت التنازع؛

حصر حق األفضلية في حدود 20 رسما عقاريا في األق�ضى، مع  .-
منع ممارسة هذا الحق في حالة اإليجار االئتماني أو إيجار مشابه، وكذا 
في حالة التفويتات بعوض لفائدة الزوج أو الفروع أو األصول أو اإلخوة؛

بالنسبة  العام  الجمع  اجتماعات  حضور  في  الحق  حصر  .-
للمالك املشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء 

بواجباتهم املالية اتجاه اتحاد املالك؛

ربط عدد األصوات في الجمع العام بحصة املالك من األجزاء  .-

املفرزة، مع تحديد سقف ال يتجاوز نصف عدد األصوات؛

اعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب املفوض إليه  .-

على أكثر من ثالثة مالك ال تتجاوز حصتهم مجتمعة %10 من مجموع 

أصوات املالك؛

تدقيق مسطرة االستدعاء للجمع العام وسير أشغاله ونظام  .-

التبليغ، وتعزيز إجراءات التواصل بين املالك املشتركين، وتمكين هؤالء 

من االطالع على الوضعية املالية لالتحاد قبل انعقاد الجمع العام؛

توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير امللكية املشتركة وحصرها  .-

في الجمع العام ووكيل االتحاد ونائبه، وكذا مجلس اتحاد املالك في 

حالة مجمعين عقاريين أو أكثر؛

تمديد آجال تقادم ديون االتحاد إلى 5 سنوات عوض سنتين؛ .-

الغير  املصاريف  ملواجهة  احتياطي  إحداث حساب  وأخيرا،  .-

املتوقعة.

تلكم السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، 

أهم املقتضيات التي تضمنها مشروع القانون موضوع التصويت عليه في 

هذه الجلسة العامة كما صادقت عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع 

عليكم  والسالم  لكم  وشكرا  املوقر،  املجلس  بهذا  اإلنسان  وحقوق 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شك1فدفةسيددفةوزي1دفملحتبم،

بالنسبة للتقرير وزع ؟ إذن نمر إلى عملية التصويت«

أعرض املادة 1 للتصويت : اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت : اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت : اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت : اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

بتغيير   106.12 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 
وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات 

املبنية، شكرا للسيدات والسادة النواب والسادة الوزراء.

نمر إلى املشروع الثالث: مشروع قانون رقم 87.14 يق�ضي بتغيير 
القانون رقم 89.016 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث 

هيأة املهندسين املعماريين الوطنية، الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددإ ريسدن1جن،دجزي1دفةتعليبدجإعدف دفةتبفبدفةوطني:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيدفتدفةمائبات،دفةسا ةدفةموفب،

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

يشرفني أن أقدم اليوم مشروع قانون يتعلق بالهيأة ديال املهندسين 
املعماريين. كما تعلمون، املهندسين املعماريين في املا�ضي كان عندهم 
املمثل قانوني تيشتغل معهم في االجتماعات ديالهم، وهو حسب القانون 
حضوره إلزامي. هاذ الشخص، ألن هو كان املمثل أو املستشار القانوني، 
الدستورية  املحكمة  اآلن،  الدستوري.  املجلس  من طرف  يعين  كان 
من بعد ،2011 نصت على أنه األعضاء ديالها ممنوع عليهم يشتغلو 
عمل آخر، وبالتالي وقع هناك إشكالية. فاملهندسون املعماريون اآلن 
الهيأة ديالهم ما كتجتمعش، هيئات أخرى كان وقع لها هاذ املشكل، 
مثال األطباء ديال األسنان، فعالجنا اإلشكالية بأن يكون هذا الشخص 
معين بمرسوم عوض أن يأتي من املحكمة الدستورية، والهدف منه هو 

تمكين هاذ الهيأة من مسايرة العمل ديالها، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا للسيد الوزير، التقرير وزع.

القانون:  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  على  التصويت  إلى  نمر 
اإلجماع.



5ف1  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016( 

صا ق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 87.14 يق�ضي بتغيير 

القانون رقم 89.016 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث 

شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا  الوطنية،  املعماريين  املهندسين  هيأة 

للسيدات والسادة النواب، نرفع الجلسة 5 دقائق.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

إذن نمر إلى إتمام جدول أعمالنا لهذه الجلسة، وننتقل كما قلت 

السيد  تفضل  ؟  نظام  نقطة  التنظيمي،  القانون  إلى مشروع  سابقا 

الرئيس.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(د:

الرئيس على  السيد  الرئيس، شكرا  السيد  إال جاء على خاطرك 

الداخلي، وهذه جلسة عمومية،  للنظام  هاذ نقطة نظام واحترامك 

صحيح ما منقوالش مباشرة، لكن مادامت جلسة عمومية أنا تنطلب 

منك السيد الرئيس أنتما كتلتزموا بالنظام الداخلي، بغيتكم تدارسوا 

في املكتب ديال املجلس الجلسة ديال البارحة، ألنه وقعت فيها عدة 

هفوات واللي هي بالنسبة إلينا جزء منها خطير. أن نقرأ الفاتحة على 

شخص وندعي بأنه كان ضحية زلزال وهو غير ذلك، غير ذلك، الطفل 

الذي توفي ال عالقة له بالزلزال. فهذا احنايا كمؤسسة تشريعية دايرين 

في النظام الداخلي ديالنا ودايرين في األعراف ديالنا أنه ما غاديش نبقاو 

نقراو الفاتحة بناء على الطلبات من الجلسة، اللي ما جاتش من املكتب 

ما غاديش نقراو فيه الفاتحة. واحنايا كذلك في املادة ،104 راني قلتها 

البارح ما غنكررهاش، أرجو السيد الرئيس أن تتدارسوا هذا األمر في 

مكتب املجلس.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

 الفكرة واضحة. وكما قلت، هاذ املشكل كان تناقش في املكتب وعاد 

عاود ثاني غناقشوه مرة أخرى باش ما نبقاوش.

إذن نمر إلى جدول أعمالنا كما قلت، اآلن مشروع قانون تنظيمي 
رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات 

في مجال التشريع وكذلك مشروع قانون، غتدخل فيهم بزوج ؟ بزوج، 

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة 

الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أعتذر لهاذ التوقف ديال الجلسة لهاته الدقائق. ويشرفني السيد 
 64.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  أمامكم  أقدم  أن  الرئيس، 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات. يهدف هاذ 
املشروع إلى وضع إطار قانوني مرجعي، يحدد الشروط والكيفيات التي 
يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية من قبل املواطنات واملواطنين 

للبرملان تهم مختلف مجاالت الحياة.

في البداية، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للسيد رئيس لجنة العدل 
والتشريع والسيدات والسادة النواب املحترمين أعضاء اللجنة، على 

مساهمتهم الفعالة في مناقشة وإغناء هذا املشروع الذي بين أيدينا.

هذا املشروع يرتكز على املرجعيات التالية :

أوال- مقتضيات الدستور: جاء باش كينزل مقت�ضى الفصل 14 اللي 
كينص على أن »للمواطنين واملواطنات ضمن شروط وكيفيات يحددها 

القانون التنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع«؛

وخاصة  السامية،  امللكية  التوجيهات  هي  الثانية  املرجعية  ثانيا- 
عندما أكد جاللته في أحد خطبه على ضرورة اإلنكباب الجدي على 
األسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق اإليجابي، خاصة خالل 
إقرار القوانين التنظيمية املتعلقة باملؤسسات الدستورية واإلصالحات 
الكبرى، وكذلك في التوجيه بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة 
التشريعية الخامسة من نفس الوالية، حيث نبه جاللته على أن »مشاريع 
النصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة األهمية والحساسية، 
لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرملان بضرورة اإللتزام بأحكام الفصل 
86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الوالية التشريعية كآخر آجال 

لعقد قوانين تنظيمية على مصادقة البرملان«؛

أيهادفةسيدفتدجفةسا ة،

ثالثا- املرجعية الثالثة هي إلتزامات البرنامج الحكومي، خاصة فيما 
يتعلق بتفعيل املقتضيات الدستورية ذات الصلة بورش الديمقراطية 

املواطنة والتشاركية؛

رابعا- املواثيق الدولية ذات الصلة؛

خامسا- التجارب الدولية واملمارسات الفضلى.

إن هذا الحق يشكل إحدى أهم آليات الديمقراطية التشاركية ومن 
الضمانات األساسية للمشاركة املدنية. وقد نتج عن التوافق املجتمعي 
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حول الوثيقة الدستورية لعام 2011، كما يعد تكريسا دستوريا لسعي 
املجتمع املغربي نحو أعراف وتقاليد ديمقراطية اعتمدتها بلدان متقدمة 
في مجال ترسيخ تكاملي، وتكامل وظيفي بين الديمقراطية التمثيلية 

والديمقراطية املواطنة والتشاركية.

أيهادفةسيدفتدجفةسا ة،

لقد تم إعداد املشروع املعروض على أنظاركم بمقاربة أخذت بعين 
االعتبار ما يلي:

-أوال: املذكرات ذات الصلة التي توصلت بها الوزارة.

-ثانيا: مخرجات الحوار الوطني حول املجتمع املدني.

ذات  العمومية  النقاشات  مختلف  وتوصيات  خالصات  -ثالثا: 
الصلة.

ويتضمن هذا املشروع )13 مادة( تتوزع على أربعة أبواب: خصص 
الباب األول لألحكام العامة، والباب الثاني لشروط امللتمسات، والباب 
الثالث لكيفيات تقديمها، والباب الرابع فقد تضمن أحكام ختامية، 

وبالتركيز على العناصر األربعة التالية :

أوال: املشروع ركز على تدقيق عدد من املفاهيم املرتبطة بتقديم 

امللتمسات، مثال يعرف امللتمس على أنه كل مبادرة يتقدم بها مواطنات 

ومواطنون، وفق أحكام هاذ القانون التنظيمي، يهدف إلى املساهمة في 

املبادرة التشريعية؛

العنصر الثاني: تمكين أصحاب امللتمسات من ممارسة الحق في 

تقديم ملتمسات تهم قواعد قانونية جديدة أو تعديل أخرى قائمة 

أو إلغائها، في تكامل مع املبادرة في التشريع املخولة لكل من الحكومة 

تحديد  وكذلك  االستثناءات،  بعض  تحديد  مع  وذلك  والبرملان، 

الشروط؛

ثالثا: اعتماد سقف وعتبة للتوقيعات من أجل اعتماد امللتمسات، 

25 ألف توقيع بما يمثل حوالي %0,17 من الكتلة الناخبة، وهي نسبة 

معقولة بالنظر للدراسات املقارنة بهذا الخصوص؛

العنصر الرابع واألخير: تحديد آجال البت في امللتمسات من قبل 

مكتب أحد مجل�ضي البرملان، والتنصيص على ضرورة التبليغ ضمن 

آجال معقولة، وضمان حق امللتمسين بإلزام البرملان بإخبارهم بمآل 

سحبها  في  الحق  امللتمسات  أصحاب  املشروع  منح  كذلك  امللتمس، 

وكذلك الحماية للمعطيات الشخصية للموقعين على امللتمسات.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

تلك أهم مرامي هذا املشروع القانون التنظيمي األول وإذا سمحتم، 

يمكن بعد إذنكم، أن أقدم املشروع الثاني.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هذا املشروع هو مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد 
إلى  املرة  هذه  العرائض  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفيات  شروط 
السلطات العمومية، وكذلك هو يأتي كلبنة أخرى، األول يهم امللتمسات 
في  التشاركية  الديمقراطية  إلرساء  أخرى  لبنة  العرائض،  يهم  وهذا 
بلدنا، وإشراك املواطنين واملواطنات في الشأن العام، وفي تتبع وتقييم 

السياسيات العمومية، وفي صناعة القرار.

من   15 الفصل  املرة  هذه  الحال  بطبيعة  األساسية  املرجعيات 
الدستور، كذلك التوجيهات والخطب امللكية التي أشرت إلى بعضها في 
النص السابق، واعتماد وتنزيل ما ورد في البرنامج الحكومي، واعتماد 
كذلك  الصلة،  ذات  الدولية  املواثيق  ومرجعيات  الفضلى  التجارب 
االستفادة من كل ما ورد إلينا من مقترحات على املستوى الوزارة تم 
أخذه بعين االعتبار في هذا النص كذلك. ويمكن أن أؤكد لكم، على أنه 
أتى بتعريف للعريضة، خصوصا في الباب األول ألحكام عامة، وكذلك 

تضمين تعاريف املفاهيم املوجودة في هذا املشروع؛

الباب الثاني يتعلق بشروط تقديم العرائض، وخصص لشروط 
قبول العريضة واالستثناءات وعتبة التوقيعات، والباب األخر لكيفيات 

التقديم، أما الباب األخير فخصص ألحكام متفرقة.

ويمكن أن أؤكد، كما فعلت في النص السابق، على عناصر خمسة 
أساسية :

طلب  »كل  هو  اللي  العريضة  مفهوم  ومنها  املفاهيم،  تدقيق  أوال 
مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات يوجهه بصفة جماعية 
مواطنات ومواطنون مقيمون باملغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية 
قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام 
الدستور والقانون، طبقا لإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون 

التنظيمي«؛

العنصر الثاني هو اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة، وحتى 
املشروع في حالة إذا لم تكن هذه العريضة مخصصة للجهة املوجهة 
إليها، أن تتم إحالتها إلى الجهة املختصة. كما يسرت الشروط تشكيل 
لجنة العريضة، باملقارنة مع كان عليه األمر في السابق، وحدد عدد 
والكتلة  السكان  يتناسب وعدد  ع، فهو عدد 

ّ
5000 موق في  املوقعين 

الناخبة والغاية من إعمال هذا الحق؛

الجهات  لدى  العرائض  وضع  إجراءات  تيسير  هو  الثالث  املحور 
الفوري  االستالم  في  العريضة  أصحاب  حق  بضمان  وذلك  املعنية، 
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إما  العريضة،  تقديم  وسائل  تعدد  على  والنص  ذلك،  عن  لوصل 
بالتسليم املباشر أو اإلرسال اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني أو وضعها 

لدى السلطات املحلية بدائرة إقامة وكيل هذه اللجنة؛

العنصر الرابع هو تحديد اآلجال والتدقيق ديالها، سواء بالنسبة 
للعرائض املوجهة للحكومة أو تلك املوجهة للبرملان، من حيث آجال 
البت في العرائض أو اإلحالة ديالها على لجنة العرائض أو الرد على 
مضمون العريضة، وذلك تكريسا للشفافية وإرساء للثقة بين املواطنين 

والسلطات العمومية.

أخيرا، بنفس املنطق، تمت حماية املوقعين من استعمال املعلومات 
الخاصة بهم في أغراض أخرى غير تلك التي جمعت التوقيعات من أجلها.

فةسيددفة1ئيس،

تلكم أهم العناصر والتي تضمنتها هاته املشاريع، ومرة أخرى، أشكر 
تفاعلهم  على  والتشريع،  العدل  لجنة  في  النواب  والسادة  السيدات 

اإليجابي مع هذين املشروعين املهمين بالنسبة لوطننا، شكرا لكم.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شك1فدةلسيددفةوزي1دفملحتبم،

العدالة  فريق  الفرق.  مداخالت  إلى  نمر  إذن  ؟  وزعا  التقريرين، 
والتنمية، عمر بنيطو مرحبا بال�ضي عمر، تفضل.

فةمائبدفةسيددعل1دبنيطود:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسا ةدفةموفب،دفةسيدفتدفةمائباتدفملحتبنات،

مداخلة العدالة والتنمية.

فريق العدالة والتنمية بصدد دارسة مشروعي قانونين تنظيمين 
رقم 64.14 والقانون التنظيمي رقم 44.14، الذين عرضا أمام لجنة 
ونحن  جميعا،  حققنا  أننا  بداية  نسجل  فإننا  والتشريع،  العدل 
نناقش ونعرض هذين القانونين التنظيميين، نجاحا مهما، أساسهما 
تام  انسجام  وفي  الحكومة  مع  تام  انسجام  في  كبرملان،  اشتغلنا  أننا 
جميعا  نجحنا  أننا  نسجل  وأيضا  الدستورية.  املقتضيات  مع  أيضا 
في تنزيل مقتضيات دستورية أساسية مهمة لها عالقة وطيدة بتنزيل 
الديمقراطية التشاركية، فهذا الورش املهم سجلنا فيه نجاحا كبيرا، 
وكذلك نجاح البرملان والحكومة في تقديم هذين املشروعين القانونيين 
التنظيميين في هذه الدورة، يدل على أننا نسير في االتجاه الصحيح 

نحو إقرار القوانين التنظيمية الهامة املتعلقة باملؤسسات الدستورية 
بأحكام  ملتزمين  أننا جميعا  الكبرى، وكذلك  السياسية  واإلصالحات 
الوالية  هذه  نهاية  مشارف  على  ونحن  الدستور  من   86 الفصل 

التشريعية.

التنظيميين  القانونين  هذين  على  ونصادق  نناقش  وإذ  أننا  كما 
الهامين القانون التنظيمي رقم 64.14 والقانون التنظيمي رقم 44.14، 
أننا نسجل أنه ال تراجع وال تردد في الخيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا 

من ثوابت األمة املغربية.

خالل  من  ونثمن  والتنمية،  العدالة  فريق  في  نسجل  أننا  كما 
املناقشات التي تمت لهذين املشروعين القانونيين التنظيميين كذلك، 
للمناقشة، يضيف  الحكومة  أن تقديم هذين املشروعين من طرف 
نقاطا إيجابية لهذه الحكومة وللمغرب، من خالل نجاحها في تنفيذ 
إكمال  نحو  السير  في  نجاحها  أيضا  خالل  ومن  الحكومي  برنامجها 
املقتضيات  تنزيل  في  ونجاحها  الوالية،  نهاية  مع  التشريعي  مخططها 
في  نجاحها  وأيضا  التشاركية،  بالديمقراطية  املتعلقة  الدستورية 
الوفاء بالتزامات املغرب، وبالتزاماتها كحكومة مع املنظومة الحقوقية 
الوطنية والدولية، من خالل مالءمة وإصدار تشريعات وطنية تتالءم 
مع االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب ومع املطالب 

الحقوقية الوطنية.

وأيضا نسجل املقاربات التي تم اعتمادها، من خالل دراسة وطرح 
هذين املشروعين التنظيميين التي صاحبت مراحل إعداد واملناقشة 
واملصادقة على القانونين معا، استحضار التجارب الدولية املتنوعة 
مجال  في  هامة  أشواطا  قطعت  والتي  املجال  في  والناجحة  واملتميزة 

الديمقراطية التشاركية واالنفتاح عليها.

ونسجل أيضا، املقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة التي قادتها 
الدولية  واللقاءات  واملناظرات  الندوات  خالل  من  املكلفة،  الوزارة 
والوطنية والجهوية واإلقليمية، وأيضا استحضارها وهي بصدد إعداد 
املدني،  املجتمع  بها  تقدم  التي  الترافعية  واملذكرات  املشاريع  هذه 
وأيضا من خالل إشراك مغاربة العالم الذين لم يتم إقصائهم، بل تم 
اإلنصات ملقترحاتهم وآرائهم، دون إقصاء من هذا الورش الديمقراطي 
املؤسس ملرحلة جديدة وهامة في بلدنا. أيضا، من خالل استحضار 
خالصات وتوصيات اللقاءات واأليام الدراسية التي عقدتها مختلف 
الفرق البرملانية التي اهتمت بهذا الورش، وكذلك عدم إغفال مخرجات 
األيام التشاركية التي نظمت، سواء مع الجامعة املغربية أو مع مختلف 
املتدخلين واملهتمين بهذا املوضوع من األكاديميين املختصين في املجال.

كما نسجل أيضا وبارتياح، جدية الفرق البرملانية في مناقشة هذين 
العدل  لجنة  أمام  عرضهما  أثناء  التنظيميين  القانونيين  املشروعين 
والتشريع، من خالل غزارة اآلراء املعبر عنها وتنوعها وهي بصدد طرح 
وإعداد تعديالتها املمكنة على هذين املشروعين الهامين. وأيضا نسجل 
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اللجنة في  تجاوب الحكومة مع عدد هام من التعديالت، بل ونجاح 
مرحلة من مراحل املناقشة في صياغة تعديالت خاصة بها، متوافق 

عليها بين الفرق البرملانية، أغلبية ومعارضة، مع الحكومة.

إن فريق العدالة والتنمية، يؤكد أنه من حق بلدنا اليوم أن يفتخر 
بما حباه هللا به في مجاالت عدة، ومن حقه أيضا يفتخر ويصّرح أمام 
تتبنى خيار  التي  الدول  نادي  في  الواسع  الباب  من  أنه دخل  العالم 
الديمقراطية التشاركية الواقعية واملمكنة، ويشق طريقه بخطى ثابتة 
راسخة وواثقة ومتدرجة، هدفه تحصين املكتسبات والحفاظ عليها 
وتثبيتها، وأمله في تطوير والتدرج في هذا املجال، مجال الديمقراطية 
التشاركية، مع تطور املمارسة السياسية وتطور ونضج أشكال مشاركة 
املجتمع املدني في تدبير الشأن العام، وإنضاج وتحسين شروط إنتاج 
تكامل  في  التمثيلية،  للديمقراطية  الالزم  اإلسناد  وتقديم  التشريع 
وتناغم وتفاعل وتنافس أيضا، بهدف تحقيق املصلحة العامة للوطن 

بعيدا عن أي تنابز يشوش على هذا الهدف.

هاذ  دراسة  أثناء  والتنمية  العدالة  كلمة فريق  أهم محاور  تلكم 
املشروعين القانونيين التنظيميين، وشكرا لكم السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
والتعادلية، األستاذ عبد القادر الكيحل.

فةمائبدفةسيددعبددفةقا ردفةكيحل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سليندجعل2دآةيهدجصحبهدأألعين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

سعداء في هاته اللحظة التاريخية أن نناقش كمؤسسة تشريعية 
التشريع  بملتمسات  متعلق  قانون  أساسيين،  قانونيين  مشروعين 
وقانون كذلك متعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وتعتبر 
هذه املحطة محطة أساسية الستكمال البناء الدستوري، على اعتبار 
إلى أداء السلطات، وتحول  2011 جاء بتحول في نظرتنا  أن دستور 
كذلك في منظورنا السيا�ضي والدستوري ملشاركة املواطنين واملواطنات 
في الحياة العامة، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى تقديم 

العرائض.

املواطن،  مشاركة  محور  هي  التشاركية  فالديمقراطية  وبالتالي، 
وتحويل أداء املواطنين بشكل فرادى أو جماعات من أداء يرتكز على 
اإلشراك  مقاربة  إلى  املواجهة  وعبر  التظاهر  عبر  السلطات  مواجهة 
السلطة  مستوى  على  أو  التشريع  مستوى  على  سواء  واإلدماج، 

التنظيمية. ونعتبر أن التجارب الدولية التي سارت في هذا النهج، عملت 
على إشراك فعلي يرتكز على التأطير والتأهيل من أجل أن يكون املواطن 
وحاضن  العمومية،  السياسات  قلب  وفي  التشريع،  قلب  في  حاضر 
لعملية تنفيذ القوانين على مستوى املمارسة ومستوى الواقع، وبالتالي 

ننتقل إلى سلطة خامسة وهي سلطة املواطن وسلطة املجتمع املدني.

إضافة إلى االتفاقيات الدولية، فاملغرب، من خالل الفصلين 14 و 
15 من الدستور، كان فيه تجاوب مع العديد من اإلتفاقيات الدولية 
الرامية إلى مساهمة املواطنين واملواطنات في الحياة العامة، لكن هذا 
األمر ال يمكن أن نناقشه دون أن نقف عند الفصل الثالث عشر من 
الدستور، هذا الفصل الذي ينص على إحداث هيئات للتشاور، ليس 
فقط من أجل وضع ملتمسات التشريع أو العرائض، بل من خالل إعداد 
السياسات العمومية وتفعيل السياسات العمومية وتقييم السياسات 
العمومية، وهذه اآللية هي املدخل األسا�ضي لبناء رؤى لدى املواطنين 
واملواطنات في املشاركة في عملية امللتمسات كمرحلة الحقة على مرحلة 
اإلشراك التفعيل والتقييم. إذن، الفصل 13 البد ما تكون أنه السلطة 
التنظيمية والحكومة أن تعمد إلى إحداث هذه اآلليات وهذه الهيئات 
بانتظار املبادرة من  املنصوص عليها، ألنها مسألة أساسية ال ترتبط 

املواطنين، بل من خالل إشراكهم في صلب السياسات العمومية.

والبد، إذا كان األمر يعني يرتبط بقانونين أساسيين جوهرين، فالبد 
من بعض املالحظات. فعمليا نعتبر أن التعاطي اإليجابي لنا كفريق ديال 
الوحدة والتعادلية مع القانونين ينطلق من الفكرة، ومن أن ننطلق 
أنه ليس لدينا الوقت الكافي لتعميق النقاش في كل الجزئيات، فعال 
أنه سننطلق ولكن البد من مصاحبة تشريعية، على اعتبار أنه هل 
فعال 25 ألف مدعم للملتمس و5000 مدعم للعريضة ونسخ ديال 
البطائق الوطنية، هذا أمر سييسر عملية تقديم العرائض وامللتمسات 
أم ستكون هناك صعوبات؟ لذلك، البد أن نعتبر أنه هذه ليست إال 
انطالقة يجب أن تكون لديها مواكبة على املستوى التشريعي وكذلك 

املواكبة على مستوى السلطة التنفيذية.

وفي حالة قبول امللتمس، غياب إمكانية الطعن، أنه ال يقبل الطعن 
في هاذ، على خالف بعض التجارب الدولية التي نجد أن هناك طعون 
في عدم قبول امللتمسات، وهذا أمر يمكن تداركه في املستقبل. ولكن في 
حالة قبول امللتمسات واعتماده، وبعد املرور بكل الشروط الضرورية 
لقبول امللتمس، فنصل إلى اعتماده كإطار مقترح قانون. وهنا البد أن 
نناقش وضعية املبادرة التشريعية للبرملان، واملبادرة التشريعية للبرملان 
اللي هي عندنا 100 مقترح قانون اآلن، وباقة إشكالية في إخراج هاذ 
املقترحات إلى حيز الوجود. اإلشكالية ال ترتبط، عندما يقدم البرملاني 
النقاش  يبقى  العراقيل،  من  مجموعة  هناك  وتكون  قانون  مقترح 
بين سلطات عمومية لها من النضج الكافي واملعرفة الكافية لتقييم 
مواطن،  ألف   25 املواطن؟  ولكن  وموضوعيا،  جديا  تقييما  األمور 
بحال  بحالو  التعاطي معه  وتم  للبرملان،  امللتمس وجاء  دعموا واحد 
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مقترح قانون، فبالتالي كيف ستكون نظرة 25 ألف من املواطنين إلى 
املؤسسة التشريعية؟ وبالتالي، حذاري من أن نخلق نوعا من الخصام 
وبنفس  العقلية  بنفس  التعامل  تم  إذا  واملؤسسات،  املواطنين  بين 
الطريقة التي يتم التعامل بها مع مقترحات القوانين. ونعتبر أن املوضوع 
بالغ األهمية، وبالتالي ألنه املقترحات قانون هاذي، يمكن خفقنا في هاذ 
الوالية، نظرا الزدحام ديال األجندة التشريعية، بأنه فعال تكون املبادرة 
التشريعية للبرملان للمؤسسات بزوج، ألنه احنا ننتظر الحكومة رغم أن 
القانون ما�ضي بالضرورة تكون الحكومة حاضرة، ولكن اإلشكالية هو أنه 
املنتوج ديالنا في مجال املبادرة التشريعية هو منتوج ال يرقى إلى التحول 
الدستوري وإلى اإلمكانات الدستورية التي أعطاها لنا الدستور، باعتبار 

أن البرملان له مكانة أساسية وصامدة فيما يتعلق بالتشريع.

القوانين  اعتماد  كاف  غير  والعرائض  امللتمسات  فهاذ  وبالتالي، 
التنظيمية، ال بد من إجراءات مصاحبة. هاذ اإلجراءات هي الكفيلة 
بجعل هاذ امللتمسات والعرائض يعني حاضرة بقوة في حياة املواطن 
واملواطنات. وبالتالي، عندنا مجموعة من االقتراحات اللي تنقدموها 

اللي تتمثل في:

العملية  إنتاج  في  للمواطنين  الفعالة  املشاركة  سبل  توفير  .•
السياسية وتجويد املشاريع واملقترحات القانونية، من خالل إصدار 
القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل التشارك بشكل عام 

والديمقراطية التشاركية بشكل خاص؛

تكثيف اللقاءات التواصلية بين املؤسسة التشريعية وهيئات  .•
املجتمع املدني وتشجيع منابر الحوار لتبادل األفكار والتعبير عن مختلف 

االنشغاالت، وتحديد األولويات لدى املواطنين؛

يتمكن  التي  القانونية  والشروط  الفعالة  اآلليات  توفير  .•
املواطنين من خاللها من ممارسة حقوقهم التي ينص عليها الدستور 
كاملة، وتمكينهم أيضا من الحصول على املعلومات والبيانات الضرورية 
إلعادة صياغة املطالب بشكل أفضل وغير متعارض مع القانون. إن 
وتنزيل  والتفعيل  باملمارسة  رهينا  يبقى  الجديد  الحق  هاذ  تكريس 
نصوص تطبيقية على أرض الواقع، وبمساهمة جميع الفرق البرملانية، 
الستكمال  التنظيمية  القوانين  اقتراح صياغة  في  وأغلبية،  معارضة 
البناء املؤسساتي، بما يضمن مشاركة أساسية لهيئات املجتمع املدني في 
كل مستويات صنع القرار. إن ترسيخ هذا الحق يتطلب باألساس تعزيز 
دور األفراد وهيئات املجتمع املدني في ظل السياق الجديد، وما يتطلبه 
األمر من احترافية ومهنية لتشكيل قوة اقتراحية تساهم في بلورة قوانين 

وتسطير برامج تلبي حاجيات املجتمع؛

تمكين املواطنين من تملك األدوات القانونية وتوظيفها بشكل  .•
أفضل لترسيخ الثقافة البناءة والنقد الهادف والقادر على املساهمة في 
التغيير، وهو ما نعتبره مدخال أساسيا لضمان تشارك ايجابي وأفضل؛

مواد  تفعيل  حول  املواطنين  لدى  خاصة  تصورات  بلورة  .•
الدستور واملساهمة في رسم السياسات العمومية.

القانونين،  هذين  بخصوص  قدمناها  التي  املالحظات  أهم  تلكم 
آملين أن يكونا صرحا جديدا في بناء الديمقراطية التشاركية، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار السيد 
محمد حدادي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددحدف ي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيمدجفةصالةدجفةسالمدعل2دسيددفمل1سليند
جعل2دآةهدجصحبهدأألعين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في املناقشة 
ورقم   64.14 رقم  التنظيميين  القانونين  بمشروعي  املتعلقة  العامة 

. 44.14

وال بد من التأكيد في البداية على أهمية هذه اللحظة، لكونها تؤرخ 
هذه  والسيا�ضي.  الدستوري  تاريخنا  من  مرحلة جديدة  إلى  لالنتقال 
والديمقراطية  التمثيلية  الديمقراطية  بين  بالتفاعل  املتميزة  املرحلة 
التشاركية، على مستوى املمارسة، وهو ما سيشكل دعامة أساسية 
لالنفتاح أكثر على املجتمع املدني، ولالستفادة مما يزخر به هذا املجتمع 
الديمقراطية  روافد  محالة  ال  ستعزز  وأفكار  ومبادرات  تجارب  من 

التمثيلية.

املعروضين  املشروعين  على  اليوم  املوقر  مجلسنا  وبمصادقة 
للمناقشة، سنكون قد قطعنا أشواطا مهمة على مستوى االلتزام بأحكام 
الفصل 86 من الدستور. وبالفعل، فمشروعي القانونين التنظيميين 
معا يندرجان ضمن تفعيل مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور 
وفي إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، إذ يحدد النص األول 
الشروط والكيفيات التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى 
السلطات العمومية وجمع التوقيعات، وموضوع العريضة الذي يجب 
أن يرتبط بمصلحة عامة. كما يحدد حاالت عدم قبول العريضة، مع 
إلزامية إخبار األشخاص املعنيين الذين اشتغلوا في تجميع التوقيعات 
على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق.

أما النص الثاني، فيهم تقديم امللتمسات في مجال التشريع من قبل 
األحكام  يتضمن  التشريعية،  للسلطة  املوجهة  واملواطنين  املواطنات 
التي ترتبط بتعريف امللتمس والشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات 
بخصوص امللتمس، وعالقة االلتماس بمجال التشريع، والشروط التي 
تؤطر تحويل امللتمس إلى مقترح قانون عند االقتضاء في حالة تبنيه من 

قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرملان.
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وكيفيات  بتحديد شروط  املتعلق   64.14 رقم  القانون  فمشروع 
مبدأ  يكرس  التشريع،  مجال  في  ملتمسات  تقديم  في  الحق  ممارسة 
إلى  التشريع  مجال  في  الشعبية  املبادرات  آليات  من  كآلية  املشاركة 
جانب الحكومة والبرملان. وهو ما من شأنه أن يوسع دائرة الفاعلين في 
املجال التشريعي، من خالل إتاحة فرصة املواطنات واملواطنين التخاذ 
مبادرات تشريعية في مجاالت مختلفة، وهذه املبادرات كفيلة بضمان 

دعم الديمقراطية التشاركية بأبعادها املختلفة.

44.14، فيعتبر واجهة أخرى  التنظيمي رقم  القانون  أما مشروع 
لعمل املجتمع املدني، من خالل إتاحة املجال للمواطنات واملواطنين 
قضايا  حول  العمومية  السلطات  إلى  ومقترحاتهم  تظلماتهم  لرفع 
مجتمعية مختلفة، وهو ما يسمح إما بتصحيح القرارات أو املساهمة 

الفعالة في اتخاذ القرارات.

وتبعا لذلك، من شأن تقديم عرائض مستوفية للشروط املطلوبة، 
أن تكون له قيمة مضافة على مستوى جودة التدبير العمومي، األمر الذي 
يجعل تقديم ملتمسات والعرائض وسيلة لتفعيل مبدأ الديمقراطية 
التشاركية، ودعامة أساسية لتمكين املواطنات واملواطنين من املشاركة 
السياسية الفعلية في تدبير الشأن العام، والتفاعل املباشر واملستمر مع 
السلطات العمومية، مما تجسده العرائض وامللتمسات كآلية من آليات 
تصريف مقتضيات الديمقراطية املواطنة التشاركية وآلية للتكامل بين 
الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، عالوة على كونه أحد 
ضمانات املشاركة العمومية في الحياة العامة، وكذا مؤشر على إعادة 

تنظيم العالقة بين الدولة واملواطن.

وهكذا، نعتبر أن الشروط املحددة ملمارسة املواطنات واملواطنين 
الحق في تقديم ملتمسات وتقديم العرائض، هي شروط متوازنة وكفيلة 
الضرورية.  واملصداقية  الالزمة  بالجدية  الحق  ممارسة هذا  بضمان 
ونظرا ألهمية هذين املشروعين انخرط فريقنا، منذ إيداعهما بمجلس 
النواب، بإيجابية في مناقشتهما وتقديم تعديالت، رفقة فرق أغلبية 

أخرى، من أجل إغنائهما وإثرائهما.

وبهذه املناسبة، نشكر الحكومة على التفاعل اإليجابي مع بعض 
مقترحاتنا لتطوير املشروعين. ولكل هذه اإلعتبارات، فإن فريق التجمع 
لألحرار سيصوت باإليجاب على املشروعين موضوع املناقشة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
النائب املحترم السيد أحمد التهامي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددأحلددفةتهاني:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدفةمائباتدفملحتبنات،

فةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أنظار  على  أعرض  أن  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  يشرفني، 
القانونين  مشروعي  من  السيا�ضي  وموقفنا  تقييمنا  املوقر  مجلسنا 
مجال  في  امللتمسات  بتقديم  املتعلقين  و44.14   64.14 التنظيميين 

التشريع وبتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

الحداثي  باالختيار  وافتخارنا  اعتزازنا  أخرى  مرة  نؤكد  بداية، 
لدستور اململكة الذي عّزز الديمقراطية التمثيلية بخيار الديمقراطية 
التشاركية، وهذا من شأنه أن يرفع أكثر من القيمة الديمقراطية للنموذج 
الديمقراطي املغربي. هاذ الخيار الهادف إلى تحفيز املواطنين واملواطنات 
على اإلهتمام أكثر بتدبير الشأن العام وإنهاء احتكار التشريعات وكذلك 
صياغة القرارات. وتساءلنا في فريق األصالة واملعاصرة، على ضوء هذا 
اإلختيار الدستوري الكبير، هل املشروعان يترجمان هذا الطموح في 
استثمار مؤهالت الديمقراطية التشاركية لتحفيز املواطنين واملواطنات 

على االهتمام أكثر بالشأن العام؟

بداية، ال بد من إبداء مالحظتين أوليتين ضروريتين: أوالهما أن 
الحكومة تأخرت في عرض هذا املوضوع على مجلسنا املوقر، والحال أنه 
ال يقل أهمية عن القانون التنظيمي واملتعلق بالتعيين في املناصب العليا. 
وثانيا، املشروعان اختزال بشكل كبير جدا موضوع تقديم العرائض إلى 
السلطات العمومية وتقديم ملتمسات في مجال التشريع، 13 مادة في 
األول و16 املادة في الثاني، وهذا ما ترك فراغات كثيرة وأغفل إشكالية 

هامة تحتاج إلى املعالجة.

عموما، نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن املشروعين يعانيان 
من عيوب جوهرية، فهما مشروعان إقصائيان، مشروعان يضربان في 
الصميم مبدأ مساواة املواطنين أمام الدستور، أمثلة على ذلك: اشتراط 
التسجيل في اللوائح االنتخابية، هذا الطرح يخلط بشكل خطير بين 
املواطنة وبين ممارسة نوع معين من الحقوق، واختزل األمر فقط في من 
يمارس هذا الحق السيا�ضي عن طريق التسجيل في اللوائح االنتخابية، 
علما أن واحد العدد كبير مسجل في اللوائح االنتخابية وما تيشارك �ضي 

في التصويت.

العرائض  بتقديم  املتعلق  للمشروع  بالنسبة  الثانية،  املسألة 
للسلطات العمومية، تم استبعاد األجانب الذين يعيشون بين ظهرانينا 
بشكل قانوني، سليم، وجزء من املنظومة االجتماعية املغربية، يؤديان 
ما عليهما من واجبات، من ضرائب وغيرها، ولكنهما ليس لهما إمكانية 
املبادرة أو املساهمة في مبادرة تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، 
يعترف  نفسه  والدستور  بذلك،  تعترف  الدولية  املواثيق  أن  والحال 

بذلك طاملا أنهما ينضبطان للقوانين الوطنية.
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من  جدا  كبير  عدد  اشتراط  السلبية،  املظاهر  بين  من  كذلك، 
املوقعين )25 ألف( بالنسبة للملتمسات في مجال التشريع، و)5 آالف( 
فيه،  مبالغ  أيضا  كنعتابروه  العدد  هذا  العرائض.  لتقديم  بالنسبة 
وليس من شأنه الدفع والتحفيز على املشاركة في الشأن العام، ذلك أن، 
تعرفون جميعا، أنه دائرة انتخابية تشريعية، في بعض الحاالت، 2000 
صوت تتعطي برملاني. هنا 25 آالف توقيع باش يمكن فقط تساهم في 
تقديم ملتمس غادي ينتهي بالوضع في مكتب أحد مجل�ضي البرملان. 
كذلك، تقديم العرائض للسلطات العمومية، تم اعتماد مفهوم ضيق 
للسلطات العمومية، ألنه استبعد املجالس الترابية، كما أنه استبعد 
اآلجالت،  والعرائض؛  امللتمسات  بشأن  القرارات  رفض  في  الطعن 

تنعتابروها غير معقولة إلى غير ذلك من السلبيات.

التجارب  ينفتحا على  الدراسة، أن املشروعين لم  لنا بعد  وتبين 
املتقدمة في هذا املجال كالتجربة الهولندية، التجربة األملانية، بل ركزا 
الفرنسية، وضيع فرصة  التجربة  هي  اللي  ربما محدودة  تجربة  على 

اإللتحاق بدول الريادة في مجال الديمقراطية التشاركية.

ولتصحيح هاذ اإلختالالت، ألنه نعتبرها اختالالت في املشروعين، 
قدمنا مجموعة من التعديالت. 17 فيما يتعلق بامللتمسات في مجال 

التشريع، و34 فيما يتعلق بتقديم العرائض، املجموع 50 تعديل.

أهم هذه التعديالت، كما ستالحظون، هي:

أوال فتح املجال للمساهمة في املبادرة. تقديم، سواء العرائض  .•
أو امللتمسات، في وجه من هو غير مقيد في اللوائح اإلنتخابية، ألنه تيبقى 
مواطن، ولو غير مقيد في اللوائح اإلنتخابية. بل اقترحنا أيضا، فيما 
يتعلق بالعرائض املقدمة إلى السلطات العمومية، أن يفتح املجال حتى 
لألجانب، ألنه دستور يمنحهم التمتع بالحقوق والواجبات تقريبا يعني 

الحقوق األساسية تقريبا أسوة باملواطنين؛

كذلك تقليص اآلجاالت؛ .•

تقليص العدد من 25 ألف إلى 20 ومن 5000 إلى 2500؛ .•

توسيع مفهوم السلطات العمومية؛ .•

تحرير العرائض باألمازيغية، وهذا رفضه السيد الوزير، إلى  .•
غير ذلك.

لكن ورغم هذا املجهود الذي بذلناه، فإن السيد الوزير لم يبد 
تشبعا باملقاربة التشاركية ورفض كل التعديالت، إال 2 واحد لغوي 
بسيط وواحد ألنه تطابق، من حظنا، أنه تطابق مع تعديل تقدم فيها 

األغلبية.

لهذا نعتبر، إذا قارنا موقف السيد الوزير هاذ املشروعين القانونين 
التنظيميين، ووزير اإلقتصاد واملالية اللي هو محكوم بقاعدة التوازن 
بين النفقات وبين املصاريف، كيقبل واحد املجموعة من التعديالت، 
يعني كاين واحد التفاعل. تنلقاو في هاذ الحالة هاذي، السيد الوزير 

املحترم، لم يبد أي تفاعل وكان هناك رفض شبه ممنهج، وستتأكدون 
مما سأقول بعد حين، حينما نتقدم بالتعديالت.

في جميع الحاالت، حنا كنعتابروا أن هاذ الخطوة التشريعية ستبقى 
خطوة إيجابية، تحتاج إلى تدعيم وتدابير للمواكبة، ألن الديمقراطية 
هي مسار وسيرورة وثقافة وسلوك، وهذا ما نعلق عليه آمال كبيرة عند 

التنزيل والتفعيل، وشكرا على حسن انتباهكم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، الكلمة لفريق اإلشتراكي السيد النائب 
املحترم السيد لحسن بنواري.

فةمائبدفةسيدداحسندبموفري:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني، باسم الفريق اإلشتراكي، أن أقدم مداخلة بشأن مناقشة 
قانونين تنظيميين رقم 64.14 و 44.14 املتعلقين بالتوالي بممارسة الحق 
في تقديم امللتمسات في مجال التشريع والحق في تحديد شروط وكيفية 

ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

إن الشروع في مناقشة مشروعين القانونين التنظيميين املذكورين 
هو عبارة عن محطة تكت�ضي أهمية كبيرة ومتميزة لتاريخ املغرب، وذلك 
اعتبارا لكون ذلك يشكل مناسبة ومنعرج تاريخي في مسلسل ديمقراطي 
 ،2011 لسنة  املغربية  للملكة  دستور  تفعيل  في  واملتمثل  بالدنا،  في 
وخاصة ما يتعلق بتفعيل ما جاء به الفصلين 14 و15 املتعلقين بإصدار 
قانونين تنظيمين يسمحان للمواطنين املواطنات باملساهمة الفعالة في 
الحياة العامة، من خالل تقديم سواء ملتمسات للتشريع أو في تقديم 
عرائض للسلطات العمومية. ونحن ما أحوجنا لهذه آلية الديمقراطية 
بالشأن  التشاركية، ألنه معول عليها من أجل إحياء نفس االهتمام 
العام وبالسياسة في األوساط الشعبية على اعتبار ما نلمسه جميعا، مع 
األسف، من تراجع لدى املواطنين، تراجع فيما يخص االهتمام بالشأن 
العام واالنخراط في العمل السيا�ضي بصفة عامة. وأملنا وطموحاتنا 
املعلقة على هذين النصين التنظيمين كبيرة وكبيرة جدا، وتتجلى في 
تمكين املواطنين من آلية تسمح لهم باملشاركة الفعلية في الحياة العامة.

ومن أجل تفعيل هذه املبادئ العامة وتمكين املواطنات واملواطنين، 
كما قلت، بالحق في املشاركة املباشرة في إدارة الشؤون العامة للبالد، 
نص الدستور، في فصليه 14 و15، على إحداث آلية جديدة لم تتضمنها 
تقديم  في  بالحق  االعتراف  في  باألساس  تتمثل  السابقة،  الدساتير 

ملتمسات في مجال التشريع وبتقديم العرائض للسلطات العمومية.

وإيمانا بأهمية إخراج هذه النصوص التشريعية إلى حيز الوجود، 
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واملواطنين  للمواطنات  وتحفيز  للديمقراطية  ترسيخ  من  ذلك  في  بما 

للمشاركة الفعالة والبناءة في تدبير الشأن العام، عبر االعتراف لهن 

ولهم بالحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض 

للسلطات العمومية، انخرط الفريق االشتراكي، من موقع املعارضة، 

جعلها  بغية  املشروعين،  هذين  على  التعديالت  من  العديد  بتقديم 

تنسجم مع الواقع وتيسر ممارسة الحقوق املكفولة بموجب الدستور.

هذا وحتى تكون هذه املشاريع منسجمة مع الدستور، وبالنحو الذي 

يجعلها ليس مجرد حبر على ورق أو نصوص قانونية ميتة منذ املهد، 

التنصيص على  إلى ضرورة  يرمي  بتعديل  االشتراكي  الفريق  في  تقدم 

الصيغة الفردية في تقديم العرائض، وذلك اعتبارا لكون الفصل 15 

من الدستور لم يقيد هذا الحق بالصيغة الجماعية. غير أنه ولألسف، 
رفضت الحكومة وأغلبيتها هذا التعديل دون مبرر مقبول، األمر الذي 

يؤكد استمرارها في محاولتها الرامية إلى إفراغ الدستور من محتواه، 

وذلك فضال عن تناقض خطاباتها مع ممارستها في مجال التشريع.

وفي نفس اإلطار وحتى تكون هذه املشاريع متطابقة مع روح الدستور، 

تقدم الفريق االشتراكي بعدة تعديالت تهدف إلى تسهيل ممارسة هذه 

الحقوق الدستورية، ومن بينها تلك التعديالت التي تهدف إلى رفع القيود 

غير املبررة واملتناقضة مع آليات الديمقراطية التشاركية، خاصة ما 

يتعلق بربط ممارسة هذه الحقوق بشرط التقييد في اللوائح االنتخابية، 

ذلك أن الديمقراطية التشاركية تهدف إلى املشاركة املباشرة في تدبير 

الشأن العام، في حين أن االنتخابات هي صورة للديمقراطية التمثيلية 

لها آلياتها ومن بينها طبعا التسجيل في اللوائح االنتخابية.

لكن ولألسف العميق، فالحكومة وأغلبيتها رفضت هذه التعديالت 

دون مبرر مقبول، مما يزيد تأكيدا على غياب اإلرادة الحقيقية لدى 

وكذلك  الدستورية.  للمكتسبات  وواقعي  حقيقي  تنزيل  في  الحكومة 

الفريق  تقدم  وامللتمسات،  العرائض  تحرير  بأساليب  يتعلق  ما  في 

إمكانية تحريرها  التنصيص على  إلى ضرورة  بتعديل يرمي  االشتراكي 

لكن  الدستور،  من  الخامس  الفصل  مع  انسجاما  األمازيغية  باللغة 

الحكومة مع األسف رفضت مرة أخرى هذا التعديل بمبررات في نظرنا 

بإمكانية تحرير  الفريق االشتراكي كذلك  باملقبولة. كما تقدم  ليست 

الخاصة وخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  يتناسب  بما  امللتمسات  هذه 

املكفوفين منهم الذين طبعا لهم وسيلة من وسائل الكتابة تختلف عن 

عملية التحرير.

التوقيعات  جمع  من  املواطنين  لتمكين  وتسهيال  هذا  إلى  إضافة 

الضرورية، سواء في حالة امللتمسات أو العرائض، طرحنا في الفريق 

االشتراكي تعديل يرمي إلى قبول التوقيع اإللكتروني، من خالل استعمال 

الحاجة  دون  اإللكترونية  الوسائل  العرائض عن طريق  آليات جمع 

التوقيع على الحوامل الورقية، ملا تكلفه من عناء في جمع هذه  إلى 

التوقيعات وما تكلفه كذلك من تنقل ومجهود بجمع هذه التوقيعات.

وإصرار الحكومة، مع األسف، على رفض هذه التعديالت، يبين عن 

النية الحقيقية للحكومة في وضع كافة العراقيل لتنفيذ هذه املقتضيات 

الدستورية، من خالل تعسير الحصول على هذه العرائض، ومن خالل 

كذلك كما قلت وضع هذه العراقيل التي ال يمكن للمواطنين تجاوزها 

بسهولة.

هذا وحتى تكون اآلثار املترتبة عن عدم قبول السلطات العمومية 

يهدف  بتعديل  االشتراكي  الفريق  تقدم  االختصاص،  بعدم  لدفعها 

إلى تقييدها بضرورة إحالة العرائض على الجهات املختصة في حالة 
دفعها بعدم االختصاص. ولهذا، نحاول في الفريق االشتراكي بأال تكون 

العرائض وامللتمسات موضوع نوع من التملص من املسؤولية. فلما 

يتقدم املواطنون بملتمس وعرائض إلى السلطات العمومية أو السلطة 

التشريعية، فعلى هذه السلطات أن تبلغ هذا امللتمس وهذه العرائض 

إلى الجهة املختصة دون إرجاعها ألصحابها بدعوى عدم االختصاص، 

يعطي  وأن  للعريضة  املصداقية  يضمن  أن  رأينا  في  شأنه  من  وهذا 

للمجهود املبذول من طرف املواطنين في هذا املجال نوع من الثقة ونوع 

كذلك من املصداقية ويجعلهم ينخرطون أكثر في التدبير وفي االهتمام 

بالشأن العام.

إننا في الفريق االشتراكي حرصنا كذلك على تحديد اآلجالت للبت في 

امللتمسات والعرائض، حتى ال يذهب مرة أخرى املجهود املبذول سدى، 
وحتى ال تلقى هذه العرائض مصير اإلهمال في الرفوف وتبقى بدون 

جواب وبدون رد، مما ينعكس طبعا سلبا على التعبئة الجماهيرية أو 

الشعبية الواجب دعمها واحتضانها حتى نرقى بهاذ املمارسة هاذي ديال 

الديمقراطية التشاركية.

أضف إلى هذا، نحن في الفريق اإلشتراكي، مع األسف كما قلنا، 

قدمنا في مجموعه ما يناهز 31 تعديل، مع األسف الحكومة لم تقبل 

منها إال ما هو مرتبط بالجانب اللغوي أو الجانب الشكلي أو ما قد يتقاطع 

مع التعديالت التي أتت بها الحكومة بنفسها تداركا لبعض النواقص في 

النص، وبالتالي فهي قبلت ما مجموعه 3 تعديالت فقط من تعديالت 

الفريق اإلشتراكي، ولذلك نحن في الفريق االشتراكي قررنا أن نصوت 

مع  تجاوبهما  لعدم  نظرا  القانونيين،  املشروعين  هاذ  على  بالرفض 

طموحاتنا..

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للسيد محمد األعرج عن الفريق الحركي.
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فةمائبدفةسيددنحلددفمع1ج،درئيسدفةف1يقدفاح1كي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

اللحظة  في هذه  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  يشرفني أن 
مسار  وفي  الديمقراطي  البناء  ترسيخ  مسار  في  املتميزة  الدستورية 
تنزيل مقتضيات الدستور من خالل القوانين التنظيمية التي جاءت 
في دستور 2011، كذلك يشرفني أن أتناول الكلمة ملناقشة مشروع 
القانون املتعلق بالحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، والحق 
في ممارسة وكيفية مشروع القانون التنظيمي املتعلق بكيفية ممارسة 
ملقتضيات  تنزيال  العمومية  السلطات  إلى  العرائض  بتقديم  الحق 
الدستور، خصوصا في الباب املتعلق بالحقوق والحريات، وبالضبط في 

إطار املقتضيات الواردة في الفصلين 14 و 15 من الدستور.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

القانونين  هذين  مناقشة  لحظة  أن  الحركي  الفريق  في  نعتبر 
التاريخ  من  ودقيقة  ومتجددة  مهمة  تشريعية  لحظة  التنظيميين 
أساسية  نعتبرها  ومرحلة  ببالدنا،  والسيا�ضي  والقانوني  الدستوري 
ومفصلية في تنزيل مقتضيات الدستور الذي جاء ليؤسس للديمقراطية 
التشاركية على غرار الديمقراطية التمثيلية التي تعرفها بالدنا، وكذلك 
ملواصلة البناء الديمقراطي واإلصالحات الكبرى املسطرة في البرنامج 

الحكومي.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

لقد جعل الدستور الجديد مبدأ الديمقراطية التشاركية ومبدأ 
الديمقراطية املواطنة من مرتكزات النضال الدستوري للمملكة. وفي 
من  تعلمون جميعا على مجموعة  كما  الدستور  السياق، نص  هذا 
الديمقراطية  مبدأ  وتفعيل  لتنزيل  والقانونية،  الدستورية  اآلليات 
اعتمادها  ليتم  تاريخيا  آلياتها  وتتوارث  قديما  برزت  التي  التشاركية 
حديثا من قبل العديد من األنظمة الديمقراطية، خصوصا في األنظمة 

التي تسعى إلى ترسيخ البناء الديمقراطي الجديد.

جاءت هذه القوانين التنظيمية التي تعكس مفهوم الديمقراطية 
التشاركية، تنزيال ألحكام كما قلنا للباب املتعلق بالحقوق والحريات 
تقديم  في  الحق  تكريس  أجل  من  الدستور،  من   15 و   14 وللفصل 
قبل  من  العرائض  تقديم  في  والحق  التشريع،  مجال  في  امللتمسات 
األولى  بالدرجة  العمومية، سعيا  السلطات  إلى  واملواطنات  املواطنين 

علما  التشاركية،  للديمقراطية  املؤطرة  القانونية  املنظومة  تعزيز  إلى 
أن الحكومة سبق لها في هذا السياق على بلورة آليات تمكن املواطنين 
املحلي  الشأن  تدبير  في  املشاركة  في  املدنية  والجمعيات  واملواطنات 
والقانون  بالجهات،  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  ضمن  والجهوي، 
التنظيمي  والقانون  واألقاليم،  العماالت  بمجالس  املتعلق  التنظيمي 

املتعلق بالجماعات.

فةسيددفة1ئيس،

إن هذين القانونين اللذان استمدا قوتهما ومرجعتيهما من الدستور 
ومن التوجيهات امللكية السامية، ومن املنظومة الحقوقية الدولية، 
وكذلك من التجارب الحقوقية، يهدفان معا إلى وضع إطار قانوني مرجعي 
يحدد الشروط واآلليات من أجل إغناء املبادرة التشريعية بالدرجة 
األولى، وكذا إبداء اآلراء واملساهمة في خلق القواعد القانونية جديدة 
أو تعديلها، وكذا تتبع السياسات العمومية وتقييم هذه السياسة، عبر 
تقديم مطالب أو مقترحات أو توصيات من طرف املواطنات واملواطنين، 
تهدف بالدرجة األولى كذلك إلى تشجيع السلطات العمومية على اتخاذ 
القرارات واإلجراءات املناسبة في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية 

بالدرجة األولى وتحقيق الديمقراطية التشاركية.

إننا في الفريق الحركي نسجل بإيجابية املقاربة التشاركية املتميزة 
التي نهجتها الوزارة واملراحل التي ميزت إعداد هذين القانونين، واملتمثلة 
أساسا في امللتقيات الجهوية بمشاركة الجمعيات ومنظمات املجتمع 
املدني، وفي تنظيم العديد من الندوات العلمية واملوضوعاتية، عبر 
مبادرة إطالق الحوار الوطني حول املجتمع املدني واألدوار الدستورية 

الجديدة.

هي  التشاركية  الديمقراطية  أن  كذلك  الحركي  الفريق  في  نعتبر 
مكملة للديمقراطية التمثيلية وال يمكن أن تكون بديال لها، لهذا هذه 
القانونين،  بهذين  يتعلق  فيما  دقيقة، خصوصا  نعتبرها  املقتضيات 
خصوصا في بعض املقتضيات املتعلقة بال بد أن نتوفر على الحقوق 
املدنية والسياسية والتسجيل في اللوائح االنتخابية، ال يمكن أن نشارك 
في عمليات اتخاذ القرارات وفي التشريعات وفي تقديم العرائض، دون 
وبالتالي  االنتخابية،  اللوائح  في  نفسه  يسجل  أن  املواطن  يتمكن  أن 
إذا كانت هناك حقوق للمواطن فعلى املواطن كذلك التزامات يجب 
الديمقراطية  وهناك  تمثيلية  ديمقراطية  هناك  لهذا  بها،  يقوم  أن 
التشاركية ال بد أن نميز بينهما، ولكن يجب أن تكون هناك مقتضيات 
تنظم هذا املجال، وكما قلت ال يمكن لهذه الديمقراطية التشاركية 
التمثيلية، وأن أي تفسير واسع ملفهوم  للديمقراطية  أن تكون بديال 
الديمقراطية التشاركية قد يجعلنا أمام تأويل غير سليم ملقتضيات 
الدستور، أي تأويل واسع ملفهوم الديمقراطية التشاركية قد يجعلنا 
أمام تأويل غير سليم ملقتضيات الدستور، مما قد يؤثر على أداء البرملان 

في إنتاج التشريع ودور وصالحية املنتخبين.
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ونؤكد أن تفعيل هذين القانونين رهين بإحداث أدوات اإلشراك 

املواطنين  مشاركة  عملية  وتفعيل  لتسهيل  الكفيلة  وامليكانيزمات 

حيث  والتنمية،  اإلصالح  لتحقيق  التشريعية  املبادرة  في  واملواطنات 

أن إشراك املواطن في املبادرة واالقتراح، سواء في التشريع أو في تقديم 

العرائض، ستمكنه من تحقيق تطلعاته ملستقبل أفضل تتكامل فيه 

الظروف االجتماعية واالقتصادية إلنعاش دوره كفاعل وهدف  كل 

لكل تنمية منشودة.

فةسيددفة1ئيس،

إننا في الفريق الحركي نثمن املستوى العالي من النقاش الذي رافق 

املقتضيات الدقيقة واملطابقة ألحكام الدستور لهذين املشروعين داخل 

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وننوه كذلك بمنهجية العمل 

التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل هذين القانونيين التنظيميين في التزامها 

بمخططها التشريعي، وفي التفاعل اإليجابي مع تعديالت فرق األغلبية 

القانونية التشريعية،  البرملانية مما ساهم في تجويد هذه النصوص 

ونتمنى أن تعتمد نفس املنهجية في تنزيل باقي املقتضيات الدستورية، 

وتفعيل مقت�ضى الفصل 13 من الستور الذي ينص على إحداث هيئات 

للتشاور من قبل السلطات العمومية، قصد إشراك مختلف الفاعلين 

االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

إن هذين املشروعين القانونيين اللذان يندرجان في إطار تأسيس 

الديمقراطية التشاركية ومواصلة اإلصالحات الدستورية والسياسية، 

املواطنين  وآمال  لتطلعات  لالستجابة  ومتقدمة  نوعية  إضافة  هما 

وبلورة  القرار  صناعة  في  شريكا  املدني  املجتمع  وجعل  واملواطنات، 

السياسة العمومية، كما نعتقد جازمين أن هذه النصوص القانونية 

وما سيواكبها من نصوص تنظيمية، نتمنى أن تصدر في أقرب اآلجال 

على  البرملان  صدارتها  وفي  املنتخبة  املؤسسات  النفتاح  جسرا  تمثل 

محيطها املؤسساتي واالجتماعي.

وبناء على كل ما سبق، ال يمكننا في الفريق الحركي إال أن نسجل 

تفاعلنا اإليجابي مع هذين املشروعين بالتصويت لصالحهما، وشكرا 

السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكر للسيد الرئيس، الكلمة لألستاذة فوزية البيض عن الفريق 

الدستوري.

فةمائبلدفةسيدةداوزيلدفةبيض:

شك1فدفةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

واملواطنات  املواطنين   2012 لسنة  الدستورية  الوثيقة  مكنت 
من املشاركة في صناعة القرار العمومي، عبر مجموعة من اآلليات في 
سياق عالمي تراجعت فيه الديمقراطية التمثيلية لصالح الديمقراطية 
التشاركية، باعتبارها آلية مثلى لتفعيل مساهمة املواطنين واملواطنات 
في مسلسل صناعة القرار العمومي، وذلك على نحو يعزز الثقة والتعاون 
بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، واملواطنات واملواطنين من 
جهة ثانية، إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل املطروحة على مستوى 

مختلف القطاعات العمومية تصورا وإعداد وتفعيال وتقييما.

ومن بين هذه اآلليات نجد حق تقديم امللتمسات في مجال التشريع 
الذي تم التنصيص عليه في الفصل الرابع عشر من الدستور، حيث 
أكد على أحقية املواطنين واملواطنات في تقديم ملتمسات في مجال 

التشريع، وتعد من أهم مرتكزات الديمقراطية التشاركية كما قلنا.

حق  على  تنص  أخرى  آلية  الدستورية  الوثيقة  تضمنت  كما 
املواطنين واملواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث 
جاء في الفصل الخامس عشر من الدستور » للمواطنين وللمواطنات 
الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي 
أنه و بمناسبة طرح هذين  شروط وكيفية ممارسة هذا الحق«، إال 
يعكسا  لم  أنهما  يالحظ  للنقاش،  التنظيميين  القانونيين  املشروعين 
فلسفة ما قامت بها الوثيقة الدستورية في جوهرها التي جعلت مبدأ 
املشاركة كأحد مقومات الدولة الحديثة، بل أكثر من ذلك أنهما لم 
يتضمنا توصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدني، 
عليه  أشرفت  والذي  بها  تقوم  التي  الجديدة  الدستورية  وبأدواره 
الحكومة بنفسها، حيث من املالحظ أنه تم كبح وفرملة أي مشاركة 
للمجتمع املدني في صناعة السياسات العمومية، عبر آلية امللتمسات 
العرائض لكونهما جانبت منطقة السالسة واليسر والبساطة،  وآلية 
وأثقلتهما بحزمة من املساطر واإلجراءات والشكليات، وهو ما اعتبرناه 
التشريعية، وال  املبادرة  بالشلل  الفريق الدستوري عرقلة تصيب  في 
تتناغم البت مع املرتبة التي بوأهما إياها الدستور، في وقت نقول فيه 
أن املجتمع املدني أصبح شريكا استراتيجيا في صناعة املادة التشريعية، 
هذا ما اعتبرناه إيمان شكلي بالديمقراطية التشاركية، لكن جوهريا 
وتطبيقا في امليدان وضعنا املجتمع املدني على الهامش، كما وضعنا على 

الهامش املبادرة املواطنة.

من خالل قراءتنا ومناقشتنا املتأنية لهذين املشروعين داخل لجنة 
العدل والتشريع، تبين أن هناك العديد من اإلختالالت التي شابتهما، إال 

أننا سنقف على مالحظتين مهمتين في نظرنا:
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حول  الوطني  للحوار  الوطنية  اللجنة  بتوصية  الوفاء  عدم  أوال: 
عليه  أشرفت  التي  الجديدة  الدستورية  واألدوار  املدني،  املجتمع 
إلشراك  اآلليات  هذه  أهم  إحدى  كبح  تم  حيث  بنفسها،  الحكومة 
املجتمع املدني في صناعة السياسات العمومية، وذلك بوضع تدابير غير 
قابلة للتطبيق، وتبين ذلك عند اشتراط عدد 5000 مواطن ومواطنة 
من أجل تقديم العريضة إلى السطات العمومية، واعتبرنا ذلك داخل 
لجنة العدل والتشريع في املناقشة لعمومية أن اللي يقدر يجيب 5000 
توقيع يأسس حزب أحسن له، وعدد 25 ألف مواطن ومواطنة من أجل 
تقديم امللتمسات في مجال التشريع، عبر الئحة موقعة ومصادقة عليها 
من طرف السلطات املحلية، هذا العسر والتعجيز نرى فيه تكليفا للجنة 
امللتمس وللسلطات املحلية، ومن شأنه أن ينسف أي مبادرة وأي مقترح 
ويفشل املساعي الداعية إليه من طرف املواطنين واملواطنات، العسر 
والتعجيز لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه عند ما اشترط في مقدم 
امللتمسات والعرائض أن يكونوا مقيدين في اللوائح االنتخابية العامة، 
وممتعين بالحقوق املدنية والسياسية، اختالالت تجسدت أيضا في أن 
قرار رفض امللتمس ال يقبل الطعن، رغم إمكانية تبنيه من طرف عضو 
أو أكثر من أعضاء اللجنة البرملانية املختصة، إلى جانب حرمان اللجنة 
من حق الطعن في قرار الرئيس ولو كان معلال، هذا يطرح مشكل تنازع 
يمكن أن يقع بين السيد الرئيس الذي رفض امللتمس في مجال التشريع، 

والنواب الذين يمكن أن يتبنوا هذا امللتمس.

واعتبارا ملا سبق ونظرا لاللتفات الذي وقع على املشروعين وغياب 
بها  تقدمت  التي  املحورية  التعديالت  بعض  مع  الحكومة  تجاوب 
الفريق الدستوري سنصوت برفض املشروعين،  في  املعارضة، فإننا 

شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

النائبة املحترمة، السيد ادريس بوطاهر من فريق  شكرا السيدة 
التقدم الديمقراطي.

فةمائبدفةسيددف ريسدبوطاه1:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتقدم باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار مناقشة 
وكيفية  شروط  بتحديد  املتعلقين  التنظيميين  القانونين  مشروعي 
ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، وكذا املتعلق 
بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

العمومية.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

هندسة   2011 يوليوز  لفاتح  الدستورية  الوثيقة  أرست  لقد 
مؤسساتية وقانونية جديدة قائمة على خلق نوع من التناغم والتفاعل 
واالنسجام اإليجابي بين الديمقراطية التمثيلية املنبثقة عن شرعية 
للمؤسسة  الدستورية  األدوار  وتعزيز  تقوية  خالل  من  االنتخابات، 
للمواطنين  املجال  بفتح  وذلك  التشاركية،  والديمقراطية  التشريعية 
امللتمسات  خالل  من  التشريعية  املبادرة  في  للمساهمة  واملواطنات 
في مجال التشريع، وكذا املشاركة في صنع القرار العمومي عبر تقديم 
التي  وامليكانيزمات  اآلليات  وهي  العمومية،  السلطات  إلى  العرائض 
السياسات  وتتبع  تفعيلها  ومواكبة  املبادرة  اتخاذ  من  ستمكنهم 
العمومية من خالل تقديم االقتراحات والتوصيات واملطالب، وإسماع 
أصواتهم للمساهمة في إيجاد حلول مقبولة للمشاكل املطروحة لتنال 
وإعادة  الثقة  وتعزيز أسس  لبناء  وذلك  قبلهم،  والقبول من  الر�ضى 
االعتبار للشأن العام، عبر فتح جسور التعاون بين املؤسسة التشريعية 

والسلطات العمومية من جهة، واملواطنين واملواطنات من جهة ثانية.

فةسيددفة1ئيس،

إننا في فريق التقدم الديمقراطي إذ نشيد بإعداد املشروعين في 
إطار املنهجية التشاركية، من خالل فتح املجال أمام الجميع للتعاطي 
إشراك  تروم  التي  الدستورية  املقتضيات  لتنزيل  والفعال  اإليجابي 
اآلليات  من  وتمكينهم  العام  الشأن  تدبير  في  واملواطنات  املواطنين 
القانونية واملؤسساتية الالزمة، فإننا ندعو دائما إلى التفعيل السليم 
التي  اآلليات  2011، عبر  في دستور  املتضمنة  للمبادئ  والديمقراطي 
تساعد الجميع على املساهمة الفعالة في التشريع وتقديم العرائض مع 

مراعاة التخفيف والتبسيط في الشروط املفروضة.

تجويد  إلى  الهادفة  الراسخة  لقناعتنا  وتفعيال  اإلطار  هذا  وفي 
اإلنتاجات التشريعية، من خالل اعتماد نصوص تشريعية تستجيب 
لطموحات املواطنين واملواطنات، وتمكنهم من املساهمة الفعالة في مجال 
التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بغية الوصول إلى 
األهداف التي توخاها املشرع الدستوري وأقرها الشعب املغربي، قدمنا 
مجموعة من التعديالت تتمحور أساسا حول التبسيط والتخفيف من 
الشروط التي جاء بها مشروعي القانونين التنظيميين املتعلقين بالحق في 
تقديم امللتمسات والعرائض املتمثلة، والتي تتجلى أساسا في نسخ بعض 
املقتضيات أو إعادة صياغتها، ألننا نرى أنها قد تثقل املبادرة املتعلقة 
بامللتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض. وهكذا السيد الرئيس، 
باقي القوى بأهمية بعض التعديالت من قبيل، حذف  حاولنا إقناع 
الشروط املتعلقة بالقيد في اللوائح االنتخابية والتمتع بالحقوق املدنية 
والسياسية بالنسبة ملدعمي امللتمس أو العريضة.إذ كنا ندعو دائما في 
فريقنا املواطنين واملواطنات إلى ضرورة التسجيل في اللوائح االنتخابية 
للقيام بواجبهم الوطني، فسح املجال لألجانب املقيمين باملغرب بطريقة 
قانونية للمساهمة في دعم العرائض، انسجاما مع مبادئ دستور 2011 
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واملواثيق الدولية التي وافق عليها املغرب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا 
التي تمس  املواضيع  في  امللتمس  والجهوي، رفض  املحلي  البعد  ذات 
بالثوابت الجامعة لألمة بشرط إجماع أعضاء مكتب املجلس، تخفيض 
عدد املوقعين على دعم امللتمس من 25 ألف إلى 20 ألف، والعريضة 
من 5000 إلى 3000، تفعيل مبدأ املناصفة واملساواة، اعتماد امللتمس 
املقبول كمقترح قانون تطبق بشأنه املسطرة التشريعية بصرف النظر 

عن تبنيه أو عدم تبنيه من قبل أحد أعضاء البرملان.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

إن فريق التقدم الديمقراطي كان يود أن يتم التفاعل مع تعديالت 
أخرى تقدمنا بها، ونتفهم الهواجس والتخوفات التي تحكمت في تعاطي 
الحكومة مع تعديالتنا، ألن املغرب يعيش مرحلة تأسيسية وحاسمة 
تعرفها  التي  العميقة  التحوالت  في صلب  التشريعية  املؤسسة  تضع 
التشريع  لصناعة  هناك مسارات جديدة  البرملان  فإلى جانب  بالدنا، 
واملتمثلة في املواطنات واملواطنين من خالل ملتمسات في التشريع، وكذا 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  كاملجلس  الدستورية  والهيئات  املؤسسات 
واملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي التي تساهم من خالل آرائها 
االستشارية عبر اإلحاالت الذاتية واإلحاالت التي يطلبها مجلس البرملان 

والحكومة.

لذا ندعو في فريقنا إلى استحضار التحوالت التي تعرفها بالدنا في 
مجال تدبير العمل التشريعي ملواكبة مشاريع اإلصالح الهامة واملهيكلة، 
خلق نوع من التناغم واالنسجام بين املتدخلين في التشريع بمناسبة 
مركزية  على  الحفاظ  مع  البرملان،  ملجل�ضي  الداخلي  النظام  تعديل 
املبادرة التشريعية للسيدات والسادة النواب وفسح املجال للمواطنين 
البرملان من املوارد  الفعالة، تمكين مجل�ضي  في املساهمة  واملواطنات 
البشرية الالزمة ملواكبة تفعيل األوراش التشريعية التي يعرفها املغرب.

تلكم السيد الرئيس أهم مالحظاتنا وأفكارنا التي أبديناها في إطار 
الحيز الزمني املخول لنا، نشكركم على حسن إصغائكم والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيسد:

والسادة  السيدات  الوزير،  السيد  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
النواب، نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي 

رقم 64.14:

املادة األولى:

املوافقون:

ال ما كاينش تعديل في املادة األولى.

املوافقون،

ال ما عنديش هنا تعديل.

املادة األولى: اإلجماع

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

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

التعديل املقترح في هذه املادة مفاده أنه يعد كبح وفرملة ألهم آلية 

من اآلليات الديمقراطية، على اعتبار أن اشتراط التسجيل في اللوائح 

14 من الدستور، والذي ينص على  االنتخابية يتعارض مع الفصل 

قد  التمثيلية  للديمقراطية  بالنسبة  أنه  علما  واملواطنات،  املواطنين 

يكون هذا الشرط قائما، بل هو قائم، ملاذا؟ ألن شرط التسجيل في 

اللوائح االنتخابية هو شرط ضروري والزم، ولكن بالنسبة للديمقراطية 

التشاركية، فإن التسجيل في اللوائح االنتخابية ال يعد شرطا لصفة 

في  املواطنة، والسؤال املطروح، هل الشخص الذي هو غير مسجل 

أن  اعتبار  على  مواطن؟  غير  الشخص  هذا  هل  االنتخابية،  اللوائح 

الدستور نص على عبارة املواطنين واملواطنات، والقانون التنظيمي ال 

يسمو على الدستور، ولذلك فشرط التسجيل في اللوائح االنتخابية هو 

شرط يعد كبح وفرملة لهذه اآللية من آليات الديمقراطية املواطنة، 

خصوصا إذا علمنا أن مشكل إشكالية التسجيل في اللوائح االنتخابية 

وحتى بالنسبة للديمقراطية التمثيلية مؤخرا في االنتخابات الجماعية 

اللوائح  في  التسجيل  أن  اعتبار  على  مشاكل،  عدة  طرح  والجهوية 

االنتخابية أو الشطب أو النقل طرح عدة مشاكل أمام املحاكم اإلدارية، 
خصوصا بالنسبة للمواطنين القاطنين في الخارج واملسجلين عبر الطرق 

اإللكترونية، ألن ذلك اعتبر كحد وكبح لحقوقهم.

لذلك قدمنا هذا التعديل والذي يرمي إلى حذف عبارة »التسجيل 

في اللوائح االنتخابية، واالكتفاء بالحقوق املدنية والسياسية«، علما أن 

الحقوق املدنية والسياسية تفي بالغرض، ألن الحق املدني هو كل ما هو 

مرتبط بحقوق الفرد وال يربطه بالجماعة، والحق السيا�ضي هو كل ما 

يربطه بالجماعة كالحق في تأسيس األحزاب أو النقابات أو الجمعيات، 

لذلك كان ممكن التجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة إضافية ربما 

يستسيغها العقل واملنطق، ولكن التسجيل في اللوائح االنتخابية هذا 

إثقال كاهل مقدمي امللتمسات ويعتبر كبح وفرملة لهذه اآللية، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، رأي الحكومة.
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باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1فدفةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

مقتضيات  التالية:  العتبارات  مرفوض  التعديل  هذا  مقتضيات 
مماثلة صوت عليها باإلجماع في القوانين التنظيمية ديال الجماعات 
والجهات واألقاليم، الدستور ينص بصراحة في الفصل 37 على تالزم 
ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات، ممارسة حق بالتوجه بملتمس 
التشريعي للبرملان اللي كيجي باالنتخابات خاصو يقوم بالواجب ديالو 
في التسجيل في اللوائح االنتخابية، مطالب القوى السياسية هي أن 
الوطنية،  البطائق  على  بناء  االنتخابية  اللوائح  في  التسجيل  يكون 
اللي بغى يقدم  التوازن بين الحقوق والواجبات يقت�ضي بأن  فلذلك 
ملتمس التشريع خاصو يكون مسجل في اللوائح االنتخابية، ولذلك هذا 

التعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيدي التعديل؟ إذن 
أعرض التعديل على التصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 69

املمتنعون: 7

إذن رفض التعديل.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: 29

املمتنعون : 7

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اللي ما ورد فيها 
حتى �ضي تعديل: اإلجماع.

املادة 4 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

ثوابت  الثوابت،  تعديل يخص  لدينا  األول كذلك  البند   4 املادة 
األمة على اعتبار أن مقتضيات الفصل 175 من الدستور تنص على 

األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية، لذلك أوردنا تمس الثوابت 
يكون  أن  اقترحنا  ونحن  األصلي،  النص  في  جاء  وال سيما  الجامعة، 
موضوعها خرق األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية بمقت�ضى 
الفصل 175 من الدستور، وذلك لتدقيق مجال عدم قابلية التلقي 
املادي للمتلمس من أجل ضمان أوسع ملمارسة هذه اآللية التي تعتبر 
السلطة  هامش  من  والتقليص  التشاركية،  الديمقراطية  آليات  من 
للملتمسات،  التلقي املادي  التقديرية في تحديد أسباب عدم قابلية 
كذلك توخينا إعادة صياغة الفئة األولى من أسباب عدم قابلية التلقي 
املادي للملتمسات، باستعمال مجال األحكام التي ال تشملها املراجعة 
الدستورية بناء على الفصل 175 من الدستور، على اعتبار أنها أدق 
في الصياغة من الفقرة الثانية املنصوص عليها في الفصل الثاني من 
الدستور، ملاذا السيد الرئيس، السيد الوزير ؟ ألن الفصل األول من 
والدين  امللكية  هي  التي  الثوابت  على  تنص  الثانية  الفقرة  الدستور 
اإلسالمي والسيادة الوطنية والخيار الديمقراطي، ولكن الفصل 175 
ينص على الحقوق والحريات، وحتى ال يتعرض امللتمس لسلطة تقديرية 
من طرف اللجنة التي ستقبله، فنحن اقترحنا أن يكون تطبيق الفصل 
175 من الدستور هو املالئم والذي يفي بالغرض، حتى ال يتم عدم قبول 
هذا امللتمس ملجرد سلطة تقديرية للذي سيتلقى الطلب، وشكرا السيد 

الوزير.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

طيبدفةسيددفة1ئيس،

شك1فدفةسيدةدفةمائبلدفملحتبنل،

التعديل غير مقبول لالعتبارات التالية: احنا كنهنيو وكنتكلمو على 
امللتمسات، فوقاش ما غيكونش مقبول ؟ إيال كان كيضمن اقتراحات 
وتوصيات؟ النص اللي كاين عندنا هو كيمت بالثوابت الجامعة لألمة، 
التعديل كيقترح باش نحصروه في الفصل 175 من الدستور، الفصل 
175 من الدستور ال يتحدث عن الوحدة الوطنية، في حين أن الفصل 
األول كيتكلم على الوحدة الوطنية من ضمن الثوابت، واحنا ال يتصور 
 175 الفصل  في  املوجودة  بالثوابت  يمس  للتشريع  ملتمس  يأتي  أن 
واملوجودة في الفصل 1، فالصيغة اللي كاينة عندنا هي أشمل ملوضوع 

الثوابت، وبالتالي هذا التعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، أحد معار�ضي التعديل ؟ مؤيد التعديل ؟

إذن نمر إلى التصويت على التعديل:
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املوافقون: 28

املعارضون: 72

املمتنعون: 7

رفض التعديل.

املادة 4 كذلك ورد فيها تعديل ثاني من الفريق االشتراكي، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

التعديل ديالنا في املادة 4 يتعلق بمراجعة الدستور أو قانون العفو 
العام أو النصوص املتعلقة باملجال العسكري أو تخص األمن الداخلي أو 
الدفاع الوطني أو األمن الخارجي للدولة، التعليل حذف هاذ االستثناء، 
القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من التشريع، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكر للسيد النائب، السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

تأسيسية  مرحلة  في  نحن  أن  اعتبار  على  مرفوض  التعديل  هذا 

للديمقراطية التشاركية، وهاذ املرحلة تقت�ضي أن يكون املجال ديال 

التدخل ديال امللتمسات مجال مضبوط، شكرا لكم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكر للسيد الوزير، أحد معار�ضي التعديل، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

لعله القرار رقم 981 ديال املجلس الدستوري حين قال بأنه القوانين 

التنظيمية قال عدة..، صاوب عدة أعراف عندنا وخا في النظام الداخلي 

وكتعارض، منها أوال مقترحات القوانين تحط في مجلس املستشارين وال 

في أي مجلس خاصها تجي ملجلس النواب، منها كذلك ال يمكن، ال يمكن 

مناقشة مقترحات القوانين التنظيمية إال طبقا للفصل 85 و49، 49 

أشنو هو؟ هو عقد املجلس الوزاري، وبالتالي ما يمكنش لينا حنا اليوم 

كنجيبو بمقترح هو املقترحات فيها إشكال، وإذا به احنا غادي نمشيو 

حتى امللتمسات فإذا األمر محسوم والقرار ديال املجلس الدستوري 

واضح في هذا الشأن، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيدة  تفضلي  التعديل،  مؤيدي  أحد  النائب،  السيد  تفضل 
النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

هذا النقاش يعيدنا إلى النقاش الذي اعتقدنا في الفريق االشتراكي 
الخمسينية  في  امللكية  الرسالة  نفسه،  الدستوري  املجلس  قرار  أن 
قد حسمت، الحكومة وتذكرون في املحطة التي خضناها وكانت من 
دستور  بنفس  الدستورية  الوثيقة  تفعيل  على  الصعبة  املحطات 
الدمقرطة وليس الدستور الديمقراطية كبديهة، أو كمسألة بديهية، 
القوانين  لذلك نرى أن الحكومة الزالت متشبثة بفكرة قدسية هاذ 
التنظيمية، دافعت الحكومة آنذاك وتذكرون عن رفض وعن احتكار 
القوانين التنظيمية بناء على ما أسماه السيد األمين العام للحكومة 
أخالقا سياسية، أنها بالضروري كتم�ضي للمجلس الوزاري، ودعمت 
الليالء حينما رفضت  الليلة  تلك  في  وتذكرون  الرأي،  الحكومة هذا 
الحكومة وانسحبت من مناقشة مقترح القانون أو مقترحي القانون الذي 
قدمه آنذاك فريق من األغلبية، فريق العدالة والتنمية املحترم، وفريق 
املحترم  بالفريق  املتعلق   ،2013 منتصف  تعديل  قبل  املعارضة  من 
للتجمع الوطني لألحرار، رفضت الحكومة مقترح متعلق بكيفية تنظيم 
وتسيير لجان تق�ضي الحقائق، وأوقفت هذا املسار بعد أن كانت استنفذ 
تقريبا كل مسطرة التشريع، وانسحبت هنا ونذكر ما حدث، وبالتالي 
كيفاش غادي نرجعو اليوم لنفس املنطق؟ وكيفاش يمكن أن نستعمل 
الفصل 49 وهو واضح؟ وكيفاش يمكن أن نتعدى املنطق الذي أراد 
املشرع الدستوري، عفوا القا�ضي الدستوري من خالل حزم دستوري 

أعطى للمؤسسة البرملانية حقها في أن تقدم مقترحات القوانين.

اليوم، واحنا نقدم للشعب املغربي  أنا أعتقد اإلجتهاد املفروض 
إحدى أهم حقوقه، وهو أن يشارك بطريقة مباشرة في تفعيل الوثيقة 
أطلقها  التي  السفلية  الطبقة  في  تفعيلها  مراجعة  وفي  الدستورية 

الدستور كتسمية على القوانين التنظيمية.

بخمسينية  االحتفال  بمناسبة  امللكية  الرسالة  أن  رغم  أن  نرى 
البرملان في املغرب، إضافة إلى ال أقول االجتهاد الدستوري، وإنما قرار 
املجلس الدستوري الذي كان مصححا ملسار من هيمنة الحكومات وال 
أقول فقط هاذ الحكومة على املقترحات القوانين رغم أنها قدمت في 
محطات، ربما أقل ديمقراطية من املحطة التي نعيشها، ال نفهم ملاذا 
سنحرم مواطن من خالل التنصيص على أنه القوانين التنظيمية تشبه 
قانون العفو العام وتشبه النصوص املتعلقة باملجال العسكري؟ شفو 
بعدا معياش تجمعو، واألمن الداخلي والدفاع الوطني، مع أننا نطمح 
ألن تصبح على األقل ما يتعلق باألمن الداخلي، يصبح أيضا سياسة 



9ج1  الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016( 

بعد محطات  للبرملان  نريد  تراجع حقيقية، ال  لحظة  عمومية، هذه 
أساسية ظهر فيها عدم صوابية التأويل الحكومي و األغلبي للفصلين 
نسجل  أن  يمكن  أنه  التعديل  هذا  برفضنا  أنه  أعتقد  ال  و86   85
محطة انتكاسة أخرى من أجل إنجاح الديمقراطية التشاركية، عبر 
حق املواطن املباشر واملواطن ليس بالضرورة من هو مقتنع بقواعدنا 
في املمارسات السياسية، وليس هو بالضرورة من يرى في املؤسسات 
اآلن بشكلها الحالي، احنا خاصنا نضمن غير أنه يؤمن باملؤسسة ما�ضي 
بشكلها، هو فاش جاب وقدم ملتمس التشريع، فأنت تحمله إلى بر األمان 
املؤسساتي، آمن باملؤسسة، ربما ال يؤمن بنا نحن، لذلك فهذا يوازي 
التعديل املتعلق بمنحهم حق تقديم ملتمسات وعرائض، وإن كانوا 
غير مسجلين في اللوائح االنتخابية، لذلك فهذه أيضا ستسجل إحدى 
املحطات، وسنطالب أيضا ألن القوانين التنظيمية كتم�ضي بالقانون 
للمجلس الدستوري، سنطالب بحزم دستوري يجعل املؤسسة تنخرط 
في سياق الدمقرطة الحقيقية، وهي حق الشعب في أن يرى من خالل 
تعديل القوانين التنظيمية شكله الذي يناسبه في تنظيم الدولة، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون : 28

املعارضون : 76

املمتنعون :7

التصويت على املادة 4:

املوافقون : 76

املعارضون : 28

املمتنعون 7

املادة 5 ورد بشأنها أربع تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
الكلمة ملقدمي أحد هذا التعديل من هاذ التعديالت.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، لدينا تعديل يتعلق بحذف »بكون الهدف من تحقيقه 
مصلحة عامة«، ألن شرط املصلحة العامة قد يؤدي للوهلة األولى إلى 
رفض امللتمس، ألن رفض املصلحة العامة هو لفظ فضفاض، وربما 
قد يتعلق األمر بمصالح تهم مواطنين، ألننا بصدد ديمقراطية مواطنة، 
مواطنة تشاركية، ولهذا ديمقراطية تشاركية، ولهذا املصلحة العامة قد 
يقصد منها أن األمر يتعلق بمصالح تتعلق باملرافق العمومية، بمصالح 
املؤسسات  و  العامة  باملصلحة  يتعلق  هو شأن  ما  بكل  أصال  تتعلق 
العمومية، لذلك نقترح حذف العبارة ديال املصلحة العامة، ألن أصال 

املصلحة  ليس هو  منها  القصد  الوزير،  السيد  امللتمسات  حتى هذه 
العامة، فلو يتعلق األمر باملصلحة العامة لتعلق بحقوق تهم املواطن 
في شقه اآلخر، ولكن هذا األمر يتعلق بحقوق أقرها دستور 2011 في 
إلى  باملواطن  تؤدي  والتي قد  املواطنة،  التشاركية  الديمقراطية  إطار 
جمع هذه التوقيعات من أجل تقديم ملتمسات ال تهم املصلحة العامة، 

لذلك نقترح حذف هاذ شرط املصلحة العامة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل مرفوض، ألن من يريد أن يلتمس التشريع، يلتمس باش 
تكون واحد القاعدة قانونية عامة، وما تكونش امللتمسات تتحول إلى 
مطالب شخصية أو خاصة، ولذلك البد من االشتراط أن تكون عندها 

الطابع العام.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيد هذا التعديل؟ تفضل، ال كاين �ضي 
واحد عندو �ضي...

إذن التصويت:

املوافقون : 17

املعارضون 77

املمتنعون: 18

التعديل الثاني األصالة واملعاصرة دائما.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، هاذ التعديل يهم البند الثاني، نحن اقترحنا استبدال 

شرط هدف املصلحة العامة بشرط وحدة املوضوع، ألن ذلك من شأنه 

تسهيل أن يحمل امللتمس في املسطرة التشريعية وكذا تسهيل مراقبة 

مدى قابلية تلقيه املادية، إذن اقترحنا أن يتميز بوحدة املوضوع.

وبالنسبة دائما للبند الثاني يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات 

أو توصيات، ويمكن أن يحرر ذلك في شكل مواد des clauses، ألن 
امللتمس إنما أن يكون محرر في صيغة تفي بالغرض املطلوب، أو يكون 

على شكل مواد مرقمة والتي كذلك تفي باملوضوع على شكل مقترحات 

في التشريع، وشكرا.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل األول غير مقبول ألنه كيزيد يدير شروط إضافية للمواطنين 
اللي بغاو يديروا ملتمسات، كيقولو خاص يكون وحدة املوضوع، هو 
عندو فكرة تشريعية ما عندوش، عارف شكون املوضوعات بالتفصيل 
والتخصصات إلى آخره، وإال سيكون مدخل إلرجاع عدد من امللتمسات 
ألن عندها تعدد املواضيع، غيولي سلطة تقديرية، فلذلك باش نيسروا 
األمر ألصحاب امللتمسات هاذ الشرط اإلضافي ال نراه ضروريا وبالتالي 

هذا التعديل غير مقبول.

فيما يخص التعديل الثاني هذا كذلك راه كاين دول اللي مشات 
في  حنا  واش  قانونية،  مواد  في صيغة  يكون  امللتمس  كتقول خاص 
مرحلة تأسيسية، الناس بغات تستأنس باش توضع ملتمس نقولوا 
لهم ديرو مواد قانونية، بصياغة مواد قانونية، والواقع أن اللي قدر 
يديرها راه ال �ضيء يمنعه من ذلك، ألن يمكن هاذ اإلمكانية النص الحالي 
يفسح املجال ولكن ننص عليها في القانون التنظيمي بمعنى أننا كنديرو 
شروط اللي كتصعب العمل على مستوى أصحاب امللتمس، ولذلك هاذ 

التعديلين غير مقبولين.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

كاين �ضي كلمة معارضة لهاذ التعديل، مؤيد؟

إذن التصويت على التعديل الثاني:

املوافقون : 17

املعارضون 77

املمتنعون: 18

غيقدم  اللي  شكون  دائما،  واملعاصرة  األصالة  الثالث  التعديل 
التعديل؟

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، نحن في الحقيقة نتساءل ملاذا تم رفض هذا التعديل 
املتعلق بإضافة التحرير، امللتمس باللغة العربية وباللغة األمازيغية؟ 
على اعتبار أن الفصل الخامس من الدستور يعتبر اللغة األمازيغية لغة 
رسمية، وبذلك فإن من األجدر أن تقبل الحكومة هذا التعديل، على 
اعتبار أن اللغة األمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن رفض 
التعديل بحجة أن اللغة األمازيغية لم تفعل بعد أو لم يتم التطرق إلى 

مناقشة القانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية، يعني هذا هو السبب، 
ولكن العقلنة وترشيد هاذ العملية التشريعية، خصوصا وأننا في حالة 
فوران تشريعي، وأن األمر يتعلق ألن إذا تمت املصادقة على القانون 
التنظيمي املتعلق باألمازيغية فسنعود حتما إلى هاذ القانون التنظيمي 
أن  لذلك  األمازيغية،  باللغة  امللتمس  تحرير  تعديالت تخص  لتقديم 
العقلنة والترشيد وترشيد التشريع وتجويد التشريع، تقت�ضي خصوصا 
وأن الفصل الخامس من الدستور يلزمنا ويعتبر اللغة األمازيغية لغة 
رسمية بأن يحرر امللتمس باللغة العربية وباللغة األمازيغية، خصوصا 
وكما تعلمون أن الناطقين باألمازيغية في املغرب شفتو السيد الوزير 
غير في الزلزال الذي مس األقاليم ديال الحسيمة والريف املواطنين 
يتحدثون باللغة األمازيغية، ألن ذلك مادام هذا األمر يتعلق باملواطنين 
وحق مشروع لهم، فكان من األجدر أن يقبل هذا التعديل الذي قدمته 
فرق املعارضة، ويخص إضافة تقديم امللتمسات باللغة األمازيغية إلى 

جانب اللغة العربية، وشكر السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، رأي الحكومة، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هاذ التعديل غير مقبول لهاذ االعتبارات:

أوال: موضوع ديال األمازيغية موضوع لغة رسمية الدستور حسم 
املوضوع ما بقاش عندنا فيه إشكال.

ثانيا: هناك قانون تنظيمي اللي غيصدر تيتهيأ اللي غادي يحددنا 
املراحل ديال التنزيل ديال الطابع الرسمي ديال اللغة األمازيغية، لم 
يجي سيشمل جميع املجاالت بما فيها امللتمسات، اآلن االقتراح اللي 
هو اقتراح التشريع يأتي من البرملان، والسيدة النائبة املحترمة دارت 
�ضي مقترح قانون محرر باللغة األمازيغية ؟ ولكن ملا يجي هاذ القانون 
وبها  القوانين،  مقترحات  فيها  بما  املجاالت  جميع  غيحدد  التنظيمي 
ملتمسات التشريع، سيكون أشمل وعام، ولذلك إلى حين تلك اللحظة 

نعتبر أن هذاك هو اإلطار الطبيعي للجواب على هاذ املوضوع، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

أحد معار�ضي هذا التعديل ؟ مؤيدي هذا التعديل ؟ التصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 76

املمتنعون: 7

التعديل الرابع، تفضلي السيدة النائبة، دائما األصالة واملعاصرة.
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فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

بالنسبة لهاذ التعديل يتعلق بإضافة فقرة مفادها أنه يتمتع أعضاء 
اللجنة، لجنة تقديم امللتمس بالحماية من أية عقوبة أو تهديد أو ضرر 

بمناسبة إعداد وتقديم امللتمس، ألننا نعلم أن ربما غير طريقة تقديم 

هذه  إضافة  اقترحنا  لذلك  املشاكل،  لبعض  تعرضهم  قد  امللتمس 

الفقرة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هاذ التعديل مرفوض، يمكن ما غاديش نعاودو النقاش اللي كان 

في اللجنة، ملا كان الحديث على الحصانة، حصانة البرملاني وفي املجال 

التشريعي إلى آخره، فهذا نوع من الحماية والحصانة للمواطن باش 

يقدم، وفي املقابلة هاذي ضمانة دستورية، حق التقدم بامللتمسات 

مضمون بالدستور، ولذلك ال نرى وجها إلضافة هذه الفقرة والتعديل 

مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

املوافقون على التعديل:

املوافقون: 28

املعارضون: 77

املمتنعون: 7

إذن رفضت التعديالت.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77

املعارضون: 28

املمتنعون: 7

املادة 6 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة أحد 

مقدمي التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

بالنسبة لوكيل لجنة امللتمس، التمسنا إضافة اعتباره ناطق رسمي 
مخاطب ملكتبي مجلس البرملان في جميع األعمال واإلجراءات املتعلقة 
بامللتمس، حتى يتيح من جهة ضمان العيانية une visibilité للجنة 

امللتمس، وكذا تسهيل الترافع حول تقديم موضوع امللتمس، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

إيال سمحتم هاذ التعديل غير مقبول، ولكن نبه السيدات والسادة 
النواب أصحاب التعديل وأعضاء املجلس على أنه كان نقاش في اللجنة، 
ودرنا واحد الصيغة ألن ما يممكنش نتكلمو على وكيل اللجنة يخاطب 
مكتب مجلس، درنا احنا في التعديل اللي هو صياغة ديال اللجنة، وراه 
عندكم، يعتبر وكيل اللجنة مخاطب لرئيس املجلس، فلذلك ونعاود 
نقرا عليكم الفقرة اللي تم صياغتها، »يعتبر وكيل لجنة تقديم امللتمس 
هذه  البرملان«،  مجل�ضي  لرئي�ضي  ومخاطبا  الجنة  باسم  رسميا  ناطقا 
كنظن هاذ التعديل بهاذ األمور اللي تم اعتمادها في اللجنة ال نرى أي 

إضافة بالنسبة إليه في ما يخص هذه املادة وبذبك فهو مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 26

املعارضون:76

املمتنعون: 7

رفض التعديل.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 76

املعارضون: 26

املمتنعون: 7

تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة،  7 ورد بشأنها  املادة 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.
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فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

بخصوص املادة 7 تتعلق بلجنة تقديم امللتمس وجمع التوقيعات، 
الالزمة  التوقيعات  امللتمس جمع  تقديم  الجنة  تتولى   « التعديل هو 
بعد تحقق مكتب املجلس املعني من أن امللتمس املودع لديه مستوف 
التنظيمي،  القانون  5 من  و   4 املادتين  في  عليها  املنصوص  للشروط 
ويمكن للجنة تقديم امللتمس جمع التوقيعات بجميع الوسائل كيفما 
كانت دعامتها وطريقة إرسالها، غير أنه يتعين مراعاة أحكام املادة 6 
من القانون 05.53 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية 
في حالة التوقيعات عبر الوسائل اإللكترونية«، كما أضفنا تعديل آخر 
»يجب أن تكون الئحة دعم امللتمس موقعة على األقل من قبل 20 ألف 

من مدعمي امللتمس بدل 25 ألف«.

وتبرير هذا التعديل هو من أجل الرفع من احتمال قبول امللتمسات، 
يقترح السيناريو األول قيام مكتب املجلس املعني بفحص أولي لقابلية 
التلقي املادي، وملجمل الشروط القابلية املنصوص عليها، كما يقترح 
نفس السيناريو تسهيل جمع التوقيعات بجميع الوسائل بما في ذلك 
العدل  لوزارة  بالنسبة  حتى  أن  نعلم  ونحن  اإللكترونية،  الوسائل 
كاينة املحكمة الرقمية في أفق 2020، ويقترح أيضا تخفيض النصاب 
امللتمسات  تجربة  لحدث  االعتبار  بعين  أخذا  للتوقيعات،  الضروري 
وقدرات التعبئة الفعلية للنسيج الجمعوي الوطني الذي يفترض أن 
يدعم أصحاب امللتمسات، كما التمسنا حذف شرط إرفاق الالئحة 
ما  إليه،  العملية  الحاجة  النعدام  الوطنية  التعريف  بطاقة  بنسخ 
البطائق الوطنية وكذلك لرفع املعاناة  دامت الالئحة تتضمن أرقام 
عن مقدمي امللتمسات، على اعتبار أن رقم بطاقة التعريف الوطنية 
هو مسجل في امللتمس وأن تصوير البطائق الوطنية وإرفاقها بامللتمس 

سيرهق كاهل وعاتق مقدمي امللتمسات، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

 2 7 فيها  املادة  التعديلين ب2 ياك؟  النائبة قدمتي  إذن السيدة 
2 تعديالت سمعتك قدمتي  تعديالت قدمتيهم ب2؟ ال حيث عندي 
2 تعديالت، فرقتيهم على 2، ولكن تقدمو ب2 زيدي قدمي التعديل 

الثاني، قدمي ياله في نوبة باش يجاوب عليهم الوزير ب 2.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

غير السيد الوزير بالنسبة لالقتراح الثاني، وهو اإلبقاء على عتبة 
لطابعه  بالنظر  التنظيمي  القانون  مشروع  في  الواردة  التوقيعات 
آخر  في  مثلت  التي  الوطنية  الناخبة  الهيأة  على  قياسا  املنخفض 
استحقاق انتخابي لالنتخابات الجماعية والجهوية ديال 4 شتنبر كان 

على حسب عدد الناخبين، إذن حذف شرط إرفاق الالئحة هذا كنا 
شفناه، إذن غير بالنسبة للعدد السيد الوزير، املقترح الثاني بالنسبة 
للعدد، التخفيض، والتعديل اآلخر يتعلق بحذف إرفاق الالئحة بنسخ 

بطاقة التعريف الوطنية، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، تفضل السيد الوزير، الجواب على التعديلين ب2.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدةدفةمائبلدفملحتبنل،

هاذ التعديلين غير مقبولين، هو إيال الحظتو أنتما تتقراو التعديل 
كيقدم 20 ألف وتعديل 25 ألف، ب2 التعديالت غير بيناتهم، واحد 
فيه 20 ألف، واحد فيه 25 ألف، فإذن تناقض داخل نفس البناء ديال 
التعديالت، املوضوع ديال الفصل ديال الشروط الشكلية على األخرى، 
وكاين  فيها،  وتيبت  امللتمسات  تيدرس  املجلس  مكتب  أن  قلنا  احنا 
والتعديل  اإللكتروني،  بالتوقيع  املرتبط  القانون  واحد  على  اإلحالة 
يحيل على واحد املادة، املادة 6، أتمنى أن تقرأ هاذ املادة 6، واش فعال 
فيه  إلكترونيا؟  املؤمن  التوقيع  يديرو  قادين  واملواطنات  املواطنين 
شروط أن يتم إنشاؤه بوسائل، يمكن للموقع االحتفاظ بها، أن ينشأ 
بواسطة آلية إلنشاء التوقيع اإللكتروني، هاذ في التجارة اإللكترونية 
يدير  باش  إلكترونيا  يوقع  بغا  واحد  في  بالك  فما  وعندو صعوبات، 
امللتمس، وخاصنا نشترطو عليه يدير توقيع مؤمن، واللي حوالي 600 
درهم باش يديرو، واش احنا باغيين نيسرو العملية ديال االلتماس، وال 

نعقدوها ؟ لذلك هذا ما....

وبالنسبة للعدد عندنا الدراسات املقارنة، عدد هو يعني معقول، 
يمكن نعطيكم إسبانيا تيديرو 500 ألف توقيع، إيطاليا 500 ألف إلى 
آخره، درنا هاذ ال�ضي في الدراسات املقارنة والحمد هلل أن هاذ األرقام 
املطروحة هي مناسبة للوضعية ديالنا في املغرب، ولذلك هاذ التعديلين 

غير مقبولين.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا،

املوافقون على التعديلين:

املوافقون: 28

املعارضون: 79

املمتنعون: 7
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أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 79

املعارضون : 28

املمتنعون : 7

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :

تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

فةسيددفة1ئيس،

إيال اطلعنا السيد الرئيس على التقرير املوزع علينا في املادة 8 فيه 
واحد الكلمة في الفقرة الثانية كتكلم على الشؤون االجتماعية، والحال 
أن هاذي مأخوذة من الدستور من الفصل 78، النص األصلي واللي كان 
تقدم في اللجنة هو القضايا االجتماعية، ولم يكن أي تعديل أتى بتغيير 
كلمة قضايا بكلمة شؤون في اللجنة، ولذلك هذا الخلل املادي أطلب 
منكم السيد الرئيس استدراكه، باش ما يكونش في هاذ الفقرة الثانية 

ديال املادة 8 قبل التصويت عليها.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

إذن هاذ املادة ما وقع فيها حتى �ضي تغيير، تنطلبوا من الناس اللي 
سهروا على التقرير باش ترجع املادة كيفما كانت، قضايا عوض شؤون.

أعرض املادة 8 للتصويت:

املوافقون: 79

املعارضون: 28

املمتنعون:7

املادة 9 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

املادة 9 بخصوص اختصاص مكتب املجلس، يقوم مكتب املجلس 
املعني بالتحقق في مرحلة أولى من أن امللتمس املودع لديه مستوف 
التنظيمي،  القانون  من  4و5  املادتين  في  عليها  املنصوص  للشروط 

ما عادا الشروط املتعلقة بالئحة امللتمس املشار إليها في املادة 7 من 
القانون التنظيمي، ويتم التحقق املشار إليه في الفقرة السابقة داخل 
أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع امللتمس، ويقوم مكتب املجلس 
امللتمس  دعم  الئحة  استيفاء  من  بالتحقق  ثانية  مرحلة  في  املعني 
للشروط املتعلقة بالئحة دعم امللتمس، وذلك داخل أجل 3 أيام من 
تاريخ إيداعها مقابل وصل، ويبلغ رئيس املجلس املعني كتابة وكيل لجنة 
تقديم امللتمس بقرار القبول النهائي للملتمس أو رفضه داخل 10 أيام 
من تاريخ البت فيه، ويتعين على قرار رفض امللتمس أن يكون معلال وال 
يقبل قرار رفض امللتمس أي طعن، والغاية والتبرير من هاذ التعديل هو 
تبسيط مسطرة البت في امللتمسات عبر التمييز بين مرحلتين، مرحلة 
البت في شروط قابلية التلقي املادي والشكلي للملتمس ماعدا الشروط 
املتعلقة بالتوقيعات، ثم مرحلة التحقق من الشروط املتعلقة بتوقيعات 
الئحة دعم امللتمس من أجل تفادي هذا مجهود جمع التوقيعات ألجل 
ملتمس سيتم رفضه فيما بعد، لعدم استيفائه إلحدى الشروط املادية 
أو الشكلية األساسية، ويسمح هذا الحل بإتاحة الوقت الالزم للجنة 
تقديم امللتمسات لجمع التوقيعات، خاصة في حالة ما إذا تم اعتماد 
التسهيالت املقترحة في املادة 7، ويقلص الحل املقترح من آجال البت في 
امللتمسات على مرحلتين ال يمكن تصور الطعن في قرار رفض امللتمس، 
بالنظر إلى أنه يترتب على اعتماد خيار البت البرملاني في امللتمسات قياس 
قرار رفض امللتمس على باقي القرارات البرملانية املندرجة في إطار نظرية 
الشكلية  الخروقات  توخينا  هنا  الوزير  السيد  ألن  السيادة،  إعمال 
واملوضوعية كمرحلة أولى الخروقات الشكلية وكمرحلة ثانية كل ما هو 

موضوعي، وشكرا السيد الوزير.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

إذا سمحتم السيد الرئيس، هاذ التعديل غير مقبول، ألن أشنو 
دابا الفكرة غاديين للدمج ديال املادتين املادة 9 واملادة 10، وغيجي 
التعديل املوالي باش يحذفوا املادة 10، حنا كنقولوا هاذ العملية ديال 
دمج املادتين ما عندها حتى �ضي ضرورة، ثم كيفما أجبت في املا�ضي أن 
نمييزو بين املرحلتين في الشكل واملوضوع بالنسبة ملكتب املجلس هو 
غادي يدرس امللتمس ويبت فيه، ثم بعض التفاصيل اللي املكان ديالها 
ما غاديش نقولوا الطريقة كيفاش غادي يشتغل مكتب املجلس، مكتب 
النواب،  ومجلس  املستشارين  مجلس  داخلية،  أنظمة  كاين  املجلس 
كيحدد املسطرة والطريقة ديال فحال اللي كنقولو االختصاص مكتب 
املجلس هو الذي يبت، الطريقة إلخ هذه محلها األنظمة الداخلية كان 

�ضي رأي خاص بشأنها، ولذلك هذه التعديالت غير مقبولة.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

نمر إلى التصويت على التعديل:

املوافقون: 27

املعارضون: 72

املمتنعون: 7

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: 27

املمتنعون: 7

واملعاصرة،  األصالة  لدن فريق  تعديل من  بشأنها  10 ورد  املادة 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

هاذ املادة في الحقيقة هاذ التعديل مرتبط باملادة 9 بما أنه تم رفض 
التعديل املقترح، ألن حنا كنا اقترحنا في حالة اعتماد الصياغة الجديدة 

للمادة 9 تحذف املادة 10، لذلك ال داعي لذلك....

فةسيددرئيسدفاجلسل:

واش كتسحبوا التعديل وال ؟ السحب.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 73

املعارضون: 27

املمتنعون: 7

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 12 ورد فيها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

لدينا تعديل يخص املادة 12 وذلك بإضافة فقرتين في آخر املادة، 
تحمل مقترحات القوانين الناتجة عن امللتمسات عبارة »مقترح قانون 
ناتج عن امللتمس رقم املقبول بتاريخ في عنوانها«، والتبرير هو أن تتيح 
une visibilité ألصحاب  واضحة  رؤية  املقترحتان ضمان  الفقرتان 
امللتمسات ولجنة تقديم امللتمس، كما تسمح لهم بالترافع عن موضوع 
امللتمس عبر وكيل لجنة تقديم امللتمس لدى اللجنة البرملانية املختصة، 

ألن ذكر املراجع في جميع املعامالت يعني هو مسألة بديهية، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل مرفوض على اعتبار أن الدستور تيتكلم على 2 ديال األشياء 
في التشريع، يا مقترحات، يا مشاريع، ما كاينش �ضي حاجة سميتها مقترح 
ناتج عن ملتمس، فلذلك احترام الدستور يخلينا نتكلمو على مقترح 
وعلى مشروع، وما كاينش �ضي حاجة سميتها مقترح ناتج على ملتمس، 

فلذلك هاذ التعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

املوافقون على التعديل، كاين �ضي، ال، ال، واش كاين �ضي الكلمة 
للمعارض وال مؤيد ؟ مؤيد تفضلي.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فعال السيد الوزير، الدستور يشير إلى مشاريع القوانين التي تأتي 
واملادة   14 للمادة  بالنسبة  ولكن  القوانين،  ومقترحات  الحكومة  بها 
15 أضافت أن بإمكان املجتمع املدني أن يتقدم بملتمسات في مجال 
التشريع، إذن كيف نسمي هذه؟ هل هذه امللتمسات في مجال التشريع 
سوف لن تكون لديها مراجع من حيث الرقم أو مقترح قانون رقم، 
مشروع قانون رقم، وهذا ملتمس، يعني لو لم يشأ دستور 2011 أن 
يعطي الحق لهذه الشريحة، ملا أتى باملادة 14 و 15 بخصوص تقديم 
امللتمسات في مجال التشريع، وبالتالي فهذه كذلك ملتمسات في مجال 

التشريع، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 15

املعارضون: 73

املمتنعون: 19

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 73

املعارضون: 15

املمتنعون: 19

املادة 13 ما ورد فيها حتى �ضي تعديل: اإلجماع.

ورد تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إحداث مادة 
جديدة، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السلطات  طرف  من  املساعدة  بتقديم  تتعلق  الجديدة  املادة 
العمومية ألصحاب امللتمسات، وأضفنا ألن هاذ املادة 14 من الدستور 
تر�ضي التزاما إيجابيا لتسهيل ممارسة هذه اآللية التي تعتبر من أهم 
آليات الديمقراطية التشاركية، وبالتالي تتلخص املادة في كون، يتعين 
على السلطات العمومية تقديم الدعم املالي والتقني للجمعيات العاملة 
في مجال مساعدة أصحاب امللتمسات، واتخاذ جميع التدابير الالزمة 
امللتمسات،  تقديم  في  لحقهم  واملواطنين  املواطنات  ممارسة  لتيسير 
وتعتبر جميع اإلجراءات املتعلقة بتقديم امللتمسات في مجال التشريع 

مجانية، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، رأي الحكومة.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

عن  الحديث  ألن  مرفوض،  املادة  هذه  بإضافة  التعديل  هاذ 
السلطات العمومية كان ملا كنا في النص اآلخر املرتبط بالعرائض، أما 
التشريع يتوجه ملكتبي املجلسين، وبالتالي ال نرى أي ضرورة إلضافة هذه 
املادة، ألن الحق في حد ذاته هو مضمون دستوريا، ولكن السلطات 

العمومية موجود في العرائض وليس في امللتمسات.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 28

املعارضون: 72

املمتنعون: 7

التعديل رقم 14 من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إحداث مادة 
أخرى جديدة، تفضل السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجدفةسا ةدفةموفب،

هاذ املقت�ضى يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل غير مقبول، ألن في الحقيقة ال يضيف جديدا، علما بأن 
هاذ مشروع القانون التنظيمي ما فيه حتى �ضي نص تنظيمي، فلذلك 
غير معلق التنفيذ ديالو بإصدار نص تنظيمي، فلذلك ألنه ال يضيف 

جديدا، فهو مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 28

املعارضون:72

املمتنعون: 7

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت 
عليه اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: 28

املمتنعون: 8

 64.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال 

التشريع.

-نفس   44.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
التصويت-؟

املادة 1 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي هذا التعديل.
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فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بخصوص املادة األولى، التعديل الذي أردنا أن ندخله على هاته 
باململكة،  قانونية  بصفة  املقيمين  األجانب  بإضافة  يتعلق  املادة 
باعتبار أنهم يتمتعون بنفس الحقوق والحريات األساسية املعترف بها 

للمواطنين واملواطنات وفق القانون.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، املادة األولى نعم، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هاذ التعديل غير مقبول، ألن الدستور حصر هاذ الحق في التقدم 
بالعرائض في املواطنين واملواطنات، ونهار يكون بغا يتكلم على األجانب، 
يكون نص عليها الدستور، كما فعل في الفصل 30 ملا متعهم بإمكانية 
املشاركة في االنتخابات املحلية كان صريحا، أما بالنسبة للعرائض فهو 
حصر على املواطنين واملواطنات، ولم يذكر األجانب، احتراما للدستور 

هذا التعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

املوافقون على التعديل:

املوافقون: 28

املعارضون: 72

املمتنعون: 7

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 72

املعارضون: 28

املمتنعون: 7

املادة 2 ورد بشأنها تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة، واش 

غتقدموهم مجموعين وال غير؟

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

نقدمهم مجموعين.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

مجموعين، تفضلوا.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

بالنسبة للمادة 2 التعديل أيضا يتعلق بنفس التعديل السابق، وهو 
إضافة األجانب املقيمون باملغرب بصفة قانونية إلى السلطة العمومية، 
التعديل املوالي أيضا كذلك يتعلق بإضافة رؤساء مجالس الجماعات 

الترابية بين التوسع في اإلجراء ملفهوم السلطة العمومية.

التعديل الثالث، يتعلق كذلك في إطار املالءمة، األجانب املقيمين 
اللوائح  في  بالقيد  املتعلق  الشرط  حذف  وكذلك  قانونية  بصفة 

االنتخابية.

الجانب  أي  املالءمة  إطار  في  كذلك  أيضا  يتعلق  الرابع  التعديل 
املقيمين باملغرب بصفة قانونية.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، عندكم 6 ديال التعديالت ؟ الخامس والسادس.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

كذلك البند الخامس يتعلق كذلك بنفس... أو بطاقة، يعني بالنسبة 
بالنسبة  اإلقامة  بطاقة  بإضافة  اإلدالء  بد من  ال  التعديل  قبل  إذا 

لألجانب.

واألخير التعديل يتعلق بالعدد، بتقليص العدد، أي حصر العدد في 
أربعة أعضاء على األقل، وتسعة أعضاء على األكثر، مع مراعاة شرط 
املناصفة املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، تمثيلية أحد 

الجنسين عن النصف، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديالت غير مقبولة، كنظن األمور دوزناها، ما نبقاوش، غادي 
املقيمين،  األجانب  ديال  املوضوع  يخص  فيما  فيها،  املوقف  نسحب 

التسجيل في اللوائح االنتخابية.

الترابية،  الجماعات  ديال  بالرؤساء  املرتبطة  الجديدة  األمور 
املجلس املوقر صوت على قوانين تنظيمية خاصة بالجهات وبالعماالت 
وبالجماعات، وفيها مقتضيات تهم موضوع العرائض، ولذلك أظن بأن 
هناك قوانين تنظيمية أشارت إلى املقتضيات الخاصة بها، وليس هناك 

وجه إلضافتها في هذا النص.

فيما يخص املوضوع ديال العدد من املرونة احنا درنا الحد األدنى 
هي 9 هاذ التأكيد على 4 و9 من شأنه كحد أق�ضى، من شأنه أن يعقد 
ما يخليش...، احنا تنقولو 9 اللي بغى يدير 11 يديرها واللي بغى يدير 13 

واللي بغى يدير 14 يعملها.
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فيما يخص تمثيلية الجنسين هذه ما�ضي مؤسسة وال هيئة، هذه 
لجنة، وبالتالي كيمكن تكون حاالت، كذلك من الشرط اللي يمكن يكون 
تعجيزي في تقديم العريضة، قد يكون كلها نساء، قد يكون بعضها 
نساء وبعضها رجال، فال نرى وجها إلضافة هذا الشرط بالنسبة لهاذ 

التعديالت، فهي مرفوضة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على هاذ التعديالت:

املوافقون: 27

املعارضون: 71

املمتنعون: 7

الفريق االشتراكي، واش  املادة وردت تعديالت من لدن  في نفس 
غتقدموهم برمتها؟ تفضلي السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو :

شكرا، بالنسبة لهاذ املادة لدينا في الفريق االشتراكي 8 تعديالت:

أو  مطالب  يتضمن  مكتوب  طلب  كل  العريضة   :1 التعديل   -
مقترحات أو توصيات يوجه بصفة جماعية، نقترح »كل طلب مكتوب 
يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات يوجهها أو يوجهه بصفة فردية 
أو جماعية«، نقترح الصفة الفردية، اعتمادا على الدستور، ألن الفصل 
15 من الدستور لم يقيد حق تقديم العرائض في هذا الشرط، ونعتبر 
تفعيل  فيه  يتم  وإيجابي،  املنعطف هو منعطف مهم جدا  بأن هذا 
التفعيل  إلى  االشتراكي  الفريق  في  نتطلع  ولهذا  الدستور،  مقتضيات 

الناجع ملقتضيات الدستور.

مقيمون  ومواطنات  مواطنين  إلى  بإضافة  يتعلق   :2 التعديل   -
باملغرب أو خارجه، أجانب مقيمون باملغرب بصفة نظامية، اعتمادا 
كذلك على الفقرة 3 من الفصل 30 من الدستور التي تنص على أنه 
يتمتع األجانب وبالحرية األساسية املعترف بها للمواطنات واملواطنين 

املغاربة وفق القانون.

يحصر  املشروع  العمومية،  بالسلطات  يتعلق   :3 التعديل   -
السلطات العمومية في رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس 
مجلس املستشارين، والسلطات العمومية هي مفهوم أوسع من هؤالء 
الثالثة، رغم تقديرنا لهم واحترامنا لهم، السلطات العمومية نقترح كل 
شخص معنوي عام له صفة هيئة عمومية مركزية إدارية أو منتخبة 
تتولى مسؤولية معينة في إعداد أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم السياسات 
وضعها  في  العمومية  السلطات  مفهوم  توسيع  أجل  من  العمومية 

الشمولي.

- التعديل 4: هو في الواقع للمالءمة مع التعديل الذي ورد في األول، 

هو إضافة األجانب املقيمين باملغرب بصفة قانونية ونظامية، أي هناك 
انسجام مع التعديل املقدم سلفا وتفعيال للمقتضيات الدستورية.

- التعديل 5: أصحاب العريضة، نقترح حذف متمتعين بحقوقهم 
املدنية والسياسية واملقيدين في اللوائح االنتخابية، ملاذا؟ ألن بالنسبة 
للذين سيبلغون سن الرشد بعد الفترة نحن نعرف بأن اللوائح االنتخابية 
كتحل في مواقيت وفي فترات زمنية محددة، ما بين هاذ الفترة والفترة 
التي تتلوها إذا بلغ أحد سن الرشد وكانت عنده رغبة في ممارسة هاذ 
الحق الدستوري في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية، وفي إطار تحفيز 
الشباب بحال االنخراط في العمل السيا�ضي، كيفاش غادي يمكن لنا 
نحرمو حنايا الشاب اللي بلغ 18 سنة واللي عنده هاذ الرغبة نقولو له 
أنك ما مسجلش في اللوائح االنتخابية، وألن الوقت باقي ما حان باش 
تسجل ما يمكن �ضي تمارس هاذ الحق، هذا مواطن وغادي نحرموه من 

حقوق املواطنة.

- التعديل 6: هو أيضا للمالءمة يتعلق باألجانب املقيمين بصفة 
قانونية.

- التعديل 7: يتعلق أيضا باألجانب الحاصلين على بطاقة اإلقامة، 
واملغرب دار إجراء متقدم في هذا املجال.

8 نقترح للمالءمة حذف لجنة تقديم  بالنسبة للتعديل  - وأيضا 
العريضة، مالءمة مع تتقدم بصفة جماعية أو بصفة فردية، نخليوا 
جماعية،  بصفة  العريضة  بتقديم  فقط  نحصروهاش  وما  االختيار 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بالنسبة لهاذ التعديالت هي غير 
وال  الفردية  العرائض  عندنا  واش  ديال  اختيار  هناك  أوال  مقبولة، 
الجماعية، الدستور تحدث بصيغة الجمع ما قالش املواطن واملواطنات، 
قال للمواطنات واملواطنين، وهذا دستوريا ملزمين باش تكون الصيغة 
الجماعية، األمر املرتبط باألجانب، التقييد بشرط املواطنة املواطن، لو 
قال السكان لو قال املقيمين �ضيء، قال املواطن شرط املواطنة شرط، 

�ضي أمور في الدستور هاذ ال�ضي خاصنا نلتازموا به.

هذا  من شأنه فسح  العمومية  السلطات  تعريف  ديال  املوضوع 
التعريف هذا الشامل اللي فيه جميع املؤسسات واإلدارات، يعني أنه 
غادي يخلي تعدد جهات التلقي، وهذا كان في واحد السياق اللي كان 
غادي يمكن يكون نص واحد، كيضم ديال الجماعات وديال الجهات 
وديال األقاليم مع العرائض الوطنية، والحال أنه اآلن على مستوى 
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عمليا ديال املجالس الترابية تم التصويت عليه، فال يمكن اآلن أن نأتي 
بهذا.

موضوع سن الرشد هو ما دام مطروح املوضوع ديال شرط ديال 
القيد في اللوائح االنتخابية، فهذا الشرط هو مضمن في التقييد في 
اللوائح االنتخابية، ولذلك لكل هذه االعتبارات، فهاذ التعديالت غير 

مقبولة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر للتصويت:

املوافقون: مخالف، مخالف، تفضل.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

غير في إطار يعني التواصل ألن هاذ ال�ضي فيه شويش ديال يمكن 
تكون عندنا حتى الوقت ما كيسمحش، كيكون شويش ديال االرتباك، 
دابا السلطات العمومية اللي مذكورة في الدستور محددة، قبل الفصل 
15 كاينة في الفصل 6 نفس تيتكرر السلطات العمومية التي ستعمل 
على تعميم الطابع الفعلي لحرية املواطنات واملواطنين واملساواة، واش 
هاذ السلطات العمومية اللي كاينة بهاذ املفهوم غدير لنا هاذ العملية 
اللي املوسعة اللي هي مقترحة، هيئة عمومية ومركزية إلى غير ذلك، 
في الفصل 8 كيتكلم على تشجيع املفاوضة الجماعية على السلطات 
 ،9 املادة  في  والنقابات  األحزاب  بحل  يتعلق  فيما  كذلك  العمومية، 
املادة 11 الحياد والنهوض باملشاركة السياسية، املادة 13 إحداث هيئة 
التشاور، السلطات العمومية بمعنى أنه السلطات العمومية هنايا إذا 
احنا مشينا وسعناه بهاذ الطريقة غنكونو كنتعارضو حتى مع الدستور، 

هذا األمر األول.

األمر الثاني فيما يتعلق باألجانب املقيمين باملغرب، اإلشارة للفصل 
30، الفصل 30 مقيد بأمرين، مقيد بالقانون وباالتفاقيات، هذيك 
باملثل،  التعامل  ال،  املوسعة،  الدولية  االتفاقية  ما�ضي  االتفاقيات 
ولذلك حين كنا نناقش القوانين التنظيمية خاصة ديال الجماعات، 
كنا كناقشوا هاذ القضية ديال التصويت ديالهم، لكن لقينا حدانا 
غير دولة واحدة وهي إسبانيا، قلنا واش غنتعاملو معها باملثل أم ال؟ 
هي ما فتحاتش، حتى احنا ما فتحناش، ولذلك خاص القانون ديالهم، 
قانون خاص باألجانب هو اللي غيدير هاذ العملية، ونفس األمر بالنسبة 
التفاقية التعامل باملثل، وبالنسبة للتعديالت أنا أرجو أن يقع االنتباه في 
التعديل رقم 4 كنتكلمو على األجانب املقيمين باملغرب بصفة قانونية، 
قبل منها عفوا، قبل منها في التعديل رقم 2 تنتكلمو على األجانب املقيمين 
باملغرب بصفة نظامية بوحدها، في التعديل رقم 4 األجانب املقيمين 
قانونية  بصفة   5 رقم  التعديل  ونظامية،  قانونية  بصفة  باملغرب 
ونظامية«، التعديل رقم 6 » بصفة قانونية ونظامية باملغرب«، يعني هو 

نفس املضمون ربما ويقع فيه هاذ التنوع، ولذلك أنا كنقول زعما بعض 
األحيان كتكون الفكرة مهمة، ولكن ربما الوقت لم يحن بعد، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، فيما يتعلق بصيغة هل يمكن أن نقدم نستعمل 
أو نمارس هذا الحق في إطار فردي أو جماعي، راه الدستور في كافة 
31 يتحدث عن تيسير أسباب  التي قدمها، مثال في الفصل  الحقوق 
استفادة املواطنات واملواطنين من العالج والعناية بالصحة، ال يمكن 
بناء على التأويل الذي قدمته الحكومة في شخصكم املحترم، ما يمكن 
ليش أذهب إلى الصحة، إال إذا كنا مجموعة من املواطنين واملواطنات، 
اتفقنا، فمرضنا، فذهبنا، ال يمكن، وبالتالي هذا التأويل مع أننا نميل 
أكثر ربما لالتفاق على التعليل اللي أعطته الحكومة، ولكن على األقل 

ليس بهاذ التأويل.

فيما يتعلق بشرط التقييد في اللوائح االنتخابية وهاذ ال�ضي أظنه 
مقنع حتى وإن كنا ال نفسر فيه طويال، مثال املواطنين اللي غيوصلو ل 
18 عام نهاية سنة 2016، االنتخابات املوالية بعد 5 سنوات هو غادي 

يجلس ما غاديش، غادي تفتح اللوائح كل سنة إيوا هذا يلغي، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا ، إذن نمر إلى التصويت على التعديالت:

املوافقون : 24

املعارضون: 70

املمتنعون: 5

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 70

املعارضون: 24

املمتنعون: 5

املادة 3 ورد بشأنها 3 تعديالت من لدن فريق االصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

بالنسبة للمادة 3، التعديل 1 يرمي إلى تحديد الجهة املقدم لها 
العريضة، بمعنى أنه نتوخى من ذلك إضافة شرط موضوعي تفاديا 

لعدم االختصاص.
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بتدقيق استبدال مصطلح »مشروعة«  يتعلق كذلك   2 التعديل 
بمصطلح »قانوني«، ألن كلمة مشروعة هي أعم ومصطلح قانوني تتنافى 

مع القوانين الجارية بها العمل، يعني نتوخى من ذلك الدقة.

طبقا  واألمازيغية  العربية  اللغة  بإضافة  يتعلق  األخير  التعديل 
للفصل الخامس من الدستور، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

باش  شروط  كنضيفو  كنجيو  حيث  مقبولة  غير  التعديالت  هاذ 
تقبل العريضة، كنقولو خاص يكون من اختصاص السلطة، هذا اللي 
كيقدم العريضة يمكن ما ضابطش واش اختصاص رئيس الحكومة وال 
رئيس مجلس النواب وال مجلس املستشارين، حنا درنا واحد املقت�ضى 
أيسر، كنقولو إيال تلقيتو ولقيتوه ما�ضي من االختصاص يحيله على 
الجهة املختصة، فهذا أيسر، أما نشتارطو عليه أنه خصو يكون من 

دواعي عدم القبول بحال إيال...، ما غيكونش تيسير لتقديم العرائض.

فيما يخص املطالب أن تتنافى مع القانون، حنا كنعرفو بأن إما أن 
تكون املطالب مشروعة، ماتنتكلموش على مطلب مشروع وال مطلب...، 
 مطلب غير قانوني، هنا كنتكلم على 

ّ
ما�ضي مطلب يتنافى مع القانون وال

املطالب املشروعة، اللغة تحدثت عنها في السابق ولذلك هذه التعديالت 
غير مقبولة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل..

املوافقون: 24

املعارضون: 69

املمتنعون: 5

نفس املادة ورد بشأنها مجموعة من التعديالت من طرف الفريق 
االشتراكي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

يمنح  لكونه  العامة  املصلحة  شرط  حذف  هو   ،9 رقم  التعديل 
السلطة العمومية املوجهة إليها العريضة سلطة تقديرية غير مألوفة في 

قبول العريضة، هذا التعديل رقم 9.

التعديل رقم 10، إضافة فقرة يكون موضوعها اختصاص السلطة 

العمومية املوجه إليها العريضة، التعديل ديال هاذ النص هو استبدال 
الشرط املقترح حذفه بشرط موضوعي.

التعديل رقم 11، تكون املطالب أو املقترحات أو التوصيات التي 
تتضمنها قانونية، استبدال مصطلح »مشروعة« بمصطلح »قانونية« 

لتدقيق الشرط املتمثل في أن يكون موضوع العريضة قانونيا.

التعديل رقم 12، حذف هذه الفقرة، التعليل »حتى ال يلتبس األمر 
بين الشكل واملوضوع«.

التعديل رقم 13، إضافة فقرة »تحرر باللغة العربية أو األمازيغية، 
اشتراط تحرير امللتمس بإحدى اللغتين الرسميتين املنصوص عليهما في 

الفصل 5 من الدستور، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديالت غير مقبولة في الحقيقة لنفس االعتبارات، ألن غنعاودو 
نذكروها تقريبا نفسها، وينبغي أن تكون مكتوبة بشكل واضح، فلذلك 

هي غير مقبولة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل.

املوافقون: 23

املعارضون:69

املمتنعون: 5

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 69

املعارضون: 23

املمتنعون: 5

املادة 4 ورد بشأنها 4 تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلوا السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بخصوص املادة 4، التعديل 1 يرمي إلى إعادة صياغة الفئة األولى 
من أسباب عدم قابلية التلقي املادي للعرائض باستعمال مجال األحكام 
التي ال تشملها املراجعة الدستورية بناء على الفصل 175 من الدستور، 
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وهو أدق من صياغتها على أساس ثوابت الجامعة املنصوص عليها في 
الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور.

التعديل 2 يتعلق كذلك باستثناء موضوع تنفيذ األحكام القضائية، 
وقلنا أنه ما عدا إذا كان موضوع العريضة يتضمن مطلب تنفيذ أحكام 

قضائية نهائية صادرة ضد اإلدارة.

التمسنا حذف مبدأ استمرارية  3 كذلك يتعلق بمبدأ  والتعديل 
املرفق العمومي، ألنه ليست هناك جدوى قانونية من رفض العريضة 
لكونها تتضمن مطالب حزبية أو نقابية، وذلك بالنظر للتقاطع املحتمل 
بين تعريف العريضة املقدم في مشروع القانون التنظيمي، وبين بعض 
في  عليها  التنصيص  تم  كما  والنقابات  لألحزاب  الدستورية  األدوار 

الفصلين 7و8 من الدستور.

التعديل األخير كذلك يرمي إلى التنصيص على السلطات العمومية 
أنه  وقلنا  االختصاص،  توسيع  بغرض  الدستورية  املؤسسات  بدل 
سلطة عمومية أخرى أو رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو 

اإلقليم أو رئيس املجلس الجماعي، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1دفةسيددفة1ئيس،

التعديالت غير مقبولة موضوع فصل الثوابت راه كاينة في الفصل 
175 وكاينة في الفصل األول، وأشرت ملوضوع الوحدة الوطنية راه إيال 
درنا هاذ االستثناء بحال إيال كنفتحو املجال للعرائض تمس موضوع 
مثال ديال الوحدة الوطنية. حنا كنقولو ال خاص الثوابت تبقى كاملة، 

سواء كانت في الفصل 175 وال في غيره.

موضوع استثناء مطالب تنفيذ األحكام القضائية، هناك املسطرة 
املدنية التي تنظم اللجوء إلى تنفيذ األحكام القضائية، حنا كنتكلمو على 

املوضوع ما يمكنش املوضوع محال على القضاء وتدير فيه العريضة.

هذا  هذا،  أكدت  اللجنة  في  راه  العمومي  املرفق  استمرار  قضية 
مقت�ضى دستوري وفي الدستور ينبغي الحفاظ عليه.

النقابية حنا في اللجنة اتفقنا على واحد  القضية ديال املطالب 
الصيغة وسط، وقلنا عوض باش يبقى على شكل اإلطالق قيدناها وقلنا 
تكت�ضي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، ما يبقاش على الصيغة اللي هي 

واردة.

أنا كنظن هذا املوضوع جاوبنا  الترابية،  إضافة رؤساء املجالس 
عليه ألن كاين القوانين التنظيمية تتحدث عن هذا املوضوع وتنظمه، 

وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

حنا  ها  ياهلل  معارض؟  مؤيد؟  �ضي  كاين  الوزير،  السيد  شكرا 
غنعطيوكم الكلمة.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد:

دابا إذا كنا غنفتحو املجال ديال تقديم العرائض في كل �ضيء، زعما 
سيصعب، سيصعب ألن ملي كنسمعو أنها تشمل حتى تنفيذ األحكام 
القضائية، وحنا كنعرفو أنها سلطة مستقلة، وحنا كنجيو كناقشو هنا 
في برملان، كنقولو أودي وناقشنا غير ما مرة في قانون املالية هاد القضية 

حتى ديال الحجز وغيره، ألنه قريب من هاذ ال�ضي.

دابا الدستور واضح، الفصل 126، هاذ األحكام اللي هي نهائية، 
على  الصادرة  النهائية  األحكام  بأنه  وكيقول  واضح،  فيها  الدستور 
القضاء ملزمة للجميع، يجب على السلطات العمومية تقديم املساعدة 
الالزمة أثناء املحاكمة، إذا صدر إليها األمر بذلك، ويجب عليها املساعدة 
وخليناه  املجال  فهاذ  مشينا  الثاني  عاود  فإذا  األحكام،  تنفيذ  على 
للمواطنين، كل مواطن عندو اإلجراءات ...، هو طارح مشكل من الناحية 
التنفيذ  التنفيذية، هاذ  الناحية حتى  الدستورية، طارح مشكل من 
ديال الحكم، هل هو سلطة تنفيذية؟ كاين عندنا الحكم شكون اللي 
غينفذوا؟ هاذ التنفيذ كيمكن يكون فيه مشكل مالي، فإذن حنا غنديرو 
عريضة باش يتنفذ واحد الحكم اللي عندو قوة دستورية ديال التنفيذ، 
فهذا أنا كنظن هذا مجال زعما إذا دخلنا غادي نكونوا شويش كنمسوا 

باستقاللية حتى ديال الجهات وسلطات أخرى، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

رأي مؤيد؟

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

فةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، خصنا نميزو بين القضايا املعروضة أمام املحاكم 
به، فنحن نتحدث عن  ال�ضيء املق�ضي  التي اكتسبت قوة  والقضايا 
األحكام التي حازت قوة ال�ضيء وأصبحت نهائية. فإيال مشينا بهاذ املنطق 
وقلنا على أنه األحكام القضائية ما تنفذ �ضي، وحتى التظلمات التي 
تحال على ديوان املظالم نقولو لو أودي رفع يدك راه ما عندك ما تدخل 
نهائيا هذه أحكام قضائية، حنا ملا قلنا إضافة هذا النوع من العرائض، 
من شأنه أن يحفز على تنفيذ األحكام القضائية، ال أن يعرقل األحكام 
القضائية، الكثير من القضايا التي تتحدث عنها الدستور وهي موضوع 
نقاش بطبيعة الحال وهناك عدة معايير ومؤسسات تعمل جاهدة في 
نفس االتجاه، ولذلك أظن على أنه من الحق ومن العدل ومن اإلنصاف 
أن تضاف من طبيعة الحال أن يسمح بتقديم العرائض فيما يتعلق 
بالجانب التنفيذي إحقاقا للحق وال تترك األحكام القضائية في الرفوف 

وحكم بدون تنفيذ كأنه لم يكن، شكرا.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا،

املوافقون: 22

املعارضون: 67

املمتنعون: 6

االشتراكي،  الفريق  لدن  من  تعديالت   3 بشأنها  ورد  املادة  نفس 
تفضل أحد مقدمي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

أن  يمكن  العريضة  أنه موضوع  يهم  الذي  التعديل  نفس  عندنا 
أشخاص  ضد  صادرة  نهائية  قضائية  أحكام  تنفيذ  مطلب  يتضمن 
القانون العام، ونفس التعليل الذي تقدم به السيد النائب وهو نفسه 
الذي نعلل به، و نضيف أن داخل ورش العدالة أو إصالح منظومة 
العدالة، اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة، يقوم باألساس 
من جهة على تقوية وتيرة األحكام وفي نفسها الحث على تنفيذ هذه 

األحكام القضائية.

اإلكراه الذي أشار إليه السيد رئيس الفريق ال يعفي من أنه يمكن 
أن يساهم هاذ املجال إذا أدرج داخل حقوق هاذ الناس اللي عندهم 
مطالب بتنفيذ أحكام قضائية، خصوصا في املجال العقاري من أجل 
أن تساهم في حلحلة الوضع املتعلق بتنفيذ األحكام، خصوصا الصادرة 
املشاكل  إحدى  اليوم  تشكل  والتي  اإلدارة،  خصوصا  اإلدارة،  ضد 

املتعلقة بوضعية وسير اإلدارة.

بالنسبة للتعديل 15 للفريق االشتراكي في نفس املادة، النص األصلي 
يقول: أن تتعلق بوقائع تكون موضوع، دائما الذي يهم املوضوع الذي 
يتقدم به هاذ املمارسين لهذا الحق، نضيف أنه تتعلق بوقائع تكون 
موضوع تق�ضي من قبل اللجن النيابية لتق�ضي الحقائق طبعا هنا ال، 
ما عدا إذا كان موضوع العريضة يتمثل في طلب االستماع إلى أصحاب 
 10 املادة  في إطار  الحقائق  نيابية لتق�ضي  العريضة من طرف لجنة 
من القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية لتق�ضي 
الحقائق، هنا نريد أن نشير إلى أنه في مجموعة من املواضيع إذا مثال 
تصادف أن كانت هناك عريضة مقدمة قبل، ومن بعد املؤسسة البرملانية 
تجاوزت بشكل من األشكال ودارت لجنة تق�ضي الحقائق، ألن يكون 
مفيدا االستماع إلى أصحاب العريضة؟ أم هل يكون كافيا االستئناس 
بموضوع العريضة نفسه دون االستماع إلى أصحاب العريضة، مع أنه 
مسؤولية من قدموا أصحاب العريضة تجعل، خصوصا إذا حدث هذا 
التجاوب من طرف البرملان بتكوين لجن نيابية بالشكل الذي ينظمه 

القانون التنظيمي، غادي تكون إضافة أعتقد.

بالنسبة للتعديل رقم 16 في نفس املادة في مسألة اإلحالة، وهنا األمر 

يتعلق بارتباك النص األصلي للمشروع، إذ يقول: أنه إذا تبين بعد دراسة 
العريضة أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من 
اختصاصات مؤسسة دستورية أخرى، أحال رئيس الحكومة أو رئيس 
أحد مجل�ضي البرملان حسب الحالة، العريضة املذكورة إلى املؤسسة إلى 
آخره، احنا نقترح أنه إذا تبين للسلطة العمومية بعد دراسة العريضة 
أن موضوعها ال يدخل في ضمن اختصاصاتها تعمل على إحالة العريضة 
للجهة املختصة، للحد أوال من آثار الدفع بعدم االختصاص النوعي دون 
اإلحالة، معناه واحد املؤسسة غادي يوصل لها وغادي تقول أنا ما 
عنديش االختصاص وصافي، وهاذ ال�ضي غادي يزيد يعطل من التجاوب 
العريضة، وبالتالي عوض ما  التدارس في موضوع  أو املعالجة أوحتى 
أنه  بمعنى  منظمة،  اإلحالة  يكون  االختصاص  بعدم  جواب  يكونش 
ما�ضي ضمن االختصاصات ديالي ما كنرضهاش ملاليها أو أرفضها، ولكن 
أحيلها على الجهة املختصة، وكنضيفو ونسترسل عندما تعتبر السلطة 
العمومية أنها غير مختصة، يجب عليه تحمل مسؤولية الدفع بعدم 

االختصاص، واإلحالة على الجهة املختصة، وشكرا.

فةسيددفة1ئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةمائيلدفملحتبنل،

يكون  أن  كيتكلم  النص  يكون،  أن  ديال  األول  املوضوع  في  أوال 
موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها، إيال كان 
يعني املوضوع ديال العريضة القضية رائجة ومعروضة على القضاء، 
تنقولوا هذه ما يمكنش يكون فيها موضوع عريضة، فلذلك هاذ التعديل 

مرفوض.

أما فيما يخص تنفيذ األحكام فهناك مسطرة تتبع لتنفيذ هاته 
األحكام.

التعديل الثاني كيتكلم على لجان تق�ضي الحقائق، هذا موضوعها 
الحقائق  تق�ضي  لجنة  التنظيمي،  القانون  هاذ  ما�ضي  الحقيقة  في 
تستمع، طريقة االستماع كاين في القانون ديال لجنة تق�ضي الحقائق، 
القانون التنظيمي، وكاين األمور املرتبطة باألنظمة الداخلية للمجلسين 
اللي يمكن تطورها، ولكن ما�ضي موضوعها على املستوى هذا القانون 
التنظيمي، إذا كان املوضوع موضوع لجنة تق�ضي الحقائق ما يكونش 
هذا  إلخ  إليه  االستماع  يمكن  أن  باستثناء  عريضة،  ديال  موضوع 
موضوعها ما�ضي في هاذ اإلطار القانوني، راه كاين قانون تنظيمي ديال 

تق�ضي الحقائق، وكاين على مستوى األنظمة الداخلية.
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التعديل الثالث في الحقيقة لم يكن هناك ارتباك السيدة النائبة 
املحترمة، ألن حنا مشينا بواحد املنطق في التعريف، حددنا شكون 
هما السلطات العمومية، ولذلك كنتكلمو على املؤسسات الدستورية، 
املستشارين،  مجلس  رئيس  النواب،  مجلس  رئيس  الحكومة،  رئيس 
انتما بنيتوا على تعريف أنا كنعرف بأنه كان في سياق قديم قبل ما 
توحد نوجهو بأن غادي يكون ديال الجماعات بوحدها وديال الوطني 
ما�ضي  املختصة،  الجهة  وكتقولوا  سحبتوه  التعريف  فذاك  بوحدو. 
الجهة املختصة..، حنا كنقولوا املؤسسات الدستورية املختصة، بل 
أضفنا في إطار اللجنة أن لزمنا باش هاذ اإلحالة إيال ما كاينش عندو 
اإلختصاص لزمناه باش يكون خصو يدير اإلحالة في غضون 10 أيام 
من تاريخ اإلحالة وهذه أضافتها اللجنة، وبالتالي هذه التعديالت لهذه 

االعتبارات غير مقبولة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، رأي معارض، تفضل.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد:

أنا كنتمعن مزيان في التعديالت، دابا نبدى بالتعديل رقم 16، فهاذ 
رقم 16 دابا كاين واحد اإلحالة جات إما لرئيس الحكومة أو للبرملان أو 
ملجلس املستشارين، أو مجلس النواب، من بعد شاف ما�ضي ديالو، 
للمؤسسات  يوجها  باش  الحكومة  رئيس  ألزم  اختصاصه،  ما�ضي 
الوسيط،  عندنا  كاين  أمثلة،   2 نعطي  غادي  املختصة،  الدستورية 
وكاينة عندنا الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، كيحيلهم 
وكيقولهم راه كيخبر الوكيل كيقولوا أودي راه أحلت هذا املوضوع على 
املؤسسة الدستورية املعنية، بمفهوم هاذ الجهات املختصة اللي جايا 
في التعديل تحيل إلى التعديل للسلطات العمومية اللي ما تقبلش، أما 
مادام ما تقبلش دابا نعاودوا هنا ما غيكونش شاد، وأعيد أكرر بالنسبة 
واحد  أو  السيد  واحد  األحكام،  ديال  التنفيذ  يعني  هي  اللي  لألحكام 
املجموعة أو واحد الجهة عندو مشكل في واحد األرض، مشاو للمحكمة، 
حكمت املحكمة ابتدائيا واستئنافيا ومشاو للنقض واإلبرام ولى حكم 
من االستئناف راه هو عندو قوة ال�ضيء املق�ضي به، إذن مشاو للنقض 
يتنفذ تيخص بعض  باش  الحكم  راه عندهم حكم، هذاك  واإلبرام 
األحيان إما ينفذو رئيس الحكومة أو الجهة املعنية، إذا عاود الثاني ولينا 
كنعاودو املسطرة من جديد ها هو كاع جا للبرملان آش عندير لو أنا ؟ 
بمعنى من الناحية العملية التنفيذية غادي نشد هذاك امللف وغادي 
نتبع نفس املسطرة نم�ضي عند رئيس الحكومة نقولو نفذ، غيقولي أنا 
ما عنديش فلوس في هاذ الساعة، أنا أعد بالتنفيذ ديال هاذ املطلب، 
ولذلك دبا هادوك الناس كنطولو عليهم املسطرة من جديد، كيوليو 
يعاودوها من جديد بصيغة أخرى، ملي غادي يجيو عندنا وال يمشيو 
حتى لعند رئيس الحكومة، ولذلك تنفيذ األحكام عندو املسطرة ديالو، 
وعندو اإلكراهات ديالو، زعما الزج به في العرائض زعما غيكون ربما 

سيعقد األمر، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

رأي مؤيد ؟ األسبقية ليهم ألن عندهم التعديل ديالهم، تفضلوا، 
تفضلي أستاذة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

شكرا، أوال السيد الوزير، احنا ال نتحدث عن تدخل في موضوع 
حكم  أو صدر  نقاش  فيه  ما  هذا  القضاء،  على  املعروضة  القضايا 
ال�ضيء  لقوة  كنتكلمو على قضايا صدر حكم مكتسب  احنا  بشأنها، 
املق�ضي به كما أشار السيد النائب والسيد رئيس الفريق، ولكن السيد 
رئيس الفريق، فتح علينا ربما األهم، احنا اللي كنبرمجو في قانون املالية 
الغالف املتعلق باملنازعات القضائية، خاصو يجي، خاصو يجي، كتبرمج 
لي أنا الوزارة واحنا كنعرفو على أنه عندها حجم منازعات كدها كد 
الخال، كتبرمج لي واحد العائد أو واحد االعتمادات ضئيلة، وكتدير لي في 
التكوين والتكوين والدراسات والخبرة قدو 100 مرة، وشؤون اللوبيات 
تق�ضى بيد البرملان، وشؤون املواطنين تعطل هذه املرة بيد البرملان، ال 
يجب أن تأتي العريضة باش نعرف أنا هاذ الوزارة شحال من أحكام 
عندها معقلة ؟ وشحال من مواطنين استطاعوا أن يستوعبوا أهمية 
هاذ املكتسب، وقدموا عريضة البرملان كلو؟ وامشينا كلنا بشكل جماعي 
وانتصفنا للمواطن في إطار قانون املالية، هذا هو نفس قانون املالية، 
حيث فيما تيجيبونا راه وزاة معينة مدابزة مع �ضي قطاع ما كنعرفش 
أنا املنازعات، شفت ناس تبرمج وال تترحل اعتمادات دون أن يكون 
عندنا فكرة ما قدرناش نحاسبو عليها أي قانون مالية، واش شوية 
واش بزاف واش كثير واش هاذ ما خاصش يم�ضي هذا البرنامج آخر أو 
ال خط budgétaire واحد آخر؟، وأعتقد أن هاذي مهمة جدا، أكررها 
خصوصا بالنسبة للوزارات تحتاج أنها تدير نزع امللكية، وكتحتاج أنها 
تدير...، وأنا كنظن على أنه غادي يكون هذا مجال لتوسيع صالحيات 
املجهود  له  وأراد  جهة،  من  الدستور  له  أراد  الذي  بالشكل  البرملان 
الجماعي الذي قمنا به خالل القانون التنظيمي الجديد للمالية، وإال 
غادي تنضاف هاذي أيضا لخطوط سوداء غير قابلة للمراقبة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، نمر للتصويت على التعديل:

املوافقون: 20

املعارضون: 61

املمتنعون: 4

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 61

املعارضون: 20

املمتنعون: 4
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املادة 5 ورد بشأنها تعديلين من لدى الفريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجيد:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بخصوص املادة 5 التعديل 1، هو فقط من أجل املرونة، اقترحنا 
استبدال عبارة تعيين باالختيار.

التعديل 2 يتعلق بإضافة فقرة بعد الفقرة األولى، يتمتع أعضاء 
لجنة تقديم العريضة بالحماية من أي تهديد أو ضرر بمناسبة إعداد 

وتقديم العريضة، هذا من أجل توفير الحماية فقط، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا للسيد النائب، السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

إيال اسمحتوا التعديل غير مقبول، إيال رجعتو للنص كما صادقت 
عليه اللجنة في املادة 5 في التقرير املوزع عليكم في الصفحة ما قبل 
األخيرة، املادة 5 راه كاينة مضمنة كلمة »اختيار« اعتمدت هاذ اللجنة.

فيما يخص موضوع الحماية راه ذكرنا بشأنه نفس املوضوع ديال 
 ما تكون �ضي، احنا بالنسبة لنا هاذ الحق هو 

ّ
واش تكون حصانة وال

مضمون ال داعي باش تكون، كاين واحد املقت�ضى يمكن نبه ليه للمرة 
الثانية، على أن السلطات العمومية يتعين عليها اتخاذ جميع اإلجراءات 
في  واملواطنات  املواطنين  ممارسة  لتيسير  الالزمة  والتدابير  املناسبة 
حقهم بتقديم العرائض، وهذا في املادة األخيرة من هاذ املشروع إذن 

هناك ضمانات باش يقموا بالواجب ديالهم، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 19

املعارضون: 61

املمتنعون: 4

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 63

املعارضون: 19

املمتنعون: 4

املادة 6 ورد بشأنها 3 تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

فةسيددفة1ئيس،

بخصوص املادة 6 التعديل 1 يتعلق بتسهيل جمع التوقيعات بجميع 
الوسائل بما في ذلك الوسائل اإللكترونية في إطار نزع الطابع املادي عن 
هذه املساطر، ولذلك اقترحنا بجميع الوسائل كيفما كانت دعامتها 
وطريقة إرسالها، غير أنه يتعين مراعاة أحكام املادة 6 من القانون رقم 
53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية في حالة جمع 

التوقيعات عبر الوسائل اإللكترونية.

التعديل 2 يتعلق بتخفيض عتبة التوقيعات الضرورية للعرائض، 
أخذا بعين االعتبار عتبة التوقيع بالنسبة للعرائض املوجهة إلى مجالس 
الجماعات الترابية قصد إدراج نقطة في جدول األعمال، فإذن اقترحنا 
500 من مدعمي  أنه  بالنسبة للجماعات قلنا   ،2500 5 آالف،  بدل 
 200 الجهة،  مجلس  رئيس  إلى  املوجهة  للعرائض  بالنسبة  العريضة 
مدعمي للعريضة بالنسبة للعرائض املوجهة إلى رئيس مجلس العمالة أو 
اإلقليم، و100 من مدعمي العريضة بالنسبة للعرائض املوجهة بطبيعة 

الحال إلى رئيس الجماعة، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هاذ التعديالت غير مقبولة، املوضوع ديال الجانب اإللكتروني راه 
النص كيعطي حق اإلرسال اإللكتروني، ولكن أرجو أن ترجعوا لتلك 
املادة، راه التوقيع اإللكتروني املؤمن مرة أخرى صعب حتى في التعامالت 
التجارية للتجارة اإللكترونية، وقلت حوالي 600 درهم واش هاذ ال�ضي 

غادي نشترطوه حتى هو، يعني أرجو.

على  املصادقة  تكون  خاص  أنه  درتوا  انتما  الثاني  املوضوع 
 la légalisation اإلمضاءات، دابا كنطلبو التيسير وال كنطلبو تصعيب
ديال اإلمضاءات مطلب في التعديل، احنا كنا بالعكس غادي يكون ما 

يكونش يعني تصحيح اإلمضاءات أو املصادقة على اإلمضاءات.

ما يتعلق بالجماعات الترابية، كما أشرت مرة أخرى هي مضمنة 
العتبة مرة أخرى أعطيكم فيما يخص  تنظيمية خاصة،  في قوانين 
املوضوع،  هاذ  يخص  فيما  ألف   50 عاملة  أملانيا  نماذج  العرائض 
فرنسا 500 ألف، اململكة املتحدة 100 ألف إلى آخره، يعنى راه ما�ضي 
جينا برقم..، راه درنا دراسات مقارنة واللي اخذينا بعين االعتبار الواقع 

املغربي، وشكرا.
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فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، التصويت على التعديل:

املوافقون: 19

املعارضون: 63

املمتنعون: 4

ورد كذلك بشأنها تعديالن من لدن الفريق االشتراكي، أحد النواب 
أو النائبات، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بجميع  العريضة  تقديم  لجنة  تتولى   ،17 رقم  التعديل   6 املادة 
الوسائل كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، غير أنه يتعين مراعاة 
أحكام املادة 6 من القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني 

للمعطيات القانونية في حالة جمع التوقيعات عبر وسائل إلكترونية.

جمع  تسهيل  هو  الرئيس،  السيد  التعديل  هاذ  ديال  التعليل 
التوقيعات بجميع الوسائل بما فيها الوسائل اإللكترونية في إطار نزع 

الطابع املادي عن هذه املساطر.

العريضة  دعم  الئحة  تكون  أن  يجب  نقترح   ،18 رقم  التعديل 
موقعة على األقل من قبل 2500 شخص من مدعمي العريضة، كون 
على أنه االقتراح ديالنا هو باش نبسطو هاذ التوقيعات وتؤخذ بعين 
شرط  حذف  وهناك  الترابية،  للجماعة  املستويات  مختلف  االعتبار 
إرفاق الالئحة بما يخص البطائق الوطنية، بحكم على أنه ملا تنعملو 
السيد الرئيس قائمة تيمكن تحتوي على االسم وتحتوي على الرقم 
ديال البطاقة الوطنية وتحتوي على رقم التسجيل في الالئحة االنتخابية 
والتوقيع ديالها، وتيكون يعني واحد األمر مبسط ما�ضي بحكم على أنه 
غادي نجمعو واحد األطنان ديال البطائق وهاذ العملية هاذي هي عملية 

يمكن تكون أرقى بالنسبة لهاذ املبتغى، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هي تعديالت لنفس االعتبارات فهي غير مقبولة، أخذا باالعتبار بأن 
اإلرسال االلكتروني راه تيسر العملية ديال النسخ إلى آخره، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، كاين �ضي واحد تيعارض التعديل ؟ مؤيد ؟ تفضلي أاللة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

شكرا، هاذ التعديل الذي تقدم به الفريقين في املعارضة هو ابن 
اليوم  به  تقوم  ننخرط فيما  أننا  العام  الرأي  أمام  بيئته، سيحسب 
بعض الشركات املحتكرة بين قوسين اللي وقفت الوات ساب، بمعنى 
أن الشريحة اللي أنت معني بها مباشرة ربما من أجل أن تغريها للدخول 
إلى هذا املجال، أنت تتوقف عليها آليتها املباشرة وهي االنخراط، وهي...، 

وبالتالي هذا تقدير آخر.

إذن العصر الحالي وأنتما تتعرفوا على أن الفئة الواسعة من الشباب 
التكنولوجيا  باآلليات  االنتخابية، تسجالت  اللوائح  في  اللي تسجالت 
الجديدة، شتو أنتما العرائض اليوم اللي ّدارت في موضوع معاشات 
البرملانيين إلى آخره، الناس ستفهم أنه هاذ القبة املحترمة تريد أن تقيد 
الوسيلة األساسية، اللي هي استعمال التكنولوجيا الحديثة املحفزة 
من أجل مشاركة الشباب في ممارسة حق من اإليجابي اليوم، احنا 
محتاجين لشكون يدير عريضة معينة أي كان مضمونها، غير يسيفطها في 
الوجهات املناسبة، سيقرأ مرة أخرى أنه البرملان رغم وجاهة التعليالت 
التي تقدم الحكومة، إال أنه سياسيا يفترض أن يكون العكس، سياسيا 
يجب أن نعطي صورة اليوم حكومة وبرملان فاعال سياسيا على العموم، 
أننا منفتحون على الوسائل الجديدة، وأننا ربما غدا سنعمل على نقص 
 normalement هاذ الكلفة التي يتحدث عنها الوزير ديال 600 درهم
حينما تؤمن دولة صرفت 11.2 مليار درهم على إستراتيجية املغرب 
الرقمي وكتفرق استراتيجيات متعددة وزارات كتعطي أهم اعتماداتها 
املالية في مشاريع، les matérialisations ديال تعاملها ورقمنة، غادي 
يكون رجعي جدا اليوم أن ال نفكر في صيغة تقينا شر انتقادات سنتسبب 
فيها اليوم، بحصر مجموعة من الشباب وشريحة واسعة، تعتبر هذه هي 
آليتها السهلة والتي تناسب كفاءتها، من أجل املشاركة في تدبير الشأن 

العام، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا،

املوافقون: 17

املعارضون: 58

املمتنعون: 4

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 58

املعارضون: 17

املمتنعون: 4

املادة 7 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
السيد النائب.
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فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

تعديالن: األول يتعلق فقط باملالءمة والثاني يتعلق بتحديد آجال 
اإلحالة، واقترحنا إضافة فقرة في آخر املادة، وهي كاآلتي »يحيل رئيس 
الحكومة العريضة املودعة لديه أو املتوصل بها داخل أجل ال يتعدى 15 

يوما إلى لجنة العرائض املنصوص عليها في املادة 8«، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل غير مقبول، على اعتبار أن بالنسبة لهاذ املادة 7 راه كان 
فهذا  الوصل،  ديال  الفوري  التسليم  ديال  املوضوع  وضفنا  نقاش 
املحترمة  النائبة  السيدة  األولى(  )الفقرة  املادة  نفس  في  ثم  املكسب. 
عفوا، راه يتضمن بشكل صريح، أتمنى أن تقرأ، »يمكن لوكيل اللجنة 
تقديم العريضة.. )آخر الفقرة(.. أن يبعث بها إلى السلطة العمومية 
في  التحديث  قمة  هو  هذا  اإللكتروني«،  البريد  طريق  عن  املعنية 
التعامل على مستوى..، وبالنسبة للتوقيعات ينبغي أن يكون الحذر أن 
اإلحالة التي أحلتم إليها هو التوقيع اإللكتروني املؤمن، خاص الواحد 
يشوف اإلختصاص، ألنه هاذ املجال راه يصعب اعتماده على مستوى 

العرائض، ولذلك التعديالت غير مقبولة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، رأي معارض، رأي مؤيد، التصويت:

املوافقون: 16

املعارضون: 60

املمتنعون:4

ورد تعديل في نفس املادة من طرف الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد 
النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

السيد الرئيس، لدينا تعديلين في هاذ املادة هاذي، التعديل رقم 19 
ويتحدث على تقديم العريضة باللغة العربية وباللغة األمازيغية أو بهما 

معا، وذلك تفعيال للطابع الرسمي للغتين الرسميتين للبالد.

التي  العريضة  إحالة  آجال  تحديد  إلى  يهدف   ،20 رقم  التعديل 
يتوصل بها رئيس الحكومة إلى لجنة العرائض في 15 يوما، وذلك من 
أجل تسريع التعامل مع هاذ العرائض وعدم تعرضها لإلهمال من طرف 

رئاسة الحكومة، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

موضوع اللغة نفس الجواب على كل حال اللي كان باش..، بالنسبة 
لهاذ املوضوع الثاني أرجوا أنكم ترجعوا للتقرير، رجعوا للصفحة قبل 
األخيرة، املادة 8 راه تم اإلتفاق نكتبو املادة 8 وفيها ما هو مضمن في، 
أو املتوصل  العريضة املودعة لديه  أنه »يحيل رئيس الحكومة  يعني 
بها إلى لجنة العرائض داخل أجل ال يتعدى 15 يوما«، فلماذا قدم 
التعديل؟ فهو أصال راه كاين اتفاق في اللجنة، نعاودو الترقيم ونضيفوا 

هاذ اآلجال وتم اإلعتماد عليه، وهو مضمن في التقرير.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ التصويت:

املوافقون:16

املعارضون:60

املمتنعون: 4

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60

املعارضون: 17

املمتنعون: 4

املادة 8 الحالية ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 21 الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

إال اسمحتوا السيد الرئيس، ال املادة 8 ما فيها تعديل، ما فيها تعديل 
املادة 8، 9 اللي فيها عندنا تعديالن، راه ما عندنا تعديالت احنا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أنا ما جبت حتى �ضي حاجة من عند را�ضي، أودي السيد الرئيس، 
تفضل السيد الوزير إال عندك �ضي مالحظة.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شكرا، السادة أعضاء اللجنة ربما تبعوا املوضوع. هناك دابا في 
الترقيم راه عندكم تمة الحالية والقديمة، دابا هاذ املادة 8 بالترقيم 
الجديد املعتمد في اللجنة ليس فيها تعديل هي اللي دوزناها وراه جاوبت 
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الفريق االشتراكي املحترم، لكن املادة 9 بالترقيم الجديد هي اللي يمكن 
يكون فيها تعديالت. فأرجو أن يعتمد الترقيم اللي عندكم في التقرير، 
راه النص كما صادقت عليه اللجنة، وفي آخر التقرير اعتمدت الترقيم 

املتفق عليه في اللجنة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أنا عندي هنا 8 الحالية.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

وانتم على حق السيد الرئيس في ما أشرتم بأن املادة..

فةسيددرئيسدفاجلسل:

إذن املادة ما فيها تعديل: اإلجماع

املادة 9 ورد بشأنها 3 تعديالت من لدن فريق األصالة واملعاصرة.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

بخصوص املادة 9 التعديل 1 يرمي إلى ضرورة استيفاء العريضة 
شروط شكلية لضمان عدم رفضها من الناحية الشكلية فقط.

والتعديل الثاني يتعلق بإضافة فقرتين بعد الفقرة األولى، »تستأنف 
قبول شروط  بعد  يعني  املادية..«  الشروط  في  البت  العرائض  لجنة 
الشكلية لقبول العريضة »..فور توصلها من طرف وكيل لجنة تقديم 
العريضة بتصحيح الشروط الشكلية«. »إذا تبين للجنة العرائض أن 
العريضة املحالة إليها ال تستوفي الشروط املادية املنصوص عليها في 
اآلجال  داخل  بذلك  الحكومة  رئيس  أخبرت  التنظيمي،  القانون  هاذ 

املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة الثامنة أعاله«.

تتعلق  وهي  املادة  آخر  في  فقرة  كذلك  إضافة  األخير،  التعديل 
بتكريس الطبيعة القانونية لرفض العريضة أو قرار إداري قابل للطعن، 

املقصود من ذلك هو تعليل القرار بالرفض، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هذه التعديالت لنفس االعتبارات اللي قلنا في القانون األول املرتبط 
بامللتمسات فهي غير مقبولة، باش ما يكونش هاذ التمييز بين الشروط 
الشكلية واألخرى، مع إضافة على أنه اآلن ضفنا التعليل في العدم، 
فإذن ملا يكون التعليل إيال كان �ضي واحد ما استوفاش �ضي شرط شكلي 
وتبين ليه في التعليل، كيمكن يعاود يصحح هداك األمر، ويعاودوا يدعو 
مرة أخرى ليس هناك ما يمنعه في إطار القانون، ولذلك هذه التعديالت 

غير مقبولة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ التصويت على التعديالت.

املوافقون: 18

املعارضون: 60

املمتنعون: 4

تعديل من لدن الفريق االشتراكي في نفس املادة 9.

فةمائبدفةسيدداحسندبموفري:

الفريق االشتراكي، من خالل التعديل ديالو، يرمي إلى تنظيم العمل 
من  مرحلتين  بإقرار  وذلك  العريضة،  في  بالبت  املكلفة  اللجنة  ديال 
مراحل اشتغال هذه اللجنة، واملتمثل في معالجة العريضة في جانبها 
الشكلي، ومراسلة وكيل لجنة تقديم العريضة ألجل استكمال الجوانب 
الشكلية للعريضة، وذلك تفاديا لرفض هذه العريضة ألسباب شكلية. 
فنحن نعلم كيف أن جمع 5000 توقيع أو يعني مجهود كبير ومضني ال 
يمكن رميه والتخلص منه لدواعي شكلية، وكنعتبرو بأن هاذ املسألة 
هاذي ديال العريضة هي شكل من أشكال الديمقراطية التشاركية، 
على الحكومة وعلى السلطات العمومية أن تحتضنها وتوفر لها وتواكبها 
العريضة،  منها من طرف أصحاب  الهدف  تحقيق  لتسهيل  وتؤطرها 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

رأي الحكومة، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

لنفس  مرفوضة  فهي  السابقة  للتعديالت  مشابهة  تعديالت  هي 
االعتبارات، مع التأكيد مرة أخرى املادة 10 ضفنا بأنه »يخبر رئيس 
الحكومة بقرار معلل« بمعنى آخر، ملا تيعطيه التعليل راه كيفتح ليه 
املجال يمكن يعاود يستدرك إال كان عندو �ضي أعطاب وال اختالالت على 

مستوى الشروط الشكلية.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

رأي مؤيد ؟ رأي معارض ؟ رأي مؤيد؟ تفضل.

فةمائبدفةسيدداحسندبموفري:

فةسيددفة1ئيس،

نحن ال نتحدث عن تعليل القرار، قرار الرفض، فنحن نتحدث عن 
إقرار مرحلة قبل صدور قرار ديال الرفض. نحن نريد أن تكون هناك 
مواكبة من طرف السلطات العمومية لهاذ العريضة هاذي، وأال يكون 
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الهدف ديال السلطات العمومية البحث عن مبررات رفض العرائض 
أن  اإلجراء هو  هاذ  وبالتالي فغرضنا من  مبررات شكلية،  كانت  وإن 
نعطي حظ أكبر للعرائض حتى تكون موضوع موافقة وقبول من طرف 
السلطات العمومية وليس البحث عن مبررات ووسائل لتبرير الرفض، 
فالقرار ملا يكون معلال، صحيح يمكن أن يكون معلال ولكن ال يكون معلال 
بعيوب شكلية، خاص يكون معلال بمبررات موضوعية وليس شكلية، 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

املوافقون : 18

املعارضون :56

املمتنعون : 4

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 56

املعارضون : 18

املمتنعون : 4

واملعاصرة،  األصالة  لدن فريق  تعديل من  بشأنها  10 ورد  املادة 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

لرئيس  أجل  بتحديد  فقط  يتعلق  التعديل   10 املادة  بخصوص 
الحكومة للبت في العريضة واإلخبار بمآلها، واقترحنا أجال ال يتعدى 30 

يوما، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

تعديل غير مقبول توخيا للمرونة في اتخاذ القرار، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

رأي معارض ؟ رأي مؤيد ؟

املوافقون : 18

املعارضون : 56

املمتنعون : 4

املادة 10 نفسها ورد بشأنها تعديلين من طرف الفريق االشتراكي، 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

املادة 10 كاين التعديل رقم 22: »يبت السيد رئيس الحكومة في 

موضوع العريضة داخل أجل 15 اليوم بعد توصله برأي واقتراحات 

لجنة العرائض«، التعليل: تحديد أجل السيد رئيس الحكومة للبت في 

العريضة لإلخبار بمآلها.

تعديل رقم 23: »يخبر السيد رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم 

التي خصصته الحكومة  باملآل  30 يوم كتابة،  العريضة داخل أجل 

ملوضوع العريضة، وال سيما اإلجراءات والتدابير التي تعزم اتخاذها عند 

االقتضاء«. التعليل: هو تحديد آجال للسيد رئيس الحكومة للبت في 

العريضة لإلخبار بمآلها، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هذه نفس التعديالت، فنفس املوقف السيد الرئيس، غير مقبولة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟

املوافقون: 18

املعارضون : 56

املمتنعون:4

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 56

املعارضون : 18

املمتنعون: 4

أعرض املادة 11 للتصويت اللي ما عليها حتى �ضي تعديل إجماع؟

املادة 11: اإلجماع.

املادة 12: اإلجماع.

املادة 13 ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضل السيد النائب.
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فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بخصوص املادة 13 التعديل األول هو نفس التعديل السابق املشار 
إليه قبل قليل، يتعلق بشروط شكلية، في إطار املالءمة.

التعديل املوالي يتعلق بإضافة أربع فقرات بعد الفقرة األولى وهي 
كالتالي:

بعدم  العريضة  تقديم  لجنة  وكيل  املعني  املجلس  رئيس  يخبر   «
استيفاء العريضة للشروط الشكلية املذكورة.

يتعين على وكيل لجنة تقديم العريضة استكمال الشروط الشكلية 
داخل أجل 15 تحسب ابتداء من تاريخ تبليغه.

وتستأنف لجنة العرائض البت في الشروط املادية لقبول العريضة 
فور توصلها من طرف وكيل لجنة تقديم العريضة بتصحيح الشروط 

الشكلية.

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة محالة إليها ال تستوفي الشروط 
املادية املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت مكتب املجلس 
املعني بذلك داخل األجل املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة 12 

أعاله«.

شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب ، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هذه تعديالت في إطار املالءمة. وفي إطار املالءمة دائما، نفس املوقف 
السيد النائب املحترم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

املوافقون: 17

املعارضون: 56

املمتنعون:4

تعديل على نفس املادة من الفريق االشتراكي.

فةمائبدفةسيدداحسندبموفري:

ال أقول املالءمة، ولكن في إطار اإلصرار على قبول هاذ اإلجراء، نظرا 
الرفض  للعرائض من قرارات  يعتبر حماية  في نظرنا  لكونه  ألهميته، 
من  العرائض  أصحاب  نمكن  أن  ونريد  شكلية.  عيوب  على  املبنية 

استدراك هذه العيوب الشكلية في آجال، لذلك نصر مرة أخرى على 
هذا التعديل، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا، السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

التعديل غير مقبول لنفس االعتبارات، السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

املوافقون : 17

املعارضون: 50

املمتنعون: 4

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 50

املعارضون: 17

املمتنعون: 4

واملعاصرة،  األصالة  لدن فريق  تعديل من  بشأنها  14 ورد  املادة 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

السيد الرئيس، هاذ التعديل يتعلق بتحديد أجل لرئي�ضي مجل�ضي 
البرملان للبت في العريضة واإلخبار بمآلها، وقلنا )املادة 14 مكرر(:

»يحيل رئيس مجلس الجماعة الترابية العريضة املودعة لديه أو 
املتوصل بها فورا إلى مكتب املجلس.

إذا تبين ملكتب املجلس أن العريضة املحالة إليه ال تستوفي الشروط 
رئيس  أخبرت  التنظيمي،  القانون  هاذ  في  عليها  املنصوص  الشكلية 

املجلس الذي يتولى تبليغ وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك.

يتعين على وكيل لجنة تقديم العريضة استيفاء الشروط الشكلية 
مكتب  بقرار  تبليغه  تاريخ  من  ابتداء  تحتسب  أيام   10 أجل  داخل 

املجلس.

يستأنف مكتب املجلس البت في الشروط املادية لقبول العريضة 
فور توصله من طرف وكيل لجنة تقديم العريضة لتصحيح الشروط 

الشكلية.

إذا تبين ملكتب املجلس أن العريضة املحالة إليه ال تستوفي الشروط 
املادية املنصوص عليها في هاذ القانون التنظيمي، أخبر رئيس مجلس 

الجماعة الترابية املعنية بذلك داخل أجل 15 يوما.
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تقديم  لجنة  وكيل  املعنية  الترابية  الجماعة  مجلس  رئيس  يخبر 
العريضة بقرار عدم قبول العريضة داخل أجل ال يتعدى 15 يوما ابتداء 

من تاريخ توصله برأي مكتب املجلس.

يكون قرار رئيس الجماعة الترابية املعنية معلنا وقابال للطعن وفق 
الشروط املنصوص عليها في القانون 41.90 املحدث بموجبه املحاكم 

اإلدارية«.

شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا، إذن قدمتي تعديل ديال إحداث لجنة ديال 14 مكرر ياك؟ 
شكرا، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1فدفةسيددفةمائبدفملحتبم،

في الحقيقة، هاذ املوضوع ناقشناه ملا كنا كنتكلمو على السيد رئيس 
الحكومة على في املوضوع ديال اآلجال. فبنفس املنطق السيد النائب 
املحترم، هاذ توخي النجاعة في اتخاد القرار ما يمكنش نتصورو مكتب 
املجلس جاتوا عريضة كنلزموه في قانون تنظيمي باش يبت داخل أجل 
15 يوم، يمكن تكون بين الدورتين، أنتم السيدات والسادة النواب، 
كتعرفو االشتغال ديال مكتب املجلس. بين الدورتين، جاتوا رأي، ينبغي 
أن يبت إلزاما، في قاعدة قانونية، ما�ضي في النظام الداخلي، غنديروها 
في قانون تنظيمي، باش يبت داخل أجل 15 يوم. لذلك، هاذ التعديل 

ديال اآلجالت اللي كتلزم بها مكتب املجلس غير مقبولة.

التعريف  إطار  في  املادة  هذه  جديدة،  مادة  إحداث  يخص  فيما 
اللي عملتو مادام كنتكلمو فقط على السلطة العمومية بمعنى رئيس 
الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس املستشارين، املوضوع 
املقتضيات  تنظم  تنظيمية  قوانين  هناك  الترابية  الجماعات  ديال 
ولذلك  الحال،  بطبيعة  املادة  هذه  إلضافة  مجال  فال  بها،  الخاصة 

فالتعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ التصويت على التعديلين:

املوافقون: 17

املعارضون: 52

املمتنعون: 3

تفضلي  اإلشتراكي،  الفريق  طرف  من   14 املادة  نفس  في  تعديل 
السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو :

السيد الوزير، نعود إلى تحديد آجالت البت في العريضة بالنسبة 
للمكتب ديال املجلس. التعديل األول:

ال  أجل  داخل  العريضة  في موضوع  املعني  املجلس  مكتب  »يبت 
يتعدى 15 يوما«. وكذلك التعديل الثاني نفس اآلجال ال يتعدى 15 
يوما، باش نعطيو مصداقية والصدقية لهاذ األداء والتعامل اإليجابي 
ومؤسسات  الهيئات  ديال  مجموعة  وحتى  العريضة،  مع  والجدي 
الدستورية يلزمها القوانين التنظيمية ديالها بإعداد دراسات وأبحاث 
وإبداء الرأي واإلستشارة في آجالت محددة، فلما ال نلزم املجلس بواحد 
اآلجال محدد باش تكون التعامل جدي وإيجابي مع هاذ املكتسب وهاذ 
املقت�ضى الدستوري الهام اللي كيؤكد وكيعزز الديمقراطية التشاركية؟ 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1فدفةسيدةدفةمائبلدفملحتبنل،

انتي دابا عضو املكتب، ونائبة الرئيس، واش كاين �ضي قرار في املكتب 
دايرين ليه �ضي آجال باش خاص مكتب املجلس يبت فيه؟ حتى في النظام 
الداخلي، األنظمة الداخلية ما كنديروش آجالت. املكتب هو مؤسسة 
تتخذ قرار يمكن يتاخذو في يوم، يمكن ياخذ وقت بين الدورتين، أكثر 
من 16 يوم، 17 يوم، فكوننا نجيبو هاذ املقت�ضى في القانون التنظيمي ال 

أرى له كما أشرت سابقا أي وجه، فبالتالي هو تعديل مرفوض.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

املوافقون: 16

املعارضون: 52

املمتنعون: 4

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 52

املعارضون: 16

املمتنعون: 4

املادة 15 لم يرد فيها تعديل إذن: اإلجماع.

املادة 16 ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق االصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.
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فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

تقبلهم، ألن واحد  التعديلين األخيرين  الوزير هاذ  السيد  كنتمنى 
كيتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، كنتمنى يعطف عليهم ما عرفتش، 
والثاني يرمي إلى ضرورة توفر الصفة اإللزامية. بالنسبة لألول، اقترحنا 
بما في ذلك الترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ الثاني )الفقرة 

األخيرة( إضافة فقرة في آخر املادة:

»يتعين على السلطات العمومية تقديم كل أشكال الدعم للجمعيات 
العامة في مجال مساعدة أصحاب العرائض.

تحدث السلطات املعنية مواقع إلكترونية لنشر العرائض املقدمة 
إليها وكذلك القرارات املتخذة بشأنها، تعتبر جميع اإلجراءات املتعلقة 

بتعليق العرائض مجانية«.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

شك1فدفةسيددفةمائبدفملحتبم،

هو املوضوع األول هما في الحقيقة ما�ضي ذوي إعاقة، هما عندهم 
احتياجات خاصة أو في وضعية إعاقة. الصيغة اللي جات السيد النائب 
املحترم هي صياغة عامة، السلطات يتعين عليها اتخاذ جميع اإلجراءات 
املناسبة والتدابير بتيسير ممارسة جميع املواطنين واملواطنات، فهذا 
أمر ميسر لإلخوان اللي عندهم احتياجات خاصة أو لجميع املواطنين 

واملواطنات، إذن ال نرى ضرورة للتخصيص بهذه الصياغة.

بقرار  يتخذ  تنظيمي  أمر  هذا  اإللكترونية،  املواقع  يخص  فيما 
تنظيمي ديال السلطة املعنية وليس موقع قاعدة قانونية ترقى إلى أن 

تكون في قانون تنظيمي.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

رأي معارض؟ تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنو،درئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

مادام هذا آخر تعديل على آخر مادة ما قبل األخيرة، هاذ تقديم 
الدعم للجمعيات حنا لقينا، لعله في 2011 وال 2012، لقينا مجلس 
ال  ال�ضي  هاذ  قلنا  خارجة،  مؤسسة  ل�ضي  دعم  �ضي  كيعطي  النواب 
يستقيم. ما يمكنش مؤسسة دستورية تبقى كتقدم الدعم لجمعيات 

خارج مجال االشتغال ديالها.

نفس األمر أنا كنقول، كل جهة عندها املجال فاش كتقدم دعم 
للجمعيات، غنخصصو غير هذا نديرو لو الدعم؟ من الناحية القانونية 
غيخلق تمييز، أنا ما كنتكلمش على ذوي االحتياجات الخاصة أو ال اللي 
في وضعية إعاقة، أنا كنتكلم على دعم جمعيات اللي، راه تقالت في 
امللتمسات، هاذي تتدار في العرائض. ولكن أنا غنتقدم لكم بملتمس 
اآلن السيد الرئيس، هاذ امللتمس هو أنه دابا هاذ التعديالت، عندنا 2 
ع من الفريق االشتراكي، 

ّ
ديال التعديالت،..عندو التوقيعات، واحد موق

ع من األصالة واملعاصرة، وبجوجهم طبعهم املجلس، ديال 
ّ
وواحد موق

االتحاد االشتراكي دار فيهم التقشف، ودار فيهم recto verso وديال 
األصالة واملعاصرة دارها في كل صفحة، ربما يكون عندهم فلوس ولكن 
هاذو فلوس ديال املجلس، شكرا السيد الرئيس، على هاذ لفت االنتباه.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

رأي مؤيد ياله جاوبو جاوبو.

فةمائبدفةسيددنحلددفاحجوجي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

ربما وقع خلط للسيد رئيس الفريق، فاش؟ ألنه هاذ التعديالت 
اللي تحدث عليهم راه حنا اللي جبناهم وحنا اللي طبعناهم، املجلس 
راه ما اعطنا والو، هادي من جهة، راه فلوسنا هاذو ما�ضي فلوسك، راه 

فلوسنا، راه املساهمات ديالنا.

ثانيا: بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، أنا في الحقيقة 
صدمت، كنت قلت ال�ضي بووانو ما غيكون إال مؤيد، ولكن تفاجأت، 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا،

املوافقون:17

املعارضون: 52

املمتنعون: 4

تعديل أخير من طرف الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملالحي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، في نفس السياق السيد الرئيس، التعديل ديالنا رقم 
27 : »يتعين على السطات العمومية اتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة 
والتدابير الالزمة لتيسير ممارسة املواطنات واملواطنين لحقهم في تقديم 
العرائض، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة«. 
هذا السيد الوزير، في إطار أجرأة الحق الدستوري باش هاذ العمل 
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يكون عندو واحد الواقعية في هاذ الجانب هذا، وحنا استمعنا بإمعان 
للتدخل ديالكم فيما يخص التعديل اللي جاء به فريق ديال األصالة 
من  الجانب،  هاذ  في  كنشوفو  حنا  الوزير،  السيد  ولكن  واملعاصرة. 
ناحية الوجهة القانونية، هو أنه هاذ الناس يكون عندهم واحد النوع 
ديال اإلنصاف فيما يخص هاذ العملية هاذي، ألن حنا إذا كنا غادي 
ننخرطوا كمجتمع يجب على أننا نكونوا عندنا الحقوق ديال املواطنة 
في  كيتجلى  اللي  وهذا  وأخالقي،  سلوكي  هو  اللي  اإلطار  واحد  عندها 

التعديل ديالنا فيما يخص هاذ املادة هاذي، وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

باةعالقاتدنعد فةسيددعبددفةعزيزدفةعلاري،دفةوزي1دفملكلفد
فةربملاندجفملجتلعدفملدني:

هاذ التعديل لنفس االعتبارات هو غير مقبول، مع التأكيد على أن 
املواطنين أو املواطنات اللي كيكونوا في وضعية إعاقة عندهم نفس 
عليها  وصادقت  كاينة  اللي  الصياغة  بمقت�ضى  املضمونة  الحقوق 
اللجنة، أي أن السلطات العمومية ملزمة باش تاخذ إجراءات باش 

تدير لهم التدابير لتيسير ممارستهم لحقهم.

األمر الثاني، الحديث على تمويل الجمعيات في موضوع العرائض، 
على املستوى الوطني ما كاينش الجمعيات، اللي كيقدمو الجمعيات 
كيقدمو العرائض على مستوى الجماعات الترابية، أما على املستوى 
الوطني كيقدموه مواطنين ومواطنات، فلذلك ال مجال للحديث عن 

دعم الجمعيات في هذا التعديل.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

تأيدي  بغيتي  التعديل:17،  على  املوافقون  الوزير،  للسيد  شكرا 
التعديل؟ يااله أيديه عالش ما تأيديهش.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيد:

إعاقة،  في وضعية  هما  اللي  لألشخاص  بالنسبة  الوزير،  السيد 
هذا يأتي أو ينخرط في إطار ولوجيات قانونية أيضا، هل حينما أقرينا 
ولوجيات هل كنا في وضع تمييزي؟ أنت دوز من هنا وانت دوز من هنا، ال، 
هاذو ناس في وضعية إعاقة، غادي يكون باألساس مؤطرين في جمعيات، 
بة أو الوضع ديال املكفوفين إلى آخره كيحتاج، هو وضع 

ّ
ألنه إعاقة مرك

اعتباري كيجعلهم في وضعية خصاص أكثر من الناس في وضعية أخرى. 
كنعتقد على أنه هاذ املقت�ضى ما غاديش يأثر كثيرا، أنه »يتعين على 
السلطات العمومية تقديم كل أشكال الدعم للجمعيات العاملة في 

مجال مساعدة أصحاب العرائض«، حنا ما كنتكلموش على الدعم، 

حنا كنتكلموا على الدعم اللي كيسهل لهم أكثر أنهم يقدموا عرائض، 

الدعم هنا تقدر مثال ترفض التوقيع اإللكتروني للناس العاديين، وما 

يمكن ليكش ترفضوا لناس في وضعية إعاقة، في مناطق مختلفة، تقدر 
ربما تسهل أنه يساهم بطريقة أو بأخرى، هو كفاعل كنعرف على أنه 

شخص في وضعية إعاقة يقدر يعبر عبر عريضة في شخص عادي ما 

عندوش مثال هاذ اإلشكال اللي في وضعية إعاقة، ولكن أنا ال أظن على 

أنه هاذ املقت�ضى سيشكل خلخلة أو غيشكل ثقل على القانون، بالعكس 

سيثبت على أنه هادي ولوجياتهم القانونية كما استطاع القانون إلى 

حد ما أن يوفر ولوجياتهم للمرافق العمومية، هذا هو تقديرنا في الفريق 

االشتراكي كمساهمة في سياسات عمومية، يمكن أن تجعل وضعية 

األشخاص في وضعية إعاقة أحسن للمساهمة في تدبير الشأن العام، 

خصوصا مع اإلشكاالت التي شهدت تاريخيا في تفعيل %7 بالنسبة لهم 

في الوظيفة العمومية، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، إذا أعرض التعديل على التصويت:

املوافقون: 17

املعارضون: 54

املمتنعون: 5

أعرض املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 55

املعارضون: 17

املمتنعون: 6

أعرض املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت:

املوافقون: 54

املعارضون: 17

املمتنعون: 6

إذا صا ق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 

إلى  العرائض  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفيات  شروط  بتحديد 

السلطات العمومية، شكرا،دراعتدفاجلسل.
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نحض1دفاجلسلدفةسابعلدجفةتسعيندبعددفملائتين

فةتاريخ: الثالثاء 23 ربيع الثاني1437ه)02 فبراير 2016م(.

فة1ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  واثنان  فةتوقيت:ساعتان 
الثانية زواال والدقيقة العاشرة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  فمعلال:  أدجلد
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

فةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدفاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه وعمال بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، 
يعقد مجلس النواب هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة،

األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  األعمال،  في جدول  الشروع  وقبل 
لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب، فلتتفضل.

فةسيددأنيملدبوهدج ،دأنيملدفملجلس:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 02.16 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات 
العمومية  البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء 

خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.

أما عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل 
بها املجلس من 26 يناير إلى 2 فبراير 2016 فهي، 41 سؤاال شفويا، 20 
سؤاال كتابيا و211 جوابا عن أسئلة كتابية، وأخيرا األسئلة الكتابية 

املتبقاة دون جواب 9255، وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن جزأين، يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية في سؤالين اثنين، والجزء الثاني يتعلق 

بباقي األسئلة ويتضمن خمسة أسئلة.

الكلمة اآلن في إطار الجزء األول املتعلق باألسئلة املحورية، وأعطي 
الكلمة في حدود دقيقة لتقديم السؤال املحوري األول لفرق ومجموعة 
األغلبية حول السياسة الحكومية إلنعاش االستثمارات، شكون غيقدم 

السؤال؟ تفضل.

فةمائبدفةسيددبدردفةطاه1ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

يحتاج االقتصاد الوطني العتماد برامج مندمجة إلنعاش وتنمية 
أو  التشريعي والتنظيمي،  الخاصة، سواء على املستوى  االستثمارات 
على مستوى اإلجراءات التحفيزية والتشجيعية، وبالنظر لدور االستثمار 
الخصو�ضي في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم النمو االقتصادي، 
الحكومة  استراتيجية  ماهي  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم  فإننا 
لتنمية االستثمارات وإنعاشها وتشجيع ودعم القطاع الخاص الوطني 

واألجنبي؟

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن السؤال املحوري 
األول.

فةسيددعبددفإلةهدفبندكيبفن،درئيسدفاحكونل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فاحلددهللدفةصالةدجفةسالمدعل2دنوالنادرسولدهللادجآةهدجصحبهد
جنندجفاله.

فةسيددرئيسدنجلسدفةموفبدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أود بداية أشكركم على اختيار على هذا املوضوع الذي يشكل إحدى 
محركا  يعدان  واملقاولة  االستثمار  لكون  اعتبارا  الحكومة،  أولويات 
أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وترتكز السياسة الحكومية 

في مجال إنعاش االستثمار على املحاور التالية:

أوال- استعادة التوازنات الكبرى لالقتصاد الوطني؛

ثانيا- تحسين مناخ األعمال؛

ثالثا- دعم املقاولة؛

رابعا- تسريع وتيرة إنجاز املخططات القطاعية، خاصة في املجال 
الصناعي؛

خامسا- تعزيز االستثمار العمومي.

وسأتوقف عند أهم اإلجراءات املتخذة في هذا اإلطار وحصيلة هذه 
املجهودات.
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فةسيددفة1ئيس،

االقتصادية  التوازنات  أوال ضبط  يقت�ضي  االستثمار  تشجيع  إن 
للفاعلين  املالئم  واملناخ  الالزمة  الرؤية  يوفر  بما  الكبرى  واملالية 
االقتصاديين، حتى يتمكنوا من إطالق برامج استثمارية على املديين 
املتوسط والبعيد، وبهذا الخصوص نجحت الحكومة بفضل هللا ثم 
طبعا بجهودها في تحسين عجز امليزانية من %7.3 من الناتج الداخلي 
الخام سنة 2012، ملي جينا تذكروا كانت 7.3 إلى 4،3 %سنة 2015، 
وفي تقليص عجز العمليات الجارية مليزان األداءات خالل نفس الفترة 
من %9.7 من الناتج الداخلي الخام في 2012 إلى أقل من %2، كما 
ارتفع احتياطي العملة الصعبة من أقل 4 أشهر سنة 2012 إلى أكثر من 
7 أشهر من الواردات حاليا، وبقيت نسبة التضخم في ما دون 2 %، 
ومن جهة عرف مستوى الدين العمومي استقرارا في حدود %63.4 من 
الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2015 ليأخذ في التراجع بدءا من 

هذه السنة بحول هللا.

فةسيددفة1ئيس،

أساسية  رافعة  األعمال  مناخ  تحسين  بكون  وعيها  منطلق  من 
لالستثمار والتنمية تم إنجاز مجموعة من التدابير في هذا االتجاه من 

بينها:

- إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية والنوعية 
بمؤسسات  املتعلق  القانون  بينها  ومن  لسنوات،  تنتظر  كانت  التي 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  بالشراكة  املتعلق  القانون  االئتمان، 
والقانون التنظيمي للمالية، هادي عشر سنوات وهو ينتظر، ومدونة 
والقانون  البناء،  بضابطة  املتعلق  واملرسوم  العمومية،  الصفقات 
الذاتي وغيرها من  للمقاول  املؤطر  والقانون  باألداء،  باألوامر  املتعلق 

النصوص املهمة؛

- إحداث الشباك الوحيد للتعمير؛

- إطالق العمل بنظام التعريف املوحد للمقاولة، وقد حسنت هذه 
اإلصالحات ترتيب املغرب في كثير من املؤشرات الدولية مثال: تقدمت 
 ،Doing Business2012 و2016 في تصنيف بين  بالدنا ب22 درجة 
تقدم املغرب ب5 درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره املنتدى 
االقتصاد العالمي من املرتبة 77 إلى 72، وأصبح يحتل املرتبة األولى 

ضمن بلدان شمال إفريقيا في مجال التنافسية االقتصادية؛

 Fitch التنقيط  لوكالتي  السيادي  التصنيف  في  املغرب  يحظى 
Ratings و standard & poor›s بدرجة االستثمار مع آفاق مستقرة.

فةسيددفة1ئيس،

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  وخاصة  املقاولة،  دعم  أجل  من 
وتخفيف العبء على خزينتها تم اتخاذ اإلجراءات التالية:

- معالجة دين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم منذ سنوات، 

هذا buttoir غتكونوا في األخير فهمتوا، بتسديد ما يفوق 230 مليون 
درهم بالنسبة للشركات التي ال يتجاوز دينها على الدولة 20 مليون درهم 
و3،3 مليار درهم بالنسبة للشركات التي يفوق دينها 20 مليون درهم وال 

يتجاوز 500 مليون درهم؛

- تسريع إرجاعات الضريبة على القيمة املضافة بما يفوق 5 مليار 
درهم سنويا منذ 2012، هذه كانوا تيتعطلوا بشهر يعني دابا والو تيتاخذو 

في الوقت ديالهم، كيدفعو وياخذو ؛

املؤسسات  و  اإلدارات  على  املتراكمة  املتأخرات  أداء  تسريع   -
العمومية؛

- تقليص آجال التسديد املتعلقة بالصفقات العمومية؛

- التطبيق الفعلي لألفضلية الوطنية، اللي كانت كلمة ولكن لم تكن 
تجد مداها في العمل املباشر في الصفقات العمومية باحترام التزامات 

الدولية للمغرب؛

- تفعيل استفادة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من حصة 20% 
من الصفقات العمومية ضرورة، إيال كانت �ضي شركة أجنبية خذات 

�ضي صفقة 20 % تنخليوها ملقاوالت املغربية؛

- تفعيل املقتضيات املتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاوالت.

فةسيددفة1ئيس،

وخاصة  املقاولة،  تنافسية  من  الرفع  نحو  السباق  أصبح  لقد 
الصعيد  على  العمومية  السياسات  أولويات  إحدى  منها  الصناعية 
العالمي، ما بقيناش اليوم بوحدنا راه احنا مع اآلخرين وكنتجاراو، وقد 
بادرت بالدنا إلى تدارك التأخر الحاصل في هذا القطاع، بوضع مخطط 
اإلقالع الصناعي 2009-2015 ولتسريع وتيرة تنمية النسيج الصناعي 
2014-2020، رصدت  الغرض برسم  لهذا  تم إطالق مخطط جديد 
الحكومة له ميزانية قدرها 20 مليار درهم، والذي تم توقيعه بحضور 
جاللة امللك وتحت رئاسته، كما تم في إطار توسيع مجال تدخل امليثاق 
الوطني لإلقالع الصناعي، التوقيع في فبراير 2013 على اتفاقية عقد 
برنامج 2013-2023 تهم األولى قطاع الكيمياء والشبه كيمياء، وتخص 

الثانية صناعة األدوية.

في  نوعيا  تحوال  عرفت  االستثمارات  فإن  الطاقة  قطاع  في  أما 
السنوات األخيرة بفضل الدفعة القوية التي أعطاها جاللة امللك حفظه 
هللا للطاقات املتجددة، وقد أعلن جاللته بأن املغرب سيرفع حصة هذه 
الطاقات إلى %52 من القدرة الكهربائية املنشأة باستثمار حوالي 400 
مليار درهم، ما بين 2016 و 2030، كما تم التوقيع على عقد برنامج 
مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بغالف قدره 49.9 
مليار درهم، باإلضافة إلى اتفاقيات إلنتاج الطاقة الكهربائية باملحطة 
الحرارية آلسفي بغالف استثماري قدره 23 مليار درهم، وهذا كان جامد 
من 2008، وبدوره يشهد القطاع املنجمي استثمارات وطنية وأجنبية 
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واعدة بفضل التحسن الذي عرفه اإلطار القانوني، والذي أصبح يتيح 
تنافسية وجاذبية كبيرين للقطاع.

وموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على برنامج طموح إلعداد ستة 
عشر محطة صناعية مندمجة وحظائر صناعية مندمجة للكراء، كما 
تسهر على تأمين التكوين في املهن الجديدة املرتبطة بقطاعات ترحيل 
الخدمات والسيارات والطيران والفضاء واإللكترونيك وغيرها، كما ال 
يخفى صناعة السيارات تدخل في العملة ألول مرة أكثر من الفوسفاط.

فةسيددفة1ئيس،

لقد خصصت الحكومة خالل السنوات األخيرة غالفا غير مسبوق 
درهم سنة  مليار   180 بلغ  الظرفية، حيث  رغم صعوبة  لالستثمار، 
2013، مقابل 189 مليار درهم سنة 2016، منها حوالي 61 مليار درهم 
من امليزانية العامة، ولتسريع تنزيل البرامج االستثمارية على مستوى 
املؤسسات واملقاوالت العمومية وتحسين مردودية املحفظة العمومية، 
الهيئات  تلك  مع  التعاقدية  العالقات  تشجيع  على  الحكومة  تعمل 
وإصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة عليها. ومع ذلك، فإنه 
يتعين العمل أكثر على الرفع من نجاعة وفعالية االستثمار العمومي 
لتحسين مساهمته في التنمية وتوفير فرص الشغل، وعلى تعزيز التوازن 
وتوزيعه الجغرافي، وهو ما سيتأتى بحول هللا في ظل القانون التنظيمي 

الجديد للمالية وتنفيذ ورش الجهوية املتقدمة.

فةسيددفة1ئيس،

بالرغم من الصعوبات االقتصادية العاملية والظرفية التي تعرفها 
املنطقة واملنافسة الشديدة للدول املستقطبة لالستثمارات املباشرة، 
يعد املغرب من أهم البلدان املستفيدة من فرص االستثمار باملنطقة، 
راه من 2008 واحنا داخلين لهاد املنطقة ديال األزمة العاملية وما زال 
ما خرجناش منها لحد اآلن، ولكن الحمد هلل األداء ديال املغرب كان إما 
جيدا إما متوسطا، فقد عرف التدفق الصافي لإلستثمارات األجنبية 
املباشرة على املغرب ارتفاعا سنويا بمعدل 15 % ما بين 2010 و2015 
من 13.3 مليار درهم إلى 31.1 مليار درهم، قد استقطب املغرب 31 % 
من اإلستثمارات األجنبية املباشرة املوجهة لشمال إفريقيا سنة 2014، 
مقابل 12 % سنة 2010، 31 % مقابل 12 %، وألول مرة احتل القطاع 
املباشرة  األجنبية  اإلستثمارات  القطاعات  قائمة   2013 في  الصناعي 
باملغرب ب39 %، كما شكل نسبة %27 سنة 2014، وخالل سنة 2014 
احتل قطاع صناعة السيارات املرتبة األولى في التصدير برقم معامالت 
بلغ 40 مليار درهم، لينتقل سنة 2015 إلى 49 مليار درهم، مشكال 
%21 من إجمالي الصادرات وسيتواصل هاد املنحى بحول هللا بدخول 
فاعلين جدد في مجال صناعة السيارات إلى الدورة اإلنتاجية باملغرب، 
ومن جهتها صادقت اللجنة الوطنية لإلستثمارات على ما مجموعه، هاد 
العام اللي خرج، 68 مليار درهم من االستثمارات برسم سنة 2015، 
وهو رقم غير مسبوق يدل على مدى الثقة في االقتصاد الوطني ونضجه 
ومردوديته، وهللا ولي التوفيق، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،د

نفتح باب املناقشة، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في حدود 
دقيقتين، تفضل ال�ضي مصطفى السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنصطفىدحمين:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدفةمائبات،دفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

نعم السيد رئيس الحكومة االستثمار هو التشغيل، أساسا هو فرص 
الشغل، كنا كننتاظرو في التدخل ديالكم أننا تعطيونا اإلجراءات الفعلية 
اللي واكبت البرنامج ديال اإلقالع الصناعي والبرنامج ديال االستثمار 
داخل البلد، بالطبع كل اإلجراءات اللي تكلمتوا عليها همت الجانب 
ديال جلب االستثمار الخارجي، لكن هناك معيقات داخل النسيج ديال 
املقاولة املغربية اللي ما طرقتيش ليها وتنتمناو أنكم تعالجوها في أقرب 
وقت، مثال ملا تنتكلمو على تشجيع االستثمار أوال املناطق الصناعية، 
هل من املعقول بالنسبة ملقاول شاب اللي بغا يولج وبغا يستثمر داخل 
هاذ البلد يشري بقعة ديالو ب2000 درهم في املناطق الصناعية، 2000 
درهم للمتر املربع، هذا من األشياء اللي الزم على الحكومة تلقى ليها حل، 
خصوصا وأن هاد املناطق الصناعية ما تتطلبش التواجد ديالها داخل 
املدار الحضري، يمكن نديروها جنب الطرق السيار، يمكن نديروها 
في مناطق قريبة للمدينة، ولكن ما�ضي منطقي أن هاذ الشاب يولج 
للمناطق الصناعية ب 2000 درهم للمتر املربع، التمويل السيد رئيس 
الحكومة رغم جميع التشجيعات اللي قامت بها الحكومة، األبناك ما 
مكتواكبش االستثمار، األبناك بخيلة في ميدان االستثمار الصناعي، وما 
يمكنش لينا نجحوا في سياسة االستثمار بدون تمويل، الجانب الثالث 

هو الطلب...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، األسبوع املقبل إن شاء هللا، فريق العدالة 
والتنمية في حدود 3 دقائق.

فةمائبدفةسيددعبددفةلطيفدب1جحو:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

أوال أشكر السيد رئيس الحكومة املحترم على إعطاء هذه املعطيات 
التي كفتنا عن سرد مجموعة من املؤشرات، مجموعة من املعطيات 
املتعلقة بالسياسة الحكومية وبمراقبتنا لهذه السياسة الحكومية في 

املجال االقتصادي.
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فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

هناك شرطين أساسيين إلنعاش االستثمارات في العالم:

أوال- االستقرار السيا�ضي؛

ثانيا- اإلصالح االقتصادي واملالي واإلصالح االجتماعي أيضا، عندما 
نستعرض حصيلة الحكومة في أربع سنوات وهذه السنة األخيرة إن 
شاء هللا تكون الزيادة زيادة في هذا الخير، نرى بأن الحكومة نجحت أوال 
في وقف نزيف املالية العمومية، وقف النزيف االقتصادي الذي كان 
يضرب املغرب، وكان املغرب قريبا من الحالة ديال اليونان وكان أخطر 
النزيف،  في وقف هذا  الحكومة نجحت  فهاد  االسبانية،  الحالة  من 

استرجعت التوازنات االقتصادية واملالية واملاكرو اقتصادية أيضا؛

ثانيا- باشرت مجموعة من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية 
لتحقيق هاذ االستقرار، واملعطيات اللي جات في كالمكم السيد رئيس 
الحكومة، تزكي هاد األمر هذا ألن الجاذبية ديال املغرب لالستثمارات 
األجنبية راه ما�ضي راه الرأسمال جبان كما يقولون، إذا لم تكن هناك 
جاذبية حقيقية، إذا لم يكن هناك استقرار سيا�ضي، إذا لم يكن هناك 
استقرار اجتماعي أيضا، إذا لم تكن هناك وضوح أو إصالحات واضحة 
في املجالين االقتصادي واملالي فالرأسمال لن يأتي ليستثمر عندك في 
املغرب، احنا كنشوفو في الزيارات ديالنا ملجموعة من الدول اعتراف 
دولي باإلنجازات ديال املغرب سياسيا واقتصاديا، في بعض األحيان 
الدول  من  دولي  اعتراف  هناك  ولكن  ذواتنا،  أو  ذاتنا  جلد  في  نبالغ 
األوروبية والدول العربية، انظروا ماذا يحدث في الدول العربية والدول 
ديال la zon mena، وستعرفون قيمة املغرب وقيمة االقتصاد املغربي 

رغم اإلكراهات التي يمكن تسجيلها في هاذ اإلطار.

فةسيددفة1ئيس،

أيضا هناك مراجعة مركبات النمو، االقتصاد الوطني كان يعاني من 
هيمنة القطاع الثالث والقطاع الثالث ال يشغل اليد العاملة الكثيرة، 
اآلن هناك اتجاه جديد في املغرب بتسريع التنمية الصناعية، لتوسيع 
قاعدة الصناعة التي تشغل أكبر قدر من اليد العاملة، ألن التشغيل هو 
املخرج الرئي�ضي أو املخرجات الرئيسية التي يمكن أن نحصل عليها من 

السياسة االقتصادية.

أوراشها  في  نجاحها  على  الحكومة  ننهئ  الرئيس  السيد  فبالتالي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، التي مكنت من أن يصبح املغرب 
قوة جاذبية لالستثمارات األجنبية ولالستثمارات الداخلية حتى نرى 
اآلن قطاع الصناعة في املغرب ينمو بطريقة أكبر بكثير مما كان ينمو بها 
القطاع الصناعي أو القطاعات األخرى في السنوات السابقة، لكن هذا 
ال يمنع السيد رئيس الحكومة املحترم من أن ننبه إلى بعض األمور اآلن 
يمكن أن نقول أنكم وضعتم القواعد أو األسس الرئيسية لالقتصاد، 

اآلن مطالبون...

فةسيددفة1ئيس:

األصالة  لفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة في حدود دقيقة واحدة.

فةمائبدفةسيددنحلددأبدرفر:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

صراحة السيد رئيس الحكومة الخطاب ديالكم في اإللقاء وعلى 
الورق تنقولو ممتاز، ولكن األرقام تقول عكس ذلك، فآش غادي نقولو 
الحكومات  مع  مقارنة  ديالكم  العهد  في  ارتفعت  اللي  البطالة  نسبة 
السابقة؟ هنا خاصكم تعطيونا خطاب واقعي، آش غادي نقولو مع 
40 ألف 50 ألف منصب شغل تيم�ضي لنا كل سنة، االستثمار عندكم 
سياسة غير ناجعة في مواكبة االستثمار، االستثمار كي تنشوفوه دابا فهي 
نتيجة مجهودات حكومات سابقة، ما عندكم فيها حتى �ضي دور، نفس 
اقتراح  في  العمومية، هناك ضعف  في االستثمارات  السياسة كذلك 
النتيجة  من  اللي  األخرى  الحكومية  القطاعات  لدى  النجاعة  وعدم 

ديالها أنه كل سنة تنشوفو تحويالت...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لفريق التجمع الوطني 
لألحرار في حدود 4 دقايق.

فةمائبدفةسيددبدردطاه1ي:

شك1فدفةسددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

باسم أخواتي وإخوتي في فريق التجمع الوطني لألحرار، لي شرف 
التعقيب على جوابكم في موضوع االستثمارات الخصوصية، ما قدمتم 
من معطيات ومؤشرات تبرز مجهودات الحكومة بكل مكوناتها في العمل 
على تشجيع االستثمار وتحسين وتقوية مناخ األعمال، وهي مجهودات 
تنضاف للتراكمات التي حققتها الحكومات السابقة املتتالية كل واحدة 
بمقدار، والتي أسهمنا في عدد منها من خالل مواقف ومواقع مختلقة، 
لكن بنفس االلتزام ونفس املنطق، منطق الوعي بصواب اختيار اقتصاد 
السوق وبروح املسؤولية في العمل على ترسيخه وفق التوجيهات امللكية 

السامية.

إن طرح السؤال ال ينفي ما حققته الحكومة من حفاظ على استقرار 
عدد من املؤشرات و تحسن أخرى، وما أقدمت عليه من إصالحات 
إلى أن االستكانة لهذه املؤشرات واالعتماد  نثير االنتباه  كبرى، لكننا 
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عليها قد يصبح مصدر تراجع، إذا لم نخضعها للتحليل العميق ونعمل 
على تصحيحها ونلجأ ملقارنتها مع دول املنافسة، وذلك لتقوية موقعنا 
التناف�ضي وتعزيز جاذبية املغرب كوجهة أساسية لالستثمارات الخاصة، 
وفي هذا اإلطار وبالنظر لضيق الوقت، أشير إلى بعض النقط، ونظل 

رهن إشارة السيد رئيس الحكومة لتعميق املشاورات:

أوال- هناك ارتباط وثيق بين حجم االستثمارات العمومية وإمكانية 
الحكومة مطالبة  لذا فإن  الخاصة،  استقطاب وتطوير االستثمارات 
بتعبئة املوارد املالية الالزمة لتفعيل البرامج القطاعية وتحسين البنيات 
التحتية وتوزيع استثماراتها العمومية باعتبار ضرورة التضامن املجالي 

ومراعاة التوازن بين الجهات؛

إلى  القيمة املضافة، يدفعنا  التركيز على االستثمارات ذات  ثانيا- 
التأكيد على أن دور االستثمار في قطاع الصناعة الذي يعرف تطورا 
الواعدة،  وإستراتيجيته  الصناعي  التسريع  مخطط  إطار  في  ملحوظا 
بهذا  الخاصة  الضريبية  املنظومة  في  النظر  بإعادة  مطالبون  ولكننا 
التنمية  صندوق  تفعيل  عبر  اإلنجاز  وتيرة  بتسريع  وكذلك  القطاع، 
الصناعية لتطوير فضاءات االستقبال، سواء مستثمرين املغاربة أو 
أجانب، وأذكر السيد رئيس الحكومة على سبيل املثال وبعد زيارة موقع 
invest.gov.ma ، فإن الشطر األول من املنطقة الصناعية املندمجة 
براس املاء بفاس مبرمجة في سنة 2012 وال وجود لها على أرض الواقع، 
ناهيك عن غياب املناطق الحرة واملوانئ الجافة في الجهات البعيدة 
عن الوجهات البحرية وهو ما يفسر ضعف جاذبيتها، وبالتالي ضعف 

جاذبية املغرب؛

ثالثا- إن استقطاب االستثمارات األجنبية يتطلب انخراط جميع 
أدائنا، خاصة وأن  في تجويد  تمثيلية  أو  املؤسسات، سواء حكومية 
املغرب ينعم بجو من االستقرار ومقارنة مع دولة مصر التي استطاعت 
في 2014 الرفع من قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة لتتجاوز 4 مليار 

دوالر رغم الوضع السيا�ضي التي تعيشه الوضع املحتقن؛

رابعا- إن التقرير األخير للبنك الدولي حول التشغيل والنمو صنف 
مدينتي طنجة ومكناس ضمن املدن األكثر تنافسية مما يفرض ضرورة 

دعم هاتين التجربتين، وتبرز قراءة هذا التقرير أن أحد...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق االشتراكي في 
حدود دقيقة و15 ثانية.

فةمائبدفةسيددأحلددفملهديدنزجفري:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

وال بد وحنا تنتفاعلو في هاذ املوضوع باش انتابهو لواحد التقرير 

مؤشر  فيه  كان  اللي  للتخطيط  السامية  املندوبية  عمالتو  أسا�ضي 
في  وأنا  والتشغيل،  االستثمار  بين  تيكون  اللي  الوقع  حول  »إيكور« 
الحقيقة فوجئت أن تقريركم أو جوابكم ما كانش فيه فين وصالت إلى 
حد اآلن خلق مناصب الشغل اللي تم التزام الحكومة بها أمام جاللة 
امللك بخلق 500 ألف منصب شغل في إطار مسلسل التسريع الصناعي.

وفي إطار كذاك إنعاش االستثمار، وال بد من طرح عليكم واحد 
السؤال وبغيت الجواب السيد رئيس الحكومة، حول وضعية شركة 
السامير، ما هو موقفكم الرسمي والنهائي من األزمة ؟ كتعرفو بأنه يمكن 
فبراير ومارس الناس ما غيتخلصوش ألنه 7000 عامل بين املناولة وبين 
العمال الرسميين، كتعرفو كذلك ما يمكنش نسمحو أن بالدنا تبقى 
رهينة لرأسمال متهور، لذلك حنا كنتاظرو العمال والجميع كينتاظر 
جواب نهائي ورسمي ديال الحكومة، حنا عندنا انطباع وكأن كل �ضي 
كيتفرج ورأس املال ديال الشركة هو تيدير ما بغى في البالد، وهذا قطاع 
استراتيجي وأنتما عبرتو بأنه املغرب يحتاج إلى هذا القطاع، ومحتاج إلى 

مصفاة، اليوم تتصدي...

فةسيددفة1ئيس:

في  الحركي  للفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
حدود 4 ديال الدقايق.

فةمائبدفةسيددعا لدفةسباعي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسا ةدجفةسيدفتدأخوفتيدفةمائباتدفملحتبنات،

السيد الرئيس، طرح املوضوع ديال االستثمارات في هاذ الجلسة 
الدستورية اليوم، يكت�ضي أهمية بالغة جدا، خصوصا إذا استحضرنا 
على  نحن  حولنا،  اللي  واالجتماعي  واالقتصادي  السيا�ضي  السياق 
مشارف النهاية ديال الوالية التشريعية والحكومية الحالية، كانت هذه 
الوالية حافلة باإلنجازات السيما إذا اعتمدنا، السيد الرئيس، منطق 
مدى  تعكس  التي  واألرقام  املؤشرات  أن  نجد  إذ  واملقارنة،  القياس 
التطور الذي يعرفه مجال االستثمار خالل هذه الوالية، اتخذ منحى 
تصاعدي كيفما جاء في الكلمة ديال السيد رئيس الحكومة، ولهذا فال 
بد أن نسجل بإيجابية في فريق الحركة الشعبية انفتاح املغرب على 
األسواق العاملية، فيما يتعلق خصوصا بتشجيع االستثمارات الخاصة 
واملغربية منها واألجنبية، وكذلك التصنيف اللي قريناه اليوم السيد 
رئيس الحكومة للي ما جاش في الكلمة ديالكم هذا باإلضافة إلى الكلمة 
اللي قلتي، املغرب تصنف في املركز 85 من أصل 178 عامليا عند مؤسسة 
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أمريكية british foundation متقدما بذلك 4 ديال الدرجات بالنسبة 
للسنة املاضية ما يعتبر خطوة إيجابية.

وفي هذا اإلطار كذلك، نعتبر أن هناك إيجابيات ومعيقات، السيد 
رئيس الحكومة، إذا تم تجاوزها فسيكون االقتصاد املغربي بخير إن شاء 
هللا، والوصول إلى هذه األهداف املسطرة، السيد الرئيس، ال بد من 

تركيز على أرباح محاور أساسية:

األول- يجب تنزيل املقتضيات الدستورية السيد الرئيس، ميثاق 
االستثمارات، تفعيل ميثاق الحكامة، تفعيل املادة 36 من الدستور 

اللي كتنص على تنازع املصالح، أعطيتو اإلطار السيد رئيس الحكومة؛

على  الحكومة  كتفرضها  اللي  القيود  رفع  هو  الثاني-  املعطى 
االستثمارات، املشاكل اللي كيعيشوها املستثمرين، خصوصا في املراكز 
الجهوية ديال االستثمار، مقتضيات خاصة بالشرطة القضائية حتى 
تفعيل  لبالدنا،  يجيو  باش  املستثمرين  كتشجع  باش  مهمة  راه  هي 
الشباك الوحيد السيد رئيس الحكومة، وخا كاين هاذ الشباك الوحيد، 
الباب،  هذا  على  الوقوف  وخص  كافيهش  ما  ديالو  التفعيل  ولكن 
يخص  فيما  للمستثمرين، خصوصا  بالنسبة  مهمة  تحفيزات  إعطاء 
التحفيزات الضريبية، إعادة النظر كذلك في السياسة العقارية، خاصة 
في مجال تسجيل األرا�ضي وامللكية ديالها، كيف ما جاء في الكلمة ديال 
صاحب الجاللة مؤخرا في املناظرة ديال العقار، خلق مناطق صناعية 
اللي  مناطق  في  الحكومة  رئيس  السيد  دولية، خصوصا  بمواصفات 
ديال  الحرارية  املحطة  ذكرت  حرارية،  ومحطات  موانئ  بها  كتواجد 
اإلقليم  الحكومة،  رئيس  السيد  التشغيل  ديال  كاين مشكل  أسفي، 
كيعرف%11.8 من البطالة أكثر من املعدل الوطني، نلجأ لليد العاملة 
من دول بال ما نذكرو األسماء، يد عاملة بسيطة غير مكونة وكنخليو أوالد 
املنطقة أو أوالد املغرب جالسين، بالطبع هناك إصالحات أخرى السيد 
الرئيس الحكومة كتنتاظر يعني من أجل الريادة االستثمارية الوطنية، 
منها إصالح التعليم وربطه ومواكبة ديال التعليم مع الخصوصيات أو 
االحتياجات ديال االستثمارات، كذلك اإلستراتيجية املهمة ديال محاربة 
الفساد، إلى غير ذلك من اإلصالحات املحفزة لالستثمار الذي يبقى في 
جميع الحاالت ركيزة أساسية ومحورية في النموذج املغربي التنموي، 

وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة آلخر متدخل فريق التقدم الديمقراطي 
في حدود ثالث دقائق وثالثون ثانية.

فةمائبلدفةسيدةدنعيللدبوشارب:

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفء،

يشرفني باسم فريق التقدم الديمقراطي أن أتناول الكلمة في إطار 
إلنعاش  الحكومية  السياسة  موضوع  مناقشة  في  الفريق  مساهمة 
االستثمارات، وهي مناسبة لنقف عند مسلسل اإلصالحات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والحقوقية التي قام بها املغرب، والتي مكنت 
االقتصاد  التي هزت  متالحقة  أزمات  اجتياز  من  أوقات عصيبة  وفي 
العالمي، مما أهل املغرب ليكون وجهة لالستقرار واالستثمار، بل شريك 
مفضل بالنسبة للعديد من املؤسسات العاملية، وهو ما يجعلنا في فريق 
التقدم الديمقراطي مقتنعين بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل 

تحصين قراراتنا السيادية.

فةسيددفة1ئيس،

ترتكز  االستثمار،  لجذب  إستراتيجية  بتطوير  املغرب  قام  لقد 
األرباح  تحويل  وحق  االستثمار  حق  أهمها  من  أساسية  دعائم  على 
على  عالوة  معينة،  شروط  تحت  التفويت  منتوجات  تحويل  وحق 
...اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والقانونية التي باشرها املغرب 
عن طريق محورين رئيسيين على األقل، ويتعلق األمر بالتدابير الضريبية 
املشجعة املكلمة للترسانة االقتصادية، وتبسيط وتوحيد املساطر عن 
طريق خلق املراكز الجهوية لالستثمار، واعتماد دليل املساطر املتعلقة 
باالستثمار، وهذه عناصر قوة جعلت املغرب بلدا جذابا لالستثمارات 

األجنبية املباشرة.

وعموما، فاملغرب اليوم يتمكن من جذب العديد من املستثمرين 
بفضل الظروف االقتصادية املطمئنة ومؤشرات نسب النمو اإليجابية، 
وهو ما مكن بالدنا في أكثر من تصنيف اقتصادي من تربع املرتبة األولى 
في شمال إفريقيا، من حيث تدفق االستثمار األجنبي وكذا على مستوى 

إفريقيا بكاملها.

فةسيددفة1ئيس،

في مقابل هذه املؤشرات اإليجابية، والتي ننوه بها، ما تزال هناك 
بعض املعيقات والسلبيات التي تكبح الطموح املغربي، وتتمثل خصوصا 
فيه  بما  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  بعض  نجاعة  عدم  من خالل 
الكفاية، مما قد يجلب على املغرب متاعب كثيرة مثل ما حصل للعديد 
االستثمار  ذلك على صورة  انعكاس  وبالتالي  األجنبية،  املقاوالت  من 

ببالدنا.

فةسيددرئيسدفاحكونل،

إننا إذ نثير هذه اإلكراهات واملعيقات، فإننا نتساءل السيد الرئيس، 
على السبل الناجعة لتجاوزها من جهة، ومن جهة أخرى أي طريق 

للحفاظ على املكتسبات وتطوير إمكانيات االستثمار ببالدنا؟ وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة النائبة، اآلن الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب 
على التعقيبات في ما تبقى من التوقيت، السيد الرئيس املحترم.

فةسيددعبددفإلةهدفبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

إخوفنيدأخوفتيدفةسا ةدفةوزرفءدجفةوزي1فت،

فةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،دفةمائباتدفملحتبنات،

الصورة التي أعطيتها بصدق عن الوضعية صورة مطمئنة جيدة، 
بل جميلة في ظروف صعبة، اليوم ما�ضي بحال البارح، ما بقاش من 
املمكن اإلنسان يمكن لو يجي لهنا ويدعي أي �ضيء، اليوم احنا كنخضعو 
للتنقيط الدولي في مختلف املجاالت، التقييمات ديال املؤسسات ديال 
مناخ  كتتابع  االقتصاد،  كتتابع  اللي  والتنقيط  الدولي  والبنك  النقد 
األعمال، كتتابع التمويل، كتتابع التشغيل ،كتتابع كل �ضيء، إذن لنقلها 
بكل صراحة أن هللا عز وجل وفق هذه الحكومة في أن تتقدم باملغرب 

خطوات حقيقية في االتجاه الصحيح.

ويكفي أن نذكر باستعادة التوازن االقتصادي، املاكرواقتصادي 
بالنسبة للمغرب، وأعطيتكم أرقام، العجز كان 7.3 % ولى دابا 4.3% 
وكل نقطة إيال باقي كنذكر راه كتمثل 10 د املليار ديال الدرهم، هذا 
راه ما�ضي اللعب، هادي راه أمور صحيحة، وكذلك يعني املوجودات 
ديالو لعب دورا مهما،  الثمن  البترول كون نقص  الخارجية صحيح 
ولكن ما�ضي بوحدو كذلك اإلجراءات األخرى، آش تيقولوا املستثمرين 
واحد  ألن  جيدة،  اقتصادية  صحة  عندو  املغرب  تيقولوا  األجانب؟ 
اإلنسان مريض، واش واحد اإلنسان مريض غتم�ضي عندو للدار وتدير 
أنت وإياه مشروع؟ هو مريض عظامو مضرورين كل �ضي عندو معتل في 
هاديك الدار، كتشوف بعدا �ضي واحد يكون وضعية صحيحة عاد ديك 
الساعة تقدر تم�ضي أنت وإياه تذاكروا على املشاريع وتذاكروا على...، 
فالحمد هلل املغرب في وضعية صحية جيدة اقتصاديا وهذا هو اللي 
يجعل املستثمرين يجيو لعندو، ال داخليا وال خارجيا وهو يستثمر اآلن 

في الخارج.

في  بالخصوص  ال�ضي  هاذ  وعرفنا  ديالو  املؤسسات  املغرب  اآلن 
السياسة  ثم  وتعالى،  فبفضل هللا سبحانه  الحكومة  هاذ  ديال  إطار 
اإلستباقية ديال جاللة امللك، اليوم املغرب مذكور في افريقيا ومذكور 
في واحد العدد ديال الدول كدولة مستثمرة، ما�ضي فقط كدولة تنتظر 
املستثمرين، ولكن عندكم الحق تثيروا اإلشكاليات، هاذ الوضعية اللي 
وصلنا لها ما�ضي مثالية، اإلشكال األول اللي أثرتموه وعندكم فيه الحق 
هو االرتباط ديال االستثمار بالتشغيل، ما يمكنش ما يكونش ارتباط 

ديال االستثمار بالتشغيل، ما كاينش استثمار بدون تشغيل، ولكن بدون 
شك ما كاينش ارتباط كافي، وهنا أنا متفق معكم، ال بد أن نعترف أن 
هاذ التسهيالت وهاذ األمور كتم�ضي لالستثمارات الكبرى بالدرجة األولى 
وهي ضرورية، هي التي تجر االقتصاد الوطني في االتجاه الصحيح، ولكن 
كذلك املستثمر الصغير واملقاول الذاتي، ذاك الشاب اللي كيتخرج باقي 
ما تيلقاش املساعدة الكافية من الدولة ديالنا، ولهذا أنا كنقول بهاد 
املناسبة لألبناك كنترجاهم يبحثوا على...، ما كنترجاهمش يديروا فينا 
مناسبة  تمويالت  يبحثوا على مشاريع، مشاريع  كنترجاهم  الصدقة، 
للشباب اللي هما يتحملوا فيها يعني النصيب األصلي، وإيال كان من 
الضروري الدولة تساعد كل شاب في واحد الحد معين إما بأداء الفوائد 
ديالو، إما بإعطاء الضمانات حنا خاصنا نعطيو للشباب ديالنا الحق 
باش يغامر، والحق باش يعمل املشروع األول واخا يخسر فيه، واخا 
يخسر فيه، وإيال خسر خاصنا نتضامن معاه باش ما يأديش داك ال�ضي 
غالي، ألنه ما�ضي من الطبيعي واحد اإلنسان أول مرة غادي يجي يعمل 
مشروع نطلبو منه أنه يكون ناجح بحال كبار املستثمرين، إذن من 
الطبيعي أننا نساندو الشباب ديالنا في املرحلة األولى، ولهذا أنا كنقتارح 
على األبناك يقتارحوا علينا مشاريع في هاد االتجاه، واحنا مستاعدين 

باش نتجندوا معهم فيها.

كذلك العقار، العقار عندكم الحق، كاين مشكل في العقار بالنسبة 
ألي مستثمر يريد أن يستثمر، ولكن راه ملي جيت لهاذ الحكومة إيال 
كتذكرو ملي جيت كنقول ربما بشوية ديال السذاجة ديالي، كنقول 
للدولة وتنقول لإلدارة هللا يجازيكم بخير اللي بغى يدير مشروع اعطيوه 
العقار مجانا، ياك غادي يدير مشروع، يدير التزام غيخدم 100 ديال 
الناس األرض أسيدي ما يخلص لنا ال 2000 درهم ال 20000 درهم 
يأخذها مجانا احنا نتحملو املصاريف ديالها، مع األسف الشديد، أنه 
املناطق الصناعية واألرا�ضي املخصصة للعقار يعني في كثير من األحيان 
كتخضع للمضاربة، وهاذ ال�ضي راه ما�ضي هذا راه منطق وثقافة وسياسة 
ما كتحلش بسهولة، واحنا راه احنا غاديين في االتجاه ديال املصارعة 
ديال هاذ الفكرة هذه، وديال أنه نديرو واحد الشروط قاسية اللي ما 

كتسمحش لإلنسان باش يدير املضاربة بالعقار ديال الدولة.

كذلك كاين اللي كيجي لهنايا معشر السادة الكرام املحترمين تيقول 
أودي هاذ ال�ضي اللي مزيان عندكم في هاذ الحكومة كله خالتو لكم 
الحكومات السابقة، ودابا عاود ثاني واحد الشوية، وما تعرف الجاية 
شكون اللي فيها ربما نكونو احنا نيت، إيوا ما تفرحوش بزاف حتى تعرفوا، 
الحكومات  الحياء،  ديال  الحياء شوية  ديال  ولهذا شوية  لهذا،  إيوا 
السابقة دارت الخير هللا يجازيها بالخير، كاين بعض األمور لم توفق 
فيها، هذه الحكومة كذلك الحمد هلل ربي وفقها في واحد الكثير ديال 
األمور، دارت أمور مزيانة، كاين أمور ما توفقناش فيها، هاذ القضية 
ديال التشغيل باقي ما توفقناش فيها بالشكل املطلوب، ولكن راه ما�ضي 
ساهل راه واحد القضية يعني كيخصها مجهود كبير، وبصراحة وبصدق 
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األفكار الجيدة في اإلدارة ال تعطي نتيجتها فورا، اإلدارة هي طبيعيا تتأخر 
وتتعطل باش تستاجب، ولكن كتستاجب الحمد هلل وتتجي األمور يعني 

في النهاية...

فيما يخص السامير، واخا أنه السامير يعني أنه كاين موضوع سؤال، 
ولكن من اآلن نقول حنايا هاذ املؤسسة هذه، راه احنا تعطلنا في اتخاذ 
اإلجراءات اللي خديناها فيها، راه هاذ السيد هذا اللي كان كيسير راه 
وصل ل 45 مليار ديال الدرهم ديال الديون اللي عليه، بين الجمارك 
وبين األبناك وبين الضرائب وبين املؤسسات األخرى اللي تتسالو، وصلنا 
لواحد الدرجة اللي ما بقاش من املمكن نستمروا، وقفنا معه األمور، 
القضية اآلن في املحكمة، وكنحاولو معه في نفس الوقت إيال هو جاب 
التمويالت الالزمة باش تعاود تنطلق هاذ املؤسسة هذه، راه ما كاين 
حتى مشكل، إيال ما جابش التمويالت الالزمة راه القضاء غادي يأخذ 
املجرى ديالو، أما في ما يخص العمال ديال السامير راهم غادي يتوصلوا 
إن شاء هللا الرحمن الرحيم باألجور ديالهم شهر فبراير، وكذلك ال بد 
أن نقولو أن هذه راه هي أزمة، واألزمة راه تتكون على كل �ضي، ولكن 
غنحاولو إن شاء هللا الرحمن الرحيم باش العمال يعني ما يتضرروش أو 

على األقل ما يتضروش كثيرا، نعم...

فةسيددفة1ئيس:

ال ألنه يوجد سؤال مبرمج في هذا، تفضل السيد ...

فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

ال إله إال هللا، واتفقوا على األسئلة أنا ما عندي مشكل، وتديروا لنا 
سؤال واحد، راه مزيان فيها الخير.

أما فيما يخص املناطق الصناعية كما قلنا راه كاينة مناطق صناعية 
ناجحة واإلقبال عليها كثير ويعني تقريبا عمرات كلها هي، ولكن ما زال 
 LES BORDURES باقيين في حاجة ملناطق صناعية والفكرة ديال نعملو
الدول يكون  العدد ديال  اللي في واحد  DES AUTOROUTES بحال 
فيهم هذه فكرة جيدة، وكنظن أنه خاصنا نفكرو في اتجاه أننا نوفرو 
للمقاولين الصغار واملقاولين الذاتيين كل ما يحتاجون إليه لالنطالق، 
ومن بعد ذاك ال�ضي إن شاء هللا الرحمن الرحيم، نشوفو اإلمكانيات 

ديالهم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

 فعال الفريق االستقاللي قدم سؤاال بهذا املوضوع وتم توزيع جدول 
الفريق املحترم أال يطرح هذا السؤال  األعمال، وكان من الالئق من 
احتراما ألن جدول األعمال موزع، ولكن ما...، ألن السؤال مطروح، دابا 

شنو ما غاديش يطرحوا الفريق املحترم ما غيجاوبش عليه الرئيس.

االستعجالية  التدابير  حول  الثاني  املحوري  للسؤال  اآلن  ننتقل 

ملواجهة آثار الجفاف تقدم به الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
والفريق االشتراكي.

وتجدر اإلشارة، طلبتي نقطة نظام؟ نكمل ونعطيك نقطة نظام 
التدابير  الثاني حول  للسؤال املحوري  ننتقل اآلن  الرئيسة،  السيدة 
االستعجالية ملواجهة آثار الجفاف تقدم به الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية والفريق اإلشتراكي.

يتناول  تقدم بسؤال  وتجدر اإلشارة أن فريق األصالة واملعاصرة 
الفالحي  املوسم  صعوبات  ملواجهة  املتخذة  التدابير  املوضوع،  نفس 
الحالي من جراء الجفاف، لهذا أقترح أن يطرح السؤاالن دفعة واحدة 
متافقين؟ ليناال جوابا موحدا من طرف السيد رئيس الحكومة، نعم أ 

السيدة الرئيسة، تفضل أ السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددأحلددفملهديدنزجفري)دنقطلدنظام(:

ما  أنا  الئق،  غير  بأنه  باألمر  وصفكم  الرئيس  السيد  لي  اسمح 
تنتقبلوش، أنا في إطار ما يسمح لي به القانون، عملت تعقيب في إطار 
ديال  الحالة  أعطيت  االستثمار  إنقاذ  إطار  في  بأنه  وقلت  القانون، 
السامير، بطبيعة الحال االحترام التام للسؤال ديال الفريق املحترم، 
بالعكس أنا ما درت حتى �ضي حاجة، كان يمكن السيد رئيس الحكومة 
يجاوب على الجميع من بعد، ولكن هاذ ال�ضي اللي وقع، واإلضافة يمكن 

تكون مفيدة كذلك، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

أسحب كلمة غير الئق، وماذا سأسحب لفائدة الفريق االستقاللي 
الذي  املحترم  االستقاللي  للفريق  احتراما  سأسحب  ماذا  املحترم؟ 
وضع سؤاال واضحا في هذا املوضوع؟ ونحتارمو غير بعضياتنا كفرق، 
أنا كنسحب وكنتمنى السيد النائب يسحب حتى هو السؤال ديالو، 
ونشطب على جواب السيد رئيس الحكومة في املحضر، ونخليو الفرصة 
للفريق اللي طرح السؤال، وجدول األعمال موزع، اسمحوا لي، إذن 
شكرا الفريق االستقاللي على هاذ التجاوز، الكلمة اآلن..، السيد النائب 
شوية ديال االحترام أ السيد النائب للفرق، وجدول األعمال، وما تفقنا 

عليه، شوية ديال االحترام، عندك الصالحية تعبر في...

أعطي الكلمة في حدود دقيقة واحدة لطرح السؤال املحوري حول 
التدابير االستعجالية ملواجهة آثار الجفاف، فليتفضل أحد واضعي هذا 

السؤال، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددأبودفةف1ج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

غير هاذ الجفاف فين ما طل علينا كيخلعنا، مع العلم أننا خاصنا 
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نكونو دايرين واحد اإلستراتيجية أن ملي كيكون الجفاف ها الجواب 
ديالو، منين كتكون الشتاء والفيضان هاذ الجواب ديالو، منين كيكون 
الزلزال ها الجواب ديالو، إذن حنا كل سنة هادي من نهار عقلت أنا 
ودائما هاذ التساؤالت كنجيبوها في هاذ الوقت، تعطلت الشتاء شوية 
كتجي الشتاء شوية كيتوقف هذاك ال�ضي، لهذا أنا أتساءل، وأسائل 
هذه  يخص  فيما  الحكومة  ستفعله  ما  على  الحكومة  رئيس  السيد 
السنة؟ وفيما يخص السنوات املقبلة إن شاء هللا؟ ألن هاذ ال�ضيء 

قدر، كيقدر يكون في أي وقت، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

املتعلق  السؤال  لطرح  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  شكرا، 
بالتدابير املتخذة ملواجهة صعوبات املوسم الفالحي الحالي من جراء 

الجفاف.

فةمائبدفةسيددفةطاه1دشاك1:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

اللي  الوضع  هاذ  على  اليوم  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد 

تيعرفوا املغرب وهللا تبارك وتعالى فرضوا علينا –الجفاف- وما أدارك 

ما الجفاف، الجفاف السيد رئيس الحكومة، أصاب العالم القروي 

ومن خالله االقتصاد القروي، وعطل كل �ضيء، وأزم الوضع في العالم 

القروي الذي من عادته دائم العطاء، فهو يعطيهم عمره تحاسب، اليوم 

السيد رئيس الحكومة العالم القروي تيقول لكم آش غديرو معه باش 

يعالج املشاكل اللي هي مطروحة عليه، العالم القروي ينتظر الحكومة 

أن تكون في مستوى الحدث، أن تكون في مستوى محاربة الجفاف ومحو 

آثاره على الساكنة وعلى القطاع، وخاصة أن هاذ العام هاذ الجفاف 

صادف كذلك آفة جديدة في العالم القروي اللي هو واحد اآلفة ديال 

املرض ديال الدرك تسلط على املناطق الجافة وشبه الجافة، وهاذ 

 le. support هي  كانت  الحال  وبطبيعة  املغرب،  ثلثي  تمثل  املناطق 

fourrager ديال القطيع ملي تكون الشتاء ما كاين �ضي تيكون الدرك 

هو اللي تيوكلوه للبهايم، هاذ الدرك حتى هو أصابه الجافة هاذ العام 

وأصابه هاذ اآلفة، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها للتخفيف وملحاربة 

وللحد من آثار الجفاف على ساكنة العالم القروي وعلى العالم القروي 

وعلى اقتصاد القروي كله؟ وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة 
على السؤالين، تفضل السيد الرئيس، إيال اسمحتوا السيد الرئيس، 
قبل ما تجاوبو إيال اسمحتوا لي يوجد بين ظهرانينا السيد ماركو أنطونيو 
ننييس لوزانوا، رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي الذي يقوم 
بالزيارة لبلدنا في إطار تقوية العالقات بين اململكة املغربية والجمهورية 
الشيلية على الصعيد البرملاني، باسمكم جميعا أجدد الترحيب بالسيد 

الرئيس ونتمنى له مقاما طيبا، اسمح لي السيد الرئيس، تفضل.

فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

ال، ال ما كاين حتى مشكل بالعكس،

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

السيد الرئيس، ملا تتأخر األمطار كلنا نفزع وكلنا نخاف على بلدنا 
ونخاف على مدننا، ولكن نخاف أكثر على قرانا، وعلى بوادينا وعلى 
زروعنا، وثمارنا وعلى رجالنا و نسائنا وعلى بهائمنا وعلى الحياة كمصدر 
الحياة في الدول والشعوب، ال �ضيء يمكن في يوم من األيام أن ينزع 
األولوية من القطاع الفالحي في املغرب، هذا توجه استراتيجي تاريخي أزلي 
غادي يبقى إلى األبد إن شاء هللا الرحمن الرحيم، واألمطار في املغرب 
هي حاجة اقتصادية وهي كذلك حاجة نفسية، واملغاربة يقيسون بها 
ما يشعرون به رضا هللا عنهم حين يروون املطر يفرحون ويعلمون أن 
هللا راض عنهم، وحين ال يرونه يتخوفون ومن حقهم أن يتخوفوا وهم 
يسمعون قوله تعالى :«وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء 
غدقا لنفتنهم فيه« هذا ديننا وهذه شريعتنا، ولهذا أنا ما زلت متفائال 
أن هللا تعالى إن شاء هللا الرحمن الرحيم سوف يرزقنا من فضله، 
وسوف يمطرنا إن شاء هللا الرحمن الرحيم، وسوف نتجاوز هذه األزمة 

بأقل الخسائر.

وأود في البداية أن أشكركم على طرح هذا املوضوع الذي يشكل 
للحد من  اتخاذها  في  الحكومة  التي شرعت  التدابير  لعرض  مناسبة 
تداعيات تأخر التساقطات املطرية برسم املوسم الفالحي الحالي، وال 
إذ  في بالدنا،  الفالحي  للقطاع  الحيوية واإلستراتيجية  تخفى األهمية 
يساهم بنحو ب %14 من الناتج الداخلي الخام، ويشكل مصدرا مهما 
للتشغيل ومصدر العيش بنحو %75 من سكان القرى، كما يتحمل 
مسؤولية ضمان األمن الغذائي للمغاربة، ويساهم بنسب جد هامة في 

االكتفاء الذاتي الغذائي.

لذلك بذلت بالدنا جهودا كبيرة لتخفيف تبعية هذا القطاع للظرفية 
املناخية، وتحسين إنتاجية املدار السقوي وتوسيع هاذ األخير، خاصة 
بفضل سياسة السدود التي أسس لها امللك الحسن الثاني رحمه هللا، 
كما يجري تنفيذ برنامجين مهمين يهدفان إلى عقلنة استعمال املياه 

وتوسيع دائرة األرا�ضي املسقية وهما:
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البرنامج الوطني القتصاد املاء بالفالحة املسقية الذي يهدف إلى 
تجهيز نحو 700 ألف هكتار من الضيعات بتقنية الري املوضعي في أفق 
2020، أي حوالي 50 % من املساحات املسقية بتكلفة إجمالية تقدر 
ب37 مليار درهم، كنتمنى هاذ األرقام منين نكون كنقولها، اإلخوان 

ينتابهو للحجم ديالها واشنو كتعني؟ 37 مليار درهم؛

برنامج توسيع الري الذي يرمي إلى إحداث دوائر سقي جديدة، ودعم 
الري بالدوائر املسقية املتواجدة بساكنة السدود، ويهم 160 ألف هكتار 
موزعة على 7 جهات في أفق 2020 بكلفة قدرها 21.5 مليار درهم، يعني 

2150 مليار سنتيم.

الفالحة  قطاع  التي جعلت  هي  التدابير  هذه  مختلف  أن  والشك 
اليوم يحافظ على أكثر من %60 من نشاطه ومردوديته خالل املواسم 
الجافة، ال�ضي طاهر شاكر حنا متافقين معاك، إيال غير واحد الفالح 
 60% جاه الجفاف حنا كلنا غنحزنو، وإنما الحمد هلل اليوم تقريبا 
مؤمنة بالسقي، ورغم ذلك فإن الحكومة تتجند في مثل هذه الفترات 
ملساعدة الفالحين، خاصة الصغار واملتوسطين من أجل تجاوز تبعات 
تأخر أو قلة التساقطات املطرية، من خالل إجراءات مباشرة تستهدف 

الحفاظ على النشاط الفالحي، وأستعرض فيما يلي أهم هذه التدابير:

فةسيددفة1ئيس،

كما ال يخفى، لقد شهدت بداية املوسم الفالحي الحالي ندرة في 
التساقطات منذ شهر نونبر، الذي سجل آخر تساقطات مطرية مهمة 
إلى اآلن، بمعدل وطني يقارب 30 ملمتر، قد بلغ إجمالي التساقطات 
املطرية لهذا املوسم 83 ملمتر، مقابل 223 ملمتر في املوسم العادي، 
هاذ الوقت كتكون نزالت عندنا 223، دابا يا هللا نزالت 83، مسجال 
بذلك عجزا يصل حاليا إلى 140 ملمتر، أي ناقص 63 % نسأل هللا 

السالمة والعافية، وأن يرحمنا ويغيثنا.

تأثرا  البورية هي األكثر  باملناطق  الزراعات  وبطبيعة الحال، فإن 
بالعجز املطري، كما أن الغطاء النباتي املراعي عرف تدهورا ملحوظا 
رغم استفادته من أمطار شهري أكتوبر ونونبر، ومن أجل الحد من تأثير 
برنامجا شامال  الحكومة  الفالحي، أعدت  النشاط  تأخر األمطار على 
عرض على جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، خالل استقباله 
لرئيس الحكومة ووزير الفالحة والصيد البحري يوم 28 يناير 2016، 
حيث أعطى جاللته توجيهاته السامية بالشروع في تنفيذ هاذ البرنامج، 
ويرتكز هاذ البرنامج الذي خصص له مبلغ 5.3 مليار درهم، سمع مزيان 
أ ال�ضي الطاهر، على 3 محاور تهم إغاثة املاشية وحماية املوارد النباتية 
ومواصلة دعم الفالحة التضامنية، ملي كيوقع الجفاف إيال قدر هللا 
تيجي عندي السيد وزير الفالحة تنقولو 2 حوايج اللي مهمين، يلقاو 
الناس والبهائم ما يشربوا وتلقى البهائم الربيع، أما الحمد هلل ال�ضيء 
اآلخر إيال خاص نجيبوه، الزرع إيال خاص نجيبوه ولكن هذه مسائل 

مهمة.

أوال- توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين للكيلوغرام، 
مقابل 290 سنتيم حاليا، دابا تقريبا 60 ريال، حنا بغيناه يبقى يتباع 
للفالحة ب 40 ريال، كيكون في الظروف العادية ب 30 ريال، باش نكونوا 
واضحين، وسيتم التوزيع ب72 مركز ربط للقرب بمقرات األقاليم، 
تغطي مجموع التراب الوطني من قبل موزعين يتم انتقاؤهم بناء على 
طلب عروض، وستتحمل الدولة مصاريف النقل من مراكز الربط إلى 
املستفيدين بالنسبة للجماعات املعزولة، ولتيسير مسطرة االستفادة 
من الشعير بالكميات الالزمة وضمان استمرارية التزويد، سيتم عرض 
األعالف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة، وإلزام املوزعين 
بتوفير كميات الشعير املوجهة للمناطق املعزولة، والحفاظ على مخزون 
أدنى من الشعير طوال فترة إنجاز العملية، وتقدر الحاجيات من الشعير 
ب8 ماليير قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 560 مليون 
درهم، يعني 56 مليار ديال السنتيم، ويرتقب أن ينطلق التوزيع أواسط 

الشهر الحالي بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير؛

 5 حدود  في  األبقار  أعالف  تحمل  على  الكسابة  مساعدة  ثانيا- 
للترقيم،  الوطني  النظام  الدولة من خالل استغالل  رؤوس، ستقوم 
وتتبع القطيع، بتقديم دعم يوازي 25 من متوسط حاجيات االستهالك 
اليومي من العلف الخشن، دابا على حساب املعلومات اللي عطاني 
السيد وزير الفالحة، األبقار كل وحدة عندها une.puce باش معروفة 
وكتابعها، في حدود 5 أبقار، غادي نعطيوا الحد األدنى اللي تتحتاجو 
200 درهم لكل رأس، يعني حوالي  الربع ديالو غادي نعطيوه  البقرة 
ألف درهم لكل فالح عنده 5 أبقار إيال كان عنده أكثر غادي يتحمله 
هو، مبلغه 200 درهم للرأس في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، ويبلغ 
حجم القطيع املستهدف 1.8 مليون رأس من األبقار أي 61 % من قطيع 

األبقار، وسيتم تفعيل البرنامج كما يلي:

بالنسبة ل3 أشهر األولى سيتم صرف دعم الكسابة املعنيين  .-
الدفع  أو بطاقة مسبوقة  البنكي  الفالحي على الحساب  القرض  عبر 
أو سحب نقدي، أما بالنسبة لباقي فترة الخصاص سيتم دعم أسعار 
األعالف املركبة 4 ماليين ديال القناطير بمعدل درهم عن كل كيلوغرام 
حتى يتسنى للكساب اقتناؤه بردهمين فقط، وسيخصص لهذه العملية 
ما مجموعه 750 مليون درهم، منها 350 مليون درهم خالل 3 أشهر 

األولى و400 مليون درهم بالنسبة لباقي فترة الخصاص.

وإحداث  بتهيئة  وذلك  املاشية،  توريد  من  الكسابة  تمكين  .-
تشغيل  وتغطية مصاريف  البالستيكية  الصهاريج  واقتناء  املاء  نقط 

الشاحنات الصهريجية مما سيكلف 155 مليون درهم.

القطيع  حساسية  لكون  اعتبارا  للقطاع،  الصحي  التأطير   .-
برنامجا  وتستدعي  أكثر،  األمراض  تتكون  الجفاف  فترة  في  ستتزايد 
إضافيا للتلقيح، سيتم من خالله تغطية 24 مليون رأس من األغنام 
واملعز، 180 ألف رأس من اإلبل من مجموع التراب الوطني بكلفة قدرها 

130 مليون درهم.
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أما بالنسبة لحماية املوارد النباتية فيتضمن اإلجراءات التالية:

البورية  باملناطق  املتواجدة  الثانية  الدعامة  ري مغروسات  .-
ويهم هاذ اإلجراء حوالي 93 ألف هكتار من املغروسات، ما بين سنتين 
وأربع سنوات، هذه األشجار اللي درناها في البور ما كاينش املاء، ما 
كانتش الشتاء ما كتسقاش، هذه غنمشيوا نسقيوها مباشرة، تتطلب 6 
سقياة للصيانة بمعدل سقية واحدة كل شهر، بداية شهر مارس، كلفة 
العملية حوالي 139 مليون درهم أي 250 درهم للهكتار 5 آالف ريال لكل 

هكتار.

ضمان توفير بذور الحبوب ملوسم 2016-2017، يبلغ املخزون  .-
املتوفر حاليا من البذور املختارة 950 ألف قنطار، أي حوالي مليون 
وبذلك  الحالي،  املوسم  برسم  قنطار  مليون  إنتاج  ويرتقب  قنطار، 
بحول هللا   2017-2016 ملوسم  البذور  من  الوطني  املخزون  سيناهز 
مليوني قنطار، وهي كافية لتلبية الحاجيات للموسم املقبل إن شاء هللا.

تمكن  الجفاف  فترة  في  السقوية  بالدوائر  املردودية  ضمان  .-
الدوائر السقوية من حماية حوالي 60 % من القيمة املضافة الفالحية 
أسعار  بمستوى  والفواكه  الخضر  توفر  ولضمان  الشغل،  وفرض 
بالدوائر  للزراعة  املكثف  التأطير  على  الحكومة  ستعمل  معقولة، 
املسقية، وتخصيص كمية كافية من املياه النطالق املوسم الفالحي 
املقبل والحرص على التدبير املندمج للمواد املائية، تزامن برامج إنتاج 

الكهرباء مع برامج السقي مثال.

تعويض الفالحين املنخرطين في نظام التأمين املتعدد ملخاطر  .-
املتضررين،  الفالحين  تعويض  آجال  بتقليص  وخاصة  الحبوب، 
وبخصوص مواصلة باش ياخذوا الفلوس ديالهم في الوقت قبل اللي 

مولفين إيال كان الجفاف عادي خاص بواحد املنطقة.

وبخصوص مواصلة دعم الفالحة التضامنية فسيتم على الخصوص 
مواصلة إنجاز املشاريع التي تهم الفالحة التضامنية لخلق ثروات وفرص 
الشغل، ويصل مبلغ االستثمارات املوجهة لها برسم 2016 ما قيمته 2.6 

مليار درهم، تهم 99 ألف هكتار وتستهدف 105 آالف و 500 فالح.

أخيرا تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب  .-
بكلفة 500 مليون درهم.

وختاما، فإننا نتضرع إلى هللا عز وجل أن يشملنا بفضله ورحمته 
وأن يسقي عباده وبهيمته وأال يجعلنا من القانطين، وأذكركم بأنه ملي 
جينا ال�ضي الطاهر لقينا عام بحال هذا، وجلسنا أنا وال�ضي عزيز ذيك 
الساعات أنا جديد في هاذ ال�ضي كامل، واتفقنا على 3 مليار ديال الدرهم 
وبدينا كنوزعوا األعالف ووصلنا ملليار ديال الدرهم من داك 3 مليار 
ديال الدرهم وجاب هللا الخير ديالو، واختصرنا داك ال�ضي كامل، أنا باقي 
كنعاود نقول لكم كنتسنى تقولوا لي آمين، باقي كنعاود نطلب هللا من 

هاذ املكان املحترم باش يرحمنا ويعطينا من فضله الكريم.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق العدالة والتنمية في حدود 4 
دقايق، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددأحلددصدقي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

البد في البداية أن ننوه بكل هذه اإلجراءات والتدابير التي جاءت في 
جوابكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، ولكن في البداية أريد أن أنوه 
بالدرجة األولى باملجهودات اإلستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة 
في مختلف القطاعات قبل أن تحل بنا هذه الظروف، وأذكر من ذلك 
البنيات املائية،  التوجه الفعلي نحو إقرار العدالة املجالية في توزيع 
خصوصا السدود الكبرى على الصعيد الوطني، واهتمام واستهداف 
واحد الشريط ديال الندرة املائية من زاكورة لتنغير للراشيدية لجرسيف 
في إقامة مجموعة من السدود، ثم نفس االستهداف بتدخالت طرقية 
مهمة جدا همت املداخل واألبواب ديال الجهات املتضررة واملناطق 
املتضررة، ونذكرو هنايا الجنوب الشرقي والجهة ديال درعة- تافياللت 
ديال  املسلك  ديال  التأهيل  في  والتاريخي  الكبير  التدخل  انطالقا من 
تيشكا، والتدخل أيضا الكبير ديال بني مالل في اتجاه تنغير ثم جهة 
درعة تافياللت، ثم التوجه ديال الحكومة نحو إنصاف مجموعة من 
الفئات االجتماعية التي لم تنل حظها في السابق، وهو توجه أوصت به 
مؤتمرات األطراف، سواء ديال التصحر في أنقرة أو ديال التغير املناخي 
في باريس، ثم التوجه نحو إقرار مجموعة من التشريعات لها عالقة 
بهاذ الخصوص، خصوصا في املجال ديال املاء والتعديل التاريخي ديال 
القانون املاء 10.95 وأيضا قوانين مرتبطة بالترحال والرعي واملجاالت 

الرعوية.

والتنمية  العدالة  فريق  إطار  في  نقترح  الجهود،  هذه  لكل  دعما 
مجموعة من التدخالت والتدابير على مستويات:

للماء  األعلى  املجلس  دورة  بعقد  التعجيل  املؤسساتي:  املستوى 
واملناخ، إدماج مقاربات التغير املناخي في مختلف السياسات العمومية، 
وتفعيل املخطط ديال التكيف املناخي، وتفعيل واحد البند والفصل 
86 من قانون املاء 10.95 ديال إعالن مناطق الخصاص املائي في حالة 

الحاجة، ونتمنى إن شاء هللا تعالى ألن ما غنوصلوش لهاذ املستوى.

على املستوى التقني وامليداني: بدل املزيد من الجهود لتأمين املاء 
خصوصا  الجهوي،  الجر  قنوات  ديال  مخططات  وتفعيل  الشروب 
بالنسبة ملجموعة من املدن اللي خصني نذكرها، وخصوصا املدينة 
بوعرفة  وفي  تارودانت  وفي  تاونات  وفي  طاطا  في  وأيضا  زاكورة  ديال 
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وفكيك واملناطق ديال ألنيف وغيرها، إحداث السدود الصغرى وتوفير 
نقط ديال املاء وعناية خاصة باملجاالت الواحية، نعرفو بأن الواحات 
هي املحاضن ديال االستقرار االجتماعي األصلي في البالد، وهي مناطق 
ومجاالت هشة جدا إيكولوجيا، وهنا نو�ضي بمراجعة املنظومة ديال 
الخطارات وهي مهمة جدا ونظم ديال السقي والدعم ديالها بخصوص 
هاذ املناطق، والسيد وزير الفالحة راه مهتم بهاذ األمر ونشكروه بهاذ 
املناسبة بهذا الخصوص، سن إجراءات عملية لتجاوز إشكاليات قطاع 
الحوامض والخضراوات فيما يرتبط بتعدد الوسطاء وضعف التسمين 

وإكراهات التسويق والتصدير.

على املستوى ديال التدبير والحكامة: وهنا تمرين حقيقي اللي نجحت 
فيه الحكومة من قبل وتنجح فيه إن شاء هللا تعالى الحقا، توخي حسن 
الرحل والفالحين  الفئات األكثر تضررا من  الدعم واستهداف  توزيع 
والفالحة الصغار ديال الفالحة التضامنية، وما نساوش هاديك السيدة 
في العالم القروي اللي عندها واحد البقرة وواحد النعجة وعليها يدور 
كل االقتصاد ديال العائلة والتغذية ديال العائلة واآلمال ديال العائلة 
ما نساوهاش، سر الحكامة هو أن نصل إلى هذه السيدة من خالل هذا 

البرنامج هذا هو املؤشر ديال الحكامة.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للفريق االستقاللي ما 
نعرف واش تحتافظوا بالسؤال املوالي وال تستعملوا الوقت كلو السيد 

الرئيس، تحتافظوا بالسؤال، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددأبودفةف1ج:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

لنا في الفريق االستقاللي، نطالب السيد رئيس  حنا غير بالنسبة 
الحكومة بتلبية الحاجيات اآلنية للساكنة القروية من املاء الصالح 
للشرب، وتزويد األسواق بالحبوب، خاصة أن األسواق ديال الحبوب 
كيفما تتعرفوا هو أن منين كنحط، منين كيبغي اإلنسان ينقل هداك 
الزرع اللي كيتعطه وال اللي كيشره بداك الثمن كيتقام منيت تزيد عليه 

transport كيوقع مشكلة وخاصة الفالحا الصغار.

كتقولوا  البورية،  ديال  هي  الحكومة  رئيس  السيد  أخرى  حاجة 
األرا�ضي البورية، األرا�ضي البورية تشكل %85، %15 هي اللي كاينة 
كتسقى وحتى اللي كتسقى كتلقى فيها اللي ناعسة وما خداماش، خاصة 
أننا الناس ملي كتشوف هاذ البوادر ديال سنة اللي هي ما فيهاش شتا، 
كل �ضي كيخاف، األبناك تتخاف، كل ال�ضي كيوقف، كيولي املرض ديال 
الخوف، كل واحد كيتنصل من واحد املسألة، وبالتالي خاصنا نعرفو 

هاذ القضية.

ثانيا- إغاثة املاشية بتوريدها وتوفير الشعير ودعم املوارد العلفية 
من تعميم التغطية الصحية للقطيع، وبهاذ املناسبة كنشكرو وزارة 
الفالحة على هاذ الترقيم اللي قامت به ودارت فيه مجهود، وهذا يعني 
اإلنسان الحاجة اللي تدار مزيانة راه حنا كنقولو راه مزيانة، دعم الدخل 
في العالم القروي بتوفير فرص الشغل وإعادة جدولة ديون الفالحين، 
كذلك بالنسبة لواحد العدد ديال الفالحا اللي عندهم ديون مترتبة من 
جراء يعني القروض، حماية الثروات الطبيعية واملحافظة على الثروات 
الغابوية، وإيال قلنا األمراض اللي كاينة اآلن في بعض العدد كنذكرو 
األمراض اللي كاينة اآلن في غابة األرز في الناحية ديال كتامة، فاملرض 
كما قال ال�ضي طاهر ديال الدرك حتى األرز حتى هو خصنا نديرو..، 

وبالتالي خاصنا مواكبة هاذ األمراض ألن املشكلة اللي والت خطيرة.

مشكلة أخرى املياه العادمة، عالش باقا كضيع؟ خاصنا نفكرو في 
حل ديال معالجتها، ونسقيو بها الحوايج اللي خاصهم تسقاو بها، بالنسبة 
لواحد املسألة أخرى وهي أكثر وهي دعم الدخل القروي بتوفير فرص 
الشغل، كما ذكرنا فرص الشغل ما�ضي غادي نعاودو نديرو الصدقات، 
إيال جينا بغينا غير نكونو املسائل يعني نعطيوها القيمة ديالها، غادي 
هادوك الناس بدل من أنني نعطيه صدقة، نعطيه باش يصيد السمك، 
إال أننا نخ�ضى أن يخضع املوضوع للتسييس في توزيع هذه املساعدات، 

وبالتالي إشراك الجميع في ما يخص خاصة املنتخبين كذلك...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لفريق التجمع الوطني 
لألحرار في حدود 3 دقائق.

فةمائبدفةسيددنحلددبوهدج :

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسا ةدفةوزرفء،

أخوفتيدإخوفنيدفةموفبدفملحتبنين،

كنشكرو أوال باسم التجمع الوطني لألحرار السيد رئيس الحكومة 
على العرض القيم اللي تقدم لنا اآلن في ما يخص هاد الظاهرة ديال 
الجفاف، وكذلك على العرض القيم واإلجراءات اللي غتقوم بها الوزارة 

املعنية فيما يخص محاربة الجفاف في هذه السنة.

أنا اللي بغيت نأكد عليه السيد الرئيس هو أنه الحمد هلل املغرب 
وصل لواحد املستوى كبير فيما يخص الفالحة بصفة عامة، وصلنا 
االكتفاء الذاتي في جميع املنتجات، ما عدا الحبوب، وصلنا االكتفاء 
الذاتي كذلك فيما يخص تيهئ وبناء السدود الكبرى، ووصلنا كذلك 
لألمن الغذائي اللي هو أسا�ضي، ووصلنا كذلك على أنه العالم الفالحي 
والقطاع الفالحي كيخدم واحد اليد عاملة مهمة جدا وكثيرة، وصبحات 
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عندها مردودية، وهاذ ال�ضي احنا تنعيشه، إذن هذا كله في املستوى 
الحمد هلل، لكن تيبقى لنا هاذ ظاهرة الجفاف اللي هي كتجينا مرات 
مرات، وهذا معروف ألنه بالدنا ما�ضي بالد ممطر، احنا املغرب واحد 
لبالد اللي الشتاء تتكون فيه في أماكن، وتتكون قليلة بالنسبة للمقارنة 
مع دول اللي هي فالحية، وكنتنافسو معها على الصعيد الدولي فيما 

يخص الصادرات الفالحية.

السياسة  واحد  لها  ناخذو  خاصنا  الجفاف  ظاهرة  هاذ  إذن 
إستراتيجية، ما نبقاوش حتى تيكون الجفاف عاد نوضو نجريو نلقاو 
السدود  الصغرى،  السدود  نبنيو  أنه  نفكرو  خاصنا  ولكن  الحلول، 
الثلية، الحواجز املائية على طول سالسل الجبال، عندنا السدود الحمد 
هلل الكبرى عندنا ما يكفي من السدود، وصلنا لواحد العدد اللي يغطي 
الحاجيات من الناحية الكمية ديال البالد، ولكن كيعيشو اآلن هاذ 
السدود الكبرى كيعيشوا كذلك في داك ال�ضي ديال الغيس، األوحال 
في السدود، واللي تتنقص لنا اآلن من الفرصة ديال استيعاب املياه 
كلها اللي تتجي في فصل الشتاء، لذلك خصنا نفكرو في هاذ ال�ضي باش 
نحلوا هاذ املشاكل هذه، الحبوب الطريقة باش كنديروه، اآلن ما عمرنا 
نوصلو لالكتفاء الذاتي، خصنا كيفما طورنا املنتوجات والخضروات 

واللحوم...، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. املتدخل املوالي لفريق 
األصالة واملعاصرة في حدود 2 دقايق و 15 ثانية، -ال، ما زدتوش-، ألنه 
دخل في السؤال املحوري، ودخل في VERSION السؤال املحوري، لو 
كون بقى السؤال منعزل، كان غيكون عنده طرح السؤال نفس التوقيت.

فةمائبدفةسيددفةطاه1دشاك1:

شك1فدسيا ةدفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السيد رئيس الحكومة، الكالم اللي قلتو واإلجراءات كلها زينة ونطلبو 
من هللا تبارك وتعالى يرحمنا، هللا يعطينا الشتاء، ألنه هو اللي يعرف 
يقد بنا في العالم القروي، هللا هو اللي يقد بنا في العالم القروي، أما 
الحكومة ما تقدش، ولهذا السيد رئيس الحكومة ذاك ال�ضي اللي قلتوه 
حنا متبعينو من خالل وزارة الفالحة واألطر ديالها راه حنا عايشين معهم 
دائما، ذاك ال�ضي كل�ضي اللي قلتوه راه حنا عارفينو، وتنهنيو نفوسنا على 
تكفل جاللة امللك باستقبالكم مع السيد وزير الفالحة وإعطاء تعليماته 
السامية، إذن نقول ليكم اليوم، الجفاف كاين واإلرادة السياسة كاينة 
ملحاربته، والفلوس تعطات، واملشكل هو مشكل تدبيري، فهذا ذاك 

ال�ضي اللي قلتو لنا كلو السيد رئيس الحكومة مزيان، ولكن كاين فيه 
�ضي حاجة اللي خاصها تسبق اللي خاصو يتسبق اليوم هو أن 85 % من 
األرا�ضي ديال العالم القروي راها مأزمة، تتسنى رحمة هللا تعالى وبركاته، 
ولكن اآلن مأزمة اللي عندو التبن، ما بقاش بغى يبيعوا، اللي عندو العلف 
ما بقاش يبغى يبيعو، اللي عندو الشعير ما بقاش بغى يبيعو، واللي 
عندو باغي يدير به املضاربات، الشعير وصل 60 راه في الصيف كان غير 
بدرهم، ولكن مع األسف الحكومة ما عنداش السياسة ديال الشعايرية 
باش تلم الشعير، باش تخرجوا دابا، دابا غادي تتضطروا تجيبوه من 
برا، فوقتاش غيجي؟ متى غيجي؟ والبقر تيموت والبقر جيعان، والتبن 
طلع، والشمندر طلع، والنخالة طلعت، والعلف طلع، بطبيعة الحال راه 

خاص عطف للماشية...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، انتهى التوقيت السيد النائب، انتهى التوقيت السيد النائب، 
الكلمة للفريق الحركي في حدود ثالث دقائق.

فةمائبلدفةسيدةدةبنىدأنحيب:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السيد الرئيس، جاء على لسانكم أن الجفاف ما�ضي هو أول مرة 
غادي يجيل للمغرب، حنا ما خاصناش نتفجأو به، حنا أمام مشكل 
ندخلوها  أننا  زمان  منذ  خاصنا  كان  اللي  هيكلية  معضلة  هيكلي، 
جميع  في  الخطر،  عوامل  في  ندخلوها  أننا  ديالنا،  اإلستراتيجية  في 
االستراتيجيات ما�ضي غير الفالحية، ألن االقتصاد ما�ضي ديال العالم 
املغرب  الفالحة،  على  كيتوقف  كامل،  املغرب  ديال  ولكن  القروي، 
كامل كيستنى الفالحة، آشنو غادي تعطي باش نقولوا واش العام زين 
وال كان العام خايب، االستراتيجيات ما خاصهاش تكون دايما رد فعل 
أو إجراءات استعجالية، خاصها تكون دائما استراتيجيات على املدى 
الطويل، خاصنا ديما نكونو مستعدين أنه يكون الجفاف، وهاذ العام 
يكون  غادي  الجاي  العام  واش  ضامنينش  ما  ولكن  الجفاف،  كاين 
املطر، حتى العام الجاي يقدر يكون الجفاف أيضا، هللا يحفظ، ولكن 
كاين اإلمكانية شنو غادي نديرو باش نواجهوها، و نواجهو األثار ديالها؟

السيد الرئيس، كنثمنو اإلجراءات اللي جيتو بها واملجهودات على 
الفالحا  على  الضغط  شوية  تخفف  غادي  اللي  املالية  الخصوص 
الصغار، على الكسابة، وعلى الناس اللي متضرين بشكل مباشر أو غير 
مباشر، ألن كاين اللي كيخدموا في الفالحة، كاين اللي كيديروا الفالحا، 

كيبيعوا ويشريو فيها، كاينين بزاف املتضررين ما�ضي غير املنتجين.
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لألسف درهم واحد لدعم الشعير غير كافي، الفالحا كيستناو أكثر 
من هكذا، كاين الفالحا اللي ما كانش ما حصلوش على التأمين، اشنو 
هاذ  في  وانستعجلو  الدعم؟  واحد  نعطوهم  باش  لهم  نديروا  غادي 
الدعم هذا، املهم هو هاذ الفلوس اللي غتخرج واملوارد املالية الضخمة 
كيفاش غادي توزع؟ واألولوية ديالها، كنطالبوكم أنها تكون لجن محلية 
اللي يكونوا فيها التقنيين املنتخبين، املجتمع املدني، باش يم�ضي الدعم 
اللي كيستحقو واللي محتاج ليه، سنة جافة يعني أن ما كاينش املاء 
بزاف، والسيد رئيس الحكومة قلتو أننا غادي ندعمو األرا�ضي السقوية 
وغادي نمشيوا نسقيوا األرا�ضي البورية، ولكن غاديين نديروا واحد 
قليلة، وخاصنا  املوارد  هاذ   ALORSاملائية املوارد  على  كبير  الضغط 
ندبروها بشكل عقالني، ما نمشيوش نستنزفوا هديك املياه الجوفية 
واملياه القليلة اللي قدرنا نحتافظوا عليها في السدود، في الثمانينات وفي 
التسعينات، السيد رئيس الحكومة، طورنا تقنيات مهمة جدا للفالحة 

باألرا�ضي البورية...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق االشتراكي في 
حدود ثالث دقائق.

فةمائبدفةسيددفمل تاردرفشدي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

بالفعل، حسب التعريف العلمي للجفاف وهو واحد الظاهرة اللي ما 
معروفاش البداية ديالها والنهاية ديالها، بمعنى آخر �ضي حاجة اللي ما 

معروفة لها ال بداية وال نهاية.

وتوكل«،  »أعقلها  الحديث:  يقول  كيفما  الحكومة،  رئيس  السيد 
احنا نتوقعو أسوأ االحتماالت وال جا الخير لهاذ البالد ينفع، عالش قلت 
هاذ املقولة؟ حيث الجفاف اليوم في البالد ديالنا، بناء على معطيات 
معها  نتعاملو  خاصنا  البنيوية  والظاهرة  بنيوية،  ظاهرة  أصبح  أنه 
بإستراتيجية وطنية واضحة، اللي ممكن يكون فيها، اللي تم اإلدارة ديال 
مخاطر الجفاف، بدال من خطط قطاعية إلدارة األزمة، هذا هو اللي 
كنديروه، أيضا خاص خطة وال إستراتيجية وطنية لتحقيق تأمين املاء، 
ألن املاء السيد رئيس الحكومة، مرتبط بالتساقطات، املياه الجوفية 
نأمنو هاذ  نديرو  باش نعرفو كيف  تكون عندنا إستراتيجيتنا  خاص 
العنصر اللي هو مهم للحياة البشرية، كذلك ملي تنقولو أنه ظاهرة، 
والتنبؤات  املبكر  اإلنذار  نقولو  باش  والتنبؤات،  املبكر  اإلنذار  خاص 
واحد الجسم إيال كان مريض راه غير تطلع السخانة خاصنا نشخصوه، 
اليوم ما�ضي غير طلعت السخانة، اليوم وصلنا للخطر، حيث هذه 4 
أشهر واملؤشرات كلها تتقول بلي أن هاذ السنة هي سنة تاع جفاف، 
باش تكون سنة تاع جفاف، خاصنا نيهئ لها ونتجندو لها باش نغيثو، 

ألن البالد ديالنا معروفة ب2 ديال لحوايج، إنتاج الحبوب واإلنتاج 
الحيواني، إغاثة املاشية بالطريقة اللي جيتوا معها اليوم السيد رئيس 
الحكومة، هي محتشمة، عالش؟ ألن الجفاف الخطير اللي كيحس به 
الكساب أشنو هو؟ هو ملي تكون األثمنة متاع األعالف مرتفعة ويكون 
الثمن متاع املوا�ضي في السوق هاود، معنى آخر األثمنة متاع األعالف هي 
اللي غادي تبقى تاكل رؤوس املوا�ضي، وهداك الكساب اللي هو متوسط 
 صغير راه من هنا لواحد 5 أشهر وال 6 أشهر ما غادي يبقى عنده 

ّ
وال

والو، ما كاين ال تأمين دالعيش دياله، غادي يكون الفقر، غادي تكون 
البطالة، وغادي تكون الهجرة القروية ال قدر هللا، وغادي تكون هديك 
األحزمة اللي تدور ببعض املدن الكبرى التي أعلن عن بعضها أنها مدن 
بدون صفيح، معنى ها هو الخطر خاصنا نرسموا واحد اإلستراتيجية 
البرنامج  لهاذ  نرجعو  الحكومة،  رئيس  السيد  الجفاف  إلدارة مخاطر 
اللي درتوه متاع إغاثة املاشية، خاصكم تعرفوا السيد رئيس الحكومة، 
بلي أن املوا�ضي اليوم داك االحتياط متاع الكأل اللي كتوفروا املراعي ما 

بقاش...

فةسيددفة1ئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي في حدود 3 دقايق و30 ثانية.

فةمائبدفةسيددنصطفىدفةغزجي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسيدةدجفةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدفةمائباتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

إطار  في  التدخل،  بهذا  الديمقراطي  التقدم  فريق  باسم  أتقدم 
التعقيب على جواب السؤال املتعلق بالسياسة العمومية حول موضوع 
إستراتيجية الحكومة في التعامل مع الصعوبات البينة في إنقاذ املوسم 
الفالحي، خاصة وأنه يعرف تأخرا ونقصا حادا في تهاطل األمطار مما 
تأخر  ظاهرة  مضاعفة  أن  وال شك  استثنائية،  الجفاف  بسنة  ينذر 
التساقطات املطرية خالل السنة الجارية في حال استمرار الوضع كما 
هو عليه حاليا، ستكون سلبية على النمو والتشغيل، خاصة وأن القطاع 

الفالحي ببالدنا يعتبر أحد املحركات الرئيسية لالقتصاد الوطني.

وهي مناسبة نثمن فيها إيجابيا في فريق التقدم الديمقراطي أهمية 
التوجيهات امللكية السامية الواردة في البيان الصادر عن الديوان امللكي، 
والتي أصدرها جاللة امللك محمد السادس لكم السيد رئيس الحكومة 
خصه  الذي  االستقبال  إثر  البحري،  والصيد  الفالحة  وزير  وللسيد 
جاللته لكم بمدينة الدار البيضاء يوم 28 من شهر يناير، وذلك بضرورة 
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اتخاذ عدد من اإلجراءات الهامة ملواجهة تداعيات تأخر سقوط األمطار 
والحد من تأثير ذلك على النشاط الفالحي.

املبدئية  املواقف  وكذا  امللكية،  السامية  توجيهات  مع  وانسجاما 
لحزبنا حزب التقدم واالشتراكية، نولي في فريق التقدم الديمقراطي 
وانعكاسها  املطرية  التساقطات  تأخر  ظاهرة  ملوضوع  بالغا  اهتماما 
السلبي على قطاع الفالحة، وتربية املاشية، وظروف الحياة اليومية 
لساكنة العالم القروي، وخاصة باملناطق البورية والجبلية املعزولة، 
وكذا تأثيرها على توفر املياه واألمن املائي لبالدنا، وما يطرحه ذلك من 

تحديات سائر مختلف الفاعلين واملعنيين.

ونؤكد على ضرورة بلورة وتنفيذ املخططات االستعجالية الالزمة، 
قصد دعم أنشطة اإلنتاج الفالحي ملختلف أصنافها، وتوفير العالف 
باملناطق  االقتصادي  الحياة  لتنشيط  الضرورية  التدابير  كل  واتخاذ 
القروية، ومن بينها إعفاء الديون املرتبطة بالزراعات الخريفية، والسيما 
صغار الفالحين الذين ال يشملهم التأمين واستهدافهم بشكل مباشر، 
تجنبا لكل املضاربات التي تحول دون استفادتهم من الدعم من خالل 
تفعيل الحكامة، عالوة على اتخاذ التدابير الناجعة لتوفير فرص الشغل 
وبالتالي  واملتكامل،  الشمولي  إطارها  ضمن  القروية  التنمية  إطار  في 
استباق موجة الهجرة القروية التي سبق وأن عرفتها بالدنا في السنوات 
الجافة سابقا، كما ندعو إلى توفير الحماية الالزمة للفالحين واملزاولين 
وإحاطته  الفالحي  التأمين  نظام  تفعيل  عبر  املاشية،  تربية  ألنشطة 
بكل ضمانات الشفافية والفعالية، عالوة على اعتماد مقاربة...، شكرا 

السيد الرئيس، والسالم عليكم وحرمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب. الكلمة للمجموعة 
النيابية لتحالف الوسط في حدود دقيقتين، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددةعسل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

كنشكر السيد رئيس الحكومة بهاذ 5 د املاليير إن شاء هللا باش تبدى 
إلغاثة هاذ الفالحة ومواجهة أثر الجفاف، السيد الرئيس اليوم السدود 
فيهم %50 ديال املاء، اليوم نطلب من الحكومة باإلسراع باش يطلقوا 
لنا املاء، اليوم في الغرب، الغرب خاصو املاء وحنا عندنا سدود، وحنا 
اآلن محتاجين للماء، كذلك ثمن املاء غالي السيد الرئيس، نطلب إعفاء 
الفالح من هذه السنة، ألن املاء غالي كثيرا، إيال م�ضى حتى خلص هاذ 

العام املاء مع هاذ كثرة السقا راه غادي يخسر.

كذلك كنعرفو السيد رئيس الحكومة بأن الفالح تقريبا 80 % ديال 

الفالحا األرا�ضي ديالها مرهونة عند القرض الفالحي وعند البنوك.

السيد الرئيس، كذلك لنحترم أنفسنا، هاذ الشعب خاص يكون 
اليوم اإلدارة  الذاتي، أوال الحبوب والزيوت والسكر،  عندو االكتفاء 
املغربية فوتت األرا�ضي ب 1000 درهم للخواص، واليوم كتعطي 6000 
درهم للفالح باش يعمل قصب السكر، ...، وهذا مشكل كبير، كرات 
األرض ب 1000 درهم، واليوم كتعطي للفالح 6000 درهم باش يدير 

قصب السكر.

كذلك السيد الرئيس، اليوم كنعيشو آثار الجفاف، وقلتها قبيلة 
السيد الرئيس ذكرتي لنا اآلية القرآنية » وأن لو استقاموا على الطريقة 

ألسقيناهم ماء غدقا ... » صدق هللا العظيم.

هاذ آثار الجفاف السيد الرئيس، وأنت كتعرف أكثر مني، يعالج إال 
بالزكاة، ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال بأنه حبس الزكاة، حبس 
املاء، كذلك السيد الرئيس اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة 
كاملة، ولهذا جاء الوقت كيفما عملنا البنوك اإلسالمية، ونجحنا فيها...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة 
للجواب على التعقيبات فيما تبقى من التوقيت، السيد الرئيس نقطة 

نظام؟ تفضل السيد الرئيس قبل ما يبدا السيد رئيس الحكومة.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنو،درئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)دنقطلدنظامد(:

فةسيددفة1ئيس،

وصلنا أنه أثناء التعقيب ديال فريق العدالة والتنمية وقع واحد 
البث  ألن  االعتبار  بعين  تأخذوا  أن  أرجو  األولى،  القناة  في  االنقطاع 
مباشر، وفي هديك وقع واحد املقطع من التدخل ديالنا ما تبثش جابو 

�ضي إشهار فاملرجو...، هاذ ال�ضي اللي عطى هللا، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

السيد وزير االتصال ها هو معانا ها هو كيسمع، تفضل السيد 
الرئيس.

فةسيددعبددفإلةهدفبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

أ ال�ضي بووانو إيال خذاو لينا غير �ضي دقائق د اإلشهار �ضي باس ما 
كاين.

كانت  كلها  اإلخوان  ديال  التدخالت  هلل  الحمد  الرئيس  السيد 
إيجابية.

أوال الحكومة ما كانتش كتنتاظر وما عمالتش تدخل استعجالي، 
الحكومة متبعة هاذ ال�ضي نهار بنهار، وما�ضي هاذي 4 أشهر باش بدا 
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جيدين،  كانا  نونبر  وشهر  أكتوبر  شهر  املحترم،  النائب  األخ  املشكل 
وتفاءلنا، مع األسف الشديد دجنبر ويناير هما اللي خاب شوية األمل 
ديالنا فيهم، وجاللة امللك متبع معنا هاذ ال�ضي، والحكومة متبعة هاذ 
امللك  االستسقاء؟ جاللة  كتعرفوا عالش جات صالة  وكلكم  ال�ضي، 
أعطى األمر ديالو املرة األولى واملرة الثانية باش تكون صالة االستسقاء 
بالحضور ديال األمير موالي الحسن املرة األولى والحضور ديال موالي 
الحسن ولالخديجة املرة الثانية، وإن شاء هللا ربي ما غيخيبناش وما 
الرحمن  هللا  شاء  إن  معانا  خرجوا  اللي  الشرفاء  هادوك  خيخيبش 
الرحيم، وهاذ ال�ضي هذا علمي أنا كنستغرب لهاذ العلماء اللي جاو حتى 
اآلخر الزمان، وبداو كيعرفوا أكثر من هللا اللي خلق هاذ الكون، هاذ ال�ضي 
علمي، ولكن كذلك هو أقدار من هللا، والسنة املاضية اإلخوان في هاذ 
الوقت، راه كنا كنشكيو من الفيضانات، وفي املناطق الجنوبية ملي 
مشينا األربعين ديال ال�ضي عبد هللا باها رحمه هللا، قالوا لي الناس ال�ضي 
عبد اإلله هذه 80 عام هاذ األمطار اللي طاحت هاذ العام ما طاحت 
عندنا، وقالوا لي إن شاء هللا الرحمن الرحيم الكأل ديال داك املناطق، 
ديال 4 و 5 سنوات موجود، واآلن الحمد هلل باقي اآلثار ديال السنة 
املاضية كاين، وباقي الناس الحمد هلل عندهم التبن، وعندهم العلف، 
ولكن طبيعي ملي اإلنسان كيخاف كيحتاط وكيرد البال، وكيشد ذاك 
ال�ضي اللي عندو، والحكومة رغم ذلك هي قامت بالواجب ديالها، وطبعا 
ألنه هذا جاللة امللك بقينا كنتاظرو اإلشارة ديالو من طبيعة الحال 
اللي جات في الوقت املناسب، ألنه ما خاصناش كذلك الشعب ديالنا 
نبداو نخلعوه ونفزعوه، خاصنا الشعب ديالنا يبقى كيشعر باألمور على 
قدرها وعلى حاجاتها، وحنا كنا مستعدين السيد الوزير دخل معايا 
في اتصال والتشاور في املوضوع منذ يعني أكثر من شهر وحنا كنتافقوا 
كيفاش غنديرو إلخ ، وراه الحجم ديال املال اللي خصصنا لهاذ ال�ضي 
حوالي 500 مليار ديال السنتيم لتجاوز هاذ املرحلة راها ما�ضي حاجة 
سهلة اإلخوان الكرام، إذن فنكن الحمد هلل يعني مطمئنين إن شاء هللا 

الرحمن الرحيم ما غادي يكون غير الخير.

أرنا دابا املجهودات اللي تبذالت مجهودات جبارة، أوال وقبل كل �ضيء 
قررنا باش إن شاء هللا الرحمن الرحيم نبيعو الشعير ب2 ديال الدراهم، 
ونوفرو درهم لكل كيلوغرام وكنعرفو...، ولكن دابا ال تقياد ال والو، اللي 
جاء خاصو يلقى الشعير ويديه، ولهذا أنا كنقول للفالحا وتنقول للناس 
اللي تيخصهم يساندهم اللي عندهم الثقافة، أنه إيال شافو الشعير في 
�ضي بالصه اللي خاصها يكون في 72 نقطة ما كاينش يتصلوا باإلدارة 
املركزية، وكذلك الناس اللي في املناطق البعيدة، حنا اللي غادي نتكلفو 
باملصاريف النقل ديالهم، باش هذوك الناس حتى هما يوصلهم الشعير 
ال�ضي عبد  اللي كاين واحد املشكل  الدراهم، غادي تقول  ب2 ديال 
االله، وهاذ املشكل هو املشكل العويص اللي عندنا في املغرب، واش هاذ 
ال�ضي غادي يوصل للجميع؟ وهذا هو املشكل ديالنا، متافقين، هذا هو 
املشكل ديالنا دايما ملي كنعملو البرامج راه قلتها ليكم، وهذا هو السبب 
التماسيح، قلت لكم كنديروا برامج  الكلمة  النهار جبدنا  باش واحد 

ديال السكن، ما�ضي أنا، الحكومات السابقة كافية باش ما يبقاش حتى 
�ضي واحد ساكن في �ضي براكة، ولكن كنلقاو البراريك دائما، فين مشاو 
هدواك املساكن اللي بنينا؟ هللا أعلم، أنا غنقول ليكم ألن التمساح 
كيجي كيخطف الفريسة وكيهرب وسير قلب عليه داك الساعات، هذا 
راه حنا غادي نبذلو فيه مجهود هاذ العام إن شاء هللا الرحمن الرحيم 
أكثر من السنوات املاضية، ألنه حنايا مشغولين جد، جد مشغولين، 
مع ذيك املرأة املسكينة اللي عندها 2 ديال النعجات و2 املعزات وال3 
وبقيرة وال 2، جد جد مشغولين مع الفالح الصغير، هذاك مع األسف 
الشديد ربما ما�ضي هو في مختلف املجاالت باقي ما استطعناش نوصلو 

االستهداف املطلوب.

أنا كنعتقد ملي كنكون تنتكلم معكم، يعني كاين �ضي أشياء كنقولها 
ما كنشعرش بالصدى ديالها، أنا ال�ضي عزيز قبل ما نكون أنا رئيس 
حكومة، ياهلل كنت نائب برملاني تنتكلم معه كنقولو ال�ضي عزيز راه كاين 
السرقة ديال األبقار، وديال..، قال لي ال�ضي عبد اإلله غادي نديرو كل 
البقرة غادي نديرلها une.puce باش نعرفوها فين غادي تم�ضي، ملي 
قال لي هاذ ال�ضي قلت مع را�ضي واش هاذ وزير الفالحة كيتكلم باملعقول، 
وال غير كي...، ملي جاء عندي وقال لي صحيح راه وصلنا لهاذ النتيجة، ال 
أخفيكم كان خاصكم تصفقوا على السيد وزير الفالحة، ألنه ليس من 
السهل اليوم 1،8 مليون ديال األبقار يعني اللي ديرنا ليهم، وأنا ضحكت 
مع السيد الوزير الداخلية قتلو ما يمكنش بعد اليوم تقول لينا كاين 
�ضي واحد ما عندوش la carte national ما دام الحمد هلل درنا لألبقار 
البرنامج كان فيه  إذن حنايا  إيوا وحدة وحدة،   ،la carte national
الشعير بثمن مناسب، البرنامج كان فيه اإليصال ديال الشعير، ديال 
األعالف، البرنامج كان فيه التوريد ديال املوا�ضي، كان فيه برنامج ديال 
املياه ديال املاء الشروب، كان فيه واحد العدد ديال اإلجراءات كلها، 
وكان فيه كذلك الحمد هلل امللوك ديالنا عندهم نظرة استباقية، وكانت 
السياسة ديال الحسن الثاني رحمه هللا، السدود اللي اليوم كتوفر 
املغرب، واسمحوا ليا اإلخوان ما�ضي %50، هاذ اإلخوان ديال اليسار 
عودوا تفاءلوا غير �ضي شوية معنا، قولوا غير األرقام راه %63 في السدود 
الفالحية الحمد هلل اليوم، عاد تجي واش هنايا ليسار ربما يكون كذلك 
اليسار لهاذ الجهة، يسار، يسار، ولكن مادام الحمد هلل كل �ضي كيدعي 

هللا ما يكون غير الخير إن شاء هللا الرحمن الرحيم.

كذلك ال�ضي طاهر هاديك »الدرك« اللي قلت ليا أنا ما كانش في 
بالي، السيد وزير الفالحة قال ليا راه هادي ألف هكتار ديال الدرك ديال 
الهندية اللي صابها �ضي مرض، وجاو لعندكم الناس ديال وزارة الفالحة 
واتفقوا معكم وغادي يحيدوها وغادي يديروا وحدة أخرى ما�ضي عامة في 
املغرب، إذن ما عندنا عالش كذلك تخلع املواطنين على الهندية ديالهم، 
راه ما يكون غير الخير إن شاء هللا الرحمن الرحيم، فهمتني، وثم واحد 
األخ قال ليك أودي تيخصنا نعلمو الناس يصطادوا السمكة أحسن ما 
نعطيوهم السمكة ياخذها، أنا غنقول لك األخ الكريم، البادية ديالنا 
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محتاجة ل2 حوايج، نعطيوهم السمكة، ونعلموهم يصيدوا السمكة، 
كيستحقوا صراحة، خليونا نكونو واضحين اإلخوان مع ريوسنا، حنا 
الناس ديال املدن بصفة عامة، األطر، النخبة، األقوياء في هاذ البالد 
البادية  ديال  الناس  نكونو واضحين وصرحاء،  خذاو حقهم، خليونا 
هملناهم، هملناهم ألنهم هما قانعين وما كيعرفوش يديروا اإلضراب عن 
الطعام، ما تيعرفوش يديروا املسيرات، ما كيعرفوش يديروا االحتجاج، 
واخا، أنا اللي باغي نقول لكم، خاصنا نلتافتو للبادية، وخاصنا نساعدو 
لهنايا إيال كذكروا اإلخوان قلت لكم خاصنا  البادية وأنا ملي جيت 
نديروا الدعم املباشر لألسر، وناضت ليا القيومية، �ضي قالك هذا ريع، 
�ضي قال لك كيف غادي تدير لهم باش توصل لهم، ال، أسيدي، الحمد 
هلل اليوم مادام غنوصلوا لكل�ضي اللي عندو 5 ديال األبقار 1000 درهم 
أ ال�ضي عزيز، إذن ال هاذ الحكومة وال الحكومة جايا اللي غادية تجي 
شكون ما كان فيها، راه مساعدة الناس اللي ما عندهمش اإلمكانيات 
ممكنة، واليوم إيال أعطينا الفالحين الصغار في املغرب واحد املساعدة 
شهرية واخا ما يكونش الجفاف راه ما�ضي حرام فيهم، راها مطلوبة ألن 
هاديك الطريقة باش كنديروا شوية ديال العدل في البالد وبالعدل 
باش كينزل هللا املطر، بالعدل باش كيجيب هللا الرحمة ديالو، فهمتي 
، وبغيت نبشر اإلخوان أنه التوزيع ديال هاذ...، وهاذ املشروع ديال 

ّ
وال ال

الدعم املباشر عنداكم تعتاقدو أنني طلقت منو، احنا في هاذ القضية 
هاذي فهمتي كنتعاركوا حنا واللي على بالكم وكل حاجة في وقتها إن شاء 

هللا الرحمن الرحيم.

أما القضية ديال الشعير أ ال�ضي مضيان خليوني ساكت، هاذ ال�ضي 
كان كيقت�ضي تبقاو معنا في املعركة، قبايلة ما درتش واحد اإلشارة 
اإلخوان ديال األحرار، اللي قال ليك أودي هاذ ال�ضي اللي تيدار حنا 
ساهمنا فيه، ساهمتيو فيه وتستحقون التنويه على املساهمة ديالكم، 
ما يمكن ليا إال نقول لكم هللا يجازيكم بخير، هاذ الحكومة حتى واحد 
ما يمكن لو يدعي أن األمور اإليجابية هو اللي دارها بوحدو، تجمعنا فيها 
كاملين، تعاونا فيها كاملين وهللا سبحانه وتعالى رزقنا التوفيق ديالو، 
ومازلنا نرجو ربنا أن يزيدنا من توفيقه إن شاء هللا الرحمن الرحيم، 
وقال ليك األخ هللا هو اللي قد بينا في البادية، كي شتي حنا نقدو بريوسنا 
في املدينة أ ال�ضي طاهر، شوف راه هللا هو اللي يقد بكم في البادية، وهللا 
اللي يقد بينا إن شاء هللا الرحمن الرحيم في املدينة، حنا نطلب هللا 
مرة أخرى وأنا فيا واحد القضية، في الحكومة كنطلب هللا في املجلس 
ديال الحكومة باش يجيب هللا املطر هاذ العام ارتبكات �ضي شوية داك 
الدعوة ديالي، أنا دابا كنطلب هللا في البرملان باش ينزل علينا األمطار إن 

شاء هللا الرحمن الرحيم، ويرحمنا بفضله الواسع.

تبدا  باش  الشعايرية  ديال  سياسة  عندهاش  ما  الحكومة  وأما 
اللي عندها كتخرجها، ألنه  الحاجة  الدير االحتكار وتخبي داك �ضي، 
حنا غير خدامين، خدامين في هاذ البالد مع الشعب ديالنا، الهم ديالنا 
هو املواطن يكون بخير وعلى خير، يكون في أحسن األحوال ديالو تحت 

القيادة ديال جاللة امللك، وهللا سبحانه وتعالى إن شاء هللا ما غيتخالش 
علينا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

 ننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واملتعلق بباقي األسئلة، ونستهلها بسؤال 
أزمة شركة السامير تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيدات والسادة النواب، فليتفضل أحد...، شكون؟ األخت 

منية؟ غادي تتدخل مرة واحدة أ األخت منية وال.

فةمائبلدفةسيدةدنميلدغوالم:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسيدةدجفةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

موضوع أزمة شركة ال سامير أسال الكثير من املداد هادي تقريبا 
الفريق  في  اختارينا  حنا  كثيرة،  تطورات  وعرف  شهور   7 من  أزيد 
االستقاللي أننا نوضعو هاذ السؤال ألنه بغينا نعرفو آخر التطورات 
ديال هاذ امللف، آخر املستجدات ديالو، ومن خاللنا كذلك يعرف الرأي 
آخر التطورات، ألنه هاذ امللف كيكت�ضي أهمية بالغة بالنظر إلى أهمية 
الشركة والطابع االستراتيجي الذي يكتسيه القطاع، وعالقته باألمن 
الطاقي للملكة أو جزء من األمن الطاقي باش نكونو موضوعيين أكثر، 
إذن شركة من هاذ الحجم وأزمة من هاذ الحجم البد أن لها تأثيرات 
األمن  على  والتأثير  االقتصادي  التأثير  مستويات،  عدة  ولها  متعددة 
الطاقي نسائل الحكومة هل لديها تقييم لألثر االقتصادي، هاذي شركة 
كانت كتساهم بأكثر من 3 د املليار درهم كقيمة مضافة، وكتخلص 374 
مليون درهم ديال األجور سنويا، هادي شركة عندها اليوم ديون تتفوق 
40 مليار ديال الدرهم، فيها 11 مليار ديال الجمارك، فيها 7 د املليار ديال 
les fournisseurs ديالها، فيها مجموعة ديال األمور، هادي شركة كانت 
عندها أسهم في البورصة ووقفات سحبات األسهم ديالها من البورصة، 
واش عندو هاذ ال�ضي تأثير على الرسملة ديال البورصة وعلى السوق 

املالية.

إذا بغينا نعرفو السيد رئيس الحكومة أشنو هو التأثير االقتصادي 
ديال هاذ األزمة على املستوى االقتصادي ؟ كذلك مشكل املخزون 
العام  الرأي  نذكروا  نبغيو  تدابير،  فيه  درتو  انتما  واللي  االستراتيجي 

بالتدابير اللي قمتم بها في هاذ اإلطار.
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على املستوى االجتماعي كذلك هادي شركة تشغل ما يفوق ألف 
مستخدم بشكل مباشر و5000 بشكل غير مباشر، صحيح هاذ الناس 
إلى حدود اليوم مازال كيتوصلوا باألجور ديالهم، ولكن راه الناس يديهم 
على قلبهم، كل شهر تيقولوا يمكن هاذ الشهر ما نتوصلوش باألجور 
ديالنا، اقتصاد املحمدية تقريبا كل يدور في فلك هذه الشركة، أكثر من 
الربع ديال األسر عايشة وفاتحة بيوتها من هاذ الصناعة، ما يقارب 200 
شركة صغيرة ومتوسطة تشتغل في إطار االندماج الصناعي اللي يحيط 

بهذه الشركة، إذن ما مصير هذه الشرائح؟

نبغيو السيد رئيس الحكومة تعطيو تطمينات لهاذ الناس وتقولوا لهم 
آشنو مصيرهم إيال هاذ ال�ضي توقف وتسدات بشكل نهائي هاذ الشركة 
وما تعادش اإلنتاج ديالها؟ بغينا نعرفو شنو هي السيناريوهات اللي انتما 

موجدين لهاذ األمر ألنه فعال كيكشل أهمية بالنسبة للمغاربة...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائبة انتهى التوقيت، شكرا السيدة منية، السيد 
الرئيس.

فةسيددعبددفإلةهدفبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

هللا يخليكم، هاذ الشركة هاذي تنقولها وتنعاودها وقعنا فيها في خطأ 
من نهار األول منين خوصصناها، وضعنا واحد الشركة بحال هادي في 
يد إنسان أجنبي اللي كان كيظهر مزيان، هاذ ال�ضي اللي تيكون دايما في 
األول، من بعد التسيير ديالو بدا كيظهر بأنه ما�ضي في املستوى املطلوب، 
ولكن كنا تحت هاذ الضغط اللي كتقولوا، العمال واملستخدمين يمكن 
أكثر من 1000، 1200 أو أكثر، كذلك التموين ديال السوق باملحروقات، 
التخزين على واحد املدى معين، كانت مكلفة بواحد العدد ديال األمور، 
للفلوس  محتاجين  يكونوا  ملي  لنا  تيقولوا  كان  بالغات،  راه  واليني 
غتعطيونا الفلوس، وال غادي نوقفوا الشركة، وحنايا بطبيعة الحال 
تحت الضغط والشعور بأنه..، واحد الوقت بلغ السيل الزبى، أوال وقبل 
الليسانس  ديال  الهيدروكاربورات  ديال  التحرير  الحمد هلل  �ضيء  كل 
وديال البترول وديال املازوط وديال الفيول إلخ، يعني هذ التحرير هذا 

ساهم باش ضغط هاذ الشركة ما يبقاش قوي.

ثانيا، ما اتخذنا هاذ القرار حتى تشاورنا مع املوزعين، وتشاورنا 
مع الناس اللي كيشتاغلوا قلنا لهم واش في حالة ما إذا اتخذنا هاذ 
القرار انتما قادرين باش تمولوا السوق؟ قالوا لينا قادرين باش نمولوا 
تنبغيش  ما  صراحة  وبكل  عندها،  الوطنية  الكرامة  حتى  السوق، 
نقول دايما كل �ضي، ما يمكنشك قرار استراتيجي بحال هذا نتاخذوه 
بواحدنا، هذا قرار استراتيجي تخاذ على مستوى، ألنه الكرامة ديال 
املغرب، غنبقاو تابعين االبتزاز حتى لفوقاش؟ 45 مليار ديال الدرهم، 
في واحد املؤسسة اللي السيد النهار األول ما اعطاش فيها ما وصلش 
فيها 4 املليار ديال الدرهم، لم يبق من املعقول، كان من الضروري أن 

نوقف هذه الشركة، وأوقفنها، وملا أوقفنها كاين املشاكل املترتبة عليها، 
كل هاذ املشاكل خذات لها الحكومة االحتياطات لحد اآلن، بطبيعة 
الحال املستقبل بيدي هللا، ولكن لحد اآلن باقيين العمال كيتخلصوا، 
اإلجراءات القانونية تابعة الطريق ديالها بيننا وبينه، محاولة التفاهم 
تابعة الطريق ديالها، كنتمناو هللا سبحان وتعالى نلقاو �ضي حل، ما 
لقيناش راه الحكومة متحملة املسؤولية ديالها كاملة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  املوالي  السؤال  الرئيس،  السيد  شكرا 
حول توصيات املناظرة الوطنية للجبايات، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددرشيددفةعبدي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

في إطار ورش اإلصالح الضريبي املفتوح من قبل حكومتكم، نسائلكم 
املناظرة  توصيات  بتفعيل  يرتبط  فيما  املتبعة  العامة  السياسة  عن 

الوطنية للجبايات؟

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الرئيس.

فةسيددعبددفإلةهدفبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

وقفناش  ما  راه  حنا  القضية،  بواحد  ذكرني  العدل  وزير  السيد 
كتعطي  بقات  اللي  التسهيالت  وقفنا  حنا  الشركة،  الحال  بطبيعة 
األبناك حتى وصلت غير البنك الشعبي على حساب العلم اللي عندي 
8 املليار ديال الدرهم اللي كيتسال، تصوروا واحد البنك عاطي 800 
مليار ديال السنتيم لواحد الشركة، أما الجمارك كتسال 13 مليار ديال 

الدرهم بال ما نهضرو على الضرائب، و�ضي آخر.

فيما يخص السؤال الحالي، السيد الرئيس لقد تم ترتيب وتصنيف 
توصيات املناظرة الوطنية للجبايات حسب قابلية التنزيل على األمد 

القريب واملتوسط والبعيد، ويتعلق األمر بما يلي:

تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج االقتصادي بإقرار نظام 
جبائي يتالءم و مستوى ربح املقاوالت، بالنسبة للضريبة على الشركات 
دابا اللي كيبرح أقل من 30 مليون كيخلص غير 10 %، ربحتي 30 مليون 

تخلص 30 ألف درهم، واللي كيربح بين 60 و 30 كيتخلص 20 % إلخ.

السلع  املطبقة على  املضافة  القيمة  الضريبة على  إرجاع  تعميم 
التجهيزية، هذا دابا صافي ما بقاش فيه مشكل، راه حنا شرحناه.

إحداث نظام خاص يمكن الصناعة الغذائية من خصم الضريبة 
على القيمة املضافة على مدخالتها الفالحية.
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الرفع من مدة التقادم من 4 إلى 10 سنوات بالنسبة للملزمين الذين 
يتنصلون من واجتبهم، دابا اللي دار la déclaration ديالو وراجعناه، 
كنراجعوه على 4 سنين، اللي ما درهاش كنراجعوه على 10 سنين، هو 

يتحمل مسؤوليته.

تحديد مبلغ التكاليف القابلة للخصم الذي يتم تسديده نقدا عن 
كل يوم وعن كل مورد، وعن كل شهر.

فعلية  لعمليات  النفقات  إثبات  أوراق  مطابقة  على  التنصيص 
الناس  بعض  كيوليوا  املرات  بعض  ألنه  والخدمات،  السلع  لتسليم 
 des تيديروا بعض اإلجراءات اللي فيها واحد التهرب الضريبي، كيجيبوا

factures.qui.ne.sont.pas.juste وإلخ.

وتبسيط  اإلصالح  طريق  عن  لإلدارة  التقديرية  السلطة  تأطير 
املسطرة الطعون أمام اللجان املحلية واللجنة الوطنية.

مالءمة الغرامات املطبقة مع طبيعة األخطاء املرتكبة من خالل 
في حالة  الجزاءات  الغش، وتخفيف  فرض عقوبات أشد على حالة 

املخالفة التي ال تكت�ضي خطورة كبيرة.

تحسين جودة الخدمات املقدمة للملزمين عن طريق تعميم اإلقرار 
واألداء بالطريقة اإللكترونية.

إحداث مسطرة خاصة بإمكانية إيداع إقرارات تصحيحية تداركا 
لألخطاء، �ضي مرات كيصيفطوا للناس كيقولوا لهم أودي راه ربما درتيو 
خطأ راجعوا ذاك ال�ضي ديالكم، كيراجعوا إيال صححوا هو هداك ما 

صحوش عاد كنمشيو لألمور األخرى.

وملعالجة  وللتبليغ  املحاسبة  لحفص  املخصصة  املدة  تخفيض 
الشكايات.

بالنسبة  الدخل  مجموع  من  السنوي  باإلقرار  اإلدالء  من  اإلبراء 
للخاضعين للضريبة املتوفرين فقط على دخول مهنية محددة حسب 
نظام الربح الجزافي، وتعمل الحكومة على تنزيل ما تبقى من التوصيات 

وفق املنهجية املذكورة آنفا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب للتعقيب.

فةمائبدفةسيددرشيددفةعبديد:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

بهم  اللي جات  التوصيات  أشكركم على هذا الجواب، هادو هما 
املناظرة، إال التفعيل ديالهم كيبقى بين قوسين، تكلمتوا على الفزع 
اللي كيعيشوا عليه املغاربة ملي كيتكلموا على الجفاف، وهذا أمر إلهي، 
كيقبلوه املسلمين، كيقبلوه املغاربة، ولكن ملي كنتكلمو على الفزع اللي 

املغربية، كل سنة ملي كيجي  واملقاولة  النسيج االقتصادي  كيعرفوا 
للبرملان، هذا أمر كيخص غير الحكومة، ليس  مشروع قانون املالية 
هناك تسلسل في طريقة التفكير ديال اإلجراءات اللي كتقوموا بها فيما 
يخص مجال الجبايات، أهدرتم الفرصة، وأخلفتم املوعد، في حين كان 
املغاربة كلهم كينتاظروا، والنسيج االقتصادي، واملقاوالت على أنكم 
غتجيبوا لنا واحد املنظومة متكاملة حول الجباية، إال أنكم كل سنة 
كتجيبوا لنا إجراءات بالتقسيط، كل مرة كتجيبوا لنا واحد الجزء 
وجعلتوا املقاولة املغربية كتعيش في واحد الضبابية، وجعلتوا رأس 
املال املغربي كيعيش في نوع من الخوف، وكتعرفوا بأنه رأس املال هو 
جبان، إذن خاص توفروا لو األمن واالستقرار وبعد النظر هذا من جهة.

وهاذ  الضريبي،  التوازن  عن  تكلمت  للمناظرة  بالنسبة  كذلك 
 2011 بعد  ومن   2011 قبل  املقاربة،  واحد  غنعطيكم  هذا  التوازن 
ملي توليتو انتما تسيير هذه الحكومة، قبل 2011 كان عندنا عائدات 
الضريبة من االستهالك تفوق عائدات الضريبة من العمل ومن رأس 
املال، إذن نعطيكم رقم قبل 2011 العائدات الضريبية من االستهالك 
TIC الضريبة على االستهالك الداخلي، والضريبة على القيمة املضافة 
كانت 72 مليار درهم، والضريبة على االستهالك كانت 70 مليار ديال 
الدرهم، اليوم في 2014، 76 مليار د الدرهم الضريبة على االستهالك 
و 77 مليار الدرهم، تعكست ولينا اليوم استهدفنا املقاولة، في حين أننا 
اليوم كنعيشوا في واحد املحيط ديال التنافسية وكنحاولو نطمحو على 
أننا نحسنو اإلنتاج الوطني ديالنا ونحققو نسبة النمو اللي هي مهمة، 
حنا اليوم جينا للمقاولة اللي هي املحرك األسا�ضي ديال هاذ العملية 
وضربناها، ما يمكنش لكم تحلوا هاذ املشاكل اللي كنتخبطو فيها اليوم، 
املشكل ديال العمل، انتما فشلتوا في مسألة التوظيف اللي هو مؤهل 
أنه يوظف اليوم هو القطاع الخاص، ما عطيتوهش من اإلمكانيات 
باش يوظف، اإلجراءات اللي جات بها املناظرة خدمتوا بها في أجزاء 
اللي كتواملكم، ولكن ما هياش كاملة وشاملة باش يمكن لنا نحققوا 
املراد تحقيقه، ألنه ملي كانت املناظرة كانوا فيها مجموعة من الفرقاء، 
وتكلموا على بزاف د األمور اللي متداخلة ما يمكنش لنا نقسموها، 
وأنتم اللي وقع أنكم قسمتوها وجبتوها بتقسيط، كل مرة كتجيبوا لنا 
واحد اإلجراء واملقاولة ما يمكنش لها تقبل هاذ النوع من التصرف ألنها 
ما كتبغيش تدخل في هاذ املغامرة، أكثر من ذلك، الثقة، عامل الثقة 
اللي كيخصوا يتبنى بين النسيج االقتصادي املقاولة والحكومة وجميع 
األطراف، هذا أنتم النهار األول قستوه نهار اللي جيتو وقستو الحسابات 
الخاصة ديال املقاولين وديال الشركات وخديتو منهم االقساط ديال 

الضريبة هذيك الثقة ما بقاتش...

فةسيددفة1ئيس:

شكر السيد النائب، انتهى التوقيت. الكلمة للسيد رئيس الحكومة 
في ما تبقى من التوقيت زائد 18 ثانية التي خصصت إلضافة الجواب 
رئيس  السيد  تفضل  بالسامير،  يتعلق  فيما  االستقاللي  الفريق  على 
الحكومة املحترمة، ال كنزيدك 18 ثانية على داك ال�ضي للي خصصتيه 

من الجزء، ديك اإلضافة.
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فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

فةسيددفة1ئيس،

أنا كنتأسف ألنه إيال كان �ضي جهة اللي اتهمت أنني من اللي جيت 
وأنا كنحاول ندفعها باش تم�ضي في االتجاه اإليجابي هي املقاولة، حتى 
املقاولة وبين عموم املواطنين، والحقيقة أن  بين  أنني ال أعدل  قيل 
السبب في كوني كنحاول نشجع املقاولة ألن كنعرف املقاولة هي يعني 
الدافع األسا�ضي ديال االستثمار وديال اإلنتاج وديال التشغيل ديال 
كل �ضي، واإلجرءات ديالنا واضحة في هذا في هدا املجال، ويكفي غير 
 buttoir داك ال�ضي اللي ذكرنا به من نقص للضرائب إلى %30 من
اللي رديناه للمقاوالت من واحد العدد ديال األمور، ولكن كذلك نبغي 
نقول للسيد النائب املحترم أن املقاوالت خصهم كذلك يبذلوا واحد 
املجهود باش يصححوا الوضع ديالهم الضريبي، كاين الناس كيأديوا 
الضرائب للي عليهم مزيان، طريقة مشرفة، وكاين الناس مكيعملوش 
هاد ال�ضي بالشكل املطلوب، وهاد الناس هادو ما كاينش التقدم من 
خالل التغا�ضي عنهم، ولكن حنا مابغيناش نغفلو الناس، هداك ال�ضي 
اللي قال ديال الفلوس اللي مشينا كناخذوا في األول من األبناك، هديك 
واحد العملية اللي تدارت في البداية 2012 وقفت بيدي في وجهها بكامل 
ما أوتيت من القوة، وتوقف داك ال�ضي قانونيا، وما�ضي حنا اللي عملناه 
كان في الحكومات السابقة، وكل اإلجرءات اللي خصها تتعمل باش 
يخدموا  باش  للضريبة  الخاضعين  نشجعو  وباش  املقاوالت  نشجعو 
نعملوها،  يكونوا...، غادي  ويكونوا محامين،  أطباء،  ويكونوا  وينتجوا 
ولكن في املقابل كيخص املواطن يفهم بلي األداء ديال الضريبة واجب 
وطني، وبلي بدون أداء واجب الضريبة ما غنلقاو ال باش نحافظو على 
األمن، ال باش نبنيوا املدارس، ال باش نبنيوا املستشفيات، األداء ديال 
الضرائب في الدول األخرى كيتعتابر شرف، خصو يرجع لو املكانة ديالو، 
وما يبقاش اإلنسان كيتخيل بلي غادي تقدم البالد إيال تجاوزنا على 

الضرائب هذا غير معقول.

فةسيددرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشتراكي فيما يتعلق بالسؤال 
تعثر نظام املساعدة الطبية، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددرشيددحلوني:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونل،

نظام املساعدة الطبية »راميد« يشكل مشروعا وطنيا واجتماعيا 
رئيس  السيد  نسائلكم  املشاكل،  من  مجموعة  تعترضه  لكن  مهما، 
لديمومة  الجوهرية  اإلختالالت  مواجهة  يمكنكم  كيف  الحكومة، 

واستمرار هذا النظام؟ شكرا.

فةسيددرئيس:

السيد الرئيس.

فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

فةسيددفة1ئيس،

جاللة امللك أعطى حفظه هللا انطالقة تعميم هذا النظام في 13 
مارس، يعني بقينا من 2000 إلى 2012 وحنا في أزيالل، في 2013 سيدنا 
أعطى األمر ديالو باش في 2012 باش يتعمم على املغرب كامل، طبعا 
ديال  مليون  واصالش  ما  فيه  كانت  اللي  هكذا  فحال  النظام  واحد 
الساكنة اللي كيتعمم على حوالي 9 ديال املليون ديال الساكنة، هذا ما 
يمكنش هذا النظام منطقيا أن غادي يكون يعني مثالي من أول يوم، ومع 
ذلك فاق عدد املسجلين إلى حدود 18 دجنبر 2015 9.2 مليون مستفيد 
يهم 3.47 مليون أسرة بمعدل يتجاوز 113 % من الساكنة املستهدفة، 

فيما يخص التكفل الطبي فقد بلغ إلى نهاية شهر شتنبر 2015 ما يلي:

-. الخدمات االستعجالية، اللي مشات بالراميد مليون و 15ألف 
و362 خدمة؛ الفحوصات الخارجية املتخصصة مليون و636 ألف 

و441 فحص؛

-. التشخيصات الخارجية، 5 مليون 530 ألف 657 فحص؛

الحاالت االستشفائية، التكفل ب 629 ألف و737. .-

بالنسبة لألمراض املزمنة واملكلفة، تم التكفل بمليون و268  .-
ألف و960 حالة تصفية دم ملر�ضى القصور الكلوي النهائي، باإلضافة 
الدموي، واملر�ضى  ارتفاع الضغط  إلى مر�ضى داء السكري، ومر�ضى 
ومر�ضى  النفسية  واألمراض  والهيموفيليا،  بالطالسيميا  املصابين 
االلتهاب الكبد الفيرو�ضي C، واملر�ضى املصابين بداء السرطان والتكفل 

الجراحي باملر�ضى املصابين بمرض اجاللة؛

وبالنسبة للتكفل بالعمليات الدقيقة والباهضة التكلفة، عرفت 
الفترة من 2012 إلى 2015 خمس عمليات لزرع الكبد، ب »الراميد«، 
ياك السيد وزير الصحة، عقل مزيان. 4 ديال العمليات لزرع الكلي، 
لزرع  عملية  الجذعية.  والخاليا  العظمي  النخاع  لزرع  العمليات   10
القلب بمراكش. ورغم كل هذه اإليجابيات يواجه »الراميد« إكراهات 
وتحديات أهمها: حكامة وتمويل هذا القطاع، وضعف البنيات التحتية 
للمستشفيات.  املرصودة  واملالية  البشرية  املوارد  وقلة  والتجهيزات، 
وستمكن التدابير التي شرعت الحكومة في تنفيذها على مستوى تعزيز 
االعتمادات  وزيادة  البشرية،  واملوارد  االستشفائية  التحتية  البنيات 

املخصصة للقطاع من التجاوز التدريجي لهذه اإلكراهات.

نتجاوز إن شاء هللا الرحمن الرحيم هذه اإلكراهات. وأريد أن أقول 
أنه مليار ديال الدرهم اللي درنا فهاد امليزانية ديال هاد العام باش نعملو 
في املستشفيات اإلقليمية كل ما تحتاج إليه، ال سكانير، ال IRM، ال 
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املسائل األخرى اللي كتحتاجها باش »الراميد« يقدر يقدم الخدمات 
ديالو..، نشكر اإلخوان ألنه اسمح لي هاد ال�ضي باش نطلع على هاد 
األرقام اللي كتعتابر عمل جبار، يجب أن تشكر عليه الحكومة ووزير 

الصحة بالخصوص.

فةسيددفة1ئيس:

السيد  تفضل  االشتراكي،  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
النائب.

فةمائبدفةسيددرشيددحلوني:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

شك1فدفةسيددرئيسدفاحكونل،

السيد رئيس الحكومة اليوم تم إعطاء االنطالقة من طرف صاحب 
امللك  جاللة  أمام  تقدمتم   2012 ف  النظام،  هذا  لتعميم  الجاللة 
السنتيم  ديال  مليار   300 النظام ب  هذا  بتمويل  الحكومة  وتعهدت 
تضامنا ما بين الدولة وما بين الجماعات املحلية واملستفيدين. هذا 
اليوم  املواطن  به.  التزمتوش  الوزير، ما  السيد  الحكومة  تعهد ديال 
بقى في حيرة أنتما كتقولوا هاد بطاقة »الراميد« غتخول لك جميع 
الفحوصات الطبية مجانا. كيم�ضي للمستشفى السيد الوزير، كنهضر 
معاك بالواقع، ال يجد شيئا. ما كنهضرش ولكن األغلبية ما كيلقاش 
وهاد ال�ضي راجع لغياب التجهيزات داخل املستشفيات. كاين األجهزة 
كتشتغل  باش  املواد  ولكن  خدامة  اللي  األجهزة  كاين  معطلة،  اللي 
ما كايناش، ألن ما التزمتوش بتمويل املستشفيات، ولهذا خلق عجز 
للمستشفيات، وعندي الدليل السيد الوزير. 2013-2014 امليزانيات 
ديال املستشفيات %0 اللي التطور ديالها %0 ثالث سنين، كيفاش 

بغيتوا هاد املستشفيات تقبل 9 د املليون بدون دعم، ما يمكنش.

السيد الوزير هذا إخالل نجم كذلك عن تراجع كبير في الخدمات 
حسب  بالفعل  ذلك  تأكد  وقد  باملستشفيات،  العمومية  الصحية 
الدراسة التي كشفت عنها املندوبية السامية للتخطيط بشأن مؤشر 
ثقة املغاربة في القطاع الصحي، فإن هذه الثقة تراجعت بأكثر من 50% 

في سنة 2015.

بطاقة  تجديد  خالل  من  كذلك  تأكدت  الحكومة  رئيس  السيد 
»الراميد، اليوم %70 ما كتجددش البطاقة ألن املواطنين اقتنعوا بأن 
هديك البطاقة ديال »الراميد« ما بقاتش كتفيدهم. اللي في الهشاشة 

ما يخلصش ديك 600 درهم اللي ما كتنفعوا بوالو.

السيد رئيس الحكومة، اسمحوا لي أن أقول لكم أن املواطن اليوم 
اليوم  خدمة.  أي  يلقى  ال  للمستشفيات  كيم�ضي  ألن  بالتذمر  يحس 
بغيناش  ما  املؤسسات.  في  الثقة  وفقدان  باإلحباط  يحس  املواطن 
نوصلوا لهاد الحالة هدي ألن إلى وصلنا لفقدان الثقة فاملؤسسات 

كنوصلوا لإلحباط.

اليوم السيد رئيس الحكومة، ما نراه اليوم ال يبشر بالخير من تعدد 
مصادر القرارات، ومن خروج العفاريت والتماسيح للعالم، والقرارات 
الال شعبية والرجوع إلى سنوات القمع، وتراجع الحريات سيؤدي حتما 

إلى زلزلة

الثقة وقد يعيد الحراك الشعبي. لكن هذه املرة في غياب ثقة كاملة.

السيد رئيس الحكومة، غياب التجهيزات الضرورية إلجراء التحاليل 
لسنة.  حتى  كتوصل  مواعيد  أمام  الكثيرين  تجعل  والفحوصات 

وبخالصة ...

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة، آخر سؤال، ما بقى 
السيد  تفضل  قليلة،  �ضي حاجة  بقات  الرئيس،  السيد  والو  عندك 

الرئيس 6 الثواني.

فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

راه  السياسية  الثقة  ينتقدوا،  ينتقدوا  بغاو  إيال  اإلخوان  غير  ال 
االنتخابات هي اللي كتبينها. 4 شتنبر ياهلل جاية، واألخرى راها دازت 

واألخرى راها في الطريق، والسالم عليكم.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بالعالم  بالنهوض  مرتبط  هو  الجلسة  هذه  في  مبرمج  سؤال  آخر 
لطرح  الرئيس  السيد  تفضل  الدستوري،  االتحاد  لفريق  القروي 

السؤال.

فالتحا د ا1يقد رئيسد بلعسال،د شاجيد فةسيدد فةمائبد
فةدستوري:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السيد رئيس الحكومة، لقد أبانت نتائج اإلحصاء األخير على أنه 
هناك انخفاض في ساكنة العالم القروي وارتفاع في حركية التمدن، لذا 
نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن ما أنتم فاعلون لضمان استقرار 
ساكنة العالم القروي، التي تعد صمام األمان بالنسبة القتصاد وأمن 

وسالمة هذا البلد؟ شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.
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فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

فةسيددفة1ئيس،

بالرغم من أن العالم القروي لم ينل بعد كل نصيبه من التنمية، 
هذا قلناه وعاودناه، فقد بذلت الدولة مجهودات كبيرة من أجل الدفع 
بعجلة التنمية بهذه املناطق، وقد قامت الحكومة بالرفع من مخصصات 
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، إضافة إلى املوارد املخصصة 
مباشرة من طرف القطاعات الحكومية املعنية. كما واصلت الحكومة 
مجهود توفير الخدمات األساسية. نسبة تزويد املاء الشروب للعالم 
القروي %94. أنا بغيت نقول لإلخوان اللي تكلموا قبيلة على الجفاف 
واش عقلتيو على الجفاف اللي كان شحال هدي والجفاف اللي كاين 
دابا، ملي كانوا الناس كيخرجوا باش يطالبوا باملاء باش يشربوا. ارتفاع 
املعدل الوطني للكهربة القروية %99، نسبة الولوج إلى الطرق لدى 
الساكنات %78، مخطط املغرب األخضر الذي ساهم في تحسين دخل 
شريحة واسعة من ساكنة القرى، الفالحة التضامنية يتم حاليا تنفيذ 
نحو 542 مشروعا فالحيا، أي حوالي %90 من املشاريع املبرمجة في أفق 
2020 بغالف قدره 14.67 مليار درهم على مساحة تتجاوز 784 ألف 
هكتار لفائدة أكثر من 771 ألف مستفيد، وقد أسفر إنجاز هذه املشاريع 

إلى غاية آواخر فبراير 2015 ما يلي:

غرس نحو 252 ألف هكتار تهم حوالي 20 سلسلة إنتاج؛ .-

-. بناء.. غرس بمعنى أنه والت فيها االشجار وكان فيها البور. بناء 
180 وحدة لتثمين املنتوج، الحليب، وال الشريحة، التنقية والتلفيف 

ومراكز جمع الحليب إلى آخره؛

-. اإلعداد الهيدرو فالحي على مساحة 75.266 هكتار، همت 
بناء وصيانة السواقي والحواجز الوقائية والخطارات واآلبار ونقط املاء؛

-. تحسين املراعي على مساحة 10.950 هكتار؛

إحداث 350 نقطة لتجميع املياه. .-

ويتم العمل حاليا على إعداد برنامج للتنمية القروية املندمجة على 
مستوى 8 أقاليم، تتضمن مناطق جبلية بني مالل، أزيالل، خنيفرة، 
الظرفية  مستوى  وعلى  والحوز،  شفشاون  تاونات،  إفران،  ميدلت، 
إمداد  تهم  الشتاء،  فصل  خالل  استعجالية  إجراءات  اتخاذ  سيتم 
املناطق املعزولة بفعل تساقط األمطار والثلوج عند االقتضاء باملواد 
الغذائية واألغطية واألدوية، باإلضافة إلى إقامة وحدات صحية متنقلة 

إلسعاف ومعالجة املر�ضى.

وبخصوص تنمية األقاليم الفقيرة، فإن املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية التي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا، تركز باألساس على األقاليم 
والجماعات الفقيرة، وفي هذا اإلطار يندرج برنامج التأهيل الترابي برسم 
الفترة 2011-2015 الذي يرمي إلى فك العزلة وتقوية البنيات األساسية 
املتعلقة ب 503 جماعة قروية تابعة ل 22 إقليم بتكلفة إجمالية تناهز 

5 ماليير درهم، هذا وسيمكن إطالق البرنامج امللكي 2016-2022 ملحاربة 
الفوارق االجتماعية واملجالية في العالم القروي، من سد الخصاص 
املسجل في البنيات التحتية والخدمات االجتماعية بهذه املناطق، وقد 
قدر الغالف املالي املخصص للبرنامج بمبلغ 50 مليار درهم، وجاي أ ال�ضي 
العسولي تتسولني آش درنا للناس ديال البادية باش يبقاو، 50 مليار 
درهم ياله، وعدد املشاريع 20.800 مشروع لفائدة 12 مليون مواطن 
الفرنسيون  24290 دوار، هذا برنامج ficelé كما يقول  يقطنون ب 
املكلف باإلشراف عليه السيد وزير الفالحة ووزير الداخلية، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الفريق ال�ضي الشاوي.

فالتحا د ا1يقد رئيسد بلعسال،د شاجيد فةسيدد فةمائبد
فةدستوري:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاحكونلدفملحتبم،

لقد أبانت نتائج اإلحصاء األخيرة عن انخفاض في ساكنة العالم 
القروي، وهاد ال�ضي اللي بغينا نعرفو األسباب، واخا هاد ال�ضي اللي 
كديروا، كيبان راه ما كافيش ألن األرقام الناس كيخرجوا من البادية 
وكيمشيو املدينة، وارتفاع حركية التمدن وهاد ال�ضي كيبرز بوضوح أن 
العالم القروي لم يعد يغري باالستقرار فيه، السيد رئيس الحكومة، 
عكس ما يحدث في العالم املتقدم من هجرة مضادة، نظرة عابرة السيد 
رئيس الحكومة على قرانا ومداشيرنا وساكنتنا في الجبل، سنعاين إهماال 
االجتماعية،  املرافق  مستوى  على  األساسية،  البنيات  مستوى  على 
وانجرافات  الجفاف  ما صادفت سنوات  إذا  اإلهمال  وتتعمق صور 
التربة والتصحر، وغياب شروط التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما 
سيساهم في إفراغ معظمها من السكان عن طريق الهجرة إلى املدن، 
ولم يبق إال املعانون بطريقة تضامنية من طرف أقربائهم بالخارج، هذه 

الحقيقة السيد رئيس الحكومة.

إننا نعاين انخفاضا في مستوى التنمية البشرية بالعالم القروي 
مقارنة مع الوسط الحضري، رغم أنه يشكل جزءا مهما من التراب 
يزخر  أنه  رغم  املغرب،  ساكنة  من  مهمة  نسبة  به  وتقطن  الوطني 
بمؤهالت مهمة في إطار التنوع الذي يطبعه في الثروات وفي املجاالت 
الطبيعية والثقافات، فإن واقع الحال السيد رئيس الحكومة، يكشف 
في  بالخصوص  تتجلى  واإلكراهات  االختالالت  من  مجموعة  عن 
الهشاشة، العزلة، ضعف التجهيزات والخدمات األساسية وقلة مرافق 

القرب الضرورية للعيش الكريم.

السيد رئيس الحكومة، إننا ال ننكر ما حققته البرامج واملخططات 
والكهرباء  الشروب  واملاء  كالطرق  املجاالت  من  كثير  في  القطاعية 
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والسياحة، إال أننا مع ذلك ال نلمس إلى يومنا هذا سياسة عمرانية تعمل 
على تمدين قرانا، وتعمل على تحسين نمط عيش الساكنة، مصحوبة 
ببرامج للتطهير السائل والنفايات الصلبة بالعالم القروي، ومصحوبة 
أيضا بفضاءات الترفيه الضرورية. ال نلمس توجها نحو تنمية صناعة 
مالئمة كالصناعة التحويلية وغيرها من الصناعات، بل ال زال الفالح 
الصغير في الجبل وفي العالم القروي يمارس فالحة الكفاف ولم يحظ 
حقيقية إلى يومنا هذا بنصيبه من املخطط األخضر، ذلك أن هذا 
املخطط بالرغم ما حققه يمكن القول، إن أهم مستفيد هم الفالحين 
الكبار السيد رئيس الحكومة، أما الصغار منهم ال زالوا يعانون من قلة 
املوارد، ضعف الدعم املقدم لهم، خاصة في فترات الجفاف ال يصل 
إليهم أي �ضيء يذكر من املبالغ املخصصة لهذا الدعم، ألن ذلك يصرف 
عن طريق الوسطاء بدل أن يقدم مباشرة إلى الفالحين املعنيين، كما 
يعاني الفالحون الصغار املنظمون في إطار التعاونيات والجمعيات من 
غالء فاتورة املاء، ولم يستفيدوا من الدعم املفروض أن يقدم لهم 
العتماد تقنيات الري بالتنقيط، وتعلمون السيد رئيس الحكومة، أنه 
في ظل الجفاف تجف املوارد املائية ويقل معها اإلنتاج، ومع ذلك يظل 
الفالحون مطالبين بأداء الفواتير، وكنا قد تقدمنا بطلب إلعفائهم مما 
تراكم عليهم من ديون، ولم نحظ إلى يومنا هذا بجواب في املوضوع، وما 
دمنا بصديد الحديث عن الجفاف، نثمن في فريق اإلتحاد الدستوري 
عاليا التوجهات امللكية السامية الرامية إلى التقليل من أثار الجفاف، 
حيث أولى جاللة امللك عنايته السامية للساكنة القروية لتأمين املاء 
الشروب لها، وكذا عنايته بالقطاع الفالحي على مستويي حماية النبتات 

الفالحية وتعزيز مكتسبات الفالحة التضامنية وتطويرها وترخيصها.

وإذا كنا نسجل بإيجابية اإلعتمادات التي وفرتها الحكومة بكلفة 5.3 
مليار درهم، فإننا ندعو الحكومة إلى اعتماد آليات من شأن العمل بها 
أن تضمن وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الساكنة املتضررة، وإلى 
الفالحين مباشرة الصغار منهم العاملين في إطار الفالحة التضامنية، وال 
بد من اعتماد القواعد الثالث املعروفة، وهي الشفافية، النجاعة في 
األداء، السرعة في اإلنجاز، وذلك يتطلب التخفيف من أعباء املساطر 
اإلدارية، وخلق حالة من التعبئة لدى اإلدارات املعنية بهذه القطاعات، 
وما نخ�ضى هو أن يتضاعف عدد املرشحين للبطالة في ظل التراجع 
املنتظر ملوسم الفالحي، إذ يتوفر العالم القروي على طاقات شابة من 
الجنسين كثيرا ما تتأثر بعوامل مناخية على مستوى التشغيل، وقد 

يؤدي ذلك إلى الهدر املدر�ضي الذي هو مرتفع أصال في العالم القروي.

كما ال نلمس استثمارات مهمة لالرتقاء إلى العالم القروي، إننا نؤكد 
على ضرورة إعداد سياسة تجعل العالم القروي في منأى عن التحوالت 
لصيقا  القروي  العالم  يجعل  منظور  من  لالنتقال  وذلك  املناخية، 
بالتنمية الزراعية كعنصر حيوي إلى منظور إدماجي يستحضر تدخل 
مختلف القطاعات، وفق رؤية التنموية موسعة وشاملة وهو املنظور 
الذي لم يتحقق بعد، إن كان األمل معقودا على املبادرة امللكية الرامية 

لتخصيص 55 مليار على مدى 7 سنوات لتحسين مؤشرات العيش في 
املغرب العميق في إطار منظور مندمج، لذلك نحن ثمننا هذه املبادرة 
واعتبرنا الجدل الذي رافق بعض املقتضيات في القانون املالي ليس بذي 

بال، نظرا ألهمية التدابير أو الغايات التي تحكمها.

ولقد سبق لنا أن تقدمنا بمقترح قانون يق�ضي بخلق وكالة لتنمية 
األقاليم الجبلية، كان سيجنبنا الكثير من الجدل حول هذا املوضوع، 

ولألسف ال زال يقبع برفوف لجنة املالية والتنمية االقتصادية.

إننا من خالل طرح هذا السؤال السيد رئيس الحكومة، نسعى إلى 
أن ال نسقط في مشاهد لقرى مهجورة، كما حدث في اسبانيا في العهد 

األخير، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس الحكومة.

فةسيددعبددفإلةهدبندكيبفندرئيسدفاحكونل:

واخا كيبان ليا �ضي مرات بلي دايما عندي ما نقول �ضي مرات كتسالى 
ليا الهضرة، ألنه حنا كنتكلمو على برنامج أعلن عنه جاللة امللك ديال 
50 مليار ديال الدرهم اللي غيم�ضي خالل 7 سنوات املقبلة إن شاء هللا 
الرحمن الرحيم للعالم القروي، والناس كيسولونا شنو وجدتيو، آش 
كتوجد الحكومة؟ الحكومة كتوجد امليزانية، وكتوجد البرنامج وهذا 
برنامج مضبوط، واش كتعتاقد بلي حنا الحكومة باغيا الناس اللي في 
البادية يجيو املدينة؟ حنا كنعتاقدو بلي الناس اللي في البادية خصهم 
يبقاو في البادية، وخاص الحياة ديالهم تحسن في البادية، وخاص القيم 
ديالهم ديال الشرف والكرامة والشجاعة، راه هما اللي كيدافعوا علينا 
وهما دايما اللي كنلقاوهم وهما اللي كيحضيو الحدود ديالنا مع الجيران 
ديالنا مع األسف الشديد كل مرة تيبان لهم �ضي حاجة، أبناء البادية 
في العالم معروف هاد ال�ضي، ولكن مع األسف الشديد الظاهرة ديال 
االنتقال من البادية إلى املدينة ظاهرة كونية عاملية، ومع ذلك راه حنا 
في املغرب الحمد هلل راه حنا باقي ما وصلناش ل�ضي حاجة اللي خايبة، 
راه فرنسا ما واصلينش %5 ديال الساكنة اللي كاينة في البادية، راه 
حنا حوالي %40 ديال الساكنة، ولهذا املجهودات اللي تدارت لحد اآلن 
أنا كنظن أنها كانت جيدة، اللي بغا يم�ضي اليوم البادية غادي يشوف، 
نعاود نرجع للكهربة، ونرجع للماء الشروب، ونرجع لفك العزلة، ونرجع 
لهاذ املصطلحات هادي كلها هي اللي كلكم كتفهموها، ولكن حنا متفقين 
هاد ال�ضي ما كافيش، اللي كيأملنا ويسوؤنا ويحزننا هو الشعور ديالنا أننا 
ما�ضي دائما باإلدارة ديالنا كنتوفقوا باش نوصلو ألضعف الحلقات، هذا 
هو املشكل، وهذا خاصنا نعملو فيه مناظرات وخاصكم تجيو تساهموا 
فيه ويساهم فيه املجتمع املدني ويساهموا فيه الجميع، باش نقلبوا 
على أحسن، ألنه الحمد هلل امليزانية ها أنت شتي هادي ما�ضي ميزانيات 
ساهلة، دابا غير هاد العام خصصنا 5 د املليار ديال الدرهم للجفاف 
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مرتقب غير متأكد إن شاء هللا الرحمن الرحيم نخرج منه بسالم بفضل 

هللا، ولكن مع ذلك ربما ما كنوصلوش السميتو، ولكن مع ذلك واش 

البادية ديالنا ديال اليوم هي البادية ديالنا هادي 20 عام وال 30 عام، 

راه أنتما اللي أوالد البادية جيو شهدوا قولوا لنا هاد ال�ضي، راه الحمد 

هلل املغرب تقدم، املغرب كيتقدم، ولكن باقي بزاف ديال الخدمة خاصنا 

نديروها.

القضية ديال الوسطاء، أنا كنتكلم شحال من مرة وأنا والسيد 

الوزير باملناسبة تيذكرني أنه الشعير إن شاء هللا الرحمن الرحيم في هاد 

املناسبة ديال الجفاف غادي كون بين يدي الفالحة إنطالقا من حوالي 

20 فبراير إن شاء هللا الرحمن الرحيم، أن هاد الوسطاء ما عندك ما 

تدير، اللي قدر هللا سبحانه وتعالى هو هذا، عندك الوسطاء في العالم 

في اسبانيا صاوب واحد الخصة واللي  الفالح  كله. واحد املرة واحد 

شراها لقى فيها ورقة، قال أنا هاد الخصة بعتها ببسيطة، ديك الساعة 

كانت عندهم البسيطة، اللي شراها عفاك يقول لنا شحال شراها اآلخر 

كتب له في الصحافة اشريتها ب 30 بسيطة، هاد القضية أنا كنتكلم 

مع السيد الوزير كل مرة كنقول لك هللا يخليك شوف لنا �ضي طريقة 

باش نثمن العمل ديال الفالح، ألنه الفالح ملي يوجد الكوربة ديال 

مطيشة ولقاها كتباع ب 10 ديال الدراهم ما�ضي املشكلة ديال الفلوس 

غادي يتحطم نفسيا، وأنا من الذين ال يفرحون حين يجدون أثمان 

الخضر ضعيفة، ألن أنا كنعرف بلي داك الساعات اللي غيأدي الثمن 

هو الفالح، ولهذا خاصنا نفكروا في الظروف باش نثمنو العمل ديال 

الفالح، أما هو راه كاد على راسو بإذن هللا والسالم عليكم ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، بهذا نكون قد أتينا على نهاية جدول األعمال، 

راعتدفاجلسل.
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نحض1فاجلسلدفةثانملدجفةتسعيندبعددفملائتين

فةتاريخ: الثالثاء 29 ربيع الثاني 1437 ) 09 فبراير 2016(.

فة1ئاسل: السيد عبد اللطيف وهبي، النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

فةتوقيت: ساعة وخمس دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  فمعلال:  أدجلد
الحكومية التالية: 9 أسئلة:

العدل والحريات؛ .•

األوقاف والشؤون االسالمية؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

الوظيفة العمومية. .•

فةسيددعبددفةلطيفدجهبي،درئيسدفاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسا ةدفة1ؤساء،

فةسا ةدفةموفب،فةسيدفتدفةمائبات،

فةسيدفتدفة1ئيسات،

اسمحوا لي أن أفتتح هذه الجلسة وفقا ملقتضيات الفصل 100 من 
الدستور، وبناء عليه سأحيل الكلمة للسيدة أمينة املجلس قصد تالوة 

الرسائل وجميع املراسالت الواردة على املجلس، فلتتفضل مشكورة.

فةسيدةدأنيملدبوهدج ،دأنيملدفملجلس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بسم هللا الرحمن الرحيم.

توصل مكتب املجلس ب:

الوطني •  املجلس  بإحداث  يق�ضي   90.13 قانون رقم  مشروع 
للصحافة كما وافق عليه مجلس املستشارين؛

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للصحافيين • 
املهنيين كما وافق عليه مجلس املستشارين؛

مشروع قانون رقم 73.15 يق�ضي بتغيير وتتميم بعض أحكام • 
مجموعة القانون الجنائي؛

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر.• 

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا 

توصل بها مجلس النواب من 2 إلى 9 فبراير 2016 هي كالتالي: 20 سؤاال 

شفويا؛ 300 سؤاال كتابيا؛ 364 جوابا عن أسئلة كتابية. أما األسئلة 

الكتابية املتبقاة دون جواب هي: 8927. تم سحب سؤالين شفويين وتم 

سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شك1فدفةسيدةدأنيملدفملجلس،

إذا سمحتم فقط نود إخباركم باسم مكتب املجلس على أنه تقرر 

كما  الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة  على  اليوم  تشريعية  جلسة  عقد 

ستعقد غدا ثالث جلسات، األولى على الساعة الثالثة بعد الزوال في 

جلستين عموميتين، األولى تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 

القوانين الجاهزة، والثانية للدراسة والتصويت على مشاريع مقترحات 

القوانين، ثم بعد ذلك جلسة عمومية تخصص الختتام الدورة األولى 

من السنة التشريعية 2016-2015.

ننتقل إلى أسئلة هذا الزوال وستكون البداية مع السيد وزير العدل 

والحريات وعدد األسئلة 6.

السؤال األول لفريق االصالة واملعاصرة عن بطء تنفيذ األحكام 

القضائية، فليتفضل السيد النائب عن األصالة واملعاصرة أو السيدة 

النائبة املحترمة لتقديم سؤالها.

فةمائبلفةسيدةدسليللدا1جي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السيد الوزير، هل ينفع التذرع بحق ال نفاذ له؟ هل تعتقدون أن 

صدور أحكام وقرارات نهائية ال يكون مآلها التنفيذ؟ هل تعتقدون أنها 

مجدية؟ أال يعتبر خرقا لسيادة القانون وملبدأ حجية األمر املق�ضي به 

أن ال تنفذ هذه األحكام؟ ألم يقل املرحوم الحسن الثاني أن عدم تنفيذ 

األحكام قد يجبر املرء على التفكير في انحالل الدولة؟ ما هو تقييمكم 

الوزير؟  السيد  النهائية  األحكام  تنفيذ  وعدم  البطء  على  وسؤالكم 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير للجواب.
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فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1فدةلسيددفة1ئيس،

أعتقد السيدة النائبة أن هاته األسئلة التي تفضلت بطرحها ال محل 
لها، ألن طرحها ي�ضي وكأن هذه الدولة قدمت استقالتها من واجب تنفيذ 
األحكام، حتى أكون واضحا يمكن أن نقسم تنفيذ األحكام على حسب 
األشخاص الذين يتم التنفيذ ضدهم. عندنا أوال الخواص، الخواص 
كما تعرفين السيدة النائبة ويعرف الجميع، أن من ينفذ األحكام على 
يمثلون  القضائيون  واملفوضون  القضائيون،  املفوضون  العموم هم 
مهنة مستقلة تحت سلطة وزارة العدل، ولكن هناك عالقة تعاقدية 
تقوم بين طالب التنفيذ وبين املفوض القضائي. وإذا ما كان هناك تنفيذ 
فذاك، وإال فإنه يتم إنجاز محضر بعدم وجود ما يحجز، أو باالمتناع 
عن التنفيذ وعلى أساسه يتم سلوك جميع وسائل التنفيذ الجبري التي 

ال تخفى على أحد، إذن هذا املوضوع محسوم.

املوضوع الثاني هو ضد شركات التأمين، التنفيذ ضد شركات التأمين 
يسير بطريقة ال تثير أي مشاكل كبرى، ونحن وفي إطار ما نسعى إليه من 
شفافية وصدقية، أنجزنا تطبيقية بمستطاع جميع املسؤولين، جميع 
طالبي التنفيذ، أن يتابعوا تنفيذ ملفاتهم تاريخا ومبلغا ورقم إرسال 

وكل ما يتعلق بهذا املوضوع.

يبقى املوضوع الثالث هو املتعلق بالتنفيذ ضد الدولة، ال يخفى 
هاذ  الجماعات،  مسؤولي  بعض  من  شكايات  هناك  واآلن  عليكم 
املوضوع هذا الدولة رصدت في ميزانية 2016 ما يزيد على 300 مليون 
درهم، وهناك مجهود كبير، وال نستطيع يعني في هذه املرحلة أن نصفي 
مراسلة  اآلن  وهناك  متعددة،  لسنوات  الحاصل  واملخلف  التراكم 
لرئيس الحكومة لوزير العدل على أساسها سوف نقوم بتقييم الوضع 
ونعيد صياغة مشروع قانون املسطرة املدنية بما يالئم وما يالئم هو 
تنفيذ األحكام القضائية، وما يالئم أيضا هو أن تصدر قبل ذلك أحكام 

منصفة للمواطنين وملؤسسات الدولة، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيدة النائبة إيال عندكم 
تعقيب؟

فةمائبلدفةسيدةدسليللدا1جي:

مسألة املفوضين القضائيين ال�ضي الوزير تعلمونها، فهناك معضلة 
حقيقية ويجب أن يتم التفكير بجدية في املوضوع، باإلضافة إلى مشاكل 
التبليغ، مشكل شركات الـتأمين السيد الوزير، ركزنا دائما على سؤال 
املحكمة  في  األحكام  تنفيذ  عملية  وتتمركز  تنفيذ  يتم  ملاذا  مفاده، 
االبتدائية بالدار البيضاء؟ وملاذا ونحن في مغرب الجهات ال تتوفر كل 

محكمة ابتدائية على قسم التبليغات والتنفيذات بالنسبة لشركات 
التأمين؟

من جهة أخرى واملعضلة التي هي عدم تنفيذ األحكام الصادرة في 
مواجهة الدولة، فهذه األحكام السيد الوزير وكما تعلمون وكما تعلم 
مؤسسة الوسيط تعدت 40 %، وهناك إشكالية حقيقية تتقاسمها 
املؤسسة التشريعية وذلك بعدم سن قوانين مجدية في املوضوع، هناك 
ثغرات السيد الوزير، باإلضافة إلى عدم رصد ميزانية ألن ملا يصدر 
الحكم القا�ضي في ملف بنزع امللكية، ال يشير الحكم إلى أن هذا الحكم 
باسم جاللة  وإنما يصدر حكم  امليزانية،  في  الرصيد  بتوفر  مشروط 
امللك، والذي هو قابل للتنفيذ، ومع ذلك تمتنع الدولة عن التنفيذ، 
خصوصا أن الفصل 87 من الدستور يلزم السلطة التنفيذية، تضمن 
تنفيذ األحكام، كما أن الفصل 126 ينص على أن القانون ملزم للجميع، 
ولذلك يجب أن ال تتملص الدولة من تنفيذ هذه امللفات، لذلك املشكل 
هو سيا�ضي السيد الوزير، ألن هاذ املسألة تعدت القانون، فلما تمتنع 
الدولة من تنفيذ األحكام، فهذا يعتبر في قمة االستهتار بحقوق املواطن 
السيد الوزير، ألن حتى مجلس الدولة الفرن�ضي اعتبر املصلحة العامة، 
اعتبر تنفيذ األحكام لفائدة الخواص يدخل في مجال املصلحة العامة، 
وأن عدم تنفيذ هذه األحكام هو حياد وخروج عن املشروعية وضرب 

للمصلحة العامة، لذلك السيد الوزير هاذ التعنت وتمادي الدولة في 

مسألة  نراجع  ويجعلنا  معضلة حقيقية،  يخلق  األحكام  تنفيذ  عدم 

الديمقراطية والحرية والكرامة، ألنه سيادة القانون من جهة تقت�ضي 

أن تنفذ هذه األحكام، وكذلك ضرب مبدأ حجية األمر املق�ضي به، 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي حول 

هاذ املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير عندكم التعقيب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

بأن هناك  بالقول  تتفضلي  أن  النائبة  السيدة  املقبول  ليس من 

دولة قررت عدم  أمام  وكأننا  األحكام  لتنفيذ  الدولة  قبل  تعنتا من 

التنفيذ، الدولة جادة في التنفيذ، هناك إدارات، هناك جماعات، هناك 

مؤسسات عمومية تحاول التنفيذ تعاني من صعوبات نعم، بالنسبة 

يختار  سيدتي  القضائيين  املفوضين  القضائيين،  املفوضين  ملعضلة 

أحدهم يعني املواطن طالب التنفيذ أو محاميه، هناك عالقة خاصة 

تقوم بين الطرفين، بالنسبة لشركات التأمين تتمركز في الدار البيضاء 

و 2 في الرباط ألن طلبات التنفيذ تنفذ على املنفذ حيث هو، وال نطلب 

منه أن يكون هناك لديه مراكز يعني. ..أخير هناك ثغرات نعم...، وعندنا 

مشروع قانون انتهينا منه وسيحال عليكم، شكرا السيد الرئيس.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

للفريق  املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية حول سياسة العفو، فليتفضل السيد 

النائب املحترم لطرح سؤاله.

فةمائبدفةسيددعبددهللادفةبقا ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

تعلمون السيد الوزير املحترم أن العفو يكت�ضي أهمية بالغة جدا في 
تحقيق العدالة العقابية إن صح التعبير، تطرح أسئلة كثيرة ومكثفة في 
هذا املوضوع، نسائلكم عن التفاصيل التي تعتمدونها واملراجع القانونية 

وطرق عمل أو طرق إعمال هذه املسطرة؟ شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

شك1فدفةسيددفةمائبدفملحتبم،

إذن مرجعيات العفو، أوال عندنا الدستور، عندنا القانون املؤرخ في 
6 فبراير 1958، ولكن أيضا أصبح لدينا نظام داخلي صادق عليه جاللة 
امللك وأصبح ينظم تفاصيل موضوع العفو، ماذا يمكن أن نقول في هذا 
الصدد؟ نقول أوال إن الجهات التي تقوم باتخاذ اإلقتراحات التي ترفعها 
إلى جاللة امللك هي: أوال وزارة العدل ومن يمثلها، كذلك ممثل الديوان 
امللكي، ممثل الرئيس األول ملحكمة النقض والوكيل العام لدى محكمة 
النقض، ممثل مندوبية إدارة السجون، وكذلك ممثل القوات املسلحة 

امللكية املغربية حينما يتعلق األمر بحكم صادر عن املحكمة العسكرية.

طبعا هناك معايير تم تدقيقها في النظام الداخلي، خاصة املادتين 

13 و14، ومنها أنه يعتمد سلوك املرشح وسيرته، حالته اإلجتماعية 

أو  شيخوخته  أو  سنه  حداثة  والسيما  اإلنساني  وضعه  والعائلية، 

مرضه، مدى مساهمته في البرنامج املتعلق بإعادة اإلدماج في املجتمع 

إذا كان سجينا، ظروف الجريمة إلى غير ذلك من االعتبارات ومن جملتها 

مدى تنازل الضحية، مدى إرجاع األموال أو األشياء موضوع الجريمة، 

وبالطبع فإن هناك مقتضيات تنص على الجرائم التي ال يمكن أبدا أن 

تكون محل عفو، وهي مفصلة في هذا النظام الداخلي ويمكن إذا أردتم 

ذلك أن أسرد عليكم هذه الجرائم التي ال يمكن أبدا أن يصدر فيها عفو، 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

فةمائبدفةسيددعبددهللادفةبقا ي:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

فةسيددفة1ئيس،

أوال نحن طرحنا هذا املوضوع ألن هناك كالم كثير وحبر كبير يسيل 
حول هذا املوضوع، وتلوك األلسن شبهات على كل حال مرتبطة بتاريخ 

ممارسة العفو في املغرب، لدينا رزمة من املالحظات إن صح التعبير.

أوال- الظهير الذي اعتمدتم عليه كمرجع يعود إلى سنة 1958، نعم 
وقعت تعديالت في بعض املحطات، ولكن يجب أن نعترف اآلن أن هذا 

القانون أو هذا الظهير أصبح متجاوزا قديما، يجب تحيينه.

بين هذه  الوزير، نالحظ هناك قطيعة  اللجنة السيد  ثانيا- هاذ 
اللجنة والرأي العام، ال نعلم ما إذا كانت تجتمع فعال، ثانيا ما العيب في 
أنه حينما تجتمع تعطي للرأي العام وتمد الرأي العام بكافة التفاصيل 
اللجنة كتعتمد على هاذ  الوزير هاذ  السيد  بهذا املوضوع؟  املرتبطة 
املعايير من املفروض أنها خصها تكون كتزور السجون أيضا وتقف على 
الحاالت، ألنه اإلشكال الكبير اللي كاين هو هناك فرق هناك شبهة، هناك 
مالحظة حول ما هو موجود في األوراق وما هو موجود في الواقع، السيد 
الوزير، نحن في حاجة إلى قانون إطار ينظم هذه املمارسة، ألنه واحد 
اآللية أساسية ومهمة جدا، ما العيب في أن الحكومة في أن املشرع يبادر 
بإصدار واحد القانون تنظيمي الذي ينظم هذا املوضوع؟ العفو كما 
هو اليوم خاصنا نقولها بصراحة ال يبعث على االرتياح وعلى االطمئنان 
لدى جميع املعنيين، هناك أشخاص شملهم العفو ولكن بعد أيام قليلة 
عادوا إلى السجن القترافهم جرائم، وبالتالي هذه واحد النقطة سوداء 

في هذا الجانب.

قلتم  كما  وهي  العفو  من  تستفيد  قضايا  الوزير  السيد  ثالثا 
لي  أنا سبق  الداخلي، ولكن هناك قضايا أخرى،  النظام  في  محددة 
طرحت عليك سؤال في هذا املوضوع، ما العيب؟ ما السبب في إقصاء 
أشخاص متورطين بين قوسين في قضايا املخدرات؟ ما كنقصدوش 
مافيا املخدرات، ولكن املزارعين البسطاء، الحمالة، املواطنين الصغار 
قضايا  في  متابعين  األشخاص  من  اآلالف  هناك  العرائش  إقليم  في 
املخدرات، في إقليم الحسيمة، في إقليم تاونات، في إقليم وزان، في 
طنجة في تطوان، هاد الضابطة القضائية تتالعب بهاذ الناس هادو، 
ما  الناس  هذا،  الجانب  هاذ  في  شبهات  تمارس  القضائية  الضابطة 
كيقدروش يوصلوا لألسواق األسبوعية، ألنهم خايفين، خاصنا نكونوا 
حاسمين في هذا املوضوع، ال يمكن حل هاذ اإلشكال إال من خالل واحد 

العفو عام على الصغار...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير التعقيب ديالكم، نعم عندكم �ضي، وعلى كل، وعلى كل 
ال بد ما نقول بأن القانون كينص عليها، تفضلوا، اتفقوا اللي بغيتو 

وديروا القانون، تفضلوا.
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فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

الشبهات،  وأثرتم كثير من  املحترم، تحدثتم  النائب  السيد  شكرا 
وكثير من التشكيك حول عمل اللجنة التي تقوم باقتراح حالة العفو، 
أنا أقول لك من موقعي لم أتوصل بأي شكاية من أي مواطن أو نائب أو 
أي جهة، ال يمكن أن نأتي هنا ونقول بأن هناك شبهات، هناك شكوك 
هنا، ووزير العدل يجزم بأنه ليست هناك ال شكاية وال نصف شكاية 

هذا أوال.

مناسبة  كل  في  العام،  الرأي  مع  وتواصلها  للجنة  بالنسبة  ثانيا: 
يتفضل فيها جاللة امللك بالعفو عن األشخاص املعنيين بالعفو، يتم 
إصدار بالغ ويتم تقديم كافة املعطيات من طرف وزارة العدل بشأن 

هذا العفو.

على  أعضائها  من ضمن  تتوفر  اللجنة  السجون،  لزيارة  بالنسبة 
ممثلي إدارة السجون، وتدرس امللفات وليس بإمكانها لكي تقرر العفو أن 

تزور كافة السجون، هذا محال بل مستحيل، أخيرا...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، إذن ننتقل إلى السؤال املوالي وهو للمجموعة 
بمشرع  ابتدائية  محكمة  إحداث  حول  الوسط  تحالف  النيابية 

بلقصيري.

فةمائبدفةسيددنحلددةعسل:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

الجماعة الترابية التابعة لدائرة مشرع بلقصيري ونقابات املحامين 
وجميع الفاعلين املحليين وكذا املتقاضين، ما فتئوا يطالبون بإلحاح 
شديد على إحداث محكمة ابتدائية بمشرع بلقصيري، السيد الوزير، 
حيث أن هذه املحكمة االبتدائية القريبة منهم تبعد بحوالي 50 كلم، 
السيد الوزير مع العلم أنه بناية املحكمة الحالية املتواجدة منذ أكثر 
من 8 سنوات وهي مبنية بمشرع بلقصيري، دائما السيد الوزير نلتمس 

منكم السيد الوزير تنويرنا بما هو الجديد؟ شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، الجواب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

السيد النائب املحترم، في إطار اإلصالحات الجارية قمنا بمراجعة 
الخريطة القضائية، ويدخل في ذلك إعادة النظر في املراكز التي تستحق 
أن تصبح محاكم ابتدائية، واهتدينا إلى حد اآلن إلى سبع مراكز ستصبح 

محاكم حتى هي، وأعلنا عن ذلك، كما أننا...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الصوت، السيد الوزير هللا يجازيك بخير، الصوت، إيال سمحتوا 
راه كاين شوية الضجيج راه السيد الوزير ما كسنمعوهش، النقاشات 
الثنائية إيال اسمحتو السادة النواب املحترمين، تفضلوا السيد الوزير.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

كما أننا أعلنا على كافة املراكز التي سيحتفظ بها وتلك التي سوف 
يستغنى عنها، وبالطبع فإن تأهيل مراكز لتصبح محاكم يبنى ويؤسس 
على معايير، وهاذ املعايير كنشوفو واش من الناحية اإلدارية واش كاينة 
القضايا وهذا موضوع مهم جدا  عمالة ما كاينشاي؟ كنشوفو عدد 
حجم القضايا، كنشوفو املسافة بين املركز القائم واملحكمة االبتدائية 
اللي هو تابع لها، وكنشوفو أيضا املسالك واش هي وعرة ما�ضي وعرة؟ 
وبناء على ذلك نؤسس قرارنا، اآلن ملا كنتكلمو على بلقصيري فهو يبعد 
عن املحكمة اللي كاينة في سوق األربعاء الغرب ب 14 كلم، ويبعد عن 
سيدي قاسم ب 45 كلم والعدد ديال القضايا احنا عندنا هنايا، عفوا 
يعني الرائج، الرائج 8019 قضية، تقترب حقيقة مما هو معتمد من 
معايير، لكن ما زال باإلمكان أن ندقق النظر، هل إن بالفعل هذا املركز 
يستحق أن يكون يعني محكمة ابتدائية؟ هذا أمر اليوم توصلنا منكم 
بهاذ السؤال ديالكم سنقوم بتعميق النظر ونحن مستعدون أن نخدم 
املواطنين بما في ذلك تقريب املحاكم إليهم حينما يتطلب األمر ذلك، 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

تفضلوا السيد النائب املحترم إيال عندكم �ضي تعقيب، ما عندكمش 
تعقيب، إذن ننتقل إلى السؤال املوالي لفريق العدالة والتنمية املحترم، 
حول إحداث املراكز الجهوية لتكوين املحامين، تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدزفكي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

ينص القانون املنظم ملهنة املحاماة بمقت�ضى التعديالت التي أدخلت 
عليه سنة 1993 على إحداث مراكز جهوية لتمرين املحامين، لتكوين 
وتأهيل املحامين املتمرنين خالل فترة التمرين، لكن السيد الوزير رغم 
أهمية هاد املراكز ورغم مرور سنين عديدة على هذا التنصيص، ال زالت 
هذه املراكز لم تخرج لحيز الوجود، لذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم 
عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تنوون اتخاذها من أجل 

تدارك هذا التأخير؟ وشكرا لكم.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

السيدة النائبة املحترمة كما تفضلت بذلك، ظهير 1993 كان ينص 
على إحداث معاهد جهوية، القانون الصادر عن البرملان سنة 2008 
استبدل هاد االختيار باختيار آخر وهو إحداث مؤسسة للتكوين، لألسف 
بالفعل أنه منذ 93 إلى غاية اآلن لم يتم ال إحداث معاهد جهوية وال 
مؤسسة للتكوين، اآلن وبالرغم من أننا نعيش تحت ضغط اإلصالحات 
اللي هي إصالحات شاملة للعدالة، بدينا في معالجة موضوع التكوين 
والتكوين املستمر، وذلك بإبرام اتفاقيات مع جمعية هيئة املحامين ومع 
كافة نقابات املحامين 17 بالشراكة مع املعهد العالي للقضاء، وذلك من 

أجل:

أوال: التوافق على برنامج للتكوين وهذا الحمد هلل تم؛

ال�ضيء  هاد  الحمد هلل  للتكوين،  املالئمة  الفضاءات  إيجاد  ثانيا: 
غادي؛

ثالثا: وهي التوافق على املكون؛

املالي  بالدعم  العدل سنقوم  في وزارة  أننا  املهم، وهو  الرابع وهو 
الالزم لكافة مواد التكوين الذي سيتلقاه املحامون وهذا سيشمل باقي 
املهن، أقول سيشمل باقي املهن، ونعتبر أن هذا الذي أقدمنا عليه سوف 
يحدث دينامية في التكوين، سواء كان تكوين أسا�ضي أو مستمر، ينقلنا 
إلى املقاربة التي يمكن أن نعتمدها، وخاصة تلك املنصوص تلك عليها في 

القانون 08.28 وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة والتنمية.

فةمائبدفةسيددنحلددبندعبددفةصا ق:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

توضيحات  من  به  تقدمتم  ما  بارتياح  سجلنا  الوزير،  السيد 
بخصوص هاد املشكل ديال التكوين في مهنة املحاماة، اللي كتعرفوا أنها 
من أعرق املهن التي ينظمها القانون، ولها ما�ضي من النضال في الدفاع 
عن استقالل القضاء وعن الحريات وعن الحقوق في املغرب، لألسف 
كياخذش  ما  والتكوين  قلتم  1993 كيف  وقبل   1993 منذ  الشديد 
الحظ ديالو من االهتمام، ال ديال الهيئات املعنية وال ديال السلطات...، 
ودزنا في واحد الفترة ديال التشنج اللي كانت فيها شبه قطيعة مع هيئة 
بذهاب  هلل  الحمد  املحامين،  ديال  التمثيلية  واملؤسسات  املحامين 
املتشنجين انتهت هاذ الفترة ديال التشنج ودخلنا اآلن في الفترة ديال 

التشارك وديال تبادل اآلراء وديال املبادرات اإليجابية منها التكوين.

اللي بغيت نؤكد من جهة أن التكوين عندو مرحلتين، مرحلة التكوين 
األسا�ضي بالنسبة للمحامي املتمرن، وعلى ذكر املحامي املتمرن راه كنشير 
أن االمتحان اللي داز بشفافية كاملة في أكتوبر راه باقي بعض الهيئات 
ما أداوش اليمين املتمرنين فيها هادي دابا تقريبا 6 أشهر باش نجحوا 
في االمتحان وجالسين كينتاظروا، فالتكوين ديال املحامي املتمرن هو 
الضمانة لجودة املهنة ديال املحاماة اللي تقدم خدمات إلى املجتمع، 
التكوين  في  املتمرن وخاصنا نعطيوه حقو  باملحامي  نعتانيو  تيخصنا 
اللي ضاع منو هدي مدة طويلة، ولكن هناك كذلك التكوين املستمر، 
التكوين املستمر كيهم املحامي خالل مساره املنهي ككل، وهاذ التكوين 
املستمر اليوم كيفرض علينا نفسو بواحد اإللحاح كبير نظرا ملا تعرفه 
الترسانة القانونية املغربية من تجديد، ومن قوانين جديدة تدخل إلى 
حيز التطبيق، واملحامي بفعل انشغاالته املهنية اليومية ال يتمكن من 
اإلملام بهذه القوانين كاملة، كيخص واحد املجهود كبير، أنا كنسجل 

أنكم بصمتم على واحد العدد ديال األمور في هذه الوالية...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير تعقيب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

أؤكد أن ما تفضلتم به السيد النائب. العالقات الجيدة واملتينة 
بين الوزارة وبين جمعية هيئات املحامين وكافة مكوناتها، اآلن أنتجت 
التي سوف  االتفاقية  هذه  توقيع  جملتها  ومن  النتائج  من  مجموعة 
تنهض بمستوى التكوين، سواء تعلق األمر بالتكوين األسا�ضي للمحامين 
املتمرنين أو التكوين املستمر والتخص�ضي، واآلن والحمد هلل وزير العدل 
كان له الشرف أن يستدعى من طرف زمالئه النقباء في العديد من 
الهيئات لنعلن عن افتتاح هذه املرحلة الجديدة من التعاون في مادة 
أساسية وهي التكوين، ألنني سأقول لزمالئي املحامين، املحامي الجيد 
هو املحامي النظيف واملحامي أيضا العالم والعلم ينبغي أن يتم فيه 
التكوين والتكوين ينبغي أن نتعاون جميعا عليه، واآلن والحمد هلل مع 
املحامين، كاين هناك تعاون قوي ومتين، وال شك سوف يعطي نتائجه، 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، يبدو أنه نفس السؤال عن الفريق االشتراكي 
حول إحداث املراكز الجهوية لتكوين املحامين، هذا هو السؤال اللي 
عندي، وقع �ضي خطأ تقني من طرف اإلدارة؟ إذا سمحتم غادي ننتقل 
للسؤال ديال الفريق الحركي ومن بعد نرجع لكم إذا سمحتو الفريق 
االشتراكي، خاصني  الفريق  ديال  السؤال  عنديش  ما  ألن  االشتراكي، 
نعرضو، إذن سؤال الفريق االشتراكي حول الخصاص في املساعدات 
السيدة  تفضلوا  األسرة،  قضاء  بأقسام  االجتماعيين  واملساعدين 

النائبة املحترمة.
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فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدفةباهي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، من اآلليات املساعدة على التكفل بالنساء واألطفال 
ضحايا العنف، املساعدات االجتماعيات بقضاء األسرة على الصعيد 
الوطني، نسائلكم السيد الوزير كم عددهن وما مدى توزيعهن على 
فضاءات القضاء على املستوى الوطني؟ ما تكوينهن؟ وإلى أي حد يقمن 

باملهام التي سطرتموها في الدليل الذي أصدرته وزارتكم؟ وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

قبل ما نعطي الجواب للسيد الوزير كنعتذر للفريق االشتراكي، كان 
فعال خطأ، غير فقط خطأ إداري كنعتاذرو على هاذ الخطأ هذا، شكرا 

السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

السيدة النائبة املحترمة، معك الحق في إثارة موضوع املساعدين 
واملساعدات االجتماعيات، ألنه موضوع مهم ويالمس جانبا مهما في 
العدالة ببالدنا، وبالنظر إلى ذلك فقد وقع اهتمام كبير بهذا املوضوع 
بوزارة العدل والحريات، يكفي أن أقول لكم بأنه في سنة 2012 تم 
 73 تعيين  تم   2013 اجتماعية، سنة  99 مساعدا ومساعدة  تعيين 
مساعدا ومساعدة اجتماعية بلغ عددهم اليوم 273 بنسبة تطور بالغ 
%184 ما بين 2012 و2015، وهو ما مكن من تغطية %100 بالنسبة 

ملحاكم اململكة بهذه الخدمة، مع العلم أنه يوجد حاليا في طور التكوين 

27 منهم في طور التكوين، كما أن الوزارة ستفتح مباراة داخلية من 

أجل الحصول على 40 مساعدا اجتماعيا إضافيا من بين املوظفين 

واملوظفات الذين تتوفر فيهم الشروط املالئمة.

الخدمة  تقديم هذه  تساؤل حول  به من  تفضلتم  ما  بخصوص 

بقضاء األسرة، فقضاء األسرة يتوفر حاليا على 108 من املساعدين 

إال  تتوفر  ال  األقسام  هذه  كانت  أن  بعد  االجتماعيات  واملساعدات 

على 21 مساعدا ومساعدة اجتماعية سنة 2011 بنسبة تطور بلغت 

%300، كما أن خاليا العنف ضد النساء واألطفال تضم حاليا 165 

مساعد ومساعدة اجتماعية بعد أن كانت تضم 84 منهم فقط، إذن 

هناك مجهود كبير من أجل توفير املوارد البشرية القادرة على القيام 

بأعباء املساعدة االجتماعية، كما أنه على صعيد التكوين يعني كاين 

هناك جهد كبير، ومن ذلك ما تفضلتم باإلشارة إليه أننا أنتجنا دليال 

للمساعدين واملساعدات االجتماعية، ونقول مع ذلك نحن نسعى إلى 

مزيد من التكوين حتى يقوم املساعد واملساعدة االجتماعية بأدوارهم 

املهمة، سواء في قضاء األسر أو بالنسبة للقضاء اللي هو قضاء زجري، 

شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فةمائبلدفةسيدةدفةسيدةدفةباهي:

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات، طبعا ال نبخس املجهودات 
التي تقومون بها في وزارة العدل ونحن نعتبر أن هذه إستراتيجية الدولة، 
املجتمع املدني يؤدي وظيفته في إستراتيجيته، وهذه إستراتيجية الدولة 
ضحايا  واألطفال  بالنساء  للتكفل  آليات  هناك  تكون  أن  املفروض 
بها  تتواجد  التي  اآلليات  هذه  بين  من  أن  على  نعلم  ونحن  العنف، 
املساعدات االجتماعيات، هناك الخاليا الجهوية واإلقليمية للتكفل 
بالنساء واألطفال ضحايا العنف، ولكن مفهوم التكفل غير واضح وغير 
من  هناك  ألن  أيضا،  مبهمة  االجتماعيات  املساعدات  ووظيفة  جلي 
املساعدات االجتماعيات من يقمن باملهام اإلدارية وال يقمن باملهام التي 
سطرتموها في الدليل الذي أصدرتموه، الدليل الذي أصدرتموه ينص 
على االستقبال، على التوجيه، على توعية وتحسيس املرأة باملساطر 
القانونية، بحقوقها التي تفرضها بقوة القانون، بمتابعة حاالت العنف، 
بزيارة املحضون داخل بيت الحاضن، بمجموعة من الوسائل إدراكا 
منكم بأهمية الخدمة االجتماعية، ونحن نعلم على أن ظاهرة العنف 
العنف  تفاقم ظاهرة  تفاقم ظاهرة املخدرات، مع  تتنامى موازاة مع 
الزوجي في غياب قانون يردع العنف، وفي غياب قانون اعتقلته اليوم 
الحكومة مع سبق اإلصرار والترصد، ولم تستطيع أن تخرجه خالل 
هذه الوالية ككل، إيجاد حلول بديلة باملساعدة االجتماعية والوساطة 

وظيفة أيضا هؤالء املساعدات االجتماعية.

القضائي  للتكفل  النموذجية  املعايير  الوزير عن  السيد  نسائلكم 
بالنساء واألطفال الواردة في الدليل العلمي الذي أصدرته وزارتكم؟ عن 
مدى تكوين هؤالء املساعدات االجتماعيات في املجال القانوني، حتى 
يكون هناك توجيه سليم وقوي وحتى تكون مؤازرة النساء ضحايا العنف 
في مستوى ما تعاني منه هذه الفئة املستضعفة والفئة الهشة؟ أيضا 
من مسؤولياتها إنجاز األبحاث االجتماعية وإنجاز تقارير وإحصائيات، 

نحن لحد الساعة ال نتوصل بهذه اإلحصائيات...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذا سمحتم السادة النواب راه ما 
كنسمعوش املتدخلين، راه ما كسنمعوش املتدخلين، وما كنسمعوش 
للسيد الوزير، إيال سمحتم خليونا نسمعو لبعضنا، تفضلوا السيد 

وزير العدل املحترم إيال عندكم �ضي تعقيب.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

في  للحكومة  التشريعي  الزمن  أن  املحترمة،  النائبة  السيدة  أفيد 
البرملان ما زال مفتوحا، وأن الحكومة لم تعتقل ال قانون وال شبه قانون، 
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وإنما األمر فيه تعميق النظر، واآلن نقول لكم ما دامت أن وزارة العدل 
شريكة في إنجاز هذا املشروع، املشروع جاهز وسوف يعرض إن شاء هللا 
في القريب العاجل على البرملان، بالنسبة ملا تفضلت به السيدة النائبة 
من كون أن بعض املساعدات االجتماعيات واملساعدين االجتماعيين 
يوظفون في اإلجراءات اإلدارية، بالفعل وجدت هذا وكنت كلما انتقلت 
إلى محكمة عاينت ذلك، وكانت التوجيهات صريحة واضحة وحاسمة، 

وهو أن املساعد االجتماعي...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، بغيت نخليك تكمل الفكرة ولكن تتعطي فكرة 
تابعة فكرة. ننتقل إلى السؤال السادس وهو للفريق الحركي املحترم 

حول قضاء القرب، تفضل السيد الرئيس مشكورا.

فةمائبدفةسيددنحلددفمع1جدرئيسدفةف1يقدفاح1كي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير، الفريق الحركي يسائلكم حول تجربة قضاء القرب، 
في  املغرب  التي عرفها  التشريعية  املستجدات  يعني  فمن مستجدات 
السنوات األخيرة، هي تجربة قضاء القرب بإصدار قانون 42.10 املنظم 
الجماعات  محاكم  قضاء  ليلغي  جاء  القضاء  وهذا  القرب،  لقضاء 
األهداف  من  العديد  هناك  كانت  أنه  جميعا  ونعلم  واملقاطعات، 
اإلستراتيجية أو املسطرة في هذا القانون إلحداث قضاء القرب، من أهم 
هذه املستجدات تتعلق بتقريب القضاء من املتقاضين، تتعلق بتبسيط 
اإلجراءات واملساطر، وبالتالي نسائلكم حول تقييم تجربة قضاء القرب 

في ظل إلغاء قضاء محاكم الجماعات واملقاطعات؟ وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير، إيال اسمحتو شوية 
ديال الهدوء باش نسمعو للسيد الوزير.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

السيد النائب املحترم رئيس الفريق، بالفعل القانون 10.42 الذي 
صادق عليه البرملان سنة 2011، ألغى حكام الجماعات واملقاطعات 
ونستحضر  كان،  الذي  النقاش  هنا  وأتذكر  القرب،  قضاء  لفائدة 
أيضا املطالبات الحقوقية التي كانت قبل ذلك، هاذ القانون إذن جاء 
فإن  وبالتالي  واملتتبعين،  املهتمين  لكافة  جماعية  ملطالب  ليستجيب 
ما استهدفه قانون القرب ليس هو تقريب القضاء من املواطنين، ألن 
قضاء الجماعات واملقاطعات لربما كان أقرب، وإنما استهدف أن نخرج 
من قضاء يوجد فيه قضاة غير مهنيون إلى أن نعتمد القضاء املنهي، 
هاذ القضاء املنهي نحن اآلن يعني بيننا وبينه أربع سنوات إال قليال، اآلن 
حنايا نتلقى كل ثالثة أشهر تقارير ونحللها، ولم نعاين من سلبيات مهمة 
إال تلك التي عالجتموها في البرملان وهي املتعلقة بعدم أداء الرسوم من 

طرف األشخاص املعنويين، هذا املوضوع انتهينا منه، إيال كان هناك 
�ضي مالحظات ينبغي معالجتها فنحن جاهزون لكي نستمع لكافة الفئات 
والهيئات والجهات، ورهن إشارتكم لننظر في كافة املقتضيات التي ينبغي 
مراجعتها، لكن نؤكد أنني لحد اآلن ليس لدي أشياء مهمة أقولها لكم 
بهذا الخصوص، وأعني بها أشياء سلبية تطعن في مستوى أداء قضاء 

القرب، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد الرئيس، إيال عندكم 
�ضي تعقيب.

فةمائبدفةسيددنحلددفمع1جدرئيسدفةف1يقدفاح1كي:

نعطي  أن  بد  ال  هو  الصريحة،  اإلجابة  على  الوزير  السيد  شكرا 
فكرة أنه ال يمكن أن تكون هناك تقييم لتجربة قضاء القرب في أربع 
سنوات، ولكن هذا ال يعني أننا نالمس العديد من اإلشكاليات املرتبطة 
بقضاء القرب، من أهم هذه اإلشكاليات تتعلق بتقريب القضاء من 
املتقاضين، نعلم أن قضاء محاكم الجماعات واملقاطعات كان على 
الصعيد الجماعات الترابية في اململكة، وبالتالي كان املواطن يشعر أنه 
في املنازعات البسيطة، يمكن أن يذهب إلى قا�ضي الجماعة ليقا�ضي أي 
شخص في ما يتعلق بحل هذه القضايا، وكنا نعتقد كذلك أن تجربة 
محاكم الجماعات واملقاطعات منذ التنظيم القضائي للمملكة في 74 
أعطى العديد من اإليجابيات، خصوصا بالنسبة للساكنة في البوادي، 
خصوصا في العالم القروي، إذن نحن نراهن أنه مستقبال يمكن أن 
ندخل بعض التعديالت، سواء على مستوى قضاء القرب في ما يتعلق 
باالختصاصات املنوطة به، في ما يتعلق بتقريب القضاء من املتقاضين، 
وكذلك حتى في ما يتعلق بخصوصية القضايا التي هي في العالم القروي، 
اإلشكاليات  بعض  هناك  أن  تعطينا  القروي  العالم  ألن خصوصية 
التي يمكن أن نحلها في إطار الصلح عوض أن نذهب إلى املحاكم، إذن 
نتمنى مستقبال أن يكون هناك تقييم لتجربة قضاء القرب لنالمس أهم 
اإلشكاليات، ولنراجع أهم املقتضيات الواردة في قانون 10.42 لنذهب 

بعيدا وهو تحقيق ما نسميه بالعدالة، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

�ضي  عندكم  الحركي،  الفريق  عن  املحترم  الرئيس  السيد  شكرا 
تعقيب السيد الوزير؟ تفضلوا.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

أداء  تقييم  يمكن  ال  أنه  في  معك  أتفق  املحترم،  الرئيس  السيد 
واحد النوع من القضاء في بضع سنوات، ينبغي أن ننتظر وأن نأخذ 
الوقت املالئم، أتفق معك ثانيا في أن القضاء ينبغي أن يكون قريب من 
املواطن، وفعال كان قضاء الجماعات واملقاطعات قريب من املواطن، 
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ولكن قريب بمعنى بعيد بمعنى آخر، ولهذا كانت انتقادات ال يجوز بعد 
سنوات قليلة أن يعني نحاول أن نعمل على إعادة تبييض قضاء أصبح 

متجاوزا، الذي نعتمده هو 3 وحدات.

- األولى: الوحدة ديال املحكمة االبتدائية، ونحن اآلن نشتغل على 
توسيع هاذ الوحدة؛

- الثانية: هي وحدة القضاء املقيم؛

- الثالثة: وهي التي ينبغي االنتباه إليها، هي القضاء املتنقل، بحيث أنه 
األماكن اللي هي بعيدة وما كيمكنش نظرا للعدد املحدود للقضايا أننا 
نديرو فيها ال محكمة ابتدائية وال مركز قا�ضي مقيم، راه غادي يمشيو 
ليها القضاة إلى حيث ينبغي أن يذهبوا إلى أبعد نقطة، وهاذ ال�ضي راه 

جاري به العمل...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الجلسة،  هاذ  في  مساهمتكم  على  وشكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
وننتقل إلى السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، حول سؤال فريد 
ملوضوع التغطية الصحية للقيمين الدينيين لفريق االتحاد الدستوري، 

تفضلوا السيد الرئيس املحترم.

فةمائبدفةسيددنحلددزر ف ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

الفريق الدستوري سؤالنا السيد الوزير هو حول القيمين الدينيين، 
تتعرفوا جميعا أن املهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون هي مهام 
فيها  املساعدة  املهام  املحترم  الوزير  السيد  مساعدة،  ومهام  دينية 
النظافة، فيها الحراسة، فيها التفقد، وبالتالي سؤالنا متى يتم تعميم هاذ 

التغطية الصحية لتشمل كل هاته الشريحة؟ وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

فةسيددأحلددفةتوايقدجزي1دفمجقافدجفةشؤجندفإلسالنيل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدفةمائباتدجفةموفبدفملحتبنون،

فةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةمائبدفملحتبم،

شكرا على سؤالكم، القيمون الدينيون والحمد هلل شملتهم التغطية 
نظام  2007 شمل  يوليوز  فاتح  الصحية جميعا على مراحل، فمنذ 

التغطية الصحية جميع الخطباء، ومنذ 2014 عممت هذه التغطية 
على الخطباء واملؤذنين ومتفقدي املساجد، هي تغطية تكلف 145 مليون 
و400 ألف درهم سنويا، تشمل نظام التأمين األسا�ضي والتكميلي في 
حالة األمراض املزمنة واألمراض املزمنة املكلفة واالستشفاءات داخل 
املغرب وخارجه، ويستفيد منه القيمون الدينيون وذوو حقوقهم من 
زوجاتهم واألبناء املتكفل بهم دون سن 21 سنة وسن 26 سنة في حالة 
التمدرس، واألطفال املعاقين دون تحديد السن، وكذا األرامل وعدد 
أئمة  منهم  مستفيد،  و19  ألف   233  ،2016 غاية  إلى  املستفيدين 
وخطباء ومؤذنون ومتفقدو مساجد 64 ألف، األبناء 115 ألف و526، 
جميع  يستفيد  عليها  عالوة   ،950 األرامل   ،338 ألف   52 الزوجات 
القيمين الدينيين من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس 
للنهوض باألعمال االجتماعية وفيها منحة العجز والوفاة ومنحة العيد 

والزواج والتمدرس، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، عندكم �ضي تعقيب السيد الرئيس؟ تفضلوا.

فةمائبدفةسيددنحلددزر ف ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزير املحترم احنا في الفريق الدستوري طرحنا هاد السؤال 
كم من مرة وال ننكر يعني املجهودات اللي قامت بها الوزارة في هاد الوالية 
2016، كما جاء على لسانكم السيد  2011 حتى ل  التشريعية منذ 
املجموعة  واحد  منها  استفادت  الصحية  التغطية  هاد  يعني  الوزير 
واحد الفئة كبيرة من القيمين الدينيين، كذلك االستفادة من مؤسسة 
اللي كم من  واملكافآت  واملنح  االجتماعية،  لألعمال  السادس  محمد 
مرة ناقشناها كذلك، لكن نلتمس منكم السيد الوزير أنه يعني نضم 
كذلك املنظفين ديال املساجد، ملاذا؟ ألنه وربما هذا هو السبب اللي 
جعلنا نطرحو هاد السؤال السيد الوزير، أنه كاين بعض املنظفين اللي 
عندهم أكثر من 15–20 سنة في نفس املسجد السيد الوزير، وبالتالي 
منين نتكلمو على املنظفين ربما هما الحلقة الضعيفة في هاد الفريق اللي 

يسهر على بيوت هللا وعلى التأمين الروحي.

لهذا نطلب منكم السيد الوزير تشوفوا فيهم حتى هما ألن منين 
45 عام  اللي عندو  بالتالي هاد اإلنسان  نتكلمو على إنسان منظف، 
50 سنة إال ولو دخل في األمراض املزمنة، هاد اإلنسان يعني عندو ربما 
منحة ضعيفة، هاد اإلنسان حتى املكافأة اللي كتعطيها لو الوزارة السيد 
الوزير ماتقدوش حتى في الكراء، ماتقدوش في العيش تاع وليداتو في ظل 
الغالء ديال املعيشة، لهذا الطرح ديالنا السيد الوزير وال االقتراح ديال 
أنها  أننا منين نتكلمو على التغطية الصحية،  الفريق الدستوري هو 
تشمل كل القيمين الدينيين بما فيهم هاد الناس اللي تيقوموا باملهام 
يعني املهام املساعدة بما فيها املنظفين، وبما فيها للي قلنا الناس ديال 

الحراسة والناس ديال التفقد، وشكرا السيد الوزير.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، عندكم �ضي تعقيب السيد الوزير؟ تفضلوا.

فةسيددأحلددفةتوايقدجزي1دفمجقافدجفةشؤجندفإلسالنيل:

السيد النائب املحترم...إنما القيمون الدينيون هما واحد املصطلح 
معين كيشمل اآلن جميع الفئات القيمين الدينيين كتشملهم التغطية 
الصحية، بالنسبة للمنظفين يعني نطلبو هللا أنه تكون عندنا إمكانيات 
وكنسعاو جميعا تكون عندنا إمكانيات أوال واحد التنميط ديال املكافآت 

عاد ندوزو للتغطية الصحية، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير وكنشكروك على املساهمة ديالكم، وننتقل إلى 
قطاع آخر وهو املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول 
سؤال تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، حول إدماج العمال املغاربة 
الرئيسة  السيدة  تفضلوا  حروبا،  تعرف  التي  البلدان  من  العائدين 

املحترمة.

فةمائبلدفةسيدةدكجلوةلدنمتدأبي:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

التقدم الديمقراطي السيد  اليوم، سؤال فريق  بالنسبة لسؤالنا 
الوزير املحترم، يتعلق بمعاناة املواطنين واملواطنات املغاربة املقيمين 
منذ  وتوترات سياسية  األسف حروبا  كامل  مع  تعرف  التي  بالبلدان 
سنوات، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن وبلدان أخرى في إفريقيا وفي 
العالم، إذن نتساءل السيد الوزير املحترم عن ما هي اإلجراءات والتدابير 
املتخذة من طرفكم، من طرف وزارتكم ملعالجة هذه املعاناة بطبيعة 
الحال اللي تعاني منها الكثير من األسر بعد املدة اللي هما متواجدين في 
هاد البلدان ولكن املعاناة اللي عانوا منها بعد عودتهم إلى املغرب؟ شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة، تفضلوا السيد الوزير.

فةسيددأنيسدبيبجدفةوزي1دفملكلفدباملغاربلدفملقيليندباا ارجد
جشؤجندفةهج1ة:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

شكرا السيدة الرئيسة على هاذ السؤال املهم جدا، لألسف عدد 
من بؤر التوتر اللي موجودة في عدد من مناطق العالم واللي كيتواجدوا 
فيها املغاربة، هناك مرحلتين اللي بغيت نقول كذلك في هذه النقطة بأن 

هناك واحد التجربة اللي تراكمت، تنعرفو بأن كان واحد الوقت توتر في 
ساحل العاج، كان في ليبيا، اليمن، سوريا، العراق وهاذ ال�ضي خالنا 
أننا نراكمو واحد التجربة، اآلن يمكن لي نقول لكم بأن واحد التنسيق 
وانسجام كبير جدا ما بين كل املؤسسات والوزارات اللي تشتغل بالنسبة 
لهاذ العملية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الوزارة املكلفة باملغاربة 

القيمين بالخارج وعدد من املصالح املعنية، تبدأ العملية.

أوال: بالترحيل وتتعرفو كلكم التبعات واإلمكانيات اللي وفرتها بالدنا 
واللي عبأتها بالدنا باش املغاربة دياولنا يدخلوا، سواء جوا أو برا أو بحرا؛

النقطة الثانية: وهنا آخر ما يمكن ليا نتكلم عليه وهو ديال ليبيا 
مثال اللي رحلنا حوالي تقريبا 9000 أو 10000 ديال املغاربة اللي في ليبيا 

اللي جاو، اليمن كذلك مؤخرا رحلنا العديد منهم، كيفاش، كاينة؛

املرحلة الثانية: ملي تيجيو للمغرب؟ هناك بطبيعة الحال وضعنا 
واحد الخلية ديال التتبع، هاذ الخلية ديال التتبع اللي فيها ممثلين ديال 
املكلفة  بالوزارة  القطاعات وفيها خلية لالستقبال ،خاصة  عدد من 
باملغاربة املقيمين بالخارج، اللي تتهتم أوال باألطفال ديالهم، ألن تيجيو 
كذلك األطفال ديالهم، األطفال ديالهم خصهم يتسجلو في املدرسة، 
اللي  الوطنية، هناك كذلك  التربية  هنا كذلك عمل كيدار مع وزارة 
عندهم أطفال في الجامعة، يعني أبناؤهم في الجامعة، كيفاش كذلك 
القضية ديال املعادلة ديال الباكلوريا ديالهم، اإلمكانية ديال استثنائيا 
باش تعطى ليهم املنح، كذلك كل ما يتعلق الولوج للخدمات الصحية 
واالستفادة من العملية ديال »الراميد«، كذلك كل ما يتعلق باإليواء ألن 
العديد كيجي ما عندو فين يسكن، هنا كنديرو مع وزارة التضامن وعدد 
ديال العائالت اللي سكنوا يعني مؤقتا باش تلقى ليهم حل، هناك كذلك 
استفادة من برامج التكوين املنهي باش يمكن لهم كذلك أن ديك الحرفة 

للمؤهالت اللي عندهم تسمح لهم باش يعاودوا حياتهم.

اللي أسا�ضي في هاذ النقطة هاذي، اآلن كنشتاغلو على واحد املرسوم 
باش غير توقع تقديرات بأنه هاذ املنطقة، منطقة التوتر، كنبركو على 
املسؤوليات  يدير  عارف آش خصو  واحد  كل  تنوض  اآللة  البوطون 
ديالو، العمل ديالو، هاذ املرسوم هذا راه في طور اإلعداد، وغادي يوجد 

إن شاء هللا قريبا، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، عندكم �ضي تعقيب السيدة الرئيسة املحترمة؟

النائبة السيدة كجمولة منت أبي:

...هاد اللي هي أساسية ومهمة جدا واحنا كنا كنتظروها بالفعل، 
الحكومة  به  وتتقوم  الوزارة  به  تتقوم  عمل  هناك  أنو  عارفين  ألنه 
مشكورة عليه، ولكن بغينا من خاللكم تنوير الرأي العام الوطني حول 
اإلجراءات والعمل اللي قمتو به واللي تتقومو به اآلن، ألنه كما تعلمون 
هذه الفئة بحال ما قلتو هي تمس عدد كبير وكبير جدا من العائالت ومن 
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األسر املغاربة اللي متواجدين كيف قلت في البلدان اللي عرفت حروب 
مع األسف، واللي هذا تيرجع بطبيعة الحال بعدم االستقرار النف�ضي 
إذن  بالخارج،  املتواجدين  املغاربة  واملواطنات  املواطنين  واألمني على 
احنا كنهنوكم على هذا، كنأكدو بطبيعة الحال عارفين أنكم قايمين 
بهاذ الدور ولكن كنلحو انطالقا من أهمية هاذ املوضوع على التواصل 
في تأمين املواطنين، الجالية يعني اللي متواجدة في هاذ البلدان باش 
املواطنين  هاذ  إحصاء  ديالها،  بالدور  تقوم  الدبلوماسية  املصالح 
واملواطنات في هاد البلدان وكاين اللي متواجدين في أماكن بعيدة على 
القنصليات وعلى السفارات وما تيتمكنوش من الوصول إلى السفارات 
والقنصليات من أجل إحصائهم، إذن نطالبو بإحصائهم وتقديم لهم 
جميع املساعدات املمكنة اللي أنتما تفضلتم بقولها، كذلك نطالب 
في فريقينا بتمكين من ال يستطيع منهم العودة اللي من طبيعة الحال 
نظرا للوضعية اللي هو يعاني منها باش يتمكن من مساعدتو باش يرجع 
لبلده املغرب، وكما تفضلتم كذلك به هذه مرحلة أولية أساسية، ولكن 
املرحلة الثانية هي كذلك مهمة ومهمة جدا اللي وضحتوها، احنا نأكدو 
على ضمان حقوق هذه األسر، على ضمان حقوقهم األساسية في حياة 
كريمة في بلدهم بطبيعة الحال، ضمان لهم الحق في الشغل، في السكن، 
في الصحة، في تمدرس أبنائهم، ال في املدارس االبتدائية وال اإلعدادية، 
ولكن كذلك في الجامعات، مساعدتهم ألنه الكثير منهم الدولة قامت 
بدورها فعال، ولكن الكثير منهم ال يزال يعاني يعني العائالت هما اللي 
يواكبهم وهما اللي يساعدوهم، حنا كنطالبو بإبدال مجهود أكثر ولو أن 

هناك مجهودات كبيرة تبذل...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير عندكم �ضي تعقيب؟ السيد 
الوزير ما بقاش عندك الوقت غير باش تشكركها إيال كان ممكن.

فةسيددأنيسدبيبجدفةوزي1دفملكلفدباملغاربلدفملقيليندباا ارجد
جشؤجندفةهج1ة:

النائبة املحترمة ونقول كاين قضية األرقام  بغيت نشكر السيدة 
واللي  الثانية  النقطة  كاين  املغربية،  الدولة  كتوفرها  اللي  الخضراء 
أساسية هو الدعم النف�ضي اللي ما تكلمتش عليه في الجواب ديالي في 
القرطاص،  وعاشوا  الحرب  عاشوا  مغاربة  هادو  أسا�ضي.  اللي  األول 
لهم  النف�ضي  الدعم  لهم  نوفر  أن  ضروري  وبالتالي  الخوف،  عاشوا 
االستقرار  هاد  لتوفير  كذلك  األساسية  النقط  من  وهدي  وألبنائهم 

النف�ضي ولتهييئهم لحياة كريمة، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
للوزير املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة حول سؤال لفريق 
بمصالح  وعالقته  اإلداري  اإلصالح  حول  لألحرار،  الوطني  التجمع 

املواطنين. تفضلوا السيد النائب املحترم.

فةمائبدفةسيددنوردفةد ندفمزرق:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

السيد الوزير، نثمن املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة في إصالح 
اإلدارة، ال شك أن هاد املجهودات جبارة، لكن نسائلكم ما هي التدابير 
الحكومية اللي قامت بها الحكومة؟ وسؤالنا هو التأثير ديالها على مصالح 

املواطنين؟ وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

فاحكونلد رئيسد ةدىد فملمتدبد فةوزي1د فةسيددنحلددنبديعد
فملكلفدباةوظيفلدفةعلونيلدجتحد ثدفإل فرة:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددفةمائبدفملحتبم،

أوال موضوع تحديث اإلدارة من أولويات هذه الحكومة كما جاء 
ذلك في التصريح الحكومي، املغرب اليوم يعيش تحوال سياسيا وانتقاال 
ديمقراطيا وبناء مؤسساتيا وإصالحات كبرى، تتمثل في عدة أوراش 
اقتصادية واجتماعية، وال يمكن لإلدارة أن تبقى خارج هذا السياق 
التحولي التقدمي. فبادرت اإلدارة بأن تكون فعالة ومنزلة لهذه السياسة 
العمومية. قامت وزارة الوظيفة العمومية بإعداد برنامج عمل يتمحور 

حول ثالث نقط:

أوال- تثمين الرأسمال البشري؛

ثانيا- عالقة اإلدارة باملواطن؛

وثالثا الحكامة والتنظيم.

فيما يخص تثمين الرأسمال البشري، هناك عدة أوراش تم تنزيلها 
وأخرى في طور اإلعداد، تهم أساسا الحركية لتيسير االنتقال أو نقل 
املوظفين من إدارة إلى إدارة ومن جماعة إلى جماعة ومن جماعة إلى 

إدارة؛

ثانيا- تطوير التكوين والتكوين املستمر، وتطوير أو اعتماد التوظيف 
عبر التعاقد؛

وأخيرا، الورش الكبير وهو إصالح أنظمة التقاعد.

كل هذه األوراش جزء من الورش الكبير وهو إصالح النظام األسا�ضي 
العام للوظيفة العمومية اللي هو اليوم كمسودة موضوع بين أيدي 
السيد األمين العام للحكومة للدراسة التقنية األخيرة، قبل العرض 
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ديالو على مجلس الحكومة وكذلك العرض ديالو على املجلس األعلى 
للوظيفة العمومية؛

واإلدارة  املواطن  بين  العالقة  تجويد  أو  تحسين  الثانية،  النقطة 
يتمحور هذا الورش حول، أساسا تبسيط املساطر وتيسير الولوج إلى 

الخدمات العمومية باعتماد عدة تقنيات منها اإلدارة اإللكترونية؛

إلى  الولوج  في  الحق  مشروع  إعداد  تم  وهكذا  الحكامة،  وأخيرا 
املعلومة اللي هو اآلن كيتدارس على مستوى مجلس النواب. كذلك 
اعتماد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، هذا مشروع كبير رغم 
تصل  لم  لكنها  جيدة،  نتائج  وكانت  الحكومة  دارت  اللي  املجهودات 
إلى املستوى املطلوب وأردنا أن نرفع اإليقاع ملحاربة هذه اآلفة، هذه 
الرؤية، هذه االستراتيجية لها رؤية، لها أهداف، لها ركائز، لها آلية في 

القياس ولها هيئة لتدبيرها وتتبع تنزيل برامجها، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

املحترم؟  النائب  السيد  تعقيب  عندكم  الوزير،  للسيد  شكرا 
تفضلوا.

فةمائبدفةسيددنوردفةد ندفمزرق:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

كنشوفو  ملي  أنه  إال  اإلصالحات،  هاذ  نثمن  الوزير،  السيد 
تقومو  باش  فنطالبكم  اإلدارة،  كيرتفقو  اللي  املواطنين  ر�ضى  عدم 
باستطالعات رأي enquêtes les اللي كيداروا في جميع الدول، تتقولوا 
تقريب اإلدارة للمواطنين، تنثمنو هاذ اإلجراء، ولكن اإلدارة، البنايات 
كنلقاو الناس كاريين ديور وكيديروهم إدارات، كوزينة دايرينها، ما�ضي 
معقول. ونعطيك مثل، غير مصلحة service des mines في سال كارثة 
الناس واقفين في الزنقة، تبسيط املساطر كذلك �ضيء إيجابي وما دارت 
الحكومة بالنسبة لألداء الفينيت les vignettes كان جد إيجابي، أثمن 
هذا اإلجراء، وحاولوا ما�ضي تخوصصوا ولكن عن طريق تدبير مرافق 
بين  الشراكة  تشجعوا  خصكم  املحلية،  للتنمية  بشركات  عمومية 

الخواص والقطاع العام لتبسيط املساطر.

الشباك  هناك  كاين   ،... وهذا  الخدمات  تحسين  على  تكلمتم 
الوحيد، بالنسبة للتعمير خصو يتعمم، هناك االفتحاص الداخلي في 
عدد اإلدارات ما كاينش، هناك تدبير مصلحة الشكايات اللي املواطنين 
محتاجين تيحطوا شكايات وما كاينش تتبع، هناك كذلك تتكلموا على 
تحسين استقبال املواطنين اليوم كاين االنترنيت وكاين رقمنة الحالة 
املدنية، ما تنساوش املعاقين، كتلقى إدارة ما فيها ولوجيات، تيجي معاق 
تبقى في اإلدارة، وتكلمتم على تثمين العنصر البشري اللي هما املوظفين، 
فهاذ املوظفين خص تشجيعهم، خص تحفيز للمردودية، كذلك كاين 
التكوين والتكوين املستمر، ولكن اإلطار القانوني ديالو خصو يتفعل، 
اإلدارية،  اإلصالحات  لدعم  خاص  صندوق  هناك  كذلك،  تكلمتم 

ونتكلمو على اإلدارة الجبائية لتبسيط املساطر لألداء للناس كيفاش 
يخلصوا.

القرارات  التخاذ  التركيز  عدم  دعم  وهو  أسا�ضي  ب�ضيء  ونختم 
اإلدارية، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، عندكم �ضي تعقيب السيد الوزير؟ 
واحد 2 الثواني.

فاحكونلد رئيسد ةدىد فملمتدبد فةوزي1د فةسيددنحلددنبديعد
فملكلفدباةوظيفلدفةعلونيلدجتحد ثدفإل فرة:

إصالح اإلدارة مشروع شامل ومتواصل، ما جاء في كلمتكم موضوعي 
وأسجله بكل اعتزاز. شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على مشاركتكم في هذه الجلسة هذه، 
وننتقل إلى تناول الكلمة وفقا ملقتضيات املادة 104 من النظام الداخلي، 
وأعطي الكلمة للسيدة النائبة املحترمة نبيلة بنعمر عن فريق األصالة 
باتفاقية  للعمل  الهولندي  الجانب  تداعيات توقيف  واملعاصرة، عن 
تفضلوا  االجتماعي،  الضمان  مجال  في  وهولندا  املغرب  بين  الثنائية 

السيدة النائبة املحترمة.

فةمائبلدفةسيدةدنبيللدبمعل1:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيددرئيسدفاجلسل:

إيال اسمحتي السيدة اللي غادي يجاوب باسم الحكومة؟ ما عنديش 
الكلمة للحكومة، واش السيد وزير الهجرة ال؟ إيال اسمحتي السيدة 
النائبة باش يكون الوزير اللي غادي يعقب عليك، ال، ال، هذا حوار بين 
الحكومة والبرملان ما غاديش نديرو..، يمكن نعطيها الكلمة ما عنديش 
إشكال، ولكن بغيت إيال كان السيد الوزير املعني يكون حاضر معنا، 
وفي الحقيقة الحكومة حاضرة عندنا 2 وزراء، ولكن بغينا يكون الوزير 
104 للحكومة، ما كنوجهوش  في إطار الفصل  املعني، احنا كنوجهو 
للحوار...،  نعطيو  باش  الدقيقة،  النائبة واحد  السيدة  لوزير معين، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير حضر.

فةمائبلدفةسيدةدنبيللدبمعل1:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

قرار  بسبب  منعطفا جديدا  الهولندية  املغربية  العالقات  تدخل 
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التي  االجتماعي  الضمان  باتفاقية  العمل  وقف  الهولندية  الحكومة 

تربطها مع املغرب منذ سنة 1972، والتي تنص على مبدأ أسا�ضي هو 

املساواة في العمل بين املهاجرين املغاربة واملواطنين الهولنديين. وزير 

التي  االتفاقية  هذه  نقض  الهولندي  والشغل  االجتماعية  الشؤون 

اعتمدت عليها املحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطالن 

واليتامى،  األرامل  تعويضات  املساعدات االجتماعية، وكذا  تخفيض 

يدخل هذا القرار فيما يسمى بعصرنة الضمان االجتماعي وهي سياسة 

أملتها األزمة االقتصادية وصعود اليمين إلى البرملان في هولندا. وهو ما 

جعلها تتخذ عدة إجراءات للحد من تصدير التعويضات االجتماعية 

نحو الخارج، وحذف التغطية الصحية أثناء العطلة في املغرب، وخفض 

تعويضات األرامل واليتامى بالتدريج.

في هذا اإلطار جاء طلب هولندا للمغرب من أجل تعديل بنود في 

التنصيص على  اتفاقية الضمان االجتماعي الذي تربطهما من أجل 

تتناقض مع مبدأ املساواة املنصوص عليه  أنها  هذه اإلجراءات، مع 

في االتفاقية الثنائية. بإلقاء نظرة سريعة على القانون هذا يتبين أن 

له عواقب  يكون  القانون سوف  إقرار هذا  في حال  توفر  لن  هولندا 

بالتأكيد، وسيؤثر على امليزان التجاري مع املغرب. باإلضافة إلى ذلك 

تربط هولندا مع املغرب العديد من االتفاقيات في مجاالت مختلفة منها 

التعاون القضائي، والتنسيق األمني، وتبادل السجناء، والتعاون من 

أجل مكافحة اإلرهاب. ال أظن أنه...

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

فةسيددأنيسدبيبجدفةوزي1دفملكلفدباملغاربلدفملقيليندباا ارجد
جشؤجندفةهج1ة:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

شك1فدفةسيدةدفةمائبلدفملحتبنل،

اللي بغيت نقول بأن هذا االتفاقية اللي كتربط املغرب مع هولندا 
كترجع لسنة 1972، وفي 1972 كنتكلمو على التراب الوطني كامل، هذه 
النقطة األولى. النقطة الثانية أنه رفضت واحد القانون اللي فيه ما 
يتعلق بالتغطية االجتماعية ال يهم املغاربة فقط باش نكونوا متفاهمين، 
متافقين ، لهذا ملا خداو داك القرار باش يخفضوا من التعويضات، ملا 
املغاربة مشاو دعاو املحكمة عطات الحق للمغاربة ألن هناك سمو في 
االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. هاد ال�ضي عالش مشاو بغاو 
يديروا واحد القانون آخر باش يفسخوا االتفاقية، بدينا املفاوضات 
لي  يمكن  االتفاق  لواحد  نوصلوا  قربنا  سنتين،  من  أكثر  دامت  اللي 
نقول وصلنا التفاق تقني اللي كيحفظ كل حقوق ديال املغاربة اللي 
كيستافدوا اآلن، بأنه اللي غتنقصلو هما اللي جايين جداد اللي من بعد 
2016 حتى 2021. ملا وصلنا بأنه البنك اللي مكلف بهذه التعويضات 
قال بأن هذه فقط يعني الجانب ديال الشمال وهذا األقاليم الجنوبية 
قلنا STOP هنا وصلنا لواحد القضية اللي ما يمكنش أنه نتناقشوا فيها 
وحبسنا كل �ضي، وقلنا املغرب واحد من شماله إلى جنوبه، من طنجة 

إلى لكويرة. هاد ال�ضي عالش كل�ضي راه متوقف اآلن، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

على  الوزراء  السادة  شكرا  للجميع،  شكرا  الوزير.  السيد  شكرا 
جلسة  هناك  ستكون  الجلسة  هذه  بعد  مباشرة  ديالكم،  املساهمة 

تشريعية فنرجو االستمرار وشكرا، والسالم عليكم. راعتدفاجلسل.
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نحض1دفاجلسلدفةتاسعلدجفةتسعيندبعددفملائتين

فةتاريخ: الثالثاء 29 ربيع الثاني 1437 )09 فبراير 2016(.

فة1ئاسل:  ـ ــــــــــــــ السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ـــــــــــــ السيد محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

فةتوقيت:خمس ساعات وثالثة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثانية زواال والدقيقة الخامسة.

أدجلدفمعلال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

-. مشروع قانون رقم 116.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431، 11 فبراير 2010.

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني. .-

للسقوط  اآليلة  باملباني  يتعلق   94.12 رقم  قانون  مشروع  .-
وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

مشروع قانون رقم 106.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 16.89  .-
املهندسين  هيأة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

املعماريين والوطنيين.

مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة  .-
وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.

الصيد  سفن  باقتناء  يتعلق   59.14 رقم  قانون  مشروع  .-
ومباشرة بنائها وترميمها.

مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول  .-
من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى اآلخرة 1337، 31 مارس 

1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للصحفيين  .-
املهنيين في قراءة ثانية.

مشروع قانون رقم 90.13 يق�ضي بإحداث املجلس الوطني  .-
للصحافة في قراءة ثانية.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   75.14 رقم  قانون  مشروع  .-
املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 19 فبراير 

2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.

مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .-
في مجال املالحة التجارية املوقعة بالرباط في 12 فبراير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا.

حول  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   16.15 رقم  مشروع  .-

التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   20.15 رقم  قانون  مشروع  .-
بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   69.14 رقم  قانون  مشروع  .-
تسليم املجرمين املوقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين اململكة املغربية 

والبوسنة والهرسك.

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .-
في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بداكار في 25 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال.

مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة اململكة ا ملغربية وحكومة جمهورية 

غينيا ببيساو بشأن تشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
28 ماي  في  التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية املوقع ببيساو 
2015 بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية لجمهورية 

غينيا ببيساو.

مشروع قانون رقم 55.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .-
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بدكار في 21 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السينغال.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   56.15 رقم  قانون  مشروع  .-
رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة 
املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة 

والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

فةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفب،درئيسد
فاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشاريع القوانين التالية:

القانون  بتغيير وتتميم  116.14 يق�ضي  مشروع قانون رقم  .-
رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431، 11 فبراير 2010.

مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني. .-
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للسقوط  اآليلة  باملباني  يتعلق   94.12 رقم  قانون  مشروع  .-
وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

مشروع قانون رقم 106.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 16.89  .-
املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

املعماريين والوطنيين.

مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة  .-
وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.

الصيد  سفن  باقتناء  يتعلق   59.14 رقم  قانون  مشروع  .-
ومباشرة بنائها وترميمها.

مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه امللحق األول  .-
من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى اآلخرة 1337، )31 مارس 

1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية.

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي للصحفيين  .-
املهنيين في قراءة ثانية.

مشروع قانون رقم 90.13 يق�ضي بإحداث املجلس الوطني  .-
للصحافة في قراءة ثانية.

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   75.14 رقم  قانون  مشروع  .-
املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 19 فبراير 

2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.

مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .-
في مجال املالحة التجارية املوقعة بالرباط في 12 فبراير 2015 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا.

حول  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   16.15 رقم  مشروع  .-
التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   20.15 رقم  قانون  مشروع  .-
بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

مشروع قانون رقم 69.14 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم  .-
املغربية  اململكة  بين   2014 فبراير   19 في  بالرباط  املوقعة  املجرمين 

والبوسنة والهرسك.

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .-
في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بداكار في 25 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال.

مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة اململكة ا ملغربية وحكومة جمهورية 

غينيا ببيساو بشأن تشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
28 ماي  في  التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية املوقع ببيساو 
2015 بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية لجمهورية 

غينيا ببيساو.

مشروع قانون رقم 55.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .-
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بدكار في 21 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السينغال.

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   56.15 رقم  قانون  مشروع  .-
رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة 
املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة 

والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

نبدأ بمشاريع االتفاقيات:

مشروع قانون رقم 75.14 .-

-. مشروع قانون رقم 39.15

-. مشروع قانون رقم 16.15

-. مشروع قانون رقم 20.15

-. مشروع قانون رقم 69.14

-. مشروع قانون رقم 57.15

-. مشروع قانون رقم 52.15

-. مشروع قانون رقم 54.15

-. مشروع قانون رقم 55.15

-. مشروع قانون رقم 56.15.

االتفاقيات  القوانين  مشاريع  كل  لتقديم  الوزير،  للسيد  الكلمة 
الدولية دفعة واحدة، تفضل السيد الوزير.

فةسيددأنيسدبيبجدفةوزي1دفملكلفدباملغاربلدفملقيليندباا ارجد
جشؤجندفةهج1ة

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أتشرف بتقديم أمام مجلسكم املوقر هذا العرض الذي يهم عشرة 
اتفاقيات، تسعة منها ثنائية وواحدة متعددة األطراف.

االتفاقيات الثنائية:

أوال- اتفاقية املساعدة القانونية في امليدان الجنائي بين اململكة 
املغربية وجمهورية البوسنة والهرسك، تندرج هذه االتفاقية املوقعة 
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بتاريخ 19 فبراير 2014 في إطار رغبة كل من اململكة املغربية وجمهورية 
مكافحة  مجال  في  فعالية  أكثر  تعاون  إقرار  في  والهرسك  البوسنة 
الجريمة، وذلك عبر إحداث إطار ينص على املساعدة القانونية املتبادلة 
في األمور الجنائية، وتنص االتفاقية على نطاق املساعدة القانونية من 
قبيل تبليغ الوثائق املسطرية، األخذ باألدلة، تحديد مكان والتعريف 
بهوية األشخاص واألشياء، تنفيذ طلبات البحث والحجز ومنح أي شكل 
آخر من أنواع املساعدة القانونية التي تتالءم وأهداف هذه االتفاقية، 
وذلك وفقا لقانون الطلب املطلوب، كما تؤكد االتفاقية على تنفيذ 
الطلبات بما يتوافق والتشريعات الداخلية املعمول بها في كل دولة، مع 

الحفاظ على سرية طلبات املساعدة ومحتواها والوثائق املعززة لها.

ثانيا- مذكرة تفاهم في مجال املالحة التجارية بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية غانا، تهدف مذكرة التفاهم في مجال املالحة 
التجارية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا املوقعة في 
الرباط بتاريخ 12 فبراير 2015 لتنظيم العالقات البحرية بين البلدين، 

واإلسهام بشكل عام في تطوير عالقاتهما االقتصادية والتجارية.

ثالثا- اتفاقية حول التعاون القضائي في امليدان الجنائي بين حكومة 
االتفاقية  هذه  ديفوار،  الكوت  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 
وقعت بمراكش بتاريخ 20 يناير 2015 بهدف تعزيز التعاون القضائي بين 
البلدين في امليدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادل التعاون 
القاضية  القرارات  تنفيذ  باستثناء  جنائية،  قضية  أي  في  القضائي 

بعقوبات سالبة للحرية أو اإلدانة.

رابعا- اتفاقية نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة 
بمراكش  وقعت  اتفاقية  ديفوار،  الكوت  وحكومة جمهورية  املغربية 
بتاريخ 20 يناير 2015، وذلك حرصا منهما على تعزيز التعاون القضائي، 
وتمكين املحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية 

داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم االجتماعي.

خامسا- اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة املغربية وجمهورية 
البوسنة والهرسك، تم التوقيع على هذه االتفاقية في الرباط في 19 
فبراير 2014 بين اململكة املغربية وجمهورية البوسنة والهرسك، لتبادل 
تسليم كل شخص من أجل املتابعات الجنائية أو تنفيذ عقوبة أو تدبير 

أمني سالب للحرية، بناء على جريمة من شأنها فتح مجال للتسليم.

األحياء  وتربية  البحري  الصيد  مجال  في  تعاون  اتفاقية  سادسا- 
السنغال،  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  البحرية 
بدكار  السنغال  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  وقعت 
في 25 ماي 2015 على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وتربية 
األحياء البحرية، وذلك اقتناعا منهما باألهمية التي يوليانها للمحافظة 
على املخزونات السمكية وحماية البيئة البحرية، وعزمهما على ضمان 
املحافظة والتدبير العقالني للموارد الحية كل في منطقته االقتصادية 

الخالصة ملا فيه مصلحتهما املشتركة.

سابعا- اتفاقية تشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يهدف هذا االتفاق 
الذي تم التوقيع عليه ببيساو بتاريخ 28 ماي 2015 على تشجيع وخلق 
ظروف مواتية ملستثمري الطرف املتعاقد الذي أنجز االستثمار فوق 

ترابه، وأن يقبل هذه االستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.

ثامنا- اتفاق التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، تم التوقيع على هذا 
االتفاق ببيساو بتاريخ 28 ماي 2015 من أجل تنفيذ تعاون مؤسساتي 
ومكافحة  املحلية  والحكامة  الداخلي  األمن  مجال  في  وعلمي  وتقني 
البشر،  في  واالتجار  املنظمة،  للجريمة  املختلفة  واألشكال  اإلرهاب، 
والهجرة غير املشروعة والجريمة املتعلقة بها، وكذا االتجار في املخدرات 

واملؤثرات العقلية.

تاسعا- اتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال، هذا االتفاق 
تم التوقيع عليه بدكار بتاريخ 21 ماي 2015 ويهدف إلى تعزيز التعاون 
بين البلدين في مجال الوقاية من املخالفات والبحث عنها وزجرها، من 
خالل تبادل اإلدارتين الجمركيتين للبلدين للمساعدة اإلدارية بينهما، 
من  التي  باملعلومات  البعض  بعضهما  الجمركيتان  اإلدارتان  وتزود 
شأنها أن تساعد على التطبيق السليم للتشريعات الجمركية وتق�ضي 

املخالفات الجمركية.

اتفاقية متعددة األطراف وهي االتفاقية رقم 172 بشأن ظروف 
العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة، اعتمد مؤتمر العمل 
الدولي في دورته الثامنة والسبعين املنعقدة بجنيف في 05 يونيو 1991، 
اتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت 
الفنادق  في  املستخدمين  جميع  على  االتفاقية  هذه  تسري  املماثلة، 
وغيرها من املنشآت املماثلة التي توفر املبيت واملطاعم، وتهدف هذه 
االتفاقية إلى تحسين ظروف عمل عمال هذا القطاع وتعزيز حمايتهم، 
الحقوق  الوطنية بجميع  واملمارسات  للقوانين  بتمتيعهم وفقا  وذلك 
املخولة لهم بصفة عامة بما فيها الحقوق املتعلقة بالضمان االجتماعي، 
الحق في اإلجازة السنوية مدفوعة األجر، الحق في فترات راحة يومية 
وأسبوعية، الحق في األجر األسا�ضي الذي يدفع للعامل بغض النظر 
عن اإلكراميات، وتلزم االتفاقية كل دولة عضو صادقت عليه اعتماد 
وتطبيق سياسة ترمي إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة من العمال 
بالطريقة التي تتناسب مع الظروف والقوانين واملمارسات الوطنية، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددفة1ئيسد:

التصويت:  إلى عملية  نمر  التقارير،  الوزير، وزعت  للسيد  شكرا 
التصويت على مشروع القانون رقم 75.14 ،أعرض للتصويت املادة 

الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.
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صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه 
على اتفاقية املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بالرباط في 

19 فبراير 2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 39.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   39.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على مذكرة التفاهم في مجال املالحة التجارية املوقعة بالرباط 
في 12 فبراير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 16.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   16.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الجنائي  امليدان  في  القضائي  التعاون  حول  االتفاقية  على  بموجبه 
املوقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية الكوت ديفوار.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 20.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 20.15 يوافق بموجبه 
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة بمراكش في 
20 يناير 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت 

ديفوار.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 69.14، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   69.14 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاقية تسليم املجرمين املوقعة بالرباط في 19 فبراير 

2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 57.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   57.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء 
البحرية املوقعة بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية السنغال.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 54.15 أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   54.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية 
املوقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية 

ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 55.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   55.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
املجال  في  املتبادلة  اإلدارية  املساعدة  حول  االتفاق  على  بموجبه 
الجمركي املوقعة بدكار في 21 ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية السنغال.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 56.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه 
واملطاعم  الفنادق  في  العمل  بشأن ظروف   172 رقم  االتفاقية  على 
واملنشآت املماثلة 1991 املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل 

الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

نمر للتصويت على مشروع القانون رقم 52.15، أعرض للتصويت 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون: اإلجماع.

يوافق   52.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
حكومة  بين   2015 ماي   28 في  ببيساو  املوقع  االتفاق  على  بموجبه 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية 

املتبادلة لالستثمارات.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   116.14 رقم  قانون  مشروع  إلى  اآلن  نمر 
القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431، )11 فبراير 
2010(، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع، تفضل السيد الوزير، 

نقطة نظام السيدة الرئيسة، اسمح لي السيد الوزير.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو د)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

نحن في الفريق االشتراكي لنا مالحظة حول الطريقة التي تمت بها 
مدارسة والتصويت على هذا املشروع، مشروع قانون رقم 116.14، 
وسبق لنا أن أثرنا هذه املالحظة خالل وأثناء داخل اللجنة، تتمثل هذه 
املالحظة في كون فرق األغلبية املحترمة تقدمت ب 14 تعديال على مواد 
واردة في املشروع األول ديال 52.05 وغير متضمنة في مشروع قانون 

116.14، نعتبر هذا إخالال باملسطرة.

فةسيددفة1ئيس:

اشرح لي ما فهمتش.



عدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016( الجريدة الرسمية للبرملان21    

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو د)نقطلدنظام(:

فرق األغلبية املحترمة جابت تعديالت 14 تعديال على مواد موجودة 
في النص األصلي وغير واردة في النص في مشروع القانون اللي هو محط 
مناقشة ودراسة، هذا كنعتبروه إخالل باملسطرة، كنعتبروه تفويت 
في االتحاد االشتراكي، باش حتى احنا  املعارضة وعلينا  الفرصة على 
السيد  نلتمس منكم  املواد، ولهذا  بتعديالت بخصوص هاذ  نتقدمو 
الرئيس، تفعيل املادة 144 من النظام الداخلي وإرجاع هذا القانون 
إلى اللجنة، لكي ننال كفرق معارضة حظنا في تقديم التعديالت على 
مواد غير واردة في املشروع، بل هي متضمنة في املشروع األول، في النص 

األصلي، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

السيدة الرئيسة، ال، فهمت دابا، ولكن هادو تيتسماو إضافات، 
أشنو هو اإلخالل باملسطرة هنا فين كاين بالضبط، ألن هذه إضافات 
ملشروع قانون مطروح للنقاش، كتقدم التعديالت، ذاك الساعة تتبقى 
مناقشة التعديالت تقبل أو ال تقبل، ولكن زعما تهم، يمكن نعتبروها 

إضافات، اإلخالل باملسطرة هنا فين كاين بالضبط، مع ما شفتوش.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو د)نقطلدنظام(:

احنا ال نعتبرها إضافات، نعتبرها تعديالت على مواد النص األصلي.

فةسيددفة1ئيسد:

تعديالت، إضافات.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو د)نقطلدنظام(:

مواد غير موجودة في النص األصلي اللي هو بين أيدينا اللي كان بين 
أيدي اللجنة.

فةسيددفة1ئيسد:

بالتي السيدة الرئيسة، تفضل السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

تلت،  التي  والسنوات   ،2003  ،2002 إلى  بنا  يرجع  النقاش  هاذ 
الحكومات املتعاقبة قبلت وإيال بغينا la liste نجبدوها، على أنه منين 
كيجي نص فيه عدد من املواد كنص بالرقم ديالو الجديد، املادة األولى 
تعدل وتغير عدد من املواد، املادة الثانية، احنا هذا النص بالبناء ديالو، 
ندخل عليه تعديالت هذا من حيث الشكل، من حيث التاريخ عندنا 
قوانين بما فيها قانون امليثاق الجماعي، وزارة الداخلية وتعديل ديال 

الفريق االشتراكي وقبالتو الحكومة، وجينا عاود الثاني واحد العدد ديال 
النصوص اللي كان دائما هذا النقاش وقبالتها الحكومة، ولكن أكثر 
من ذلك، قانون املالية براسو سنويا ندخل عليه تعديالت على املادة 
ديالو اللي هي محكومة بالدستور وبالقانون التنظيمي، وندخل عليها 
تعديالت، فهذا النقاش غنجبدوه من جديد، ثم املجلس الدستوري 
القرارات ديالو كلها تؤكد بأنه يمكن حين طرح النص أن تعدل أي مادة، 
سواء كانت في الغرفة األولى أو في الغرفة الثانية، فإذا كنا غادي اليوم 
نتدخل لكي نقلص من صالحية التشريع اللي عند البرملان ونعطيوها 

للحكومة اسمحوا لي هذا تراجع، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيدد)نقطلدنظام(:

السيد الرئيس، إذا كانت الحكومات السابقة قد قامت بما ترى 
اتباع  إلى عدم  أنه يمكن أن تقوم به، فهذا يرجع  الحكومة الحالية 
املعارضة ربما آنذاك، ألنه حينما نحمل تعديالت على مواد لم تكن 
موضوع مقترحة في التعديل داخل املشروع الحكومي، فنحن ندخل 
في  تأتي  أن  يجب  التعديالت  هاذ  ألن  القانون،  مقترح  صالحيات  في 
شكل مقترحات قوانين، وإال عالش كنجيو حنا في مقترحات قوانين في 
مجموعة من مشاريع القوانين التي وضعت، والتي ارتأينا فيها أنه فاش 
كتفتح في مواد محددة أو في مادة فريدة فهذا ما يؤطره مشروع القانون. 
لذلك نرى أن هذه مناسبة بالعكس ستسرع من وتيرة اعتماد الحكومة 
ملقترحات القوانين من جهة، ونطالب، نؤكد على أنه من املهم ربما هذا 
يجب أن نطلب فيه اجتهاد أكثر أن يرجع هاذ املشروع القانون للجنة من 

أجل أن نتدارس هاذ املوضوع ونجد حال، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، اشنو ال�ضي عبد اللطيف؟ السيد النائب 
املحترم، آخر تدخل.

فةمائبدفةسيددعبددفةلطيفدب1جحود)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

املحترمات،  النائبات  والسيدات  السادة  ذاكرة  أنعش  فقط  أنا 
ي كنا في املعارضة من 2002 كنقدمو تعديالت كانت الحكومات 

ّ
أنه مل

السابقة تعترض بالعكس، كتقولك أسيدي هاذ التعديالت اللي جبتو 
على مواد ما كاينينش في مشروع القانون، وكنا نصر على تقديم ذاك 
التعديالت ال في اللجنة وال في الجلسة العامة، وخاصة في مشروع قانون 
املالية، وحتى مشاريع قوانين املالية السابقة األخيرة، وآنذاك تم حسم 
ي كنجيو مشروع قانون يناقش في اللجنة أو في 

ّ
هاذ املوضوع هذا، مل

الجلسة العامة من حق جميع النواب والنائبات يتقدموا بتعديالت على 
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مشروع قانون رقم اللي فيه 3 وال 4 د املواد وكل مادة فيها مجموعة ديال 
التعديالت على املشروع األصلي. وحتى السنة املاضية السيد الرئيس، 
راه عشنا واحد األمر مشابه واملجلس الدستوري راه حسم، راه كان 
مشروع قانون املالية ديال 2015 فيه تعديالت هنا وتعديالت في مجلس 
املستشارين على نصوص أو مواد لم تكن ضمن النص األصلي، ومشاو 
وكان طعن في املشروع عند املجلس الدستوري، واملجلس الدستوري 
اعتبر ذاك التعديالت قانونية، فبالتالي ما نبقاوش نرجعو ل�ضي مسائل 
اللي هي ما�ضي صحيحة، املعارضة اللي كانت وال ما كانت راه تحسمات 
األمور، من حق أي نائب، هذا حق ديال التشريع وحق ديال التعديل 
حق مطلق، الدستور كيعطيه، من حق أي نائب أو نائبة أو مستشار أو 
مستشارة يقدموا التعديالت على النص الذي يناقش داخل اللجنة أو 
الجلسة العامة، إال فيما يمنعه النظام الداخلي، اللي هو أيضا صادق 
املناقشة دازت  وبالتالي  للدستور،  الدستوري على مطابقته  املجلس 
بشكل طبيعي وقانونية داخل اللجنة ال حاجة إلى ذكر األمور األخرى، 

شكرا السيد الرئيس .

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، ال�ضي باعزيز أنا قلت آخر مداخلة، ولكن آخر 
مداخلة ال�ضي باعزيز.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيزد)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

غير هو داخل اللجنة كان هناك اتفاق بين فرق املعارضة على نفس 
النهج، هاذ النهج هو أنه ما�ضي غير فرق األغلبية اللي جابت مواد جديدة 
محط تعديالت، فحتى فريق محترم في املعارضة جاء باملواد، ولكن أثناء 
إثارة هاذ النقاش، الفريق املحترم للمعارضة سحب تعديالته ألنه ال 
تهم مشروع القانون اللي موضوع رهن املشاركة فسحبت 7 مواد، في 
حين أن فرق األغلبية تشبثت ب 14 مادة، وفي التصويت فريق آخر من 
املعارضة أعلن على أنه سيصوت باالمتناع ألنها لم ترد في نص املشروع 
األصلي، وبالتالي فهذه التعديالت تفوت الفرصة على مختلف الفرق من 
إبداء رأيها وتعديالتها في هذه املسألة، وبالتالي خاصها تكون يعني مقترح 
قانون وليس تعديالت على مشروع قانون، وهذا غادي يدفعنا حتى في 
عملية التصويت في املادة 130 اللي كتقول أن عملية التصويت تمر عبر 
3 مراحل، أوال التصويت على التعديل، ثانيا التصويت على املادة كما 
عدلت أو كما جاءت، ثالثا التصويت على املشروع برمته، هذه العملية 
فيها إخالل ألن التصويت على املادة كما عدلت أو كما جاءت، غادي 
نفتقروها في هذه املسألة، وأضف إلى ذلك من أجل تعميق النقاش 
القانوني في هذه املسألة، ففريقنا واضح أنه التمس تطبيق املادة 144 
من القانون الداخلي اللي هو إرجاع املشروع إلى اللجنة من أجل تعميق 

النقاش، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

ال�ضي رشيد ركبان، السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددرشيددرجكباندرئيسدا1يقدفةتقدمدفةد لق1فطيد
)نقطلدنظام(:

أو مشروع  بالقانون  يتعلق  ما  في  أكثر  التوضيح  الواقع من أجل 
القانون، حينما يكون مشروع قا�ضي بتغيير وتتميم تتكون واحد املادة 
األولى كتحدد املواد اللي معنية بها هاذ القانون، السؤال، واش من حق 
النواب يعدلوا هاديك املادة وال ما من حقهمش يعدلوها ؟ وال تبقى 
مسدودة مغلقة جامدة غير قابلة للتعديل ؟ من حق البرملان أنه يعدل 
هاديك املواد من املادة، إما بحذف مواد يشملها التعديل أو إضافة مواد 

أخرى، وإيال ضفنا مواد أخرى طبيعي أننا نقدمو فيها تعديالت، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فيما يتعلق بقرار املجلس الدستوري فأعطى الحق املطلق للسيدات 
والسادة البرملانيين في الغرفتين وللحكومة في تقديم التعديالت بداية منذ 
وضع املشروع لدى اللجنة إلى املصادقة عليه نهائيا بين الغرفتين، إذن 
حق التعديل هو حق مطلق، ثانيا التعديل الذي يدخل في إطار إضافة 
مواد غير موجودة أصال في النص املعروض على النقاش ال يمنعه أي 
قانون أو مسطرة، ألنه هذا حق ديال التعديل بإضافة مواد جديدة أو 
حذف مواد موجودة داخل النص، وهذا قرار ديال املجلس الدستوري 
ال رجعة فيه، من حيث املسطرة أنا ما حضرتش معكم في النقاش، لكن 
أومن بهاذ املسطرة هاذي، إذن هاذ املنطق هذا ما نديروهش تعديل ألنه 
ال نحد، ال يجب أن نحد من اإلطالقية التي منحها الدستور للسيدات 
املسطرة  خالل  التعديالت  تقديم  في  والحكومة  البرملانيين  والسادة 

التشريعية.

عالقة  عندها  ما   144 املادة  للنقاش  املطروحة  الثانية  النقطة 
باش ما ناخذوش هذا مبرر باش نطبقوه على تطبيق املادة 144، ديال 
اإلرجاع عندو شروط كذلك، السيدة الرئيسة النظام الداخلي في املادة 
144 يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو 
مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء 
منه، أنتما تتطلبوا يرجع كامل ما�ضي جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من 
الحكومة أو اللجنة املعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء 
املجلس، غير أنه تجري املناقشة حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة 
املختصة، مادام الحال ما�ضي اللجنة املختصة، ما�ضي الرئيس ديال 
الفريق ما حاضرش معنا، ما�ضي هذا، ورغم ذلك أعرضها للمجلس 
إيال املجلس صادق باش ترجع أنا ما عندي حتى مشكل، ما صادقش 
املجلس، إذن أعرض املادة 144 للتصويت، شكون اللي قابل باش يرجع 
النص للجنة وشكون اللي رافض ؟ الحكومة، باسم الحكومة باغي يأخذ 

كلمة، نسمع للحكومة.
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فاحكونلد فملمتدبدةدىدرئيسد فةوزي1د فةواا،د فةسيددنحلدد
فملكلفدباةشؤجندفةعانلدجفاحكانل:

السيد الرئيس، الحكومة على كل حال تدارست هذا املوضوع طويال 
على مستوى اللجنة، وتتبغي تأكد الحكومة على أن العمل اللي قامت به 
اللجنة هو في صلب الدستور وفي صلب القانون الداخلي، وأن املوضوع 
وبحكم  التعديالت  قبلت  أنها  بحكم  الحكومة  أمامنا،  معروض  اللي 
باللجنة يحضر ألعمال  التعديالت، والعمل  اللجنة صادقت على  أن 
الجلسة العامة، أعمال العقالء تصان عن العبث، ولذلك الحكومة 
متمسكة بأن هاذ النص يتناقش ويتصادق عليه إذا أمكن اليوم، شكرا 

السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الوزير، ما طلبناش رأي الحكومة، والحكومة ال دخل 
لها في هذا املوضوع في هذه اللحظة، إذن إيال استمحتو املادة 144.

أعرض املادة 144، السيد الرئيس، السيد الرئيس غادي تعقد لينا 
األمور السيد الوزير، اسكت، السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(:

السيد الرئيس، أعترض على طرحها للتصويت لالعتبارات التالية :

فةسيددفة1ئيس:

أنا قلتها أسيدي. السيد الرئيس، راه قلنا كاين خرق في هذا، السيد 
رئيس الفريق ما كاينش ورغم ذلك راه قلناها في األول.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(:

ما يمكنش نسنوا ونديرو واحد العرف السيد الرئيس اللي من حيث 

الشكل ما كاينش، من حيث الشكل ما كاينش، ما عندكش التوقيعات، 

ما عندكش الصفة، بالتالي ال يمكن أن يمر للتصويت، مع كل التقدير 

السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

إيال اسمحتو ال�ضي رشيد.

فةمائبدفةسيددرشيددرجكباندرئيسدا1يقدفةتقدمدفةد لق1فطيد
)نقطلدنظام(:

الداخلي،  النظام  في   144 املادة  من  تأكدوا  الشكل  حيث  من 

التصويت حتى إيال كان كيكون من بعد املناقشة.

فةسيددفة1ئيس:

نعم.

فةمائبدفةسيددرشيددرجكباندرئيسدا1يقدفةتقدمدفةد لق1فطيد
)نقطلدنظام(:

بعد املناقشة، تعرض تأكد من املادة 144 بعد املناقشة.

فةسيددفة1ئيس:

نعم، يمكن للمجلس، املجلس هو الذي يقرر، املجلس هو الذي يقرر 
إذا طلب رئيس فريق أو الحكومة أو عشر أعضاء املجلس، إذا طلبوا، 
غير أنه اللجنة املختصة والحكومة حتما ال يقع النقاش منين كتطلبها 
الحكومة أو كيطلبها رئيس اللجنة املختصة، هنا ال يقع النقاش وال يقع 
التصويت كيرجع للجنة، الحاالت األخرى، رئيس فريق أو عشر األعضاء 
يطرح األمر للتصويت عليه داخل املجلس، هذه هي املسطرة، أنا قلت 
للسيدة الرئيسة بأنه السيد رئيس الفريق ما كاين �ضي، ما�ضي الشكل 
كذا، ورغم ذلك تجاوزا بغينا نديرو هذا، اآلن إيال غادي تشبثوا زعما 
تقديرا للفريق االشتراكي ما فيها باس، ياك أنتما غادي تصوتوا وهذا 
عالش غنخلقو هاذ اإلشكال، من حيث الشكل األخت رشيدة، من حيث 
الشكل، نعم السيدة الرئيسة، راه النظام الداخلي ما�ضي أنا، كيتشبثوا 

بالنظام الداخلي أنا بغيت نعمل تجاوز، تفضل السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدحسماءدأبودزيدد)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

الهدف اليوم كان أكثر من أن نبحث عن الصفات، واحنا دائما 

غادين نلتزمو باحترام مقتضيات النظام الداخلي في حق من له الحق 

في أن يطلب إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة، ولكن هذا املوضوع 

الذي يجب أن  السؤال  العقالء والعبث،  ثنائية  بقوة خارج  مطروح 

النقاش،  فيه  يعمق  أن  يجب  وربما  األشياء،  بمنطق  اليوم  يطرح 

الحكومة جابت مشروع مرقم من أجل أن تحمل تصورات جديدة على 

مواد معينة، غادي تجي مؤسسة أخرى وغادي تقترح تعديالت خارج 

املشروع الحكومي، هذا راه خارج املشروع، خارج املشروع، املشروع هو 

اللي كيحدد مجال التدخل، وهذا رأينا، احنا نريد أن يتم الحسم في هذا 

املوضوع، ونرغب في أننا نمشيو للتصويت، هذا اجتهاد خاصنا نجتهد 

فيه جميعا، وإال ال داعي من اليوم أنه تكون كاع املبادرة التشريعية 

في شكل مقترحات، أي حاجة كتعنينا ننتاظروا حتى تجيب الحكومة 

مشروعها في حيز معين، ونأتي بتعديالتنا، بال ما ندوزو احنا كاع على 

مسطرة مقترح القانون، وهاذ ال�ضي كنعشيو فيه يوميا، كل مقترحات 

القوانين التي تتقدم بها األغلبية واملعارضة هي في شكل تعديل مواد 

فريدة، فلننتظر إلى أن تأتي الحكومة...
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فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، بلغت الرسالة السيدة الرئيسة، غير املنطق 
الذي تدافعون به يحد، يحد من سلطة البرملان في التشريع، ألنه يمنع 
طرحته  الذي  بالنص  يتقيدوا  وأن  مواد  يضيفوا  أن  البرملانيين  على 
الحكومة، وهاذ ال�ضي ما خصناش.. ، إيال اسمحتي، إيال اسمحتي، دابا 
الكالم ديالكم اللي كتقولوه، ما أفهمه، يمكن ما بلغتوش الرسالة، لكن 
ما أفهمه من كالمكم، النتيجة ديالو النهائية أنه يحد من سلطة البرملان 
في التشريع وأن يتقيد بالنص املطروح من طرف الحكومة، وهذا األمر 
ما غاديش نسكت عليه ما غنخليش يدوز، البرملان عندو صالحيات، 
كذلك  املقترح  في  يحذف،  فيه،  يضيف  املقترح،  النص  في  يتوسع 
الحكومة عندها صالحيات تضيف فيه وتحذف، هذا هو التشريع، هذه 
هي عملية التشريع، اآلن التبرير اللي كتجيبوه راه املجلس الدستوري 
حسم في القرار املتعلق بقانون املالية لسنة 2013 ال ما �ضي خاص، ال، 
ال، ال، ما �ضي خاص، ما يسري على نص، يسري على جميع النصوص، 
هذا قرار إيال اسمحتوا غادي نحسمو النقاش هنا، وإيال كان عندكم 
اعتراض نسجلوه في املحضر، ونحيلوه على املجلس الدستوري، لكن 
الكلمة  يقول  غادي  الدستوري  واملجلس  التصويت،  عملية  إلى  نمر 
ديالو، ال�ضي باعزيز هللا يجازيك بخير اعطيتكم ما يكفي من الوقت، 
صافي نقط نظام استنفذناها، راه الرسالة وصالت، ال إيال اسمحتوا إيال 

غادي ندخلو في هاذ نقط نظام ما غنكملوش، يا هللا تفضل.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيزد)نقطلدنظام(:

السيد الرئيس، نحن ملتمسنا كنلتامسو أنه يتسجل، ثانيا أنه نحن 
ما�ضي بغينا نحدو من صالحيات النائب البرملاني في التشريع، بقدر ما 
بغينا نحمي حقو في التشريع أنه يوضع التعديالت على كل املقترحات 
وعلى كل املشاريع، وهذه ما�ضي إضافة، هادي ما�ضي إضافة كيما قلتوا 
املشروع،  في  تعديل على نص أصلي ال يوجد  املالية، هذا  قانون  في 
وما�ضي إضافة، هادوا مشاو للمواد األصلية اللي هي 14 داخل قانون 
معين اللي هو 52.05 وخذاوها وحطوا فيها تعديالت، وهذا بالعكس هو 
الذي ممكن أن نسميه بأنه تهرب تشريعي وال تهريب تشريعي من أجل أن 

النواب اآلخرين ما يحطوش تعديالت.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، السيد رئيس اللجنة.

فةمائبدفةسيددحسندبمعل1درئيسداجملدفةبنياتدفمساسيلد
جفةطاقلدجفملعا ندجفةبيئل)نقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الرئيس، حنا تكلمنا مطوال حول هذا املوضوع، وقلنا للحزب 
املحترم بأنه ليس هناك أي سند قانوني، وبأنه الدستور كان حسم في 

هاذ القضية، ال فرق األغلبية شرحنا ليهم ال فرق املعارضة عندهم 
الحق يقدموا أي تعديل، وحسمنا في هاذ القضية، وكنظن بأنه الحزب 
املحترم شارك معانا في مناقشة وصوتنا، وحنا اليوم نؤكد لكم أنه ال 
مجال باش نصوتوا ونرجعوه للجنة، وال ما نرجعوهش الزم نستمروا 

السيد الرئيس، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، يسجل في املحضر على أن هناك طلب من الفريق االشتراكي 
املحترم بصدد هاذ املوضوع يعترض على إضافة اقتراح تعديالت على 
الجلسة  وداخل  اللجنة،  داخل  للنقاش  املعروض  النص  مشروع 
العامة، وهو يهم مواد غير واردة في النص، لكنها واردة في النص األصلي، 
لكل غاية مفيدة، متافقين، شكرا، إذن أعطي الكلمة للسيد الوزير، 

الحكومة منين نطلب منك عاد تكلم، سكت.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم،دفاحلددهللدجفةصالةدجفةسالمدعل2د
نوالنادرسولدهللادجعل2دآةهدجصحبهدأألعين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

رقم  القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  على  أعرض  أن  يسعدني 
116.14 يق�ضي بتغير وتتميم القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير 

على الطرق.

ساهموا  الذين  الجميع  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  البداية  في  وأود 
لثالث سنوات متتالية من الحوار، ومن النقاش، ومن الندوات، ومن 
االتصاالت، ومن عرضها حتى في اللجان ديال مجلس النواب، يعني ما 
هي النقائص؟ ومن املشاركة في ندوات نظمتها أحزاب سياسية وفرق 
برملانية حول مدونة السير كقانون ينظم بطبيعة الحال السير وله ما له 

وعليه ما عليه، ولكن دخلنا إلى مرحلة جديدة.

فأتقدم بالشكر إلى كل الذين ساهموا، ثم أيضا أتقدم بالشكر إلى 
جميع املهنيين في قطاع النقل، استقبلنا ما يقارب من 70 تعديال من 
جميع الفرق املهنيين في القطاع النقل في هذا املجال، ثم عرض على 
كافة القطاعات الوزارية، ثم جاء إلى اللجنة املحترمة التي نشكرها، 
وكان نقاشا مطوال وكانت تعديالت كثيرة قبل منها ما قبل ولم يقبل ما 
يقبل العتبارات معينة سنأتي إن شاء هللا إليها، ولذلك أتقدم بالشكر 
للجميع الذين ساهموا والكمال هلل على أية حال، هذا صياغة جماعية 
لهاذ املشروع، نعرضه على أنظار نواب األمة ومنتخبي األمة، وبطبيعة 
الحال نحن أسياد هذا التشريع إن شاء هللا إذا اتضح أن هناك أمور 
إيجابية تحسن وتجود وتقوم يعني هاذ املسار التشريعي املتعلق، نحن 

جاهزون إن شاء هللا هذا ما فيه حرج يعني في هذه القضية.
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فقط أريد أن أشير بأنه أهم التعديالت التي وردت فيها تعديالت 
جانب فيها التخفيف وجانب فيه التشديد، يعني حتى أكيد غادي يجي، 
الجانب ديال التخفيف وهو أننا ما أمكن فيما يتعلق بحجز السيارات، 
فيما  السياقة،  رخص  وخاصة  الوثائق،  على  بالتحفظ  يتعلق  فيما 
يتعلق حتى بالعقوبات، قلنا ما يتعلق بأخطاء ال تؤدي إلى نتائج كارثية 
هذه أخطاء ال بد أن تبنى على التخفيف، ولكن كلما يتعلق باألخطاء في 
السير تؤدي إلى يعني فيها ظروف ديال التشديد، ذهبنا في اتجاه ديال 
التشديد حتى نحمي األمة، ونحمي هذا الشعب من هاذ الكارثة ديال 

حوادث السير.

ولذلك تالحظون بأنه تم اقتراح تقليص الفترة الزمنية الالزم التوفر 
أربع سنوات،  بدل  إلى سنتين  إلى رخصة  من رخصة  لالنتقال  عليها 
وهذا تقريبا كان عليه شبه إجماع من طرف جميع املتدخلين، اشتراط 
الحصول على رخصة السياقة من صنف »ب« ديال السيارات لسياقة 
الدراجات هادوك الدراجات الكبار، ألنه تيشبهو للسيارات، فاشترطنا 
هذا فيه التشديد، أنه ما�ضي يكفي أنه يعني الحد األدنى ال بد أن يكون 
الحد األعلى ألنه اآلن والت اإللكترونيك فيها كثيرة، وامليكانيك كثيرة، 
والو تياخذو مساحة كبيرة في الطريق، ولذك اشترطنا أن تكون الرخصة 
من صنف »ب« بالنسبة للعجالت اللي هي تتفوق خمسين سنتم، إلغاء 
مسطرة استبدال الرخصة املؤقتة بالرخصة النهائية، هي نفس الرخصة 
فيها الزمن املؤقت وفيها الزمن الدائم، باش ما يبقاوش يم�ضي يعني 
املعني باألمر يم�ضي لإلدارة عدة مرات باش يمكن لو يبدل الوثائق ديالو، 
تمكين كل من قام بتفويت مركبته ملدة زمنية قصيرة 15 اليوم لإلعالن 
لحمايته ألن شنو يتوقع ؟ كيبيعها ويمكن توقع ال قدر هللا �ضي كارثة 
فتيولي هو اللي كيأدي الثمن يعني هذاك اللي باعها، فاآلن ردنا حماية 
على اللي تيبيع باش يمكن لو تيحمى من أي خطأ ديال اللي اشترى منو 
هذه املركبة، تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل ملزيد من ضبطها 
حتى نضبط كل من يتحرك في طرق اململكة، حتى يضبط كل من يتحرك 
في طرق اململكة ويبدو أنها الرسالة وصلت، سواء كان الدراجة أو كانت 
سيارة أو كانت شاحنة ال بد أن يضبط من يصنع هذه الصفائح وكيف 
تسلم وما هي املعايير التي يجب أن تحترم، التنصيص على العقوبات 
املتعلقة بالدرجات النارية الخاضعة لسند امللكية، وكذا الرقم الترتيبي 
وذلك في أفق ضبطها، باملناسبة جميع الدراجات النارية غيولي عندهم 
باإلضافة إلى سند امللكية غيولي عندهم أرقام ترتيبية لضبطها، وخاصة 
الدراجات ديال نقل البضائع، إلغاء عقوبة اإليداع باملحجز ملدة 24 
ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني الخطير مع غياب 
السائق وجعلها مرتبطة بإنهاء املخالفة مع أداء الغرامة، أشنو كان من 
قبل ؟ ملي كنحجزو على �ضي حاجة تتبقى عدة أيام، عشرة أيام 15 
اليوم، اليوم كنقول وخا تيأدي تتبقى محجوزة، حتى يكملها، وملا كيأدي 
هذاك اإلنسان ما عليه فتيمكن لو ياخذ السيارة ديالو التي حجزت، 
إلغاء عقوبة اإليداع باملحجز ملدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم 
الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء املخالفة عن طريق إجراء 

الفحص التقني وأداء الغرامة، ربط مصادرة بعض املركبات التي يصدر 
في حقها حكم املصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير، إدراج 
بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل االمتناع عن استعمال الرائز 
املتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، هذه شدننا فيها أو الخضوع 
للتحققات الرامية إلى إثبات السياقة تحت تأثير مادة مخدرة وأدوية 
مشابهة، وبعض املخالفات مثل استعمال الهاتف أثناء السياقة مع 
خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، هاذي كان فيها تشديد ألنه 
بعد الدراسة لقينا بأنها هذه أحد أهم األسباب الرئيسية في حوادث 
السير املميتة، إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز املعيب 
ضمن قائمة املخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارها 
من ظروف التشديد في حالة اقترانها بحادثة سير، مع ربط استرجاع 
على  التربية  في  لدورة  الخضوع  الحاالت،  بعض  في  السياقة  رخصة 
السالمة الطرقية، هادوا 2 لقيناهم أيضا هاذ ال�ضي كامل اللي جبنا 
فيه التشديد بعض الدراسة أثبتت أن أحد أهم األسباب التي تؤدي 
إلى حوادث السير يعني كارثية، االستفادة من اإليجابيات التي توفرها 
املخالفات،  ملحاضر  اإللكترونية  املعالجة  في  اإلعالميات  تكنولوجيا 
وكذا إدراج إمكانية التوقيع اإللكتروني لهذه املحاضر، مما سيطور 
من أداء أجهزة املراقبة، غنوليو بدل منستعملوا فقط األوراق غنوليو 
كنستعملو اآلليات اإللكترونية، والورقة تخرج بطريقة الكترونية، وأن 
كل مراقب غيكون عندو واحد اإلمضاء، توقيع إلكتروني، وأنتما عارفين 
بأن كاينة هيئة هي التي ستستقبل التوقيعات اإللكترونية للمواطنين، 
وهي اللي كتعامل معها اآلن واحد العدد ديال املؤسسات منها املؤسسات 
املالية، عدم االحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية 
إال إذا كانت مقرونة بحالة ظروف التشديد، هذه من األمور اإليجابية، 
أنه كان دائما يحتفظ برخص السياقة كيف ما كانت الحاالت، دابا 
ربطها بحالة ظروف ديال التشديد، فحال الكحول، املواد املخدرة، 
فحال الفرار عقب ارتكاب يعني الحادثة، إلزامية الخضوع لفحص طبي 
مضاد، هذا اللي كان يتشكى منه جميع، مضاد بأمر من وكيل امللك في 
حق كل شخص ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين 
عجز عن العمل ملدة تتجاوز 30 يوما، رفع مدة العجز املؤقت عن العمل 
املترتب عن حادثة السير جسمانية إلى 30 يوما، التنصيص على رخصة 
سياقة خاصة بالدراجات بمحرك ال يتجاوز أسطنة محركها 50... ،كل 
الدراجات اللي قل من 50 سنتيمتر كلها ستخضع إلى رخصة السياقة، 
ولكن درنها مخفف مقارنة مع السيارات، عالش؟ ألنه ثبت ألنه السير 
ما فيهش فقط ما يتعلق بالسيارة، تدور على اليمين، تدور على اليسار، 
فين يمكن لك توقف، فين يمكن لك..، فهذه كلها خاص يعرفها اإلنسان 
أي واحد كيسوق �ضي آلة وخاصة الدراجات، إعادة النظر في املقتضيات 
املقتضيات  في  والنائبات  النواب  السادة  من  الكثير  طلب  كان  وهذا 
الخاصة بلجان البحث اإلداري والتقني في حوادث السير املميتة لتيسير 
تفعيلها، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بإحداث مبدأ 
الغرامة املخفضة بحسب آجال األداء، هذا كان مطلب كانوا كيقولوا 
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اإلخوان واألخوات بأن الغرامات عالية، درنا واحد، توافقنا أن اللي 
أداها يعني حينا أو في مدة وجيزة، تخفض واللي خالها معطلة أنه حتى 
تزاد عليه، حتى نشجع الناس، أن يأديو هذه الغرامات ويستافدوا من 
هذه التخفيضات، إعادة النظر في العقوبات املتعلقة بمؤسسات تعليم 
السياقة، كنعتابرو بأن ال بد من عقوبات مشددة على مؤسسات تعليم 
السياقة، وخاصة في حالة تزوير يعني التعليم ديال السياقة وإعطاء 
شهادات ليس من حق املعنيين باألمر، إعادة النظر في مسطرة إحداث 
التقني  الفحص  ديال  املراكز  هاد  التقنية،  املراقبة  وشبكات  مراكز 
أخضعناها لطلبات العروض وللمنافسة مع بعض التدقيق في الشروط 
التقنية واملالية يعني واللوجستيكية، إعادة النظر في العقوبات املتعلقة 
السيد  القانون  مشروع  ويتضمن  التقنية،  املراقبة  ومراكز  بشبكات 

الرئيس، السادة النواب والنائبات، 5 مواد يعني 5 مواد أساسية.

وفي األخير مرة أخرى، أؤكد على التنويه بالروح البناءة التي سادت 
مناقشة هذا املوضوع، كانت مناقشات مطولة، الجميع ساهم فيها، ربما 
كان هاذ ما نتدخلش في الشؤون، ولكن متأكد أنه لو وردت مقترحات 
تجود وتحسن وارتأت الحكومة أنه يدفع في اتجاه تحسين هاذ القانون 
هذه املدونة، ولكن مع حماية املواطنين من حوادث السير، تأكدوا بأننا 
سنقبلها وأنتم تالحظون كيف نتفاعل مع جميع القوانين املعروضة 

على أنظاركم، وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة  أعطي  أن  قبل  التقرير،  وزع  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
في إطار املداخالت، أريد أن أذكر بمقتضيات املادة 140 من النظام 
الداخلي، حيث توحي بشكل صريح إلى قبول كل اإلضافات املقترحة عن 
طريق التعديل، يشرع في التصويت على نص املشروع أو املقترح بأكمله 
بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق 
التعديل، بمعنى أن إضافة مواد هو مسموح به وهنا مصادق عليه من 
طرف املجلس الدستوري، السيدة الرئيسة، إذن هدي غير فقط إلغناء 

النقاش، الكلمة لفريق العدالة والتنمية، السيد النائب املحترم.

فةمائبدفةسيددحسندفاحارس:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1دفةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

مرت 5 سنوات على دخول مدونة السير إلى حيز التطبيق، مع ما 
واكبها من مالحظات وآمال في التطوير والحد من استمرار الحوادث 
الدامية التي بصمت مخيلة املغاربة وأسالت كثيرا من الحبر وشكلت 

مادة دسمة للنقاش العمومي.

فةسيددفة1ئيس،

في مثل هذه املناسبة سنة 2010 قدم فريقنا املحترم مجموعة من 
التعديالت على هذا املشروع، وبعد 5 سنوات من خروج هذه املدونة 
لحيز التطبيق، أبانت التجربة على أهمية هذه التعديالت والتي رأت 
النور في هذا املشروع، سواء من خالل مقترح الحكومة أو من خالل 

مجموعة من التعديالت التي أتت بها فرق األغلبية.

السيد الوزير، اليوم تشكل محطة تغيير وتتميم هذه املدونة فرصة 
سانحة لتجاوز بعض النقائص واستكمال التأطير القانوني لهذا املرفق 
الحيوي لكافة املغاربة، وقد استفادت الفرق النيابية من هذه الفرصة 
لتطوير املنظومة القانونية في اتجاه عقلنة استعمال الفضاء الطرقي 

والحد من ضحايا حوادث السير.

مختلف  مع  تفاعلنا  املشروع،  هذا  تحسين  أجل  ومن  وهكذا 
املساطر  تسهيل  توخت  التي  التعديالت  من  بمجموعة  مقتضياته 
ومراجعة العقوبات، وإعادة النظر في بعض املخالفات، وإدخال بعض 
املستجدات من أجل حماية املهنيين خاصة ومستعملي الطريق عامة، 
خاصة على مستوى التقنيات التكنولوجية الحديثة وتطوير املراقبة 

التقنية.

وقد اعتبرنا أن املناقشة البناءة والتعديالت التي تم التوافق حولها، 
ستساعد على تجويد النص األصلي الذي قد يحتاج إلى محطات قادمة 
لتعديالت وتكميالت قد يشهدها مستقبال القطاع، بهدف تحسين جميع 
مؤشرات السالمة الطرقية وراحة مستعملي الطريق، والذي نرجوه هو 
انخراط جميع الفاعلين، وخصوصا أعوان املراقبة بجميع أصنافهم 
والسائقين املهنيين وجميع مستعملي الطريق، لتنزيل مقتضيات هذا 
القانون بروح املواطنة ونكران الذات والحكامة والفعالية والنجاعة 
الضرورية لرفع تحدي السالمة الطرقية ببلدنا، وشكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا للسيد النائب املحترم ال�ضي حسن، الكلمة للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

فةمائبدفةسيددنحلددأبودفةف1ج:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

إخوفنيدجأخوفتيدفةموفبدجفةمائبات،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع القانون املتعلق بمدونة السير على الطرق، كمقاربة 
أرواح  وحماية  الطرق  حرب  مكافحة  في  أهميتها  تخفى  ال  قانونية 
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مستعمليها، وهذا ما جعل الفريق االستقاللي يدعو على الدوام إلى ضرورة 
إعادة النظر في الترسانة املتعلقة بهذا املجال، خاصة التشريعات التي 
ترجع إلى عهد الحماية بما فيها قانون السير لسنة 1953، عندما حرصت 
حكومة عباس الفا�ضي على مراجعة هذه النصوص التشريعية التي لم 
تعد متجاوزة فقط، بل أصبحت متنافية مع ثقافة وآداب السياقة، وال 
تستجيب ملتطلبات حماية املواطنين من حرب الطرق وتعزيز السالمة 
الطرقية، من خالل التعديالت اإليجابية الجديدة التي حملها مشروع 

القانون 52.05 املتعلق بمدونة السير.

هذا املشروع الذي حرصت الحكومة على إعمال مبدأ الديمقراطية 
التشاركية، حيث تم إشراك جميع الفاعلين املهنيين، تطلبت مسطرة 
املصادقة على هذا املشروع ما يناهز 5 سنوات من املناقشة العميقة 
والحوار الجاد واملسؤول، صاحبتها جواالت متعددة للحوار االجتماعي، 
واملهنيين  والشغيلة  العمل  أرباب  من  املهنية  الشرائح  جميع  شملت 
لألشخاص  والدولي  الداخلي  النقل  فيها  بما  النقل،  فروع  بمختلف 
والبضائع والنقل السياحي ونقل املستخدمين والنقل املدر�ضي والنقل 
املرتبطة  املهن  ومختلف  األجرة،  سيارات  بواسطة  والنقل  القروي 

بالسالمة الطرقية.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القانون 52.05 املتعلق بمدونة 
أكتوبر  فاتح  ابتداء من  التطبيق  الذي دخل حيز  الطرق  السير على 
2010، يعتبر قانونا طموحا يترجم اإلرادة الجماعية لكافة الفاعلين 
واملتدخلين ومكونات املجتمع املدني، من أجل توفير الشروط الضرورية 
للمحافظة على أرواح املواطنين عند استعمالهم للطرق العمومية، كما 
الوطنية  لإلستراتيجية  أساسية  ودعامة  وطنية حقيقية  مبادرة  يعد 
للمواطنة  أصيلة  مجتمعية  قيم  ترسيخ  تروم  الطرقية،  للسالمة 
والتعايش والسلم االجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق 

األفراد والجماعات في الحياة وسالمة تنقلهم.

الرافعة  الطرق  على  السير  مدونة  فقد شكلت  ذلك،  على  عالوة 
النقل  لقطاع  الجوهرية  اإلصالحات  ملواكبة  الضرورية  األساسية 
املالئمة  الظروف  وفرت  وأنها  خصوصا  الطرقية،  والسالمة  الطرقي 
إلحداث نظام للسياقة املهنية وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس 
العناصر  مختلف  لتستكمل  بالقطاع،  املشتركة  املسؤولية  مفهوم 
املرتبطة بالسالمة الطرقية بما فيها رخصة السياقة بالنقط، الغرامات 
التصالحية والجزافية، تأهيل املراقبة الطرقية، الوقاية من الرشوة 
والحفاظ على حقوق املواطنين، مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، 
الحوادث،  وقوع  حالة  في  للحرية  السالبة  والعقوبات  املسؤوليات 
السياقة املهنية، تأهيل مراقبة تقنيي للمركبات، تأهيل تعليم السياقة، 

وإحداث تداريب للتربية على السالمة الطرقية.

ومن أجل ضمان مقتضيات هذا القانون حرصت الحكومة آنذاك 
على مواكبة تفعيلية من خالل التنصيص على تكريس البعد االجتماعي 
لهذه املدونة، وذلك من خالل إصدار القانون 84.11 القا�ضي بتغيير 

 27 1.72.184 الصادر في  وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
يوليو 1972، املتعلق بنظام الضمان االجتماعي الذي يمكن السائقين 
املهنيين غير األجراء بهذا القطاع والحاصلين على بطاقات السائق املنهي 
من االستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، هذا 
القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011، يخول 
للجميع سائقي سيارات األجرة والشاحنات والحافالت، أي مهنيي النقل 
صندوق  يقدمها  التي  والتعويضات  خدمات  من  االستفادة  الطرقي 
الضمان االجتماعي، التعويض عن املرض أو التقاعد وغيرها، باإلضافة 
إلى توفير السكن الالئق للعاملين في امليدان بشروط تحفيزية، غير أن 
هذه الحكومة لم تفعل هذه االلتزامات مما يضمن التنفيذ السليم 

ملقتضيات املدونة.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

بعد مرور أزيد من 5 سنوات على تطبيق هذه املدونة واملمارسة 
الفعلية ملقتضياتها، باتت الحاجة ماسة على تحيين مقتضياتها وتقويم 
ما اعوج فيها، ومن هذا املنطلق تعامل الفريق االستقاللي مع املشروع 
إيجابية، حيث نظم لقاءا دراسيا موسعا تحت عنوان  الجديد بكل 
مدونة السير على الطرق الحصيلة ومتطلبات اإلصالح، حضره أكثر 
من 150 مدعوا من نقابات وجامعات وطنية ومهنيين وأرباب النقل 
والسائقين وهيئات عن املجتمع املدني ومحامين، عالوة على ممثلي كل 
من وزارة التجهيز والنقل ووزارة العدل والحريات، بحيث شكل هذا 
واقتراحات  وانشغال  لهموم  واإلنصات  اآلراء  لتبادل  مناسبة  اللقاء 
العاملين في املجال، من أجل الخروج بمجموعة من التعديالت التي 

تتقاطع مع قناعة الفريق حول هذا املوضوع.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن أغلب التدخالت أجمعت على أن 
مقتضيات املشروع الجديد بما حمله من تعديالت غير متكاملة، وال 
تؤكد على ضرورة تنفيذ مجموعة من االلتزامات واإلجراءات املصاحبة 
لتفعيل تقييم املدونة بشكل سليم، خاصة فيما يتعلق بمنظومة البعد 
االجتماعي كإجراء مصاحب لها، وذلك تفعيال ملبدأ استمرارية املرفق 
العام، غير أن الحكومة الحالية تخلت عنه، كما تم التأكيد خالل هذا 

اللقاء على تفعيل اإلجراءات التالية:

تقييم التوجه القضائي في إطار املواكبة وذلك من خالل خلق  .-
لجان موضوعاتية بين مختلف القطاعات الحكومية لدراسة مختلف 

اإلشكاالت والنقط العالقة.

إصدار مناشير ودوريات جديدة إلى النيابات العامة من أجل  .-
تحقيق املزيد من الحكامة القضائية.

تجاوز مجموعة من االختالالت والنواقص التي كشفها تتبع  .-
وزارة  على  واملحالة  املثبتة  الرادارات  عبر  املعلوماتي  النظام  مخالفة 

العدل والحريات من وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.

توجيه مجموعة من املناشير والدوريات إلى النيابات العامة  .-
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ووكالء امللك من أجل حثهم على السهر على تفعيل الحكامة القضائية 
حول تطبيق أحكام القانون 52.05، خاصة ما يتعلق باالحتفاظ برخص 
السير نتيجة استعمال املخدرات أو التعاطي للمشروبات الكحولية، أو 

نتيجة الفرار.

إلزامية التحقيق في جميع الحوادث املميتة من أجل تحديد  .-
املسؤوليات.

منح القضاء صالحية تقدير السالمة الطرقية. .-

وضع ضوابط لتقديم الشواهد الطبية لتفادي املمنوح منها  .-
بصفة غير قانونية.

إحداث لجنة طبية على صعيد كل عمالة توكل إليها مهمة  .-
إصدار الشواهد الطبية واملصادقة عليها.

مراجعة تسليم الرخص والبطاقات املهنية، خاصة ما يتعلق  .-
بالنقل الثقيل والنقل املشترك.

من  عنه  يترتب  قد  وما  التحقيق  بإلزام  يتعلق  ما  مراجعة  .-
سحب للرخص أو حجز للحافالت بما قد يجهز على حقوق مهنيي هذا 

القطاع ويقف حجرة عثرة أمام لقمة عيشهم.

السلطة  بتكييف  خاصة  ضوابط  تحديد  على  التأكيد  .-
التقديرية.

مراجعة مدة اإلدالء بالشواهد الطبية. .-

حضرات السيدات والسادة النواب،

لقد سجلنا في الفريق االستقاللي مجموعة من املالحظات شابت 
مقتضيات هذا املشروع يمكن إجمالها فيما يلي:

ضرورة مراعاة كرامة السائق املنهي وحقوق أرباب العمل في  .-
هذا املشروع الجديد.

مقدمتها  وفي  االجتماعي  بامللف  املتعلقة  االلتزامات  تفعيل  .-
الضمان االجتماعي للسائقين والسكن الالئق.

الطرق  حرب  ملكافحة  وتحسيسية  قانونية  مقاربة  اعتماد  .-
وتحقيق سالمة طرقية مواطنة.

ضرورة اتخاذ اإلجراءات املواكبة لتطبيق املدونة بما في ذلك  .-
أجهزة  بدل  الثابتة،  التصويرية  املراقبة  أجهزة  تعميم  على  الحرص 
املراقبة التصويرية املتحركة، وأدوات قياس نسبة الكحول، وضمان 
من  وغيرها  والسكن  الصحية  التغطية  في  املهنيين  السائقين  حقوق 

متطلبات الحياة الكريمة.

ضرورة إعادة النظر في القانون املتعلق بنقل املسافرين بما  .-
يستجيب ملتطلبات التفعيل السليم ملدونة السير على الطرق ومحاربة 

االمتيازات بهذا القطاع.

ضرورة التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية،  .-
الطرق  على  السير  مدونة  تطبيق  في ضمان  املحلية  الجماعات  وكذا 

بالشكل املطلوب.

معالجة قضية النقل غير القانوني بما يضمن حماية السائقين  .-
املهنيين واملواطنين وتطبيق املدونة على الجميع، انسجاما مع املبدأ 
الدستوري القا�ضي بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة ويخضع 

له الجميع من مواطنين وسلطات.

التأكيد على مالءمة أحكام مدونة السير مع توصيات حقوق  .-
اإلصالح  توجهات  وفق  وكذا  دوليا،  عليه  متعارف  هو  كما  اإلنسان 

الدستوري الجديد.

القطع مع ظاهرة النقل السري على اعتبار أن هذه املنظومة  .-
غير قانونية وتضيع على خزينة الدولة ماليير الدراهم من املداخيل.

مطالبة الوزارة بضرورة فتح النقاش من جديد مع املهنيين  .-
والفاعلين واملتدخلين في القطاع من أجل إشراك الجميع واإلنصات 
القتراحاتهم، بهدف تجويد النص وحماية املكتسبات وصيانة الحقوق 

والحفاظ على املصالح العامة والخاصة.

املسؤولية  ربط  ملبدأ  السير  مدونة  مقتضيات  خضوع   .-
باملحاسبة.

الحكومية بخصوص  للقطاعات  السابقة  التزامات  تفعيل   .-
إصالح الترسانة القانونية املتعلقة بالسير على الطرق، وذلك من خالل 
املهنيين  للسائقين  بالنسبة  املنهي  التكوين  مصاريف  الدولة  تحمل 

لتشجيعهم على تأهيل املهنة.

-. تحديد ساعات العمل بالنسبة للسائقين.

-. تفعيل االلتزامات التي أكدت عليها الحكومة السابقة.

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

إخوفنيدفةموفبدجفةمائبات،

حتى تكون لهذه املقاربة القانونية مدلولها الحقيقي في تعزيز السالمة 
التعديالت  من  بمجموعة  االستقاللي  الفريق  في  تقدمنا  الطرقية، 
أساسا  تهم  وتجويده  املشروع  هذا  مقتضيات  تحسين  تستهدف 

بخصوص صنف رخصة السياقة أكدنا على:

التصريح  عملية  لتسهيل  للمفوت  كافية  آجال  إعطاء  _ ضرورة 
باعتماد التصريح اإللكتروني تماشيا مع مشروع اإلدارة اإللكترونية.

_ حذف العقوبة املرتبطة بتجاوز السرعة القصوى املسموح بها 
بأقل من 20 كلم في الساعة، لكون املخالفة جديدة وكانت من بين 
أرخص الذعائر، بحيث كانت ال تتجاوز 300 درهم، وبالتالي اإلبقاء على 
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الذعيرة دون خصم النقاط، وكذلك تخفيض عقوبة مسك الهاتف 
أثناء سياقة مرتكبيه أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من االنتباه أو 

الحركة، نظرا لحداثتها وانسجاما مع مبدأ التدرج في التشريع.

_ رفع مدة العجز املؤقت عن العمل ملدة تفوق 40 يوما، وذلك 
الشفافية والنزاهة بعيدا عن أي سلطة تقديرية من شأنها  لضمان 

التأثير على مستوى العقوبة.

وتماشيا مع ما سبق، وانسجاما مع قناعاتنا داخل الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، وعلى الرغم من مجموعة من التحفظات أبدينا 
بخصوص هاذ املشروع الجديد، فإننا نصوت باإليجاب ملا فيه املصلحة 
العامة لبالدنا وحماية أرواح املاليين من مستعملي الطرق بهذا الوطن 

العزيز، والسالم عليكم ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

تفضل  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

برأينا  باسم فريق األصالة واملعاصرة لإلدالء  أتدخل  يشرفني أن 
ووجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون 116.14 يق�ضي بتغيير وتتميم 
52.05 املتعلق بمدونة السير على الطريق، والذي يأتي  القانون رقم 
بعد مرور أزيد من 5 سنوات على تطبيق هذه املدونة واملمارسة الفعلية 

ملقتضياتها.

وجدير بالذكر، أن تفعيل هذه املدونة وتنزيلها على أرض الواقع 
كشف عن وجود عدد من الثغرات والعيوب التي تستوجب ضرورة 
تحيين مقتضياتها بعناية، بغية تجويدها وإثرائها وسد ثغراتها بما يخدم 

السالمة الطرقية ببالدنا.

وبما أن مدونة السير على الطريق تشكل اإلطار القانوني للسالمة 
الطرقية، فإنه يجب أن تخضع باستمرار للتمحيص والتنقيح ملالءمتها 
حتى تستجيب لخصوصيات املجتمع املغربي، بما يؤهلها لتصبح آلية 
أساسية لوقف نزيف حرب الطرقات التي يعرفها بلدنا، سيما وأنها باتت 
تخلف أزيد من 4000 قتيل سنويا بمعدل 11 قتيل في اليوم، ناهيك عن 
عشرات الجرحى واملعطوبين في كل يوم، خاصة وأن ضحايا هذه الحرب 
هم في أغلب األحيان من الفئات النشيطة باملجتمع، والسيما الفئات 
العمرية األقل من 45 سنة، إضافة إلى املآ�ضي االجتماعية من قبيل 
ارتفاع عدد األيتام واألرامل وذوي االحتياجات الخاصة، وما يترتب عن 

ذلك من أضرار اقتصادية والتي تشكل %2 من الناتج الداخلي الخام.

ورغم أهمية الجانب التشريعي الذي يتضمنه هذا القانون فيما 
يتعلق بمراجعة شروط السالمة الطرقية بخصوص املركبات والعربات، 
أتى  التي  املستجدات  البشري وغيرها من  العنصر  وحقوق وواجبات 
بها هذا املشروع، فإنه كان من الضروري إعادة النظر في العديد من 
الجوانب األخرى التي أثبتت التجربة عدم نجاعتها، خاصة فيما يتعلق 
بالتشدد املبالغ فيه في العقوبات الزجرية السالبة للحرية، وذلك بسبب 
تف�ضي  مقدمتها  وفي  والالأخالقية  السلبية  املمارسات  من  مجموعة 
ظاهرة الرشوة في مجال املراقبة وتحرير املخالفات، ال�ضيء الذي يحد 
من نجاعة التشريع ويعصف بأرواح األبرياء ويزج بالكثير من املواطنين 

املنتسبين للطبقات الضعيفة في السجون منها على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، تقدم الفريق بعدد من التعديالت تهدف بشكل 
خاص إلى عقلنة العقوبات الزجرية عبر التركيز على الغرامات والعقوبات 
املالية، والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية، وأن تقتصر عملية 
سحب الرخصة وتوقيف املركبات على حاالت محددة بدقة مع تقييد 
القضائية  السلطة  أمام  املجال  وفسح  لإلدارة،  التقديرية  السلطة 
للفصل في املوضوع، فضال عن عدم التركيز على العنصر البشري كعامل 
وحيد في تفاقم حوالي حوادث السير، علما أنه هناك أسباب وعوامل 

أخرى ال تقل أهمية نذكر منها:

البنيات  ضعف  وكذا  للسيارات،  الجيدة  غير  امليكانيكية  الحالة 
في  الحكومة  تقصير  إلى  نشير  أننا  كما  الطرقية،  للشبكة  التحتية 
مسؤوليتها في عدم التفعيل الجيد لإلجراءات املتعلقة بأحكام مدونة 
التدابير  من  كبير  عدد  جعل  مما  لها،  الناجع  التتبع  وغياب  السير 
واإلجراءات التي جاءت بها مجرد حبر على ورق ولم تجد طريقها إلى 

التطبيق والتنفيذ التامين.

املواكبة  اإلجراءات  باتخاذ  املبادرة  إلى  الحكومة  ندعو  تم  ومن 
والضامنة لتطبيق مقتضيات وأحكام مدونة، من قبيل الحرص على 
التعاون والتكامل بين كافة الفاعلين في مختلف القطاعات الحكومية، 
تنكب على  أن  ينبغي  الحكومة  أن  والحال  الترابية،  الجماعات  وكذا 
إجراءات  اتخاذ  طريق  عن  القانوني،  الغير  النقل  إشكالية  معالجة 
مالئمة تراعي الحاجة امللحة للمواطنين في وسائل النقل، خاصة بالعالم 
القروي، بما ال يمس بحقوق شريحة هامة من املواطنين الذين يعتبر 
هذا القطاع مورد عيشهم الوحيد، وبالتالي ضمان تطبيق املدونة على 
الجميع من دون أن يف�ضي ذلك إلى توليد مزيد من املشاكل واملعضالت 

االجتماعية.

وفي األخير، ينبغي أن نؤكد بأنه من الرغم من اضطرارنا ملعارضة 
هذا املشروع القانون بسبب عدم تفاعل وتجاوب الحكومة ملجموعة 
من التعديالت التي تقدمنا بها، فإن ذلك ال يعفينا السيد الرئيس من 
مطالبة الحكومة ودعوتها التخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير مواكبة 
فيما  املدونة، السيما  هذه  وأحكام  مقتضيات  وتنزيل  تفعيل  لتيسير 

يرتبط بما يلي:



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016(  5  

أوال: ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تستهدف الوقاية والتحسيس 
إلذكاء الوعي بأهمية احترام القوانين والرقي بالسلوك اليومي للمواطنين.

يتعلق  املعتمدة فيما  الحكومة  في إستراتيجية  النظر  إعادة  ثانيا: 
بالوقاية من حوادث السير ومن مكافحة حرب الطرقات.

ثالثا: ضرورة إعادة النظر في التشريعات املتعلقة بنقل املسافرين 
والبضائع، وإعداد هيكلة وتطوير هذا القطاع حتى يستجيب ملتطلبات 

التفعيل السليم ملدونة السير على الطرق ومحاربة االمتيازات.

رابعا: تسريع وتيرة تجديد الحظيرة الوطنية لسيارات األجرة الصغيرة 
والكبيرة.

غير  النقل  قطاع  وهيكلة  لتنظيم  مناسبة  حلول  إيجاد  خامسا: 
املنظم، وخصوصا بالعالم القروي.

سادسا: السهر على االحترام والتطبيق السليم ملقتضيات املدونة بما 
يحفظ حق املواطنين في عدم التعرض للتعسف والشطط في استعمال 

السلط، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، فقط إلغناء النقاش السيدة الرئيسة 
متعلق  قانون  مشروع  في  االشتراكي  الفريق  ديال  حالة  عندي  هنا 
بالطاقات املتجددة، حيث أتى هاذ املشروع القانون لتعديل أحكام 
املواد 5 و 8 و 10 و 12 و 26 من القانون 13.09 نفس الحالة، وقام 
الفريق اإلشتراكي بإضافة املادة 24 غير الواردة في مشروع القانون، 
وتمت املصادقة عليها باإلجماع، ال داخل اللجنة، نفس اللجنة التي 
عالجت هذا، وال داخل الجلسة العامة، وتمت إضافة املادة 24 فيها 
3 ديال التعديالت، وقبلت، فقط هادي غير الكلمة لل�ضي سعيد باعزيز 
خذ الكلمة، لك الكلمة عن الفريق االشتراكي، مزيان هادي حالة يا هللا 

دوزناها، أنا قلتها باش انت تفضل.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

يشرفني باسم الفريق االشتراكي أن أتناول الكلمة في إطار املناقشة 
العامة ملشروع قانون رقم 116.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق.

فأكيد أنه املدونة اآلن بعدما مرت على تطبيقها أزيد من 5 سنوات 
واللي بدا التنزيل ديالها في فاتح أكتوبر 2010 إلى يومنا هذا، بالرغم أنه 
كاين أمامنا هاذ املشروع قانون، إال أنه مازال ما كاينش واحد الدراسة 
أو ال تحليل أو ال تقييم موضوعي وعلمي ودقيق، حول اإلختالالت التي 
التساؤالت  وحول  القانون،  هاذ  تطبيق  واكبت  قد  تكون  أن  ممكن 
املطروحة بشأنها واإلصالحات اللي ممكن أننا نباشروها بشأنها، فأكيد 
أن اإلصالح ديال أي قانون قانون ينبغي أن يتم بناء على تقييم وتحليل 

واقعي ملختلف املواد، والوقوف على مدى نجاعتها وتحقيق األهداف 
التي وضعت من أجلها.

املهنيين  طرف  من  إبداؤها  تمت  التي  املالحظات  من  فمجموعة 
والفاعلين ومختلف املتدخلين في مجال السالمة الطرقية، مجموعة 
من املطالب تم رفعها من طرف مجموعة من املهنيين ما لقاتش ذاتها 
داخل هاذ املشروع، واللي غنتكلمو عليها في ما بعد، في إطار مداخلتنا 
هذه، فكنا نتمنى أن تتم االستجابة لهم في إطار واحد املقاربة تشاركية 

بدل األخذ بالبعض وعدم االكتراث بالباقي اآلخر.

وكلها  املشروع  على  تعديال  ب55  تقدمنا  اإلشتراكي  الفريق  ففي 
تعديالت بناءة وجوهرية، وكان هدفنا هو تجويد النص وإعادة النظر 
في املخالفات والجزاءات املترتبة عليها في إطار التناسب ما بين الفعل 
والجزاء، في إطار تخليق املخالفين، غير أن هذه التعديالت إن لم نقل أنها 
كلها فمعظمها تم رفضها، عكس الرؤية أو الطريقة التي تعاملت معنا 
بها الحكومة في مدونة الطيران املدني، والتي قبلت أزيد من 91 تعديال، 
ففيما يخص مدونة السير تم رفض التعديالت التي تقدم بها الفريق 
االشتراكي في معظمها، فنحن اليوم وإذ نناقش هذا املشروع تقدمنا 
أن  فنعلم  القانون،  بها هذا  يطبق  التي  واألرضية  تتما�ضى  بتعديالت 
األرضية التي يطبق فيها اآلن قانون مدونة السير، تتسم بضعف الشبكة 
الطرقية وعدم صيانتها والنقص الحاد، إن لم نقل الغياب التام أحيانا 
لعالمة التشوير، وهو ما يتطلب مالءمة حتى الجزاءات والغرامات وكل 
ما يرتبط بها مع هذا الواقع املزري للبنية التحتية، ناهيكم عن ضعف 
التغطية على املستوى الوطني فيما يتعلق بمراكز التربية على السالمة 

الطرقية.

تأثير  تحت  السياقة  تجريم  ضرورة  على  أكدنا  الصدد  هذا  وفي 
إجراءات  بتوسيع  طالبنا  وباملقابل  واملخدرات،  الكحولية  املشروبات 
وتقييم  الغرامات  أداء  طرق  في  النظر  وإعادة  املخالفات،  في  الصلح 

مردوديتها على مستوى تخليق املخالف.

وبالرجوع إلى التعديالت التي تقدمنا بها والتي كانت موضوع مطالب 
مجموعة من املهنيين، سيما فيما يتعلق بالشرط الذي نعتبره شرطا 
تعسفيا فيما يخص املرور من رخصة السياقة من نوع »B« إلى رخصة 
السياقة من نوع«C« والتي كانت فيما قبل أربع سنوات، واآلن اللجنة 
صوتت عليه بسنتين، وطالبنا إلغاء هذا الشرط أو على األقل تخفيضه 
إلى السنة األولى من الفترة االختبارية، ملاذا؟ ألنه مجموعة من املباريات 
اللي كيواجهوها الشباب ديالنا واللي كتطلب رخص السياقة من هاذ 
الطينة هادي ،كيكونوا ملزمين باالنتظار هاذ املدة هادي عاد يمكن 
يوجدوا لهاذ املباريات، كذلك تحرير قطاع سيارات التعليم، كاين فيه 
واحد املجموعة ديال الركود ومن شأن حذف هاذ الشرط أن يكون هناك 
إنعاشا لهذا القطاع، كذلك أن مجموعة من األشخاص اللي كيحصلوا 
على رخصة السياقة من نوع »B« وكيكون هدفهم فيما يتعلق بالتشغيل 
هو الحصول على رخصة السياقة من نوع »C«، فكينتاظروا تلك املدة 
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بالعكس  سيارة،  أي  سياقة  كيتوالوش  ما  سيارة  أي  كيسوقوش  ما 
كيعتابروا الوثيقة رخصة السياقة من نوع »B« مجرد وثيقة من وثائق 
امللف اللي خاصو من خاللها يدوز إلى رخصة من نوع »C«، ولهذا طالبنا 
أن يتم حذف هذا الشرط، خاصة وأنه ما عندناش أي دراسة اللي تؤكد 
بأن هاذ الشرط أعطى األكل ديالو فيما يتعلق بالتخفيض من حوادث 
السير، وهذا هو الهاجس األسا�ضي املتحكم في مدونة السير، ونحن نرى 
العكس أنه سنة 2015 كان هناك ارتفاع مهول في عدد ضحايا حوادث 

السير.

طالبنا أيضا بوضع حد للشتات القانوني اللي كاين في هاذ الصدد 
فيما يتعلق مثال، فاملادة 112 من مدونة السير تنظم ما يتعلق بالزيادة 
في عدد الركاب أو عدد الركاب املؤمن عليهم، ولكن نرى أنه الظهير 63 ما 
زال ينظم نقل الركاب دون رخصة، يعني أنه كاين فعل اللي غادي ننصوا 
عليه في هاذ النص، وكاين فعل اللي كاين في النص الظهير 63، وبالتالي 
من أجل أن تكون مدونة بما في الكلمة من معنى أي جامعة للنصوص 
املرتبطة بهذا القطاع، فكان على الحكومة أنها تقبل هاذ التعديل ديال 
التنظيم ديال هاذ النوع من اإلجراءات داخل هذا املشروع، خاصة وأنها 
أكدت في معرض جوابها على أن جزء كبير من املدونة في هذا الشق مبني 
على ظهير 1963، كما اقترحنا أيضا التراجع على العقوبة الحبسية في 
مجموعة من النصوص واالقتصار على الغرامة فقط، ألن هدفنا هو 
تثقيف السائق، هو تخليق السائق املخالف، وليس بالضبط هو زجره 
والزج به في السجون، بعد ما تبين أنه األشخاص اللي كيولجوا السجون 
هما فئة دون فئة أخرى، واقترحنا أنه مقابل الحد من العقوبة الحبسية 
في بعض املجاالت، اقترحنا التشديد في الغرامات، خاصة وأن هذا النوع 

من املخالفات هي مخالفات غير عمدية يعني في مجال حوادث السير.

ثم تطرقنا إلى إشكال والذي اعتبرناه فيه مس بحقوق اإلنسان، 
فيما يتعلق بتوقيع املخالف على محضر املخالفة، فيما يتعلق باملحاضر 
للمخالفة  املحرر  العون  سيوقعه  اإللكتروني  فاملحضر  اإللكترونية، 
فقط، أما املخالف ال يوقع هذه املخالفة، وبالتالي فتكون محل تشكيك 
ومحل ضرب حقوق اإلنسان واللي خاص املخالف أيضا يكون يأكد 

املعطيات الواردة في هذه املحاضر.

مجموعة من املسائل اللي اقترحتاها ولم تتجاوب معها الحكومة، 
أعود إلى ما يتعلق باملواد الجديدة ف14 مادة حنا ما جيناش باش غادي 
نقولو أننا غادي نحد فيها من سلطة النائب في التشريع، بالعكس أتينا 
من أجل أن نحمي حق النواب في اإلدالء بتعديالتهم بشأن هاذ املواد 
14، وحتى السيد الرئيس بالنسبة للقانون اللي أشرتم إليه، فالفريق 
االشتراكي اقترح ثالث مواد وتم حذفها لهذا السبب من طرف الحكومة 
واألغلبية، وتلك املادة هي مادة اللي جات بها الحكومة، ألنها قالت هاته 
املادة فيها املالءمة فنحتفظ بها، ما يتعلق باملالءمة نحن معه، لكن 
ما يتعلق باملساس بالجوهر، بجوهر املوضوع فهذا أكيد أننا لنا فيه 
رأي، وال زلنا نتشبث برأينا في هذا بأنه من حقنا أن نبدي املالحظات في 

أي مادة، مادة، تمس هاذ املسألة، فهناك تجربة في لجن أخرى واللي 
الحكومة جاءت بمشروع ومن بعد أقل من شهر تقدمت بمشروع في 
نفس الصدد، ألنها عملت على تحيين املشروع األول، حنا هنا قلنا 
بأن الحكومة بدل أن تعتمد هذه الطريقة منحت األغلبية 14 تعديال 
وحاولت أن تمررها عبر األغلبية ألن وافقت عليها، وهذا أكيد إن دل على 
�ضيء إنما يدل على أن املشروع األصلي 116.14 كان قاصرا في مجموعة 
من املسائل، وبالتالي فنحن رفضنا التصويت على هذا املشروع لهذا 

السبب، وشكرا لكم السيد الرئيس .

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، هذا كنشكر الرئيس الفريق االشتراكي في إغناء 
هاذ النقاش، في إغناء املسطرة التشريعية، وهو أمر زعما كنعتبروه 
إيجابي جدا، وكيبقى املوقف ديال الفريق هو يحترم، ويمكن لو يدفع 
به في املجلس الدستوري، وإيال غلطنا نصححه، ولكن دابا أنا شخصيا 
معتقد أننا في الطريق هذا، ولكن مزيان يكون هاذ املوقف نتشبتو 
للفريق  وشكرا  املطاف،  آخر  في  التشريعية  املسطرة  سيغني  ألنه  به 

االشتراكي، الكلمة للفريق الحركي ال�ضي محمد سعدون.

فةمائبدفةسيددنحلددسعدجن:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء

فمخوفتدجفإلخوفندفةموفب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
بخصوص مشروع القانون الذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون املتعلق 

بمدونة السير على الطرق.

إن تقييم مواد مدونة السير على الطريق التي بدأ تنفيذ موادها قبل 
5 سنوات يظهر مدى راهنية اإلصالحات التي جاء بها مشروع القانون 
الذي بين أيدينا، حيث أبانت املمارسة العملية للمدونة مدى النقص 
والخلل الحاصل والذين يتطلبان التصحيح، بغرض تقديم حلول أكثر 

واقعية وناجعة لحل إشكاليات السالمة الطرقية باملغرب.

فبعد أن دخلت مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 أي 
بعد مرور أزيد من 5 سنوات على تطبيقها، وهي مدة كافية من أجل 
أن  إال  السير،  من حوادث  التقليص  في  ومساهمتها  تقييم حصيلتها 
الحصيلة ماتزال مؤملة، إذ لم تتمكن املدونة من الحد بشكل ملحوظ 
من حوادث السير، وما ينجم عنها من ضحايا وقتلى، حيث بلغ عدد 
قتلى حرب الطرق خالل السنة املاضية أزيد من 3500 قتيل، باإلضافة 
إلى الخسائر في األرواح، فإن حرب الطرقات تكلف املغرب غاليا من 
ناحية املوارد املالية، إذ تقدر كلفة حوادث السير بحوالي 14 مليار درهم، 
أي ما يمثل 5.23 % من موارد امليزانية العامة للدولة، ويناهز 2 % من 

الناتج الداخلي اإلجمالي.
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وهكذا تصبح حوادث السير إضافة إلى الخسائر االجتماعية، تمثل 
في  استثمارها  املمكن  من  كان  والتي  الدولة  مليزانية  استنزاف  مصدر 

مجاالت أخرى أكثر إنتاجية.

فةسيددفة1ئيس،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

الفعلية  واملمارسة  املدونة  تطبيق  على  سنوات   5 مرور  بعد 
ملقتضياتها، كان البد من تحيين هذه املقتضيات من أجل تحسينها 
وإغنائها وسد ثغراتها ملا فيه خدمة السالمة الطرقية في شموليتها، من 
خالل تجريم السياقة تحت تأثير الكحول أو املخدرات، وتأهيل قطاع 
التربية على السالمة الطرقية،  في  التكوين  تعليم السياقة، وإحداث 
املنهي،  للسائق  واملستمر  األولي  والتكوين  املهنية،  السياقة  وإحداث 
وتحسين املراقبة الطرقية مع توسيع عدد املخالفات التي يمكن أن 
الفحص  قطاع  وتأهيل  وجزافية،  تصالحية  غرامات  موضوع  تكون 

التقني.

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن املشروع الذي نناقش اليوم، يندرج 
في إطار تعزيز اآلليات القانونية ملواجهة ظاهرة حوادث السير التي تؤثر 
على صورة املغرب وارتباطها باالقتصاد الوطني، وخاصة منه الجانب 

السياحي واستقطاب املستثمرين األجانب.

قطاع  على  وليس حكرا  الجميع  يهم  الطرقية  السالمة  فموضوع 
وزاري معين، بل إنه شأن مجتمعي يجب أن ينخرط فيه الجميع، كما 
نؤكد أن القوانين لوحدها ال يمكن أن تكون حال لهذه املعضلة، ألن 
املقاربة الزجرية ال يمكنها أن تحل هذه اإلشكالية التي يتداخل فيها 
عدد من العوامل، مما يفرض إستراتيجية شمولية تأخذ بعين االعتبار 
التحتية  البنيات  إلى  إضافة  والبشرية،  والتربوية  الثقافية  العوامل 

وأخيرا املقتضيات القانونية.

وفي هذا السياق، يجب على الحكومة إيالء أهمية خاصة للعنصر 
الوقائية  التدابير  وكذا  والتأهيل،  التكوين  مستوى  على  البشري 
باعتبارهم من بين املداخل األساسية التي يمكنها املساهمة بشكل فعال 
في تحقيق نتائج إيجابية في مجال السالمة الطرقية، مع ضرورة التأثير 
التربية الطرقية  بطريقة مباشرة على سلوك مستعملي الطريق، عبر 
وتأهيل تعليم السياقة وتطوير االمتحان لنيل رخصة السياقة، وتكوين 
التي تسهر  السائق املنهي، والتواصل والتحسيس من خالل املشاريع 
عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذا تكثيف املراقبة، 
وتشديد العقوبات وعدم التساهل مع املخالفين، وتخصيص ميزانية 
السوداء،  النقط  بعض  في  خاصة  التحتية،  البنية  لصيانة  محترمة 
املعايير  تحترم  وال  بالغش  تقوم  التي  التقني  الفحص  مراكز  وإغالق 
املتعارف عليها، زيادة على تفعيل الشراكات مع املجتمع املدني واإلعالم 
لتعميم التربية الطرقية، وبالتالي ضرورة التفكير في إجراءات شجاعة 
التي تقتل كل يوم، هذا  التقليص من آفة حوادث السير  من شأنها 

دون نسيان الجانب املتعلق بتشجيع البحث العلمي والتقني في مجال 
السالمة الطرقية، وحث الجامعات ومؤسسات التكوين إلجراء البحوث 

والدراسات العلمية والتقنية في مجال السالمة الطرقية.

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن هذا القانون هو وسيلة للحد من آفة 
الطرق املغربية التي تقتل كل أسبوع أزيد من 14 شخصا، وليس غريبا 
أن توصف النتائج الكارثية املترتبة عن حوادث السير بحرب الطرق، 
فكما أكدنا عليه سابقا، فإن املقتضيات الزجرية لم تتمكن من الحد أو 
التخفيف من هذه اآلفة، ألن األمر مرتبط بسلوك بشري، سواء ما تعلق 
بمستعملي الطريق أو ما تعلق باملراقبة، باإلضافة إلى املساهمة املباشرة 
بحالة الطرق بتفاقم هذه الظاهرة على الرغم من كون هذه املساهمة 
جزئية ومحدودة، فالعملية صعبة ومتداخلة وال يمكن لقانون من قبيل 

هذا الذي يناقش اليوم أن يشكل وصفة سحرية لعالج الظاهرة.

كذلك،  ومتقاطعة  متعددة  بدورها  العالج  أسباب  فإن  وبالتالي، 
لعل أبرزها باإلضافة إلى الجانب القانوني تكثيف التحسيس وتجويد 
الطرق  وإصالح  والفساد،  الرشوة  ومحاربة  التعلم  وآليات  التكوين 
التي يتعين مساهمة  إلى غيرها من الحلول  وتكثيف التشوير الطرقي 

الجميع فيها، حكومة وبرملانا وإعالما ومجتمعا مدنيا.

وعلى أية حال، فإن هاذ املشروع بالتعديالت التي أسهم بها مجلس 
النواب أغلبية ومعارضة، تعتبر خطوة أساسيا للفت االنتباه إلى ظاهرة 
اسمها حوادث السير في أفق التخفيض منها إلى الحدود املعقولة وهذا 

أضعف اإليمان، وأننا سنصوت لصالح هذه التعديالت، وشكرا لكم .

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، آخر متدخل الغازي اجطيو عن فريق 
الوزير  السيد   ، املحترم  النائب  السيد  تفضل  الديمقراطي،  التقدم 

اسمع للفريق ديالك.

فةمائبدفةسيددفةغازيدفأطيو:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 116.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 

املتعلق بمدونة السير على الطرق.

على  السير  مدونة  منذ دخول  املغرب  لقد شهد  الرئيس،  السيد 
بعض  محدودية  على  أبانت  عميقة  تحوالت   2010 سنة  الطرق 
املقتضيات القانونية الواردة فيها على االستجابة للمتطلبات املجتمعية 
واملهنية التي يعرفها القطاع، األمر الذي تطلب ضرورة القيام بتقييم 
شامل وموضوعي لها وفق مقاربة مبينة على تثمين املكتسبات وتعزيزها، 
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ومواجهة النقائص واالختالالت التي شابتها، وإيجاد حلول ناجعة لها 
لتمكين املسؤولين على تطبيق القانون من رجال أمن وطني ودرك ملكي 
ومهنيي القطاع من األليات القانونية لتحقيق الفعالية في التدخل، مع 

الحرص على عدم املس بحقوق وحريات املواطنين.

فةسيددفة1ئيس،د

إننا في فريق التقدم الديمقراطي نشيد بإعداد املشروع في إطار 
والفاعلين  املهنيين  إشراك  من  مكنت  واسعة،  تشاورية  منهجية 
املتدخلين في مجال السالمة الطرقية، والتعاطي اإليجابي ملعالجة أوجه 
القصور في املدونة، وتحديث املقتضيات القانونية لتستجيب للتحوالت 

التي يعرفها املجتمع وذلك بالتدابير التالية:

التي  السير  حوادث  آفة  ملواجهة  القانونية  اآلليات  تعزيز  .-
إجراءات  وفق  والدولة  واملواطن  املجتمع  على  ثقيال  عبئا  أصبحت 
عملية، تروم تأهيل قطاع السياقة وإحداث السياقة املهنية وتحسيس 

املراقبة الطرقية.

توسيع عدد املخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات  .-
تصالحية وجزافية.

توسيع حاالت تجريم السياقة تحت تأثير املشروبات الكحولية  .-
أو املخدرات.

إلغاء عقوبة اإليداع باملحجز ملدة 24 ساعة وجعلها مرتبطة  .-
بأداء الغرامة.

باإلنهاء عن  والسماح  أيام   10 باملحجز ملدة  اإليداع  إلغاء   .-
طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

بهذا  ننوه  إذ  الديمقراطي،  التقدم  فريق  في  إننا  الرئيس،  السيد 
املشروع لكونه يستجيب لحاجيات مجتمعية ومهنية ملحة، لكننا نرى 
بأن أهمية القوانين تقاس بالرجال والنساء الذين سيتولون تطبيقا...، 

لألمر الذي يتطلب االهتمام بتكوين املوارد البشرية.

تلكم السيد الرئيس، أهم مالحظاتنا وأفكارنا التي أبديناها في إطار 
الحيز الزمني املخول لنا، ونشكركم على حسن إصغائكم والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، بهذا نكون قد استوفينا الئحة املداخالت، 
إذن نمر إلى عملية التصويت:

املادة 1 وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: هذه إضافة أنا 
غادي نقولها باش تسجل اإلضافات:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

املادة 1، املادة 11 ورد بشأنها 4 تعديالت من لدن الفريق االشتراكي، 
التعديل رقم 1 و2 و3 و4 ، الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت، تفضل 

السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بخصوص  الوزير-،  السيد  يتعلق،-  والثاني  األول  التعديل  هو 
يدوز  خاللها  من  ممكن  اللي  باملدة  يتعلق  والثاني  األول  التعديل 
الحاصل على رخصة السياقة من نوع B إلى رخصة من نوع آخر واللي 
جاء في املشروع على أساس بعد انتهاء الفترة االختبارية، يعني بعد انتهاء 
سنتين، اقترحنا نحن بعد انتهاء السنة األولى من الفترة االختبارية، أوال 

باش نقلصو هاذ املدة ملا فيما ذلك من نفع بالنسبة لهاذ الناس:

املباريات  اللي كيولجوا بعض  للشباب  بالنسبة  يتعلق  أوال- فيما 
املرتبطة بهاذ النوع من رخص السياقة.

ثانيا- فيما يتعلق بدعم التشغيل ألن الرخص اللي مرتبطة بالتشغيل 
هي رخص اللي موضوع ليها هذا الشرط.

ثالثا- أيضا ما كنتوفروش على واحد الدراسة اللي تأكد مدى هاذ 
األداء هاذ النص لواحد الدور مهم فيما يتعلق بالتخفيض من حوادث 

السير، هذا بخصوص التعديلين األول والثاني.

بالنسبة للتعديل اآلخر جاء فيه على أساس أن يكون حاصال على 
رخصة السياقة بعد انتهاء السنة األولى من الفترة االختبارية من صنف 
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بالسيارات املعدة  أو  لنقل األشخاص  بالسيارات املعدة  B، الخاصة 
لنقل البضائع أو املركبات الفالحية ذات محرك واملركبات الغابوية ذات 
الخاصة  واألريبات  املحرك  ذات  العمومية  األشغال  وأريبات  محرك، 

ذات املحرك.

تعليلنا في ذلك، سواء هاذ التعديل بالنسبة للتعديل الثالث والرابع 
أيضا على أساس سيكون من املجازفة تمكين الحاصلين على رخصة 
أو  بمحرك  العجالت  ثالثية  الدرجات  B خاصة  السياقة من صنف 
الدرجات ثالثية العجالت الخفيفة بمحرك أو الدرجات رباعية العجالت 
الثقيلة بمحرك، بعد انصرام الفترة االختبارية، فتجربة هاته الفترة ال 
تسمح لهم باالرتقاء نحو رخصة السياقة من أصناف أخرى، لكونهم لم 

يسبق لهم أن تعاملوا بمركبة في هذا الشأن.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

هو السبب بسيط لرفض هاذ التعديل، السبب بسيط، هو أنه 
كانت عندنا أربع سنوات بالنسبة للمادة األولى والثانية، وبعد مفاوضات 
حتى مع املهنيين وصلنا لسنتين، دبا واحد ياهلل غادي يدوز البيرمي ياهلل 
سنة غيتعلم السيارة ندوزوه يسوق الشاحنة زعما صعيب، فقلنا على 
األقل ما رفضوش التقليص، ولكن ما نقلصوش حتى لسنة، على األقل 
سنتين، الفترة باش يمكن لإلنسان يتدرب على الشاحنات ويدرب على 

األصناف.

القانون كنقول هادوك  في  اللي عندنا  التعديل  القضية األخرى، 
النوع ديال الدراجات اللي عندهم 3 هادوك الكبار، غادي يوليو يدوزوا 
 automatiquement إذن راه B ما غيبقاوش البيرمي األول غيولي البيرمي
وأنا  كنرفضو  ال�ضي عالش  وهاذ  على هؤالء،  ما طبق  عليهم  غيطبق 

كنتمنى يقبلوا اإلخوان هاذ الرفض.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة ألحد معار�ضي هذه التعديالت األربع، ال أحد، مؤيدي هذه 
التعديالت، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

تعقيبا على جوابكم بالنسبة للتعديل األول والثاني، فالسيد الوزير 
السائق أصال كيدوز لسيارة التعليم، البد يدوز لسيارة التعليم، سواء 
في B أو في C أو في غيرها. وبالتالي كيكون خاضع لتكوين قبل ما يأخذ 
 ،C رخصة السياقة، أما هاذ الشرط هذا فاإلنسان إيال كان غرضه في
رخصة السياقة ديال النوع B راه ما كيسوقش بها �ضي حاجة نهائيا، 
كيديرها في جيبو وكيتسنى حتى تتوصل ذيك املدة وعاد كيم�ضي يدوز 

البيرمي اآلخر، يعني ما كيستعملهاش ما�ضي ما عندناش ما يفيد أن هاذ 
السائق واش عندنا �ضي من بين الوثائق نطلبو ليه �ضي شهادة أنه يتولى 
سياقة مركبة معينة، ما كيسوقش كيعتبرها وثيقة كيدوز عن طريقها 
إلى رخصة من نوع آخر، وبالتالي فاحنا كان ملتمسنا في هاذ الصدد ألنه 

تعديل نعتبره جدي، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون : 36

املعارضون: 96

املمتنعون: 16

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 36

املعارضون : 96

املمتنعون : 16

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 96

املمتنعون: 16

أعرض التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون: 36

املعارضون: 96

املمتنعون: 16

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112
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املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

املادة 30 إضافة، أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

الفريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   5 رقم  التعديل   37 املادة 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هاذ التعديل السيد الوزير يروم إلى التنصيص على أن املحررة فيه 
رخصة السياقة ينبغي أن يكون باللغتين الرسميتين للبالد، ألنه تعليلنا 

الوثائق  بين  السياقة من  املحررة فيه رخصة  الحامل  يعتبر  في ذلك 

الشخصية التي يتعين أن تبرز مقومات الهوية الوطنية، وخاصة على 

مستوى اللغة املستعملة لتحريرها، واعتبارا لكون دستور 2011 قد 

حدد اللغتين العربية واألمازيغية كلغتين رسميتين للبالد، فإن تفعيل 

ذلك يجب أن يكون له أثر على مستوى الوثائق التي تسلمها اإلدارة.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

املقترح اللي عند الحكومة أن نترك ذلك للجانب التنظيمي، يعني 
ما�ضي اآلن ما ننص عليها في القانون باش ملي نجيو للجانب التنظيمي 

آنذاك غنلقاو الصيغ املناسبة الستعمال اللغتين ديال البالد.

فةسيددفة1ئيس:

إذن الوزير يدفع بالفصل 79، داخل في التنظيم، يتوقف النقاش 

والتصويت.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 112

املعارضون: 36

املمتنعون: ال أحد

املادة 38 ورد بشأنها تعديلين، التعديل رقم 6 و7 للفريق االشتراكي، 

تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

املكلفة  السلطة  ترسل  الغرض  »ولهذا  إضافة  األول  التعديل 
بتجديد الحامل املذكور إشعارا إلى املعني باألمر بانتهاء صالحية الحامل 
املذكور ثالثة أشهر قبل انصرام مدة الصالحية«، وتعليلنا بذلك، يعتبر 
هذا اإلشعار وسيلة لتنبيه الغافلين عن مدة صالحية الحامل املحررة 
فيه رخصة السياقة، كما أن من شأن هذا اإلشعار أن يضمن تاريخ 
نهاية الصالحية، ويذكر باآلجال القانونية لتجديدها وهو ما من شأنه أن 
يجنب عملية التراكم عدم التجديد، وأن ال يكتشف املعني باألمر انتهاء 

الصالحية إال بعد تحرير مخالفة أو سحب من طرف الشرطة أو الدرك.

التعديل الثاني يتعلق بالتنصيص على ما يلي:

يجب على إدارة األمن الوطني املكلفة بمسك بيانات البطاقة الوطنية 

إشعار اإلدارة املكلفة بمسك البيانات املتعلقة بالحامل املحررة فيه 
رخصة السياقة بكل تغيير يطرأ على عنوان صاحب الرخصة، ويتعين 

على هذه األخيرة تحيين البيانات املتعلقة بالعنوان في الحامل املحررة 

فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.

وتعليلنا في ذلك، بما أن املواطن ملزم حسب القانون 35.06 املحدثة 

بموجبه البطاقة الوطنية اإللكترونية بتغيير البطاقة الوطنية كلما غير 

عنوانه، فإن اإلدارة املكلفة بمسك معطيات البطاقة الوطنية مؤهلة 

أكثر من املواطن نفسه عن تبليغ على هذا التغيير بفعالية إلى اإلدارة 

مختلف  تحرير  وأن  خاصة  السياقة،  رخصة  بيانات  بمسك  املكلفة 

املخالفات يعتمد على هذا العنوان.
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فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

بالنسبة للتعديل األول يصعب أنه أي وثيقة ملي تسالي الصالحيات 
تتكون  محددة  الصالحيات  املواطنين،  تراسل  تبقى  إدارة  أي  ديالها 
مكتوبة في الوثائق، معروفة ال ديال األبناك وال البطاقة وال أي...، فالبتالي 
ما يمكنش نبقاو نرسل لهم راه باقا ليكم 3 شهور باش تجددوها، يعني 
هذا نوع من التعسير، أما املواطن راه عندو الوثيقة اللي فيها التاريخ 

ديال انتهاء الصالحية هو ينتبه لهاذ ال�ضي.

بالبطاقة  املتعلق  للمجال  نخليوها  هذيك  الثانية  القضية  ثانيا 
الوطنية، كل ما تغيرت املعطيات التغيير في البطاقة الوطنية ما�ضي عندنا 
للتعديلين،  يتعذر االستجابة  حنايا، هذا غادي يكون فيه...، ولذلك 
كاين القانون ديال البطاقة الوطنية اللي هو 35.06 آنذاك ينص على 
أن أي تغيير يتعلق باملعلومات في البطاقة الوطنية يمكن إلدارة األمن 
هي تقوم مع اإلدارات األخرى تبلغها املعطيات، ولكن ما نديروهاش في 

هذا القانون.

فةسيددفة1ئيسد:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 101

املمتنعون: 20

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 101

املمتنعون : 20

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 121

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 40 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، التعديل رقم 
8، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

املحرك  ذات  الفالحية  املركبات  بإضافة  يتعلق  التعديل  هاذ 

األشغال  وأريبات  الخاصة  واألريبات  ذات محرك  الغابوية  واملركبات 
العمومية عند سيرها على الطريق العمومية، وتعليلنا في ذلك تواجد 
هاذ النوع من املركبات على الطريق العمومية يقت�ضي من سائقيها أن 
يتمتعوا بمؤهالت مهنية أكثر من تلك التي تحتاجها عند سياقة هذه 
شأن  من  أن  كما  األوراش،  داخل  أو  الفالحية  األرض  فوق  اآلليات 

رخصة السائق املنهي من شأنها تنظيم هذا القطاع.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

باألمر،  املعنيين  يتعذر االستجابة لسبب بسيط هذا تعسير على 
هم أوال عملهم موسمي وال يستعملون الطريق دائما، فإضافة عليهم 

البطاقة املهنية ما عندها عالقة، لذلك يتعذر االستجابة.

فةسيددفة1ئيس:

التعديل،  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيد النائب، بالش ؟ إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون: 102

املمتنعون: 20

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 122

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 122

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 54 ورد بشأنها تعديلين من لدن الفريق االشتراكي التعديل 
رقم 9 و 10 تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

التعديل رقم 9 يتعلق بتحرير شهادة التسجيل باللغتين الرسميتين 
لنفس األسباب التي تم ذكرها قبل، والتعديل الثاني يتعلق بإضافة رقم 
ترتيبي يسمى رقم التسجيل تمنحه اإلدارة ويتضمن الحروف املتقابلة 

من اللغتين الرسميتين للمملكة.
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تعليلنا في ذلك، أن الرقم الترتيبي للمركبات يتم تثبيته عليها على 
شكل صفائح تشكل هذه اللوحات هوية بصرية عن البلد األصلي للتك 
املركبات، ومن تم ضرورة إبراز اللغتين الرسميتين للمملكة، على هاته 

الصفائح ملا تمثله من مقومات الهوية الوطنية.

فةسيددفة1ئيس:

الحكومة تدفع بالفصل 79 في هذين التعديلين، إذن أعرض املادة 
54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 59 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، التعديل رقم 
13، تفضل السيد النائب...، أنا عندي املادة 59،

58 ما ديرينش فيها تعديل ، عندك الحق  املادة  النائب،  السيد 
السيد النائب، تفضل.

إذن املادة 58، التعديل رقم 11 و 12، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

التعديل رقم 11 و 12 هو نفس التعديل السابق واللي هدفنا هو 

ليس بالعسر في املسألة بقدر ما هو اليسر أن املواطن أنه يكون في بالو 

وبالتالي يتشعر، اآلن املعطيات اإللكترونية متوفرة، الطرق اإللكترونية 

متوفرة، ممكن يتشعر املواطن بأي طريقة من الطرق، وبالتالي تعديلنا 

كان في هذا االتجاه لتيسير األمور وأيضا للتخفيف من عدد املخالفات.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا ما فيه ال يسر وال أي عسر، ال�ضي سعيد باعزيز يفكر اشتراكيا، 

والوزير يفكر ليبراليا، تفضل السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

... الليبرالي أن يستجيب لالشتراكي، ما يمكنش، البالد ديالنا الحمد 

هلل الجميع فيها يمكن ليهم يتوافقوا، يصعب ويتعذر االستجابة يعني ال 

التعديل األول وال الثاني ملا سبق.

فةسيددفة1ئيسد:

أعرض التعديلين للتصويت تم رفض التعديلين:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 58 للتصويت:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون : ال أحد

املادة ،59 تفضل السيد النائب التعديل رقم 13.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

املادة 59 وافق على الرفع ديال اآلجال ديال املفوت أثناء تفويت 
مركبته من 15 يوم إلى 30 يوم، وذلك من أجل أن نضع أمامه آجاال 

كافية ليقوم بهذا اإلجراء.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

... عند الحكومة أن يكون في اليوم الذي فوتت، ألنه ما بغيناش 

نخليو فراغ ما بين...، في هذيك الفترة ديال التفويت، ألنه إذا ارتكبت أي 

حادثة يعني تحسب على الذي فوت، مع العلم لم تعد ملكا له، فاحنا 

لقينا واحد الصيغة 15 يوما كنقول مقبولة، أما في الحقيقة مع تقدم 

الوسائل اإلدارية خاصو اليوم الذي فوت تنتهي املسؤولية ديالو، لذلك 

بالعكس خاصنا نقصو باش ما يتحملش املسؤولية  نزيدو،  بدل ما 

الذي فوت.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، 

تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

ففي اليوم ينبغي أن يصرح أينما تواجد، وما غاديش يكون ملزم 

بالرجوع إلى عنوانه باش يصرح به، مادام أنه خاصو يرجع للعنوان 

فأظن أنه خاصها تكون 30 يوم.
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فةسيددفة1ئيسد:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون 20

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

واملعاصرة  األصالة  فريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   65 املادة 
التعديل رقم 1، فريق األصالة واملعاصرة شكون؟ السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

وتسليم  إعداد  إخضاع  يجب  ال  املادة  هذه  في  الرئيس،  السيد 
الصفائح املعدنية، صفائح السيارات، لالحتكار من قبل أشخاص تتم 
تحديدهم اإلدارة، بل يجب أن يتم وفق دفتر تحمالت واضح، مع مراعاة 
مصالح األشخاص الذين يزاولون هذه املهمة، لذلك نقترح التشطيب 

على الصفائح.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير، ليبرالي وال اشتراكي.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

دابا هذه فيها مغربي، ملصلحة البالد ديالنا أي واحد كينتج �ضي 

صفيحة يجب أن يكون معتمدا ومعروفا، وأن يعلن عن الصفائح اللي 

خرجها في مصلحة البالد ديالنا.

فةسيددفة1ئيس:

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

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد.

املادة 65 كذلك ورد بشأنها تعديلين من لدن الفريق االشتراكي رقم 

14و 15، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

التعديالن يتعلقان بتحرير املحررين باللغتين الرسميتين.

فةسيددفة1ئيسد:

داخلة في التنظيم، قبايال قالو ودفع بالفصل 79، هادو كاملين اللي 
دفع فيهم بالفصل 79 تسري عليهم نفس املسطرة، وراه مزيان كيدفع 
بالفصل 79 غيعطيك باش تم�ضي للمجلس الدستوري وتفكر في �ضي 

آخر.

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 96 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي التعديل رقم 

.16

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هذا التعديل يرمي فقط إلى التعديل في املدة ديال إصدار قرار ديال 

توقيف رخصة السياقة من طرف اإلدارة، على أن تصدر اإلدارة قرار 

بتوقيف رخصة السياقة ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا للمرة األولى، وثالثة 

أشهر في حالة العود.

وتعليلنا في ذلك أنه تعتبر مدة السحب املمتدة إلى غاية ثالثة أشهر 

في املرة األولى وستة أشهر في حالة العود طويلة جدا إذا ارتبطت بمجرد 

قرار إداري، وعليه فتقليصها من شأنه أن يحد من الشطط في استعمال 

السلطة، ونترك املجال للقرار القضائي التخاذ ما يراه مناسبا، ألنه في 

جميع األحوال ال يمكن للعقوبة اإلدارية أن تكون أشد مما يأتي به القرار 

القضائي، وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل ألن إيال شفنا الالئحة متى  هو ال يمكن االستجابة لهاذ 
تسحب هذه الوثيقة، غادي يتأكد بأنه كان خاصنا نخليو هاذ املدة 
هادي، وربما خاصنا نزيدو فيها، نرجعو لالئحة اللي كيتكلم على إما 
وثائق غير موجودة، وال كيسوق بال وثائق، وال أنه ال يعلن على، يعني 
عندك الالئحة اللي كتم�ضي فيها تقريبا ديال 3 حاالت في األول، وكاين 6 
حاالت في التالي، اللي كلها كتعلق بالسالمة وباألمن ديالهم هما املعنيين 

وديال الركاب.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة ألحد معارض هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 99 ورد بشأنها تعديلين من طرف الفريق االشتراكي، التعديل 
رقم 17 و 18.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

األمر يتعلق بإضافة مخالفتين: املخالفة األولى تتعلق بسياقة سيارة 
خفيفة تتوفر على زجاج جانبي مظلم ملا له من عواقب على األمن، ما هو 
أمني، ولكون الزجاج املظلم يسبب في صعوبة مشاهدة ما يوجد بداخل 

السيارة، واستعماله غالبا ما يكون مقرونا بسوء النية.

أما التعديل الثاني، فيرمي إلى تجريم البيع بالوكالة من بعد مرور 
واحد اآلجال، وذلك لكون ظاهرة البيع بالوكالة أمر سائد رغم عدم 

قانونيته، ويسبب مشاكل عدة للبائعين، خاصة فيما يتعلق بالغرامات 
التي تلحق باملسؤول املدني مثال في مجال التأمين.

فةسيددفة1ئيس:

الزجاج خاصوا  هاذي،  املطلقة  الشفافية  هاذي  الوزير،  السيد 
يكون أبيض.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

ال، هم يتحدثون عن السائق، السائق غير مسؤول على العربة، غير 
باش نتفاهموا. فالسائق كيتعاقب عندما هو كسائق كيقوم بمخالفة، 
وما�ضي  املركبة  صاحب  يعاقب  القانون  في  مقتارحين  حنا  اللي  أما 

السائق.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن إيال اسمحتوا، هل هناك من معارض لهذين التعديلين؟ ال 
أحد، مؤيد تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هنا السائق هو املخالف، ملاذا؟ ألنه هو الذي يتولى سياقة هذه 
املركبة ويعلم أن زجاجها مظلم، وأنتم تتعرفوا ديك حادثة أكادير، 
إلى زجاج  يعود  أنه  املجرمين،  ديال فرار  البنت واألسباب  واختطاف 
جانبي مظلم، والسائق اللي كيتولى السياقة هو املسؤول جنائيا عن 

تلك اللحظة.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املادة 99 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد
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املادة 103، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

 5 في  املركبات  توقيف  إلى  اللجوء  بحصر  يتعلق  املوالي  التعديل 
حاالت، واالكتفاء في باقي الحاالت بالغرامات، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

ال يمكن اإلستجابة لهاذ الطلب، ألن كاين حاالت أخرى اللي هي 
قريبة فيها مخالفات كبيرة، ولذلك قلنا باإلضافة إلى حاالت أخرى، 

نضيف هذه الحاالت.

فةسيددفة1ئيس:

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

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

املادة 103 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، التعديل 
رقم 19.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هاد التعديل يروم إلى التنصيص هنا على ما يتعلق بنقل راكب 
أو عدة ركاب بدون رخصة، ونحذفو املقت�ضى اللي كاين في الظهير 63. 
أوال، من حيث وحدة املوضوع باش تكون املدونة جامعة في هاذ املسألة. 
واملسألة الثانية أيضا، حتى نراعيو الظروف ديال ما يؤديه هاذ النوع 
من النقل ديال رركاب بدون رخصة في الوسط القروي، واللي كيتعتبر 
الحل الوحيد لبعض املناطق، وبالتالي أنه ال بد أنه التخفيف عليهم 

أوال، وثانيا أنه يكون منظم في واحد اإلطار قانوني اللي يعلمه الجميع.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

الظهير ديال 1963 هو ينص على هاته الحاالت، فإذا غيرنا غير واحد 

املقت�ضى تيخاصنا نمشيو نغيرو كاع املقتضيات املرتبطة بها، وحنا كاين 
واحد اإلجتهاد مع املهنيين كنتمنى يجي في هاذ الحكومة باش نعاودو ذاك 

الظهير املرتبط بكل هاذ ال�ضي، بما فيه زيادة عدد الركاب.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، مؤيد؟ تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هو هدفنا السيد الوزير هو أن تكون مدونة فعال، ألن املدونة خاصها 
تكون جامعة لجميع النصوص، من أجل باش تكون جامعة للنصوص 
ما خاصش يكون شتات في التنصيص في هاذ الظهير، وبالتالي اقترحنا 

أننا نجيبو هاد النوع من املخالفات إلى هذا النص في هاذ االتجاه هذا.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 103 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد
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أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 129، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 3، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

نرى أنه يجب أخذ املهنيين بعين اإلعتبار وذلك لتقليص املدة إلى 6 
أشهر عوض سنة كامل.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

يرفض هذا التعديل، حنا دايرين سنة تبقى سنة.

فةسيددفة1ئيس:

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

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املواد 129 134- -135- 136 للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 155 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املواد 160-162 للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 167، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 4، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شكرا السيد الرئيس،

التعديل املوالي، في الفقرة األولى من املادة 167، يتعلق التعديل 
باالكتفاء بالغرامة وخصم النقط فقط، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

بطبيعة الحال سأتحدث عن مسؤولية عن حادثة تسببت للغير 
الحبسية، حيدناها  العقوبة  الحالة خلينا  في هاذ  بعاهة مستديمة، 
في واحد العدد ديال الحاالت، لكن في بعض الحاالت القليلة هي اللي 

خليناها.

فةسيددفة1ئيس:

إذا أحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 167 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 168، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب، التعديل رقم 5.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

نرى أنه يجب حذف املادة بأكملها واالكتفاء بالغرامة ومضاعفتها، 
في حالة اقترانها بالحاالت املنصوص عليها في املادة 167، على اعتبار 
أن رخصة السياقة السيد الوزير، هي بمثابة ديبلوم لكسب العيش 

للعديد من املواطنين.
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فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

كما عبرت في املقدمة، الحاالت اللي كنسحبو أو الحاالت اللي كيكون 
فيها تشديد هي اللي مرتبطة بحوادث السير اللي فيها فعال ارتكاب الحادثة 

في ظروف يعني قاسية، ولذلك نتمسك بما جئنا به ونرفض.

فةسيددفة1ئيسد:

ال�ضي الوفا متفق؟ إذا الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد. 
مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

املادة 168، كذلك ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، 
التعديل رقم 20 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

اقترحنا حذف الفقرتين املعدلتين األولى والثانية واالحتفاظ بالنص 
368، لكونه أصال يحقق  باملادة  يتعلق  52.05 فيما  للقانون  األصلي 

النتيجة املرجوة من التنصيص عليه.

فةسيددفة1ئيسد:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل غير مقبول.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل الغير املقبول، أو للتعديل، مؤيدي 
التعديل السيد النائب؟ إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 168 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 169، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 

التعديل رقم 6 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

نقترح  ال�ضيء،  نفس   ،169 املادة  من  األولى  الفقرة  في  التعديل 

االكتفاء بالغرامة وخصم النقط، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل غير مقبول.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل، ال أحد.

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

املادة 169، ورد بشأنها من طرف الفريق االشتراكي، التعديل رقم 

.21

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هاذ التعديل على املادة 169 يرمي إلى إزالة العقوبات الحبسية من 

النص، ألنه في األصل هذا النوع من الحوادث واللي ما مرتبطش مع 

ظروف التشديد هو ناتجة ما�ضي عن خطأ عمدي بقدر ما هو فقط خطأ 

غير متعمد، وبالتالي ما خاصش تكون فيها العقوبة الحبسية.

فةسيددفة1ئيسد:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل غير مقبول، وكنبغي نوضح، راه عندنا واحد القانون جنائي 

اللي تكلم حتى على األخطاء الغير العمدية التي تؤدي إلى بعض الحاالت 

كارثية اللي فيها الحبس، فهمتي؟ ولذلك، نحن انسجمنا معه وقلصنا في 

حاالت فعال ديال التشديد.
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فةسيددفة1ئيسد:

إذا الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل، 
ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 169 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 171، ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، التعديل 
رقم 22 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

يتعلق  فيما  املختصة  هي  املحكمة  جعل  إلى  يرمي  التعديل  هاذ 
بالخبرة الطبية املضادة بدال من وكيل امللك، ألنه في األصل الضحية 
يدلي بشهادة طبية والنيابة العامة أن تتابع أو ال تتابع. أما الذي له الحق 
في أن يقرر حول جدية الشهادة الطبية من عدمه، فهو القضاء أي 

املحكمة، وبالتالي ارتأينا أن نضع هذا التعديل.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

بالعكس، للتيسير، ألن املحكمة بعد التقا�ضي، مشات واحد املدة، 
املضادة  الخبرة  يكون  باش  امللك  لوكيل  الصالحيات  نعطي  للتيسير 

سريعة. أما إيال خلينا املحكمة، املحكمة كيبقى..

فةسيددفة1ئيسد:

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

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

عندنا  يتولدو  غادي  بالعكس  هنا  أن  الوزير،  السيد  بالعكس 
مجموعة من امللفات الناتجة عن هاذ الخبرة الطبية واللي غادي تكون 
محط أبحاث أخرى، وبالتالي امللفات غادي تطول. في حين، أنه املحكمة 

تحيل الخبرة وتقرر بشأنها، ممكن أن تأخذ بشأنها ولها أن ال تأخذ. أما 
احنا هنا، فنحن نلزم وكيل امللك بأنه ياخذ بهاذ الخبرة املضادة.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املادة 171 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 172 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 7، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

الحبسية  العقوبات  على  التشطيب  يجب  أنه  الواجب  من  نرى 
لنفس التبرير.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

غير مقبول لنفس األسباب.

فةسيددفة1ئيس:

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

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 172، ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، تفضل 
السيد النائب، التعديل رقم 23.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

حذف  إلى  الرامي  بمقترحنا  نتقدم  أن  ارتأينا  السياق،  نفس  في 
العقوبات الحبسية في هذا املجال ولنفس األسباب السابقة.
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فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

مرفوض.

فةسيددفة1ئيس:

إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، 
ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املادة 172 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 181 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 183، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 8، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

نفس التعديل لنفس االعتبارات، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

السيد الوزير، نفس الرفض لنفس االعتبارات، مالكم عييتو وال؟

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

املادة 183 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، تفضل 
السيد النائب، التعديل رقم 24.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هنا اقترحنا حذف العقوبة الحبسية ومقابلها الرفع من الغرامة، 
على أساس أنه أوال األمر دائما يتعلق بالخطأ. ثانيا، أنه الجزاء نربطه 

بالغرامة املالية أحسن باش يعطي األكل ديالو.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

به قلص من واحد  اللي جبنا  القانون  يعني مشروع  بأنه  يتضح 
العدد ديال العقوبات، وواحد العدد ديال الغرامات وخالها في حاالت 
استثنائية، ما يمكنش حتى الحاالت االستثنائية اللي فيها آثار بليغة، 
عاهات مستديمة، قتل، يمكن لنا نتجاوزو فيها إلى الغرامات، ولذلك 
درنا هاذ التوازن هذا، الحاالت االستثنائية أبقينا فيها على العقوبات 

الحبسية.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا السيد الوزير،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املواد 183، 184، 185، 186، 191 للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 195، ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، التعديل 
رقم 25.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هذا التعديل كما سبق أن قلنا، يرتبط بحق املخالف في أن يوقع 
على محضر املخالفة الذي يحرر ضده، وبالتالي فاملحاضر اإللكترونية 
من شأنها أن تمس بحقوق اإلنسان في هذا املجال، ألنه املخالف أحيانا 
قد تحرر في حقه مخالفة دون أن يعلم بها، مادام أنه ال يوقع وال توجد 
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أي إشارة. ونظرا للتطور اللي كاين على مستوى مثال املخالفات اللي 
مرتبطة بالسرعة وإمكانية وجود الصورة ديال املركبة داخل املحضر، 
ذاك التصوير اإللكتروني للمركبة اللي كتجاوز السرعة، فاقترحنا أنه 
املخالفات اللي غيتم التحرير ديالها في محاضر إلكترونية أن تكون فيها 

صورة املركبة.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

صورة السائق واملركبة، أما هو الوسائل التكنولوجية اللي كتدير 
املخالفة راه كتاخذ املركبة وكتخذ الرقم ديالها يعني معروفة، ال ولكن 
اإللكترونية؟  الوسائل  في  يحررها  غادي  كيفاش  وم�ضى،  خذاها  هو 
وهذا معمول به وهذه من التكنولوجية املعتمدة، بعد أن تعتمد واحد 
العدد ديال املراحل، ما تنساوش بأن البالد ديالنا ال تستعمل فيها أي 

تكنولوجية إال بعد أن تكون معتمدة.

ثانيا، لحد الساعة لم تتوصل أية تكنولوجية أن تجمع بين رقم 
أعطيت  ولذلك،  العالم.  ليها  وصل  ما  مازال  السائق،  وبين  العربة 
الصالحية لصاحب السيارة أنه يمكن له يخبر بأن في هذاك اليوم كان 

يسوقها واحد آخر باش كيتحمل اآلخر املسؤولية.

فةسيددفة1ئيسد:

شكرا، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

السيد الوزير، هنا الحق اللي كاين، كاين عند العون أنه من حقه 
أن يحرر محضر إلكتروني، يعني محضر إلكتروني من حقه، ممكن يحرر 
محضر ورقي وممكن يحرر محضر إلكتروني. املحضر الورقي يحمل توقيع 
املخالف، ولكن املحضر اإللكتروني ال يحمل توقيع املخالف، باش غادي 
نأكدو بأنه فعال دار هاذ املخالفة؟ وآش من حق عندو باش غادي يعرف 
بأنه حرر في حقه مخالفة من عدمه؟ بالعكس، هذا غادي يفتح واحد 
املجال للتعسف، ألن كان هناك نموذج من املحاضر عند بعض األعوان 
في وقت سابق، ما كيتضمنش التوقيع ديال املخالف وكان العون غير 
كيدوز حداه السائق كيحرر له مخالفة، ألنه ال يتضمن توقيعه، وهذا 

من شأنه أن يطال هاذ النوع من املحاضر.

فةسيددفة1ئيسد:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 103

املعارضون : 42

املمتنعون : 20

أعرض املادة 195 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

عليهم  صادقت  كما  للتصويت   201،  ،200  ،198 املواد  أعرض 
اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 216، ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة 
التعديل رقم 9، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

دائما تعديل للمالءمة مع التعديالت السابقة ولالعتبارات السابقة 
أيضا، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل غير مقبول، لالعتبارات السابقة.

السيد الرئيس :

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 216 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 217 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123
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املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 219، ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، تفضل 
السيد النائب، التعديل رقم 26.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هذا التعديل يرمي إلى التنصيص على أنه، في حالة األداء الفوري إلى 
العون املحرر للمحضر أو األداء داخل أجل 24 ساعة من اليوم املوالي 
ليوم تبليغ اإلشعار باملخالفة، طبقا ألحكام املادة 200 أعاله: املخالفات 
من الدرجة األولى 200 درهم؛ املخالفات من الدرجة الثانية 150 درهم؛ 

املخالفات من الدرجة الثالثة 100 درهم.

ثانيا، في حالة األداء داخل أجل مدته 15 يوما كاملة يبتدئ من 
اليوم املوالي ليوم ارتكاب املخالفة، مع انصرام أجل 24 ساعة السالف 
الذكر: املخالفات من الدرجة األولى 300 درهم؛ املخالفة من الدرجة 

الثانية 200 درهم؛ املخالفات من الدرجة الثالثة 150 درهم.

وتعليلنا في ذلك، أن تقليص مبلغ الغرامات من شأنه أن يساعد على 
أدائها، وبالتالي تسجيل اعتراف مرتكبيها من خالل األداء بارتكابها، مما 
يجعله يحتاط أكثر حتى ال يسقط في حالة العود األكثر تشديدا والتي 
تؤدي إلى تناقص نقط رخصة السياقة. في حين إبقاء الغرامات مرتفعة 
كما جاء في املشروع، من شأنه أن يفتح باب املصالحة الشخصية بين 
السائق والعون املكلف باملراقبة، مما يفوت فرص تطبيق القانون، 
وبالتالي تشجيع ممارسات غير سليمة تؤدي إلى نشوء تواطؤ بين مرتكب 

املخالفة والعون املحرر للمحضر.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

هو غير مقبول، ولكن نبغي باش، من خاللكم، البد توصل واحد 
الرسالة واضحة. أوال كاين حقوق ديال 34 مليون مغربي، أنهم يمشيو 
في طريق آمنة، بمعنى اللي كيسوق خاصو البد ينتبه، راه أمامه 34 
مليون مغربي اللي سنويا 3500 قتيل، كانت 4000-300-500؛ 10000 
جروح بليغة، فبمعنى البد أن نحمي هؤالء، فتتجي العقوبات يا إما 
غرامات يا إما يعني السجن. احنا مشينا في االتجاه ديال أنه نحافظو 
على حقوق ديال الناس باش يمشيو في طريق آمنة، ولكن منين مشينا 
نردوها  تنمشيو  املخالفات،  مع  متوازية  درناها  والعقوبات  للغرامات 
زعما، البد للمخالف أن يؤدي. فاعطينا املخالف اللي هو مخالف عادي 
تقع لنا جميعا، راه احنا نقصنا �ضي شوية اللي أداها في الوقت، وإال 
احترم اآلجال وما نسحبوش له، وال أدى ما يبقاش لو 10 أيام، فدرنا 
تسهيالت ديال املخالفات اللي كتبان منطقية يمكن ليها تقبل ونتجاوزو 

عليها، واملخالفات اللي كتأدي إلى العاهة املستديمة وإلى القتل والواحد 
كيضوبل وكيدخل في املمنوع، راكم أنتما عارفين هاذ التعديالت اللي 
جبنا، هذيك شددنا فيها. فاحنا درنا هاذ التوازن اللي جبناه في هاذ 
القانون، كنتمنى ما نخليوش حتى يولي أنه وال قانون، ألن 100 درهم في 

نهاية املطاف بحال إال تتقول له.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املادة 219 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

عليهم  صادقت  كما  للتصويت   ،226  ،224  ،222 املواد  أعرض 
اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 228 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 10 السيد النائب، تفضل.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

التعديل املقترح يتعلق بإعادة صياغة املادة 228، وتتعلق أساسا 
أجل  إعطاء  يمكن  بحيث  التصالحية،  للغرامة  الفوري  األداء  بعدم 
30 يوم ابتداء من تاريخ تحرير املخالفة. وفي حالة عدم األداء، تطبق 

القوانين املتعلقة بتحصيل الديون العمومية، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير، التعديل غير مقبول. الكلمة ألحد معار�ضي 
هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل، ال أحد.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42
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املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 228 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 231 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 11 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

دائما للمالءمة مع التعديالت السابقة ولالعتبارات السابقة أيضا، 
شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة، إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 231 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 252 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

االشتراكي،  الفريق  طرف  من  تعديلين  بشأنها  ورد   ،267 املادة 
التعديل رقم 27 و28 تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

مراكز  انضمام  بقبول  »وتلتزم  إضافة،  إلى  يرمي  األول  التعديل 
تعدها  باألمر وفق خريطة  املعنيين  إليها بطلب من  التقنية  للمراقبة 
اإلدارة وبالتقيد ببنود دفتر التحمالت«، وتعليلنا أن التزام الشخص 
املعنويين املرخص لهم بفتح واستغالل مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، 

والذين يلتزمون باالنضمام إلحدى الشبكات املرخص لها، لن يتمكن من 
تنفيذ هذا االلتزام األخير إال إذا سبق للشبكات املرخص لها أن التزمت 
مع اإلدارة بقبول انضمام تلك املراكز إليها، وإال بقي هذا اإلجراء معلقا 
أو كان مدخال تمارس من خالله الشبكات حصارا يرفض انضمام مراكز 

إليها، مما يعطل الترخيص لتلك املراكز املستقلة.

التعديل الثاني هو: »يمكن لإلدارة أن تعتمد مراكز املراقبة التقنية 
املتوفرة على الوسائل البشرية واملادية والتنظيمية الالزمة للتأكد من 
أن أصناف من املركبات تحددها اإلدارة تستجيب ألحكام املواد 46و47 
و48 أعاله واملصادق عليها، وتحرير سند املصادقة تحدد اإلدارة شكله 
ومضمونه ويتم إسناد االعتماد املذكور أعاله وفق كيفيات تحدد بنص 

تنظيمي«.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل األول مقبول والثاني غير مقبول، األول هو أنه خلينا الناس 
أحرار، درنا طلبات عروض، تشكل شبكات، خليناهم أحرار يمشيو ألي 
شبكة، هو ملزم وفق القانون يم�ضي لشبكة، أحرار. إجراءات تنظيمية 
إجراءات  القانون،  في  نديروهاش  ما  بعد،  من  نديروها  لنا  يمكن 
تنظيمية اللي ما تكونش ملزمة، إجراءات تنظيمية اللي غنحددو فيها 
الطريقة باش يم�ضي كل مركز لشبكة أو يتجمعوا واحد العدد ديال 

املراكز ويأسسوا الشبكة ديالهم.

النقطة الثانية هو أنه مراكز الفحص التقني يا ربي يتقادو يفحصو 
لنا السيارات، باش يمكن لهم يديروا املختبرات ديال املصادقة على 
املركبات استثمارات ضخمة، ولذلك اآلن غنقويو املركز الوطني ديال 
املستقبل،  في  اآلن،  ونعد  جهوي،  وغنردوه  املركبات  على  التصديق 
بطبيعة الحال غيحتاج واحد الوقت بتشاور مع املهنيين، كيفية اعتماد 
مراكز متخصصة في املصادقة على املركبات. إال توفرات الشروط آنذاك 
منين غادي نديرو طلب عروض في أي مركز أو �ضي واحد جديد، راه 

غادي يدخل في إطار طلبات العروض.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذا أعرض هذين التعديلين للتصويت:

التعديل األول:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

التعديل الثاني:
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املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 267 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

 :316-311-309-304-286-284-281-277-268 املواد:  أعرض 
للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة 1 برمتها من مشروع القانون كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 23 ورد بشأنها تعديلين من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 12 و13، السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدةلسيددفة1ئيس،

نقترح اإلقتصار، في املادة 23، على الفترة االختبارية للحصول على 
رخصة السياقة على سنة بدل سنتين، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

غير مقبول لألسباب السالفة، سنتين يعني ما كفياش، سنتين يااله 
الواحد يتعلم السياقة وخاصة مع الوسائل دابا التغيير اللي واقع في 

صناعة السيارات والعربات.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا، إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت، نعم مؤيد للتعديل، 
هل هناك من معارض للتعديل، ال أحد، مؤيد التعديل؟ تفضل.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

30 نقطة عوض 20.

فةسيددفة1ئيس:

آش من تعديل السيد النائب؟ التعديل الثاني، عرضتي غير تعديل 
واحد. تفضل السيد الوزير، التعديل الثاني، التعديل رقم 13.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

باش نوضح، راه كانت 4 سنوات وكانت 20 نقطة، دابا رجعناها 
سنتين، فغير باش يعرفوا، راه حنا يسرنا، نظرا إلى أن القطاع اليوم 
تدخلوا بعض اإلخوان، كيحتاج اآلن  املهنيين وراه  السادة  كيعرفوا 
لرخص من نوع ديال الشاحنات والحافالت، ألن عندنا خصاص كبير 
جدا. فقلنا نقلصوا املدة، ولكن ما�ضي إلى درجة نردوها سنة وال درجة 
نردوها، ال بد من شروط دنيا، وبالتالي حنا قسمناها للنصف وخلينا 

عدد النقط في 20 نقطة.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن أعرض التعديل 1 للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل 2 للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 123

املعارضون: 42.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 24 ورد بشأنها تعديلين من لدن فريق األصالة واملعاصرة 14 
و15.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بالنسبة للتعديل األول تنسحبوه. وبالنسبة لتعديل الثاني، نفس 
التعديل السابق، اإلقتصار على سنة بدل سنتين، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

غير مقبول. إذن تم سحب التعديل، إذن تم قبول السحب األول، 
وتم رفض التعديل. إذن أعرض التعديل للتصويت التعديل الثاني:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 112، ورد بشأنها تعديالن من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
تفضل السيد النائب، التعديل 16 و17.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

األولى  الدرجة  من  بغرامة  »يعاقب  إضافة   112 املادة  في  هنا 
املنصوص عليها في املادة 219 مرتكبو املخالفات التالية..«، وهنا بغينا 
باش نحصروا الصالحيات ديال قرار الحجز على القضاء وترك عقوبات 
الثاني، نقترح حذف  مالية حسب الحالة لإلدارة. وبالنسبة للتعديل 

الفقرة األخيرة للمالءمة مع التعديل األول، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

أن  الحجز والسيما  تلغي  يمكنش  ما  الفلسفة، حنا  واحد  نشرح 

عندك مخالفات قد تؤدي ال قدر هللا إلى حادثة، بعدا كتلقى مع واحد 
عندو املخالفة، املركبة ما مكاداش، الروايد ما مصيبينش، تالحظ بأنه 
ممكن هو يم�ضي فيها. فأنت كتحجز، إذا هاذيك الساعة، ما بقيناش 
كنحجزو للمدة التي كانت في القانون، كانت أحيانا 10 أيام، أحيانا 15 
يوما، أحيانا أكثر، ال، غير يصلحها يجي ياخذ. ولكن باش تخليه غادي 
وأنت كتشوف مخالفة، خاصة إذا كانت تقنية تؤدي إلى الحادثة هذا، 
إذا انتظرت القضاء مشا وقع لو اللي وقع لو ووقع ما حصل. فنحن 
جمعنا بين أوال الحماية السالمة، ولكن التخفيف أنه إال صلح يجي 

ياخذها ما نخليوهاش املدة اللي كانت منصوص عليها.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي التعديل، مؤيد 
التعديل، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددعبددفةفتاحدكلال:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

باش  قدمتو  اللي  واملبرر  ديالكم  الطرح  أن  يبدو  الوزير،  السيد 
ترفضوا هاذ التعديل هو غير منطقي وغير معقول، بحيث ما يمكنش 
تصلح العربة وهي في حالة حجز، وإال غيكون مضطر أنه يتنقل عندها 

املصلح حتى ملكان ديال الحجز ديالها، شكرا.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت، التعديل األول:

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

التعديل الثاني :

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

املادة 112، كذلك ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، 
تفضل السيد النائب التعديل رقم 29.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هاذ التعديل فقط يروم، بالنسبة للبند الثاني من املادة 112 اللي 
كتنص على تجاوز الوزن اإلجمالي املأذون به ملركبة محملة ما بين 30 
و%40، هذا يوحي بأنه من %40 فما فوق ال تودع املركبة باملحجز، 
ولذلك اقترحنا أنه إذا تجاوز الوزن اإلجمالي املأذون به ملركبة محملة 
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بنسبة تفوق أو تساوي %30 حتى تكون يعني املخالفة تسري على يعني 
القيمة اللي تتواجد أكثر من 30%.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

ال، هو في الحقيقة راه كنطلب يسحبوه التعديل، ألن كاين واحد 
املادة، كاين البند 8 من املادة11 اللي كيتكلم على %40 فما فوق، هذيك 
راه مشات كجنحة للخطورة ديالها، دابا كنتكلمو على ما بين 30 و40%، 

فإذن ذاك ال�ضي اللي كتطلب راه كاين في املادة 111.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، نعم؟ يسحب التعديل.

أعرض املادة 112 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 137 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة 18 
أو 19 تفضل السيد النائب لتقديم التعديلين.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

بالنسبة للتعديلين معا، يرومان إلى اإلشراف القضائي على عمل 
اللجن اإلدارية والتقنية بغرض تجاوز إشكاليات عدم حياد اإلدارة.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

أوال غير نعطي واحد النموذج، أوال إيال الحظتو هذه اللجنة لم تفعل 
سابقا، ملاذا؟ راه مع السادة املهنيين كان وجدنا صعوبة، نظرا للتركيبة 
ديالها والشروط ديالها. اآلن خففناها ودرناه في بعض الحوادث، ألن 
ديالها  الهدف  اللي غالط، ال،  ديالها ما�ضي هي تقول شكون  الهدف 
نراجعوا  نعاودوا  نجيو  كتخلينا  اللي  أخرى  أسباب  تدرس  كتم�ضي 

املنظومة ديال، فإذن غير باش هاذ القضية تكون واضحة.

ثانيا، إيال درنا هاذ القضية ديال القضاء، واإلخوان القضاء أنتما 
7 ديال  نهار  البيضاء خاصنا كل  الدار  اللي عندهم،  امللفات  عارفين 
اللجنة،  خلينا  لذلك  فإذن  مميتة،  كيوقعو،  اللي  املعدل  الحوادث 

خففناها باش يمكن ليها تحرك في شروط حسنة.

فةسيددفة1ئيسد:

أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

التعديل الثاني:

املوافقون : 42

املعارضون : 123

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 137 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض املواد: 161، 218، 221، 227، 232، 255، 279 للتصويت 

كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون : ال أحد

املادة 280 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي التعديل 
رقم 30، السيد النائب، يسحب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

هاذ التعديل يتعلق باملادة بالبند الخامس من املادة 280 وذلك 

بتعديل إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول ملدة 3 أشهر 

متتالية أو 120 يوما التوقف متراكمة من أيام العمل من خالل سنة 

واحدة، يتعلق بتعديل هذه املدة، وتعليلنا في ذلك أنه تعتبر خدمة 

الفحص التقني خدمة عمومية موكولة للدولة توفيرها بشكل مباشر أو 

عبر اعتماد هيئة خاصة لهذا الغرض، وعليه أن انقطاع هذه الخدمة 

أكثر من 3 أشهر يعتبر مسا باستمرارية املرفق العمومي ولهذا وجب 

هذه  طالب  يجعل  بشكل  املنقطع  أو  املستمر  التوقف  مدة  تقليص 

الخدمة ينتقلون ويتحملون أعباء إضافية للحصول عليها.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.
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فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

هذه ما كاين باس، هذه واحد املالحظة نقولها، حنا ملا كيتعلق األمر 
بواحد اإلستثمار، يتعلق األمر باإلستثمار، ألنه مركز الفحص التقني 
اليوم حسب التقدير باش ديروا خاصك األرض واآلليات راه كيوصل 
300 مليون، فحنا كنقولوا أودي يمكن لها توصل أكثر حنا كنقولوا 
أودي حنا سنشدد فيما يتعلق بالوثائق اللي كيعطيها كنشددوا عليه، 
واش كيديرها مزيانة أو ال ما كيديرهاش مزيانة، واش كيفحص هادي 
شددنا القانون انت عارف بأنه كيشدد، ولكن إذا طرأ طارئ في ظروف 
معينة هذا املستثمر ما اشتغل �ضي 3 أشهر دغيا كدوز، فلذلك حنا 
كنقولوا أودي ما كاين باس املدة تكون طويلة ريثما نتأكدوا بأنه فعال 
قضت كل السبل باش يمكن لو يعاودوه يعاود يرجع عاد كنسحبوه، 
فإذن رعينا شددنا فيما يقوم به من فحص وحاولنا نكونوا متيسرين 
أنك  أننا  فكنتمنى  املدة شوية،  أعطينا  العمل  توقف عن  إيال  معاه 

تسحب التعديل.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذه التعديل للتصويت:

املوافقون : 42

املعارضون : 103

املمتنعون : 20

أعرض املادة 280 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 123

املعارضون : 42

املمتنعون : ال أحد

أعرض للتصويت املادة الثانية برمتها ملشروع القانون كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة الثالثة وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت 
تباعا:

املادة 61.1 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 20 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

فقد للمالءمة مع التعديل املقترح في املادة 65 من املشروع، نرى أنه 
يجب حذف املادة ككل.

فةسيددفة1ئيس:

إذن السيد الوزير حذف املادة ككل قابل.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

ال غير كنوضح، أنه في الحقيقة هدي واحد الخدمة عمومية، كاين 
واحد العدد ديال الخدمات العمومية مع مرور الوقت، ظن الناس بأن 
هي خدمة خاصة، فحال �ضي واحد هي هذه من الخدمات العمومية 
الفحص  فحال  بها،  يقوم  من  إلى  الدولة  تفوضها  بالنقل،  املرتبطة 
التقني، فحال تعليم السياقة إلى غير ذلك، إذن فالبد من نص تنظيمي 

يضبط هاذ األمر هذا.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 61.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 112.1 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 21 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

غير انسجاما مع التعديالت السابقة، نقترح استبدال عقوبة اإليداع 
باملحجز بعقوبة مالية مناسبة للمبررات املذكورة آنفا.

فةسيددفة1ئيس:

إذن املالءمة ما بقاتش صالحة ألنها ما تقبلوش التعديالت السابقة 
السيد النائب، السيد الوزير. إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 112 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42
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املمتنعون: ال أحد

املادة 152.1 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 22 السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

نرى أنه من الواجب إشعار املعني باألمر، بأن في هاذ نقط رخصة 
السياقة بحوزته، وذلك بإضافة كل سائق لم يسلم رخصة السياقة 
التي نفذ رصيد النقط املخصص لها رغم إشعاره بذلك بوسيلة قانونية 

من وسائل التبليغ.

فةسيددفة1ئيس:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

املادة 32 في مشروع القانون راه منصوص على هاذ ال�ضي.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 152.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 162.1 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
التعديل رقم 23.

فةمائبدفةسيددنحلددبوغالم:

للمالءمة مع التعديالت املقترحة سابقا، نرى أنه يجب التشطيب 
على البند األول قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة 

لرقم الترتيب.

فةسيددفة1ئيس:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

املالءمة مع الرفض السابق.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 162.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 164 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

املادة 166.1 تعديل رقم 31 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق 
اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

التعديل يرمي إلى حذف العقوبة الحبسية.

فةسيددفة1ئيسد:

السيد الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

مرفوض على ما سبق.

فةسيددفة1ئيس:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 166.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد
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املادة 166.2 وردت بشأنها 3 تعديالت من لدن الفريق اإلشتراكي 
التعديل رقم 32-33-34 تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسعيددباعزيز:

التعديل األول ينص على أنه يتعرض مرتكبو املخالفات املنصوص 
عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من املادة 166.1 أعاله، لتوقيف رخصة 
السياقة ملدة 3 أشهر إلى 6 أشهر، وتعليلنا في ذلك أنه يعتبر توقيف 
املخالفين،  في حق  أو سنتين عقوبة مجحفة  لسنة  السياقة  رخصة 
خاصة ملا يكون هؤالء من ممتنهي السياقة التي تعتبر مصدر عيشهم، 
كما أن من شأن ذلك أن يفتح الباب كما هو عليه في الدول التي طبقت 
السياقة،  رخص  بدون  العربات  سياقة  ظاهرة  إلى  مماثلة  عقوبات 
بالنسبة ملن سحبت منهم ويفرض عليهم نمط عيشهم ومقرات سكناهم 

عدم االستغناء عن استعمال السيارة لقضاء مآربهم املهنية أو املنزلية.

والتعديل الثاني يتعلق األمر وفي حالة العود ال ترجع رخصة السياقة 
إال من قبل اإلدارة إال بعد اإلدالء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية 
على السالمة الطرقية في حالة النصوص عليها في الفقرة الثانية من 
املادة 166.1 أعاله، وتعليلنا أنه ال يمكن مطالبة املعني باألمر بالخضوع 
للظروف الطبيعة للسالمة الطرقية إال بعدما يتأكد من أن ارتكابه 
للمخالفة املؤدية إلى سحب رخصة السياقة تعتبر لديه سلوكا ثابتا من 

خالل عودته إلى ارتكاب نفس املخالفة أو ما يماثلها.

فيما يخص التعديل األخير وهو حذف الفقرتين الرابعة والخامسة 
وسبب هاذ التعديل هو أنه تعتبر العقوبات اإلضافية املنصوص عليها 
في الفقرتين الرابعة والخامسة وخاصة ما يتعلق بنشر وتعليق األحكام 
الهائل  العدد  بحكم  ومن شأنه كذلك  لإلدارة  بالنسبة  مكلفا  إجراء 
العشرات اآلالف من هذا النوع من املخالفات الناتجة عن االحتكاكات 
بين مستعملي الطريق أن يؤدي إلى تبخيس هذا النشر وإفراغه من 
محتواه لدى الرأي العام بعدما يكثر النشر إلى أكثر من معدل ضروري 

لشد انتباه الرأي العام نحو ظاهرة ما.

فةسيددفة1ئيسد:

الكلمة للسيد الوزير، 3 تعديالت.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

التعديل األول أنتم تعلمون بأنه مرتبط بحاالت معينة لذلك كانت 
هاديك املدة اللي عرضناها حنا اللي كتم�ضي إلى ما بين سنة إلى سنتين.

التعديل الثاني وهو أنه ما�ضي حتى عاود يرتكب مخالفة اللي هي نتا 
حنا عارفين بأنها مخالفة مشددة حتى يعاودها عاد نقولوا يم�ضي يتعلم 
يعاود يقرا على التربية ال املخالفة األولى خاصوا يم�ضي وهذا لصالح 

السالمة الطرقية ما �ضي في حالة العود في الخطأ األول.

املسألة الثانية هذا كان في القانون ولكن أكدنا عليه هو أنه الحاالت 
اللي هي جنائية يعلن عنها وتشهر وهذا لصالح السالمة الطرقية.

فةسيددفة1ئيسد:

إذن أعرض التعديالت 3 للتصويت، التعديل األول:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

التعديل الثاني:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

التعديل الثالث:

املوافقون: 42

املعارضون: 103

املمتنعون: 20

أعرض املادة 166.2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 255.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 267.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 279 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 288.1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123
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املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة 3 برمتها من مشروع القانون كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع قانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 42

املمتنعون: ال أحد

يق�ضي   116.14 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق 
26 من صفر  بتاريخ   1.10.07 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

1431 )11 فبراير 2010(.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران املدني.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، تفضل مشكورا.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيمدفاحلددهللدجفةصالةدجفةسالمدعل2د
نوالنادرسولدهللادجعل2دآةهدجصحبهدأألعين.

أنا هذه الكلمة ستوزع على السيدات والسادة النواب املحترمين 

فيها بعض األرقام وبعض املؤشرات، ولكن ألخصها كما يلي:

أنه الحمد هلل في السنوات األخيرة هناك تطور ملحوظ في مجال 

الطيران املدني بالنسبة لبالدنا، ال من حيث األجواء املفتوحة وال من 

حيث عدد الرحالت ومن حيث عدد الخطوط التي فتحت في اتجاه 

أمريكا الالتينية، في اتجاه افريقيا، في اتجاه أروبا الشمالية، وال من 

حيث عدد اإلتفاقيات والتي توجت مؤخرا بأن نربط بين آسيا وإفريقيا 

من خالل اإلتفاقية بين الشركة الوطنية الرام والشركة القطرية، وال 

من حيث أيضا يعني النقل الجوي الداخلي الذي تعلمون أن هناك 

اتفاقيات مع الجهات والوكاالت لتحسين النقل الجوي.

لكن اليوم هذه آفاق ووقعت فيها الحمد هلل هذه النتائج اإليجابية، 

لكن فعال الطيران املدني يتطور بشكل كبير جدا، القوانين التي عندنا 

قوانين ترجع إلى سنوات وإلى عقود. نحن في اتفاق مع اإلتحاد األوربي 

نوع من الشراكة في مجال الطيران، خاصة من خالل اتفاقية يعني ما 

يسمى ب«األجواء املفتوحة« واآلن نتدارس أن توسع أكثر، فكان البد أن 

نراجع واحد العدد ديال املنظومات.

اآلن الحكومة تشتغل في واحد استراتيجية الطيران املدني، نقول 

اللي  الكبرى بدون تفاصيل، هاذ اإلستراتيجية  العناوين ديالها  ليكم 

تنشتاغلو عليها هي:

تطوير الحركية الجوية داخليا ودوليا؛ .•

تعزيز سالمة املالحة الجوية وأمن النقل الجوي؛ .•

تحسين جودة الخدمات واملحافظة على البيئة؛ .•

القدرة  يعني  وتوسيع  للمطارات  املديري  املخطط  تنفيذ  .•

االستيعابية للمطارات؛

الرفع من الطاقة االستيعابية للمجال الجوي الوطني؛ .•

تنمية األنشطة االقتصادية حول املطارات؛ .•

تطوير املوارد البشرية والتكوين والبحث في مجال الطيران؛ .•

تقوية املنظومة القانونية والحكامة. .•

ما نعرضه عليكم اليوم هو يعني مدونة ديال الطيران املدني اللي 

هي تستجيب لهاذ االستراتيجية ولهاذ التحول، ولكن أيضا كتجعل من 

القوانين ديالنا الطيران املدني، أوال عصرية توافق الدستور وتوافق 

االنفتاح، وكذا تطور االقتصاد الوطني وتواكب السياحة، ولكن أيضا 

توافق القوانين الدولية وتوافق أيضا الشراكة مع جميع الدول التي 

أمضينا معها ومع االتحاد األوروبي ثم أيضا مع املنظمة الدولية للطيران 

املدني.

لذلك، نعرض عليكم هذه املدونة التي تشمل، يعني كما قلنا، الجودة 

والسالمة واألمن والتنافس أيضا، وفتح مزيد من األجواء والشراكات مع 

الدول، وبه كان البالغ للسيدات والسادة النواب املحترمين.
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ندفخللدفةسيددعزيزدرباحدجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك،د
بخصوصدنش1جعدقانوندرقمد  .21دنسلللدةل1ئاسل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم

فةسيددرئيسدنجلسدفةموفبدفملحتبم،

فةموفبد جفةسا ةد فملحتبناتد فةمائباتد جفةسا ةد فةسيدفتد
فملحتبنون،

فاحضوردفةك1يم.

فةسالمدعليكمدجرحللدهللادتعا 2دجب1كاته،

يسعدني أن أتقدم لكم بمشروع قانون بشأن مدونة الطيران املدني 
وللمعاهدات  الدولية  للمتطلبات  االستجابة  خالله  من  يراد  والذي 

واالتفاقات التي وقع عليها املغرب سالفا.

فكما ال يخفى عليكم، حضرا السيدات والسادة، أن قطاع الطيران 
املدني يشكل محركا أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية وعامال 
القطاع  والقاري والدولي، حيث يحظى هذا  مهما لالندماج اإلقليمي 
باهتمام خاص في التوجهات الحكومية ويمثل رافعة أساسية للتنمية 
جهات  بمختلف  اقتصادية  السوسيو  املبادالت  وإلنعاش  املستدامة 

العالم.

واعتبار لذلك، تبنى املغرب في مطلع هذا القرن سياسة طموحة 
لتحرير قطاع النقل الجوي، اعتمدت التوجهات التالية :

تحسين شفافية قواعد ولوج القطاع واملمارسة داخله؛ .-

تطوير الربط الجوي عبر تشجيع كثافة الرحالت الحالية وفتح  .-
خطوط مباشرة جديدة؛

تشجيع مشاريع خلق شركات مغربية ؛ .-

إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال الخدمات الجوية أكثر تحررا؛ .-

استغالل أمثل للربط الجوي عبر قطب الدار البيضاء. .-

األجواء  اتفاق  على  املغرب  وقع  السياسة،  هذه  تنفيذ  إطار  وفي 
املفتوحة مع االتحاد األوروبي والذي يعتبر األول من نوعه بين أوروبا 
وبلد من حوض البحر األبيض املتوسط. كما عمل على التوقيع على 
اتفاقيات ثنائية أكثر تحررا مع دول عربية وإفريقية وأسيوية وأمريكية، 
مع اإلشارة إلى أن املغرب وقع قبل ذلك اتفاق األجواء املفتوحة مع 

الواليات املتحدة األمريكية سنة 2001.

التي نهجها املغرب من  الجوي  النقل  ولقد مكنت سياسة تحرير 
تحسن  عنه  نتج  الذي  ال�ضيء  الجوي،  النقل  قطاع  فعالية  تحسين 
أداء العرض الجوي على املستوى الدولي بشكل واضح وتحقيق تطور 
مستمر وملموس لحركة النقل الجوي الدولي حيث شهدت خالل العشر 

سنوات األخيرة :

ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 8 باملائة إذ ارتفع عدد  .-
املسافرين من 7.4 مليون مسافر سنة 2004 إلى حوالي 18 مليون مسافر 

سنة 2015؛

نمو هاما في عدد الرحالت : من 560 رحلة أسبوعية موسم  .-
صيف 2003 إلى 1350 رحلة أسبوعية خالل موسم صيف 2015 ومن 
516 رحلة أسبوعية خالل موسم شتاء 2004/2003 إلى 1195 رحلة 

أسبوعية خالل موسم شتاء 2015/2014؛

امللكية  الخطوط  جانب  إلى  جدد  وطنيين  فاعلين  دخول  .-
املغربية للتخصص في مجال النقل الجوي املنتظم؛

إحداث فاعل وطني جديد »شركة رام اكسبريس« متخصص  .-
في النقل الداخلي والجهوي ؛

دخول العديد من الشركات األجنبية األجواء املغربية حيث  .-
وصل عددها خالل موسم صيف 2015 إلى 40 شركة تقدم رحالت 

منتظمة نحو املغرب، من بينها 15 شركة للطيران منخفضة التكلفة ؛

حيث  وجهوي،  دولي  كقطب  الخامس  محمد  مطار  تموقع  .-
يؤمن هذا املطار رحالت جوية مع حوالي 80 مطار دولي و48 دولة في 
أربع قارات. وقد برمجت شركات الطيران 716 رحلة )53 في املائة من 
عدد الرحالت األسبوعية( على مستوى هذا املطار خالل موسم صيف 

2015؛

تعزيز الربط مع إفريقيا حيث تضاعفت الحركة الجوية مع  .-
إفريقيا عشر مرات خالل العشر سنوات األخيرة. وتمثل الحركة الجوية 
مع إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 7 في املائة من الحركة الجوية الدولية 
للمغرب، مما مكن الخطوط امللكية املغربية من تبوأ الريادة إفريقيا، 
مع فتح 25 وجهة جديدة بإفريقيا الغربية والوسطى )بما يعادل 155 

رحلة أسبوعية نحو هذه الوجهات خالل موسم صيف 2015(.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة؛

من أجل املزيد من التطور، تشتغل الوزارة وفق استراتيجية تتضمن 
املحاور التالية :

تطوير الحركة الجوية ؛ ..1

تعزيز سالمة املالحة الجوية وأمن النقل الجوي ؛ ..2

تحسين جودة الخدمات واملحافظة على البيئة؛ ..3

تنفيذ املخطط املديري للمطارات؛ ..4

الرفع من الطاقة االستيعابية للمجال الجوي؛ ..5

تنمية األنشطة االقتصادية حول املطارات؛ ..6

تطوير املوارد البشرية وتكريس التكوين والبحث في الطيران  ..7
املدني كقطب متميز؛

تقوية املنظومة القانونية والحكامة. ..8



جج   الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016( 

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

إن هذه االستراتيجية ستمكن املغرب من تأكيده على االستمرار 
في تعزيز مصداقية الطيران املدني املغربي وتموضعه في النسيج الدولي 

كفاعل إقليمي وقاري في مجال الطيران املدني.

وملواكبة كل هذه العوامل أصبح من الالزم وضع إطار قانوني جديد 
تحديات  بمواجهة  ويسمح  الدولية،  االتفاقيات  ملتطلبات  يستجيب 
هذا القطاع، كما يؤمن نقل جوي فعال على مستوى عال من السالمة 

واألمن.

عاما  إصالحا  ويشكل  متكامال  نصا  القانون  هذا  مشروع  ويعتبر 
بتاريخ   2.61.161 رقم  املرسوم  في  املتمثل  القانوني  للنظام  وجذريا 
10 يوليوز 1962 بشأن تنظيم املالحة الجوية املدنية كما وقع تغييره 
وتتميمه، كما يدمج مشروع هذا القانون القواعد واملبادئ املنصوص 
عليها في املعاهدات واالتفاقات التي وقع عليها املغرب، سيما املعاهدة 
املتعلقة بالطيران املدني الدولي املوقعة بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 
املدني  للطيران  العاملية  املنظمة  أقرتها  التي  والتوصيات  والتوجهات 
املتواجدة بكندا واالتفاق املبرم مع االتحاد األوروبي املتعلق بالخدمات 
املجموعة  بين  ببروكسيل   2006 دجنبر   12 بتاريخ  املوقع  الجوية، 

األوروبية والدول األعضاء من جهة واململكة املغربية من جهة أخرى.

ورغم أن املرسوم السالف الذكر قد عرف التعديالت املتتالية، 
خاصة سنوات 1970 و1974 و1977 و1980 و1997 و2000، فإن 
مقتضياته لم تعد تستجيب اليوم للمتطلبات الدولية في مجال الطيران 

املدني.

لذلك، فإن مشروع هذا القانون يتجاوز االنشغاالت التي انحصر 
فيها املرسوم السالف الذكر، ويقترح تدبيرا شامال ملجال الطيران املدني 
بما في ذلك الجوانب املتعلقة باألمن والسالمة واملالحة الجوية واملطارات. 
كما يتبنى هذا املشروع مقاربة بيئية سواء تعلق األمر بالطائرة أو باملطار 
)النفايات الصلبة واملياه العادمة والتلوث والضجيج املحدث بسبب 
نشاط املالحة الجوية(، وذلك بغية حماية البيئة والحد من اإلزعاجات 

في مجال املالحة الجوية املدنية.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

إن هذا املشروع يتوخى تقوية :

الطائرات  وتسجيل  املستخدمين  )تكوين  الطيران  سالمة  .-
وصالحية الطيران واستغالل الطائرات(.

أمن الطيران )أمن املطارات ونقل املواد الخطيرة( .-

تكنولوجية  بمعدات  وتزويدها  للمطارات  التحتية  البنية  .-
تواكب التطور التقني املعتمد دوليا.

كما أن هذا الشروع يتوخى تقوية السلطة الحكومية للقيام بمهام 

التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات املتدخلين على أحسن 
وجه. وتعزيز تدخلها لدى الفاعلين في حالة وقوع أي خلل أو مساس 
عقد  من  وتمكينها  العمل،  بها  الجاري  والسالمة  األمن  بمقتضيات 
شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو 
املكتب الوطني للمطارات من أجل بناء مطارات جديدة واستغاللها أو 

استغالل املطارات الحالية أو جزء منها.

إن ضمان السالمة واألمن لجميع املسافرين أثناء الطيران يعتبر 
بضرورة  يلزم  الذي  املشروع  هذا  ملضامين  ملضامين  األول  الهاجس 
التقيد باملواصفات التقنية الدولية إلنشاء واستغالل املطارات باملغرب 
العمليات  وذلك للرفع من مستوى سالمة املالحة الجوية، وكذا كل 

املتعلقة بتسجيل أو استغالل الطائرات.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

ختاما، أود في هذا الصدد أن أتوجه بالشكر واالمتنان إلى مختلف 
القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية بجميع أجهزتها على تفاعلها 
اإليجابي في إعداد هذ املشروع. كما أنوه بروح التوافق اإليجابية التي 
سادت اجتماعات لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، 
والتعاون املثمر والفعال بين كل الفرق أثناء دراسة ومناقشة مشروع 
القيمة  مالحظاتهم  وعلى  البناء  تعاونهم  على  أشكرهم  القانون.  هذا 

ومقترحاتهم التي ساهمت في تجويد هذا النص والتدقيق في مضامينه.

وفي الختام، أود أن أضيف أن املغرب، بسياسته اإلرادية وبإطاره 
التزم به من  القانوني املشجع للمستثمرين وبأطره املؤهلة، يؤكد ما 
إليها، ويلتزم أيضا  التي انضم  الدولية  خالل املعاهدات واالتفاقيات 
بالعمل باتفاق وبتعاون مع أعضاء منظمة الطيران املدني الدولي لتأمين 
والسالم  الدولي.  املستوى  على  وتنافسية  وفعالة  آمنة  جوية  مالحة 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

في  إدراجها  قصد  باملداخلة  الرئاسة  مد  الوزير  السيد  من  أرجو 
محضر الجلسة، ياك هذا ال�ضي، املعطيات اللي تكلمت عليها السيد 
الوزير. إذن وزع التقرير، ليست هناك مداخالت، هناك إجماع على 

النص، أمر إلى عملية التصويت:

أعرض املواد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 
 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30
 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54، 53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45
 74 ،73 ،72 ،71، 70 ،69 ،68 ،67، 66 ،65، 64 ،62،63 ،61، 60
 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79، 78، 77، 76، 75 ،
 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،90،91 ،89
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 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103
 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125
 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136
 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158
 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169
 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183، 182 ،181 ،180
 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191
 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202
 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213
 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224
 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235
 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246
 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268
 ،289، 287،288 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279
 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290
301، 302، 303، 304، 305، 306، 307: للتصويت كما صادقت عليها 

اللجنة: اإلجماع.

الكلمة للسيد  308 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة،  املادة 
الوزير.

فةسيددعزيزدرباح،دجزي1دفةتجهيزدجفةمقلدجفةلوأستيك:

باش نوضح، ألنه كاين »تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هاذ القانون في 
الجريدة الرسمية كل األحكام املخالفة ملا ورد فيه، غير أن النصوص 
-1382 صفر   7 بتاريخ   161.61.2 رقم  املرسوم  لتطبيق  الصادرة 

مخالفة  أحكامها  تكون  لم  ما  املفعول  سارية  تظل   1962/7/10
ألحكام هذا القانون. ولذلك، إلى حين نسخها، تظل الوثائق املسلمة 
طبقا ملقتضيات املرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة 
صالحيتها، ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات املرسوم 
السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه األخيرة«، ألن كان واحد العدد ديال 

اإللتزامات، فبغينا حتى يصدر ما ينسخها عاد يمكن لينا نطبقوه.

فةسيددفة1ئيس:

إذن، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ مؤيد لهذا التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 308 للتصويت كما صادق عليها املجلس: اإلجماع.

أعرض املادة 309 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 310 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة 
الطيران املدني.

شكرا السيد الوزير على املساهمة، وهنيئا لنا واملغرب بهاذ املدونة 
الجديدة.

نمر إلى مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق باملباني اآليلة للسقوط 
املحترم.  الوزير  للسيد  الكلمة  الحضري،  التجديد  عمليات  وتنظيم 
السيد الوزير، وقيلة عندك 2 املشاريع تقدم دفعة واحدة، ال، اسمح 

لي اتفضل السيد الوزير املحترم.

فةسيددنحلددنبيلدبمعبددهللا،دجزي1دفةسكنىدجسياسلدفملد مل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيدفندجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أتشرف اليوم باملثول أمام مجلسكم املوقر في هذه الجلسة العامة، 
الحديث،  تاريخ املغرب  في  ألقدم مشروع قانون هو األول من نوعه 
ويتعلق األمر بمشروع قانون مستقل يعنى بموضوعين متالزمين هما 
معالجة البناء اآليل للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع 

إحداث وكالة متخصصة لهذا الغرض.

وهو مشروع يندرج في إطار مقاربة استباقية، تجمع في اآلن ذاته 
بين السعي إلى معالجة البنايات اآليلة للسقوط، خصوصا منها التي 
تراكمت منذ وقت طويل، وبين مستلزمات وقاية املباني املشيدة ابتداء 
من العقود األخيرة، من خالل تبني منهجية وتقنيات التجديد الحضري 
املعمول به في بعض املمارسات الفضلى املقارنة، ومن تمة تفادي أو 
التقليل على األقل من األخطار الناجمة عن تهدم املباني وانهيارها على 

األرواح واملمتلكات على حد سواء.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بمناسبة هذه اللحظة الهامة، ونحن 
نصل معا إلى هذه املرحلة، بتقديم هذا املشروع الذي حظي بإجماع 
أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، 
وهي فرصة كذلك ألجدد التعبير للسيدات والسادة أعضاء اللجنة، عن 
جزيل شكري وعميق امتناني، ليس فقط على وجاهة األفكار واملقترحات 
التي آثروا بها هذا النص، ولكن وهذا هو األهم، على جودة وإيجابية 
األجواء التي ساهموا في توفيرها أثناء أشغال اللجنة، وذلك ملعالجة 
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والسلطات  املواطنين  مضجع  تقض  التي  املشاكل  أكثر  من  واحدة 
العمومية والهيئات املنتخبة، واملتمثلة في مخاطر انهيار املباني.

وفي هذا الصدد، من الضروري أن أؤكد وأنا أقدم هذا النص، على 
املقاربة التشاركية التي اعتمدت والتي سمحت لنا بأن نعالج 79 تعديال 

وأن نصادق على 58 منها باإلجماع دائما في هذه اللجنة.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

لقد أعددنا مشروع هذا القانون بدوافع كثيرة أهمها ملء الفراغ 
التشريعي املتعلق أساسا بالتدخل لدرء األخطار الناجمة عن وضعية 
الذي أجرته  تفيد معطيات اإلحصاء  باالنهيار، حيث  املهددة  املباني 
وزارة الداخلية سنة 2012، أن 43 ألف وحدة سكنية مهددة باالنهيار. 
لذلك، لم يعد مقبوال أن ال تتوفر بالدنا على جهاز يستوفي مقومات الخبرة 
والتخصص، ويمتلك التصورات واملقاربات وكذا اإلمكانيات للتدخل في 
ضوء هذه املعطيات الدالة، وهو ما يسعى مشروع هذا القانون أيضا 
إلى تداركه، من خالل إحداثه لوكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل 

املباني اآليلة للسقوط.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

األسر  سكن  ظروف  تحسين  وبهدف  األرواح  حماية  وراء  سعيا 
املعنية واإلرتقاء باملشهد الحضري، فقد أقر مروع هذا القانون جملة 

من املستجدات يمكن إبراز أهمها فيما يلي :

تدقيق املراد بمفهومي املباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات  .-
التجديد الحضري؛

فيها  بما  ومسؤولياتهم،  املتدخلين  جميل  أدوار  تحديد  .-
مسؤولية مالكي املباني اآليلة للسقوط أو مستغليها خواصا كانوا أو 

عموميين؛

إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة  .-
امللكية  نزع  العامة، من خالل  السلطة  امتيازات  وتخويلها  للسقوط 
وحق األولوية وتملك العقارات إلى آخره، لكي يتسنى لها اإلضطالع بمهام 
املتعلقة  واملشاريع  العمرانية  والبرامج  االستراتيجيات  ودراسة  إعداد 
بالتجديد الحضري وتأهيل األنسجة واملباني اآليلة للسقوط وإعداد 

املخططات والتصاميم الالزمة لذلك، واإلشراف على تنفيذها.

والجدير بالذكر، أن مشروع هذا القانون يعنى بمعالجة البناء اآليل 
للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع التنسيق مع السلطة 
اإلدارية املحلية املختصة لإليواء املؤقت لبعض الحاالت التي تستلزم 
ذلك، باإلضافة إلى تقديم الخبرة واملشورة التقنية للفاعلين اآلخرين في 

مجاالت اختصاص الوكالة؛

إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة عامل العمالة أو اإلقليم  .-
تتولى تحديد املناطق املعنية لهذه املباني، وتأطير عمليات التدخل في 

املباني اآليلة للسقوط والتجديد الحضري؛

-. توضيح املساطر واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء 
اللجنة اإلقليمية  املجالس الجماعية وممثلي السلطة املحلية، وكذا 

والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط؛

تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء اآليل للسقوط،  .-
وذلك من خالل إلزامية تعليل القرارات واالستناد إلى الخبرة التقنية 
مختص  مهندس  يعده  جديد  فحص  إلى  اللجوء  وإمكانية  القبلية 
الضمانات  عن  فضال  املبنى،  لوضعية  مغايرا  تشخيصا  يتضمن 

القضائية املنصوص عليها في هذا اإلطار؛

ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي املباني اآليلة للسقوط عند  .-
االقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية؛

-. وأخيرا، سن مقتضيات تتعلق باملراقبة وتحديد األشخاص 
تحديد  وكذا  املحاضر،  وتحرير  املخالفات  بمعاينة  للقيام  املؤهلين 

الجزاءات الزجرية املتعلقة بمخالفة حكام هذا املشروع.

تلكم السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، أهم املقتضيات 
التي تضمنها مشروع القانون موضوع التصويت عليه في هذه الجلسة 

العامة، شكرا لكم، والسالم عليك ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددنحلدد تيم،درئيسدفاجلسل:

شك1فدفةسيددفةوزي1،

وزع التقرير وننتقل إلى املداخالت. الكلمة لفريق العدالة والتنمية، 
إذن ما كاينش، نمر إذن إلى عملية التصويت. طيب وخا، الكلمة للفريق 
ال�ضي بوشتى  النائب املحترم،  االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 

الجامعي، تفضل.

فةمائبدفةسيددعبددفةعزيزدةشهب:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

فةسا ةدفةوزرفء،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مشروع القانون رقم 94.12 يتعلق باملباني اآليلة للسقوط 
فراغ  لسد  جاء  املشروع  هذا  الحضري.  التجديد  عمليات  وتنظيم 
قانوني يرتبط بوضعية اجتماعية فرضت نفسها بإلحاح بحكم النسيج 
العمراني املغربي، نظرا لكون بالدنا ذات االمتداد الحضاري والتاريخي، 
عرفت تعاقب عدة حضارات منذ نشأتها، جعلها تتوفر على رصيد مهم 
من األحياء والدور السكنية التي شكلت نواة للمدن آنذاك، بزخرفة 
معمارية قيمة، تبين رمزية وفكر الصانع املغربي وهندسته، ونفس األمر 

ينطبق على القصبات ذات البعد الثقافي واإلنساني.



عدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016( الجريدة الرسمية للبرملان81    

إن هاته األحياء واألنسجة العتيقة والقصبات وغيرها على امتداد 
تعرضها  خالل  من  الطبيعة،  قانون  عليها  ينطبق  الوطني،  التراب 
للتأثيرات املناخية على مر السنين، أثرت على متانتها وصالبة أساساتها، 
حيث تعرض البعض منها لالنهيار، والجزء الكبير مهدد كذلك باالنهيار 
منها  بعضا  نعيش  أصبحنا  التي  الظاهرة  هذه  قاطنيها.  رؤوس  فوق 
بصفة دورية، في ظل غياب استراتيجيات استباقية إلصالح الدور اآليلة 

للسقوط.

ومن هنا، تنطلق أهمية إنشاء آلية عمومية خاصة بهذا املوضوع، 
معالجة  في  عجزها  عن  قلتها،  على  السابقة،  التجارب  أثبتت  بعدما 
الظاهرة وحماية أرواح وممتلكات قاطني تلك الدور، بسب غياب التأطير 
املتدخلين وعدم تحديد املسؤوليات، سواء من قبل  القانوني وكثرة 
السلطات العمومية أو املنتخبة أو املالك، خاصة وأن األرقام املقدمة 
في هذا الشأن تبين حجم وخطورة الظاهرة على السالمة الجسدية 
للمواطنين، بعدما وصل عدد الدور اآليلة للسقوط إلى أكثر من 42 ألف 

بناية ونصفها ممركز باملدن العتيقة وتقطنها حوالي 147 ألف أسرة.

فةسيددفة1ئيس،

استباقية  مقاربة  تفعيل  إلى  يهدف  أيدينا  بين  الذي  املشروع  إن 
لحماية األرواح واملمتلكات، ومعالجة ظاهرة انهيار املباني داخل األنسجة 
العتيقة وخارجها، وعبر تحديد املسؤوليات في تشييد املباني وصيانتها، 
وتوضيح الصالحيات، ووضع وتبسيط املساطر، واملحافظة على اإلرث 
املعماري ملدننا وأنسجتنا العتيقة وتثمين املجاالت الحضرية، من خالل 
بما يضمن تحسين ظروف سكن وعيش  التسيير واألداء،  في  حكامة 

الفئة املستهدفة واإلرتقاء باملشهد الحضري.

إن تحقيق هذه األهداف وغيرها سيتم عبر الوكالة الوطنية للتجديد 
بها  املعمول  التجربة  وهي  للسقوط،  اآليلة  املباني  وتأهيل  الحضري 
التشخيص وإعداد املخططات  الدول، حيث ستتولى  العديد من  في 

والدراسات وبلورة املشاريع والبرامج لألحياء املستهدفة بالتأهيل.

مسؤولية  املشروع  حدد  فقد  القانون،  تطبيق  حسن  ولضمان 
واألعوان  القضائية  الشرطة  لضباط  للسقوط  اآليلة  املباني  مراقبة 
الذين تنتدبهم اإلدارة أو الوكالة وموظفو الجماعات املكلفون ويزاولون 
مهامهم من تلقاء أنفسهم أو بطلب من رئيس املجلس أو من الوكالة، 
العقوبات  إلى  إضافة  تقاريرهم،  إلعداد  املباني  بدخول  لهم  ويسمح 
الحبسية واملالية في حق كل مالك ملبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا 

وبدون سبب إخالء مبنى أو إنجاز األشغال املطلوبة.

فةسيددفة1ئيس،

ونظرا ألهمية هذا النص، فقد تقدم فريقنا بعدة تعديالت تهدف إلى 
تجويد النص وتحديد املسؤوليات، وجعل السلطة القضائية حاضرة في 
عالقة رئيس املجلس بعامل اإلقليم في هذا املجال، ضمانا الستقاللية 
القرار واحترام املؤسسات التمثيلية، هذه التعديالت التي تعاملت معها 

الحكومة بإيجابية.

وبهذه املناسبة، فإننا نطالب بضرورة معالجة التجزئات واألحياء 
التي بنيت بشكل سري دون احترام املعايير الهندسية، وكذا إشراك 
املهندسين املختصين في عمليات املراقبة وإعادة الترميم والبناء، وعدم 
اقتصار ذلك على التقنيين واملقاوالت املكلفة بالبناء حتى تتطابق عملية 

الترميم مع الخبرة والنظرة الهندسية.

وإذا كان هدف هذا القانون بالدرجة األولى حماية أرواح ساكني 
الدور اآللية للسقوط، فهذا ال يعني أن يتم باملقابل تشريد العائالت 
التي سيتم إفراغها من تلك املساكن، بل على الوكالة أن تضمن تكاليف 
كراء مساكن مؤقتة للعائالت املستفيدة حتى ال تكون عرضة لإلهمال 
وأن يكون التحمل مطابقا ملدة اإلصالح، وهو ما نالحظه اليوم في بعض 
التجارب، حيث أن العائالت تعيش في أماكن ال تتوفر على أدنى مستوى 

العيش الكريم.

في  تدمج  أن  إلى  العمران«  ندعو »شركة  فإننا  أخرى،  ومن جهة 
برامجها السكنية مستقبال الدور اآليلة للسقوط، من خالل تخصيص 

مساكن للعائالت املهددة في أفق الحد من خطر االنهيارات.

وفي الختام، فإننا نعتبر هذا املشروع انطالقة لعملية جديدة تروم 
تثمين التراث العمراني والحفاظ على أرواح املواطنين، من خالل الوكالة 
املشار إليها. وهي التجربة التي تتطلب مستقبال إنشاء فروع جهوية لتلك 
الدستور  خولها  التي  الجهوية  املجالس  جانب  إلى  لتشتغل  الوكالة، 
اختصاصات جديدة للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
واملساهمة في ضمان العيش والسكن الكريم للمواطنين. وعليه، فإننا 
في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية سنصوت باإليجاب على هذا 

املشروع، والسالم عليكم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

لفريق  الكلمة  لشهب.  العزيز  عبد  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد أحمد بريجة، 

تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددأحلددب1يجل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

في  بمداخلة  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتقدم  أن  يشرفني 
إطار املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 74.12 املتعلق باملباني اآليلة 

للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
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بداية، البد أن أشير إلى أن فريق األصالة واملعاصرة صوت باإليجاب 
على مشروع القانون، نظرا لتجاوب الحكومة مع املقترحات والتعديالت 
املقدمة من طرف الفريق، وكذلك نظرا ألهمية املشروع ألنه سيعالج 

ظاهرة خطيرة أصبحت تحصد أرواح املواطنين واملواطنات.

وفي هذا الصدد، نعتقد اليوم أنه آن األوان لطرح هذا املوضوع 
بالجدية الالزمة، نظرا لخطورته القصوى على األمن واالستقرار.

وفي إطار تفاعلنا اإليجابي الدائم مع املشاريع ذات الصبغة الضرورية 
وامللحة، فإنه البد من التأكيد على جملة من املالحظات الجوهرية، 
حيث البد أن نسجل أن هذا القانون جاء متأخرا باملقارنة مع ما تعرفه 
بالدنا من مشاكل خطيرة، خاصة أيام الفيضانات واأليام املمطرة، وما 
يترتب عن ذلك من انهيارات للمباني، خاصة في املدن العتيقة، وهو ما 

كان يطرح دائما السؤال اإلرادة السياسية لدى الحكومة.

يأتي هذا املشروع في وقت تكشف فيه اإلحصائيات الرسمية عن 
وجود أزيد من 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط، تم إحصائها ميدانيا 
من قبل وزارة الداخلية سنة 2012. ويقطن على الصعيد الوطني، أزيد 
من 140 ألف أسرة، معظمها بالدار البيضاء وفاس الرباط وتطوان 
لضحايا  املتزايد  االرتفاع  حيث  املغربية  املدن  من  والعديد  وطنجة، 

املباني اآللية للسقوط.

تعبر عن حجم  وأرقام دقيقة،  استمرار غياب معطيات  وفي ظل 
واستقرار  وسالمة  أرواح  على  القطاع  هذا  يشكلها  التي  الخطورة 
والتأهيل  والتعمير  السكنى  قطاع  حقيقة  يعكس  ما  وهو  املواطنين، 
الحضري ببالدنا اليوم، سواء على مستوى الرؤية املستقبلية أو على 
مستوى املتدخلين والفاعلين، ال�ضيء الذي يجعل العديد من األسر 

عرضة للتشرد والضياع وأحيانا املوت.

وإذ نثمن، في فريق األصالة واملعاصرة، قيام هذا املشروع القانون 
الذي يهدف إلى وضع قواعد قانونية حديثة ومالئمة من شأنها تعزيز 
اإلطار القانوني بغاية معالجة املباني اآللية للسقوط، فإننا نؤكد على 
ضرورة التنزيل األمثل لهذه القواعد ومواكبتها ومعالجة االختالالت التي 
العشوائي  البناء  وتنامي ظاهرة  الحضري  املشهد  تدهور  في  ساهمت 

اآليل للسقوط التي باتت في تزايد كبير والتي تهدد املمتلكات واألرواح.

ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة أن إحداث الوكالة الوطنية للتجديد 
للسقوط، كمؤسسة وطنية عمومية  اآليلة  املباني  وتأهيل  الحضري 
العمرانية،  والبرامج  االستراتيجيات  ودراسة  إعداد  مهام  بها  سينوط 
إذ يجب أال تكون بمثابة مؤسسة رقمية تنضاف إلى تخمة املؤسسات 
املوجودة واملعنية بقطاع السكنى والتعمير، فعليها االلتزام بمقتضيات 
اتجاه  وذلك  واملناطق،  الجهات  مراعاة خصوصية  مع  القانون  هذا 
إعداد البرامج واملشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية 
إلى رد االعتبار لألنسجة العتيقة والتدخل في املباني اآليلة للسقوط 

واإلشراف على تنفيذها.

بالتأكيد على ضرورة  وفي هذا الصدد، البد أن نتوجه للحكومة 
خصوصا  الحكومة،  ستعتمدها  التي  العملية  االستراتيجية  توضيح 
وأن أهمية القانون تبقى محدودة أمام حجم املباني اآليلة للسقوط 
مع  البناء،  وإعادة  الهدم  أو  الترميم  تطرحها عملية  التي  والتحديات 
ضرورة األخذ بعين االعتبار أن الفئات املعنية تندرج كلها ضمن الفئات 

الهشة والضعيفة.

وإذ نؤكد كذلك على أن أهمية خلق وكالة وطنية كمؤسسة عمومية 
فإننا  الحضري،  التجديد  وعمليات  للسقوط  اآليلة  الدور  ملعالجة 
البد أن نشير إلى ضرورة إحداث وخلق وحدات إدارية جهوية، تواكب 
الجهوية املتقدمة وتسهل عملية تنزيل هذ املشروع، في إطار انسجام 
املنظومة القانونية.كما أننا نوجه انتباه الحكومة إلى ضرورة املواكبة 
أمام  خصوصا  والرؤساء،  املنتخبة  للمجالس  والحمائية  القانونية 
املساطر  تعقيد  وأمام  لهم،  املشروع  يمنحها  التي  الكبيرة  املسؤولية 
واإلجراءات املتبعة وصعوبتها وحساسية ظروف التدخل في كل مراحل 
املعالجة، ابتداء من املعاينة وصوال إلى اإلخالء أو الهدم أو الترميم أو 
إعادة البناء لذا، وجب على الحكومة تعزيز التدابير واإلمكانيات أمام 
أحسن  في  وإنجازاها  مهامهم  إلتمام  والرؤساء،  املنتخبة  املجالس 

الظروف وحماية لكل األطراف واملتدخلين، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الفريق  عن  هرامي  هشام  ال�ضي  املحترم  النائب  للسيد  الكلمة 
الحركي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددهشامده1فني:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
القانون رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات 

التجديد الحضري.

وفي البداية، أود باسم فريقي أن أؤكد بأن الحكومة قد أحسنت 
صنعا بتقديم هذا املشروع في هذا الوقت بالذات، نظرا لالستفادات 
التي أصبحت تطال الدور باملدن العتيقة وكذلك املباني ذات الطابع 
التاريخي العريق، فأغلب التقارير الرسمية تشير إلى أن قرابة %50 من 
النسيج العمراني باملدن العتيقة باملغرب توجد في وضعية متدهورة، 
وأن 10 % منها مهدد باالنهيار، كما أن النسب مرشحة لالرتفاع بحلول 
األساسية كظاهرة  الخطورة  استمرار عوامل  ومع  كل موسم شتاء، 
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الدور  ظاهرة  أن  على  زيادة  الرطوبة،  وعامل  متقادمة  منازل  توسع 
اآليلة للسقوط تمس 31 مدينة عتيقة باملغرب، وأن 740 ألف أسرة 
أي بمعدل %5،4 من املساكن في املدن، لذا بات من االستعجال وضع 
إطار تشريعي ليسد الفراغ الحاصل حاليا على هذا املستوى، ولضبط 
عمليات التدخل في املناطق املستهدفة، مع ما يرافق عمليات التدخل 
من تحديات مرتبطة أساسا بالترميم والهدم وإعادة البناء، على اعتبار 
أن الشريحة املجتمعية املعنية هي شريحة في غالب األحيان شرائح 

فقيرة وهشة.

وفي هذا الصدد، حرصنا، إلى جانب إخواننا في األغلبية، على وضع 
تعديالت تروم وضع ضمانات تأخذ بعين اإلعتبار الوضعية اإلجتماعية 
لألسر املعنية بقرارات الهدم أو اإلفراغ أو الترميم أو تلك املرتبطة باإليواء 
أو إعادة اإلسكان، وكذا التركيز على مناطق الخطر باملدن املستهدفة 

بالشكل الذي يراعي خصوصية كل منطقة منطقة.

فةسيددفة1ئيس،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

يعاني  التي  الكبرى  اإلشكاالت  أحد  باالنهيار  املهدد  البناء  يظل 
التقنية  لتعقيداته  بالنظر  العتيقة،  للمدن  التقليدي  النسيج  منها 
والطبوغرافية واالجتماعية واالقتصادية. وفضال عن العوائق املتعلقة 
بهذه  املرتبطة  اإلختالالت  من  مجموعة  هناك  فإن  املالي،  بالجانب 
الظاهرة، من قبيل عدم تنفيذ قرارات اإلفراغ الصادرة بحق قاطني 

هذه الدور، وعدم وضوح الوضعية العقارية لهذه املنشئات.

القطاعات  إلى ضرورة تكامل عمل جميع  وفي هذا اإلطار، ندعو 
الحكومية املتدخلة، ودرء كل تعارض قد يعرقل عمل الوكالة الوطنية 
املحدثة بموجب هذا املشروع القانون. كما ندعو إلى املواكبة القانونية 
والحمائية للمجالس املنتخبة، وخاصة رؤساء الجماعات املحلية الذين 
أولى لهم هذا املشروع القانون مسؤولية كبيرة، خاصة في مجال منح 

تراخيص الهدم أو قرار الهدم أو اإلفراغ.

وفي ذات السياق، ندعو كذلك إلى مراعاة تكاملية البرامج التي تعدها 
القطاعات املعنية بهذا الظاهرة، وكذلك إعداد برامج للتجديد الحضري 

في ضواحي املدن التي تعرف انتشار ظاهرة املباني اآليلة للسقوط.

فةسيددفة1ئيس،

إننا أمام ظاهرة ال تهم السكن وحده، بل تشمل جميع البنايات 
كاملدارس واملساجد وغيرها، إال أن خطورة دور السكن تكمن من جهة 
أولى، في كونها تكون مأهولة باستمرار وليس في أوقات محددة كما هو 
شأن بالنسبة لباقي أنواع البنايات، مما يجعل انهيارها يخلف في الغالب 
ضحايا. ومن جهة ثانية، تكشف األرقام املتداولة حتى اآلن حول تلك 
أن  بحكم  العاجل،  التدخل  يستدعي  وضع صعب  أمام  أننا  الدور، 
االنهيارات في وسط هذه الدور تهدد مئات آالف األسر املغربية، بفعل 

التوسع العمراني وانتشار الرداءة في البناء، مما يجعلنا أمام مصدر 
مجرد  وليس  دائمة  ويقظة  مستمرة  معالجة  يتطلب  للخطر  متجدد 

إجراء آني.

أمام هذا املعطى األسا�ضي، فإننا مدعوون جميعا إلى جعل ملف 
الدور اآليلة للسقوط من امللفات ذات األهمية القصوى التي تتطلب 
تدخال مستعجال وشامال للحيلولة دون وقوع ضحايا جدد، واستراتيجية 
بعيدة املدى تعالج خطر االنهيارات من أصله وعلى مستوى سياسة 
اآليل  السكن  بجعل  وذلك  ومراقبتها،  املباني  بناء وصيانة  في  الدولة 
للسقوط والتجديد الحضري ورشا وطنيا إلخراجه من نطاق املنافسة 
هذا  فيه  يتدارس  الذي  الزمن  وأن  خاصة  واالنتخابية،  السياسية 
املشروع القانون هو زمن انتخابي بامتياز، وهذه املقاربة من شأنها توفير 
نوع من اإلجماع يحقق املصداقية الالزمة النخراط الجميع في إنجاحه.

أما املعطى الثاني، يهم عملية تدبير الزمن ألن احتمال وقوع انهيار 
جديد ضحايا جدد غير قابل للتوقع، نظرا لسعة رقعة خارطة الدور 
اآليلة للسقوط وصعوبة مراقبتها مباشرة، وهذا التحدي يجعل من 

عامل الوقت معطى أسا�ضي يجب أخذه بعين االعتبار في عمل الوكالة.

وفي هذا الصدد، تطرح سرعة إنجاز ما هو مستعجل في املناطق 
املستهدفة مثل إفراغ ساكني الدور في وضعية خطيرة أو ترميم أو تدعيم 
البنايات اآليلة للسقوط. واملعطى الثالث، يكمن في تأطير املواطنين في 
عالقتهم بالسكن الغير الالئق، سواء كان صفيحيا أو عشوائيا أو آيال 

للسقوط، بفعل التقادم.

وهنا ندعو الحكومة إلى وضع مقاربة حكومية ملعالجة اإلشكاليات 
املرتبطة باإلحصاء واملراقبة والتتبع، حتى ال يتم استغالل املواطنين من 
قبل سماسرة العقار الذين يتاجرون في أرواح املواطنين، بوضع السكن 
الغير املناسب كورقة ضغط للحصول على بقع أرضية أو سكن الئق، 
يتحول من ورش معالجة امللف إلى سوق للسمسرة. أما املعطى الرابع، 
يهم إيالء أهمية قصوى لعملية اإليواء في انتظار إيجاد سكن بديل أو 

إرجاع املستهدفين إلى مساكنهم بعد الترميم أو إعادة البناء.

وفي هذا اإلطار، ندعو إلى التفكير في وضع خطة وطنية حكومية 
مسبقة إليواء األسر، تراعي في ثناياها الشروط الصحية والبيئية الالزم 
في أماكن اإليواء، خاصة حين يتعلق األمر بمدة زمنية طويلة في انتظار 
إعداد السكن النهائي. فهذا النوع من اإليواء وبما ينشأ خالله ومعه من 
ظروف صحية ونفسية واجتماعية وتربوية صعبة، يجعل الكثير من 
األسر تنفر منه. كما نؤكد على أهمية التفكير في املقاربات التضامنية 
الشاملة التي تفتح املجال لجميع املواطنين واملجتمع املدني في التمويل، 
من خالل حساب خاص على غرار حسابات خاصة عرفت نجاحا هاما، 
كما تفتح املجال ملختلف الفاعلين االقتصاديين للتدخل، حيث يمكن 
ملقاوالت العقار مثال أن تبادر إلى بناء قرى اإليواء وفق برنامج وطني 

خاص.
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الذي  القانون  مشروع  بأن  نعتبر  فإننا  الرئيس،  السيد  لذلك 
نحن بصدد مناقشته كفيل بمواجهة التحديات التي أشرنا إليها، إذ 
استحضرت املقاربة الشاملة التي تفتح باب املساهمة أمام املجتمع 
ومختلف الفاعلين فيه، وإذا استثمر الرصيد التضامني الذي تزخر به 

الثقافات املغربية إلى جانب القدرات املالية واللوجستكية للحكومة.

الظواهر  منزل  ينزل  أن  يجب  للسقوط  اآللية  الدور  وضع  إن 
الطبيعية، كما هو الشأن في حالة الزلزال والكوارث الطبيعية، مما 

يجعل الجميع املعنيين بالتدخل ملعاجلته باالستعجال املطلوب.

وال يسعنا في الفريق الحركي، الذي يوليه اهتماما خاصا لقضايا 
السكن والعناية باملدن العتيقة، إال أن نؤيد هذا اإلطار القانوني الهام 
الذي يوفر الحماية الشاملة لهذه املكونات التي تشكل أدوات أساسية 

للهوية املغربية، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب. الكلمة للسيد النائب املحترم السيد إدريس 
الرضواني عن فريق التقدم الديمقراطي، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددإ ريسدفة1ضوفني:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن أتناول الكلمة في إطار 
القانون  واملصادقة على مشرع  العامة  املناقشة  في  الفريق  مساهمة 
رقم 94.12 املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد 

الحضري.

وهي مناسبة، نشدد من خاللها على أهمية هذا املشروع، الذي 
ينسجم مع ما عبرت عنه الحكومة من إرادة في الحد من ظاهرة الدور 
اآللية للسقوط، وما يشكل ذلك من تهديد حقيقي على أرواح املواطنين 

واملواطنات، خاصة وأن رقعة هذه الظاهرة في تزايد مستمر.

منها  وأصناف،  وأنواع  أشكال  للسقوط  اآليلة  املباني  أنسجة  إن 
الخراب  أيضا  الطيني، ومنها  اإلسمنتي الحديدي ومنها الخشبي ومنها 
الجزئي أو الكلي وأصناف أخرى. إن هذا النسيج ال ينحصر في الحواضر 
الكبرى، بل يتعداه إلى املدن الصغرى وإلى القرى، وقد شكلت بعض 
حوادث االنهيار املؤسفة كالتي وقعت بمدينة الدار البيضاء ومكناس 
وفاس وغيرها من حوادث وتراكمات على مدى عقود، من مآ�ضي وأحداث 
مؤملة مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش قاطنوها في وضعية 
خوف مستمر بالرغم من املجهودات واملخططات الحكومية والتمويالت 

املرصودة في السنوات األخيرة.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

إن تعدد هذه األنسجة مع تعدد مجاالت تواجدها إما باملدن العتيقة 

أو بمجموعة من األحياء العشوائية الحديثة العهد، إضافة إلى تعقد 

امللكية العقارية لهذه املساكن، إذ نجد الخواص، األوقاف والشؤون 

بخصوص  تشعبا  األمور  وتزداد  أخرى.  وجهات  الثقافة،  اإلسالمية، 

املستغلين لهذه املباني: مكترين؛ ورثة أو غيرهم؛ وأحيانا فإن مالكيها غير 

معروفين وال يظهر لهم األثر إال عندما تتدخل الدولة.

قانونيا  يعرف فراغا  في خضم وضع  إن هذه اإلشكاالت حاضرة 

وتعددا للمتدخلين: جماعات محلية، سلطات ووكاالت حضرية إلى غير 

ذلك، وغموضا في الصالحيات واالختصاصات تضيع من خاللها نجاعة 

التدخل عند االقتضاء.

كل هذه العوامل، تجعل السياق مناسبا إلصدار قانون يؤطر هذا 

املتدخلين  ومسؤوليات  املفاهيم  من  مجموعة  بدقة  ويحدد  املجال 

واملمتلكات  البشرية  األرواح  لحماية  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات 

ويجنب البالد ما أمكن شر الفواجع.

وملعالجة معضلة املباني اآليلة للسقوط، جاء هذا املشروع الذي 

نحن بصدد مناقشته واملصادقة عليه بهدف تنظيم مجال التدخل في 

املباني اآليلة للسقوط والذي من أهم مقتضياته، تنظيم أدوار جميع 

املتدخلين وتحديد املسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي هذه املباني، 

وإقرار تدابير ملعالجتها وكذا تنظيم عمليات العناية باألنسجة الحضرية 

العتيقة واألحياء القديمة بهدف املحافظة على الثراث املعماري للمدن 

وتثمين املجال الحضري.

وبطيعة الحال، فإن معالجة هذه اإلشكاليات املتعلقة باألنسجة 

اآليلة للسقوط تتطلب مستوى معين من الخبرة، من خالل الصيانة أو 

الهدم أو إعادة البناء، في ظروف تحترم فيها شروط الصحة والسالمة 

املطلوبتين.

ومن أجل ضمان نجاعة املعالجة ومراكمة الخبرة، فإن القانون لم 

يغفل هذا الباب، بل عمل على إحداث آلية للتدخل، تتمثل في مؤسسة 

اآليلة  املباني  وتأهيل  الحضري  للتجديد  الوطنية  )الوكالة  عمومية 

املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  مؤسسسة  للسقوط( 

وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي املؤسسات املماثلة من 
حيث الوصاية والرقابة واإلدارة وقواعد التسيرر. وهي الذراع اإلداري 

واملالي والتقني للتدخل في معالجة هذا النوع من السكن.
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فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

البد أن نسجل في فريق التقدم الديمقراطي، أهمية وعي الجميع 
بخطورة ظاهرة الدور املهددة باالنهيار والحرص على معالجة األولويات 
ومصاحبتها بشكل فوري وتعبئة الجميع بما في ذلك الرأي العام. كما 
أن بعض اإلجراءات التي يتم اتخاذها ملعالجة انهيار املباني ومنها الدعم 
املالي لألسر إليجاد سكن بديل وإعطاء األولوية لهذه األسر لالستفادة 
من برامج السكن االجتماعي، هي إجراءات غير كافية، نظرا للصعوبات 

االجتماعية واملالية لألسر.

على  الديمقراطي  التقدم  فريق  في  لنؤكد  كذلك،  مناسبة  وهذه 
ضرورة إعادة النظر في األولويات املرتبطة بالسكن، وذلك من خالل 
جعل معالجة البنايات املهددة باالنهيار أولى األولويات ألن األمر مرتبط 
بحياة البشر ويتعلق بعشرات اآلالف من األسر التي تعيش في ظرف 
الخطر ومن ظروف السكن العشوائي أو الصفيحي وهو خطر كبير يواجه 

املغرب.

في  الحكومة، على جرأتكم  الوزير، نحييكم ومن خاللكم  السيد 
وواضح،  جلي  بشكل  االختالل  مكامن  وتحديد  املوضوع  هذا  تناول 
شمولي  تصور  وضع  خالل  من  القانوني،  النص  هذا  في  ومعالجتها 
ومتجدد، سيمكن ال محالة من اإلجابة على مجموعة من اإلشكاالت 
الداخلية  لجنة  تناولتها  واإلختالالت  اإلشكاالت  هذه  معظم  العالقة. 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بشكل عميق، في إطار 
املقاربة التشاركية واملنفتحة التي دأبتم على تكريسها، األمر الذي جعل 
هذا املشروع يحظى بإجماع أعضاء وعضوات اللجنة املوقرة، وشكرا 

على حسن انتباهكم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

وبذلك يكون مجلسنا قد صادق على مشروع قانون رقم 94.12 
يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

ننتقل اآلن إلى املدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 106.14 
الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016.89 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية. الكلمة للسيد 

الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

فةسيددف ريسدن1جن،دجزي1دفةتعليبدجإعدف دفةتبفبدفةوطني:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يتعلق بتمكين املهندسين  يسعدني أن أقدم لكم مشروع قانون 
املعماريين من أن يشتغلوا في إطار شركة فيما بينهم أو شركات فيما 

بينهم.

املعماريين  املهندسين  الحالي ديال هيئة  القانون  كما هو معلوم، 
ال يسمح لهم بالعمل في إطار شركات، أي أنهم ما تيمكنش لهم يديرو 
محددة  اللي  شركة  وال  املجهول  الرأسمال  ذات  شركة  ال  شركات، 
اإلسم، ال les SARL والles SA، لكن اإلشكالية اللي تتحط لينا اليوم، 
ال في الوزارة ال على مستوى ديال املهندسين املعماريين، أننا كلما طلبنا 

عروض إال وتأتينا شركات غالبا من الخارج اللي كيوقع عليها االختيار 
لسبب بسيط، أن ملا تيكون املشروع كبير، املهندسين املعماريين ديالنا، 
األغلبية ديالهم املطلقة، ال تسمح لهم ظروفهم املادية وكذلك البشرية 
أن يشاركوا في هاته املشاريع. وبالتالي، هناك أمر يهم االقتصاد املغربي 
املعماريون  فاملهندسون  العمل.  ديال  الجودة  ويهم  التنافسية  ويهم 
بينهم. ونحن  كهيأة، هم يطلبون بتمكينهم من إحداث شركات فيما 
كوزراة، لنا رغبة أيضا في أن يكون في املقابل ليس دائما األجانب، بل 
نرغب في أن يكون مهندسون معماريون مغاربة يشتغلون على املشاريع 

الكبرى.

من هاذ املنطلق، جاء هاذ املشروع قانون ديال تمكين املهندسين 
املعماريين من أنهم يشتغلوا في إطار شركة، لكن هاته الشركة عندها 
املعماريون  املهندسون  إال  فيها  يكون  أن  يمكن  ال  أنه  خصوصيات، 
املسجلون في القائمة ديال املهندسين املعماريين. ثانيا، هاذ الشركات 
إذا توفوا والورثة ديالهم، وكذلك  تحفظ حق املهندسين املعماريين 
تتعمل على حفظ حق الغير من املتعاملين مع هذه الشركة، إذ الشركة 
واملهندس املعماري اللذان يشتغالن على مشروع معين هم ملزمون بأن 
تكون اإلمضاء للشركة واإلمضاء للمهندس املعماري الذي اشتغل على 
املشروع. وناقشنا هذا األمر ورأينا مقارنة العمل في الخارج، وكذلك 
ديالهم،  الهيئة  إطار  في  املعماريين  املهندسين  مع  بيننا  فيما  تذاكرنا 

وهناك رغبة أكيدة أن نعمل على إنجاح هاذ املشروع.

املحلية  والجماعات  الداخلية  ديال  اللجنة  عليه  وافقت  وقد 
والسكنى وسياسة املدينة باإلجماع، بعد مناقشة طويلة، ولو أن األمر 
بسيط، لكن كان لإلخوان الرغبة في أن يضمنوا األمور بجدية، والحمد 
هلل قبلت، تقريبا أكاد أقول تقريبا املقترحات اللي جابو اإلخوان، ال من 
املعارضة وال من األغلبية، قبلت ألن كان فيها نوع من التحسين ديال 

النص، وضمان أكثر ملا جئنا به في املا�ضي، وشكرا لكم.

ندفخللدفةسيددإ ريسدن1جن،دجزي1دفةتعليبدجإعدف دفةتبفبد
نسلللد 2 .ف1 ،د رقمد قانوند نش1جعد بخصوصد فةوطني،د

ةل1ئاسل:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب، تم إعداد مشروع القانون 
رقم 106.14 يق�ضي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة 
الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية وفق 
منهجية تشاورية مع مصالح األمانة العامة للحكومة وهيئة املهندسين 
املعماريين الوطنية قبل أن تتم املصادقة عليه في املجلس الحكومي 

املنعقد بتاريخ 5 مارس 2015.
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وكما في علم السيدات والسادة النواب املحترمين فقد تمت دراسة 
املشروع املعروض على أنظاركم اليوم في لجنة الداخلية والجماعات 
الفرق  مختلف  تقدمت  حيث  املدينة،  وسياسة  والسكنى  الترابية 
النيابية مشكورة بمجموعة من التعديالت قبلت الحكومة مجموعة 
في إغناء املشروع وتجويده. وقد  التعديالت  منها. وقد ساهمت هذه 
صادقت اللجنة املذكورة بعد ذلك على املشروع باإلجماع في اجتماعها 

ليوم الثالثاء 2 فبراير 2016.

أما بخصوص أهداف مشروع هذا القانون، فيجدر التذكير أن هذا 
األخير يأتي في سياق التدابير املتخذة لعصرنة الترسانة القانونية املنظمة 
للقطاع بشكل عام وتأهيل مهنة الهندسة املعمارية بشكل خاص، وذلك 
وفاعل  كمتدخل  املعماري  باملهندس  املنوط  املحوري  للدور  بالنظر 

أسا�ضي في عمليات تتبع األوراش التنموية املفتوحة ببالدنا.

القانون  قصور  مكامن  لتجاوز  القانون  هذا  مشروع  يأتي  لذلك 
الهندسة  مهنة  مزاولة  بطريقة  املتعلقة  تلك  ضمنها  ومن  الحالي، 
املعمارية في إطار شركة، حيث تحصر مقتضيات القانون املعمول به 
حاليا مزاولة املهنة في إطار شركات التضامن فقط، في حين أن املمارسة 
العملية أبانت على أن اإلطار القانوني املنظم لهذا الصنف من الشركات 
الضرورية  التحفيزات  يوفر  وال  التنافسية،  متطلبات  مع  يتالءم  ال 
للمهندسين املعماريين لالنخراط في هذا الصنف من الشركات. هذا، في 
وقت تتيح فيه دول أخرى للمهندسين املعماريين وباقي املهنيين خيارات 

متعددة ملمارسة أنشطتهم املهنية في إطار مشترك.

املمنوحة  الخيارات  توسيع  إمكانية  القانون  هذا  مشروع  ويتيح 
من  متعددة  أصناف  إطار  في  مهنتهم  ملزاولة  املعماريين  للمهندسين 
الشركات، ما يتالءم مع توجهاتهم ومصالحهم، وذلك على غرار ما هو 
معمول به في مجموعة من البلدان املتقدمة، مع تقييد تلك املزاولة 
بشروط تضمن حقوق الشركاء فيما بينهم من جهة، والتزاماتهم إزاء 

األغيار من جهة أخرى.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

كما ال يخفى عليكم، فمن شأن إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، 
املساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمهندسين املعماريين لكسب 

رهان املنافسة واالنفتاح، الذي يفرضه املناخ الوطني والدولي.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين 
أهم أهداف مشروع القانون املعروض على تصويتكم اليوم.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

التقرير ؟ أفتح باب املناقشة والكلمة  شكرا السيد الوزير، وزع 
الوطني  التجمع  فريق  عن  الفتح  أبو  حنان  السيدة  املحترمة  للنائبة 

لألحرار.

فةمائبلدفةسيدةدحماندأبودفةفتح:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أعرض مداخلتي هذه على مجلسنا املوقر باسم فريقنا 

النيابي للتجمع الوطني لألحرار، والتي هي تعبير عن وجهة نظرنا وتوجه 

فريقنا بخصوص دراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 106.14 بتغيير 

وتتميم القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

في البداية، البد من اإلشارة إلى أن مسألة تأهيل مهنة الهندسة 

املعمارية تشكل هاجسا سياسيا كبيرا لدى فريقنا، نظرا للدور املحوري 

في  املعماري كفاعل أسا�ضي ومحوري  باملهندس  املنوط  واالستراتيجي 

كل العمليات التي تهم مجال التعمير ومجال البناء، بالنظر للمتغيرات 

والتحوالت الديمغرافية واالقتصادية واإلجتماعية التي تعرفها البالد 

على األقل في هذا العقد األخير.

ظل  في  التعمير،  مجال  في  املتواصلة  الدينامية  بالذكر،  ونخص 

املوضوعية  الشروط  ترسيخ  أجل  من  الحاصل  الديمغرافي  التطور 
الكبرى  التنموية  األوراش  حكامة  ترسيخ  وتيرة  ملسايرة  الضرورية 

املواطنين  على  إيجابيا  يعود  تأطيرها،بما  على  والعمل  املفتوحة، 

واملواطنات بخصوص ضمان ديمومة تقديم الخدمات العمومية في 

مجال الهندسة املعمارية.

تدفعنا،  املعمارية  الهندسة  مهنة  ملزاولة  القائمة  الوضعية  إن 

كنواب األمة، إلى تحديث اإلطار التشريعي ملهنة الهندسة املعمارية نظرا 

لعدم مالءمة اإلطار القانوني املنظم واملؤطر لشركة التضامن التي يعمل 

املهندسون املعماريون وفقها طبقا للقانون، مع ما يتطلبه ذلك من فتح 

املجال للمنافسة وتوسيع مجال اإلختيار ملمارسة هذه املهنة، وذلك 

من أجل تمكين املهندسين املعماريين من مزاولة مهنتهم إما في إطار، 

كما قال السيد الوزير، شركات مساهمة أو شركات ذات املسؤولية 

املحدودة بحسب ما يتالءم مع توجهاتهم ومصالحهم، مع تقييد تلك 

املزاولة بشروط تكفل حقوق الشركاء فيما بينهم من جهة، والتزاماتهم 
املعماري  املهندس  تقيد  أخرى. وكذلك ضرورة  األغيار من جهة  إزاء 

بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل املنظمة 

للمجاالت املرتبطة بهذه املهنة.
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فةسيدفندفةوزي1فن،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

لقد جاء فعال هذا املشروع والذي هو مكون من 3 مواد، ملعالجة 
املعماريين، وذلك من  باملهندسين  املتعلقة  الشركات  تنظيم  حيثيات 
خالل اإلنتقال من تأسيس املهندسين املعماريين لشركات التضامن إلى 
شركات املساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، مما يطرح عدة 
مستويات للنقاش، أهمها كيفيات تنظيم عمل املهندسين املعماريين 
في إطار الشركات السالفة الذكر بشكل يخول لهؤالء املشاركة والتباري 
حول املناقصات الكبرى ومنافسة الشركات األجنبية، وأيضا ترسيخ 
ملدى  املجال  فتح  وكذلك  املعماري،  للمهندس  القانونية  املسؤولية 

منافسة الخبرات الوطنية للخبرات األجنبية.

لهذا، فقد تقدمت فرق ومجموعة األغلبية بتعديالت مهمة من أجل 
إغناء النص، نظرا لكون هذا املشروع القانون يتوخى تطوير الهندسة 
املهندسين  بين  املشترك  العمل  أساليب  تطوير  من خالل  املعمارية، 
املعماريين املنصوص عليه في الفصل الخامس من القانون 016.89 
املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية، وأن أهم ما يميز هذا املشروع 
إبقائه على نظام شركة التضامن واملتعامل بها منذ بدأ تنفيذ القانون 

املنظم ملهنة الهندسة املعمارية.

والبد من التذكير، أن املهندس املعماري له دور مهم وفاعل في مجال 

التعمير، بحيث أنه يتدخل في جميع املراحل التي تسبق الحصول على 
رخصة البناء، ويتدخل حتى بعد الحصول على هذه الرخصة، إضافة 

إلى أن القانون املتعلق بالتعمير رقم 90.12 أكد على االستعانة اإللزامية 

باملهندس للحصول على رخصة البناء.

فمن هنا، تتضح أهمية هذا املهندس في مجال التعمير، وذلك نظرا 

لكل هذه األدوار والتدخالت التي يقوم بها وما ينعكس عنها من آثار، 

سواء رقابية واملتمثلة في مراقبة عملية البناء ملقتضيات التصاميم التي 

أنجزها أو جمالية املظهر العمراني ألي مدينة.

لذلك وبناء على كل هذه الحيثيات املرتبطة بمشروع القانون، فإننا 

نصوت باإليجاب على هذا املشروع بتغيير وتتميم القانون رقم 016.89 

املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق 

املعماريين الوطنية، نظرا لكونه يشكل إضافة نوعية لتوسيع مجال 

ممارسة الهندسة املعمارية، في إطار شركات قانونية منظمة، للمساهمة 

بما  التعمير،  ومجال  الشركات  هذه  بين  العالقة  وتنظيم  تأطير  في 

يتطلب ذلك من تثمين للخبرات والكفاءات الوطنية وتعزيزها من أجل 

تشجيعها على املنافسة الدولية وتقديم خدمات عقالنية ومتكاملة في 

املجال املعماري لكل املواطنين واملواطنات، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائب املحترم السيد محمد اشرورو 
عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفش1جرج:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

حقيقة كلنا تعبانين، ولكن تنظن بأن املهندسات واملهندسين بصفة 
عامة واملهندسات واملهندسين املعماريين بصفة خاصة، تيستحقو منا 
اليوم أكثر من وقفة، عالش؟ في الوقت اللي بالدنا كتكلم على تكوين 
10 آالف مهندس، شنو وجدنا لهم؟ باش يكون الجودة ديال التكوين، 
باش يكون أيضا الجودة ديال التأطير. املهندسين عالش مبني املغرب، 
هما اللي كيبنيو البالد. تنظن اليوم إال طاحت �ضي قنطرة، املهندس 
هو املسؤول. إال طاحت �ضي عمارة، املهندس هو املسؤول. وبالتالي كما 
قلت، املهندسين كيستحقو أكثر من وقفة، في الجانبين: املسؤولية اللي 
ملقاة على العاتق ديالهم واملسؤولية اللي كاينة على الدولة باش تضمن 

لهم الشروط ديال املزاولة ديال املهنة ديالهم في أحسن الظروف.

فةسيددفة1ئيس،

املوقر على مادة فريدة  أقل من أسبوعين صادق املجلس  هاذي 
أنه من اآلن فصاعدا  للهيئة، معناه  قانوني  بتعيين مستشار  تق�ضي 
غادي تمكن الهيئة باش تعقد املجالس التأديبية ديالها، ألنه املهنة ديال 
الهندسة هي قبل كل �ضيء أخالق. اليوم كاينين الناس اللي كيطبعوا، 
وتنعرفوا بأنه في املغرب كاين أكثر من %70 وال أكثر من %80 الديور 
اللي تتسمى السكن العصري املغربي اللي هو عبارة عن مكعب، وهاذ 
ال�ضي ما خاصوش يكون، النتيجة ديالو هو األخالق. معناه أيضا أن 
القرارات ديال املجلس وال ديال الهيئة ديال املجلس الوطني ديال الهيئة 
غادي تكون قانونية، ألن املستشار القانوني كيسهر باش القرارات تكون 
قانونية. معناه أيضا أن هاذ ال�ضي اللي فات كله كانت الهيئة كتشتغل في 
فراغ، وهذا كنعتبر أنا وشمة عار على بالدنا، عالش؟ ألنه من املفروض 

أن هاذ الهيئة هاذي ملي تكونت يكون عندها مستشار قانوني.

وغادي نم�ضي السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة 
واللي  ديالو،  املناقشة  بصدد  حنا  اللي  للمشروع  املحترمين،  النواب 
هو أيضا باألهمية بما كان، خاصة أنه كيعطي اإلمكانية للمهندسات 
أوال،  شركات؟  عالش  شركات،  صفة  على  يتكثلوا  باش  واملهندسين 
لالستجابة للطلب الوطني، هنا كاين مشاريع كبيرة في املغرب، وكيما قال 
السيد الوزير، اللي كنلتجأو لألجانب باش يقومو بهاذ ال�ضي، في الوقت 
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اللي احنا تنكونو واحد العدد مهم اللي خاصنا نوفرو ليه الشروط باش 
ولكن  الوطني،  للطلب  االستجابة  غير  ما�ضي  أيضا،  ل. 

ّ
ويشغ يشتغل 

أيضا، اسمحو لي »غزو األسواق اإلفريقية«، اليوم السياسة ديال جاللة 
امللك في إفريقيا تنعرفوها كاملين، خاص يكونو متواجدين املهندسين 
ديالنا، وأنا كنحيي املهندسين املغاربة اللي كاينين في املغرب وعلى برا اللي 
هما كيبدعو، وكيخص الدولة تعطيهم اإلمكانية باش يشتغلو في ظروف 

حسنة.

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

بغيت باش نأكد على واحد القضية قبل ما نختم املداخلة ديالي، 
هو اليوم محتاجين، فيما يخص املهندسات واملهندسين بصفة عامة، 
التنظيم ديال املهنة، ألن اليوم املسؤولية والضمانات تيخص تكون 
عند املواطن وعند الدولة كتقت�ضي أنه يكون عندنا مخاطب. واليوم 
تنشوفو بأنه الحكومة والحكومات السابقة أيضا، تتعامل مع الهيئات 
بنوع من االستخفاف، ما كتعطيهاش أهمية ما كتعطيهاش قيمة. ويمكن 
لينا نقولو السيد الوزير، قبل ما تكون الهيئة ديال املهندسين املعماريين 
كانت إدارة اللي عندها ميزانية، اللي عندها إمكانيات هي اللي كانت 
تتكلف بالتنظيم ديالو. واليوم جاو الهيئات كينظمو املهنة، من تسجيل 
وتكوين وتكوين مستمر ومراقبة وتأديب أيضا، كيخص هاذ الهيئات 
يكونوا مسؤولين أوال أمام القانون وأمام املواطن وأمام الدولة، ولكن 

أيضا نعيطوهم اإلمكانيات باش يشتغلوا.

اللي  الدراسات  بأنه كاينين مكاتب  الوزير، تتعرفوا  اليوم السيد 
يمكن �ضي واحد كيم�ضي ليهم تيحل مكتب الدراسات وكيم�ضي ياخذ 
صفقات كبيرة، وملي تتجي تقلب تتلقى. إذن هاذ ال�ضي كله فو�ضى، واحد 
خذا مشروع كبير وكتلزم منو باش يجيب واحد العدد ديال املهندسين، 
كيشارك في املشروع ومن بعد كيجيب ناس اللي ما عندهم ال مؤهالت 
وال كفاءة، وهذا فيه كلو يعني هذر للمال العام، وأيضا كما قلت الجودة 
واملسؤولية والضمانات. إذن اليوم، أكثر من أي وقت م�ضى، مطلوب 
منا باش نعاونوا الهيئات كما بغاو يكونوا، على حقاش هما الضمانة 
ديال كما قلت ديال الجودة والضمانة ديال الحقوق ديال املواطنين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا السيد النائب، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 106.14، بتغيير وتتميم 
القانون رقم 016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث 

هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

وننتقل إلى املدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 113.13، 
واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  يتعلق 

الغابوية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع.

فاحكونلد فملمتدبدةدىدرئيسد فةوزي1د فةواا،د فةسيددنحلدد
عزيزد فةسيدد عند نيابلد جفاحكانل،د فةعانلد باةشؤجند فملكلفد

أخموشدجزي1دفةفالحلدجفةصيددفةبح1ي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدجفةسيدفتدفةمائباتدفملحتبنات،

نيابة عن السيد وزير الفالحة األخ عزيز أخنوش، طلب مني باش 
نشكر أعضاء اللجنة ديال الفالحة على العمل اللي قاموا به في تيهئ هاذ 
3 ديال املشاريع القوانين املتعلقة بقطاع الفالحة، وعلى املوقف ديالهم 
باإلجماع في التصويت على هاذ القوانين اللي كيهمو عدة ميادين واللي 
املراعي  امليادين وبالخصوص املجاالت ديال  غادي يزيدو ينظمو هاذ 

حول الغابات، شكرا.

جفةصيد،د فةفالحلد جزي1د أخموشد عزيزد فةسيدد ندفخللد
بخصوصدنش1جعدقانوندرقمد  .   دنسلللدةل1ئاسل:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يسعدني أن أقدم ملجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق 
بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.

فكما تعلمون، تغطي األرا�ضي الرعوية حوالي 53 مليون هكتار، منها 
21 مليون هكتار قابلة للتهيئة و9 ماليين هكتار توجد بامللك الغابوي 
والحلفاء. وتعتبر هذه األرا�ضي من املوارد الرئيسية لدخل ساكنة هذه 

املناطق التي يعتمد نشاطها األسا�ضي على تربية املوا�ضي.

كما يمثل الترحال الرعوي وحركية القطيع داخل هذه املجاالت 
الرعوية  املوارد  للبحث عن  املاشية  ظاهرة قديمة يعتمد عليها مربو 
الضرورية، والسيما خالل سنوات الجفاف. وتعتبر هذه الظاهرة نمط 
في الحفاظ على  إلى مساهمتها  عيش وموروثا ثقافيا هاما، باإلضافة 

التنوع البيولوجي باملراعي واملساهمة في تدبيرها املستدام.

وتتعرض هذه األرا�ضي، إضافة إلى آثار للتغييرات املناخية، لشتى 
أنواع االستغالل الجائر والتدهور، مما ينتج عنه بروز عدة إكراهات 

وتحديات، من أهمها:

- انخفاض متتالي للمساحة الرعوية وتدهور خطير للمجال الرعوي 
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وانخفاض في الطاقة اإلنتاجية لهذه األرا�ضي؛

- نقص في التنوع البيولوجي مما سينجم عنه اختالل بيئي وبالتالي 
انعدام التوازن العام لهذه املجاالت؛

- تزايد وحدة الترحال الرعوي واإلشكاليات املرتطبة به من تنقل 

القطيع والساكنة الرحل املرتطبة به؛

- تفاقم النزاعات املرتطبة بالرعي والترحال الرعوي وانعكاساتها على 

الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

بهذا  املرتبطة  املتنوعة  والتحديات  اإلكراهات  هذه  تفاقم  أمام 

املجال وكذا االنتظارات الكبيرة للساكنة وللقطاع الرعوي، يأتي مشروع 

هذا القانون مللء الفراغ التشريعي املتعلق بهذا املجال ووضع اإلطار 

القانوني الشامل واملالئم للمنظومة العامة للرعي واألنشطة واملجاالت 

املرتطبة بها.

ولهذه الغاية، يهدف هذا املشروع إلى:

التعريف بالنشاط الرعوي واملجاالت املرتبطة به؛ .-

وضع القواعد املتعلقة بإحداث وتهيئة تدبير املجاالت الرعوية  .-

واملراعي الغابوية؛

الغابوية  املجاالت  بفتح  املتعلقة  والشروط  القواعد  وضع  .-

للرعي والترحال الرعوي وخاصة غابات األركان؛

جهوية  ولجان  وطنية  لجنة  من  املؤسساتية  اآلليات  وضع  .-

)البعد الجهوي( لتنظيم النشاط الرعوي وتدبير النزاعات املرتبطة به؛

تشجيع على إحداث التنظيمات املهنية الرعوية؛ .-

وضع قواعد وشروط الترحال الرعوي وتنظيمه؛ .-

تحديد العقوبات والغرامات املتعلقة بمخالفات مقتضيات  .-

القانون.

النواب  والسادة  السيدات  املحترم،  الرئيس  السيد  تلكم،  كانت 

املحترمون، أهداف ومضامين مشروع هذا القانون الذي نتوخى منه أن 

يساهم في تنظيم وتدبير قطاع مهم ببالدنا.

السيدات  املحترم،  الرئيس  السيد  املناسبة،  بهذه  يفوتني،  وال 

لجنة  إلى  الخالص  بشكري  أتقدم  أن  املحترمون،  النواب  والسادة 

واقتراحاتهم  اهتمامهم  على  وأعضاء،  رئيسا  اإلنتاجية،  القطاعات 

في تجويد نص هذا املشروع، راجيا أن تحظى  التي ساهمت  البناءة 

الصيغة املعروضة على أنظاركم بموافقتكم كما كان عليه الشأن داخل 

هذه اللجنة التي صادقت عليه باإلجماع. والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

التقدم  لفريق  الكلمة  إذن  التقرير.  وزع  الوزير،  السيد  شكرا 
الديمقراطي في إطار املناقشة، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددف ريسدبوطاه1:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

فةسيدفتدفةمائباتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار املناقشة العامة 
ملشروع القانون رقم 113.13، املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير 

املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.

ومما ال شك فيه، فإن هذا املوضوع يكت�ضي أهمية بالغة الرتباطه 
باألرا�ضي الجماعية والتابعة مللك الدولة، والتي تشكل مجاال الستصالح 
والقطع  واملغروسات  الزراعات  بعض  إقامة  خالل  من  األرا�ضي، 

العشوائي لحطب التدفئة.

وتولي بالدنا أهمية خاصة لتداعيات هذه الظاهرة التي أدت بعض 
تجلياتها إلى انخفاض واضح للمساحات الرعوية وانخفاض في الطاقة 
اإلنتاجية لهذه األرا�ضي، وكذلك إلى النقص في التنوع البيولوجي. كما أن 
تداعيات هذه الظاهرة ساهمت بين الحين واآلخر في نشوب الخالفات 
بين الرحل والساكنة املحلية، سواء بمناطق العبور أو املناطق املقصودة 

للرعي، بشكل يهدد أحيانا أسس السلم االجتماعي وغيرها من املشاكل.

ووعيا منه بالحاجة املاسة إلى املشروع لتصحيح الوضعية وتقديم 
الحلول املمكنة لها، فقد ساهم فريق التقدم الديمقراطي في إغناء 
وتجويد مضامين هذا املشروع داخل اللجنة النيابية املختصة، من 

خالل التعديالت الهامة التي أدخلت عليه.

إن ضيق الحيز الزمني املخصص لفريقنا، ال يسعف في عرض كل 
باملناسبة  يثمن  الذي  املتقدم،  املشروع  هذا  في  املتضمنة  القضايا 
مضامينه الهامة. واعتبارا ألهميته في تنظيم وتأطير وتقنين كل الجوانب 
واملراعي  الرعوية  املجاالت  وتدبير  وتهيئة  الرعوي  بالترحال  املرتبطة 
الغابوية، سيصوت فريق التقدم الديمقراطي إيجابا على هذا املشروع، 
خدمة للصالح العام واملصالح العليا لوطننا وشعبنا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا السيد النائب، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.
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أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

يتعلق   ،113.13 رقم  قانون  النواب على مشروع  صادق مجلس 
بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية.

ننتقل إلى املدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق 
باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميها.

جفةصيد،د فةفالحلد جزي1د أخموشد عزيزد فةسيدد ندفخللد
بخصوصدنش1جعدقانوندرقمد2 .59دنسلللدةل1ئاسل:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يسعدني أن أقدم ملجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق 
باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

ويندرج هذا املشروع ضمن سياسة اإلصالح التدريجي للمنظومة 
القانونية املؤطرة لقطاع الصيد البحري من أجل مواكبة استراتيجية 
أليوتيس، والسيما فيما يتعلق بالعمل بمخططات املصايد، واحترام 
شروط سالمة املالحة البحرية ورجال البحر، وكذا متطلبات السالمة 

الصحية ملنتجات الصيد البحري الواجب توفرها على متن السفينة.

وفي هذا الصدد، تبين أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.62.101 
الصادر في 24 جمادى األولى 1382 )24 أكتوبر 1962( بشأن شروط 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.15–02.جمادى األولى.1437  )11.فبراير.2016(  9  

منح الجنسية املغربية لبعض السفن أو االحتفاظ بها أصبحت متجاوزة 
وغير مالئمة.

فهذه املقتضيات ال تشمل مجموعة مهمة من سفن الصيد والتي 
تقل حمولتها عن 5 أطنان أو التي تتعدى حمولتها 100 طن. كما ال تسمح 

لإلدارة بضبط مجهود الصيد والحد من االستغالل املفرط للمصايد.

وألجل مالئمة القانون املؤطر لبناء واقتناء سفن الصيد مع أهداف 
املحافظة على املخزون السمكي واستدامته، يتناول هذا املشروع 3 

محاور تتعلق:

باقتناء سفن الصيد او بنائها، .-

بإعادة بنائها أو إدخال تغييرات عليها، .-

بالبيع الكلي أو الجزئي لها. .-

كما يحدد ويوضح دور والتزامات املتدخلين في مجال بناء سفن 
الصيد، سواء تعلق األمر باملستفيدين من الرخص، أو أوراش البناء، 

أو اإلدارة.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

ال يفوتني، في األخير، أن أتقدم بشكري الخالص إلى لجنة القطاعات 
التي  البناءة  واقتراحاتهم  اهتمامهم  على  وأعضاء،  رئيسا  اإلنتاجية، 
الصيغة  تحظى  أن  راجيا  املشروع،  هذا  نص  تجويد  في  ساهمت 
املعروضة على أنظاركم بموافقتكم كما كان عليه الشأن داخل هذه 

اللجنة التي صادقت عليه باإلجماع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيد الوزير تقدم بعرض شامل لكل القوانين املعروضة، ونمر إلى 
عملية التصويت.

أعرض التقديم للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اللجنة:  عليه  صادقت  كما  للتصويت  برمته  املشروع  أعرض 
اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء 
سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

يغير   46.12 املدارسة واملصادقة على مشروع قانون  إلى  وننتقل 
28 من  في  الصادر  الشريف  الظهير  امللحق األول من  ويتمم بموجبه 
جمادى اآلخرة 1337 )31 مارس 1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية.

جفةصيد،د فةفالحلد جزي1د أخموشد عزيزد فةسيدد ندفخللد
بخصوصدنش1جعدقانوندرقمد1 .ف2دنسلللدةل1ئاسل:

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يسعدني أن أقدم ملجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 46.12 يغير 
ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الثانية 1337 )31 

مارس 1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية.

التدريجي  اإلصالح  سياسة  ضمن  القانون  هذا  مشروع  يدخل 
الصيد  وقطاع  عامة  البحري  للقطاع  املؤطرة  القانونية  للمنظومة 

البحري خاصة.

لهذه الغاية، يرمي مشروع هذا القانون إلى مواصلة مالءمة أحكام 
للنشاط  املؤطر  القانوني  املرجع  تعتبر  التي  البحرية،  التجارة  مدونة 
البحري بمختلف فروعه، للتطورات التي يعرفها القطاع والعمل على 

تطبيقها بصفة فعالة ومنسجمة، وذلك عبر:

تحيين بعض املصطلحات والتعابير املستعملة في نص املدونة،  .-
التي تعود إلى عهد الحماية والتي ال تتالءم مع السياق الوطني الحالي، 

ومبالغ الغرامات املحددة بالفرنك الفرن�ضي؛

تمديد إلزامية التوفر على سجل الطاقم إلى مراكب الصيد  .-
الصغرى بهدف التتبع املنتظم إلبحار البحارة العاملين على متن هذه 
املراكب وتحديد هويتهم من أجل ضمان استفادتهم من التتبع الطبي 

والتكوين املستمر وخدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

مراجعة األحكام املتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة حادثة  .-
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بحرية من أجل توضيح وتوحيد املساطر الواجب اتباعها من طرف ربان 
السفينة واإلدارة؛

بيعها  ومساطر  السفن  على  الحجز  تنفيذ  شروط  تدقيق   .-
قضائيا.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

ال يفوتني، بهذه املناسبة، السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة 
القطاعات  إلى لجنة  الخالص  أتقدم بشكري  أن  املحترمون،  النواب 
التي  البناءة  واقتراحاتهم  اهتمامهم  على  وأعضاء،  رئيسا  اإلنتاجية، 
الصيغة  تحظى  أن  راجيا  املشروع،  هذا  نص  تجويد  في  ساهمت 
املعروضة على أنظاركم بموافقتكم كما كان عليه الشأن داخل هذه 
اللجنة التي صادقت عليه باإلجماع. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيد الوزير سبق أن قدم كذلك لهذا املشروع، ونمر إلى عملية 
التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه 
امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1337 

)31 مارس 1919( بمثابة مدونة التجارة البحرية.

 89.13 قانون رقم  والتصويت على مشروع  املدارسة  إلى  وننتقل 
يتعلق بالنظام األسا�ضي للصحافيين املهنيين في قراءة ثانية، ومشروع 
قانون رقم 90.13 يق�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة في قراءته 
الثانية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروعين، تفضل السيد الوزير.

فة1سليد فةماطقد فالتصالد جزي1د فا لفي،د نصطفىد فةسيدد
باسمدفاحكونل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدفةمائباتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أوال، املشروعين في القراءة الثانية، جاءا على إثر عدد من التعديالت 
التي قدمت في مجلس املستشارين. بالنسبة للمشروع املتعلق بالصحافي 

اليوم  العامة  الجلسة  في  التعديل  واحد  قدمت  الحكومة  املنهي، 
كنسحبوه، فكندعيو للتصويت على املشروع كما صادقت عليه اللجنة 
الصحافي  استقاللية  ملبدأ  كيأسس  مشروع  وهو  النواب.  مجلس  في 

والضمانات والحماية ديال املمارسة على املستوى االجتماعي والعملي.

للصحافة،  الوطني  باملجلس  املتعلق  الثاني  للمشروع  بالنسبة 
واللي كيكرس إرساء هيئة الحترام أخالقيات املهنة والنهوض باملمارسة 
الصحافية. املشروع قدمنا عليه تعديل في الجلسة العامة، باش يبقى 
بالصيغة اللي جاء بها من مجلس املستشارين حتى نضمن االنخراط 
التعديل  كنتبثو  والثاني  التعديل  كنسحبو  األول  ديالو.  التطبيق  في 

والسالم.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

شكرا السيد الوزير، السيد الرئيس.. إذن وزع التقرير األول وأفتح 
باب املناقشة والكلمة للسيد النائب املحترم السيد عبد هللا وكاك فريق 

التجمع الوطني لألحرار، أجي ال�ضي عبد هللا وكاك تفضل.

فةمائبدفةسيددعبددهللادجكاكد:

السيد الرئيس املحترم، رفقا باإلخوة األفاضل واألخوات الفاضالت 
سيقدم التقرير مكتوبا.

ندفخللدفةمائبدفةسيددعبددهللادجكاك،دبخصوصدنش1جعد
نسللتيند رقمد  .91،د قانوند جنش1جعد رقمد  .89د قانوند

ةل1ئاسل:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في املناقشة 
العامة في إطار قراءة ثانية املتعلقة بمشروعي القانونين األول يتعلق 
للصحفيين  األسا�ضي  بالنظام  الخاص   89.13 رقم  القانون  بمشروع 
املهنيين، والثاني: مشروع القانون رقم 90.13 يتعلق باملجلس الوطني 

للصحافة.

والبد من التأكيد في البداية على أهمية هذه اللحظة لكونها تؤرخ 
لإلنتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخنا اإلعالمي، خاصة أن هذه املشاريع 
تأتي في سياق إصالح شامل ومتكامل لقانون الصحافة والنشر الحالي 

بمقاربة تشاركية وبمرجعية منفتحة على تجارب دولية ناجحة.

املعروضين  املشروعين  على  اليوم  املوقر  مجلسنا  وبمصادقة 
للمناقشة سنكون قد قطعنا أشواطا مهمة على مستوى اإللتزام بأحكام 
للجسم  الذاتي  التنظيم  إرساء  يتحدث عن  الذي  مقت�ضى مهم جاء 
الصحفي وفق الفصل 28 من الدستور الذي ينص على ضرورة تشجيع 
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العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة،  السلطات 
وعلى أسس ديمقراطية، واستجابة إلحدى املطالب األكثر إلحاحا من 

داخل الجسم الصحفي الوطني منذ عدة سنوات.

ونعتقد أيضا أن هذا اإلصالح شكل إحدى أهم توصيات الحوار 
الوطني حول اإلعالم واملجتمع، كما شكل أحد األجوبة املتضمنة في 
عدد من مذكرات الهيئات املهنية واملنظمات املهنية والحقوقية املعنية 
بحرية الصحافة الوطنية منها والدولية؛ فضال أن هذا املشروع هو 
وتعزيز  الصحافة  بحرية  النهوض  في مجال  الدولية  للمعايير  تجسيد 

احترام أخالقيات املهنة.

فمشروع القانون رقم 89.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي للصحافيين 
املهنيين يتضمن العديد من املستجدات، تتعلق، أساسا، بكون منح 
ومستقل  منتخب  مجلس  اختصاص  من  أصبح  الصحافة  بطاقة 
الجامعي  املؤهل  شرط  على  التنصيص  إلى  باإلضافة  للصحافيين، 
أو االستفادة من نظام التكوين املستمر من أجل الولوج إلى ممارسة 

الصحافة املهنية.

ونسجل بكل صدق أن مشروع القانون 89.13 جاء بتوجهات تروم 
أساسا تكريس مبدأ استقاللية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي 
استقاللية  تعزيز  املهنيين؛  اختصاص  من  املهنة  إلى  الولوج  وجعل 
املقاولة الصحفية؛ والتنصيص على الضوابط املؤطرة للولوج إلى املهن 
الصحفية حيث يشترط ألول مرة مؤهالت جامعية؛ فضال عن توفير 
الضمانات املهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن 

كرامتهم ويصون حقوقهم.

كما أن هذا املشروع، يحصن الصحافة املهنية بمنع ولوج املهنة على 
الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة ال�ضيء املق�ضي به في قضايا 
واالستغالل  املخدرات  وتجارة  واالرتشاء  واالبتزاز  واالحتيال  النصب 
الجن�ضي للقاصرين وغيرها من القضايا املحددة في القانون، باإلضافة إلى 
منح الصحافيين املهنيين املعتمدين، الحاملين للجنسية املغربية، حق 
االستفادة من نفس الحقوق واالمتيازات التي يستفيد منها الصحافيون 
املهنيون املشتغلون في املؤسسات اإلعالمية الوطنية. كما يجعل سحب 

البطاقة املهنية من اختصاص القضاء وليس من اختصاص اإلدارة.

كما نشير أن هذا املشروع وضع أيضا شروط الحماية االجتماعية 
املهنية التي توفر استقرارا مهنيا للصحافيين، وكذا منح الصحافيين 
املهنيين املعتمدين، الحاملين للجنسية املغربية، حق االستفادة من 
املهنيون  الصحافيون  منها  يستفيد  التي  واالمتيازات  الحقوق  نفس 

املشتغلون في مؤسسات وطنية.

الوطني  باملجلس  يتعلق  الذي   90.13 رقم  القانون  مشروع  أما 
للصحافة؛ والذي حدد له القانون تشكيلته في 21 عضوا موزعين بين 
القضائية واملجلس  والسلطة  والناشرين  املهنيين  الصحافيين  ممثلي 
الوطني لحقوق اإلنسان وتمثيلية املجتمع املدني ؛فسيعهد إليه الحرص 

على صيانة املبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد 
الصحافيين املهنيين واملؤسسات الصحفية بميثاق أخالقيات املهنة 

والقوانين واألنظمة املتعلقة بمزاولتها؛

كما أنه سيضطلع هذا املجلس أساسا باألدوار التالية:

- ضمان حق املواطن في إعالم متعدد وحر وصادق؛

- تطوير حرية الصحافة والنشر واالرتقاء بهذا القطاع؛

- تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى 
أسس ديمقراطية؛

- وضع ميثاق ألخالقيات املهنة؛

- منح بطاقة الصحافة املهنية وتنظيم الولوج إلى املهنة؛

- ضمان تمثيلية للنساء الصحفيات املهنية والناشرات بما يتناسب 
مع حضورهن داخل القطاع؛

كما أن املجلس الوطني للصحافة من مهامه أيضا حسب مشروع 
القانون القيام بما يلي:

- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين املهنيين أو بين 
هؤالء واألغيار؛

- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين املهنيين؛

الصحفية  املؤسسات  تهم  التي  التأديبية  القضايا  في  النظر   -
والصحفيين املهنيين؛

- إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين واملراسيم املتعلقة باملهنة 
أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا املعروضة عليه من لدن اإلدارة؛

- اقتراح اإلجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر 
وتأهيله وتحديثه؛

- إعداد الدراسات املرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛

املهنيين  للصحفيين  واملهنية  املعنوية  املصالح  عن  الدفاع   -
واملؤسسات الصحفية؛

- املساهمة في تنظيم التكوين املستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم 
من املستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛

- إقامة عالقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي 
لها نفس األهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة 

والنشر؛

- تتبع احترام حرية الصحافة؛

- إعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية املمارسة الصحفية 
وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين باملغرب؛
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- وأخيرا إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

فةسيددفة1ئيس،

نظرا ألهمية هذين املشروعين انخرط فريقنا منذ إيداعهما بمجلس 
النواب بإيجابية في مناقشتهما وتقديم تعديالت رفقة فرق األغلبية من 

أجل إغنائهما وإثرائهما.

وبهذه املناسبة نشكر الحكومة على تفاعلها اإليجابي مع التعديالت 
اإليجابية التي قدمتها فرق األغلبية من املجلسين والتي مكنت بدون شك 
من تطوير وتجويد نص املشروعين. ولكل هذه اإلعتبارات، فإن فريقنا 
سيصوت باإليجاب على املشروعين موضوع املناقشة العامة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

الوزير،  شكرا لك، شكرا. طيب، إذن كما ورد في تدخل السيد 
املادة 9 سحبت الحكومة ياك التعديل ديال املادة ؟ إذن أعرض املادة 
9 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع؟ االمتناع ياك ؟ ال ال كاين 
االمتناع عند الفريق االشتراكي واإلخوان ديال األصالة واملعاصرة، إذن :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءته الثانية:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

يتعلق   ،89.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالنظام األسا�ضي للصحافيين املهنيين في قراءة ثانية له.

نمر إلى علمية التصويت على مشروع قانون رقم 90.13:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

هاذي  واش  الوزير  السيد  الحكومة،  لدن  من  تعديل   5 املادة 
اسحبتوها ال ؟ املادة 5، الكلمة للحكومة، تفضل قانون 90.13.

فة1سليد فةماطقد فالتصالد جزي1د فا لفي،د نصطفىد فةسيدد
باسمدفاحكونل:

قدماتو  اللي  التعديل  الوطني،  املجلس  ديال  للقانون  بالنسبة 
الحكومة سحبناه، خلينا املادة كما جاءت من مجلس املستشارين.

فةسيددرئيسدفاجلسلد:

إذن أعرض املادة رقم 5 كما وردت في النص املحال من مجلس 
املستشارين:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت، تفضل السيد الوزير.

فة1سليد فةماطقد فالتصالد جزي1د فا لفي،د نصطفىد فةسيدد
باسمدفاحكونل:

بالنسبة لهاذ التعديل قدماتو الحكومة وهو أن النص يبقى كما جاء 
من مجلس املستشارين.
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فةسيددرئيسدفاجلسلد:

إيه هو هذا، أنا قلت كما جاءت من مجلس املستشارين. إذن أعرض 
املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته في قراءته الثانية :

املوافقون: 70

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 9

يق�ضي   ،90.13 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بإحداث املجلس الوطني للصحافة في قراءة ثانية له.

وبذلك نكون قد أشرفنا على ختام هذه الجلسة التشريعية وشكرا 
لكم، وموعدنا غدا مع جلسة تشريعية على الساعة الثالثة إن شاء هللا، 

راعتدفاجلسل.
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نحضــــــــــــــ1دفاجلســــــــــــــــــــــــــــــلدفةثالثـــــــــــــــــلائل

فةتاريخ : األربعاء فاتح جمادى األولى 1437) 10 فبراير 2016(.

فة1ئاسل : السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

فةتوقيت : ساعة وتسعة عشرة دقيقة ابتداء من الثالثة بعد الزوال 
وخمس دقائق.

أدجلدفمعلال: الدراسة والتصويت على املقترحات التالية:

- مقترح قانون يق�ضي بتعديل القانون رقم 80.12 املتعلق بالوكالة 
الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

في  الصادر   1.63.071 رقم  الشريف  الظهير  يتمم  قانون  مقترح   -
التعليم  إلزامية  1963( بشأن  )13 نوفمبر   1383 25 جمادى اآلخرة 

األسا�ضي؛

99.71 يتعلق  القانون رقم  - مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
بالفنان.

فةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفبدرئيسد
فاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون؛

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون؛

يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين، األولى تخصص للدراسة 
للدراسة  تخصص  والثانية  قوانين،  مقترحات  ثالثة  على  والتصويت 

والتصويت على املشاريع القوانين الجاهزة:

الجلسة األولى وجدول أعمالها يتمثل في:

-. مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر 
في 25 جمادى اآلخرة 1383 )13 نوفمبر 1963( بشأن إلزامية التعليم 

األسا�ضي؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق  .-
بالفنان؛

املتعلق   80.12 رقم  القانون  بتعديل  يق�ضي  قانون  -. مقترح 
بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجلسة الثانية وجدول أعمالها يتكون من:

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�ضي   51.15 رقم  قانون  مشروع   .-
الوطني محمد الخامس؛

بالسلطة  يتعلق   100.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
القضائية في قراءة ثانية له؛

-. مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي 
للقضاة في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون إطار 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص  .-

في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  .-

ومناولي املنتجات الصحية؛

مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛ .-

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛ .-

الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  مشروع  .-

والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛

مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم  .-

01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( والظهير 

الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 )16 

أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة في قراءة 

ثانية له؛

مشروع قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي  .-

العقاري.

بداية أعطي الكلمة للسيد األمينة لتالوة ما ورد على الرئاسة من 

مراسالت، فلتتفضل مشكورة.

فةسيدةدنيملدبوهدج دأنيملدفملجلس:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 16.05 املوافق بموجبه 

على ميثاق تحدي األلفية املبرم بتاريخ 13 من صفر 1437 ) 30 نوفمبر 

2015( بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية 

عبر تحدي األلفية وملحقاته.

ومن املجلس الدستوري توصل املكتب بقرار رقم 985/16 يصرح 

بإثبات تجريد السيد محمد كاريم املنتخب عضوا بمجلس النواب عن 

الدائرة االنتخابية املحلية أسفي -إقليم آسفي- من صفة عضو بهذا 

املجلس وبشغور املقعد الذي يشغله، تم دعوة املترشح الذي ورد اسمه 

مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئحة 

لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ملقتضيات املادة 90 من القانون التنظيمي 

املتعلق بمجلس النواب، وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيدةدفمنيمل،

الظهير  يتمم  قانون  مقترح  لدراسة  األولى  الجلسة  إلى  نمر  اآلن، 
الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1383) 13 

نوفمبر 1963( بشأن إلزامية التعليم األسا�ضي.

بالقاعة  التحقوش  باقي ما  القانون،  املقترح  الكلمة ألحد واضعي 
اإلخوان ديال الفريق اإلتحاد الدستوري، تنوب؟ يا هللا تفضل، ال�ضي 
بركايو أنت، أ ال�ضي بركايو انت اللي غتقدم مقترح القانون ديال إلزامية 
لحاجة  دوز  كيفاش  واقفين،  حنا  راه  هو؟  وفين  األسا�ضي،  التعليم 

أخرى، هذا راه جدول أعمال مرتب.

في انتظار التحاق فريق االتحاد الدستوري ننتقل إلى مقترح قانون 
لتعديل القانون رقم 80.12 املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان 
املقترح،  واضعي  الكلمة ألحد  العلمي؛  والبحث  العالي  التعليم  جودة 

فليتفضل مشكورا.

 80.12 رقم  القانون  تعديل  ماكايناش،  الوزيرة  السيدة  مقترح 
املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث 

العلمي. الكلمة ألحد واضعي املقترح.

فةمائبدفةسيددرشيددفةقبيل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسا ةدجفةسيدفتدفةموفبدفةربملانيون،

يعد مجال اإلشهاد وتدبير املعادالت الخاصة بالشواهد الجامعية 
نفس  في  يمكن  ودقيق،  فعال  توفير جهاز  تقت�ضي  التي  املجاالت  من 
الوقت من معالجة الطلبات بشكل يحدد القيمة الحقيقية للشواهد 
والدبلومات املعنية، ويمكن من جهة أخرى معالجة امللفات والطلبات 

في آجال زمنية معقولة.

لذلك، فإن مقترح القانون يهدف إلى إدخال تعديل على القانون 
التعليم  لتقييم وضمان جودة  الوطنية  بالوكالة  املتعلق   80.12 رقم 
العالي والبحث العلمي، في اتجاه توسيع صالحياتها لتشمل كذلك مهمة 
بالتعليم  املكلفة  الحكومية  السلطة  على  املعروضة  امللفات  دراسة 
العالي، بغرض الحصول على اعترافها بالدرجات الجامعية، أو األلقاب 
أو الدبلومات أو الشهادات التي تختم بها الدراسات العليا، والذي يخول 
لحاملها نفس الحقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية التي 

تمت املعادلة بها.

وبما أن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي تختص وحدها 
بها  تختم  التي  الشهادات  جميع  بين  املعادالت  بإصدار  غيرها  دون 
الدراسات العليا، فإن الوكالة تتكلف فقط وفقا للتعديل املقترح، بإبداء 
الرأي في امللفات املعروضة عليها لتعوض بالتالي اللجان املنصوص عليها 
في املرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع اآلخر 1435 )19 
فبراير 2014( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادة 

التعليم العالي في أدوارها املتمثلة أساسا في:

-. مقاربة البرامج واملناهج التعليمية ومدة الدراسة الخاصة 
بالشهادة املعنية، مع تلك املعمول بها على الصعيد الوطني؛

-. التأكد من املسار الدرا�ضي لنيل الشهادة موضوع املعادلة 
املعمول به بالبلد مصدر هذه الشهادة، ومقارنته مع املسار الدرا�ضي 

الجاري به العمل على الصعيد الوطني؛

الشهادة  لتحضير  الولوج  التأكد من مدى مالءمة شروط   .-
موضوع املعادلة، وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها، مع تلك 

املنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية؛

والكفاءات  واملؤهالت  املعارف  تقييم  نظام  مقارنة  أيضا   .-
واالمتحانات والركائز املعمول بها في تحضير الشهادة موضوع املعادلة مع 

ما هو به في هذا املجال على الصعيد الوطني.

السلطة  على  الوكالة  تقترح  املعروضة،  امللفات  دراسة  وبعد 
الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة املعروضة ما يلي:

إما معادلتها مع الشهادة الوطنية املطابقة لها، أو عند االقتضاء مع 
الشهادة الوطنية األكثر قبول منها، وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية 
بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط التي تحددها 
الوكالة، وإما رفض معادلة الشهادة غير املستوفية للمعايير، وفي هذه 

الحالة يجب أن يكون الرفض معلال.

إذن هذه مضامين مقترح فريق العدالة والتنمية بخصوص تعديل 
املادة 3 أساسا بإضافة مهمة أخرى للوكالة، وهي دراسة وتقييم ملفات 

طلبات املعادلة، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، وزع التقرير؟ املادة 3 متضمنة ملقترح 
القانون ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي 

هذا التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو :

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،
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التعديل ديالنا املقترح للمادة 3 لهذا املقترح قانون 12.80 يقت�ضي 
تحديد مهمة الوكالة ليس في الدراسة والتقييم، بل فقط في إبداء الرأي 
في املعادالت، ملاذا؟ من أجل ترشيد أداء املؤسسات وتحقيق الحكامة 

الوظيفية وتفادي االزدواجية وتداخل املهام.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة للحكومة، الحكومة عندكم �ضي؟ 
ما  وال  التعديل  عندك  الوزيرة  السيدة  التعديل،  ال  تعديل،  نعم؟ 

عندكش؟

فةسيدةدأليللدفملصليدفةوزي1ةدفملمتدبلدةدىدجزي1دفةتعليمد
فةعا يدجفةبحثدفةعلليدجتكويندفمط1:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدفةمائبات،

فةسا ةدفةموفب،

اللجنة على  املقترح، ونشكر  بهذا  الذي تقدم  الفريق  أوال  نشكر 
بالنسبة  سيروم،  الحقيقة  في  اللي  املقترح  لهذا  ومناقشتها  تفاعلها 
بالوكالة  املتعلق   80.12 رقم  القانون  أحكام  تعديل  يرمي  للتعديل 
الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ال شك 
أن من شأن هذه املقترحات أن تساهم في تجويد هذا النص، ولكن 
بالنسبة للفريق االشتراكي التعديل الذي توصلنا به لم يتم تقديمه 
في اللجنة، لم يقدم في اللجنة، وداخل اللجنة كان هناك نقاش حول 
هذه املادة الثالثة وخرجنا بصيغة توافقية، يعني أن التعديل الذي تم 
تقديمه اليوم في مقترح قانون هو تعديل كما قدمته اللجنة، وفيه صيغة 
القيام بأعمال الخبرة مللفات طلبات معادالت شهادة التعليم العالي، 
وأنا أعتقد في الحكومة وفي وزارة التعليم العالي أن هذه الصيغة هي أكثر 
دقة لكي ال يقع التعارض ما بين وظيفة التعليم العالي في مجال املعادالت 
وما بين الوكالة، فإذن الصيغة التي تمت املصادقة عليها داخل اللجنة 
هي القيام بأعمال الخبرة مللفات طلبات معادلة شهادات التعليم العالي، 
ونرى بأن هذه الصيغة هي األنسب واألدق، وبالتالي ال يمكننا أن نقبل 

مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق املحترم.

فةسيددفة1ئيس:

الكلمة، بالتي، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ مؤيدي 
التعديل، تفضل السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو :

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيد الوزيرة، حنا على وعي تام بأن هذا التعديل لم يتم تقديمه 
داخل اللجنة، وال بد من اإلشارة وللتسجيل في املحضر بأننا حرمنا من 

هذا الحق، ملاذا؟ ألنه وقع تجاوز للمنهجية وللمسطرة املتبعة في تقديم 
املقترحات، فوجئنا أثناء مناقشة التعديل في اللجنة بتقديم استدراك 
وتساءلنا بموضوعية، هل يمكن استدراك املقترح؟ وتقديم مقترح ثالث 
على مادة لم يتم تقديمها في جلسة عامة داخل اللجنة، ولم يتم تقديمها 
في صيغة مقترح، ولهذا احنا قدمنا احتجاج على املنهجية على خرق 
املسطرة وانسحبنا، فعال، ولكن نتشبث وتشبثنا في حقنا في طرح هذا 
التعديل في هذه الجلسة املوقرة لينال حقه من التصويت ولو بالرفض.

أن   01.00 وقانون  الوكالة  مراجعة  إطار  في  نتمنى  كنا  احنا  إذن 
تتم مراجعة شمولية، وأال تلجأ الحكومة والوزارة الوصية إلى تجزيئ 
اإلصالح، ملاذا ؟ ألننا في لحظة مؤسسة، لحظة دستور 2011 الذي 
في   01.00 قانون  ملراجعة  الكافية  الشروط  للحكومة  ويوفر  يسمح 

شموليته وليس في الوكالة فقط، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة النائبة، فعال السيدة النائبة، نقطة نظام؟ تفضل 

السيد النائب.

فةمائبدفةسيددسليبدبلفقيهد)دنقطلدنظام(:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

القانوني  بهذا النص  يتعلق  فقط من أجل توضيح موقفنا فيما 

الذي أثار إشكاال داخل اللجنة، هو أن الحكومة قدمت في املرحلة األولى 

مادة واحدة، فرق األغلبية قدمت مقترحا واحدا املادة 3، ومن بعد 

تمت املناقشة يوم 21 أكتوبر وتم استدراك إضافة مادة ثانية يوم 29، 

وقمنا، آخر اجتماع للجنة قدمنا احتجاجا مع فرق املعارضة، وقلنا بأن 

هذا يخرق القانون، وإذن ال يجب التصويت على املادة 29، ماذا كان 
رد األغلبية؟ كان رد األغلبية هو أنها تتوفر على أغلبية مطلقة ويجب 

أن نذهب إلى التصويت إلى أكبر حد، قلنا لهم بأن الديمقراطية جاءت 

لكي تحافظ على حقوق األقليات وليس على حقوق األغلبية ماذا كانت 
أنهم يحتكمون  في املراحل السابقة واليوم  بأنهم قد عانوا  إجابتهم؟ 

إلى سلطة األغلبية، اليوم نحن نحتكم إلى حكمة التشريع إلى التوافق 

للبلد هذا هو سالحنا هذا هو  العليا  إلى املصلحة  اإليجابي، نحتكم 

هدفنا هذا هو سياستنا وسنتفاعل مع هذا القانون، ولكن نتأسف إلى 

الظروف وإلى السياق الذي جرى به التصويت يوم الجلسة العامة.

للتذكير، انسحبت فرق املعارضة كما انسحبت في مقترح قانون 

سابق في نفس املوضوع في نفس اللجنة، وهذا يطالبا ويسائلنا جميعا 

من جودة  الرفع  أجل  من  إيجابي،  توافق  أجل  من  الظروف  بتوفير 

النصوص، من أجل احترام حقوق األقلية، ألن هذا مكتسب للمغاربة 

جمعاء وليس لفريق على حساب الفرق األخرى، وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(:

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

في الحقيقة ما غاديش نستغرب، ألن هذا النقاش كان في اللجنة، 
ما زال ما وصل وقتو، راه ما زال ما وصل وقتو، حيث التعديالت كاينة 
على املادة 3 واملادة 8، املادة 3 ما حولها حتى �ضي مشكل هي هاذي اللي 

كناقشو.

فةسيددفة1ئيس:

بالتي، بالتي، األخت رشيدة بالتي.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليلد
)نقطلدنظام(:

دابا هاذ النقاش ما عندوش األساس ديالو باقي ما جا، احنا كأغلبية 
تقدمنا بتعديل عن املادة 3، بعد ذلك بان لنا بأنه هاذ التعديل 3 غير 
كاف على املادة 3، تقدمنا باستدراك على املادة 8، اللي باقا ما كايناش 
دبا اآلن، الذي وقع هو أنه املكتب ديال اللجنة باألعضاء اللي عندهم 
وافقوا بجميع املكونات ديال اللجنة وديال املجلس، قال لك أودي يجينا 
غي مكتوب، جاء مكتوبا، بعد ذلك وقع هاد التفاعل، حنا سحبناه، حنا 

ماجبناهش كاع نهائيا املادة 8، إذن هاد النقاش ماعندوش أساس.

ثانيا حنا ما يمكناش كأغلبية أن نضطاهدو األقلية، ما يمكنش 
ألنه املعارضة هي مؤسسة طبقا للدستور، ال الفصل 10 وال الفصل 
62 وال غيره من الفصول راه كيهضر على املعارضة حنا مايمكناش نهائيا 
ومعمرنا استعملناها وليطمئن ال�ضي سمير ما عمرنا غنستعملوا األغلبية 
العددية في هذا األمر، حنا كناقشو في إطار القانون �ضي حاجة كيسمح 
لنا بها القانون غادي نديروها، ماكيسمحش لنا بها القانون مغاديش 

نديروها.

ولذلك السيد الرئيس، أنا كنقول املقترح الذي بين أيدينا هو على 
املادة الثالثة، واملقترح ديال االتحاد االشتراكي هو مضمن في الصيغة 
التوافقية اللي صادقت عليها اللجنة، فكنت كننتظر أن يتم سحب هذا 
التعديل، منين تجي املادة 8 نداكرو عليها، ولذلك التعديل اليوم الذي 
بين أيدينا إذا بغينا نحترمو املسطرة ما نخرجوش بهاد النقاط نظام، 
ديالها، كاين تعديل عليه،  الرأي  الحكومة  كاين مقترح تقدم، قالت 
مؤيد معارض وغادي ندوزو، وهاد النقاش أنا أظن أن حتى املكتب حنا 

نحن رضخنا لقرار ديال مكتب املجلس اللي قال لنا بأن ديك مسطرة 
استدراك غير قانونية، ماكتنسجمش مع النظام الداخلي، وحنا منين 
خضعنا لهذا املوقف وهذا الرأي وهذا القرار ديال املكتب، هاد النقاش 

تسالى، وبالنسبة إلينا يجب أن يقف، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

اطلعوش  ما  اللي  النواب  والسادة  السيدات  للتذكير،  فقط  غير 
على هاد اإلشكال، كان تم تقديم مقترح قانون من طرف فريق العدالة 
والتنمية لتعديل املادة 3، لكن خالل املناقشة تم إضافة املادة 8 في 
إطار استدراك، وكان وقع نقاش داخل اللجنة وانسحاب فرق املعارضة، 
وعرض األمر على املكتب واملكتب حل هاد اإلشكال، واتخذ قرار بأن 
املادة 8 لم تستوف الشروط املسطرية التي يسمح بها القانون وسحبها 
من النقاش، واحتفظنا باملادة 3 وهذا اللي تعطى الحق للمسطرة ما�ضي 

ل�ضي واحد تعطى الحق للمسطرة التشريعية.

النائبة قدمت تعديل من حقها، من حقها السيدة  اآلن السيدة 
الوزيرة باش تقدم تعديل في املسطرة الدستور كيسمح لها باش تقدم 
تعديل في أي مرحلة من مراحل التشريع حتى للنهاية ديالو، شريطة 
اللي  أال تعترض الحكومة على هاد التعديل هذا هو اإلطار، النقطة 
تيتكلم عليها األستاذ ال�ضي سمير بلفقيه، هاد املسألة هادي �ضي واحد 
اللي غادي يقدم أو يحتج بأغلبية أو بأقلية كنظن الدستور واملساطر 

التشريعية تحمي حقوق جميع السيدات والسادة النواب.

وأشكر باملناسبة ال السيدة الرئيسة وال ال�ضي سمير بلفقيه على 
انخراطهم باش يدوز هاد املشروع بطبيعة الحال زولنا املادة 8، زولناها 
من املحضر اعتبرنا أنه مكاينش فيها نقاش داخل هذا، مع إعطاء الحق 
للحكومة إذا رغبت في ذلك أن تقدم تعديال على املادة 8 أو غيرها من 
املواد، فهذا كذلك حقها وكيسمح به املسطرة التشريعية، باش نفضيو 
هاد النقاش نحسمو ونتقدمو إيال اسمحتو، إذن السيدة الوزيرة هاد 
يعني التعديل، السيدة الرئيسة ال إيال اسمحتي دابا حنا بغينا نتقدمو، 

تفضل السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدكجلوةلدنمتدأبيد)دنقطلدنظام(:

ما�ضي في املادة غير للتوضيح، بالنسبة هذا النقاش كان في اللجنة، 
وقبضنا الوقت الكافي للنقاش فيه، وأعضاء املكتب يعني يمثلوا جميع 
الفرق النيابية، ماعمر تمارس ضد أي كان يعني �ضي حاجة اللي ضد 
الحقوق ديالو، وحنا في اللجنة عندنا سواسية الفرق والنواب والنائبات 
ديال املعارضة وديال األغلبية عندهم نفس الحقوق، وفي اللجنة يعني 
دايما  نمشو  وكنحاولو  الكافي  الوقت  كنعطو  نقاش  وكيكون  كتتميز 

للتوافق هذا هو اللي كان للتوضيح، وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

إيال سمحت ال�ضي سمير، غادي ندخلو في هاد الدوامة، وإذن بالتي 
إيال سمحت راه األخت رشيدة راه طالبة ومبغيتش نعطيها الكلمة ال�ضي 

سمير، تفضل األخت رشيدة.

فةسيدةدرشيدةدبملسعو د)دنقطلدنظام(:

فةسيددفة1ئيس،

بصدق لو لم تأت السيدة الوزيرة على ذكر أن هذا التعديل لم يقع 
تقديمه في الجلسة، أثناء أشغال اللجنة ما كنت ألثير هذا املوضوع، 
ملاذا؟ ألن أشكرك بحرارة السيد الرئيس على أن املكتب احتكم للمسطرة 
وللمنهجية وللمعقول في األداء النيابي، ولم يناصر فئة على حساب فئة، 
نحن بصدق كذلك وبغيرة على األداء النيابي وعلى جودة التشريع قمنا 
بإثارة هذا املوضوع، ونحن كنا نؤمن وما نزال بأن الحق إلى جانبنا، ولو 
لم يكن الحق إلى جانبنا ملا قام املكتب بإقرار هذه املسطرة، وفصل مادة 
8 عن فصل مادة 3 هذا هو األساس، ونحن نثير هاد القضايا هذه من 

أجل تجاوزها مستقبال.

وكنت أتمنى من السيد رئيس الفريق املحترم أن يحق الحق ألن الحق 
يعلو وال يعلى عليه وأنت أكثر الناس حرصا على املسطرة وعلى الضوابط 
القانونية، وكنت كنتمنى أن تقول معنا الحق ونتجاوزو هاد القضية بما 

يخدم املصلحة العليا للتعليم العالي...

فةسيددفة1ئيس:

هو لم يحق الحق بل أزهق الباطل، تفضل األخ سمير.

فةمائبدفةسيددسليبدبلفقيه:

باعتراف ال�ضي عبد هللا، نحن أردنا فقط تسجيل موقف هو أن هذا 
قضية التربية والتكوين ال يجب أن تخضع ألي مزايدة، هذا بالعكس 
هذا أول قضية بعد قضية الوحدة الترابية ويجب أن تحظى بتوافق، 
اللي أكيد هو أننا كنا أصحاب الحق في إثارة هذا املوضوع داخل اللجنة، 
وأنصفنا مكتب املجلس وتم خرق القانون لحظة التصويت على مادة 
لم يتم مناقشتها في املناقشة التفصيلية، ومع ذلك تجاوبنا من أجل 
هذا املوضوع، هذا ما أردنا، نحن أصحاب حق، تم خرق القانون، تم 
إنصافنا ومع ذلك انخرطنا من أجل السير إلى األمام ال�ضي عبد هللا هاد 

ال�ضي اللي كاين.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت، ال�ضي عبد 
هللا بووانو.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون، ال التعديل، التعديل ديال الفريق االشتراكي، مضمن، 
قريتي الصيغة؟ واش نقرا لك الصيغة النهائية، الصيغة التي صادقت 
عليها اللجنة، املهم راه تم تضمينها األخت رشيدة، أنا قريتو تم تضمين، 

تسحبون هذا التعديل؟ إذن شكرا السيدة الرئيسة.

إذن أعرض املادة 3 ملقترح القانون للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة: اإلجماع.

ديالك،  التعديل  قدم  تفضل،  الوزيرة،  السيدة  تعديل  عندك 
تفضل.

فةسيدةدأليللدفملصليدفةوزي1ةدفملمتدبلدةدىدجزي1دفةتعليمد
فةعا يدجفةبحثدفةعلليدجتكويندفمط1:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

 80.12 القانون  الثامنة من نفس  فقط عندنا تعديل على املادة 
املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث 
العلمي، وبالنسبة لهذا التعديل هو تعديل في حقيقة تعديل بسيط 
من أجل املالءمة، ففي كل القوانين املعمول بها املحدثة للمؤسسات 
ممثلي  على عضوية  املادة  فهاذ  التنصيص  ويتعين  بد  ال  العمومية، 
الدولة ومن بينهم السلطة املكلفة باملالية، فيالحظ أنه سقطت هذه 
أثناء النص األصلي، وبالتالي فال بد من تعديل هذه املادة الثامنة لكي 
تصبح كالتالي: »يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة 
أو السلطة الحكومية املفوضة من لدنه لهذا الغرض إضافة إلى ممثلي 

الدولة من..«، الباقي بدون تعديل.

فةسيددفة1ئيس:

ممثلي الدولة في مجلس اإلدارة.

فةسيدةدأليللدفملصليدفةوزي1ةدفملمتدبلدةدىدجزي1دفةتعليمد
فةعا يدجفةبحثدفةعلليدجتكويندفمط1:

أعيد، ممثلي الدولة واملقصود بها هو أن يكون هناك ممثلين عن 
سلطة املالية، ألنه ال يعقل أن وزارة املالية غير ممثلة بهذه التشكيلة 
اليوم، وزارة املالية غير ممثلة في املجلس اإلداري للوكالة، فهذا تعديل 
من أجل املالءمة مع باقي القوانين املعمول بها في إحداث املؤسسات 

العمومية، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ ال 
أحد، مؤيد للتعديل؟ ال أحد.

أعرض التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض مقترح القانون برمته للتصويت املكون من مادة 3 واملادة 8 
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بعد إدخال التعديل، كما عدله املجلس للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون لتعديل القانون رقم 80.12، 
املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث 
العلمي، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من فريق االتحاد االشتراكي وفريق 

األصالة واملعاصرة على انخراطهم في هاذ املشروع.

في  الصادر   1.63.071 رقم  الشريف  الظهير  يتمم  قانون  مقترح 
التعليم  إلزامية  1963( بشأن  )13 نوفمبر   1383 25 جمادى اآلخرة 

األسا�ضي، الكلمة ألحد واضعي مقترح القانون، تفضل السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددنحلددزر ف ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الدستوري يتمم الظهير الشريف 
رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى اآلخرة 1383 موافق 13 نونبر 

1963 بشأن إلزامية التعليم األسا�ضي.

يهدف هذا املقترح إلى إبراز الحق القانوني والتنصيص عليه لضمان 
بتأهيلهم  التمدرس، كحق متصل  في  حق األطفال في وضعية إعاقة 
لالندماج في الحياة العامة، ومعلوم أن بالدنا عبرت عن التزامها بالنهوض 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها بعد التوقيع على االتفاقية 
الدولية بتاريخ 30 مارس 2007، واملصادقة عليها في 8 أبريل 2009، 
في أعقاب قرار جاللة امللك محمد السادس باملصادقة على االتفاقية 
إلى املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  امللكية املوجهة  الرسالة  في 
بتاريخ 10 دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى 60 لإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان.

إلى  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  وتروم 
تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال 
ذلك  في  بما  اإلنسان،  بجميع حقوق  اآلخرين  املساواة مع  على قدم 
تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم، وعدم التمييز وكفالة مشاركة 
املجتمع،  في  وفعالة  كاملة  اإلعاقة بصورة  األشخاص ذوي  وإشراك 
التنوع  من  كجزء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقبول  الفوارق  واحترام 
البشري والطبيعة البشرية وتكافؤ الفرص، وإمكانية الولوج واملساواة 
بين الرجل واملرأة، واحترام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة 
واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وقد سعت بالدنا إلى التكيف 

مع التزاماتها بهذا الخصوص.

وهكذا، نص الدستور املغربي الجديد على مجمل حقوق اإلنسان 
الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى تكريس سمو 

االتفاقية الدولية، كما صادق عليها املغرب، على التشريعات الوطنية، 
والتنصيص على العمل على مالءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها 

ومكافحة كل أشكال التمييز في هذه الحقوق ومن بينها اإلعاقة.

كما سعت منظومتنا التربوية بدورها إلى التكيف مع هذه الحقوق، 
حيث نصت دعامة 14 من امليثاق الوطني للتربية والتكوين، على ضرورة 
وبحماية  للمتعلمين  واالجتماعية  املادية  الظروف  بتحسين  العناية 
الوطنية  التربية  األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد أحدثت مذكرة وزارة 
رقم 143 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2009، نقلة نوعية في تعاطيها مع 
موضوع اإلعاقة إذ تمحورت حول تمدرس األطفال في وضعية اإلعاقة، 
استنادا على البرنامج االستعجالي، وقد نصت على تسهيل ولوج هؤالء 
أقسام  وافتتاح  املتخصصة،  التربوية  األطر  وتوفير  والتعليم  للتربية 
الدمج وغيرها من التدابير، إال أن عدم إبراز هذا الحق والتنصيص عليه 
في قانون إلزامية التعليم األسا�ضي، يجعل هذا الحق قابال للتفاوض مع 
كل بداية موسم درا�ضي ما بين مسؤول وزارة التربية الوطنية واآلباء أو 
الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة، وقد يحتاج منا عدة تدخالت فقط 
لتسجيل التلميذ حامل إلعاقة ما، بل وقد يخضع إلى نوع من املقاربة 
اإلحسانية التي تنأى أن تكون امتثاال اللتزامات بالدنا للمعايير الدولية 

ذات الصلة بحقوق ذوي اإلعاقة.

إلى بنيات مدرسية دامجة لهؤالء وإلى أطر  وهكذا، ال زلنا نفتقر 

اإلعاقة  وطبيعة  تتالءم  بمواصفات  أقسام  وإلى  متخصصة  تربوية 

وإلى ولوجيات ميسرة، بل نفتقر إلى مناهج تتالءم والقدرات العقلية 

والذهنية لبعض أصناف اإلعاقةـ، وكل ذلك ألجل الحصول على تعليم 

عصري ميسر للولوج وذي جودة، ولذلك جاء هذا املقترح إلبراز الحق 

القانوني لتمدرس هذه الفئات، وتمديد سنوات التعليم األسا�ضي إلى 

بالتأخر  املرتبطة  اإلعاقات  أكثر وبعض  تتالءم  كي  سنتين إضافيتين 

العقلي وغيرها، مع اعتبار هذا املقترح مجرد خطوة إلعادة النظر في 

تشريعاتنا املرتبطة باإلعاقة اتجاه تعزيز استقاللية هذه الفئة وتمكينهم 

املرافق  ومن  ونقل،  تعليم  من  بهم  املحيطة  املادية  البيئة  ولوج  من 

والخدمات العامة وغيرها من خدمات الدعم املجتمعية.

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

فةسا ةدفةوزرفء،

مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الدستوري جاء في املادة األولى 

بإضافة في الفصل األول: »التعليم األسا�ضي حق وواجب لجميع األطفال 

املغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات« إضافة فقرة مع ضمان هذا 

الحق لألطفال الذين هم في وضعية إعاقة، وفي الفقرة التالية يعني تم 

تمديد... و اآلباء األولياء... إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من 

عمرهم وإلى السابعة عشرة بالنسبة لألطفال في وضعية إعاقة، وشكرا 

السيد الرئيس.
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فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم،

وزع التقرير؟ أعرض للتصويت املادة األولى املكونة ملقترح القانون 
كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح القانون يتمم الظهير الشريف رقم 
1.63.71 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1383 ) 13 نوفمبر 1963( 

بشأن إلزامية التعليم األسا�ضي.

نمر إلى ثالث مقترح قانون والذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 
99.71 يتعلق بالفنان، الكلمة ألحد واضعي املقترح، فليتفضل مشكورا.

فةمائبدفةسيدد اسيندأحجام:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين،

البرملانية كي أقوم  الكلمة باسم فرق األغلبية  أتناول  يشرفني أن 
بتقديم مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 والذي 
استقر رأي اللجنة على أن يكون اسمه قانون الفنان واملهن الفنية، 
بحيث عرف هذا القانون تغييرا شامال في الشكل واملضمون، قبل أن 
أخوض في هذا القانون أود أن أشكر زمالئي الفنانين الحاضرين بين 

ظهرانينا وبعض النقابات الفنية.

فةسيددفة1ئيس:

نشكر الفنانين والفنانات.

فةمائبدفةسيدد اسيندأحجام:

اللحظة  هذه  على  النواب  والسادة  النائبات  السيدات  نشكر 
التاريخية التي نقدم فيها هذا القانون على أنظار مجلسنا املوقر. قبل 
أن أشرع أيضا في الخوض في هذا القانون، أود أن أستحضر أيضا اسما 
فنيا كان حاضرا معنا منذ البداية في مشاورات هذا القانون، وكان 
حلمه أن يكون هذا القطاع ممهننا وقطاعا تحترم فيه كرامة الفنان 
املغربي في عالقته الشغلية، وهو املرحوم محمد بسطاوي الذي بدأ معنا 
هذه املشاورات منذ البداية ولم يكتب له أن يحضر معنا في هذا اللقاء، 
أيضا أستحضر األسماء الفنية التي رحلت في هذه الوالية التشريعية: 
محمد مجد رحمه هللا، مصطفى سلمات، عزيز العلوي، لبنى الفاسكي، 
زينب الصمايكي، الطيب العلج، محمد بن إبراهيم، فاطمة بن مزيان 

رحمهم هللا وتغمدهم بفسيح جناته.

وأخيرا، نهدي هذا القانون إلى روح أسد املسرح املغربي والركيزة 
األساسية للثقافة املغربية أال وهو املرحوم الطيب الصديقي.

قطع هذا القانون مراحل إن لم أقل طويلة جدا، منذ دخولنا إلى 

هذه القبة التشريعية في 2012، حيث بدأ جس النبض وبدأ الوقوف 
2013 قمنا  في سنة  القطاع،  يعيشها هذا  التي  على أهم اإلكراهات 
بتنظيم لقاء درا�ضي حول تطوير املنظومة القانونية للفنان، حيث حضر 
عدد كبير من الخبراء والباحثين والفنانين والهيئات الفنية والنقابات، 
وأعطت االقتراحات ديالها وأعطت التشخيص ديالها لهاذ املشاكل، 
هاذ اللقاء أخرجناه في كتاب فيه مجموعة من التوصيات ال في املجال 

الرقابي وال في املجال التشريعي.

يأتي مقترح هذا القانون ارتكازا على أحكام دستور 2011، الذي 
يقر ويضمن والسيما في الفصول: -5 -25 26–-31 33 الذي يؤكد على 
العمومي  والدعم  واإلبداع،  الفكر  وحرية  واللغوي،  الثقافي  التعدد 
للثقافة والفن والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب 

وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون،

وعمال بالتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن املغربيين 
وكأحد  للمغرب،  الالمادي  الرأسمال  مجاالت  من  مهمين  كمجالين 
الدعامات األساسية للتنمية االقتصادية والرقي االجتماعي واإلشعاع 
يوليها  ما فتئ جاللته  التي  السامية  للعناية  لبالدنا، وتكريسا  الثقافي 
الثقافة والفن، ولهياكل اإلنتاج الفني وبنيات اإلبداع  لنساء ورجال 
من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره  فيه  واالستثمار  وتدوينه  وتداوله  الفني 

املقدسات الحضارية والثقافية لبالدنا.

فةسيددفة1ئيس،

فةسا ةدفةموفب،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

وعيا باألدوار التي يلعبها املبدعون والفنانون املغاربة على اختالف 
مشاربهم وتعبيراتهم للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية 
أواصرها، والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين األمم، وسعيا 
تشريعيا  دعمه  سياسة  وتطوير  والفني  الثقافي  اإلبداع  مواكبة  إلى 
وتنظيميا، لتمكين املبدعين والفنانين املغاربة من وضع قانوني يحفظ 
كرامتهم وينظم مجاالت اشتغالهم، ويضمن العناية بأوضاعهم املادية 
واالجتماعية واملهنية، وسعيا إلى تشجيع مؤسسات اإلنتاج والتوزيع 
الثقافي والفني وترسيخ تقاليد حديثة لتداول املنتوج الثقافي والفني، 
تعرفها بالدنا، لذلك  التي  للتحوالت االقتصادية واملجتمعية  مواكبة 

السيد الرئيس، فإن هذا القانون ينبني على املبادئ التالية:

األدوار  وأهمية  للفنان  األساسية  املجتمعية  املهام  نبل  أوال:   -
التي يلعبها أو يطلع بها في إغناء الحياة الثقافة والفنية واالجتماعية 

واالقتصادية، وفي تطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة؛

-ثانيا: املساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة 
التنمية من خالل تطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية؛
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تعزيز  في  والفنون  الثقافة  ورجال  لنساء  الكبير  االنخراط  -ثالثا: 
الحقوق الثقافية وترسيخ التنوع الثقافي وإبراز الثقافة املغربية كنموذج 

دولي متميز في هذا العالم.

لذلك السيد الرئيس املحترم، فإن هذا القانون يعمل على توفير 
آليات االشتغال،  تقنين  الفنانين من خالل  املناسبة لعمل  الظروف 
والتنصيص على وسائل الدعم وبنيات االستقبال، والتكوين والحماية 
لضمان  ملجهودهم  املعادلة  واملكافأة  لشغلهم،  املالئمة  االجتماعية 
تجلياته،  بكل  الفني  اإلبداع  حرية  لضمان  وكذلك  بكرامة،  عيشهم 
وتأمين االستقاللية التامة للفنانين والفنانات إلنجاز إبداعاتهم طبقا 
الفردية  للحريات  الضامنة  والتشريعات  الدستورية  للمقتضيات 
والجماعية لجميع املغاربة، ثم أيضا ضمان حق التأسيس أو االنخراط 
في الهيئات املهنية للفنانين، واالعتراف بها من أجل الدفاع عن حقوقهم 
التفاوض  آلية  طريق  عن  واالجتماعية  واالقتصادية  واملادية  املهنية 
بالنسبة  الفني  باملجال  واالستثمار  العمل  تشجيع  كذلك  الجماعي، 
للفنانين ال من حيث تالؤم قانون الفنان مع قانون الشغل، أو من حيث 

اعتمادهم على املقاوالت الذاتية.

طبعا ال يسعني في هذا املقام إال أن أشيد أيضا بالقانون رقم 99.71 
اللي اشتغلنا عليه اللي جا في سنة 2003 وكان اللبنة األساسية لهذا 

القانون في إطار التراكم التشريعي.

القانون، وطبعا في الديباجة نص على  إذن أهم ما جاء به هذا 
ضرورة االهتمام بالرواد نظرا لقيمتهم االعتبارية، كذلك فقط حدد 
التعريفات التي تحدد الوضعيات القانونية لعمل الفنان كالفنان املنهي، 
فنان األداء وفنان املؤلف، كذلك فإنه ألول مرة نص التعريف أواعتمد 
هذا التعريف على االعتبار األكاديمي العلمي في التعريف بالفنان املنهي، 
وذلك من أجل الجودة في اإلنتاج، ألول مرة طبعا ينص هذا املقترح 
على البطاقة املهنية بنسبة 60 % لحاملي البطاقة املهنية، وخلينا 40 
لبعض  االستثناء  واحد  خلينا  وكذلك  والهواة،  الشابة  للطاقات   %
األعمال اللي عندها ضرورة فنية تقت�ضي عدم اعتماد هاته البطائق، 
طبعا ستصدر فيما بعد في نص تنظيمي، ثم أيضا حددنا للتنظيم ديال 
املؤسسات الفنية والعقد الفني، العقد الفني اللي نصينا أيضا أنه خصو 
يكون عقد نموذجي تصدره وزارة الثقافة ووزارة االتصال، وهاد العقد 
النموذجي سيكون بمثابة ثورة في مجال االشتغال الفني في املغرب، بحيث 
سيضمن الحد األدنى لألجور عند الفن، ظروف العمل ديالهم وضمان 
الحقوق ديالهم أيضا، األجر الفني أيضا نصينا على أنه ضرورة ضمان 
استيفاء األجر بموازاة مع تنفيذ اإلنتاج، ثم أيضا يمهد هذا القانون 
لحماية اجتماعية موسعة في هذا القانون عبر نظام االقتطاعات، مما 
كيعطينا فرصة مستقبال عبر نصوص تنظيمية لالتجاه في االعتماد على 
النموذج الفرن�ضيLes.intermittents.du.spectacle اللي كتخلي الفنان 

يكون مطمئن من ناحية فقدان الشغل، العطل، املرض إلخ.

طبعا مسألة أساسية وينص القانون أيضا في إحدى أبوابه على 

من  مجموعة  شرط  بحيث  العمومي،  الدعم  إطار  في  الفنان  وضع 
الشروط اللي هي مهمة اللي كتضمن للفنان مجموعة من االمتيازات. 
طبعا القانون يتحدث أيضا عن الوضعية ديال األطفال في املجال الفني 
كيحمي الكرامة ديالهم والخصوصية ديالهم، كذلك ذوي االحتياجات 
الخاصة، والقانون أيضا ألول مرة يعطي في إطار االنفتاح نفس الحقوق 
اللي عند الفنان املغربي هي اللي غتكون عند الفنان األجنبي املقيم، 
بحيث أنه يقدر حتى هو يحصل على البطاقة املهنية ويكون عند نفس 
الحقوق ونفس الواجبات، مع تضريب الفنان األجنبي لصالح الحماية 

االجتماعية للفنان املغربي.

في األخير، كنشكر أعضاء اللجنة ديال الثقافة واحدا واحدا أغلبية 
ومعارضة، اللي ساهموا في التشريع ديال هاد القانون وإعادة الصياغة 
ديال بندا بندا، ومر في واحد روح التوافقية رغم بعض األحيان يكون 
وزير  أخص  بصفة  كنشكر  العام،  الشأن  لصالح  ولكن  حاد  نقاش 
الثقافة اللي دار بزاف ديال السياسة في هاد القانون، ودار بزاف ديال 
وأغنانا  للجميع،  أنه وزير تشاركي ويسمع  أثبت  املرونة، بحيث فعال 
الخبرة  لنا  أيضا، وسخر  واملالحظات  ديالو  املقترحات  من  بمجموعة 
القانونية والتقنية الالزمة باعتباره رئيسا للقطاع، وغادي نختم أيضا 
خاصني نشكر النقابات والهيئات الفنية ألنهم ساهموا حتى هما واحد 
املساهمة فعالة في هاد القانون وساندوا هاد القانون من بدايته إلى 

نهايته، غنختم باآلية الكريمة:

 »وقـل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمومنون«.
 صدق هللا العظيم.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب إذا نعتبر هذه مداخلة وتقديم ياك السيد...، 
شكرا، إذا نمر إلى املداخلة الثانية للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

فةمائبدفةسيددعبددهللادفةبقا ي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيمدجفةصالةدجفةسالمدعل2دخيبدفمل1سلين.

لي شرف عظيم أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية ملناقشة مقترح قانون يهم فئة تحظى بتقدير خاص من طرف 
جميع املغاربة، مهم جدا في تقديرنا املتواضع أن نشرع للثقافة والفنون 
في زحمة التشريع لقضايا تهم قطاعات أخرى دفعت باالهتمام بالثقافة 
والفن إلى الوراء، في تقديرنا أهمية هذا املقترح أنه يأتي منسجما مع 
األخيرة عبر  الخمسة عشرة سنة  توهجه خالل  سياق حديث عرف 

االهتمام املتوالي للحكومات السابقة.

أهمية القانون أو مقترح القانون تكمن أيضا في أنه يهتم بفئة مهمة 
نستغل هذه الفرصة وننتهزها لنوجه لها تحية خاصة وتقدير بالغ جدا 
للتضحيات الجسيمة التي تبذلها، ال يختلف اثنان أو كما يقول املثل 
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العربي الشهير:« ال يتناطح عنزان« في اإلقرار بأن الفن له أهمية استثنائية 
في حياة املجتمعات، وهو كما يقول البعض ضروري للحياة كاملاء والهواء 
على حد سواء، ولكن على أن يكون فعال فنا راقيا ينتج القيم الفضلى، 
فن يرتقي باملجتمع، فن يصعد إليه الجمهور وليس الفن الذي ينزل إلى 
الجمهور، ليس فن الهبط والرهط، ليس فن امليوعة، فن ينمي ذوق 
املجتمع، وهنا أي في تنمية قدرات املجتمع وتنمية ذوق املجتمع، يجب 
أن تكمن القدرات اإلبداعية للفنانين فاالبتذال وامليوعة في الفن سهالن 
مريحان غارقان في البساطة، ولكن اإلبداع هو الصعب والصعب في هذا 

املقام هو الفن.

ولهذا، فإننا في الفريق االستقاللي نرى أن لهذا الفن الصعب له 
تكلفة خاصة، تكلفة مالية ال بد من االقتناع بأن املنتوج الفني الجيد 
يتطلب صناعة جيدة ومهارة خاصة وخبرة ودراية، وكل ذلك يتحقق 
بضمان التمويل الكافي، تكلفة بشرية إذ ال بد من موارد بشرية مؤهلة 
واعية بمسؤوليتها وبجسامة األدوار التي تلعبها، هذه املوارد البشرية 
يجب أن تشعر وتنعم باالستقرار، ولهذا االستقرار شروط خاصة، ثم 
هناك تكلفة أكاديمية إذ ال بد من ضمان بنية متكاملة للصناعة الفنية، 

ال بد من التكوين، ال بد من التكوين املستمر، ال بد من الدراسة.

معاينة بسيطة ألوضاع الفن حاليا وأوضاع الفنانين تكشف ما يلي: 
تكاد في كثير من األحيان أن تتحول هذه املهنة إلى مهنة من ال مهنة له، 
كل الفاشلين أو مجموعة كبيرة من الفاشلين في الحياة العامة، يجدون 
أبواب الفن مشرعة ويقتحمون املجال، إن الفن الرخيص اآلن في إطار 
املعاينة والذي يجد الطريق معبدة وسالكة، بيد أن الفن امللتزم، الفن 

الواعي، الفن املنتج للقيم، يواجه تحديات وصعوبات.

في إطار املعاينة أيضا، نالحظ أن املستثمر املغربي متوجس خائف 
من اإلقدام على االستثمار في القطاع الثقافي والفني، ألنه يدرك مسبقا 
أن هذا القطاع تكتنفه مخاطر كثيرة جدا، ورأس املال الجبان غير 
مستعد نهائيا ملحاولة إقحام مجال تكتنفه العديد من املخاطر، سلطات 
عمومية تكاد تحتقر الفن والفنانين والثقافة، ولنا أن نستدل مثال عن 
قيمة ميزانية وزارة الثقافة في امليزانية العامة للدولة، إذ أنها وفي كثير 
من األحيان وقلت هذا الكالم بالوضوح، ميزانية وزارة الثقافة تساوي 
ميزانية محلبة كبيرة في إحدى الدول الغربية، وفي هذا احتقار للفن، 
احتقار للثقافة التي نعول عليها إلنتاج هذه القيم التي تحدثنا عنها، 
فنانون يصارعون من أجل البقاء الفتقاد إلى أبسط شوط الوضعية 
االعتبارية الالئقة برجل وامرأة نعول عليهما في إنتاج القيم التي تحدثنا 
عنها، ولهذا العامل أسباب كثيرة ترتبط بأداء وسائل اإلعالم، ترتبط 

بتراجع دور املدرسة، ترتبط بتراجع دور األسرة أيضا.

ولنا أن نقول أيضا وأن نستدل بأن جهات رسمية وشبه رسمية ال 
تجد أي حرج في إغداق األموال الطائلة على الفنانين األجانب، وحينما 
يتعلق األمر بالفنانين املغاربة نجدها تتعامل بخجل بشح كبير وببخل 
كبير، وفي ذلك احتقار حقيقي وفعلي للفنانين املغاربة، لذلك تفاعلنا 

القانون، ونحن نعترف بداية أن هذا  إيجابا مع هذا املقترح، مقترح 
املقترح غير كافي لالستجابة للمطالب وللتجاوب مع تطلعات املهنيين، 
فني  منتوج  إلى ضمان  والساعي  الحريص  العام  الرأي  مع  وللتجاوب 
يتجاوب مع تطلعاته، يراعي خصوصياته، يستجيب النتظاراته الكبيرة 
والعظيمة جدا في أن يتحول هذا الفن إلى خدمة املجتمع، الفنان هو 
مدرسة متنقلة، الفنانة هي أسرة قائمة بذاتها في إنتاج القيم، وفي إنتاج 
املثل الفضلى التي يجب أن تتربى عليها األجيال، لذلك نعتبر ونكتفي في 
إطار واقعية كبيرة جدا بالقول، بأن هذا املقترح يمثل الخطوة األولى 
في رحلة األلف ميل، ألن هذا القطاع ال زال قطاعا هشا بشكل كبير 
جدا وتكتنفه العديد من املخاطر، نتفاعل إيجابا مع هذا املقترح قانون 
ألنه شمولي يتحدث عن الفن وعن املهن الفنية، وهذه مقاربة جيدة 
وأساسية وإيجابية، ألنه الفنان ال ينتج املنتوج الفني لوحده يجب أن 
ننظر إلى الفن كبنية كمشهد يجب أن تتوفر له البنى التحتية كاملة، 
لذلك  املتدخلين،  لكافة  الحقيقي  اإلنتاج  نضمن شروط  أن  ويجب 
أيضا هذه املقاربة تجعلنا ننظر إلى الفن كقطاع اقتصادي، الفن ليس 
قطاعا منتجا للقيم فقط، بل الفن يجب أن يكون قطاعا اقتصاديا 
مدرا للدخل، مساهما في إغناء الثروة الوطنية املالية واملادية، وبالتالي 
ال يسعنا إال أن نحيي بحرارة الفنانين، أن نعاضد الفنانين، أن نساند 
الفنانين، ونقول لهم كبرملانيين وكفريق استقاللي على األقل، إننا نكاد 
نقول لهم بأننا في حرج في تعاطينا مع الفنانين ألننا مهما بدلنا من جهد، 
سنعتبر أن هناك تقصير كبير جدا في حق هذا القطاع، في حق هؤالء 
الرجال، في حق هؤالء النساء الذين يضحون بالليل والنهار من أجل أن 
نسعد، من أجل أن نعيش لحظة سعيدة فلهم كل التحية وكل التقدير، 

شكرا السيد الرئيس.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، إذن الكلمة 
للفريق االشتراكي.

فةمائبلدفةسيدةدرشيدةدبملسعو :

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدجفةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

اسمحوا لي في البداية وبعد إذنكم وموافقتكم، أن أهدي باسم 
الفريق االشتراكي أشغال هذه الجلسة إلى روح عميد املسرح املغربي 
املرحوم الطيب الصديقي املؤسس واملبدع، وإلى روح الفنانين عموري 
بحرارة  أحيي  االشتراكي  الفريق  باسم  وأيضا  أمتاك،  والرايس  مبارك 

الفنانين الحاضرين معنا والغائبين أيضا عن هذه الجلسة.

إذن يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في هذه الجلسة 
املخصصة للدراسة والتصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
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إلى  البداية  في  أن أشير  بد  بالفنان، وال  املتعلق   99.71 القانون رقم 
املنطلقات املوجهة ملوقفنا واملؤسسة ملقاربتنا لهذا املقترح الذي تقدمت 
به فرق األغلبية مشكورة، اعتبارا لهذه الدواعي سأوزع مداخلتي على 

محورين اثنين:

يتعلق  الثاني  واملحور  املحددة ملوقفنا؛  باملنطلقات  يتعلق  أولهما 
باملقترح في حد ذاته، وبالتعديالت التي تقدمنا بها كفريق اشتراكي، رغبة 

منا ومساهمة في تطوير مشروع املقترح وإغناء مضامينه.

إن املحددات املؤسسة لتعاملنا مع هذا املقترح تنطلق من مبدأين 
املجال  عرفها  التي  الجديدة  والتقويمات  املفاهيم  أولهما  أساسيين، 
الفني، وكذا األدوار املستجدة املنوطة بكل الفاعلين واملتدخلين في هذا 

املجال.

للدور  تقديرا  الفنية،  املقاولة  تنظيم  فال يخفى على أحد أهمية 
التاريخي والراهن الذي اضطلع ويضطلع به الفنانون املغاربة في محطات 
حاسمة من تاريخنا الوطني، والذين ناضلوا وما يزالون يناضلون انطالقا 
من موقعهم في ظروف قاسية ضد املستعمر وضد الظلم االجتماعي، 
ومن أجل أن ترقى الخدمات الفنية إلى تطلعات وانتظارات الرأي العام 
الوطني، سواء باملسرح الهادف، أو بالكلمة الشعرية الصادقة، أو من 
خالل القصيدة الغنائية املقاومة، والتي ما زالت بعض ألحانها تعيدنا 
إلى جو الحماس الوطني والتعبئة النضالية، أو من خالل األغاني التي 
تؤكد على الوحدة الترابية لبالدنا والدفاع عن سيادتنا الوطنية، فمن 
التي  فيتح،  للمغني محمد  أ سيدي«  الطبيلة  يتذكر »حطيت  ال  منا 
تتحدث عن نفي املغفور له محمد الخامس أو أغنية »العيون عينيا« 
التي ألهمت في حينها وما زالت املغاربة في املسيرة الخضراء، لكن بالرغم 
من أهمية الدور الطليعي للفن والفنانين من موسيقيين، ومسرحيين، 
وتشكيليين وكل املنتسبين إلى أشكال التعبير الفني الحديثة بمختلف 
تمظهراتها، والسمو في إغناء الروح املغربية، والرقي بشاعرية الذوق 
والسمو باملجال الخالق، من أجل تحصين الذات الجماعية بقيم الفن 
الراقي وتأكيد االعتراف بهذه الخدمة أو هذه املهام النبيلة، الوقت، لقد 

استرشدنا بهذه، لقد أيضا...؛

املنطلق الثاني يتمثل في املقتضيات الدستورية، والتي أكد الدستور 
من خالل بابه األول على اعتماد االختيار الديمقراطي إلى جانب ثوابت 
اململكة الثالث، وكذلك فصول دستورية من 25 -26- -30 31، التي 
إلى  الولوج  الرأي وحق  وإبداء  الفكر  اإلبداع وحرية  تؤكد على حرية 
التربية الفنية، وضرورة دعم السلطات العمومية للمنتوج الفني، إذن 
هذا املنطلق الدستوري فضال عن االتفاقيات الدولية في املجال التي 
صادق عليها املغرب، استرشدنا بكل هذه املعطيات أو بهذه املقتضيات 

الدستوري، أثناء مناقشة هذا املقترح ضمن أشغال اللجنة.

وبناء عليه، تقدمنا باسم الفريق االشتراكي 43 تعديال، وذلك بهدف 
إغناء وتجويد هذا املقترح لكي يرقى إلى مستوى تطلعات كل الفاعلين في 

املشهد الفني، ولم نكن عند طرح مقترحاتنا وتعديالتنا ال منحازين وال 
سلبيين، بقدر ما كنا نسعى ونتطلع إلى املساهمة الفاعلة والجادة، في 
الدفع إلى الرقي بالحقل الفني ببالدنا لكي يتبوأ الصدارة التي يستحقها، 
تراعي  توافقية  بصيغة  تعديال   39 قبول  تم  لقد  يداهمني،  الوقت 
التعديالت األخرى املقدمة من طرف باقي الفرق النيابية، وكذلك من 
طرف وزارة الثقافة، كما قمنا بسحب تعديلين اثنين وتشبثنا بتعديل 
بعض  تسجيل  من  بد  ال  الصدد  هذا  وفي  للتصويت،  خضع  واحد 

املالحظات املنهجية:

املالحظة األولى، نسجل إيجابا تجاوب األغلبية والوزارة مع التعديل 
الذي قدمناه بخصوص املقترح الذي جاء لتغيير قانون 99.71 بقبول 
اإلحالة على النص األصلي األول املتعلق بقانون الفنان واملصادق عليه 
في سنة 2003، هذه ليست الخطوة األولى هذه هي الخطوة الثانية وهذا 
هو املنعطف الثاني األسا�ضي واملهم، الذي انضاف إلى املنعطف األول، 
وكان هذا املقترح في صيغته األولى ينطلق من عدم، ولهذا ألححنا على 
ضرورة اإلحالة إلى النص األصلي، ألنه شكل منعطفا حاسما وهاما في 
املجال، بهدف ترسيخ ثقافة االختالف والحق في االعتراف الذي يؤسس 

للتراكم اإليجابي في إطار االستمرارية وحفظ الذاكرة التشريعية؛

أن  أن نؤكد على  لبس  تقت�ضي رفعا ألي  فإنها  الثانية،  املالحظة 
هاجسنا وهدفنا من ذلك، أن نعمل على إدخال بعض التعديالت على 
بين جميع  العالقة  بما يعزز مضمونه ضمن سياق دمقرطة  املقترح 
الفاعلين في املجال، وضمان حقوق كل فئة على حدة، والتأكيد على 
حرية  ضمان  مع  واملنهي  املحترف  املغربي  للفنان  االعتباري  الوضع 
املمارسة الفنية، كما يكفلها الدستور بجميع املواطنات واملواطنين، 
وتوفير هامش متوازن للمنتجين واملخرجين في توظيف غير املحترفين 

واملهنيين؛

أما بالنسبة للمالحظة الثالثة، فقد تقدمنا بتعديل في إطار تفعيل 
مقتضيات الفصل 19 من الدستور، وذلك بإعمال مقاربة النوع على 
مستوى الصياغة اللغوية بإضافة تاء التأنيث إلى كلمة فنان، خاصة 
في عنوان املقترح، لكن هذا التعديل لم يلق آذانا صاغية ولم يتلق 
سوى ردود فعل كانت مخيبة آلمالنا وطموحنا، وتم التصويت ب )3 مع 
هذا املقترح و11 ضد هذا املقترح(، وهذا ما نعتبره دليال على ممانعة 

ومحدودية تمثل األغلبية لفلسفة وروح مقتضيات الفصل 19.

إذا اعتبارا ملا تقدم أيها السادة والسيدات نؤكد رغم ذلك تصويتنا 
2003 بنيته القاعدية  لصالح هذا املقترح الذي يعد مشروع قانون 
لسياسة  والتشريع  التأسيس  استمرارية  ليؤكد  جاء  وألنه  واملادية، 
فنية وثقافية عقالنية، تدعم صناعة فنية وطنية تكون في مستويات 
التحديات الكونية والحروب الحضارية والثقافية، التي علينا أن نستعد 
لها جميعا ملواجهتها في مجال الفن بالكلمة الجميلة واللقطة املبدعة 
والعروض الفنية الراقية، التي تؤهلنا لكي نكون في مستوى اللحظة 

الفنية التاريخية التي نحيا فيها، وشكرا على إنصاتكم.
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فةسيددفة1ئيس:

الكالم  الرئيسة،  السيدة  هو  حتى  الطيب  الكالم  كذلك  شكرا، 
الطيب حتى هو مرغوب فيه، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

فةمائبلدفةسيدةداتيحلدفةعيا ي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

رحمة بكم جميعا ألنه هذه هي آخر الجلسات، غادي نأخذ الكلمة 
بواحد الصيغة مقتضبة، ألنه كلكم كتعرفو القدرة ديالي على االرتجال 

بلغة الضاد محدودة جدا، فغادي نرحمكم.

غادي نحيي أوال الحضور ديال الفنانين اللي معنا، وأود كذلك أن 
البسطاوي  الفنان محمد  الصديقي وروح  الطيب  الفنان  أحيي روح 
ومحمد مجد، وكثير من املمثلين والفنانين اللي غادرونا في هذه السنة. 
الزميل اللي كان غادي يدير املداخلة حاضر معنا، ولكن ألسباب صحية 
قاهرة ما يمكن لوش يتكلم، هللا يشافيه، فإذن مكانش يمكن لنا نخليو 
الفرصة تمر دون ما نقولو بأننا طبعا، ولو أننا نعتبر أنه تقال الكثير في 
حق الفنانين املغاربة، وأشنو ما قلنا ما غاديش نكفيو يعني ما غاديش 
نوصلو لالمتنان اللي عندنا لهاذ الفنانين اللي كيرفهوا علينا في األوقات 
يجازيكم  وكاين، واسمعوني شوية هللا  التثقيف  كاين  واللي  الصعبة 

بخير.

فةسيددفة1ئيس:

ال�ضي عبد هللا بووانو، ال�ضي عبد هللا بووانو هذه مؤامرة، ما باغيش 
تسمع...

فةمائبلدفةسيدةداتيحلدفةعيا ي:

ال ال�ضي عبد هللا بووانو داير علي مؤامرة ما بغاش يتصنت لي، شوية 
ديال التحكم حتى هو، �ضي شوية ديال التحكم بديت بواحد الصيغة 
غير مباشرة، إذن اشنو ما قلنا ما غاديش نوفيو بحق الفنانين املغاربة، 
ولهذا فنحن نعتبر ولو أن هاذ القانون وجميع القوانين اللي كيمكن لها 
ما غاديش تنصفهم بالصفة الكافية، كنعتبرو أنه هذا »السميك« في 
حق الفنان، كنعتبرو كذلك أنه كنتمناو أنه في حكومات قادمة ترتفع 
امليزانية ديال وزارة الثقافة، حتى تتمكن أنه هذاك الدعم املسرحي 
ال�ضي أمين الصبيحي تزيدوا فيه واحد الشوية، والدعم ديال الفنانين 

بصفة عامة حتى هو يرتفع، وشكرا لكم.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، آخر متدخل الفريق الحركي، ال عفوا 
االتحاد الدستوري، الفريق الدستوري األخت بشرى برجال، تفضل 

السيدة الرئيسة.

فةمائبلدفةسيدةدبش1ىدب1أال:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

أيهادفةربملانيون،دفةربملانياتدفمعزفء،

الوزير  السيد  الدستوري،  االتحاد  كحزب  بدورنا  الحقيقة  في 
املحترم، بدورنا كحزب االتحاد الدستوري نترحم على روح كل الفنانين 
الذين غادرونا إلى دار البقاء، أذكر على سبيل الحصر الطيب الصديقي 
الذي رحل في غفلة منا، وأيضا السابقين منهم، وأيضا هنا أشير إلى 
محمد برشيد هذا محمد برشيد كان عازفا على كل اآلالت وعزفت عنه 
كل القطاعات فتوفي منسيا في أزقة وطنه، مع األسف الشديد، على 
أي هكذا هم روادنا يتساقطون تباعا السيد الوزير، يتساقطون تباعا 
كأوراق الشجر في غفلة منا وفي غفلة من الوطن، رجاء السيد الوزير، 

رجاء من كل املسؤولين أن نستفيق وأن نفيق.

في ما يخص هاذ املوضوع، في ما يخص قانون الفنان، طبعا ال يتخلف 
اثنان في كون الفن بصفة عامة هي مرآة، مرآة عاكسة لحضارة األمم، هي 
مرآة عاكسة لرقي املواطنين ولرقي الوطن، وطبعا كنا ننتظر هذا القانون 
على أحر من الجمر، نحن نشكر السيد الوزير، نشكركم لقد تتبعنا 
في اللجنة عن كثب وملسنا إرادتكم في التعاون معنا، وفي تقبل بعض 
التعديالت واإلرادة في التغيير، ولكن بالنسبة لنا السيد الوزير صوتنا 
باإليجاب على هذا القانون، صوتنا باإليجاب ولكن هذا ال يعني أننا في 
حزب االتحاد الدستوري متفقون تمام االتفاق على كل ما جاء في هذا 
القانون، ألننا نرى أن هذا القانون جاء يخاطب فئة معينة من الفنانين 
املواطنين،  انتظارات  بعد  الفنانين، خصوصا  ليخاطب كل  يأت  ولم 
وبعد وعي املواطنين بأهمية الفن والفنان، وبعد التميز املغربي الذي 
نحظى به، التميز البشري والطبيعي، لنا ثروة بشرية ولنا ثروة طبيعية، 
ولكم أن تعودوا إلى وسائل االتصال الرقمية لتروا كيف هي الطاقات، 
يعني طاقات املواطنين الشباب تحترق وتتفجر بكل الطرق وبكل السبل، 
هذا إن دل على �ضيء إنما يدل على الطاقات التي يتوفر عليها الشباب 
املغربي، بالنظر إلى االنتظار الطويل لهذا املشروع في حد ذاته، وبالنظر 
إلى تميزنا ما بعد دستور 2011 وتميزنا إبان الربيع العربي، كانت لنا آمال 
كبيرة وآمال عريضة، وكنا نريد أن تنصب التعديالت على الجذور، كنا 
نريد من قانون الفنان أن ينهض جذريا بوضعية الفنان ككل، الحظنا أن 
هذا القانون هو تدبير لواقع فني مغربي، هو تدبير للمتاح وللمستطاع، 
ولكن ال يتوفر عن قصد أو عن غير قصد ليست هناك نية، ال أقول نية 
وإنما إبداع جذري حقيقي، مثال السيد الوزير، نحن بصفة عامة هذا 
القانون نجد أنه يطرق الباب فقط، يطرق باب التغيير هو جد محتشم 
أقول النتظارات املواطنين ككل، وللحيف الذي لقيه الفنانون على مدى 
عقود، السيد الوزير حينما نعتبر مثال أن الفنان، حينما نخضع الفنانين 
كل الفنانين إلى قواعد، إلى أحكام قانون الشغل في نظرنا السيد الوزير 
أننا نقيد حرية اإلبداع ونقيد الفن، ألننا نرى أن الفن يجب أن يتحرر 
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من كل القيود، لهذا أقول تم تدبير القطاع الفني تدبير وفق املتاح ووفق 
املستطاع، حينما السيد الوزير نسوي حينما نعتبر، نسوي كما قال 

السيد البرملاني املحترم بين الفنان املغربي والفنان األجنبي.

السيد الوزير في هذا اإلطار هذا نعتبر أنه ضرب )للسيادة الوطنية(، 
نعتبر أننا لم نستوعب بعد أهمية الفن وأهمية الفنان بالرقي باألوضاع 
ليس فقط الثقافية والسياسة، وإنما الحضارية للمجتمعات، وأهمية 
دور الفنان وخطورته على السيادة الوطنية املغربية، نحن نبحث عن 
روح املواطنة وروح الوطن ليتمتع بها الفنان، التي تميز الفنان املغربي 
عن غيره، ال نروم من الفن فقط ربح تجاري أو ازدهار اقتصادي، إنما 
نريد خطة واستراتيجية واضحة توجه وهدف معين من أجل أن تنصب 
كل جهود الفنانين نحوه من أجل أن نرقى بالوطن، بالنسبة لنا هو 
املساواة بين الفنان املغربي والفنان األجنبي حيف في حق الفنان املغربي 
السيد الوزير، حينما نعتبر أن الجمع بين أجرتين وقد أدليتم بدلوكم 
في هذا اإلطار، حينما نعتبر أن الفنان له أن يكون فنان منهي وله أن 
أجرة من وظيفة وله أن يتقا�ضى مقابل أعماله الفنية، الفنان أصال هو 
الذي يستشعر هموم الوطن، وفي هذه الفترة العصيبة بالذات السيد 
الوزير ونحن نعاني من البطالة ونعاني من األزمات الطبيعية وغيرها، 
وكيف يمكن أن نسمي فنانا فنانا وهو يأخذ وهو يجمع بين أجرة لوظيفة 
وبين مقابل مهما كان هذا الفنان؟ وانتم تعلمون السيد الوزير أن هذا 
امليدان الفني إذا ما قال السيد البرملاني املحترم أن ميزانية وزارة الثقافة 
كبقرة حلوب، هناك من الفنانين ومن املتطفلين ومن املرتزقة من يعتبر 
وزارة الثقافة كبقرة حلوب وهم ال يمتون إلى الفن بصلة، كنا نريد 
السيد الوزير أن ترفعوا من قيمة الفنان املبدع، الفنان املبدع الذي 

يبدع فكرة، الفكرة هي التي تنقلنا من ضفة إلى أخرى.

السيد الوزير، نحن لم نتفق على تصنيفات الفنان املنهي، بالنسبة 

لنا يجب أن يكون فنانا محترفا، ليس هناك فنان منهي، الفنان هو فنان 

ولكن ال يمكن أن نقارن بين الفنان املنهي والفنان املحترف املتفرغ، ألن 

عملية الفن هي والدة صعبة السيد الوزير تستغرق وتستنزف اإلنسان 

ذهنيا وفكريا وماديا، يجب أن توفروا الظروف املالئمة لهذا الفنان من 

أجل العطاء أكثر بكل حرية وبكل اطمئنان.

السيد الوزير ومع ذلك، نحن معكم ونعتبرها خطوة فقط لفتح 

النقاش وللتقدم إلى األمام، شكرا.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة النائبة نمر إلى عملية التصويت، أعرض عنوان مقترح 

القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: إجماع.

أعرض ديباجة مقترح القانون للتصويت: إجماع.

-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1   : املواد  أعرض 

-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17

-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34

51-52-53-54: للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة: إجماع.

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته للتصويت: إجماع.

وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 

القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان واملهن الفنية.

فنتهت الجلسة األولى التشريعية املخصصة ملقترحات القوانين.
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نحض1دفاجلسلدفاحا  لدبعددفةثالثلائل

فةتاريخ: األربعاء فاتح جمادى األولى 1437ه )10 فبراير 2016م(.

فة1ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وثالثة  ساعتان  فةتوقيت: 
الرابعة زواال والدقيقة الرابعة والعشرين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  فمعلال:  أدجلد
التالية:

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�ضي   51.15 رقم  قانون  مشروع  .•
الوطني محمد الخامس؛

أحكام  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   45.15 رقم  قانون  مشروع  .•
بتنفيذه  الصادر  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون 
الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 املوافق )19 
ماي 2000( والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 
10 شوال 1395 املوافق 16 أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث الجامعات 

وبسن أحكام خاصة في قراءة ثانية له؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعلى  .•
للسلطة القضائية )قراءة ثانية(؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي  .•
للقضاة )قراءة ثانية(؛

محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  .•
ومناولي املنتجات الصحية؛

مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛ .•

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛ .•

الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  مشروع  .•
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

فةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفب،درئيسد
فاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسا ةدفةوزرفءدفملحتبنون،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

نفتتح الجلسة الثانية املخصصة لدراسة مشاريع القوانين، وقبل 
عرض مشاريع القوانين، أريد أن أخبر املجلس املحترم بتوصل املجلس 
بمشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية، ويحال 

على لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 51.15 يق�ضي بإعادة تنظيم املسرح 
الوطني محمد الخامس، الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، 

تفضل السيد الوزير.

فةسيددنحلددفمنيندفةصبيحي،دجزي1دفةثقاال:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

بكل  واالتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  أوال  أشكر  أن  بداية  أريد 
الفنية  واملهن  الفنان  قانون  أجل  املبذولة من  الجهود  مكوناتها على 
يتما�ضى مع تطورات الحقل الثقافي والفني في بالدنا، وأشكر كل أعضاء 
آفاقا  يفتح  الذي  القانون  هاذ  على  باإلجماع  وافقوا  الذين  املجلس 

جديدا للثقافة والفن في بالدنا.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

بجميع  واالتصال  والثقافة  التعليم  للجنة  الشكر  تجديد  بعد 
بتنظيم  املتعلق  القانون  مشروع  مع  وتجاوبها  تفاعلها  على  أعضائها 
املسرح الوطني محمد الخامس الذي تقدمنا به، وقد مكن عمل اللجنة 
من خالل تعديالتها واقتراحها من تجويد هاذ املشروع، حتى يكون في 
مستوى تطلعات مؤسسة املسرح الوطني محمد الخامس، ومستجدات 

الحقل الثقافي في بالدنا.

وال يخفى عليكم أن املسرح الوطني محمد الخامس الذي أحدث 
املعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  وأصبح   ،1962 سنة 
واالستقالل املالي بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر سنة 
1973، وأخذا بعين االعتبار املستجدات واملتغيرات التي يعرفها الحقل 
الوطني محمد الخامس،  إلى املسرح  الثقافي والفني، واملهام املعهودة 
وكذا التحوالت التي يعرفها تسيير وإدارة املؤسسات اإلدارة العمومية 

لهذه  املؤسس  القانون  علينا مالءمة  هذا فرض  كل  املالي،  وتدبيرها 

املؤسسة.

كما تعلمون يتوفر اليوم املغرب على شبكة للفضاءات املسرحيات 

تضم ما يناهز 125 قاعات للعرض، مما جعل هذه املؤسسة قاطرة 

لهذه الشبكة، ومؤسسة مرجعية. ثانيا، تحوالت املشهد الثقافي الفني، 

جعل  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  إليه  وصلت  ما  وخصوصا 

العرض،  فنون  مختلف  على  ينفتح  الخامس  محمد  الوطني  املسرح 

ثم تحول املؤسسات هاذ املؤسسة من قاعة االستقبال إلى دور املنتج 

واملروج واملساهم في تكوين التقني والفني، ثم ضرورة توسيع صالحيات 

املجلس اإلداري من تحديد التوجهات العامة، وحصر امليزانية وحصر 

الحسابات السنوية واقتراح وتحديد تعريفة الخدمات، ووضع املخطط 

التنظيمي والنظام األسا�ضي، كل هذه التحوالت وغيرها يستجيب هاذ 

املشروع لها، وشكرا.
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فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املواد: املادة 1، املادة 2، املادة 3، املادة 4، املادة 5، املادة 6، 
املادة 7، املادة 8، املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: إجماع.

يق�ضي  5 . 5د القانون رقم  النواب على مشروع  صا ق مجلس 
بإعادة تنظيم املسرح الوطني محمد الخامس.

مشروع قانون رقم 45.15 يق�ضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 
01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 املوافق )19 ماي 2000( 
والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 
الجامعات وبسن  بإحداث  املتعلق   )1975 أكتوبر   16 املوافق   1395

أحكام خاصة في قراءة ثانية له، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

فةسيدةدأليللدنصلي،دفةوزي1ةدفملمتدبلدةدىدجزي1دفةتعليمد
فةعا يدجفةبحثدفةعلليدجتكويندفمط1:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدفةربملانيات،دفةسا ةدفةموفب،

أتشرف بتقديم مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحاكم 
بتنفيذه  الصادر  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون 
الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 

2000 ( وذلك في قراءة ثانية.

فأذكر السيدات والسادة النواب أن هذا املشروع عرض على مجلس 
النواب، وتمت املصادقة عليه باإلجماع في الجلسة العامة بتاريخ 10 
نوبر 2015، ثم أحيل على مجلس املستشارين في نفس اليوم بنفس 
التاريخ حيث حظي بتاريخ 30 دجنبر 2015 بالتصويت عليه باإلجماع 
الثقافية  والشؤون  التعليم  لجنة  في  منه  الثالثة  املادة  تعديل  بعد 
الجلسة  في  املستشارين  مجلس  بمصادقة  حظي  ثم  واالجتماعية، 

العامة يوم 6 يناير 2016.

وتجدر اإلشارة أن تعديل املادة الثالثة كما يعني عدلتها اللجنة جاء 
في السياق أنه اللجنة وفي إطار توافق بين مختلف مكوناتها في مجلس 
املستشارين، تمت إضافة تعديل في املادة 3 تمت إضافة الفقرة الثالثة، 
وذلك من أجل تمكين الطلبة خريجي املؤسسات الجامعية التي كانت 
سابقا تابعة لجامعة القرويين قبل صدور الظهير الشريف واملسجلين 
بها قبل السنة الجامعية 2015-2016، من الحصول بصفة استثنائية 

من  وليس  القرويين  جامعة  رئيس  طرف  من  موقعة  شهادتهم  على 
طرف رؤساء الجامعات التي ألحقت بها هذه املؤسسات، ومن الناحية 
املبدئية فإننا اعتبرنا أن هذا التعديل يجد أساسه وتبريره القانونيين في 
كون هؤالء الطلبة قد تسجلوا بهذه املؤسسات وفق مقتضيات القانون 
الذي كان ساري به املفعول قبل صدور الظهير الشريف في 24 يونيو 
2015 الذي يق�ضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين، واملادة 3 موضوع 
التعديل أضيفت إليها فقرة وبصفة استثنائية، فإن شهادات الطلبة 
املسجلين باملؤسسات الجامعية املشار إليها أعاله قبل السنة الجامعية 

2015-2016 توقع من لدن رئيس جامعة القرويين.

وفي الختام، أجدد الشكر للسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، 
لجنة التعليم والثقافة واالتصال بمجلس النواب على حسن مساهمتهم 

في دراسة هذا املشروع وإغنائه والتصويت عليه، وشكرا لكم.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض للتصويت املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: إجماع.

صا ق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 5 .25 بتغيير وتتميم 
الصادر  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون  أحكام 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 ) 19 
ماي 2000( والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 
10 شوال 1395 )16 أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث الجامعات وبسن 

أحكام خاصة في قراءة ثانية له.

باملجلس  يتعلق   100.13 رقم  تنظيميين  قانون  إلى مشروعي  نمر 
األعلى للسلطة القضائية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق 
بالنظام األسا�ضي للقضاة في قراءة ثانية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

املشروعين دفعة واحدة، ياك السيد الوزير؟ دفعة واحدة، تفضل.

فةسيددنصطفىدفة1نيددجزي1دفةعدلدجفاح1يات:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.دفاحلددهللدربدفةعامليندجبهدنستعيند
جصحبهد آةهد جعل2د فمل1سليند سيديد عل2د جفةسالمد جفةصالةد

أألعين.

فةسيددرئيسدفملجلس،

فةسيدفتدفةمائبات،دفةسا ةدفةموفب،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ةدفملحتبنون،

3 أشهر ونيف من مصادقة  الكلمة بعد مرور  لي أن آخذ  يطيب 
مجلسكم املوقر على مشروعي القانونين التنظيميين املتعلق أوالهما 

باملجلس األعلى للسلطة القضائية، وثانيهما بالنظام األسا�ضي للقضاة.
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لقد تفضلتم باملصادقة على املشروعين بعد تلكم املناقشة العميقة 
واملستفيضة في لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وإننا إذ نسجل 
التعديالت الهامة التي اقترحتها األغلبية واملعارضة في تلك املرحلة، والتي 
حاولنا أن نأخذ أكثر ما نستطيع مما تفتقت عنه ضمائركم جميعا، فإننا 
نقدر الجهد املبذول إلى غاية تلكم املصادقة بعد رحلة هذين املشروعين 
الغرفة  إلى  املشروعين  كال  انتقل  القبة،  بهذه  املختلفة  املسارات  في 
الثانية، وكانت مناسبة أيضا لتعميق النقاش حولهما، وكانت مناسبة 
أيضا لتقديم املزيد من التعديالت، وكانت مناسبة أيضا بالنسبة إلينا 

لكي نقبل ما يمكن قبوله لتحسين النصين وتجويدهما.

غاية  حتى  مشكورة  مجهودات  املستشارين  مجلس  بذل  وقد 
املصادقة النهائية على كال النصين باألمس، وهي مناسبة تجعلني كما 
شكرتكم سيادة الرئيس في الغرفة األولى أتوجه بالشكر إلى رئيس الغرفة 
الثانية وكافة السادة والسيدات املستشارين، خاصة أيضا رئيس اللجنة 
على الجهود التي بذلت من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة، لكنني سيدي 
الرئيس، مدين لكم وملكتب هذا املجلس ولرئيس لجنة العدل والتشريع 

بهذا املجلس، وكذلك كافة أعضاء لجنة العدل والتشريع، ولكم

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ةدفملحتبنين،

لهذين  الفرصة  أتحتم  أن  على  والشكر  باالمتنان  لكم  مدين   
املشروعين لكي يصبحا بعد اليوم قانونين يؤسسان ملرحلة جديدة في 
التطور الديمقراطي للبالد، بالدنا حضرات السيدات والسادة بهذين 
املشروعين ستتسلح بمؤسسة جديدة، بل بسلطة جديدة، ستصبح 
دولة  كل  تجعل  التي  الدولية  املعايير  وفق  مؤسساتها  تشتغل  بالدنا 

ديمقراطية تتألف من ثالث سلط مستقلة بعضها عن البعض.

بلدنا سيادة الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين 
بعد أن يخرج هذين القانونين إلى الوجود ويصبحان واقعا مؤسساتيا، 
هذان  سيوفره  بما  املتقدمة  األمم  نباهي  أن  على  قادرين  سنصبح 
لكم  وسيسجل  متقدمة،  جد  ديمقراطية  معطيات  من  القانونان 
التاريخ، حضرات السيدات والسادة املحترمون، أنه كان لكم دور كبير 
في هذا اإلنجاز التاريخي العظيم، وأنا أعيي ما أقول، إنه إنجاز تاريخي 
عظيم، يبوء بالدنا مكانة متقدمة داخل املنظومة الدولية في مجال 
ضمان استقالل السلطة القضائية، وقلتها وأقولها لست مفاخرا وال 
متباهيا وال مزايدا، وإنما هي الحقيقة، إن ما تضمنه كال املشروعين 
فيه من املعطيات وفيه من املقتضيات ما يمكن أن نقول أنه متقدم 
على العديد من الدول األوروبية، صدقوني فيما أقول، ومن أراد أن ال 
يصدق ما عليه إال أن يفتح مجال دراسة النظم الدستورية املختلفة، 
ليكتشف أننا بإزاء إصالح متقدم وعميق ليس ملنظومة عدالة فحسب، 

ولكن أيضا لنظام بالدنا وملؤسسات بالدنا.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدفةمائبات،دفةسا ةدفةموفب،

هذان املشروعان مر من هنا وقد سبق لكم دراستهما وسبق لكم 
وسبق  املنصة،  هذه  من  تحدثت  أن  لي  وسبق  بتفاصيلهما،  اإلملام 
ملمثليكم أيضا أن تحدثوا من هذه املنصة، ليس لي من ما أزيده أو 
أضيفه في هذ الباب، أؤكد مرة أخرى أننا فيما أنتجناه في هذين النصين 
احترمنا أوال الدستور وأقول احترمنا الدستور، ولكن اململكة املغربية 
املجلس  ومعها  الحكومة  تقوم  إذ  املختلفة،  بمؤسساتها  متسلحة 
تقوم  أن  باقتراح مشروعين كبيرين من هذا املستوى وبعد  الوزاري 
البرملانية بواجبها، سيعرض األمر على املجلس الدستوري،  املؤسسة 
وسيراقب املجلس الدستوري هاذ العمل، وستكون له الكلمة األخيرة، 
وقد يرى بخالف ما نراه في هذين النصين، ونحن سنحترم رأي املجلس 
الدستوري، لكنني لن أعبأ ولن أنصت ولن يحرك شعرة في رأ�ضي بعض 
هذا  دستورية  بعدم  علينا  يزايدون  الذين  بالدستور  العلم  أدعياء 
النص أو ذاك، ألن هذا من مسؤولية مؤسسة دستورية هي التي ترعى 
الدستور، وتقوم بتنقيح كل النصوص الصادرة عن هذا املجلس وعن 

غيره، وتقوم بإصدار حكمها الفصل الذي نحتكم إليه.

إذن حضرات السيدات والسادة املحترمين، لقد احترمنا الدستور، 
وكذلك حاولنا أن نتماهى مع أحسن النظم القانونية الدولية، كما أننا 
استحضرنا توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة الذي لم يأت من 
الفراغ، وإنما أتى خالل حوار عريض، طويل، عميق مع كافة الفئات، 
وكافة الجهات، واملؤسسات واملنظمات، وجاء تتويجا ملسلسل تشاركي 

كبير صادق عليه جاللة امللك حفظه هللا.

ثم إنني أوكد لكم مرة أخرى أنني أنجزت حوارا أقول لكم طويال 
عريضا مع كافة القضاة والقاضيات بما ال نزيد عليه، وبما لم ينتج 
من حوار على صعيد أي مؤسسة وطنية، لكننا لسنا ملزمين بأن ننتج 
قوانين على املقاس هذه الفئة أو تلك، نستمع، نتشارك، نحاول أن 
نتفاعل، لكن في النهاية الحكومة مسؤولة، وأنتم أيها السيدات والسادة 
املحترمون تنوبون عن الشعب، والشعب هو الذي وضعكم في هذه 
املنصة، إذن نراعي ذلك كله، ونراعي الفئات بقدر ما نستطيع، لكن ال 

يمكن أن نتماهى مع مطالب الفئات، مهما كانت هذه الفئات.

لذلك أقول لكم حضرات السيدات والسادة كونوا مطمئنين على أننا 
أنتجنا مشروعين كبيرين هامين، لكننا ال ندعي وال يمكن أن ندعي بأنهما 
يمثالن الكمال، فعمل اإلنسان يبقى دائما مشوبا بالنقصان، مهما يعني 
كان متطورا، ومهما كان دقيقا، ومهما كان هاما، نتصور أن التطبيق 
لهذين القانونين سوف ينتج ظهور بعض الثغرات، ال شك أنكم ومن 
سيأتون بعدنا جميعا سيرصدون هذه الثغرات، وسيعملون على تطوير 
هذه النصوص، لكنها تبقى نصوص جيدة، من حقنا أن نفتخر بها، من 
حقنا أن نهنأ بها، من حقنا أن نعتز بها، وإذا كنتم حضرات السيدات 
والسادة صفقتم مرة لقانون الفنانين فمن حقنا من أجل بلدنا ومن 
أجل وطننا ومن أجل عدالتنا وديمقراطيتنا أال أن نصفق مرة، ولكن 
أن نصفق مرات لهذا اإلنتاج الذي هو إنتاج وطني، وليس إنتاج حزبي، 
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وال إنتاج حكومي، شكرا لكم مرة أخرى السيد الرئيس، أشكركم بأنكم 
أثبتم أنكم رئيس كبير، شكرا للجميع، والسالم عليكم ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

الحركي  للفريق  الكلمة  املداخالت،  إطار  في  الوزير،  للسيد  شكرا 
السيد الرئيس ال�ضي محمد األعرج.

فةسيددنحلددفمع1جدرئيسدفةف1يقدفاح1كي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفب،

بالفعل السيد الوزير من حقنا أن نفتخر في هذه اللحظة التاريخية، 
التاريخ الدستوري،  التي نعتبرها لحظة مفصلية في  اللحظة  في هذه 
في التاريخ السيا�ضي وفي التاريخ الحقوقي، وكذلك في التاريخ القضائي 
للمملكة. نحن جد فخورون ومعتزون بمناقشة هذه القوانين وإخراج 
هذه القوانين إلى حيز الوجود. نحن نفتخر باملكتسبات التي وردت في 
الدستور، خصوصا املقتضيات املتعلقة بالسلطة القضائية، خصوصا 
الذي من خالله  الدستور،  السابع من  الباب  في  الواردة  املقتضيات 
مؤسسة  أمام  وسنكون  القضائية،  السلطة  استقاللية  تعزيز  سيتم 

دستورية تتعلق بالسلطة القضائية.

إن هذين القانونين يستمدان قوتهما وراهنيتهما في نظر فرق األغلبية 
صياغتهما،  أطرت  التي  واألسس  املرجعيات  من  النيابية  واملجموعة 
والسيما التوجيهات امللكية ذات الصلة ومقتضيات دستور اململكة، 
ومضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة. وكذا، البد أن نقول بأن هذه 
املقتضيات الواردة في هذين القانونين يستمدان قوتهما من املبادئ 
يوافق  بما  القضائية  السلطة  باستقالل  املتعلقة  الدولية  واملعايير 

دستور اململكة.

التشاركية  واملنهجية  املقاربة  بإيجابية  نسجل  أن  البد  أنه  كما 
املعتمدة في هذين النصين التي انفتحت على مختلف الفعاليات ذات 
مختلف  بإيجابية  سجلنا  حيث  متميزة،  منهجية  ونعتبرها  الصلة، 
املراحل التي ميزت هذه اآللية التشاركية املتمثلة أساسا في امللتقيات 
الجهوية بمشاركة الجمعيات املهنية للقضاة، ونقباء املحامين ورؤساء 

مصالح كتابة الضبط، ومختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية.

إذن، فاملشروعان حظيا بنصيبهما من التشاور والتشارك والتحاور 
واالنفتاح واالستئناس بمختلف التجارب الدولية، وبالتالي فهذه نقطة 

تحسب بإيجابية لفائدة الوزارة املعنية.

إن إخراج هذين القانونين املتعلقين باستقاللية السلطة القضائية 
في هذه املرحلة، والذي شكل على امتداد عقود مطلبا أساسيا بالنسبة 
ملختلف الفعاليات السياسية واالقتصادية والحقوقية، وكذلك لعموم 

املواطنين، هو استكمال للبناء الدستوري واملؤسساتي لبالدنا، فقد 
عمل الدستور على االرتقاء بالقضاء من وظيفة إلى سلطة دستورية 
توازن  إطار  في  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين  إلى جانب  مستقلة 
السلط وتكاملها وتعاونها، حيث إن إصالح القضاء في نظرنا يأتي في 
صدارة األولويات واالنشغاالت الوطنية، ومن القضايا التي نادت بها 
مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية باعتبارها الضمانة 
الفعلية واألساسية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ 

حقوق اإلنسان.

فةسيددفة1ئيس،

املشروعين  بأن  نعتبر  لألغلبية،  النيابية  واملجموعة  فرق  في  إننا 
اللذين نناقشهما اليوم، واللذان يترجمان التوجيهات امللكية السامية 
وأحكام الدستور وتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة، يهدفان 
معا إلى تجسيد مقومات استقالل القضاء والتدبير األمثل للمسار املنهي 
للقضاة، مما يساهم في تعزيز وتقوية املسار الحقوقي ببالدنا، ويعدان 
ملنظومة  وشامل  عميق  إلصالح  ومفتاحا  األساسية  الدعائم  كذلك 
القضاء باملغرب. لقد تم إعدادهما كما قلنا في إطار منهجية تشاركية 

واسعة كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

إننا في فرق واملجموعة النيابية لألغلبية، نثمن املستوى العالي من 
والتشريع  العدل  لجنة  داخل  املشروعين  هذين  رافق  الذي  النقاش 
وحقوق االنسان، والذي انتقل من املوضوع من مجرد تطوير للجهاز 
القضائي إلى التأسيس الفعلي للسلطة القضائية، وكنا ننادي دائما بأن 
يكون النقاش حول السلطة القضائية غير مختزل في مدى استقاللية 
النيابة العامة عن الوزارة املكلفة بالعدل، بقدر ما كنا نؤكد على أن يتم 
النقاش في ظل مجموعة من الضمانات الواردة في الوثيقة الدستورية.

فةسيددفة1ئيس،

إن هذين مشروعين القانونين، اللذان يندرجان في إطار اإلصالحات 
املؤسساتية التي تعرفها بالدنا، هما نقلة قانونية نوعية في مجال تنزيل 
مضامين الدستور، وإضافة متقدمة في مسار إصالح منظومة العدالة 
ببالدنا، لذا فإننا في فرق ومجموعة األغلبية النيابية سنصوت لفائدة 

هذين املشروعين، والسالم عليكم ورحمة هللا.

فةسيددفة1ئيس:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

النص كله؟ هذا 100.13 كله ؟ إذن أعرض املواد:

املادة 9؛ املادة 15؛ املادة 26؛ املادة 36؛ املادة 54؛ املادة 55؛ املادة 
72؛ املادة 87؛ املادة 94؛ املادة 96؛ املادة 98؛ املادة 111؛ املادة 113؛ 
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املادة 114؛ للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض للتصويت صيغة مشروع القانون التنظيمي برمته في قراءة 
ثانية له، كما صادقت عليه اللجنة مع إعادة ترتيب مواد النص كما ورد 

من مجلس املستشارين وصادقت عليه اللجنة: إجماع.

صا ق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم   .11 د
يتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية في قراءة ثانية له.

رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  نمر 
:106.13

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 127

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 38

أعرض املواد: املادة 56؛ املادة 116 للتصويت:

املوافقون: 127

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 38

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي 106.13 في قراءة ثانية 
له:

املوافقون: 127

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 38

صا ق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم   .ف1 د
يتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة في قراءة ثانية له.

هنيئا للسيد الوزير، وهنيئا للبرملان وهنيئا للمغرب.

25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري  إلى مشروع قانون رقم  نمر 
ومناولي املنتجات الصحية. السيد الوزير إذن دفعة واحدة كدوز هادو 

كاملين؟ إذن:

محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  .-
ومناولي املنتجات الصحية؛

مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛ .-

مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛ .-

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

الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشاريع األربع دفعة واحدة، تفضل 
السيد الوزير.

فاحكونلد فملمتدبدةدىدرئيسد فةوزي1د فةواا،د فةسيددنحلدد
فةسيددفاحسيند نيابلدعند فةعانلدجفاحكانلد باةشؤجند فملكلفد

فةور ي،دجزي1دفةصحل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

اليوم  ملكي  بنشاط  اللي مرتبط  الوردي  ال�ضي  الزميل  نيابة عن 
بمدينة الدار البيضاء، طلب مني باش أوال نشكر السادة والسيدات 
أعضاء اللجنة على األهمية اللي عطاوهم لهاذ 4 ديال النصوص، ألنه 

كينظمو من جديد هذه املهن اللي بالقرب من العمليات الطبية؛

القطاع  في  وال  العام  القطاع  في  ال  التمريض،  مهنة  مزاولة  أوال- 
الخاص، وهاذ املرحلة هذي غتدخل بالدنا لواحد ال�ضي مهم جدا هو 
الحصول على  بعد  ديالهم  املحالت  يفتحوا  لهم  يمكن  املمرضين  أن 
الرخصة، باش يمكن لهم يزاولوا بعض املهام تحت املراقبة الطبية، 

وهذا غيطور املجال الطبي والشبه الطبي.

ثانيا- مزاولة مهنة -نقولها بالدارجة ديالنا- ديال القابلة، كتعرفوا 
بأن هاذ املهنة ما�ضي منظمة، ولكن اليوم غادي تدخل لواحد التنظيم 
اللي غادي يفرض واحد الرعاية ديال هاذ القطاع والتكوين بالخصوص 
في هاذ القطاع والدعم للقابالت املوجودين، وهذا غادي يخفف من 
املشاكل اللي كتنتج في املرحلة ديال االستعداد للوالدة، وغادي تخلق 
هاذ  في  تكوين  اللي عندهم  الناس  يفهموا  الشبكة، وهنا البد  واحد 
املستشفيات  بجنب  غتكون  اللي  الشبكة  واحد  أنه غتخلق  املجال، 
والتتبع  الضبط  إلى  املهنة  بهاذ  تدفع  غادي  اللي  املصحات  وبجنب 
أثناء  اللي كتنتج لهم  واملراقبة وإبعاد املواطنات على بعض املشاكل 

املراحل ديال الوالدة أو أثناء الوالدة.

املهام األخرى هي جديدة، كانت ولكن ما مأطراش بالقانون القديم، 
وبالتالي هاذ املجال كلو غادي يولي داخل لواحد الحرفة شبه طبية 
القانون  غيفرضو  اللي  وللتنظيم  للقانون  خاضعة  وغتولي  وطبية، 

وكذلك للمراقبة، هذي هي خالصة هاذ املشاريع بأربعة.

املشروع الرابع كذلك واحد القانون من األهمية بما كان، ولذلك 
انتما كتالحظوا بأنه حنا غاديين شيئا فشيئا باملجهودات اللي تدارت 
في هاذ القطاع ديال الصحة منذ االستقالل، وبالخصوص بعد تعيين 
إلى إعادة هيكلة واحد العدد ديال املهن، وأنتم إيال  هذه الحكومة، 
طالعتيو على الجريدة الرسمية األخيرة، املستلزمات الطبية اللي كانت 
ما خضعاش للقانون وللمراقبة في األسعار، اليوم أصبحت خاضعة 
املستلزمات  هاذ  ديالها،  األسعار  وتحددت  األسعار  ومراقبة  للقانون 
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الطبية حتى هي كان فيها مع األسف الشديد واحد العدد ديال املساس 
باستغالل املرض ديال الناس والحاجيات ديال الناس لهاذ املستلزمات 

الطبية، هي في نفس املستوى ديال التغيير اللي حصل في األدوية.

وزير  الزميل  السيد  باسم  الشكر  لكم  نجدد  كنبغي  لي  اسمحوا 
الصحة األخ الحسين الوردي اللي كان بوده، نظرا للحرص ديالو على 
البيضاء،  الدار  مدينة  في  عندو  اللي  االلتزامات  لوال  املشاريع،  هذه 

وكنشكرك السيد الرئيس، والسيدات والسادة النواب.

فةور يدجزي1دفةصحل،دبخصوصد فاحسيند فةسيدد ندفخللد
نسلللد 2 .15؛د  . 2؛د  .22؛د  .25؛د فةقوفنين:د نشاريعد

ةل1ئاسل:

مذكرة تقديم مشاريع القوانين املتعلقة بمزاولة

املهن شبه الطبية بالقطاع الخاص

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين؛

فةسيدفتدفةمائباتدفملحتبنات؛

فةسا ةدفةموفبدفملحتبنون؛

يشرفني أن ألتقي بكم مرة أخرى، لكي أعرض على أنظاركم مشاريع 
الطبية  شبة  املهن  ملزاولة  وقواعد  شروط  وضع  على  تهدف  قوانين 
بالقطاع الخاص، وهي القوانين التي ما فتئ يطالب بإخراجها أصحاب 

هذه املهن وكذا الهيئات النقابية واملجتمع املدني. ويتعلق األمر ب :

مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض ؛ ..1

2.. مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهن القبالة؛

الترويض  مهن  بمزاولة  يتعلق   45.13 رقم  قانون  مشروع  ..3
الطبي والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ؛

محضري  مهن  بمزاولة  يتعلق   25.14 رقم  قانون  مشروع  ..4
ومناولي املنتجات الصحية.

وكما تعلمون، فقد عرفت املهن شبه الطبية ببالدنا تطورا كبيرا 
الوبائي  االنتقال  الناتجين عن  الصحية  العلوم  وتقدم  تطور  بسبب 

وظهور أمراض جديدة.

وفي إطار االهتمام بهذه املهن، فقد عملت وزارة الصحة على تطوير 
نظام التكوين فيها، بإرساء نظام اإلجازة واملاستر والدكتوراه في ميدان 
التمريض وتقنيات الصحية، بمؤسسات التكوين التابعة لها. هذا مع 
ضرورة التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال 
للترخيص من  الخاضعة  املؤسسات  الطبي، سواء عبر  التكوين شبه 
وزارة  أو  األطر،  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  طرف 

التكوين املنهي.

واملؤسسات  الدولة  بمؤسسات  العام  بالقطاع  املزاولة  وبجانب 
العمومية، أصبح املهنيون شبه الطبيون يلجأون إلى مزاولة مهنهم بشكل 
فردي أو في إطار اإلجازة باملصحات والعيادات الخاصة، مما يتطلب 
ضرورة الحصول على اإلذن باملزاولة بهذا الشكل، يسلم ن طرف اإلدارة.

التمريض  ومهنة  النظاراتي  مهنة  وباستثناء  اإلطار،  هذا  وفي 
املنظمتين، على التوالي بموجب ظهير 1954 وظهير 1960، فإن حوالي 12 
مهنة شبه طبية أخرى تزاول بالقطاع الخاص بدون مرجعية قانونية 

السيما من حيث شروط املزاولة ومراقبة وتفتيش املحال املهنية.

لذا فقد بات من الضروري سن قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم كل 
املهن شبه الطبية املنظمة منها وغير املنظمة على غرار ما تم بالنسبة 
ملهنتي الطب والصيدلة وذلك من أجل محاربة الفو�ضى وضبط املزاولة 

وتقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

وتتناول أحكام مشاريع القوانين األربعة املومأ إليه أعاله ما يلي :

التعريف باملهن وتحديد اختصاصاتها العامة مع اإلحالة على  .-
مصنف تعده اإلدارة، تحدد فيه األعمال الخاصة بتلك املهن ؛

تحديد أشكال املزاولة بشكل فردي أو في إطار االشتراك أو  .-
بصفة أجير بمؤسسة صحية خاصة أو بعيادة طبية أو محل منهي مأذون 

له باملزاولة؛

الجنسية  على  التوفر  حيث  من  املزاولة  شروط  تحديد  .-
والشهادات أو الدبلومات والتكوين املتبع وغيرها من الشروط الضرورية 

للحصول على إذن باملزاولة؛

تحديد أماكن املزاولة؛ .-

تحديد أحكام تتعلق بتفتيش املحال املهنية مراقبتها؛ .-

تحديد شروط النيابة عن املنهي املأذون له باملزاولة في حال  .-
توقفه عن املزاولة لفترة مؤقتة؛

إحداث  انتظارات  في  مهنية  جمعية  إنشاء  على  التنصيص  .-
هيئة وطنية لتمثيل املهنيين إزاء اإلدارة والدفاع عن حقوقهم املهنية؛

تحديد العقوبات املطبقة في حق املخالفين لألحكام القانونية. .-

على  املعروضة  القوانين  مشاريع  من  املتوخاة  األهداف  تلكم، 
هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  إصغائكم  حسن  على  وشكرا  أنظاركم 

وبركاته.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن في إطار املداخالت، الفريق االستقاللي 
راه  وهنا  البوزيدي  جمال  ال�ضي  املحترم  النائب  والتعادلية،  للوحدة 
البوزيدي، تفضل، راه  ال�ضي  4 ديال النصوص، ياك  كنتكلموا على 
عندك le.conflit.d’intérêt ال�ضي البوزيدي انت طبيب وغادي تهضر 

على هاذ ال�ضي.
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فةمائبدفةسيددألالدفةبوزيديدتيا ي:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل لوقاتدجفمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فمخوفتدفةمائباتدفملحتبنات،

إخوفنيدفةموفبدفملحتبنون،

نحن بصدد مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين هي: 13.45، 
تؤطر  التي  الطبية  الشبه  مهن  تنظم  التي  و13.44،   13.43  ،14.45

للتوليد وللتمريض وللترويض وللخدمات األخرى.

هاذ املشاريع تأتي لتمأل الفراغ التشريعي الذي كان يهم هذا القطاع، 
حيث أنه كان فراغ كبير، مما يخلق فو�ضى كبيرة في هذا املجال، كما 
أنه من اإليجابيات ديال هاذ املقتضيات القانونية أنها تؤطر وتنظم، 
وبالتالي تحمي املريض وتحمي املنهي في هذا املجال، هاذ مجموعة مشاريع 
من  مجموعة  بوضع  ولتأطيرها  الخدمات  لتحسين  جاءت  القوانين 
الشروط التأهيلية التي تتمثل في املستوى الثقافي، في سنوات التأهيل 
وفي التنظيم، مما سيمكن من الجودة وتحسين الخدمات، كما أنها 
تحدد الحد األدنى والحد األق�ضى الختصاصات كل مهنة، وتؤطرها في 

نصوص واضحة ال تقبل النقاش.

القوانين جاءت  ديال  املجموعة  هاذ  هناك  النوعية  الناحية  من 
هذه  للمهن،  الوطنية  الجمعية  مقدمتها  في  جدا،  مهمة  بمقترحات 
الجمعية التي ستكون مستقلة، مدبرة ألمورها والتي ستسهر بنفسها 
على إحداث الهيئات املهنية التي ستشرف على أخالقيات هذه املهنة، 
بتأطير  أنه جاء  بدونها، كما  لهذا املجال أن يستقيم  والتي ال يمكن 
ومراقبة لدورية شاملة لكل هذه املهن في القطاع العام والقطاع الخاص 
من أجل تأطيرها ومن أجل تصحيح األخطاء بها، ومن أجل الضرب على 

أيدي املتالعبين بهاذ املجال.

 4 فيها  انتقالية  بمرحلة  جاءت  القوانين  هاذ  اإلطار  هاذ  أن  كما 
سنوات، نلتمس من الحكومة أن تعمل في هاذ 4 سنوات على تأهيل 
ذوي الحقوق في هاذ املجاالت التي يعملون في هذا اإلطار حتى يكونوا في 

مستوى املهنة.

كما أنه ال يفوتني أن أشكر كل الفرق البرملانيين بدون استثناء التي 
ساهمت من خالل أعضاء مندوبين لها، في عمل دؤوب، عمل مستمر، 
أخذ أيام عديدة من أجل تدارس هاذ املشاريع القوانين التي كانت تعرف 
فو�ضى في عملها، والتي أصبح من الالزم املغرب الذي يعيش األلفية 
الثالثة أن ينتظم ويتضمن قوانين تنظم هذا اإلطار، ألنه لم يبق هناك 
مجال ألن يعمل أحد عمل آخر دون تأهيل، وبالتالي كان هناك مجموعة 

من اإلخوة النواب املحترمين املندوبين عن كافة الفرق البرملانية والتي 
السياسية  واالنتماءات  اإليديولوجية  الخلفيات  كل  فيها  انصهرت 
والحسابات الحزبية، وكان الهدف هو الصالح العام والهدف األسمى 
هو مصلحة املوطن وحماية املمتهن لهذه املهنة، وكان هناك املوضوعية 
التامة واستحضار املعطيات العلمية واالستفادة من التجربة الدولية 
في كل هذه املجاالت، وبالتالي خرجنا بنص كما قال السيد وزير العدل 
التي  الكمال واألخطاء  يقترب من  الكمال هلل، ولكن بمشروع قانون 

سيمكن استكشافها باملمارسة يمكن تصحيحها من بعد.

هاذ اللجنة جاءت بمجموعة من التعديالت، أوال نشكر السيد وزير 
الصحة على تفاعله اإليجابي مع التعديالت التي أتت بها كل الفرق، وكان 
تعامل عادل ومتساوي وديمقراطي مع كل الفرق، وبالتالي كان هناك 
واحد التجاوب كبير مما أدى إلى اإلجماع على هاذ النصوص، وكان من 
األمور اللي أضفنا هو أنه من أجل تجويد النص هو فيما يخص القضية 
املوافقة  املر�ضى،  وحماية  حمايتهم  تأمين  والقابالت  املمرضين  ديال 
املستنيرة le consentement éclairé، ألنه خاصة بالنسبة للقابالت 
ما يمكنش هي تجي وتفرض على واحد السيدة أنها تولدها، وهاذ ال�ضي 
استفدنا من التجارب الدولية، العقوبات عملنا على أن تكون العقوبات 
سالبة  عقوبات  تكون  أال  املواطن،  بصحة  تمس  وال  إدارية  هي  التي 

للحرية، وأن تختصر على الغرامات املالية.

البرملان  وننهئ  البرملانية  الفرق  وننهئ  أنفسنا  ننهئ  شديد  باختصار 
وننهئ الحكومة، وخاصة وزارة الصحة على هاذ القانون الذي كان لزاما 
علينا ونحن نعيش األلفية الثالثة أن يكون هناك منظم وحتى ال تبقى 

الفو�ضى في هذا املجال، وشكرا ومزيدا من التوفيق.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار 
باسم فرق ومجموعة األغلبية، النائب املحترم ال�ضي محمد حدادي.

فةمائبدفةسيددنحلددحدف ي:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسا ةدفةوزرفء،

فةسيدفتدفةمائبات،دفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

في هذه القوانين األربعة، والتي أتدخل بها باسم األغلبية، سأتدخل 
في القانونين: القانون 45.13 والقانون 25.14.

يعني يعتبر هاذ القوانين بجوج: قانون يتعلق بمزاولة مهن محضري 
وإعادة  والتأهيل  الترويض  مهن  بمزاولة  وكذلك  املنتجات،  ومناولي 

التأهيل الوظيفي.
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فعال عندما وضع هذا املشروع في البرملان ونحن في اللجنة، كان 
تساؤلنا هل سيكون مصيره كباقي القوانين األخرى اللي كانت تتدخل 
وتخرج ألن هناك حساسيات. هذه القوانين فعال هي ثورة وثروة كذلك، 
هذه القوانين غادي تحيد واحد العبث لسنوات متعددة، هذا القانون 
إذا أخذنا مثال القانون ديال 45.13 اللي فيه مهنة مروض طبي، مهنة 
فيها  التعويضية،  األجهزة  مركب  مهنة  النطق،  مقوم  مهنة  نظاراتي، 
ست مهن كانت توضع في البرملان من 1993، توضع بشكل فردي وكان 
أصحابها يفرضون أو يضغطون بأن يكون قانون خاص لكل مهنة من 

املهن، يعني هاذ العبث مشا.

وبهاذ املناسبة تنشكر أوال اللجنة ومكتب اللجنة وكذلك األعضاء 
اللي كانوا في هذه اللجنة املوضوعاتية اللي كانت تدير التوافق معارضة 
وأغلبية. وتنشكر كذلك أن كاين تجاوب ديال الوزراء أو ديال أطر قطاع 

الصحة اللي كاين تجاوب حتى تخرج هذه القوانين أن تخرج باإلجماع.

أقول أنه القوانين بستة للمهن بستة وسبعة اللي كانت كلها كانت 
ديال  املهنة  1954 هو  اللي كان عندو ظهير  قانون واحد  إال  بفو�ضى 
النظاراتي 1954، الزجاج تطور، املهن تطورت، الحرايفية تطورت ولكن 
بقى يمارس هاذ ال�ضي بطريقة عشوائية وبطريقة غير منظمة. تنلقاوا 
مهن أخرى تيحلوا بطريقة عشوائية، دابا ولى هنا الزجر، والت هناك 
عقوبات ال للمهنيين وال كذلك اللي خارج االختصاص ديالو، ربما خلق 
لنا إحراجا في عدد ديال الهيئات تتدخل وتنديرو معاها اجتماعات، 
ولكن كانت لجنة ومكتب اللجنة رزينا في التعامل مع هذا امللف فيه نوع 
ديال الرزانة ونوع ديال املهنية وكانوا أغالبهم دكاترة اللي كانوا حرصوا 
على أن يخرج هاذ املشاريع باإلجماع حتى يكون هاذي أول نقطة هذه 
أول قانون تأسي�ضي لهذه املهن اللي هي ايال شدينا مثال الترويض كاين 
20.000 ديال مروض طبي في املغرب، إال شديناles.opticiens فكاينة 
4000 أو ال opticiens 5000 عدا املهن اللي هي منبثقة وخارجة منها 

بشكل أسا�ضي جدا.

إذن أنا تنقول أن هذه املشاريع بصفة عامة، جاءت ضد الفو�ضى، 
جا التقنين والتنظيم، وكذلك العقوبات الزجرية اللي هي مهمة جدا 
ألن هي اللي غادي تمكن أنها تضبط األمور، والرفع من مستوى العالج 
للمواطن وهاذي جات لصالح املواطن. كان السؤال هل أنتم غادي 
تحرموا عدد د الناس من العيش ديالهم وعدد من الناس يمارسون، 
ولكن لحد اآلن فتح املجال للتكوين، فتح املجال ملؤسسات لم يكن 
حرصا على الجامعيين ولكن حرصا على الناس في مستوى البكالوريا 
والتكوين ومن بعد تيحل، وهاذي أمور التجألت ليها عدد ديال املناطق. 
ناخذو مدينة الدار البيضاء، والوا تيكونوا أوالدهم باش يخرجوا يشدوا 
مغاربة،  تيبقاوا  هما  ألن  التوازن،  يكون  حتى  ديالهم  املكان  معاهم 
يعيشون من هذه املهنة لسنوات متعددة. ولكن ال يمكن، في هاذ األلفية 
وفي هذا الجيل الجديد، أن يبقى التعامل بالطريقة القديمة جدا. مثال، 
في مدارس النظاراتي، هناك سبعة مدارس حرة وكاين خمسة في التكوين 

املنهي، إذن ولى هناك تكوين، إذن خصنا نوجدو قانون اللي يمشيوا فيه 
هاذ الناس اللي غادي يتكونوا واللي غادي يكونوا في املستوى املستقبلي.

أظن أنه نعاود نقول أننا من 1999 الحكومات املتعددة لم تستطع 
أن تدرس ألن كان هناك الضغط حول أن يكون كل مهنة بقانون معين، 
أشكر وزارة الصحة، وأشكر كذلك الحكومة، أنها ضبطات وأنها مشات 
في املهلة اللي خرجنا لها اآلن، كما قال السيد وزير العدل هذا يوم 
تاريخي، هذا يوم تاريخي كذلك بهذه القوانين اللي غادي تخرج بقانون 
ينظم جميع املهن، ونريد ترخيص، ترخيص من اإلدارة املعنية، وأظن 

هذا فتح اليوم للصحة وللمواطن وللمهن الشبه طبية، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
األستاذة بشرى املالكي.

فةمائبلدفةسيدةدبش1ىدفملاةكي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
مشاريع القوانين املتعلقة باملهن الشبه الطبية، واعتبارا ألهمية مشاريع 
وتنظيمه  الصحي  القطاع  هيكلة  إعادة  إلى  الهادفة  األربعة  القوانين 
ومأسسته، وتقريب الخدمات الصحية من املواطنين والتي تهم مشاريع 
القوانين املتعلقة بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية، 
ومهن الترويض والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، ومهن التمريض، 

إضافة إلى مهنة القبالة.

ونظرا لكون هذه التشريعات الجديدة تهدف إلى تدارك الفراغ املهول 
والنقص الكبير الحاصل في هذا املجال، خاصة إذا علمنا بأن بعض هذه 
املهن، منظم بظهائر لم تعد قادرة على مواكبة الوتيرة املتسارعة التي 
باتت تتطور بها منظومتنا الصحية، فضال عن ظهور مهن جديدة غدت 
بحاجة ماسة إلى تأطير قانوني تنزيال وتفعيال للمقتضيات الدستورية، 

وانسجاما مع توصيات املنظمة العاملية للصحة.

القوانين  املشاريع  هذه  لكافة  البالغة  باألهمية  نعترف  كنا  وإلن 
األربعة، إال أننا سوف نعمل بالنظر للحيز الزمني املحدود لهذه املداخلة 
على تسليط الضوء بشكل أسا�ضي على مشروع القانون رقم 25.14 
املتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية، وذلك بالتركيز 
على أهميته القصوى في مجال تطوير الخدمات الصحية، سيما وأن 
املهن الصحية غير الطبية قد عرفت تطورا كبيرا بسبب تقدم العلوم 
الطبية وبروز أمراض جديدة ناتجة عن االنتقال الوبائي وارتفاع نسبة 
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النمو الديمغرافي وكذلك التغيرات املناخية التي صار لها تأثير متزايد على 
صحة اإلنسان، وهو ال�ضيء الذي حتم وأف�ضى إلى بروز اختصاصات 

شبه طبية جديدة تتطلع بدور املساهمة واملساعدة في العالجات.

في هذا اإلطار ونظرا لغياب نص قانوني ينظم هذه املهن، نثمن 
مبادرة الوزارة الرامية إلى صياغة مشروع القانون 25.14، الذي ينظم 
مزاولة مهن محضري املنتجات الصحية التي تتكون من مهنة صانع 
الصيدلية، ومهن  في  الحمية، ومحضر  في  األسنان ومختص  رمامات 
مناولي املنتجات الصحية التي تتكون من تقنيي املختبر، تقني في األشعة، 

وتقني في صيانة املعدات البيوطبية.

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

لعل أهمية هذا املشروع نابعة من كونه يتمحور باألساس حول 
تحديد املهام الخاصة بكل فئة، وتحديد أشكال مزاولة هذه املهن في 
القطاع الخاص وكذا تحديد شروط املزاولة من طرف املنهي الوطني 
املنهي  باملحل  املتعلقة  الشروط  عن  فضال  سواء،  حد  على  واألجنبي 
املخصص ملزاولة إحدى هذه املهن وعن قواعد املزاولة بعد الحصول 
املهنيين  على  املطبقة  العقوبات  تحديد  إلى  إضافة  اإلذن،  على 
املخالفين ألحكام القانون، مع الحرص على مواكبته من خالل التعبئة 
والتحسيس، وإلزام الجميع بضرورة احترام مقتضيات هذا القانون 
وكذا املراقبة الدائمة واملستمرة، خاصة وأن األمر يتعلق بصحة فئة 
عريضة من املواطنين الذين يجدون أنفسهم خارج أي تغطية صحية 
أو حماية قانونية في حالة تعرضهم ملضاعفات صحية ناتجة عن غياب 

املهنية.

تقديرنا  عن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  أعربنا  عليه،  وبناء 
واقع  على مستوى  امللموس  األثر  ذات  الهامة  املبادرة  بهذه  وترحيبنا 
منظومتنا الصحية الوطنية حيث تفاعلنا بإيجاب مع املوضوع وصوتنا 
باإليجاب على مشاريع القوانين األربعة، إقرارا منا بمساهمتها في مسار 
التشريعية  املنظومة  إصالح  ألن  الصحة،  لقطاع  الشمولي  اإلصالح 
يعد جزءا وركنا جوهريا ال يمكن االستغناء عنه من أجل االستجابة 
لألهداف الكبرى لإلصالح املنشود في هذا القطاع واملتمثل في خدمة 
صحة املواطنين وتوفير العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية في 
القطاعين العام والخاص، علما أننا سوف لن نذخر جهدا في مواكبة 
تفعيل هذه املنظومة القانونية وقياس أثرها في الواقع والعمل مستقبال 
وكلما  الحاجة،  بحسب  وتطويرها  وتتميمها  وتحيينها  تعديلها  على 
اقتضت الضرورة ذلك، وتقديم االقتراحات اإليجابية في هذا الشأن، 
مما يساعد ويخدم النهوض بهذا القطاع الحيوي واملؤثر على صعيد 

مجتمعنا، وشكرا.

فةسيددفة1ئيس:

التقدم  فريق  عن  متدخل  آخر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الديمقراطي ال�ضي ادريس بوطاهر.

فةمائبدفةسيددإ ريسدبوطاه1:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة األغلبية في املناقشة 
العامة ملشروع قانون رقم 43.13 الذي يتعلق بمزاولة مهن التمريض 
ومشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وهما نصان 
ملشروعي  بالنسبة  الحال  هو  كما  خاصة  أهمية  يكتسيان  قانونيان 
قانونين آخرين يندرجان في نفس السياق وتدخال فيهما قبل قليل زميلي 

النائب املحترم السيد محمد حدادي.

النصين ثمرة تشريعية هامة وإضافة  بداية كون هذين  ونسجل 
مضامين  وتفعيل  الصحي  القطاع  هيكلة  إلى  ترمي  وإيجابية  نوعية 
الفصل 31 من الدستور، وتعكس ما تبذله وزارة الصحة من أجل ذلك 

في إطار التعاون والتكامل مع كل املتدخلين في هذا الباب.

ويكت�ضي النصان الذين أتدخل فيهما أهمية خاصة في تعزيز وتدعيم 
التشريعي  تنزيل املخطط  إلى  الهادفة  القانونية والتشريعية  الترسانة 
للحكومة للفترة ما بين 2012-2016، وتفعيال لالستراتيجية القطاعية 
لوزارة الصحة لنفس الفترة، وهي الغايات واملرامي التي نثمنها ونجد 

أنفسنا كأغلبية نيابية مساندة للحكومة منخرطين فيها.

ونعتبر هذه الفرصة مناسبة نثمن من خاللها تفاعل وزارة الصحة 
مع التطور الكبير الذي عرفته املهن الصحية بشكل عام، وسعيها الجاد 
إلى تنظيم مزاولة هذه املهن، ونسجل بارتياح كبير الدينامية املتواصلة 
التي يشهد قطاع الصحة باعتباره قطاعا اجتماعيا بامتياز ومفتوحا على 

تطلعات جميع مكونات املجتمع املغربي.

كما نثمن كل ما حققته الوزارة في مجال تقريب الخدمة الصحية 
من املواطنين وتحسين حكامة املنظومة الصحية على ضوء توصيات 
املناظرة الوطنية الثانية التي نظمت في يوليوز 2013 بمراكش تحت 

شعار من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

إن فرق ومجموعة األغلبية، تثمن عاليا تدارك النقص الحاصل 
تقديم  عبر  الصحة،  بقطاع  املرتبطة  املهن  هذه  وتقنين  تنظيم  في 
هذه املشاريع قوانين جديدة، وأتحدث أساسا على مشروع القانون 
رقم  القانون  ومشروع  التمريض،  مهن  بمزاولة  املتعلق   43.13 رقم 
44.13 املتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وتتلخص غايات هذه املشاريع 
في التعريف الدقيق بهذه املهن وتحديد الفئات املكونة لها مع تحديد 
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املهام الخاصة بها، وتحديد أشكال وشروط وأماكن وقواعد مزاولتها، 
وتحديد املقتضيات املتعلقة بها، وكذلك تحديد النظام التمثيلي من 
خالل التنصيص على إحداث جمعية وطنية للمهنيين تخضع ألحكام 
ظهير 15 نونبر 1958 الخاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، في 

انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.

التمريض  مهنة  بمزاولة  املتعلق   43.13 رقم  القانون  فمشروع 
يتما�ضى تماما مع ما عرفته مهن التمريض من تطور وازدياد عدد املهنيين 
والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين املنهي بالقطاع العام والخاص 
ولكثرة طلبات الحصول على تراخيص للمزاولة بالقطاع الخاص من 
قبل املهنيين من جنسية أجنبية أو من طرف املغاربة الحاصلين على 

شهادات أجنبية في ميدان التمريض.

ونظرا لغياب نصوص قانونية تنظم شروط منح التراخيص وفتح 
مهن  تقنين  الالزم  من  أضحى  املزاولة،  بهذه  يرتبط  ما  وكل  املحالت 
التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة املواطنين وضمانا لجودة 

الخدمات املقدمة لهم وهو ما نعتز به.

كما أن مشروع القانون رقم 44.13 املتعلق بمزاولة مهنة القبالة، 
الوالدة  سياسة  لتعزيز  الرامية  االحترازية  اإلجراءات  تفرضه  والذي 
بدون مخاطر والحفاظ على صحة األم والطفل، علما أن اإلستراتيجية 
وصحة  اإلنجابية  للصحة  خاصة  أولوية  أعطت  للصحة  القطاعية 

األمهات واألطفال.

وعلى هذا األساس نعتبر هذه املقتضيات التي تتوخى إعادة هيكلة 
القطاع الصحي وتقريب الخدمة الصحية من املواطنين وكذا تدعيم 
مهن  ظهور  مع  وخاصة  تطورها  ومواكبة  الصحية  املنظومة  حكامة 
جديدة أمرا مهما في سياق تفعيل املقتضيات الدستورية التي أولت 

اإلهتمام البالغ للحق الدستوري في الصحة.

لكل هذه اإلعتبارات تنوه فرق ومجموعة األغلبية هذه األهداف 
واملرامي التي تضمنتها هذه املشاريع واملقاربة السياسية والرصينة التي 
تبنتها لتحقيق تأطير قانوني متطور وتشيد باملجهودات الجبارة والهامة 
التي تبذلها وزارة الصحة، ومن خاللها الحكومة في هذا الباب، مما 
يجعلنا نصوت باإليجاب على هذه املشاريع، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

..غير بالتي يا هللا طلعت.. مشروع قانون 25.14 يتعلق بمزاولة مهن 
محضري ومناولي املنتجات الصحية صافي.

أعرض املادة 3 للتصويت، نعاود التصويت وال..؟

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: اإلجماع.

يتعلق  2 .15د رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 
بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية.

بالنسبة ملشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، 
سبق تقديم القانون.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: اإلجماع.

صا ق مجلس النواب على مشروع رقم   . 2ديتعلق بمزاولة مهن 
التمريض.

نمر أيضا للتصويت على مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة 
مهن القبالة:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: اإلجماع.

يتعلق  رقم   .22د قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 
بمزاولة مهنة القبالة.

ننتقل للتصويت على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهنة 
الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وأعرض مواد القانون على 

التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: اإلجماع.

يتعلق  رقم   .25د قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 
بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وننتقل اآلن إلى مشروع قانون إطار رقم 13.97 يتعلق بحماية حقوق 
الوزيرة  للسيدة  والكلمة  بها،  والنهوض  إعاقة  في وضعية  األشخاص 

لتقديم مشروع القانون، تفضلي السيدة الوزيرة.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

سيدد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

فةسالمدعليكمدجرحللدهللادتعا 2دجب1كاته،

يأتي مشروع القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها، ليعزز الترسانة القانونية ببعدها الحقوقي، 

وهو خامس مشروع قانون إطار في املنظومة التشريعية املغربية. يستند 
على املرجعيات الوطنية والدولية، نذكر منها باألساس: الدستور الجديد 
امللك السامية املوجهة  34؛ رسالة جاللة  في الفصل  وما نص عليه 
إلى املؤتمر الدبلوما�ضي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ االتفاقية 
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول امللحق بها وكذا 
وكذلك   2004 ديال  اإلعاقة  حول  الوطني  البحث  ونتائج  خالصات 

خالصات البحث الوطني الثاني ل 2014.

وينص هذا املشروع على إدماج ُبعد اإلعاقة في بلورة السياسات 
العمومية في مختلف القطاعات، كما ينص على نظام الدعم االجتماعي 
في  معتمدا  الدولة،  تحددها  التي  االجتماعي  التماسك  منظومة  وفق 
العدل  بلورته على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق ومبادئ 
تكافؤ  بتحقيق  كفيلة  جديدة  قانونية  أوضاع  وإنشاء  واإلنصاف، 

الفرص واالندماج االجتماعي.

وتتوزع مقتضيات مشروع هذا القانون اإلطار على تسعة أبواب 
تتلخص في:

أوال: تحديد بعض املفاهيم األساسية؛ .-

ثانيا: ضمان الحماية االجتماعية والتغطية الصحية؛ .-

ثالثا: إقرار حق التربية والتعليم والتكوين؛ .-

رابعا: التشغيل وإعادة التأهيل. .-

ولقد مرت املناقشة في لجنة القطاعات االجتماعية في ظروف جيدة 
جدا، ولقد اعتمدت الكثير من التعديالت في إطار تفاعل إيجابي مع 
مبادرات مؤسستكم املحترمة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة. التقرير وزع، ونفتتح املناقشة بكلمة لفريق 
العدالة والتنمية، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد عبد الوهاب 

الراجي.

فةمائبدفةسيددعبددفةوهابدفة1فجي:

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

مشروع  بخصوص  األغلبية  باسم  الكلمة  بتناول  طبعا  أتشرف 
قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية 
إعاقة، الذي خرج أخيرا بعد مخاضات طويلة ساهمت فيه مجموعة 
أصدرت  أنها  رغم  األخير  في  املساهمات  هذه  أن  إال  الحكومات،  من 
مجموعة من القوانين مثل: القانون 05.81 املتعلق بالرعاية االجتماعية 
بالرعاية االجتماعية لذوي  املتعلق   92.07 القانون رقم  للمكفوفين؛ 
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اإلعاقة؛ وذلك أيضا ديال الولوجيات، إضافة إلى صدور مجموعة من 
املراسيم والقرارات. إال أن املالحظ أن هذه املعطيات جميعها بقيت 
طبعا حبرا على ورق، ال�ضيء الذي استدعى إعادة املقاربة، خصوصا 
وأن مجموع هذه األعمال على أهميتها افتقدت لتلك الرؤية التي تتسم 
بنوع من الشمولية، على اعتبار أنها ركزت على البعد املرتبط بالجانب 
الرعائي أو اإلحساني، والشق الثاني وهو الطبي، لذلك استدعى األمر 
إلى إعادة النظر في هذا املشروع بغية إعادة تأسيس مشروع فيه من 
الشمولية، بحيث أنه ينبغي أن يراعي في مضامينه األشخاص في وضعية 
اإلعاقة باألبعاد كلها. فلذلك جاء هذا املشروع الذي قدمته الحكومة 

بعد تشاورها مع الجهات املعنية، وفي آخر املطاف جاءنا هذا املشروع.

طبعا نحن حين نتكلم عن املعاق، نحن نتكلم عن فئة بكل صدق، 
بقيت محرومة أو لم يتم االلتفات إليها إال من خالل بعض اإلشارات 
التي تبقى في آخر املطاف محدودة، خصوصا وأن هذه الفئات هي من 

جهة:

- أوال هي ليست لها القدرة، منهم من ليس له القدرة ال على الكالم وال 
على الوقوف وال على الحركة وال حتى على الوعي؛

- ثانيا هذه الفئات هي من جهة أخرى ليست ممثلة حتى في األجهزة 
املعنية املنتخبة؛

- ثالثا هذه الفئة هي تكلف عائالتها مداخيل يعني جهودا كبيرة 
من  آبائهم  مسارات  غير  من  هؤالء  ومن  املادي،  املستوى  على  سواء 
منطلق ضرورة االستجابة لحاجيات هؤالء، لذلك كانت الحاجة ماسة 
وضرورية لالهتمام، وبكل صراحة كنا نتمنى لهذه القوانين أن تخرج في 
بداية هذه الوالية ليتسنى لنا بعد ذلك العمل على إخراجها في أقرب 
وقت ممكن إلنقاذ هؤالء الناس، ألن األمر ال يرتبط فقط بعدد محدود، 
فهو على األقل حسب البحث الوطني األول 2004 مليون ونصف وهي 
البحث  النتائج ديال  ننتظر اإلعالن على  5.12 % ونحن  تمثل نسبة 

الوطني الثاني لألسف اللي باقي ما تاحتش الفرصة لتقديمه.

إذن من هذا املنطلق انتظرنا هذا املشروع، والحمد هلل خرج أخيرا 
هذا املشروع، بعد انتظارات وبعد تحديات وبعد إكراهات، لكننا كنا 
نتمنى أن يخرج هذا املشروع على شكل مشروع قانون عادي يتسنى لنا 
من خالله متابعته في كل تمفصالته ومواده، ليكون لنا شرف االرتقاء به 
وتجوديه، لكنه في آخر املطاف جاءنا كمشروع إطار قانون، بمعنى أنه 
يحدد اإلطار العام والسياسة العامة، وبعد نقاش وحوار تفهمنا هذه 
األبعاد، على اعتبار أن هذا املشروع يحتاج إلى رؤية متكاملة وشاملة، 
وعلى كل حال تفاعلت اللجنة بشكل إيجابي مع هذا املشروع، وساهمت 
باقتراحاتها، بل لجأت في كثير من األحيان إلى الصياغات التي تبنى على 
التوافق، وهذا كان شيئا مهما، وتجاوبت السيدة الوزيرة مع هذه األجواء 
ومع هذه املناقشة، وكان هذا املشروع هو مشروع لنا جميعا، بحيث أننا 
جميعا صوتنا عليه باإلجماع بخلفية اإلسراع في إخراجه للوجود، بغية 

استفادة هذه الفئات املعنية.

طبعا السيدة الوزيرة قبلت عددا من هذه التعديالت محترما، وكما 
قلت كان التصويت عليه باإلجماع، ومع ذلك كانت لنا مالحظات على 
هذا القانون، سواء من حيث أوال، كنا نتمنى أن يتم االستهالل بمقدمة 
تضعه في اإلطار وأسباب النزول خصوصا بالنسبة للباحثين والذين 
يأتون من بعدنا، وكنا نتمنى أيضا أن تتسع أكثر مساحة املقاربة على 
املستوى الحقوقي، وكنا أيضا نتمنى أن يحدد الزمن الذي يعين هذا 
املشروع إلى الخروج. ولكن في كل األحوال الحمد هلل املشروع في آخر 
املطاف جاء، وجاء هذا املشروع ببعده الشمولي، بحيث ومن هنا أوجه 
رسالة مباشرة لكل نائب على حدة في كل لجنة على حدة، فهو معني بهذا 
املشروع، ألن هذا املشروع لم يشمل فقط املبادئ العامة، وإنما شمل 
قطاع التعليم والسياسة والفن والرياضة بمعنى أن كل وزير على سبيل 
املثال، على كل وزير على حدة، فهو معني بتكييف قوانينه الجاري بها 
العمل، لتتالءم مع هذا املشروع الذي له طبيعة أفقية وعرضانية، 
وبالتالي فهذه مسؤوليتنا جميعا، إلن لم يكن لهؤالء الناس القدرة على 
أن يمثلوا هنا فعلى األقل أن نكون نحن عقولهم وألسنتهم حتى يتسنى 
وبالتالي  مثلنا،  ويعيشون  ما نحس  مثلنا يحسون مثل  لهؤالء، ألنهم 
فأعتقد من باب الواجب واإلنساني أن نكون نحن في املستوى، لنكون 

نمثلهم طبعا خير تمثيل.

ونتمنى من السيدة الوزيرة أو الحكومة التي ستأتي بعد هذا، نتمنى 
بكل صدق أن تبذل جهدا كبيرا من أجل إخراج هذا املشروع، ألن هذا 
املشروع اإلطار الذي جاء، جاء وهو مثقل بنصوص تنظيمية، وهذه 
النصوص التنظيمية ليست لها فقط عالقة بقطاع دون قطاع، بل هي 
ممتدة على مستوى كل القطاعات، وبالتالي هذا يحتاج منا إلى حس 
زائد، وإلى يقظة وشعور بهذه الفئات حتى نكون في املستوى ونقدم 

واجبنا لهم، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للنائب املحترم السيد عادل تشيكيطو 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

أش1فد عل2د جسلمد هللاد جصل2د فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سليندسيدنادنحلددجعل2دآةهدجصحبهدأألعين.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أيهادفاحضوردفةك1يم،

يشرفني اليوم أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
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كاهل  تثقل  بقضية  يعنى  قانون  في مشروع  الرأي  إلبداء  والتعادلية 
قانون  مشروع  وسياسيا،  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا  املجتمعات 
يعنى بفئة واسعة من املجتمع تعيش بين رغبة اإلدماج وواقع التهميش، 
مشروع قانون يعنى بأشخاص يعانون من العجز في استغالل مهاراتهم 
الجسدية والحسية والعقلية بشكل فعال، إنه مشروع قانون إطار رقم 
47.13 املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض 

بها، الذي انتظرناه وانتظرته كل مكونات املجتمع املغربي بشغف كبير.

فةسيددفة1ئيس،

 بداية اسمحوا لي أن أعبر عن ارتياحنا لصدور هذا املشروع قانون 
اإلطار الذي نعتبره ثمرة االنخراط الفعلي والجدي للمغرب في مسلسل 
حقوق اإلنسان ونتيجة طبيعية للتجربة التي راكمها في مجال التعاطي 
مع قضايا اإلعاقة، بفضل الجهود التي بذلت خالل العقدين األخيرين 
واملقاربات  للدراسات  املعنية، وكذا  األطراف  فيها كل  والتي ساهمت 
التشاركية التي تم القيام بها في عهد الحكومة السابقة والتي اعتمدتها 
الوزارة الحالية في صياغة النص الذي بين أيدينا، كما جاء على لسان 
أثناء  االجتماعية  القطاعات  لجنة  اجتماع  خالل  الوزيرة  السيدة 

مناقشة هذا املشروع قانون.

فةسيددفة1ئيس،

كانت وال زالت قضية الشخص في وضعية إعاقة تطرح تحديات 
كبرى على كافة مكونات املجتمع املغربي، باعتبارها قضية تخضع ملنطق 
اإلحسان والشفقة، لذلك كان لزاما الخروج من هذا الوضع وإحداث 
تحول في التوجه والتعاطي مع قضايا األشخاص في وضعية إعاقة، 
في مسألة اإلعاقة  ليحدث منعطفا جديدا   2011 ولقد جاء دستور 
بتاريخ املغرب، ولينصف هذه الشريحة الواسعة داخل املجتمع خاصة 
مع تبنيه ملقتضيات نصت صراحة على حماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة، حيث جّرم كل أنواع التمييز املبني على أساس اإلعاقة 
الوارد في ديباجته، باإلضافة إلى تنصيصه على جعل االتفاقيات الدولية 
كما صادق عليها املغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين اململكة 
وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، 
املصادقة، كما  تتطلبه  ما  مع  التشريعات  والعمل على مالءمة هذه 
تلتزم السلطات العمومية بضرورة تفعيل سياسات عمومية موجهة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة املنصوص عليها في الفصل 34.

وإن كنا اليوم نثمن عاليا هذه املبادرة التشريعية وال نجادل في 
أهميتها، حيث جاءت استجابة ملضامين الدستور من جهة واللتزامات 
املغرب الدولية من جهة أخرى لتوفير معايير كافية لحماية الحقوق 
املدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
على أساس اإلدماج واملساواة وعدم التمييز، إال أننا وفي نفس الوقت 
نعبر عن تخوفنا وأسفنا الشديدين لكون املشروع قانون لم ولن يضمن 
بالحكومة  حريا  كان  الذي  األسمى  الهدف  احترام  الحالية  بصيغته 

الحرص عليه بدل التركيز فقط على الوقاية من اإلعاقة واالقتصار على 
تشخيصها داخل مقتضياته وإن كنا نقر بأهمية هذا املبدأ.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

لقد كانت لنا فرصة لتسجيل رأينا داخل اللجنة، فرصة تسجيل 
املالحظات  من  مجموعة  وقدمنا  وبتفصيل  اللجنة  داخل  مواقفنا 
حول الثغرات القانونية التي جاء بها املشروع، كما تقدمنا بمجموعة 
من املقترحات والتوصيات انطالقا من قناعتنا التامة وإيماننا الراسخ 
بواجبنا التشريعي الذي يحتم علينا سن التشريع يتيح فرصة التمتع 
بكافة الحقوق والحريات األساسية لجميع املواطنين واملواطنات بدون 

إقصاء وتمييز.

ونظرا لضيق الوقت لتعميق النقاش في جزئيات، اسمحوا لي السيد 
الرئيس، أن أذكر ببعض من املالحظات التي نعتبرها جوهرية كانت لنا 
فرصة طرحها بالتفصيل أثناء مناقشتنا ملضامين ولروح هذا املشروع 

قانون إطار.

فةسيددفة1ئيس،

أيهادفاحضوردفةك1يم،

املعاق  بقضية  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  إيمان  إن 
وإدراكه لبعد اإلعاقة، كان وراء دفاعه الدائم واملستميت على ضرورة 
وضعية  في  األشخاص  بحقوق  النهوض  تروم  التي  األهداف  ضمان 
إعاقة، وذلك من خالل التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة جميع 
أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء الذي يطال هذه الشريحة، وضرورة 
اعتماد املقاربة الحقوقية في جميع السياسات والبرامج لضمان تحسين 
وضعية  في  للشخص  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 

إعاقة.

كما كانت لنا فرصة لتسجيل مجموعة من النواقص التي أضعفت 
هذا املشروع وجعلته غير ذي جدوى، على اعتبار أن مقتضياته تتضمن 
قصورا واضحا سيترك ال محال هامشا كبيرا يساهم في التنصل من 

املسؤوليات، ونذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:

التفعيل  لضمان  املتاحة  املالية  املوارد  على  التنصيص  غياب   -
املطلوب واملبتغى األساس لروح هذه املبادرة التشريعية وهذا أمر مهم 

جدا؛

- االعتماد على مصطلحات فضفاضة مما يغيب مبدأ اإللزامية 
للدولة، بغية حماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛

- كثرة اإلحالة، كثرة اإلحالة على النصوص التنظيمية مما يجعل 
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من  للحكومة  تهربا  نعتبره  الذي  ال�ضيء  بها،  رهينا  القانون  املشروع 
اإللتزام الزمني للحكومة إلخراج النص حيز التنفيذ؛

- غياب التحفيزات الضريبية للشركات لضمان تحفيزها على تشغيل 
وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة؛

- تقييد التمتع بالحقوق بشروط الحصول على بطاقة اإلعاقة، 
علما أن الحقوق مرتبطة بمبدأ مواطنة األشخاص املعاقين.

فةسيددفة1ئيس،

من  مجموعة  نطرح  جعلنا  والثغرات  النواقص  لهذه  تنبيهنا  إن 
اإلقتراحات كبدائل احتراما منا للمسؤولية السياسية والتشريعية التي 

نتقلدها كنواب أمة، حيث تقدمنا بمجموعة منها نذكر فقط:

- تأكيدنا على ضرورة فتح املرافق العمومية والخدماتية في وجه 
الشخص املعاق مع ضرورة انخراط كل القطاعات الحكومية في توفير 
الولوجيات باعتبارها املدخل الحقيقي لحقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة؛

بديت  ملي  نشرب  ليا  -غتسمحوا  عفوا  اإلعاقة  ُبعد  إدماج   -
كنغلط- إدماج ُبعد اإلعاقة في كل املشاريع والبرامج واالستراتيجيات 

والسياسيات الحكومية؛

- ضرورة تحمل الدولة املسؤولية في توجيه الشخص املعاق وتحملها 
توفير تعليم مندمج لهذه الفئة؛

- مواكبة املتكفلين بالشخص املعاق سواء كانوا من أقربائهم أو 
أولياء أمورهم أو ممرضين أو غيرهم ببرنامج تكوين تحت رعاية وزارة 

الصحة مع تخصيص منحة لهؤالء بغية تحفيزهم؛

- تصحيح ضرورة املعاق إعالميا لتعزيز موقعه داخل املجتمع.

تلكم السيد الرئيس، بعض من مقترحاتنا التي ترجمناها على شكل 
تعديالت، دافعنا عنها داخل اللجنة، البعض منها قمنا بسحبه بطلب 
من الحكومة وبعض منها تشبثنا به، آملين أن تكون محل توافق وإجماع 
بين كافة الفرقاء، إال أنه ولألسف لم تقبل أغلبها، مما يجعلنا اليوم 
مضطرين للتصويت على مشروع قانون أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه 
لم يفي بالغرض املطلوب من حيث لن يتصدى للحيف والتهميش الذي 
ظل يطال هذه الفئة ولن ييسر سبل اندماجهم الحقيقي واملطلوب ولن 
يجعل من هذه املحطة لحظة تاريخية كما انتظرناها وانتظرها معنا كل 

املتتبعين لشأن املعاق.

طبعا في نقاشنا داخل اللجنة عبرنا عن مواقفنا بالتفصيل، وتجاوبت 
الحكومة وتجاوبت السيدة الوزيرة مع مجموعة من املقترحات، لكنها في 
أغلب املقترحات وأغلب التعديالت التي تقدمنا بها لم تتجاوب وأصبنا 
بالحسرة وأصبنا باليأس، ألنه كان املفروض أن هذا القانون أو هاذ 
السياسية  املكونات  كل  ديال  اإلجماع  يلقى  أنه  إطار  قانون  مشروع 

باإليجاب سنصوت  فنحن سنصوت  وبالتالي  املجلس،  لهذا  املشكلة 
باإليجاب لصالح هذا مشروع قانون اإلطار، لكننا في نفس الوقت نعبر 
عن أسانا وعن حسرتنا ألن هاذ املشروع قانون إطار لم يحظى بفرصته 

املتجلية في حوار الحكومة وتجاوب الحكومة مع مقترحاتنا، شكرا لكم.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السعدية باهي عن الفريق االشتراكي.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيددفةوزي1،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

مشروع  مناقشة  في  أتدخل  أن  االشتراكي  الفريق  باسم  يشرفني 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حقوق  بحماية  املتعلق   97.13 قانون 
والنهوض بها، نحن في الفريق االشتراكي نعتبر أن هذا القانون له من 
األهمية والحاجة ما يفرض التفاعل معه بإيجابية وجدية، باعتباره 
إقصاء منذ زمن غير محدد،  املجتمع عرفت  أبناء  يعني شريحة من 
تستند  كمرجعية  تعتبر  التي  الديباجة  ذكر  لعدم  نتأسف  ولإلشارة 
للدستور وللرسالة امللكية املوجهة لهذه الشريحة في 18 يونيو 2013، 
الدولية  ولتقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ولالتفاقية 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

فةسيددفة1ئيس،

باعتباره قانون إطار ملزم للسياسات الحكومية العمومية، وقانون 
والقطاعات  األطراف  لكل  امللزمة  اإلشارات  من  يعفي  ال  هذا  إطار 
املتدخلة لحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وإننا 
إذ نشرع ال نشرع ملا هو آني من أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية 
اعتبار  ضرورة  نعتمد  وإنما  القصور،  أو  بالضعف  مميزة  وثقافية 
التشريع هو اآلن لآلني وللمستقبل، يفترض العمل على إخراج قوانين 
مجودة وقوية وتستمد جودتها من اإليمان بالتغيير، فإن كانت الدولة 
اليوم عاجزة عن توفير مناصب الشغل أو تفعيل الجهوية فهذا ال يعني 
توظيف لغة خفيفة أو قابلة للتأويل، كما ورد في هذا املشروع باعتماد 
أفعال أو مصادر أفعال غير ملزمة ملضامين ما بعدها، فنحن نؤكد أن 
مضامين هذا املشروع غنية ولكن لغته ال تفي بالغرض، وردت كلمة 
»يستفيد األشخاص في وضعية إعاقة« 7 مرات أو أكثر، وكلمة »تعمل 
الدولة« وكلمة »تتخذ الدولة« و«يتمتع األشخاص في وضعية إعاقة«، 

كل هذه األفعال ال يمكنها أن تفي بالغرض منها.

مالئمة  صياغة  يعتمد  أن  فيه  افترض   97.13 قانون  مشروع 
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لدستور  ومالءمته  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  الدولية  لالتفاقية 
2011، وهو ما لم تقبله الحكومة كما لم تقبل تغيير املصطلحات التي 
ذكرناها، األفعال الواردة في كل مادة، فهي غير ملتزمة بتحديد املوارد 
وال  النوع،  ميزانية  في  املالية  بقانون  عليها  والنص  وبالعمل  وبالفعل 
بآليات الولوج إلى التأمين وال بإلزام املعنيين بالولوجيات والعقاب على 
اإلخالل بها، وال بتحديد مفهوم اإلدماج وآليات تفعيله، وال بإلزام الدولة 
والسلطات العمومية والجماعات الترابية بالقيام بالترتيبات التيسيرية 
املعقولة واملالئمة لحاجيات املتعلم في وضعية إعاقة، كما لم يتم النص 
على تشخيص كوطا ملزمة لحق هذه الشريحة من املواطنين في العمل 
بشكل ملزم للدولة، وال بتوفير األطر املؤهلة وخلق إطار املرافق للشخص 
في وضعية إعاقة، وهذا نال النصيب األكبر في نقاش التعديالت التي 

نوقشت في اللجنة.

فةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيدفتدجفةسا ة،

السلطات  التزام  على  ينص  أن  املشروع  هذا  في  املفروض  من 
التحتية  للبنيات  الولوج  بضمان  الترابية  والجماعات  العمومية 
واملمتلكات والخدمات من نقل واتصال وتواصل وبطاقة مميزة إيجابيا، 
مع األخذ بعين االعتبار الجهوية، كما لم ينص على معايير كافية لحماية 
الحقوق املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية لشريحة طالها 
اإلقصاء وهي في حاجة لتفعيل هذا القانون لإلدماج املبني على عدم 

التمييز واملحقق للمساواة.

إننا، إذ نثمن ونقدر ما يقوم به املجتمع املدني لفائدة هذه الشريحة، 
نعتبر دور الدولة إلقرار وتفعيل الحقوق ومسؤوليتها هو واجب عليها، 
وهذا لم تقبله الحكومة برفضها للعديد من التعديالت، حيث لم تقبل 
إال ما جاء بصيغ توافقية ولم تقبل تغيير أفعال النص من املفتوح على 
التأويل إلى امللزم، وال على مستوى املضامين املالئمة لالتفاقية الدولية 

لألشخاص في وضعية إعاقة.

وقبل أن أختم، أؤكد على أن املشروع ال يشرع للحظة عجز وال لفترة 
انتقال، وإنما يشرع لدولة يجب أن تكون لها إرادة قوية وقدرة على 
تعبئة املوارد لتفعيل التشريعات. إذن فهو مشروع قانون إطار، ولكن 
القانون اإلطار يجب أن يتفاعل وأن يعطي اإلشارات القوية لكل الجهات 
الشبيبة  وزارة  دور  التعليم،  وزارة  دور  الصحة،  وزارة  دور  املعنية، 
والرياضة، دور وزارة النقل، دور وزارة االتصال، يعني كل الوزارات 
معنية بهذا املشروع ويجب أن يكون مشروع إطار ملزم لها، حتى تعمل 
في أقرب اآلجال وفي أقرب األوقات على ترجمة هذا املشروع اإلطار، نحن 
ملسنا ذلك عندما بدأنا نقاش مشروع اإلطار هاذ القانون في مناسبة مع 
وزراء آخرين، ال نجدهم يتكلمون على هذا املشروع اإلطار، على هذه 
الشريحة ال يأخذونها بعين االعتبار. إذن املفروض أن يكون هاذ املشروع 

إطار قادر على أن يجر إلى حلبته بقية املتدخلين، بقية املتدخلين على 
جميع املستويات، فال بد من أن نلمس ذلك وأن نلمس في ما يأتي من 
األيام طبيعة هذه التدخالت وآفاقها، حتى تكون هذه الشريحة ضامنة 
لحقوقها، نحن نتكلم ليس فقط على الذين يقفون اليوم احتجاجا 
على طلب الشغل أو طلب الحق في الصحة أو غيرها، نتكلم على فئات 
من املجتمع الزالت صاعدة، ألن تنامي اإلعاقة ال زال ممتدا عندنا في 
مجتمعنا، الزالت حوادث السير تعطينا آالف اإلعاقات سنويا، والزالت 
الوالدات العسيرة تعطينا إعاقات، والزالت األمراض املنقولة تعطينا 

إعاقات.

القانون يجب أن يجد  إذن من هذا املنطلق نقول على أن هذا 
روحه لدى املتدخلين من الحكومة في كل مختلف قطاعاتها، وأؤكد على 
ميزانية النوع وأن تدخل في هذا اإلطار حتى نتمكن وتتمكن الحكومة من 
تنفيذ برامجها واستراتيجيتها، وأن تضع آليات حقيقية تترجم على أرض 
الواقع، وتعطينا نتائج ملموسة نشعر بها نحن كمشرعين ويشعر بها كل 
الفرقاء االجتماعيين وتشعر بها الشريحة املعنية بها، هذه الشريحة التي 
عرفت اإلقصاء وعرفت التهميش حيث ال نجد في املؤسسات التعليمية 
أقسام مدمجة حقيقية وال نجد أطر كفأة مكونة ومـؤطرة ومؤهلة وال 
نجد مساعدات اجتماعيات في املرافق التي تتواجد فيها هذه الفئة. من 
هذا املنطلق نؤكد على أننا مع القانون اإلطار، ولكن نطمح ملا هو أعمق 

وما هو أقوى في قوانين أخرى وفي قوانين تنظيمية وغيرها، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيدة أم البنين الحلو عن الفريق الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدأمدفةبمينداحلو:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

فةسيدةدفةوزي1ة،

فةسيدفندفةوزي1فن،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد الدستوري في إطار 
مناقشة مشروع قانون إطار الذي يتعلق بحماية حقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو مشروع قانون يكت�ضي أهمية خاصة 
ألنه يمس شريحة مهمة من املجتمع، هي في حاجة إلى ضمان حقوقها 
كاملة، بما يحقق كرامتها ويجعلها تحقق ذاتها باالنخراط في عوامل 
التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، كما أنه يبلور إلى حد كبير 
التزامات بالدنا الرامية إلى النهوض بحقوق اإلنسان كاملة، بوصفها 
اإلعاقة موضوع هذا  ومنها حقوق حاملي  للتجزيئ  قابلة  غير  حقوقا 

املشروع الذي نحن بصدده.
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وعالوة على ذلك، فإن هذا املشروع يسعى إلى االرتقاء إلى ما نص 
عليه الدستور الجديد للمملكة من حقوق واضحة ال تقبل التأويل، 
ولذلك فقد ظل هذا املشروع محط انتظار كافة الفاعلين واملتدخلين 
في مجال اإلعاقة إلى أن وقع االختيار من طرف الحكومة على مشروع 
قانون إطار في اتجاه ترسيخ األهداف التي تروم السياسات العمومية 
تحقيقها من وراء مختلف تدخالتها في هذا املجال، وكذلك ملواكبة 
دينامية التطورات التشريعية التي تعرفها بالدنا وإضفاء نوع من املرونة 
والسرعة لتكييف النصوص التشريعية وفق هذا املشروع قانون إطار.

التحاد  فريق  في  لنا  تبين  باملشروع،  الحكومة  تقدمت  وعندما 
الدستوري، أنه بحاجة إلى إعادة قراءة متأنية تجعله مواكبا اللتزامات 
بالدنا من جهة، ومتشبعا باملضامين الحقوقية كما كرسها الدستور من 
جهة أخرى. وكوننا لسنا أمام مدونة تهم األشخاص في وضعية إعاقة، 
بل أمام قانون إطار يرسم التوجهات السياسية العامة بهذا الخصوص، 
فقد كان لزاما علينا أن ال نسقط في الهدر الزمني وأن نتدارك األمر سيما 
ونحن في األنفاس األخيرة لهذه الوالية التشريعية بما يعزز هذا املشروع 
املقاربة  ترسيخ  وعبر  مواده  تعديل  عبر  الحقوقية  حمولته  ويقوي 

التشاركية الضرورية في مثل هذه املشاريع قوانين.

وهكذا تقدمنا بعدة تعديالت سعينا من خاللها إلى تثمين األهداف 
انسجاما من جهة مع  إلى تحقيقها،  إطار  قانون  التي يسعى مشروع 
النموذج االجتماعي لفهم اإلعاقة الذي يولي أهمية خاصة للوضعيات 
املعيقة املتمثلة في مختلف الحواجز، وانسجاما من جهة أخرى مع 
أحكام االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة خاصة 
املتعلقة بتعريف التمييز على أساس اإلعاقة وكل ذلك في احترام ملا نص 

عليه دستور اململكة الذي يحظر كل أشكال التمييز املبني على اإلعاقة.

كما سعينا إلى حذف جملة من الشروط التي تقيد حق االستفادة 
من الشغل، على اعتبار االستفادة من الحق ال يقيد بشروط، وأكدنا في 
تعديالت فريق االتحاد الدستوري على ضرورة تعزيز الحماية القانونية، 
مع تأكيد مسؤولية الدولة في حماية الحقوق أمام الغير، وأكدنا بالقدر 
نفسه على ضرورة تبني إجراءات تكافؤ الفرص، على اعتبار أن األمر ال 
يتعلق بامتيازات بل بإجراءات تيسيرية وغيرها من التعديالت التي تصب 

في تحسين النص وتجويده.

ومن باب الفضيلة، نسجل للحكومة انفتاحها على هذه التعديالت 
بل وتعاطيها اإليجابي مع مختلف الطروحات واالقتراحات التي تقدمنا 
بها، وهو ما يستوجب منا أخذ موقف إيجابي من هذا املشروع الذي 
لألسف جاء متأخرا، إذ ما جدوى هذا النص بعدما صدرت العديد من 

القوانين التنظيمية وغير التنظيمية.

وغير بعيد عن املشروع الذي نحن بصدده، إننا وبكل صراحة ال زلنا 
في فريق االتحاد الدستوري، نصر على أنه البد من وضع صندوق خاص 
باإلعاقة، يقدم الدعم املباشر لبعض األسر التي تعاني من اإلعاقات 

الحادة والعميقة، والتي غالبا ما تكون مكلفة وهو ما دأبنا على تقديم 
تعديالت على صندوق التماسك االجتماعي في القوانين املالية وكانت 
الحكومة ترفض، إذن حان الوقت للحكومة أن تعتبر نفسها معنية 
باإلعاقة من منطلق تعاليم ديننا السمح ومن منطلق الحقوق التي كلفها 
في مجال حقوق  املغربية  الدولية  االلتزامات  الدستور، ومن منطلق 
اإلنسان لوضع إطار يفرض على جميع مكونات الحكومة بأخذ بعد 
اإلعاقة في البرامج السياسية من أجل بلورة سياسة دامجة لهذا البعد.

وأخيرا، نتساءل متى سيتم اإلفراج عن البحث الوطني في مجال 
بين  األرقام  تضارب  إيقاع  على  اليوم  نعيش  ونحن  خاصة  اإلعاقة؟ 
مختلف البحوث الوطنية لتحيين املعطيات واعتمادها كأرضية لوضع 
السياسات العمومية في إطارها، شكرا السيد الرئيس، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، نمر اآلن إلى عملية التصويت وننتقل إلى املادة 
1 وقد ورد فيها تعديل من الفريق االستقاللي، فليتقدم أحد مقدمي هذا 

التعديل ببسطه.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

التعديل جاء عبارة عن إضافة بند، وتتمثل هذه األهداف في تعزيز 
وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص في وضعية إعاقة، تمتعا كامال 
على قدم املساواة مع غيرهم من األشخاص دون تمييز بجميع الحقوق 

والحريات األساسية.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

عفوا  معارض؟  هناك  هل  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
الكلمة للحكومة أوال.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

أعتبر بأن هذا التعديل هو تعديل جاء لكي يكرر أحد بنود الدستور، 
وجاء بصياغة فضفاضة ال تتما�ضى مع يعني الهدف من املادة األولى.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين لهذا التعديل.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

هو في الواقع السيدة الوزيرة، بنود هاذ املشروع قانون إطار هي اللي 
تضمنات واحد املجموعة من العبارات الفضفاضة، هذا هو الواقع. 
أما هاذ التعديل هو تعديل واضح استمدنا مرجعيته هي الدستور، 
مرجعيته هي املواثيق الدولية ومرجعيته كذلك الرسالة امللكية، املؤتمر 
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باألشخاص  املعني  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  الدبلوما�ضي، 
التعديل  هاذ  حنا  وبالتالي   .2013 يونيو  مراكش  في  البصر،  ضعاف 
اعتمدنا فيه على مرجعية وعلى خلفية اللي ما عرفتش عالش اعتبرتوه 

فضفاض واعتبرتوه فيه تعويم، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 37؛

املمتنعون: 6.

إذن لم يقبل هذا التعديل.

إذن أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون: 
اإلجماع؟

طيب شحال ديال املمتنعين؟

املوافقون: شحال قلنا املوافقون؟

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

..نعم، طيب ال ما�ضي املعارضة، ال ال حسبي ليا التصويت، عاودوا 
هللا ير�ضي عليكم، معذرة..

أعرض املادة 1 للتصويت:

املوافقون، غتحسبي ليا عفاك، حيث الناس كيخرجوا، الحساب 
اللي عندنا هنا كاين األغلبية: 92 واملعارضة: 24 والفريق املحترم: 15 

نمشيو على هاذ لحساب؟ إيه طيب.

املوافقون: 92؛

املعارضون: 24؛

املمتنعون: 15.

هذا الحساب اللي دارت ليا السيدة، أعرض مادة، ال عفوا..

ننتقل اآلن إلى املادة 2 وقد ورد فيها تعديل من الفريق االستقاللي 
الفريق   2 املادة  في  تعديل  عندكم  التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة 

االستقاللي ياك؟ تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

تعديل في املادة 2 يقصد في مدلول هذا القانون اإلطار بالشخص في 
وضعية إعاقة التمييز على أساس اإلعاقة يعني كل حرمان أو استبعاد 
أو إحباط  تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه وأثره إضعاف  أو 
االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو 
ممارستها على قدم املساواة مع اآلخرين في امليادين السياسية أو املدنية 

أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو غيرها، ويشمل كل أشكال 
التمييز بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية مقبولة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة، تفضلي.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

طبعا، هاذ التعديل يعني ما كيكونش فيه �ضي مشكل من حيث 
ي ما كيكونش 

ّ
املضمون كيف ما عبرت لكم في اللجنة طبعا، لكن مل

ي كيكون فيه واحد التكريس ل�ضيء 
ّ
بعيد من الصياغة اللي قدمنا ومل

كاين في أحد املواد املقبلة، تنقولو راه غادي يجي تباعا في املواد املقبلة، 
ما كاين عالش غادي نقبلو هاذ التعديل، هذا هو عالش التعديل غير 

مقبول.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين للتعديل، هل هناك معارض؟ الفريق املحترم 
يسحب التعديل.

إذن أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أحد  فليتفضل  االشتراكي،  الفريق  من  تعديل  فيها  ورد   8 املادة 
مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بالنسبة للمادة 8 نقترح إعادة الصياغة كما يلي: »تضمن -ونؤكد 
على فعل تضمن- تضمن الدولة للشخص في وضعية إعاقة الحق في 
وخدمات  والنف�ضي  البدني  والعالج  التطبيب  خدمات  على  الحصول 
الترويض وإعادة التأهيل الالزمة لبلوغ مستوى أمثل في االستقاللية 
والحد من مضاعفات اإلعاقة باتخاذ التدابير الالزمة لتمكين األشخاص 
في وضعية إعاقة من التمتع بهذا الحق«، ونحن نستند لتفعيل مبدأ 
الحق في الصحة وفق مقتضيات املادة 25 من االتفاقية الدولية بما 
وخدمات  ورعاية  برامج  توفير  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  يضمن 

صحية مجانية للفئات في وضعية فقر، شكرا.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، الكلمة للحكومة.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

هو يعني يصعب التعاطي مع التعديالت في الجلسة في غياب النقاش 
العام اللي كان في اللجنة، ألن النقاش العام واللي كان في اللجنة كان 
إيجابي جدا، وكان تثمين ملجموعة من التعديالت، ولكن كان الرد عليها 
بعدم القبول، إما أن التعديل دخل في زاوية األجرأة وهذا قانون إطار 

وهذا هو املشكل اللي كان ديال هاذ التعديل هذا.

وإال هذا هو املشكل اللي كان ديال هاذ التعديل هذا، وإال طبعا فإعادة 
التأهيل الالزم لبلوغ املستوى األمثل في االستقاللية ونحن نتحدث عن 
الحق في التطبيب والعالج هذا مقبول، لكن خلطنا املبدأ العام مع املبدأ 

اإلجرائي اللي قانون اإلطار جاء فقط باش يوضع التوجهات العامة.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

تفضلي  املؤيدين،  ألحد  الكلمة  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيدة النائبة.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

طبعا السيد الوزيرة، الكثير من هذه التعديالت نالت الكثير منها 
النقاش والتفاعل وأحيانا التجاوب وأحيانا الرفض ولو كان محتشما 
أحيانا، ألن هاذ مشروع القانون يفترض أن تكون قوته أبلغ وأقوى، 
ونحن عندما اقترحنا الصياغة نستهدف قوة اللغة وإلزامية هذه اللغة. 
ورغم أنه قانون إطار هو ملزم للحكومة مالية وغيرها من القطاعات 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27؛

املعارضون: 62؛

املمتنعون: 15.

إذن رفض التعديل.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 45.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.. ال 
بالتي دوزنا التعديل ال شوف ال اسمع أستاذ صوتنا على التعديل واآلن 
نصادق على املادة كما صادقت عليها اللجنة.. ال التعديل دوزناه أستاذ..

ال  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت   8 املادة  أعرض  أعيد 
التعديل دوزناه أستاذ.. بالنسبة للمادة: املوافقون: 27؛

دابا  إذن  ممتنع؟  مكاينش   ..15 املمتنعون:  62؛  املعارضون: 
املمتنعون: ال أحد.. طيب.. ال�ضي البقالي عفاك حنا نحسبو مالنا حنا 
نعاودو الحساب مالنا، الحساب صابون، دابا اآلن كنتكلمو على التعديل 
اللي جاء من الفريق االشتراكي، املتعلق باملادة 8 املوافقون على التعديل 

اللي جاء به الفريق االشتراكي املحترم، حسب دابا.

املوافقون: 47؛

املعارضون: 62؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن لم يقبل التعديل الذي جاء به الفريق االشتراكي.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 47.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الكلمة ألحد  الفريق االشتراكي،  11 ورد بشأنها تعديل من  املادة 
مقدمي هذا التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بالنسبة للمادة 11 أيضا نحن الهدف عندنا هو تقوية املادة وتقوية 
نقترح  آخره«،  إلى  »يستفيد  بدل  املادة  هذه  في  واقترحنا  مضامينها، 
»تضمن الدولة للشخص في وضعية إعاقة الحق في التربية والتكوين 
الدامجة،  املقاربة  من  انطالقا  الفرص،  وتكافئ  املساواة  أساس  على 
وتلتزم الدولة بالقيام بالترتيبات التيسيرية املعقولة حسب حاجيات كل 
متعلم وتضمن التنصيص على التسجيل في مؤسسات مفتوحة للعموم، 
وكل حرمان يعتبر تمييزا على أساس اإلعاقة باملعنى الوارد في اإلتفاقية 
الدولية، كما تؤكد على أن التعليم وتربية األشخاص في وضعية إعاقة 
في هذا  استندنا  العامة«.  التعليمية  املنظومة  يتجزأ من  هو جزء ال 
ذوي  األشخاص  حقوق  صيانة  في  الدولة  دور  تفعيل  على  التعديل 
اإلعاقة في الحق من الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين، طبقا للمادة 
وميثاق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  من   24

التربية والتكوين، وشكرا.
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فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة تفضلي.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

هاذ التعديل هذا طبعا جاء يؤكد على نقطة أثارت نقاش كبير جدا 
استعمال  كبديل عن  يقدمون  املحترم، عندما  الفريق  مع  خصوصا 
مفهوم »يستفيد« أو »يعمل« أو »يتخذ« كلمة »يضمن«، فقلنا بأن اللغة 
التي استعملناها في هذا القانون هي لغة اإلقرار، منين كنقولو »يستفيد 
الشخص في وضعية إعاقة« يعني نقر أنه سيستفيد، عندما نقول »بأن 
الدولة تتخذ اإلجراءات« فهو إقرار بأنها تتخذ، كان الخالف ديال أننا 
نغيرو هاذ الكلمات اللي كنستعملوها بهاذ الخلفية بكلمة أخرى هي 

»يضمن« ما كنشوفوش بأنه كاين مبرر.

النقطة الثانية هو أن التأكيد على أن التعليم ديال األشخاص في 
وضعية إعاقة جزء ال يتجزأ من املنظومة، جاءت في نفس هاذ املادة، 
الوطنية  املنظومة  وتعتبر املؤسسات املتخصصة املذكورة جزءا من 
كذلك  فهي  التيسيرية  للترتيبات  اإلشارة  وكذلك  والتكوين  للتربية 
موجودة. طبعا عندما نعيد الصياغة بنفس املضمون حنا كنشوفو بأنه 
ليس هناك ما يجيب أن نتفاعل إيجابا مع التعديل ألن املضمون هو هو.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهاذ التعديل، السيد النائب املحترم ال�ضي 
عبد هللا بووانو.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

السيد الرئيس، الدستور في املواد ديالو في الفصول ديال 31 و32 
ي كتضمن معنى 

ّ
و33 لم يستعمل »تضمن« »تعمل« و«تسهر« ألنه مل

أنك يعني عندك كل اإلمكانات وكل االخر باش هذاك ال�ضي غيكون 100 
%، لذلك على األقل الدستور كان واضح ما يمكنش حنا نمشيو أكثر من 

الدستور، شكرا السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

السيدة الوزيرة، طبعا نحن نتفق معك على ما قلتي، ولكن نختلف في 
كون التعابير والدالالت في اللغة العربية لها قوتها ولها تراتبيتها، فعندما 
نستعمل الفعل املسبق امللزم هو يلزم للمضمون، وليس املضمون هو 
الذي يلزم للفعل، لذلك نحن نرى على أن مضمون هذه املادة يتعلق 

بالفعل الذي يقودها، فكلمة »ضمان« ليست هي »يستفيد«، يمكن أن 

نأخذ مثاال من أرض الواقع، مجموعة من األطفال في وضعية إعاقة 

التمدرس  في  حقهم  يطلب  من  منهم  إعاقة،  وضعية  في  الشباب  أو 

ولكن نجد أن املؤسسة التعليمية ترفض على أساس أن هذا الطفل 

في وضعية إعاقة، يمكن أن يخلق تعثرا لبقية األسوياء في املؤسسة 

وليست هناك أقسام مدمجة، فليس بالضرورة أن يدخل هذا التلميذ 

للمؤسسة، ونحن نرى ذلك في الكثير من الحاالت حتى بالنسبة للتربية 

الغير النظامية التي ليس فيها املعاقين، ولكن فيها أطفال تخلفوا عن 

ركب التمدرس، بالنسبة للشباب مثال عندما يطلب حقه في العمل نحن 

نرى على أنه بدعوى إعاقته ال يمكن أن يلحق ال بمعامل وال بمؤسسات، 

لذلك القانون يجب أن يكون ملزما، ملزما بلغته وملزما بمضمونه، 

وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 49؛

املعارضون: 63؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 63؛

املعارضون: 49؛

املمتنعون: ال أحد.

طيب املادة 12 ورد بشأنها تعديل من الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل، غير قولوها لنا ولكن أنا خاصني نعرف باش غادي 

نعرف؟ أنا ما كنقراش التقرير.

أعيد أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 49.

ال ما عنديش املادة 11 ما كاينش ما عنديش، أنا هنا أستاذ، عفوا 

ولكن راه جاني متأخر، راه هاذ ال�ضي جاء متأخر، أستاذ قد ورد على 

الرئاسة وهي هنا في الجلسة، ياهلل تفضل أستاذ تفضل نعاودو نرجعو 

للتعديل ديال الفريق االستقاللي قبل التصويت النهائي على املادة، ياهلل 

تفضل أستاذ، تفضل السيد النائب، قدم التعديل ديالك.
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فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

فةسيددفة1ئيس،

إيال جاكم متأخر راه توزع علينا من طرف الناس ديال الجلسة توزع 
على جميع الفرق.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

شوف أستاذ شوف غير باش تتأكد.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

ال�ضي بووانو وعاد كنت معنا دابا عاد.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

السيد عادل، ها الرسمي ها اللي كيجي في آخر لحظة.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

ما عليش، التعديل هو عبارة عن إضافة فقرة في آخر املادة »وتتخذ 
من أجل ذلك التدابير التالية: تيسير تعلم طريقة براي وأنواع الكتابة 
ومهارات  والبديلة  املعززة  االتصال  وأشكال  ووسائل  وطرق  البديلة 
التوجيه عن طريق األقران، تيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية 
اللغوية لفئة الصم، كفالة توفير تعليم للمكفوفين والصم أو املكفوفين 
الصم بالنسبة للغات وطرق ووسائل االتصال، ضمان توفير لغة اإلشارة 
القنوات  لتشجيع  التحفيزات  توفير  العمومية مع  املرئية  القنوات  في 

الخاصة على استعمالها«.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة.

جفمس1ةد جفمل1أةد فةتضانند جزي1ةد فاحقاجي،د بسيللد فةسيدةد
جفةتمليلدفالأتلاعيل:

طبعا يبدو جليا في التعديل أن هناك تفصيل في التدابير التي يجب 
اتخاذها، وحنا اتفقنا بأن هذا قانون إطار، تنديرو فيه التوجه العام، 
أما هذه التدابير هذه أجرأة وتدابير اللي هي مفصلة، فتأتي في القوانين 

التي ستتالءم مع القانون اإلطار.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد النائب املحترم، 
السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا بووانو.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

السيد الرئيس، هذه تدابير ذات طابع تنظيمي، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املؤيدين.

فةمائبدفةسيددعا لدتشيكيطو:

هاذ النقاش ديال التفصيل، وهذا راه لقيناه قانون إطار إلخ...، هذا 
نقاش كانت عرفاتو اللجنة طبعا، ولكن حنا في املواد ديال هاذ القانون 
اإلطار واحد املجموعة وهاذ ال�ضي تناقشنا فيه السيدة الوزيرة، واحد 
املجموعة من املواد هي عبارة عن تفصيل، وتناقشنا واش هذا تفصيل، 
واش قانون إطار، وال ما�ضي وبالتالي فكان عطيتونا مبرر على أساس أننا 

نقدمو هاذ التعديل، إذن حنا تنسحبو التعديل.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

طيب، إذن الفريق االستقاللي تيسحب التعديل.

وأعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 62؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 49.

املادة 12 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

فةمائبلدفةسيدةدفةسعد لدباهي:

السيد الرئيس، طبعا انطالقا من مبدأ القبول والرفض، وانطالقا 
من مبدأ قانون إطار وقانون سيأتي ببقية قوانين أخرى منظمة، نحن في 
الفريق االشتراكي سنسحب بقية التعديالت كلها، ولكن نسحبها اعتبارا 
ألننا نطمح في أن يكون القانون سواء إطارا أو غير إطار، قادرا على أن 

يكون قانون يمكن أن يترجم ألرض الواقع بلغته وبمضمونه، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

التعديالت  وبقية  التعديل،  هذا  يسحب  االشتراكي  الفريق  إذن 
األخرى، ياك؟

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون: 
إجماع؟

عفوا املوافقون حيدي غير الفريق االشتراكي.. املوافقون: الفريق 
األغلبية  مجموع  املادة  مع  املوافقون،  ال  مع،  اإلخوان  االستقاللي 
الفريق  باستثناء  املعارضة،  ديال  زائد اإلخوان   64 ديال..،  واإلخوان 

االشتراكي.

املوافقون: 87؛
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املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 14.

إذن صادق املجلس على املادة رقم 12.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الفريق االشتراكي يسحب التعديل في مواد 15 و16 و17.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

ال، طيب، إذن الحساب هو نفسو:

املوافقون: 87؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 14.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته، املوافقون تفضل ال�ضي 
تفضل السيد الرئيس.

فةمائبدفةسيددعبددهللادبوجفنودرئيسدا1يقدفةعدفةلدجفةتمليل:

يبدو  التقرير  التقرير،  في  علينا  ورد  كما  النص  الرئيس،  السيد 
أنه حنا كمجلس عندنا تقارير اللي هي نموذجية، هاذ النص غيم�ضي 
ملجلس املستشارين وغادي يم�ضي بواحد الصيغة اللي فيها جاء من 
مجلس املستشارين، ولكن غيخرج بواحد الصيغة فيها في وسط الجمل 
إيال  والعناوين كلمة »حذف« ما عندها حتى �ضي معنى، هذا النص 
حذفنا �ضي حاجة راه حذفناها، ما �ضي التعديل ما كنقدموش حنا نص 
معدل، ولذلك أرجو االنتباه وتصحيح هاذ الخطأ، ألن النص اللي غادي 
يم�ضي خاصو يكون صافي، إيال محذوفة �ضي حاجة راه محذوفة، ألنه 

أنا شفت على األقل واحد 10 حذف كتجي وسط الجملة، لذلك أرجو 
االنتباه لهذا الخطأ، شكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

سجلت مالحظاتكم وسيعمل بها عند صياغة النص الذي سيعاد 
إحالته على مجلس املستشارين.

إذن أعرض للتصويت مشروع القانون برمته: اإلجماع.

صا ق مجلس النواب على مشروع قانون إطار رقم   .ج9ديتعلق 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

ننتقل اآلن إلى املدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 70.14 
يتعلق بهيئة التوظيف الجماعي العقاري، الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون.

فملمتدبدةدىدجزي1د فةوزي1د فةسيددإ ريسدفمزنيدفإل ري�سي،د
فالقتصا دجفملاةيلدفملكلفدبامليزفنيل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.دفاحلددهللدربدفةعامليندجفةصالةد
جفةسالمدعل2دأش1فدفمل1سليندجعل2دآةهدجصحبهدأألعين.

فةسيددفة1ئيسدفملحتبم،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

فةسيددفةوزي1دفملحتبم،

مشروع قانون رقم 70.14 املتعلق بهيئة التوظيف الجماعي العقاري 
هو من بين القوانين التي تعرضها الحكومة في إطار باقة من القوانين، 
همت القطاع املالي بمكوناته الثالث. بحيث هاذ القانون يدخل في إطار 
في  النظر  بإعادة  املتعلقة  تلك  الحكومة سواء  بها  أتت  التي  القوانين 
الهيئات التي تقوم على مراقبة السوق وإعطائها أكثر استقاللية وكذلك 
الهامش ديال املراقبة أو كذلك القوانين التي أتت من أجل تنويع أدوات 

التمويل بالسوق.

فيما  توظيف  هيئات  توظيف جديدة،  هيئات  أمام  نحن  واليوم 
يتعلق بالعقار، هناك هيئة توظيف في السابق الجماعية فيما يتعلق 
برأسمال االستثمار، فيما يتعلق بالتسنيد، واليوم في العقار. الهدف 
مرة أخرى هو تمكين املستثمرين الطويل األمد من أدوات جديدة توفر 
دخال قارا وبالتالي تمكين االقتصاد الوطني من االدخار الطويل األمد 

ومن السيولة في االقتصاد هاذي األولى؛

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  والسيما  املقاوالت  تمكين  الثانية 
عوض أن تقوم باقتناء العقارات من أجل أن تقوم باإلنتاج وأن تقوم 
بالحركية االقتصادية، وهذا عبء على أصولها أن تلجأ إلى الكراء عوض 
االقتناء، وبالتالي أن تهتم أساسا بالدورة اإلنتاجية وبالتركيز على أدوات 
اإلنتاج عوض أن تذهب إلى اقتناء العقارات، وبالتالي توفير سوق مهم 

من كراء العقارات في هاذ..؛
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الثالثة هو أن هذا السوق سيكون سوقا منظما، بحيث هاذ هيئات 

التوظيف الجماعي هي هيئات مقننة تحصل على اعتماد وفق دفاتر 

التحمالت، وفق نظام داخلي، وفق نظام التسيير اللي فيه من جهة 

الحماية ديال االدخار الطويل األمد، التعبئة ديال االدخار ديال طويل 

األمد بطريقة مهنية، وكذلك الضمان ديال الحقوق ديال املستثمرين، 

مما سيشجعهم على الذهاب نحو هذا السوق.

االقتصاد  تمويل  أبواب  باب جديدة من  املحصلة، هذه  في  إذن 

الوطني، تنويع أدوات تمويله وكذلك حماية املستثمرين واملقاوالت. إذن 

السيد الرئيس، هذه بتلخيص شديد مقتضيات مشروع القانون رقم 

70.14 املتعلق بهيئة التوظيف الجماعي العقاري.

بطبيعة الحال ال تفوتني الفرصة ألشكر السيد رئيس لجنة املالية 

على  واملحترمات  املحترمين  والنائبات  النواب  والسادة  والسيدات 

مساهمتهم البناءة في نقاش هاذ املشروع القانون وكذلك على التفاعل 

الذي كان إبان طرح التعديالت كعادتهم، شكرا لكم السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

النائب  للسيد  والكلمة  املناقشة  باب  وأفتح  التقرير  وزع  شكرا، 

املحترم ال�ضي العبودي تفضل.. وزع التقرير، قلت وزع التقرير.. ال�ضي 

العبودي، واش طالب الكلمة؟ وزع التقرير، واش طالب الكلمة؟ يا هللا 

نمر اآلن إلى عملية التصويت.

تقدم فريق األصالة واملعاصرة بتعديل يهم عنوان املشروع، الكلمة 

ألحد مقدمي هذا التعديل.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

هاذ التعديالت اللي تقدمنا بهم كما سيالحظ السيدات والسادة 

النواب املحترمين، السيد الرئيس، ال تمس النص في جوهره، وإنما هي 

تعديالت تكميلية من أجل إيضاح بعض النقط. وأول هذه التعديالت، 

بعنوان املشروع، عنوان املشروع..  يتعلق  به  التعديل تقدمنا  واحد 

والعقاري«  الجماعي  التوظيف  بهيئة  »يتعلق  يقول  الحالي  العنوان 
حنا قلنا »العقاري واملنهي«، حتى ال يقع واحد التحويل ديال القانون 

عن مسلكه ويصير إلى سكن أو إنشاء مساكن أخرى، كما سبق لينا 

ووضحناه للسيد الوزير وأظن على أن هاذ التوضيح هذا راه فيه واحد 

الفائدة، وشكرا لكم السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة بشأن هذا التعديل.

فملمتدبدةدىدجزي1د فةوزي1د فةسيددإ ريسدفمزنيدفإل ري�سي،د
فالقتصا دجفملاةيلدفملكلفدبامليزفنيل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

بطبيعة الحال هو إعادة النظر في العنوان معناه إعادة النظر في 
النص بأكمله، ألن هاذ الهيئات ديال التوظيف الجماعي هي مفتوحة 
على العقارات بجميع أنواعها، بطبيعة الحال ليس املقصود هو السكن، 
األسا�ضي هو املنهي، ولكن إغالق الباب على السكن هو تضييق في النص، 
يعني مثال نعطيك مثال ديال اإلقامات الجامعية أو اإلقامات السياحية، 
هذه إقامات سكنية، ما املانع، وبالتالي إعادة النظر في العنوان هو 
إعادة النظر في النص بأكمله وهو فيه تضييق ملجال تدخل النص لهذه 

االعتبارات فهذا التعديل غير مقبول.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، الكلمة ألحد مؤيدي. أعرض هذا 
التعديل للتصويت.. أنا جاءتني إشارة من فريقكم باش نذوز..

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

في الحقيقة هاذ ال�ضي اللي قلتي السيد الوزير راه هو مناش خفنا، 
هو أنه هاذ واحد يتعلق بإيجاد العقار بالكراء لفائدة املهنيين غدا لقاوه 
صار شيئا آخر، ولهذا ندافع، اللي بغى يدير شركة العقارات السكنية 
 c’est.une.filiale.très راه عندنا املجال مفتوح السيد الوزير هذا راها

..pointu.très.spécifique

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 17؛

املعارضون: 67؛

املمتنعون: 35.

أعرض عنوان املشروع للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 104؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 17.

املادة األولى ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

هذا كذلك السيد الرئيس، إضافة واحد الفقرة في املادة األولى تقول 
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»يحدد الغرض الرئي�ضي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء 
أو اقتناء عقارات موجهة لتلبية حاجيات املهنيين، حصرا بغرض كرائها 
إلى آخره...« للتأكيد على أن الغرض األسا�ضي هو توفير عقارات مهنية 

كما قلنا في العنوان كما أشرنا إليه في العنوان، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة.

فملمتدبدةدىدجزي1د فةوزي1د فةسيددإ ريسدفمزنيدفإل ري�سي،د
فالقتصا دجفملاةيلدفملكلفدبامليزفنيل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

هو نفس التعديل، يعني مرتبط بالتعديل الذي سبق في العنوان 
ولالعتبارات السابقة فهذا التعديل غير مقبول.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 35؛

املعارضون: 104؛

املمتنعون: ال أحد.

عاود نقول التعديل دوزناه، نتكلم عن التعديل الذي ورد من..، 
اإلخوان تبعوا معايا عفاكم.

أعرض التعديل الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة بخصوص 
املادة األولى:

املوافقون: 35؛

املعارضون: 84؛

املمتنعون: 20.

البرملانيات  شبكة  من  بوفد  نرحب  النواب،  والسادة  السيدات 
العربيات، فمرحبا بكم، مرحبا بالبرملانيات بشبكة البرملانيات العرب 

بالبرملان املغربي.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 104؛

املعارضون: 15؛

املمتنعون: 17.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 24 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
السيد النائب، الفريق يسحب التعديل 24.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

تعديل ورد على املادة، تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة يرمي 
إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم 29 مكررة، تفضل السيد النائب، راه 
صعيب تحيد العدالة والتنمية من فمك، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، 

تفضل السيد النائب.
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فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

النواب  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  التعديل  هاذ  ..قلنا 
الوزراء، قلنا إضافة مادة جديدة في حالة لجوء  املحترمين، السادة 
هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى اقتراض، يجب تقييم أصولها 
تقييم  للقروض، كما يجب  عند إصدارها لسندات وعند تسديدها 
أصول الهيئة في حالة تقليص رأسمالها أو الزيادة فيه، ملاذا؟ قلنا ألن 
تغيير رأسمال الهيئة أو حجم مديونيتها له انعكاس مباشر على مجموع 
قيمة أصول الهيئة، لذلك يجب تقييم هذه األصول طبقا ملا هو معمول 

به على الصعيد الدولي، وشكرا.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

فملمتدبدةدىدجزي1د فةوزي1د فةسيددإ ريسدفمزنيدفإل ري�سي،د
فالقتصا دجفملاةيلدفملكلفدبامليزفنيل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

غير الهيئة ديال التوظيف الجماعي هي ملزمة بمقت�ضى املادة 29 من 
مشروع القانون بالقيام بتقييم أصولها، بتقييم دوري والقانون يقول 
على األقل مرتين في السنة على األقل مرتين في السنة. إذن التقييم 
الدوري موجود، على األقل مرتين في السنة، يعني هناك إلزام بالحد 

األدنى؛

املسألة الثانية أن هذه الشركات هي بمقت�ضى القانون هي شركات 
رأسمالها متغير، معناه إذا ألزمناها بالتقييم كلما تغير رأسمالها، هاذ 
األمر ديال التقييم هي عملية مكلفة وباهظة، ولهذه االعتبارات فهذا 

التعديل غير مقبول.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين، الكلمة ألحد املؤيدين للتعديل.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

مع كامل احترامي للموقف ديالكم، كون هذا التقييم باهض أو 
مكلف، هذا ال يعني أننا في حالة تغيير فهاذ املحفظة أننا نقومو بواحد 
التقييم جديد، لكي يكون املعنيين باألمر على اطالع بواقع األمر، ما�ضي 
ألنه مكلفة ألنه حنا غادي نمنعو الناس باش يقوموا بهذا، إذا كان �ضي 

واجب يكون، هذا هو املوقف ديالنا مع األسف.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28؛

املعارضون: 60؛

املمتنعون: 21.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

مادة  إضافة  إلى  يرمي  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  تعديل  ورد 
جديدة تحمل رقم 36 مكررة، تفضل السيد النائب.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

وهذا كذلك هاذ التعديل حتى هو السيد الرئيس، نظن على أنه من 
األهمية بمكان، قلنا يجب على شركة التسيير اكتتاب عقد تأمين ضد 
املخاطر املهنية واملدنية املحتملة وخاصة تلك املتعلقة باإلهمال املنهي، 
ألن التأمين ضروري لكون رأسمال شركة غير كافي ملواجهة جميع املخاطر 

التي قد تصاحب تسيير الشركة لهيئة التوظيف الجماعي العقاري.

ومن جانب آخر إذا كان املقيمون ملزمون باكتتاب التأمين، فلماذا 
ال تلزم شركة التدبير كذلك أيضا بهذا التأمين هذا؟ هذا تأمين كما قلنا 
هذا الصباح السيد الوزير، التوجه العام لكثير من الوظائف وكثير 
من املهن، غادي لهاذ التأمين على املسؤولية املدنية املهنية ألنه تقع 
أخطاء وتقع اختالالت وتقع مسائل كثيرة واملسؤولون عنها غير قادرون 
على أداء ما يستوجبه ذلك، فشركة التأمين هي الوحيدة القادرة على 

مواجهة هذا النوع من املشاكل.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة للحكومة.

فملمتدبدةدىدجزي1د فةوزي1د فةسيددإ ريسدفمزنيدفإل ري�سي،د
فالقتصا دجفملاةيلدفملكلفدبامليزفنيل:

شك1فدفةسيددفة1ئيس،

هو أوال فرض التأمين على شركات التدبير، نحن نتحدث عن شركة 
بأن هذا  قلنا  العقاري، وسبق  الجماعي  التوظيف  في هيئات  التدبير 
القانون هو فقط قانون يحدث هيئات توظيف جديدة على غرار ما هو 
معمول به سابقا في ميدان التسنيد، في ميدان رأسمال االستثمار، في 
ميدان رأسمال املخاطر. ونفس اإلطار القانوني املنظم ملا سبق هو اإلطار 
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القانوني املنظم ملا هو اليوم مطروح، هذا من جهة؛

ثانيا: على املستوى الدولي هذا التأمين غير متوفر؛

ثالثا: املقارنة بين املقيم العقاري وشركة التدبير ال يمكن لها تستقيل 
ألنه املقيم العقاري هذا شخص ذاتي، شركة التدبير هذه شركة؛

رابعا: هاذ شركة التدبير بمقت�ضى القانون مفروض عليها مجموعة 
من القواعد االحترازية، من قال أن الرأسمال غير كافي مفروض عليها 
عليها  مفروض  داخلي،  قانون  عليها  مفروض  االحترازية،  القواعد 
املقاوالت،  وتحمي  املستثمرين  تحمي  التي  االلتزامات  من  مجموعة 
وهذيك هي الضمانات الحقيقية، أما أن نحدث تأمينا جديدا ألننا نريد 

أن نؤمن كل �ضيء، فالتعديل غير مقبول.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين؟ الكلمة ألحد املؤيدين.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

نتمنى أن يكون هاذ ال�ضي اللي قال السيد الوزير صحيح في املستقبل 
وراه املستقبل كشاف على أن..

السيد رئيس الجلسة:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 21؛

املعارضون: 60؛

املمتنعون: 21.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض التعديل، ورد تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى 
إضافة مادة جديدة تحمل رقم 54 مكررة.

فةمائبدفةسيددنحلددفملهديدفةكنسو�سي:

كنسحبوه السيد الرئيس.

فةسيددرئيسدفاجلسل:

الفريق املحترم يسحب التعديل، سحب التعديل.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 81 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 83 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

مادة  إضافة  إلى  يرمي  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  تعديل  ورد 

جديدة رقم 85 مكررة.. سحب.

أعرض املادة 86 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 90 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 98 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 99 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 81؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 21.

يتعلق  2 .1جد رقم  القانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صا ق 

بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وبذلك نكون قد أتينا على إنهاء أشغال هذه الجلسة التشريعية.
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نحض1دفاجلسلدفةثانيلدبعددفةثالثلائل

فةتاريخ: األربعاء فاتح جمادى األولى 1437) 10 فبراير 2016(.

فة1ئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

فةتوقيت: سبعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة السابعة مساء 
وثمان دقائق.

التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  اختتام  فمعلال:  أدجلد
الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة )أكتوبر 2015(.

فةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفب،درئيسد
فاجلسل:

بسمدهللادفة1حلندفة1حيم.

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

أتقاسم  أن  أريد  الختامية،  الجلسة  نديرو  ما  قبل  سمحتم  إذا 
معكم واحد األمر كنتكلمو عليه ولكن عمرنا ما شفناه، وملا كنعملو 
جلسة لتقديم املشروع ما كيكونوش السيدات والسادة النواب كلهم 
حاضرين، ما كتاحش لهم فرصة. إذن البرملان اإللكتروني اللي تقدمنا 
فيه كثيرا جدا واللي عرفوا األخوات واإلخوان مضمون ديال البرملان 
اإللكتروني وكيفية االستعمال ديالو إلى غير ذلك، واللي هو أصبح جاهزا 

واللي غيدخل حيز التطبيق في األيام القليلة املقبلة.

إذن املحتوى، السيد الوزير قبيال كيطرح السؤال واش يمكن نديرو 
العروض في الشاشة، فعال كنديرو العروض في الشاشة، ماعندناش 
هاد  ليها  يمكن  باش  هذا  من  أكبر  شاشات  نديرو  وغادي  مشكل، 
والسادة  السيدات  يعرفو  باش  مباشرة،  تكتب  تبدا  كلها  التعديالت 
النواب عالش كيصوتوا. كذلك ملا كيكون عرض من العروض ذات 
األهمية كتكون فيها معطيات إلى غير ذلك باش ما كتدوزش بواحد 
العروض مبرمجة باش يشوفوها  أنه تكون  السرعة فائقة، ضروري 

األخوات واإلخوان.

خصوصا  اإللكتروني،  البرملان  هاد  ديال  العام  السياق  إذن 
التوجيهات امللكية السامية، الرسالة امللكية التي بعث بها جاللة امللك في 
الندوة الدولية املنعقدة بمناسبة االحتفاء بالذكرى 50 إلحداث البرملان 
املغربي، حيث قال جاللته: » ال يخفى عليكم أن برملانا بهذه املواصفات، 
مدعو ألن يعمل على تحديث أساليب وطرق عمله ليكون أكثر فاعلية في 
تنظيمه، وأكثر نجاعة في القيام بمهامه التشريعية والرقابية في مجال 
تقييم السياسات العمومية«. إذن التشخيص العام اللي كان عندنا 
في مجلس النواب إلى حدود منتصف الوالية التشريعية، كان هناك 
استعمال مفرط للورق في العمل التشريعي. كنطبعو حوالي 450 نسخة 

من كل تقرير ديال تقارير اللجن التي كانت توزع.

نموذج بسيط، قانون املالية يستهلك 1.500.000 ورقة. هاد السنة 
تقلصت ل 400.000 ورقة. هبطنا من 1.500.000 ورقة. ل 400.000 
على أساس أنه هاد الورق كلو باش نحيدوه، يعني أطنان ديال األوراق 
التي تستعمل. اآلن ديك اللوحة اإللكترونية كتسهل، غير في اللوحة 
اإللكترونية بعدا راه أول واحد اللي كيدخل ليها بانتظام هو املقرئ أبو 
زيد هو اللي مصنف رقم 1...، ألنه كنعرفو كنتبعو شكون اللي كيدخل 
فهذاك اللي كيتبع...، املهم ما نقلبوش على األعذار. نفس البرمجية اللي 
عندك عند ال�ضي املقرئ، نفسها وهللا ما كاين الفرق، وهللا ديالو ما 

أحسن من ديالك، اقسم يمينا.

إذن نفس العمل بالنسبة لطباعة مشاريع القوانين واملقترحات ملا 
كنتوصلو بها، كنطبعو نفس العدد يعني 400 ديال السيدات والسادة 

النواب، +395 بعض...، فبالتالي يستهلك الورق بكثرة.

أرشيف املجلس كلكم كتعرفوا بأن أرشيف املجلس منذ عام 1963 
وهو متواجد فواحد املكان كانوا فيه الفيران، كان التراب، الوسخ يعني 
الذاكرة ديال املجلس كانت كاملة ضاعت، بحيث تطلب واحد العمل 

جبار باش نقيوه.

ثانيا، اآلن هو في طور digitalisation يعني scan كنسكانيوه وغادي 
يكون هاد ال�ضي كل�ضي موجود في Data.Center، Data.Centerمشكور 
املجلس، املكتب السابق والسيد الرئيس ال�ضي كريم غالب اللي كان هو 
 les عندنا واحدة من أحسن Data Center بدا هاد العمل على مستوى

Data Center املوجودة في املغرب.

كنا  كانوا،  اللي  البرمجيات  تغيرت.  كذلك  اإللكترونية  البوابة 
 les.applications.softwareكنشتغلوا بهم محدودين. البرمجيات يعني
ال�ضي صغيور وديال  بداك  كانوا خاصين غير   les. programmes وال
اإلدارة ومتقطعين. تقادم الشبكة املعلوماتية، عدم وجود مركز آمن 
لحفظ البيانات، مشاكل في الكهرباء، التكييف، شروط السالمة إلى غير 
ذلك، ضعف األمن املعلوماتي، كان ممكن أي واحد يجي يدير لينا الطاك 
على siteويخرج لك �ضي عجب ديال املؤسسة من كبار املؤسسات ديال 
الدولة، ويخرج لك �ضي عجب في site le إلكترونيك، وبالتالي هذا السياق 
كله دفعنا، كان السياق اللي دفعنا باش نشتغلو مع بطبيعة الحال باش 
نديرو التغيير، وكان هناك انخراط جماعي للسيدات والسادة النواب 
مشكورين، واإلدارة كذلك كانت انخرطت من أجل اشتغال على البرملان 
اإللكتروني، املهم الرؤية االستراتيجية ماكاين الش نتكلم عليها، ندوز 

مباشرة.

 ،materiél اإلنجاز اآلن البنية التحتية املعلوماتية، كل �ضي ما هو
تأهيل   ،  Data centerالدولية املعايير  حسب  للبيانات  مركز  إنجاز 
وتحديث الشبكة املعلوماتية، توفير التجهيزات املعلوماتية الضرورية 
لفائدة الفرق النيابية واللجن وباقي هيئات املجلس، توفير الحواسيب 
 les الخادمة الضرورية، تعزيز أمن األنظمة املعلوماتية، بحيث عملنا
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النهار اللي طلقنا البوابة اإللكترونية الجديدة تعرضت في   attaques
نفس اليوم من عند les hakers بحيث توصلت ما يفوق على 1جيكا 
200 ميكا 1، 2 ديال الهجوم باش يهبطوها في نفس اليوم، غريب داك 
ال�ضي ديال دوك les hakers ، التدبير اإللكتروني الوثائق والسعي نحو 
إلغاء االستعمال الورقي بصفة نهائية، أنا عطيتكم نموذج ديال القانون 
املالي مليون و500 ألف ورقة اللي كنستعملو، هاد العام استهملنا 400 

ألف، العام جاي غادي نستعملوا أقل أو نزولوهم.

النقطة الثانية سنويا املجلس يتلقى مجموعة كبيرة من الوثائق من 
الحكومة، خاصة في قانون املالية، املعطيات بوفرة كبيرة جدا، شحال 
كنستغلو فيها، ال أعلم ملي كيفوت القانون املالي تضيع، ماكيبقاش 
عندنا حنا في األرشيف، اآلن الحكومة مطالبة بعدم طبع وال وثيقة وحدة 
كيعطونا ذاك ال�ضي إلكترونيا وسيخزن في هاد Data center اللي بقى 
االستعمال حتى األجيال املقبلة، حنا بصدد تقييم السياسات العمومية 
مشكورين  اللجنة  اإلخوان  األخوات  نموذج  معلومة  �ضي  كنبغيو 
 Perg مثال Pager كيشتغلوا على تقييم السياسات العمومية، مشاوا
95بدا، ماعندناش الذاكرة خصنا كنطلبوها من الحكومة باش تعطينا 
واش غادي يعطونا داك ال�ضي فعال اللي كان في 95 وال غادي يعطوها 
لنا محينة، هللا أعلم، بحيث هنا ملا كانخليو الوثائق وكنخليوا هديك 
 ،accessible.le.publicاملعطبات االلي كتجي وكتولي ملك وهي عمومية و
وبالتالي ضروري أنها تكون مخزنة في مكان مضبوط وصالحة لالستعمال 

في أي وقت، إذن اإلنجازات بهذا بالنسبة للبينية التحتية.

النسخة  التطبيقات،كاين  يعني   les. applications بالنسبة 
اإللكترونية الجديدة، البوابة اإللكترونية ملجلس النواب بأربع لغات أكثر 
تفاعلية مع توفير فضاءات خاصة لكل نائب ونائبة، وفضاءات لكل هيئة 
من هيئات املجلس، اللجان إلى غير ذلك، دابا غير غيتم الربط بيناتهم 
 la communication ألنهم عملناهم بشكل مفصل ودابا اآلن غادي تولي
.des باش يدوزو ما بين جميع الفضاءات، كاين تطبيق  passerelles
معلوماتي خاص بالوظائف الدستورية للبرملان، األسئلة الشفوية اآلن 
والحكومة مشكورة كذلك انخرطت في العمل ودابا عندنا صفر ورق 
من األسئلة، غادي يكون في التشريع وغادي يكون في الرقابة، وغادي 
يكون في تقييم السياسات العمومية، كاين برنامج ديال لتدبير التعهدات 
والتزامات الحكومة، بحيث أن الوزير اآلن ما يمكن لوش يجي ويقول لي 
بغى ويم�ضي فحالو، اآلن كناخذو اإللتزامات وكنوزعوها على رؤساء 
الفرق وكيحيلوها على السيدات والسادة النواب، املسطرة التشريعية 

كذلك جاهزة.

الديبلوماسية البرملانبة، في كل حدث كيوقع نتوصل بمراسالت من 
الحكومة، من وزارة الخارجية حول تطور العالقات مع بلد ما أو إلى 
غير ذلك، ولكن غير كتفوت هديك اللحظة دوك الوثائق ما كيبقاوش، 
 traçabilité بحيث العالقات ديالنا مع أي دولة دولة ما كتبقاش عندها
la ما كيبقاش عندنا التراكم. اآلن هاد ال�ضي كل �ضي غيتجمع وغادي 

يكون رهن إشارة السيدات والسادة النواب، ال فيما يتعلق بمجموعة 
مع  والعالقات  ذلك  غير  إلى  البرملانية  العالقات  الشعب،  الصداقة، 

الدول، هاد ال�ضي كلو غادي يتخزن وغادي يصبح في ملك البرملان.

كاين نظام تدبير نشر الجريدة الرسمية ملجلس النواب، اآلن هدي 
حنا كنقومو بها راه كاينة يمكن لكم تتطلعوا عليها، جميع الجلسات 
مبرمجة ومنشورة بشكل رسمي ديال الجريدة الرسمية للبرملان، مجلس 
النواب، مجلس املستشارين، باتفاق مع الحكومة والحكومة اللي عطاتنا 
في واحد االتفاقية ملي وقعناها واللي اآلن حنا اللي كنقومو بالنشر ديال 

هاد الجريدة الرسمية.

اجتماعات املكتب اليوم السيدات والسادة رؤساء أعضاء املكتب 
ما بقاوش كيستعملوا الورق، تتم االجتماعات بشكل إلكتروني، بحيث 
اإلثنين صباحا قبل ما يجيو لالجتماع كيكونوا جميع الوثائق موضوعة 
رهن إشارة السادة أعضاء املكتب. تدبير شؤون النواب ثم تدبير املوارد 

البشرية.

األهم في هاد ال�ضي كلو اآلن حنا بصدد وصلنا %80 ديال التجربة، 
اآلن   ،la. transcription الجلسات،  األوتوماتيكي ملحاضر  االستنساخ 
إلى  الكالم ديالي  النظام كيشتغل وكيترجم  أنا كنتكلم،  هاد الجلسة 
كتابة، بحيث وصلنا ل%80، بحيث نكملوا الجلسة يمكن لك تاخد 
 les املحضر، وكيهم الجلسات العامة واللجان. اآلن عندنا أرشيف ديال
médias، ديال الكاميرا، ديال التسجيل الصوتي، التسجيل الصوتي ما 
وقع لو حتى �ضي مشكل. الكاميرات بما أننا كنا كنصوروا ب VHS ، دوك 
البانضات بالسينتة قدامو ضاعت الذاكرة املصورة ديال البرملان، ما 
لقينا ما نعملوا الغالب هللا. إذن ما يمكنش لنا نستمرو، اآلن هذا ملي 
كانوا زارونا خبراء من البرملان األملاني باش يعطيونا املساعدة، سردوا 
اللي عندكم تكملوه حنا نجيو ناخدوه  رسالة كيقول لك هاد ال�ضي 
من عندكم. هادي رسالة مكتوبة راه يمكن لكم تاخدوها وتتطلعوا 
عليها، بحيث يعترفون بالجودة ديال العمل اللي كيتقام وهنا كنتقدم 
بالشكر لألطر ديال مجلس النواب اللي منخرطين انخراط كبير جدا اللي 

كينجحوا هاد العمل.

شبكة التواصل االجتماعي، البث املباشر ديال جميع الجلسات على 
 ،You tube مشاهدة على قناة املجلس ب You.tube 79.700 ،االنترنيت
يعني هاد ال�ضي راه منقول دابا مباشرة. 37.000 مشاهدة على قناة 
املجلس ب Dailymotion بحيث Dailymotion You tube كيوصلوا 
تقريبا ...اآلن اآلن دابا يمكن لك tablette ديالك هاد ال�ضي راه منقول 
مباشر كيتبعونا حوالي 100.000 مواطن اللي كيتبعونا عبر هاد القناتين. 
القناة البرملانية كان نقاش تكلف حوالي 100 مليون حتى ل 160مليون 
درهم. 10 حتى ل 16 مليار ديال السنتيم باش يمكن لك تخلق قناة 
برملانية باإلنتاج ديالها وهذا. اآلن هاد ال�ضي كيدوز بوسائل االتصال 

الجديدة.
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 ،Watsapp في الرؤساء  الرؤساء ندوة  السادة  وأخيرا، كنا عملنا 

كنشتغلوا وكنفرقو املعلومة بيناتنا بدون الحضور الجسدي وكنتفقوا 

بدينا  الحديثة  ملا كنجيو غير كنفاليديو، يعني هذا وسائل االتصال 

كنستعملوها في جميع األمور. 19.700 متتبع على Twitter. 11.000 على 

Facebook. وكنتمناو أن هاد ال�ضي يزيد ملا تكون األمور كاملة جاهزة.

البوابة  كانت  الحال  بطبيعة  املستشارين،  مجلس  مع  التنسيق 

اإللكترونية ديال مجلس النواب هي التي تحمل اإلسم ديال البرملان. 

بدلناها قلنا ال، البرملان هو غرفتين، وبالتالي البرملان كتدخل كتلقى 

الغرفتين ومن بعد كل واحد يم�ضي مجلس النواب ومجلس املستشارين. 

وبطبيعة الحال كنسقو فمجموعة ديال األمور باش ما نطولش عليكم 

البناية، كنظن اإلخوان  تم ذاك   Parking في  املهم هو شفتو  بزاف، 

باش  ديالو،  لو مكان  كلو اآلن تصاوب  ااألرشيف  اطلعتوا  واألخوات 

يتحفظ بشكل نهائي على أساس أنه بمنظومة معلوماتية. اسمحوا لي 

 ،la charte نقول لكم مشينا ألرشيف املغرب باش ناخدو من عندهم
أول  النواب  مجلس  عندهم.  لقيناهش  ما  األرشفة  ديال  امليثاق 

مؤسسة في املغرب تضع ميثاقا لألرشيف، ودابا هم كلهم كيتسناونا 

باش ياخدوه، باش ياخذوا نموذج. مؤسسات دستورية أخرى بال ما 

نذكر سميتها اآلن بداو كيجيو كياخدوا النموذج ديال مجلس النواب 

وحنا كنوضعوه رهن إشارتهم بدون مقابل ألن هذا ملك عام، وبالتالي 

باش  مرة. حنا مستعدين  كل  الفلوس  تخسر  لها  يمكنش  ما  الدولة 

نعطيوا التجربة ديالنا وكنعطيوا حتى le logiciel إلى بغاوه، املستقبل 

 clé USB ou الحكومة ما تجيبوش لنا الوثائق صيفطوا لنا داك ال�ضي في

CD وحنا نتكلف بالباقي باش ندخلوا فهاد الثقافة ديال حذف الورق. 

األرشيف كيفما قلتو وهذا بغيت نوقف عندو مهم بزاف، اآلن من عام 

1963 األرشفة ديالو إلى يومنا هذا اللي وصلنا عدد األسئلة الشفوية 

نموذج األرشفة ديال 500.000 اللي وصلنا من اليوم إلى 97، 500.000 

دخالت، بدينا من هذا وطالعين كنديرو األرشفة digitalisation وصلنا 

500.000 اللي وصالت. يمكن ليك الدير لنا �ضي عرض، �ضي نموذج شنو 

كاين في l’écran؟

إذن أتأسف ما كيبانش مزيان، هذا هو النظام بغيتكم غير تشوفوه. 

اللي مهم الصفحة الثانية...، الصفحة الثانية كاين مجلس النواب وكاين 

مجموعة ديال امللفات، كتبدا بأرشيف مجلس النواب، وثائق مرجعية، 

قرارت املجلس الدستوري، أعضاء مجلس النواب، التشريع، مراقبة 

العمل الحكومي، تقييم السياسات العمومية، الدبلوماسية البرملانية، 

النواب،  مجلس  ملداوالت  الرسمية  الجريدة  الدستورية،  املؤسسات 

برملان الطفل، إدارة مجلس النواب، وثائق مختلفة، إصدارات مجلس 

النواب، إضافة وثائق جديدة إلى غير ذلك، هاد ال�ضي التدبير. وهذا كل 

ملف يحمل مجموعة، وتم تصنيف داك ال�ضي بشكل ...

اآلن غنمشيو مباشرة ال�ضي محب إيال ممكن طرح لنا �ضي سؤال على 

هاد ال�ضي ديال األرشيف، غادي تطرح لنا �ضي سؤال نشوفوا آش من 

نتيجة غيعطينا؟ دير لنا القضية الوطنية للصحراء. خرجت �ضي حاجة؟ 

اللي مهم هو أنه السيدات والسادة النواب يكون عندهم إمكانية البحث 

في األرشيف ديال مجلس النواب منذ عام 1963، طرح أي قضية من 

القضايا التي تمت معالجتها ال على مستوى الجلسة العامة، األسئلة، 

ملشاريع القوانين، اللجان، النائب، النائبة اللي طرح اإلشكال، اللي دار 

املداخلة ديالو كل �ضي كيخرج في ثواني معدودة، بحيث هذا غادي يغني 

العمل ديال السيادات والسادة النواب، آملين أنه مباشرة بعد االنتهاء 

من هذا العمل أنه نجهزو السيدات والسادة النواب بمجموعة من األطر 

واملوظفين اللي غيبداو يشتغلوا معاهم باش نرقاو إلى مستوى البرملانات 

املتقدمة في العالم، وهذا النموذج اآلن االشتغال اللي كنشتغلو مع 

Westminster fondation ومع البنك الدولي واالتحاد األوروبي كيطلبوا 
بأن املغرب ينقل التجربة ديالو ملجموعة من الدول العربية والدول 

اإلفريقية، والسيدات والسادة النواب كاين اللي منخرط نعم؟ الفريق 

االستقاللي؟ ال غادي يعطي كل �ضي، األول اللي غيكون عندو التاريخ... 

منظمة العمل الديمقراطي غادي نلقاو كل �ضي التاريخ، الذاكرة كلها 

الجلسة  في  التقديم  بغيت نعمل لكم هاد  أنا  نلقاوها. عالش  غادي 

العامة. ال�ضي محمد الوفا ملي كان فاملعارضة خصنا ناخدوه نشوفو 

أشنو كان كيقول وناخدوه دابا وهو فاألغلبية ونشوفو أشنو كان كيقول.

إذن إيال سمحتم عملت هاد... اسمحوا لي كان عندي نقاش مع 

بعض اإلخوان واش نعملوه في الجلسة العامة ما عندناش الحق إلى غير 

ذلك. ولكن أنا بغيت نحصن املشروع، بغين األخوات واإلخوان يكونوا 

على اطالع، غذا حنا غادي نمشيو ولكن إذا �ضي واحد جا بغا يوقف 

هاد املشروع هما غادي يتعرضوا لو، ألن هذا ملك ديال الذاكرة ديال 

املغاربة كلهم وتاريخ املغرب وديال سياسة املغرب وديال التطور اللي 

عرفتو بالدنا، وبالتالي يستحق كل االهتمام. لهذا السبب بغيت نعملو 

في الجلسة العامة باش نعطي لو واحد الصبغة الرسمية باش يمكن لنا 

نحافظو عليه وشكرا.

اسمحوا لي اخديت لكم هاد الوقت ولكن كان ضروري، خاصة 

السيد الوزير كان طرح سؤال واش ممكن في الجلسة العامة نعملو 

عروض، حنا ممكن نعملو كل �ضي السيد الوزير غير ثيقوا فينا �ضي 

شوية في البرملان وبداو تقبلوا لنا التعديالت. شكرا لكم واسمحوا لي على 

هاد التأخير.

نل1دإ 2دفاجلسلدفا تانيل.
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فةسيددفةسيددرفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفب،د
رئيسدفاجلسل:

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

فةسيدفندفةوزي1فندفملحتبنان،

فةسيدفتدجفةسا ةدفةموفبدفملحتبنون،

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

أود في نهاية هذه الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من 
الوالية التشريعية التاسعة، أن أعبر عن اعتزازي بالحصيلة االيجابية 
واملشرفة ملؤسستنا النيابية، والتي ستشكل ال محالة محطة أخرى من 
املمارسات  وتجديد  الديمقراطي،  للمشروع  خدمة  التراكم  محطات 

البرملانية، وترسيخ مكانة املؤسسة النيابية في املشهد الوطني.

لقد تميزت هذه الفترة بتفضل جاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا وأيده بافتتاح هذه الدورة، وإلقاء جاللته حفظه هللا خطابا أمام 
ممثلي األمة كانت له داللته القوية ورمزيته الكبيرة، وتضمن جملة 
من التوجيهات السديدة من أجل استكمال البناء املؤسساتي، وتأهيل 
العمل البرملاني، والرقي بأداء املؤسسة التشريعية، وتجويد املمارسات 
السياسية بما يمكن من االرتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية التي 

تعيشها بالدنا.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

كما دأبنا على ذلك في دورات أكتوبر من كل سنة تشريعية، شكلت 
دراسة ومناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2016 محطة أخرى من 
املحطات التفاعلية بين البرملان والحكومة، حيث عملنا على ممارسة 
اختصاصاتنا الدستورية بما يوطد العالقة بين السلط، ويرسخ صورة 
األوراش  وتتبع  مراقبة  على  تسهر  فعالة،  تمثيلية  كمؤسسة  البرملان 
في  ومنخرطة  مواكبة  مؤسسة  العمومية،  والسياسات  الحكومية 
الجديد  الدستوري  النص  مع  انسجاما  للمملكة  الكبرى  القضايا 

ومتطلبات املرحلة.

وما يزيد من أهمية مشروع قانون املالية لسنة 2016، أنه جاء 
في إطار مرحلة تتميز بالشروع في التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي 
لقانون املالية الجديد، والذي كان نتاج مجهودات متواصلة ملؤسستنا 
البرملانية والحكومة بهدف تأسيس مرحلة جديدة في برمجة وتدبير املالية 
والتتبع  األداء  حسن  وضمان  النجاعة،  مبادئ  وتكريس  العمومية، 

والتقييم مع األخذ بعين االعتبار البعد الجهوي.

مناقشة جادة وإسهاما  الدورة عرفت  أن هذه  بالذكر،  والجدير 
تجلى على  ما  النواب، وهو  والسادة  السيدات  كافة  لدن  متميزا من 
قانون  مشروع  على  املقدمة  التعديالت  عدد  خالل  من  الخصوص 

املالية، والتي بلغت 240 تعديال تم قبول عدد مهم منها.

وإلى جانب ذلك، وفي املجال التشريعي عرفت هذه الدورة كذلك 
تصويت املجلس على واحد وستين )61( نصا تشريعيا وهذا record ما 
عمرو ما كان، وهذا هو البرملان الذي ال يشتغل، مجلس النواب الذي ال 
يشتغل أنه صادق على 61 نصا، وانتما كتعرفوا كيفاش كتتم املصادقة 
على النصوص وكل العراك والحراك..، وبالتالي كل الذين يشككون في 
لهم  ونطلبو  اكنعذروهم  مخطئون،  فهم  والنواب  النائبات  قدرات 
السماحة، واحد وستون نصا تشريعيا موزعة كما يلي: بالنسبة ملشاريع 
قانون،  مشروع   )55( وخمسين  خمسة  على  التصويت  تم  القوانين 

ضمنها أربعة )4(مشاريع قوانين تنظيمية.

 )4  ( أربعة  على  التصويت  تم  القوانين،  مقترحات  يخص  وفيما 
مقترحات قوانين، فيما تم رفض مقترحي قانونين. واليوم عندنا املوافقة 
تقريبا حوالي ثالثين مقترح قانون اللي غادي نحاولو ندوزوهم يكونوا 

جاهزين مستقبال باتفاق مع الحكومة.

إنها حصيلة ايجابية سواء على مستوى عدد النصوص املصادق 
عليها أو طبيعتها، علما أن هذه الدورة عادة ما تهيمن على أشغالها دراسة 
ومناقشة مشروع قانون املالية السنوي. في أق�ضى الحاالت وصلنا ل 
55 نصا لكن خارج قانون املالية، يعني في الدورة ديال أبريل الربيعية، 

الدورة ديال املالية 42 هو أق�ضى عدد، اليوم 61 نص تشريعي.

مقتضيات  مع  وانسجاما  املؤس�ضي،  الورش  استكمال  إطار  وفي 
الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الوالية التشريعية كآخر 
أجل لعرض القوانين التنظيمية على البرملان قصد املصادقة عليها، أود 
أن أنوه بمصادقة املجلس على مجموعة مهمة من القوانين التنظيمية 
التي تهم النظام األسا�ضي للقضاة، واملجلس األعلى للسلطة القضائية، 
السلطات  الى  العرائض  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفيات  وشروط 

العمومية.

وفي هذا السياق، نسجل بكل اعتزاز مصادقة مجلسنا النيابي على 
مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة 
الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، باعتباره أحد اآلليات 

الجديدة لتفعيل الديمقراطية املواطنة والتشاركية.

وفيما يخص االختصاص الرقابي للمجلس، وتفعيال للمكتسبات 
الدستورية التي وسعت من آليات املراقبة، شهدت هذه الدورة مبادرات 
جادة وأنشطة نيابية مكثفة، ترجمت في عمقها وعينا الجماعي بأهمية 
الجيدة،  والحكامة  املشاركة  قيم  ترسيخ  في  األصيلة  الوظيفة  هذه 
وكذا ربط املسؤولية باملحاسبة باعتبارها إحدى الدعامات األساسية 

لنظامنا الدستوري.

وفي هذا اإلطار، حرص املجلس على توظيف عدد من آليات املراقبة 
في جو يسوده حوار هادئ وبناء، وتقدير املسؤولية مع تغليب املصلحة 
رئيس  ألجوبة  املخصصة  الجلسات  مستوى  وعلى  وهكذا،  الوطنية. 
السياسة  مجال  في  النواب  والسادة  السيدات  أسئلة  على  الحكومة 
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العامة، عقد املجلس عدة جلسات خصصت ملناقشة مجموعة من 
املواضيع ذات الصدارة على املستوى الوطني.

كما تم عقد 16 جلسة لألسئلة الشفوية تمت خالله اإلجابة عن 
356 سؤاال من ضمنها 42 سؤاال آنيا.

وعلى صعيد األسئلة الكتابية تم طرح 1696 سؤاال كتابيا، وأجابت 
الحكومة على 1829 ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خالل دورات 

سابقة.

تتبع  وبهدف  الدائمة،  النيابية  باللجان  املنوطة  املهام  إطار  وفي 
بعض امللفات التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من املجتمع املغربي، 
حول  مهمة  تقارير  إعداد  العمومية  املالية  مراقبة  لجنة  استكملت 

منظومة املقاصة، وإستراتيجية املغرب الرقمي 2013.

وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد عزم املجلس على برمجة مناقشة هذه 
التقارير على مستوى الجلسة العامة خالل الدورة املقبلة بما يمكن من 

إغناء الحوار وإثراء النقاش حول هذه املواضيع الهامة.

كما شهدت هذه الدورة في إطار تطبيق املادة 102 من الدستور، 
قيام عدد من اللجان النيابية باستدعاء الوزراء واملسؤولين املعنيين 
لتدارس عدد من املواضيع وامللفات التي تحظى باهتمام الشعب املغربي، 

وتتطلب تقديم أجوبة مالئمة حول قضاياه وانشغاالته وتطلعاته.

باملهام االستطالعية،  القيام  الداخلي بشأن  إلى نظامنا  واستنادا 
تابعنا خالل هذه الفترة الزمنية من عمر هذه السنة التشريعية القيام 

بعدد من املهام االستطالعية املؤقتة.

السياسات  تقييم  في  للبرملان  الجديد  الدور  تفعيل  إطار  وفي 
العمومية، واستنادا ملقتضيات النظام الداخلي، حدد مكتب املجلس 
خالل هذه الدورة موضوع التنمية القروية كمحور لهذا التقييم. كما تم 
تشكيل لجنة موضوعاتية بهدف التحضير لهذه املهمة من خالل جمع 
ودراسة وتحليل كافة املعطيات املتعلقة باملوضوع، انسجاما مع املعايير 
الدولية املعمول بها في مجال التقييم، واستنادا إلى بعض املمارسات 

الدولية الفضلى والناجحة في هذا الشأن.

ونحن نتوخى من هذا العمل التأسي�ضي في تاريخ مؤسستنا البرملانية 
توفير األدوات العملية الكفيلة بإنجاح هذا الورش من خالل إعداد 
دليل برملاني لتقييم السياسات العمومية، سيشكل مرجعا لنا جميعا 

بشأن موضوع التقييم في أبعاده املختلفة.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، أنه من املنتظر تقديم تقرير مجموعة 
العمل املوضوعاتية حول تقييم السياسة العمومية املتعلقة بالتنمية 

القروية خالل الدورة املقبلة.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

لقد ظل حرص املجلس ثابتا في أداء الوظائف املنوطة به من خالل 

وخصوصا  الداخلي،  النظام  ومقتضيات  بالدستور  الدائم  االلتزام 
ومعارضة  أغلبية  املجلس  مكونات  كافة  لحقوق  الضامنة  األحكام 

باعتبارها مدخال أساسيا لترسيخ املمارسة الديمقراطية.

وخالل املحطة االنتخابية األخيرة التي عرفتها بالدنا، وبعد اطالع 
السيا�ضي من طرف بعض  االنتماء  تغيير  املجلس على بعض حاالت 
الدستور،  أحكام  بتفعيل  املجلس  مكتب  قام  النواب،  السادة 
ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، حيث تمت إحالة ثمان حاالت 
على املجلس الدستوري للبت فيها، من بينها خمس حاالت ثبتت في حقها 

واقعة التخلي، و ثالث حاالت لبروز حاالت الشك في شأنها.

وبعد استيفاء كافة الشروط واملساطر القانونية املعمول بها، قام 
ستة  بتجريد  الدستورية  اختصاصاته  إطار  في  الدستوري  املجلس 
أعضاء من عضوية املجلس، فيما ق�ضى بعدم تجريد عضوين اثنين 

من صفة عضويتهما النيابية.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

هذه  خالل  متواصال  اهتماما  البرملانية  للدبلوماسية  أولينا  لقد 
الدورة إلسماع صوت املغرب، والدفاع عن مصالحه الوطنية، وتكريس 

إشعاعه في مختلف املحافل الدولية والقارية والجهوية.

وفي هذا اإلطار، فإننا نعتز أيما اعتزاز بالقيمة النوعية واإلسهام 
الكبير والقوي واملنتظم للسيدات والسادة النواب، والتعبئة املتواصلة 
وروحهم الوطنية العالية في الدفاع عن املصالح العليا للوطن، وعلى 
بأقاليمنا  الذاتي  الحكم  الترابية، وشرح مقترح  رأسها قضية وحدتنا 
الجنوبية باعتباره حال واقعيا وجديا ويحظى بثقة كبيرة ومتزايدة من 

طرف األسرة الدولية.

وبنفس الروح واالعتزاز، ننوه باملجهودات الكبيرة التي عبر ويعبر 
عن  الدفاع  في  بذلك،  الفرصة  لهم  سمحت  متى  األمة،  ممثلو  عنها 
القضايا الدولية العادلة واملشروعة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية 
وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

هي إذن دينامية مهمة ومتواصلة عرفتها هذه الدورة لتوطيد عالقات 
التعاون وتقوية جسور التقارب والتواصل مع نظرائنا البرملانيين، التي 
كانت لنا فرص مهمة لاللتقاء بهم بهدف توسيع التشاور السيا�ضي، 
ذات  القضايا  مختلف  حول  والتباحث  البرملاني،  التنسيق  وتعميق 

االهتمام املشترك.

في نفس السياق، نسجل بكل ارتياح مواصلة الحضور واألداء املتميز 
ملؤسستنا النيابية في مختلف االتحادات البرملانية الدولية والجهوية 
مهمة  فرصا  لنا  وفرت  أخرى  برملانية  فضاءات  عن  والقارية، فضال 
للتعبير عن مواقف بالدنا بشأن عدد من القضايا الوطنية والدولية 

الراهنة.
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وضمن هذا الحراك الدبلوما�ضي، أود أن أشيد باملجهودات التي قام 
بها املجلس على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار البرملاني وتطوير عالقات 

التعاون الثنائي.

اتفاقية  التوقيع على  الدورة  بداية هذه  وفي هذا اإلطار، عرفت 
انضمام مجلس النواب كعضو مالحظ دائم لدى برملان أمريكا الوسطى، 
وقد أتاحت لنا هذه الخطوة املشاركة في الجلسة العامة لهذا البرملان، 
وكذا تعزيز الحضور البرملاني املغربي في فضاءات العمل البرملاني املشترك 

بأمريكا الالتينية.

دائما في إطار هذه الدينامية، شارك املجلس في قمة برملانية رفيعة 
املستوى حول التحوالت البيئية في املنطقة املتوسطية، وهو الحدث 
الذي سبق املؤتمر العالمي حول املناخ COP21 والذي عرف اسهاما 
مغربيا فعاال كان من نتائجه االتفاق على احتضان بالدنا أواخر هذه 
السنة الدورة 22 من هذا املؤتمر ذات الصيت العالمي، في إشارة لها 
فيها  انخرطت  التي  االصالحات  لعمق  عميق  وتقدير  خاصة،  رمزية 
بالدنا والسيما في بعده املتعلق بحماية البيئة وتشجيع انتاج واستهالك 

الطاقات النظيفة.

أن  الصدد،  هذا  في  والسادة،  السيدات  حضرات  لي  واسمحوا 
أشيد عاليا بأداء السيدات والسادة النواب ومختلف الشعب الوطنية 
في كافة املنظمات البرملانية، على العمل الدؤوب دفاعا عن املصالح 
العليا لبالدنا، سواء في الفضاءات العربية أو اإلسالمية أو اإلفريقية 
أو املتوسطية، وكذا في عالقاتنا مع االتحاد األوربي من خالل اللجنة 
البرملانية املشتركة مع البرملان األوربي، وكذا الجمعية البرملانية ملجلس 

أوربا.

كما أود أن أنوه بالشراكة النوعية التي تربطنا مع عدد من شركائنا 
الدوليين، وأخص بالذكر االتحاد األوربي من خالل مشروع التعاون 
ومؤسسة  الدولي،  البنك  وكذا  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  مع 
Westminster fondation على مواكبتهم املستمرة لعدد من األوراش 
التي فتحها املجلس لتقوية آدائه البرملاني، وكذا التنظيم املشترك لعدد 
من اللقاءات الدراسية والندوات التكوينية التي استفاد منها السيدات 
والسادة النواب، وبعض األطر اإلدارية للمجلس، وذلك ما يستحق من 

جانبنا كل التقدير والتثمين.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

تفعيال لورش البرملان االلكتروني الذي انخرط فيه املجلس بشكل 
قوي وفعال باعتباره أحد الدعامات األساسية للعمل البرملاني، قمنا 
خالل هذه الدورة بإنجاز عدد من املشاريع واألوراش املهمة، ضمنها 
مشروع التدبير اإللكتروني للوثائق واملساطر ورقمنة أرشيف مجلس 
الخاصة برقمنة أرشيف مجلس  املرحلة األولى  إنجاز  تم  إذ  النواب، 
وكذا   ،1997 سنة  منذ  والكتابية  الشفهية  األسئلة  النواب، السيما 
رقمنة الجريدة الرسمية ملداوالت مجلس النواب ابتداء من سنة 1956 

التي عرفت فيها بالدنا تجربة املجلس الوطني االستشاري إلى غاية الوالية 
التشريعية الحالية.

كما تم في إطار هذا املشروع، رقمنة املساطر والعمليات املرتبطة 
في  وذلك  الورق،  من  التقليص  بهدف  والكتابية  الشفهية  باألسئلة 
مختلف مراحل السؤال بدء من وضعه من طرف السيدات والسادة 

النواب وانتهاء بجواب الحكومة عليه.

نظام  املشروع  من  األول  الجزء  إنجاز  تم  ذلك،  مع  وباملوازاة 
االستنساخ األوتوماتيكي ملحاضر الجلسات العمومية.

بإيجاب تحديث  البنية املعلوماتية، نسجل  وعلى صعيد تحديث 
الحالية  حاجياته  مع  يتالءم  بما  للمجلس  املعلــــوماتية  الشبكة 
بنية معلوماتية صلبة ذات سعة عالية، تسمح  واملستقبلية، وتوفير 
بالتبادل السريع للمعلومات حسب املعايير الدولية املتعارف عليها في 

هذا املجال.

وقد تم االنتهاء من الجزء األول من مشروع تأمين النظام املعلوماتي 
للمجلس، بما يسمح بحفظ الوثائق اإللكترونية املهمة من التحريف 
أو التسريب وحماية تطبيقات األنترنيت والحواسيب الخادمة وقواعد 
املعطيات، مع اإلشارة إلى أنه سيتم في القريب العاجل تعميم »ميثاق 
األمن املعلوماتي« على جميع مستعملي املنظومة املعلوماتية باملجلس، 
أمن  ضمان  في  تساهم  وخطوات  مساطر  اتباع  بأهمية  وتحسيسهم 

املعلومات املتداولة باملجلس.

الذاكرة  صيانة  في  املجلس  بها  يقوم  التي  املجهودات  نطاق  وفي 
البرملانية، تم إعداد دراسة حول الوضع الراهن لألرشيف، والوقوف 
على الحلول املمكنة، وكذا تحديد أدوات تدبير األرشيف التي تحتوي 
على ميثاق تدبير األرشيف، ودليل املساطر، ونظام التصنيف، والجدول 
الزمني للحفظ، قبل أن يتم الشروع في إصالح الفضاء الخاص بحفظ 
لحفظ  الضرورية  والتجهيزات  املالئمة  بالرفوف  وتجهيزه  األرشيف، 
األرشيف وفقا للمعايير الدولية املعمول بها. واستكماال لهذا الورش، 
املتعلقة  الثانية  املرحلة  أشغال  في  الدورة  هذه  خالل  أيضا  شرعنا 

بمعالجة وتنظيم أرشيف املجلس.

حض1فتدفةسيدفتدجفةسا ة،

انطالقا من قناعتنا الراسخة أن العمل البرملاني ال يقت�ضي منا التركيز 
فقط على اختصاصاتنا الدستورية، بل ينبغي أن ينصب كذلك على 
الوسائل واآلليـات الكفيلة ببلورة هذه االختصاصات، وضمان جودتها 
مراجعة  ورش  فتح  على  الزمنية  الفترة  هذه  عملنا خالل  ونجاعتها، 
النظام الداخلي للمجلس من أجل مواصلة تطوير مؤسستنا البرملانية، 
وتأهيل وظيفتها والرفع من فعاليتها والسمو بأدائها التشريعي والرقابي، 
وتقييم السياسات العمومية، والنشاط الدبلوما�ضي، وتفعيل عدد من 
املساطر املرتبطة بمشروع البرملان اإللكتروني في مجال تدبير األسئلة، 
الوثائق  وتداول  املجلس،  أجهزة  بين  والعالقة  التشريعي،  والعمل 
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والنصوص وتعميمها على صعيد املؤسسة، وذلك استنادا للتوجيهات 
امللكية السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا التي عبر عنها في 
مناسبات متعددة عند افتتاح البرملان في دوراته األولى، وكذا املقتضيات 
االشكاليات  مختلف  استحضار  وكذا  الشأن،  هذا  في  الدستورية 
القانونية التي عرفتها املمارسة البرملانية في الفترة األخيرة، واجتهادات 
القضاء الدستوري، مع استحضار التجارب واملمارسات الفضلى على 
املستوى الدولي، وخصوصا القريبة من نظامنا الدستوري، وقواعدنا 

البرملانية والسياسية.

وقد سعينا إلى تدبير هذا الورش بطريقة تشاورية وتشاركية، من 
كما  النيابية.  واملجموعة  الفرق  كافة  مقترحات  على  االنفتاح  خالل 
نظمنا مع مجلس املستشارين يوما دراسيا ساهم في إثراء محاور هذا 

الورش االصالحي.

وما من شك أن تنظيم يوم دار�ضي حول مراجعة النظام الداخلي 
بكيفية مشتركة بين مجل�ضي البرملان، والذي كان أحد ثمرات التدبير 
هذا  أهمية  بامللموس  يترجم  البرملانية،  امللفات  من  لعدد  املشترك 
للعالقة  رسمناه  الذي  الرحب  واألفق  املتزايدة،  ووتيرته  التنسيق، 
التي جسدناها في مختلف املجاالت  بين املجلسين، و هي املجهودات 
وأرشيف  اإللكتروني  والبرملان  والدبلوماسية،  والرقابية  التشريعية 
التي ستضفي على  املبادرات املهمة،  البرملانية، وغيرها من  مؤسستنا 

مؤسستنا البرملانية مزيدا من الحضور واإلشعاع.

حض1فدتدفةسيدفتدجفةسا ة،

ال يسعني في ختام هذه الكلمة، إال أن أوجه خالص شكري وامتناني 
إلى كل اإلرادات الطيبة التي ساهمت في إنجاح أشغال هذه الدورة، 
وإثراء رصيدها وتوطيد دعائمها وأفقها، وأخص بالذكر السيد رئيس 
السيد  وضمنهم  الوزراء،  والسادة  السيدات  وكافة  املحترم  الحكومة 
الوزير املكلف الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الذي 
أوجه له شكري الخاص، كذلك السيد الوزير املكلف بالشؤون العامة 
والسيد الوزير املنتدب في املالية اللي حضروا معنا، وكنشكروهم على 
الحضور ديالهم وهاد الحضور القوي للحكومة معنا في هاد الجلسة 

الختامية الكبيرة جدا، شكرا للحكومة.

إذن أوجه له شكري الخاص، فضال عن رؤساء املؤسسات والهيئات 
الواردة في الدستور الذين ساهموا معنا في هذه الدينامية التي شهدها 

املجلس طيلة أربعة أشهر من العمل املتواصل والدؤوب.

كما أود أن أحيي بحرارة كافة السيدات والسادة النواب، والسيدات 
والسادة أعضاء املكتب، والسيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة 
روحهم  على  الدائمة  اللجان  رؤساء  والسادة  والسيدات  النيابية، 
والتي  عليها  أبانوا  التي  الكبيرة  واملسؤولية  الثابت  والتزامهم  الوثابة، 

شكلت دعامة أساسية إلنجاح هذه الدورة.

والشكر موصول إلدارة املجلس بكل مكوناتها على تعبئتها املتواصلة، 

ومواكبتها املستمرة لكافة أجهزة املجلس قصد ممارسة اختصاصاتها 
الدستورية في أحسن الظروف.

املرئية  بأنواعها  اإلعالمية  املنابر  أيضا ألحيي كذلك  مناسبة  وهي 
واملكتوبة واملسموعة واإللكترونية على تغطيتها وتتبعها ألشغال املجلس 

طيلة هذه الدورة.

وأن كل االنتقادات املوجهة إلى مجلس النواب، نقرأها من الزاوية 
اإليجابية التي تطالبنا بتحسين أشغالنا والدخول في الفعالية والنجاعة، 
األمن،  الخفاء  وجنود  األطر،  من  ملجموعة  موصول  الشكر  كذلك 
الجيش الذين يقومون بحراسة هذه املؤسسة أحسن ما يقومون به، 
واخا ما وارداش في الكلمة ولكن يستحقون منا كل التنويه، ويسمحوا 

لنا اللي كنتكرفسو عليهم مرة مرة.

وإن خير ما أختم به هذه الكلمة هو التعبير عن إحساسنا بمشاعر 
الكريمة  الزيارة  لنا  التي توفرها  بالصورة املشرقة  الغبطة واالعتزاز، 
أقاليمنا  إلى  وأيده  السادس نصره هللا  امللك محمد  لجاللة  امليمونة 
الجنوبية، باعتبارها لحظة رفيعة، ومحطة أخرى من محطات تجديد 
املتجدد لجاللة  والتواصل  املجيد،  العلوي  للعرش  الوالء واإلخالص 
امللك مع رعاياه األوفياء في هذه األقاليم العزيزة، والتي شهدت إطالق 
أوراش كبرى مهيكلة تخدم بال شك ساكنة املنطقة وتوفر أسباب حياتها 
الكريمة، وهي خطوة تاريخية أخرى تنضاف إلى الخطوات واملبادرات 
التي يقودها بكل حكمة وتبصر جاللة امللك حفظه هللا لترسيخ وتعميق 
االزدهار  مغرب  واملستقبل،  الحاضر  مغرب  وبناء  الترابية،  وحدتنا 
والعيش الكريم، مغرب مشدود إلى اآلفاق مثلما إلى جذوره وتاريخه 

وماضيه املمتلئ بصور املجد والعزة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

إيال سمحتم، الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة البرقية املرفوعة 
إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

فةمائبلدفةسيدةدنيملدبوهدج ،دأنيملدفملجلس:

البرقية املرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا بمناسبة اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من 

الوالية التشريعية 2016-2011.

أش1فد عل2د جفةسالمد جفةصالةد فة1حيمد فة1حلند هللاد بسمد
فمل1سلين.

نواليدصاحبدفاجالةلدجفملهابل،د فمدةكمدفةعزدجفةتلكين.

بمناسبة اختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من 
رئيس  الشريفة  األعتاب  خديم  يتشرف  الحالية،  التشريعية  الوالية 
مجلس  أعضاء  كافة  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة  النواب،  مجلس 
النواب بأن يرفع إلى الجناب الشريف أسمى عبارات الوالء واإلخالص 
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وصادق التعلق واإلجالل لجاللتكم، داعين هللا عز وجل أن يحفظكم 
ويمدكم بموفور الصحة والعناية لتحققوا لشعبكم الوفي كل أسباب 

التنمية والرفاه والتقدم.

الخيرة  أعمالكم  جليل  لنستحضر  موالي  يا  سانحة  لفرصة  إنها 
وما  وثابة  إصالحية  خطوات  من  وشعبكم  لبلدكم  تنجزونه  وما 
تحققونه من مشاريع كبرى في حقول االقتصاد واالجتماع والثقافة 
والبيئة والتكنولوجيات الحديثة، وما تسهرون عليه من تقوية النسق 
املؤسساتي الوطني لتقوية انخراط بالدنا في خريطة البلدان الجديرة 

باالنتماء إلى عصر الحداثة والديمقراطية والتطور واملستقبل.

املولوية  توجيهاتكم  باستمرار  لنستحضر  النواب  مجلس  في  إننا 
السامية، منصتين بعمق، مسترشدين بصدق، معبأين كي نرتقي إلى 
البناء  في  الحكيمة  الجريئة  ومبادراتكم  موالي،  يا  رهاناتكم  مستوى 
واألمن  العادل  السلم  تحقيق  أجل  من  الجسور  مد  وفي  والتنمية 

واالستقرار.

نواليدصاحبدفاجالةل،

بهذه الروح وفي ظل توجيهاتكم، وفي إطار األمانة التي ينهض بها مجلس 
النواب، عملنا على إثراء الحصيلة التشريعية باملزيد من النصوص، 
القوانين  مشاريع  منها  النوعية، خصوصا  أو  العدد  حيث  من  سواء 
الدستوري  املؤسساتي  الورش  استكمال  إطار  في  وذلك  التنظيمية، 
للمملكة، كما واصل املجلس استثمار مختلف آليات الرقابة في إطار من 

التعاون والتوازن بين السلط.

وفي مجال العمل الدبلوما�ضي البرملاني، حرص املجلس على مواصلة 

الجهود في الدفاع عن املصالح الوطنية العليا لبالدنا وفي مقدمتها خدمة 

قضية وحدتنا الترابية واالنخراط امللتزم في الدفاع عن القضايا الدولية 

اإلنسانية العادلة.

هذا فضال عما بذله مجلس النواب خالل هذه الدورة من جهد مثمر 

الحديثة،  التكنولوجيات  على  واالنفتاح  اإللكتروني،  البرملان  بناء  في 

والرفع من األداء البرملاني والنجاعة في املردودية والتفاعل والتجاوب مع 

مختلف الشركاء واملكونات الوطنية ذات االهتمام املشترك، وكذا إعادة 

بناء ذاكرة العمل البرملاني واستكمال أرشيف املؤسسة التشريعية.

أبقاكم هللا، يا موالي، ذخرا ومالذا لشعبكم الوفي وأقر عينكم بولي 

الحسن  موالي  الجليل  األمير  امللكي  السمو  املحبوب، صاحب  العهد 

وشقيقته املصونة األميرة الجليلة اللة خديجة، وشد أزركم بصنوكم 

أفراد  سائر  في  وحفظكم  رشيد،  موالي  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

أسرتكم امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب، وباإلجابة قدير، والسالم 

على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

ح1ردباة1باطدفيدفمربعاءدااتحدألا ىدفمج 2دج 2 ه

فملوفاقدلد)1 اربف 1دف 11(.د

دخد مدفمعتابدفةش1يفل 1

رفشيددفةطاةبيدفةعلليدرئيسدنجلسدفةموفب.

فةسيددفة1ئيس:

شكرا لكم، راعتدفاجلسل.
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	-	مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
	-	مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني.
	-	 مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431، 11 فبراير 2010.
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	- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان.
	- مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي؛
	- مقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
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	•	مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة؛
	•	مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض؛
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	•	مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (قراءة ثانية)؛
	•	مشروع قانون رقم 45.15 يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 الموافق (19 ماي 2000) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 الموافق 
	•	مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس؛
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