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محضرا و لس2ا وثاني2ال وخمسين

 وتاريخ: االثنين 18 ذو الحجة 1443ه )18 يوليوز 2022(.

 ورئاس2: السيدة زينة ادحلي النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ثالث ساعات وأربع دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
التالية:

-التجهيز واملاء؛

-التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛

-االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

- الشباب والثقافة والتواصل.

 وسيدةا2ين2اإدحليارئيس2ا و لس2:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بسما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 وسادةا و 2ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  تخصص  النواب  ملجلس 
العمل الحكومي، يتضمن جدول أعمال اليوم 25 سؤاال شفهيا تتعلق 

بالقطاعات الحكومية التالية:

أوال: التجهيز واملاء،

ثانيا: التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

ثالثا: االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

وأخيرا، الشباب والثقافة والتواصل.

حضر تا وسيد تال وسادة،

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلس النواب نستمع إلى 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها 

مشكورا.

 وسيداطارقاقديرياأمينا مل لس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
املجلس  مكتب  وتوصل  الصناعية،  باملناطق  يتعلق   102.21 رقم 

بمقترحات القوانين التالية:

-مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفصل 43 من القانون رقم 07.81 
املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، تقدم به 
السيدان النائبان أحمد تويزي وعبد الواحد املسعودي ومجموعة من 

النائبات والنواب عن فريق األصالة واملعاصرة.

 97.13 رقم  اإلطار  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  -مقترح 
املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدم 
النائبات والنواب عن  النائب أحمد تويزي ومجموعة من  بها السيد 

فريق األصالة واملعاصرة.

-مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 8 من قانون رقم 52.05 املتعلق 
تويزي  النائبان أحمد  السيدان  به  الطرق، تقدم  السير على  بمدونة 
وعبد اللطيف الزعيم ومجموع من النائبات والنواب عن فريق األصالة 

واملعاصرة.

الظهير  بتتميم  يق�ضي  قانون  بمقترح  املجلس  توصل مكتب  كما 
الجمعيات،  تأسيس  بموجبه حق  01.58.376 يضبط  رقم  الشريف 
تقدم به السيدات والسادة النواب عبد الرحيم شهيد، مليكة زخنيني، 
أعضاء  وباقي  أبركان  الحاج، محمد  آيت  الدين  نور  الزلفى،  عويشة 

الفريق االشتراكي.

رقم  بالقرار  الدستورية  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
22/191 والذي تق�ضي بمقتضاه إلغاء انتخاب السيد التهامي املسقي 
إقليم  آسفي  املحلية  االنتخابية  الدائرة  عن  النواب  بمجلس  عضوا 

آسفي.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 4 إلى 18 يوليوز 2022، 92 سؤاال شفويا، 308 سؤاال 

كتابيا، 310 جوابا عن أسئلة كتابية، تم سحب سؤال كتابي واحد.

شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  نبدأ  أن  قبل  املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  حضرات 
للدراسة  املجلس جلسة تشريعية ستخصص  الجلسة سيعقد  هذه 
والتصويت على مشروع قانون رقم 18.18.. تفضل أسيدي في التسيير 

السيد النائب.

 ونائبا وسيدامصطفىا وشنت ف:

في سياق عام، ال، بغيت السيدة الرئيسة املحترمة يعني اآلن أنتم 
تعرفون والكل يعلم أن مناطق عدة بشمال املغرب تعيش تحت وطأة...

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد النائب، السيد النائب نقطة نظام تتعلق بالتسيير، نقطة 
نظام تتعلق بالتسيير املادة 151 صريحة.
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حضر تا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

 قبل أن نبدأ في طرح األسئلة نخبركم أن املجلس سيعقد جلسة 
رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص  تشريعية 
18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات 
املخصصة  الجلسة  هذه  نهاية  بعد  مباشرة  وذلك  خيرية،  ألغراض 
لألسئلة الشفوية، كما نعلمكم أن رئاسة املجلس توصلت من السيد 
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان برسالة 
يلتمس من خاللها السيد وزير التجهيز واملاء تقديم األسئلة الشفهية 

املوجهة إليه في أول الجلسة، وذلك الرتباطه بالتزامات حكومية طارئة.

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفوية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التجهيز واملاء، مرحبا بك السيد الوزير.

السؤال األول عن تعزيز الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  للفريق  املحترمين 

واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي2ا
)نقط2انظام(:

 152 املادة  إطار  في  بها  غنتقدموا  نظام  نقطة  الرئيسة،  السيد 
بمكتب  محترمين  فرق  كيتقدموا  طارئة،  مواضيع  في  التحدث  حول 
الحال  بطبيعة  املكتب  حق  وهذا  بالرفض  تواجه  وأغلبية  املجلس 
ألنه ما كنقولوش رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب ينفذ 
قرارات املكتب واملكتب ممثل من طرف جميع الفرق النيابية، لكن 
الغريب أن ملي كنتقدموا بواحد طلب ديال تناول الكلمة، مثال تقدمنا 
في 2022/06/18 تقدمنا بطلب ديال يعني الحرائق املقبلة على فصل 
الصيف، تم رفض وعدم إحالة هاد الطلب تحت ذريعة أنه غير موضوع 

طارئ، اليوم كانشوفو.....

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس أوال نقطة نظام، 
نقطة نظام، السيد الرئيس نقطة نظام تتعلق بمشكل في التسيير، 
الطلبات  تتوصل  أنه  فعال   152 املادة  الرئيس  السيد   ،152 املادة 
لم  إذا  وطارئ،  عام  يكون  أنه  وهو  من شروط  البد  ولكن  للمكتب 
تتوفر هذا الشرطين فال يمكن اعتبارهما، نمر السيد الرئيس السؤال 
عن تعزيز الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب املحترمين للفريق 
االستقالل للوحدة والتعادلية، غادي نوصلو للمكتب السيد الرئيس، 

هاد املالحظة غنوصلوها، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي2ا
)نقط2انظام(:

النظام الداخلي 152 أتحدى �ضي واحد يجبد لي النظام الداخلي 

دابا، وكيقول لك املكتب خاص يبت في الطلبات تنتحداه، تنتحدى �ضي 
واحد يجبد النظام الداخلي ويقول لك البت كيبت، ما يقوليش بأن 
الواليات السابقة كانت في العرف، النظام الداخلي اللي كيلزمنا ما كاين 
حتى �ضي حاجة اللي كتعطي للمكتب بحالو بحال مقترح قانون كيجي 
املكتب يحيل على اللجنة، طلب تناول الكلمة يحال على الحكومة، بغات 
الحكومة تجاوب ما بغاتش عند حق للنائب يطرحه في مسألة أخرى، أنا 
أنبه هاد نقطة نظام ملكتب املجلس، ملكتب املجلس اللي كيتكون من 
جميع الفرق باش يبقاو ياخذوها بعين اإلعتبار ألن عطيت مثال ديال 
هاد ال�ضي د الحرائق ها احنا من بعد شهر شنو وقع لو خالو لنا نقطة 

نظام كانت الحكومة يمكن يكون أخف الضرر، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الرئيس، سؤال للسيد الوزير، سؤال عن تعزيز الطرق 
السيارة للسيدات والسادة النواب املحترمين للفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي.

 ونائب2ا وسيدةاسل ىا ودمناتيا)نقط2انظام(:

في إطار تفعيل املادة 152 للمجلس راه راسل رؤساء الفرق من أجل 
تفعيلها، وتقدمنا بالعديد من الطلبات الطريئة اللي حاصلة في البالد 
وآخرها ديال الحرائق اللي كتعرفها اململكة، جهة الشمال تحترق ونحن 

كنواب األمة ما يمكنش نجيوا هنا ونتكلموا على مواضيع..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيدة الرئيسة هذا خارج نقطة نظام، السيدة الرئيسية. ليس 
السيدة  النائبة،  السيدة  املحترمة،  النائبة  السيدة  باالستعجالية. 
النائبة، السيدة النائبة هذا ال عالقة له بنقطة نظام لها عالقة بالتسيير 
املادة 151 صريحة وواضحة، تفضل السيد النائب تفضل في طرح 

السؤال.

 ونائبا وسيدامصطفىا وشنت فا)نقط2انظام(:

السيدة الرئيسة هللا يخليك، اللي جاوا به اإلخوان احنا في واحد 
املؤسسة تشريعية اللي معروف أنه كلنا كنتحالوا بروح املواطنة، كاين 

قضايا، كاين كوارث.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد النائب.

 ونائبا وسيدامصطفىا وشنت ف:

ال شوف كاين البد أننا احنا كنواب .

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

هل أنتم واضعوا السؤال؟ ما عطيتليكش الكلمة السيد النائب، 
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 151 املادة  النائب،  السيد  تفضل  السؤال،  لواضع  الكلمة  عطيت 
السيد الرئيس السيد النائب إذا تبين أن الكلمة ال عالقة لها بالنظام 
الداخلي أو سير الجلسة صيغة الوجوب على الرئيس أن يوقف املتكلم 
فورا ويأمر بسحب كالمه من محضر الجلسة. نمر للسؤال سؤال عن 
تعزيز الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي، واضع السؤال تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداصاوحاألغبال:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

قبل منطرح السؤال ديالي السيدة الرئيسة كنود ما تكونيش واعرة 
�ضي شوية تساي�ضي �ضي شوية، أنا نبغي بإسم الجميع وباسم الفريق 
األسر  مع  ديالنا  التضامن  كنعلنوا  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي 
املتضررة جراء الحريق ديال العرايش هادي هي نقطة نظام اللي كان 
طالب السيد النائب، ولكن كان لك رأي آخر. السيد الوزير، كيعرف 
املغرب واحد التطور كبير في املجال ديال طرق السيار، إال أن مجموعة 
من املناطق ومنها مجموعة من األقاليم مازال كتحتاج لواحد لتسريع 
الوتيرة ديال اإلنجاز ديالها، غنذكر لك على سبيل املثال الطريق السيار 
الرابط بين مراكش وبني مالل وبني مالل خنيفرة، خنيفرة فاس، بغينا 
نسولوكم السيد الوزير واش كاين �ضي برنامج محدد إلنجاز هاد الطرق 

السيارة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

أوال بغيت نشكر السادة النواب من الفريق االستقاللي ديال الوحدة 
والتعادلية على هاد السؤال الهام، هو في الواقع كما تعلمون املغرب 
الحمد هلل خطى خطوات مهمة في هاد املجال وصلنا ل 1800 كلم ديال 
الطرق السيار، واليوم نحن نشتغل على تقوية هاد املجهود املبذول، وفي 
هاد اإلطار فإن شاء هللا غنطلقوا تثليث الطريق السيار الدار البيضاء 
برشيد، وكذلك تثليث الطريق السيار املداري للدار البيضاء على طول 
30 كلم، وكذلك الطريق الجديدة اللي غتكون ما بين الرباط والدار 
البيضاء اللي هي غتكون فهاد املجال، درنا كذلك الطريق السيار ما بين 
كرسيف والناظور بالنسبة مليناء الناظور املتوسطـ، ونشتغل على هاد 
الطريق اللي تفضلتيوا بها هي اللي مرتبطة تتربط ما بين مراكش وفاس 
اللي غدوز من بني مالل ومن خنيفرة. أنا يمكن نقول لكم بأن الدراسات 
فهي انطلقت احنا تنزيدوا ندقوا فهاد الدراسات، والفكرة األساسية 

وهو أننا نلقاوا التمويل باش يمكن يتم هاد األمر، ولذلك احنا تنشتغلوا 
على أما الدار في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، أو 

ال غنلقاوا تمويل دولي اللي غيدخل معنا فهاد املجال، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيداصاوحاألغبال:

نعم السيد الوزير، احنا كنثمنوا بزاف وكنسجلوا اإليجابية اللي 
الطرق  ديال  الكبرى  هادي  املشاريع  هاد  إنجاز  باش  عليها  كتحرصو 
السيار، هاد الطريق السيار ديال بني مالل-خنيفرة وال مراكش-فاس 
مهم بزاف بالنسبة لواحد التنمية االقتصادية ما كنكروش هاد ال�ضي، 
ولكن السيد الوزير، راك عارف املطلب ديال الساكنة ديال األطلس 
املتوسط وديال خنيفرة وهي التثنية ديال الطريق ديال خنيفرة بجعد، 
راه غادي تنفس بزاف خنيفرة وغتنفس الجنوب الشرقي ديال اململكة 
ألن هداك هو املعبر اللي كيدوزو منو باش كيطلعو للدار البيضاء. لذلك 
كنطلبو منكم السيد الوزير، أن تعطيونا واحد البرنامج محدد أوال ما 
زال ما جاوبتنيش عليه ديال الطريق السيار ديال بني مالل-خنيفرة، 
والتثنية ديال الطريق اللي كتحضر الدراسات ديالها غادي تسالي في 
شهر 9 وغتعطى tranche األولى وهذا مطلب ديال الساكنة ديال إقليم 

خنيفرة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

أنا اللي بغيت نقول لكم بالنسبة للدراسة فهي، إن شاء هللا، غتكون 
في 2023 بالنسبة لبني مالل-خنيفرة، وبالنسبة للطرق املزدوج هادي 
كذلك راه بحال اللي تفضلتو في شتنبر، وإن شاء هللا غنمشيو في هاد 
االتجاه. وعندنا كذلك العمل اللي هو مهم تنديروه باش يكون عندنا 
واحد التصور شامل هو كذلك ما بين مراكش وقلعة السراغنة، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن ندرة املياه الشروب خالل موسم 
الفريق االشتراكي،  النواب املحترمين من  الصيف للسيدات والسادة 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيداعبدا وغنيامخد د:

شكر ،اشكر ا وسيدةا ورئيس2،

نسائلكم السيد الوزير، حول معضلة ندرة املياه ببالدنا؟
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 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال الهام، في الواقع كما 
تعلمون املغرب يعاني هاد السنة من ندرة املياه، وسبق لنا كحكومة أن 
تطرقنا إلى هاد املوضوع عدة مرات في هذا املجلس املوقر، وقمنا كذلك 
بالعديد من التدابير التي تم اتخاذها ملواجهة هذا األمر في وخصوصا 
إلى  اإلطار  في هذا  األكثر تضررا، واشتغلنا كذلك  بالنسبة األحواض 
التفاعل مع اإلشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة. ولكن باش نكونوا 
واضحين هاد األمر فهو ال يمكن أن يعالج في أشهر، هاد األمر تيطلب 
استراتيجية جديدة ومنظور جديد وتدابير مهيكلة وهذا ما انطلقنا فيه، 

وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وغنيامخد د:

السيد الوزير، جاء في جوابكم على أنه ما كيتطلبش شهور وإنما 
كيتطلب سنوات، وهذا نتاج ديال الحكومات املتعاقبة ألن كان غياب 
الحكومات  فكرت  حيث  ببالدنا،  املائية  السياسة  ديال  استراتيجية 
املتعاقبة في 2007 باش تحول املاء ديال سد »الوحدة« لسد »املسيرة« 
اللي كان كيتطلب في 2007: 25 مليار ديال الدرهم، ولكن اآلن تضرب 
املبلغ في إثنين. كذلك بالنسبة للتفكير في محطات ديال تحلية مياه 
البحر، هذا حتى هو غائب ال خالل الحكومات املتعاقبة وال الحكومة 
الحالية، وخير دليل على أنه حتى البرنامج الحكومي ما ضمنش سياسة 
مائية لحل هاد األزمات اللي كنعيشوها اآلن، اآلن بالنسبة للوضع داخل 
بالدنا ال بالنسبة للماء الصالح للشرب وال من مياه السقي، وأضرب لكم 
مثاال بالنسبة لإلقليم ديال سيدي بنور اللي هو إقليم فالحي بامتياز، 
للتجهيز  بالنسبة  الدولة  طرف  من  رصدها  تم  اللي  للتجهيزات  كل 
ديال األرا�ضي الفالحية اآلن أصبحت أرا�ضي بورية ألن في غياب هاد 
املادة الحيوية أصبح الخصاص كاين على مستوى ال بالنسبة للشرب 
للمواطن، وال بالنسبة للحيوانات، وال بالنسبة للنبات، ال بد من وضع 
استراتيجية جذرية من حيث اإلجراءات العملية بالنسبة للحل ديال 

املحطات ديال التحلية ديال مياه البحر..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاحنانا ملا�سي:

السيد الوزير، ليكن في علمكم أن جهة سوس-ماسة بأكملها تعاني 
املاء الصالح للشرب، هذا الخصاص يزداد حدة  في  خصاصا وندرة 
بإقليم تارودانت خاصة بالجماعات التالية: جماعة »مشروع العين«، 
جماعة »بونرار«، جماعة »أحمر كاللشة«، جماعة »الكدية البيضاء«، 

وجماعة أهل الرمل.

القنوات  تجديد  قصد  عاجل  بتدخل  نطالبكم  الوزير،  السيد 
املتهالكة واملهترئة بهذه املناطق والتي تسببت في ضياع كميات مهمة من 
املياه الصالحة للشرب، ونخبركم في هذا الصدد بأن الجماعات املعنية 
أنجزت الدراسات وعلى استعداد للمساهمة في تنفيذ هذه املشاريع، 

شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الرئيس.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيماشهيدارئيسا وفريقا الشتر كي:

شكرا السيد الوزير املحترم، على املجهودات اللي تتقوموا بها، نبغي 
نتقاسم معكم في هاد األيام ديال العيد كنت في درعة تافياللت والعبارة 
املهمة اللي سمعتها طيلت املجالس اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر 
رحمتك وأحيي بلدك امليت، اللهم ال تجعلنا من القانطين، راه كاين 
القنط السيد الوزير ألن كاين غياب األمن والبالد كتنتظر منكم بزاف 
داألشياء اليوم راحنا أمام مستقبل صعب للغاية، في اللقاء معكم حتى 
التنبؤات ما كتبانش املهم الحل وأنتما تتحدثوا عليه التوجه نحو البحر 
ألن البحر كاين فيه املاء اليوم فكثير من االستثمارات Attention نبداو 
كنديروها ومن بعد ما تعطيناش، شخصيا وأنا كنشوف واحد العدد 
ديال اإلستثمارات املهمة اللي كاينة في السدود والسدود التلية كيتطرح 
التساؤل واش غادي تكون بنفس الفعالية مستقبال إيال مشينا بهاد 
الوثيرة اللي كاينة اليوم ألن الصعوبات جبناهم واملواطنين واملواطنات 
في شهرين سيعيشون وضعا صعبا وتنتمناوا أن الحكومة تكون جاهزة 
لهاد الوضع كي شمل سابقا على مواضيع أخرى فاملوضوع داملاء اليوم 
بالخصوص في املجال القروي املاء الشروب ما تنتكلموش على مياه 

السقي اليوم تنتكلمو فقط على املاء الشروب..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد الرئيس شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداعياش:

السيد الوزير، ساكنة العيون تعيش مأساة كبير من االنقطاعات 
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املستمرة للماء هذا ناتج عن الخلل في الشطر األول للتحلية وعلما أن 
الشطر الثاني وضع لو جاللة امللك حجر األساس في 2016 وكان في 2019 
خاصوا يتحل وإلى حد الساعة مازال لم يرى النور، نطالب منكم السيد 

الوزير التدخل العاجل من أجل حل هذه املشكلة، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاسميرةاح ا2ي:

تافياللت وعلى  انتباهكم لساكنة جهة درعة  أثير  الوزير،  السيد 
سبيل املثال للحصر جماعة الجرف، تنجداد، مرزوكة، أرفود، أوفوس 
بإقليم الراشيدية وجماعة النقوب وتزارين بإقليم زاكورة تعاني هذه 
الجماعات من أزمة عطش شديدة تدعوا للقلق وتهدد االستقرار وتنامي 
الهجرة باملنطقة، ال ننكر السيد الوزير، املجهودات املقدرة واملبذولة 
من طرفكم ولكن الساكنة تنتظر منكم تدابير استعجالية لتزويدها 
بحقها الدستوري في املاء الشروب في إطار البرنامج االستعجالي التكميلي 

املعتمد، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكرا السيدات والسادة النواب على هاد التدخالت الهامة، أنا فقط 
بغيت نأكد أوال أنه بالنسبة للقضية ديال تحلية املياه، فهاد الحكومة 
عطات واحد الدفعة قوية في هاد املجال، يمكن نقولكم غير هاد السنة 
فعطينا انطالقة بالنسبة للتحلية املياه بالنسبة للدار البيضاء، أعطينا 
اإلنطالقا كذلك لتحلية املياه بالنسبة للجديدة، وبالنسبة آلسفي اللي 
لسيدي  بالنسبة  وبالتالي  املقبل،  ومارس  دجنبر  في  غيكونوا جاهزين 
بنور والنقط اللي طرحتيو راه غتكون عندها إمكانيات باش يمكن لنا 
نحلوا هاد األمر وغنعطيو انطالقة، كذلك بالنسبة للناظور زيادة على 
الدخل، وبالنسبة للعيون األخ اللي طرح السؤال يمكن لي نقولكم بأن 
هاد املحطة الجديدة إن شاء هللا غتنطلق في األيام املقبلة راه هي شبه 
جاهزة تنديروا التحاليل األخيرة باش نضمنوا أن املاء يوصل باش ما 
تبقاش انقطاعات بالنسبة ملدينة ديال العيون، بالنسبة هذا مع املكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب، من جهة أخرى بالنسبة ملا هو مرتبط 
كذلك باإلشكالية ديال سد الوحدة واملاء اللي هو تيم�ضي هنا يمكن لي 
نقولكم بأن تنشتغلوا باش تنطلق األشغال هاد السنة باش يكون النقل 
ديال املياه في مرحلة أولى، باش نضمنوا كذلك أنه هاد العملية ديال 

الربط ما بين األحواض يرجع حقيقة، ألنه ال يعقل أن نبقاوا نصيبوا 
املاء تيم�ضي البحر، إذن هاد املاء اللي تيم�ضي البحر مليار متر مكعب 
هاد السنة بحكم الجفاف مشات فقط 500 مليون متر مكعب، ولكن 
500 مليون متر مكعب بالنسبة لنا راه كثيرة، وبالتالي من الضروري 
أننا نشتغلوا، والهدف هو نمشيوا في املنطق ديال التضامن وفي نفس 
املنطق كذلك أن املدن اللي هي الساحلية تستافد من املاء الصالح 
للشرب على أساس أن املدن الداخلية تستافد من السدود، ويكون هاد 
التضامن اللي هو يكون لصالح هاد املدن الداخلية. بالنسبة للقضية 
كان عندنا  بأن  لكم  نأكد  لي  يمكن  تافياللت هنا كذلك  ديال درعة 
اجتماع مؤخرا ديال الحوض املائي والدار واحد البرنامج خاص والدار 
برنامج استعجالي، وبالنسبة للشراكات فاحنا مستعدين أننا نمشيوا 

فهاد اإلطار باش يمكن لنا نضمنوا هاد األمور.

أخيرا، بغيت نرجع لواحد النقطة لوضع صعب باش نكونوا واضحين 
الوضع صعب، كاين تعبئة كاملة ديال الحكومة باش يمكن نمشيوا 
فهاد اإلطار الداخلية ووزارة الفالحة ومعلوم وزارة املاء فاحنا تنشتغلوا 
جميع باش يمكن واملكتب كذلك باش يمكن لنا نوصلوا لنتيجة، ولكن 
اللي مهم وهو أننا نحلوا هاد األمور االستعجالية، ولكن اللي أسا�ضي هو 
نحلوه بكيفية اللي تكون مهيكلة باش هذا األمر ما يبقاش يتكرر مرة 
أخرى، وإن شاء هللا هاد �ضي انطلقنا فيه هاد السنة وغتكون عندي 
فرصة باش يمكن لي نوضح لكم االستراتيجية اللي وضعنا فهاد اإلطار، 

وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تحيين البرنامج الوطني إلعادة تدوير 
ومعالجة املياه العادمة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي.

 ونائبا وسيدا بر هيما عبا:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيدا و 2ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

ديالي  الصوت  نضم  باش  الفرصة  تفوتني  بغيتش  ما  بدوري  أنا 
لإلخوان اللي علنوا التضامن ديالهم مع الساكنة ديال الشمال اللي 
تعرضت للحرائق، وكنطالبوا باش أنه يكون واحد التدخل مستعجل 
من طرف الحكومة باش هادوك الناس نخففوا عليهم على األقل األضرار 
اللي تعرضوا لها. فيما يخص سؤال السيد الوزير املحترم، نسائلكم 
على الخطوات التي ستتخذونها من أجل تحيين البرنامج الوطني إلعادة 

التدوير ومعالجة املياه العادمة؟ شكرا.
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 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

أنا بغيت نشكر السيد النائب على هاد املوضوع اللي هو تيدخل في 
إطار االستراتيجية ديال املاء، وتنعتبروا بأن اليوم املغرب عندو قدرات 
باش نوصلوا على األقل ل 350 مليون متر مكعب ديال املياه العادمة 
املعالجة، اليوم عندنا فقط 70 مليون متر مكعب، وبالتالي الهدف ديالنا 
األسا�ضي وهو كيفاش يمكن لنا نطوروا هاد األمور، واللي يمكن لي نأكد 
لكم بأن احنا كوزارة اشتغلنا مع العديد من املدن باش تنطالق فهاد 
اإلطار، أنتوما عارفين بأن تطوان كذلك طنجة الرباط راه مشات، اليوم 
دابا درنا كذلك اتفاقيات مع املدن ديال مارتيل، املضيق، الفنيدق، 
مراكش، زاكورة، الرباط وأكادير، ودابا غندوزوا للمحطة الثانية وهو 
اللي غتكون فيها إن شاء هللا املدينة ديال الدار البيضاء، املحمدية وسال 
وتمارة والهرهورة والصخيرات والداخلة واكزناية بطنجة وغنوسعوا 
املجال، الهدف وهو أنه نوصلوا لواحد املستوى اللي يكون نوصلوا لهاد 
املستوى ونزيدوا نطوروه، وبغيت نضيف واحد النقطة وهو أنه اليوم 
بالنسبة إلينا غنطلقوا في إطار الشركات ديال متعددة االختصاصات 
الجهوية اللي غتفتح املجال باش نوصلوا ملليار متر مكعب إن شاء اللي 

يكون معالج، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا بر هيما عبا:

السيد الوزير، كنعرفوا هاد البرنامج الوطني لتطهير السائل اللي 
انطلق في 2005 كان حدد واحد العدد ديال األهداف اللي كنشوفوا إلى 
يومنا هذا هاديك األهداف أنها ما تحققاتش، بحيث أنه كان كيهدف في 
2020 باش الناس التربط نوصلوا حتى ل %80 ديال الربط بالشبكة، 
وفي 2030 غادي نوصلوا ل %90، وكذلك غادي ينقص من التلوث 
%80 في 2020 و %90 في 2030، إال أن هاد األهداف مازال ما تحقاتش 
ألنه وفي إطار ديال 330 مركز اللي كتسيرها إما املكتب الوطني أو الوكاالت 
املستقلة، كنشوفو أنه يااله حققنا 49 محطة، 49 محطة ديال املعالجة 
ديال هاد املياه العادمة قبل ما نهضرو على التدوير ديالها واالستغالل 
ديالها في أمور فالحية وصناعية، وكذلك في السقي. فكيبقى واحد العدد 
ديال الجماعات وديال القرى اللي فيهم واحد االكتظاظ، فيهم سكان، 
فيهم عدد ديال السكان، ما عرفتش جميع السادة النواب عندهم هاد 
الحاالت هادو في الجماعات ديالهم وفي األقاليم ديالهم، عندنا بعض 

الجماعات اللي فيها 30 ألف نسمة، وجماعات شبه حضرية وأنه ما 
فيهاش..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

أنا فقط بغيت نضيف أنه هاد الشركات املتعددة االختصاصات 
الجهوية اللي هي اللي غتمكّنا أننا نعالجو هاد اإلشكال، ألن صحيح أنه 
األهداف لم يتم تحقيقها، ّدار واحد البرنامج وطني ديال التطهير السائل 
املندمج واليوم مع هاد الشركات، إن شاء هللا، غنوسعو باش العالم 
القروي يستافد كذلك من التطهير السائل ألن عندنا فقط 10 % ديال 
القرى اللي كتستافد من التطهير السائل بهاد الكيفية غيكون التضامن 
ما بين املدن والعالم القروي وغيمكن لنا نحققو هاد األهداف اللي 

تفضلتيو بها، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

لها وحدة  11 و12 و13 و14  الوزير، األسئلة رقم  السيد  شكرا 
املوضوع ويتعلق األمر بمياه الشرب واملخزون املائي بالعديد من املناطق 
ببالدنا، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن 
السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيدا وحسيناأ2لكاغ:

 وسيدا و 2يرا ملحترم،

اإلنصاف  لتحقيق  ومستعجل  عملي  برنامج  حكومتكم  لدى  هل 
ومحطات  السدود  توجد  التي  للجماعات  بالنسبة  وخصوصا  املائي 

تحلية مياه البحر في ترابها؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير، أعتذر، السؤال 
الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 ونائبا وسيداعبدا وفتاحاعمار:

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيدا و 2يرا ملحترم،
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ما هي اإلجراءات املستعجلة حول ندرة املياه في املغرب وخصوصا 
بجهة الدار البيضاء سطات؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيداخليداحاتمي:

 وسادةا ون  بال ونائباتا ملحترمين،

السيد الوزير، أصبح حديث الساعة في العالم القروي بالخصوص 
عن ندرة املياه واالنقطاعات املتكررة من املاء الشروب، ما هي الحلول 
املمكنة إليصال املياه إلى هذه املناطق التي تعرف انقطاعات من هذه 

املادة الحيوية؟ شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  آني  الرابع وهو  السؤال 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيدا بر هيماخي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

 وسيدا و 2ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

السيد الوزير، شهدت بالدنا خالل هذه السنة عجزا في التساقطات 
املطرية تراوح ما بين 17 إلى %65 وهو ما أثر على حقينة السدود بحيث 
أن الحقينة الحالية ال تتجاوز 30 %، هذا يؤثر بالطبع على املاء الصالح 
للشرب وعلى الفالحة وعلى العديد من امليادين. ماذا أعددتم السيد 
الوزير، من خالل البرنامج الحكومي في السياسة املائية خالل السنوات 

القادمة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب على هاد السؤال الهام، وفي 

الواقع بغيت أساسا نوضعكم في الصورة ديال الوضعية اللي احنا فيه 
اليوم. اليوم نحن في وضعية دقيقة ناتجة عن ثالثة ديال األمور:

األمر األول وهو التراجع الكبير ديال الواردات املائية اللي انخفضت 
ب85 % ناتجة عن ضعف التساقطات املطرية ب55 % ناتجة كذلك 
عن التراجع ديال الثلوج، تيخصنا نعرفوا بأن املساحة ديال الثلوج 
كانت 45 ألف كيلومتر مربع، هاد السنة فقط 5000 كيلومتر مربع، 
وعدد ديال األيام ديال الثلوج كانت 41 يوم في السنة، هاد السنة فقط 
14 يوم، وبالتالي معلوم هذا تيجعل أن وقع واحد التراجع كبير ديال 

الواردات املائية بحال اللي تكلمت؛

النقطة الثانية اللي هي مطروحة وهو أنه حتى من بين األمور اللي كنا 
دايما تنشتغلوا بها وهو املياه الجوفية، عندنا مشكل كبير فهاد اإلطار وقع 
واحد التراجع كبير ديال املياه الجوفية اللي تتراجع بجوج األمطار إلى 3 د 
األمطار في السنة، وبالتالي هذا ما عندوا كان عندها واحد الوقع، وهاد 
األمور اللي تنتكلموا عليها اللي هي مرتبطة بهاد التراجعات راه في الواقع 
راه انطلقات منذ 2018، اليوم يمكن لي نقولكم بأن في 2018 كانت 
عندنا 9 مليار و400 مليون متر مكعب في السدود، هاد السنة عندنا 
فقط 4 داملليار و700 مليون متر مكعب بالسدود أي تراجع مستمر بين 

%60 إلى %45 إلى %37 إلى اليوم %29 ديال نسبة ملء السدود.

إذن أمام هاد الوضعية ما يمكن القيام به في هذا اإلطار: أوال درنا 
برنامج استعجالي في شهر دجنبر املا�ضي وتقدمنا لكم في اللجنة وكذلك 
األكثر  املائية  األحواض  أو  املناطق  ديال  املوقر  املجلس  هاد  في  أمام 
تضررا ال بالنسبة مللوية وال بالنسبة ألم الربيع وال بالنسبة لتانسيفت 
وال بالنسبة لكذلك زيز، وهاد األمور كلها فهي انطلقنا فيها في تنفيذها، 
أشنو هي هاد التدابير اللي تم اتخاذ فهاد اإلطار؟ وهو أوال العمل على 
كذلك القيام باآلبار االستكشافية باش يمكنا نوصلو املاء للعديد من 
املناطق بحال دابا في كرسيف بالنسبة لتاوريرت إلخ، ألن كان عندنا 
إشكال ديال املا في وجدة وفي املناطق األخرى اللي هي مطروحة، ثانيا 
العمل كذلك على القيام بتحسين وتطوير املردودية ديال املاء ألن انتما 
عارفين بأن عندنا إشكالية كبرى ديال أن كاين العديد من القنوات اللي 
تيسيلو فيهم بزاف داملا ما كانش يمكن لنا على األقل نقلصوها وانطقلنا 

فهاد األمر في عدة مناطق.

النقطة الثالثة وهو العمل كذلك على البحث عن السبل البديلة 
بحال القضية ديال تحلية املياه اللي قلت لكم بالنسبة للناظور اللي 
اعطينا االنطالقة ديالها وبحال كذلك بالنسبة آلسفي وكذلك والجديدة 
اللي في آسفي غاتكون إن شاء هللا جاهزة في دجنبر والجديدة غاتكون 
لكم ألن طرحتيو  بغيت نوضح  هنا  املقبل عالش؟  في مارس  جاهزة 
السؤال على بالنسبة للدار البيضاء فيمكن لي نقولكم بأن املشكل كبير 
وهو سد املسيرة اللي عرف واحد تراجع كبير عندنا فقط %5 الحمد 
هلل كانت واحد الحمى البارحة فتحسن شوية األوضاع واشنو قمنا به، 
أوال خذينا املاء من خذينا املا من بين الويدان ومن سد الحنصالي باش 
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يوصل لسد املسيرة 60 مليون متر مكعب هاد ال�ضي درناه فهاد وكنا 
خدينا 20 مليون متر مكعب من سد موالي يوسف وغناخذو 30 مليون 
متر مكعب إضافية باش نضمنوا أن املنطقة ديال تانسيفت ما تقاسش 
ما تكونش انقطاعات ديال املا، ومن جهة أخرى كذلك خدمنا قنوات ما 
بين سد محمد بن عبد هللا والدار البيضاء باش أنها توصل للدار البيضاء 
الجنوبية والدار البيضاء الشمالية حتى هي تستافد، باش نضمنوا أن 
يكون املا ما يكونش انقطاعات املا في الدار البيضاء، ودرنا هاد تحلية 
املياه بالنسبة مع املكتب الشريف للفوسفاط باش أنه كذلك غنربحو 
90 مليون متر مكعب باش ما يبقاش الضغط على سد املسيرة ألن كان 
املا تيجي من سد املسيرة بالنسبة للجديدة وبالنسبة آلسفي على أساس 
أنه يبقى املا ملراكش وأننا نحلو املشكل بالنسبة كذلك للدار البيضاء، 
وتنشتغلوا كذلك باش نجيبو املا من سبو أو باش نوصلو لسد الوحدة 
أي القضية ديال املا اللي تيم�ضي للبحر باش أنه يوصل كذلك لسد 
محمد بنعبد هللا باش نديوه لتانسيفت وندوزوه كذلك للجهة ديال 
الدار البيضاء من خالل القنوات اللي درنا ما بين الربط ما بين الدار 
البيضاء والرباط، إذن هذا باش أننا نضمنو اإلخوان طرحوا السؤال 
كيفاش يمكنا نواجهو هاد اإلشكالية؟ من جهة أخرى، اشتغلنا كذلك 
املوضوع  هاد  وتكلمنا على  العادمة  املياه  معالجة  ديال  الجانب  على 
حاال، وكذلك تنشتغلو على واحد األمر اللي هو أسا�ضي وهو االقتصاد 
في املاء وتدبير الطلب، ألن عندنا مشكل كبير، وهذا مشكل جماعي اللي 

تيطلب منا التعبئة ديالنا جميعا، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وحسيناأ2لكاغ:

اللي  باها  آيت  البرح بشتوكة  مياه  املحترم، محطة  الوزير  السيد 
تتوقع في تراب جماعة »إنشادن« وتتزود األقاليم املجاورة وبطبيعة 
كاين  الحال  بطبيعة  اشتوكة.  ديال  السهل  كذلك  وتتسقي  الحال 
التأمين ديال املصادر داملياه، ولكن املفارقة هو أن الجماعة اللي فيها 
هاد املحطة أنه ال تستفيد من مياه هذه املحطة، كذلك الجماعات 
املجاورة لها مثال: »بلفاع«، »آيت ميلك«، »تماست« حتى أن بعض 
الجماعات اللي مبرمجة باش أنها يتستافد ما زالت األشغال لم تنطلق، 
مجهود  دايرا  والجمعيات  الترابية  والجماعات  اإلقليمية  السلطات 
اللي  املائي  اإلرهاق  وكذا  املناخية،  التغيرات  لكن  السنوات،  هاد 
تتعيش عليه يعني املنطقة، وكذلك يعني التوافد ديال مجموعة ديال 
املواطنين واملواطنات من أقاليم مختلفة ألنه كاينة فرص الشغل في 
القطاع الفالحي، فهاد املسألة هادي أنه تيفوت اإلمكانيات وتيتجاوز 
اإلمكانيات املحدودة ديال هاد ديال هاد املتدخلين. لذلك كذلك املكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب ما خصوش يتذرع بأنه راه باقي في الدراسة 

التفصيلية، ألنه هاد املنطق هذا مردود عليه، كذلك أنه أن يستكثر 
160 مليون درهم على هاد املناطق اللي هي مأمنة األمن الغذائي ديال 

البالد، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، التعقيب الثاني ألحد السيدات 
والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل، تفضل السيد 

النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وفتاحاعمار:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيد الوزير، مشكور على األجوبة والتوضيحات اللي في الحقيقة 
كانت مهمة، إال السيد الوزير بغيت تكلمت ليك على جوج داملواضيع؛ 
تكلمت على مشكل ندرة املياه في املغرب، ربما أنت عارف أكثر منا إيال 
كنتي عشتي مع الناس واألقارب ديالك هاد العيد هذا، االقتطاعات اللي 
كانت على يعني املغاربة كلهم حسو بأنه راه كاين مشكل ديال املاء، هادي 
من جهة، وبالخصوص في العالم القروي، وتكلمت كذلك على الجهة 
ديال الدار البيضاء-سطات، الجهة ديال الدار البيضاء-سطات السيد 
الوزير، اليوم هاد الحكومة هادي كتكلم على االستثمار بشكل كبير، 
وأنت عارف السيد الوزير املحترم، إيال ما كانش إيال ما كانش املاء ما 
كاينش االستثمار في هاد املجال هذا، وكذلك النقطة األخرى اللي هي 
الحقيقة مهمة السيد الوزير املحترم، واش يعني كتحسو بهاد املسألة 
أو ال ما كتحسوش بها وال من طبيعة الحال ألن أنتما كتسكنو في العالم 
الحضري، واش اليوم أنت عارف بأنه راه كاين اللي كيهيأ الولد ديالو من 
الليل وال البنت ديالو من الليل بأنه باش تم�ضي تشد النوبة ديالها باش 
يسقيو بالبوطة وال بالطوني وال هذا، وبالتالي السيد الوزير املحترم، احنا 
كنساندو بطبيعة الحال الحكومة ولكن غير راضيين على هاد املسألة 
هادي باش نبقاو نتكلمو عليها يعني باستمرار. إذن بغينا، ما بغيناهاش 
ورقة، ما بغيناهاش يعني أرقام، ولكن باغيين فعل، بغيناك السيد 
الوزير املحترم، تعطينا يعني واحد البرنامج واضح بdes dates اللي هما 
واضحين باش نقدرو بطبيعة الحال نرجعو عند املواطنين واملواطنات 
باش نجاوبوهم على هاد املسألة هادي ألنه ما زال في الكالم ديالك 
السيد الوزير املحترم، كتكلم على التمويل، وبالتالي كنعاود نأكد ليك 

بأنه حبس التمويل كل�ضي وكاع املؤسسات يحبسو كل �ضي..، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، التعقيب الثالث ألحد السيدات 
والسادة من فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداخليداحاتمي:

الوزارة  طرف  من  املبذولة  املجهودات  على  الوزير  السيد  شكرا 
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ديالكم فيما يخص الحمالت التحسيسية من أجل الحفاظ على هذه 
املادة الحيوية، نحن نعرف السيد الوزير حقينة السدود وصلت إلى 32 
%، ملء السدود يؤثر سلبا على التزود باملاء الشروب، السيد الوزير، 
الفالحة تستهلك %87، املغاربة كيشربو %13 من املاء الشروب على 
الصعيد الوطني، السيد الوزير، على الحكومة أن تتخذ تدابير عملية 
وعلمية جديدة تراعي التقلبات املناخية وتأخذ على..، نأخذ على سبيل 
املثال، السيد الوزير، منطقة اللوكوس أي إقليم العرائش كانت له 
فرشة مائية مهمة جدا بينما حاليا تعرف نقصا كبيرا، وذلك ناتج عن 
زراعات دخيلة على املغرب، السيد الوزير، وال أحد قادر يتكلم على 
هاد الزراعات، بعض األشجار التي تستهلك هكتار مما تستهلك مدينة 
العرائش أو القصر الكبير، هكتار من األفوكا السيد الوزير يستهلك 14 
مليون لتر في السنة، السيد الوزير، ال بد من اتخاذ تدابير جديدة، السيد 
الوزير، أنتم زرتم بعض الجماعات وشفتو مع وقع فهاد الجماعات 

القروية اللي تعرضت لحرائق، كيفاش كيعيشوا..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقثت السيد النائب، شكرا، التعقيب األخير لفريق التجمع 
الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيدا بر هيماخي:

أين وصلت االستراتيجية الوطنية للماء التي ابتدأت منذ سنة 2009 
2030، واليوم تمر 13 سنة على هذا املخطط االستراتيجي  إلى غاية 
النتائج الضعيفة خالل الواليات الحكومية السابقة؟ السيد  وندري 
ويأتي   ،2030 في سنة  أنه يكمل  البرنامج كان مفروض  الوزير، هذا 
بنتائج إيجابية على املواطن املغربي، ال من ناحية املاء الصالح للشرب 
النتائج  لألسف  ولكن  ذلك،  غير  إلى  الفالحي  القطاع  ناحية  من  وال 
باستدراك  ستقوم  الحالية  الحكومة  هل  الوزير،  السيد  ضعيفة، 
األمر والتعجيل بإنجاز املشاريع اللي كانت مبرمجة سابقا؟ ألن مفروض 
اليوم أن الحكومة تنكب على هذه املشاريع املتأخرة في بناء السدود وفي 
تحلية مياه البحر، تحلية مياه البحر، السيد الوزير، لألسف املغرب ال 
يتعدى 11 محطة أو 10 محطات في اململكة املغربية، واليوم مفروض 
أن محطة تحلية مياه البحر تنتشر على ضفاف املحيط األطل�ضي، عندنا 
3000 كيلومتر ساحلية بين البحر األبيض املتوسط واملحيط األطل�ضي 
ولكن ال زالت تحلية مياه البحر ضعيفة، إذن يلزم الحكومة أن تقوي 
هذا املنتوج ألن هو الحل الوحيد في انتظار التساقطات املطرية، السيد 
الوزير، نطالبكم بالتعجيل ببناء السدود التلية في األقاليم الجنوبية، 
ألن الرحل كيعانيوا من قلة املوارد املياه، والسدود التلية كتعطي واحد 

الحل مؤقت..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداهيشامي:

شكرا السيد الوزير على التوضيح ديال السياسة املائية اللي انت 
طرحتي علينا، ولكن كاين واحد اإلشكال السيد الوزير، أنه كعطيوا 
األولوية للمدن الكبرى واملدن املجاورة للبحر وكتنساو العالم القروي، 
على سبيل املثال كيسر املثال أن نهر أم الربيع وسد املسيرة اللي كيعرف 
واحد االستغالل عشوائي كبير ومع العلم أن كانت فرشة مائية مهمة 
اللي تقدر تستفد منها الساكنة ديال إقليم سطات خصوصا بني مسكين 
 ، العلم أن كاين جماعات دابا حاليا ما عندهمش ما يشربوا  ، مع 
كسبيل للمثال جماعة سيدي أحمد الخدير، جماعة دار الشافعي، 
جماعة اوالد بوعلي املواجهة، جماعة اوالد فارس والوالد حدانا وعندنا 
فرشة مائية هائلة، ولكن كيتم استغالل ديال هاد سد املسيرة ديالنا 
وديال أم الربيع من طرف أقاليم أخرى، وهاد الجماعات القروية اللي 
مجاورة خصها تستفد هي االولى، ما مستطعاش تستفد، كاين واحد 
اإلشكال هو اللي كيأدي لعدم االستفادة ديال هاد الجماعات القروية 
هو التمويل السيد وزير، ألن جماعات ما عندهاش التمويل باش تدير 
دراسات باش تستفد من الربط الفردي ديال هاد ديال هاد استغالل 

املاء الشروب للساكنة ديال العالم القروي كتعاني..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسنا وسعدي:

السيد الوزير املحترم، الساكنة املحيطة بالسد ديال املختار السو�ضي 
بإقليم تارودانت اليوم كتموت بالعطش، الدواوير ديال إدرغان، أسول، 
الناس هادو في الجواب ديالكم املؤرخ  تابية، أوفور، تاكديرت، هاد 
بتاريخ 5 أبريل قاتوا لنا، السيد الوزير، بأنه غادي تديروا لهم 7 ديال 
األثقاب 7 البيار باش يشربوا ويسقيوا األرا�ضي ديالهم، اليوم هذا نهار 
20 يوم هادي واملا مقطوع عليهم يعني ما�ضي عندهم الندرة ما كاينش 
املاء، كيمشيوا ياخذوه من عن بعد 20 كيلومتر، اليوم السيد الوزير 
نطالبكم بالتعجيل إليجاد حلول يا تديوا لهم املا من السد ديال أولوز، 
يا غير تعطيوا التعليمات ديالكم للحوض املائي باش يسّرع العملية ديال 

اإلنجاز هاد األثقاب، شكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
النائب.

 ونائبا وسيداسعيدا تغالست:

شكرا السيد الوزير، الساكنة ديال العالم القروي تستغيث من 
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ندرة املاء الشروب، لوال لطف هللا السيد الوزير املجهودات الجبارة 
اللي كيقوم بها السيد رئيس جهة بني مالل خنيفرة مشكور السيد عامل 
إقليم أزيالل واللي كتبقى إمكانيات غير كافية نظرا لإلمكانيات املادية 
44 جماعة، ما كاينش �ضي  املحدودة وشساعة اإلقليم كيتكون من 
واحد هنا السيد الوزير اللي نهار الحملة االنتخابية ما اعطوهش الناس 
ملفات ديالهم، ملفات فيها مطالب، فيها أولويات، واليوم راه الساكنة 
ي داك ال�ضي من بعد وجيب لي املاء هو األول، ولهذا 

ّ
كتقول لك غير خل

أ السيد الوزير كنطلبو منكم تكثيف الجهود من أجل توفير هاد املادة 
الحيوية للساكنة ديال العالم القروي، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
النائب.

 ونائبا وسيدامحمداب دريق2:

 وسيدةا ورئيس2،

السيد الوزير، بقدر ما نثمن املجهودات الكبيرة من طرفكم السيد 
واحنا   ، للشرب  الصالح  املاء  ديال  املشكل  هاد  يخص  فيما  الوزير 
عارفين، السيد الوزير، هاد املشكل ما�ضي ديالهم، انتم يا الاله جيتو 
على رأس هاد الوزارة، هذا مشكل ديال الوزارة السابقة اللي كانت قبل 
منكم ملا وفراتش وما هيئاتش الظروف لهاد الوقت اللي احنا فيه فهاد 
الخصاص هذا، لذلك السيد الوزير، اليوم اإلشكالية اللي كاينة في 
الدار البيضاء راه إشكالية كبيرة خصوصا أن إيال ما كانوش تساقطات 
األمطار في هاد األيام القليلة، راه غادي يكون إشكال خصوصا أنك 

تكلمتي على شهر مارس، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى 
من الوقت، تفضل السيد الوزير.

 وسيدانز رابرك2ال2يرا وتجهيزال ملاء:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

بغيت نشكر كل السيدات والسادة النواب على التدخالت الهامة، 
بغيت فقط نتفاعل مع بعض التدخالت، أوال تدخل النقطة األساسية 
وهو العالم القروي اعطيناه أولوية األولويات، عالش؟ ألن تنعتبروه 
بأن هاد الساكنة فهي من الضروري أننا نعطيها واحد العناية خاصة، 
ولذلك اقتنينا 706 شاحنة صهريجية باش نوصلوا املاء للعالم القروي، 
قمنا كذلك باقتناء وهذه ألول مرة مشينا فيها، وهو أننا تحلية املياه 
وحدات متنقلة لتحلية املياه، وحدات متنقلة كذلك بالنسبة للمياه 
جا باش أننا اللي تتكون مالحة باش أنها ترجع إمكانية وغيستافدو منها 

العديد من األقاليم من هاد الوحدات، اللي هي، إن شاء هللا، غنطلقوا 
فيها في األسابيع املقبلة؛

ثالثا، قمنا كذلك بحال اللي قالوا اإلخوان وغنسرعو فيه هو هاد 
للعالم  كذلك  للما  نوصلو  باش  االستكشافية  األثقاب  ديال  ال�ضي 
القروي، وأشتغلنا كذلك مع الجهات وتنشكروهم على املجهود اللي 
قاموا به، وهو باش غنديروا إن شاء هللا كذلك سدود تلية 129 سد 
تلي اللي غتنطلق في هاد السنتين اللي غتكتمل من هنا ل 2024، وكل 
جهات اململكة غتستافد من هاد العمل، باش أننا نضمنو كذلك املاء 
الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي ونضمنو كذلك أننا غنحميو 

كذلك املواطنات واملواطنين إيال كان �ضي فيضانات مستقبال؛

بالنسبة إلقليم  ال  نتكلمو على  أخرى، ضروري كذلك  من جهة 
اشتوكة احنا منكبين على هاد األمر، الدراسة التفصيلية راه تعطات 
لها اإلمكانيات املادية باش تدار باش تكتمل باش أنه الجماعات تستافد 
كذلك من املاء اللي هو تحلية املياه، ألن ما غيمكنش الناس تيشوفوا 
املا عندهم وهما ما يستافدوش، إذن هذا الدور ديالنا في إطار إنصاف 
أننا نقومو بما ينبغي القيام به فهاد اإلطار، وتعطات التوجيهات فهاد 
املجال، ونفس اإلشكالية فهي مطروحة بالنسبة العديد من السدود 
اللي هي كاينة واللي هي تطلب كذلك الجماعات أنها تستافد، ولكن كما 
تعلمون ملي تنديرو االستفادة ضروري أن املا تيم�ضي للمحطة ديال 
معالجة د املياه عاد تعاود ترجع، هذا اللي تيخلق بعض اإلشكاليات في 
إطار التطبيق ديال هاد األمر، أنا باغي نرجع لواحد النقطة اللي كلكم 
تفضلتيو بها و تتقولوا بأن املاء هو كل �ضيء املاء هو مصدر الحياة وبأن 
تيخصنا نتعبؤوا جميعا باش يمكن لنا نواجهوا هاد الظاهرة، أنا اللي 
باغي نقول اليوم وهو هل يعقل أنه في بالدنا يكون عندنا مليار ديال املتر 
مكعب تيم�ضي للبحر؟ هل يعقل أن في بالدنا يكون عندنا %91 ديال 
اآلبار غير مرخصة ما عارفينش الفرشة املائية فين غتوصل؟ هل يعقل 
أنه في بالدنا يكون عندنا %40 ما أكثر ديال املاء اللي تيم�ضي في القنوات 
تتسيل من القنوات تتوصل حتى ل%60؟ هذا ما�ضي هو الضياع؟ وعاد 
املواطنين كلنا احنا كذلك مسؤولون ألن احنا كمواطنين كذلك تنخليو 
البزبوز تينقط فإيال خليتيه تتم�ضي ليك تم في السنة 40 متر مكعب، إيال 
كانت مليون ديال األسرة تتخلي البزبوز ديالها مفتوح كل سنة غنوصلوا 
إلى 40 مليون متر مكعب أي االستهالك ديال مدينة وجدة، واش هاد 
ال�ضي معقول؟ ال واش معقول نبقاو نسقيو كذلك في النهار مع 12 دالنهار 
بالتيو ديالنا؟ واش معقول أننا نغسلوا السيارة ديالنا بهاد الكيفية اللي 
تنغسلوا بها؟ تيخصنا نغيروا السلوكية ديالنا وباش نغيروا السلوك 
ديالنا تيخصنا نتعبؤوا جميعا، وبغيناك كذلك نديروا اتفاقيات حتى 
اإلدارة تيخصها تراجع الكيفية ديال االستهالك ديالها، واحنا بدينا في 
الوزارة وغنشتغلوا مع الوزارة كلهم، بغينا كذلك في مجال الصناعة 
الفالحي  مجال  في  املياه  وتحلية  املعالجة  للمياه  استغالل  يتم  باش 
كذلك تكلمتيو عليه باش نراجعوا ونديروا عقود فرشة باش يمكن لنا 
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نضمنوا كذلك أنه يكون واحد التدبير مندمج ديال املاء، وزيادة كذلك 
على السياحة كذلك راها منخرطة معنا ان شاء هللا باش نديروا اتفاقية 
في هاد اإلطار، ولكن في نفس الوقت كذلك الرؤساء الجماعات املحلية 
احنا بغينا نديروا اتفاقيات مع الجهات مع رؤساء الجماعات املحلية 
باش نغيروا كذلك التدبير ديالنا ديال املاء باش يكون النجاعة املائية، 
ألن باالقتصاد ديال املاء فاملاء اللي ما تنستهلكوهكش هو املاء اللي غدا 

غنستهلكوه للمستقبل ونخليو لوالدنا، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، نمر إلى 
القطاع املوالي التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة مرحبا بالسيدة 
الوزيرة، سؤال عن معايير االستفادة من مدخول كرامة لفائدة املسنين 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، الكلمة ألحد 

واضعي السؤال تفضل السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةافدلىامحسنا وحياني:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن املعايير والشروط املجمع 
اعتمادها لالستفادة من مدخول كرامة لفائدة املسنين؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

 وسيدةاع  طفاحيارال2يرةا وتضامنال إلدماجا الجتماعيا
ل ألسرة:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في البداية أشكركم على السؤال في إطار تنزيل الرؤية امللكية السامية 
ملفهوم الدولة االجتماعية وخاصة في شقها املتعلق باألشخاص املسنين 
الذين  الذين يحتاجون منا رعاية خاصة نظرا لسنين وخاصة منهم 
 2026-2021 التزمت الحكومة في إطار برنامجها  يعيشون الهشاشة، 
إلى إحداث مدخول كرامة لفائدة املسنين لحمايتهم من تقلبات الحياة 
وضمان كرامتهم، وهو عبارة عن تحويالت نقدية من 400 إلى في أواخر 

2022 لتصل ألف درهم في أواخر 2026.

 65 في  واملحدد  السن  معيار  معيارين  هناك  املعايير  بخصوص 
الوزارة  حضرت  يعني  أطلقت  وكما  الهشاشة،  وضعية  ومعيار  سنة 
استراتيجية مندمجة، استراتيجية أسرية اجتماعية مندمجة سنقدمها 
 une2étude2actuel، actuel أمامكم قريبا، كما أطلقت الوزارة دراسة
حول مفهوم تنزيل مفهوم تنزيل يعني مدخول الكرامة في إطار نظرة 
شمولية تأخذ بعين االعتبار مفهوم األسرة املتضامنة وكيف سيمكننا 

تنزيل هاد مدخول الكرامة مع ضمان التكفل باألشخاص املسنين من 
داخل األسر، وأيضا فك العزلة عن األشخاص املسنين.

وعلى ضوء مخرجات هاد الدراسة اللي النتائج األولى غدا تكون 
الحكومية  القطاعات  بين  املشاورات  شتنبر ستعكف  أواخر شهر  في 
أوراش  االعتبار  بعين  األخذ  مع  املمكنة  السيناريوهات  لدراسة  أوال 
االستهداف الخاصة بالسجل االجتماعي املوحد، وثانيا إعداد وتنفيذ 
مخطط عمل إجرائي يحدد مختلف املراحل واإلجراءات في إطار كما 

قلت.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

النائبة  للسيدة  التعقيب  الوقت،  انتهى  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةافدلىامحسنا وحياني:

جوابكم السيدة الوزيرة ال يطمئن هذه الفئة خصوصا إيال رجعنا 

لواحد الجلسة من الجلسات اللي دازت، واللي جا في الجواب ديالكم 

راه  املوضوع،  هاد  على  ما خدماتش  السابقة  الحكومات  بأن عالش 

املرحلة حرجة راه العافية شاعلة في جيوب املواطنين، العافية شاعلة 

في جميع املواد ال األساسية وال الغير األساسية، والعافية كذلك شاعلة 

في بعض الجهات ديال اململكة واللي كنشوفوا بأن هاد الحكومة ما 

حركتش حتى �ضي ساكن ما تواصالتش ولو ببالغ، donc احنا السيدة 

الوزيرة كنطلبوا باش يكون واحد التفعيل على أرض الواقع، واحنا ما 

مستعدينش نسمعوا للمزايدات السياسية ال من طرف األغلبية وال من 

طرف املعارضة.

السيدة الوزيرة هاد الفئة أنتوما مطالبين باش تلقاوا واحد الحل 

سريعن راه ما يمكنش غاديين نبقاوا كتهضروا لنا على أفق ديال 26 

عاد غادي تشوفوا شنوا غادي الديروا، راه ما يمكنش املرحلة حرجة 

نبقاوا احنا حتى ل 26 احنا هاد الناس اللي غادي ينتاحر ينتاحر، اللي 

غادي يتشرد يتشرد، وا غي شوفوا لهم غير الخيريات وضمنوا لهم فيها 

العيش الكريم ويقدروا يمشيوا لها، ضمنوا لهم امللبس واملأكل، احنا 
الصراحة ما فهمناكمش وزادت هاد الحكومة سحبات املشروع قانون 

ديال التغطية الصحية بالنسبة للوالدين ما فهمناش، كتقولوا أنتوما 

الحكومة ديال الخدمة والسكات في حين راه نبض الشارع كيقول أنتوما 

حكومة ديال الدق في املواطن والسكات السيدة الوزيرة، راه هاد الناس 

من بعد هاد السن هما محتاجين باش يرتاحوا من بعد سنين اللي 

قضاوها باش يخدموا على وليداتهم، والوزارة ديالكم راه عنوان عريض 

عندها ديال التضامن، إذن بغيناكم السيدة الوزيرة تضامنوا مع هاد 

املجتمع مع هاد املواطنين كاع اللي في وضعية هشاشة ال املعطلين وال 

السيدات اللي في ظروف هشاشة، وشكرا جزيال.
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 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاحكيم2اسحاقي:

السيدة الوزيرة لكي نحمي كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا 

لكرامتهم على الحكومة أن تسهر على إيصال مدخول الكرامة الذي 

يرتقب أن يستفيد منه املغاربة رجاال ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 

سنة فما فوق والذين يعيشون ظروف هشاشة كبيرة، أن تكون عملية 

إيصال الدعم تعتمد على البساطة في اإلجراءات التي ستتخذونها رفقا 

بهاته الفئة وفي ظروف تحافظ على كرامتهم.

السيدة الوزيرة، ما عرفناش شكون السابق األعمار بيد هللا، نتمناوا 

من هللا أن هاد الفئة تعتبروها من األجداد ديالكم ومن األهل ديالكم 

وتشوفوا فيها شوفة الرحمة، وتحاولوا تحفظولهم على الكرامة ديالهم 

فهاد املدة املتبقية من العيش، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا مل يدا وفا�سيا وفهريا)نقط2انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس2،

السيدة  بينما  االستقاللي  الفريق  على  تحسب  التوقيت  هاد  غير 

هاد  تصحوا  املرجو  االستقاللي،  الفريق  من  ما�ضي  املحترمة  النائبة 

املشكل، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

لتوقيت، هل  ديال  بالتصحيح  يقوموا  باش   la régie من  املرجو 

هناك تعقيبات إضافية؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 

الوزيرة.

السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:

أن كما قلت احنا مازال واقفين على االلتزامات ديالنا وكنشتغلوا 

االستراتيجية  أوال  لكم،  قلت  كما  كبير  الشوط  واحد  وقطعنا  عليها 

واجدة التنزيل ديالها راه خدام، وأيضا كما قلت لكم الدراسة راه غادا 

باش تخلينا قبل من ديسمبر 22 هذا هو االلتزام ديالنا السيدة النائبة 

املحترمة، ما يمكنش أنا نلتازم ب�ضي حاجة اللي قبل ما نجي، أنا حاليا 

كان اإللتزام ديال البرنامج الحكومي هو في 22، 22 مازال ما سالتش إن 

شاء هللا يكون خير، وشكرا لكم.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن التقييم الشامل للبرامج 
االجتماعية املعنية بصندوق التماسك االجتماعي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةا وبات لاأبال�سي:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن خالصة البرامج االجتماعية املعنية 
لها  املخصص  املالي  االعتماد  وحجم  االجتماعي  التماسك  بصندوق 

وأثرها على واقع األسر املستهدفة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

 وسيدةاع  طفاحيارال2يرةا وتضامنال إلدماجا الجتماعيا
ل ألسرة:

 وسيدةا ورئيس2،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لقد سعى صندوق دعم الحماية 
االجتماعية والتماسك االجتماعي منذ 2015 عبر برامجه االجتماعية 
إلى بلوغ مقومات وشروط االستهداف، اللي نقول لك بعجالة نختصر 
الوقت هو أن هاد السنة كما تعلمون البرنامج الحكومي جاب 500 
مليون ديال الدرهم اللي خاصة للخدمات ديال الصندوق دعم الحماية 
مليون   340 فيه  اللي تخصصات  االجتماعي،  والتماسك  االجتماعية 
درهم لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة، وهاد السنة ما كاينش �ضي 
طفل في وضعية إعاقة اللي ما غاديش يستفد من التمدرس، وهادي 
أول مرة أول مرة جميع األطفال وعملنا منصة رقمية بأول مرة كانت 
الشفافية وتسجلت أكثر من 400 جمعية، وعندنا واحد العدد كبير 
ديال األطفال اللي تسجلوا عن طريق الجمعيات ،وإن شاء هللا، يعني، 
التحدي اللي عندنا هاد السنة باش ما كاينش �ضي طفل ما غيستفدش 
من التمدرس، هادي النقطة األولى، النقطة الثانية هي األنشطة املدرة 
للدخل، كان هناك واحد التأخير في صرف الدعم للناس اللي استفادوا 
من األنشطة املدرة للدخل ف 2020 و2021، اشتغلنا هاد السنة باش 
يتصرف لهم الدعم ديالهم، واقفين باش يتصرف باش تنطلق املرحلة 
ديال 2022 ويتصرف الدعم قبل من 2022، إذن الحمد هلل هاد النقطة 

حتى هي ما غادين فيها بطريقة جيدة إن شاء هللا، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.
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 ونائب2ا وسيدةافاطم2ا وزهر ءاباتا:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

معطيات  يحمل  لم  الذي  لجوابكم  استمعنا  الوزيرة،  السيدة 
جديدة، فبعد مرور سنة كاملة على توليكم الوزارة لم تعرف برامجكم 
أي إبداع يذكر، يكون في عوانكم السيدة الوزيرة، فلديكم إرث ثقيل 
من االستراتيجيات واملخططات والبرامج الجاهزة تجاوزت 26 برنامج 
تنتظر فقط التنزيل من طرفكم، السيدة الوزيرة، ماذا فعلتم ببرامج 
سياسة حماية األسرة؟ برنامج تمكين للمرأة ، دعم األرامل واملطلقات 
، مباريات إدماج األشخاص في وضعية إعاقة، إخراج البطائق الخاصة 
مدن  برنامج  لنسمع،  برنامج  الدامجة،  التربية  برنامج  للوجود،  بهم 
بدون أطفال شوارع وفي وضعية التسول، السيدة الوزيرة كنا ننتظر 
زيادة عدد املستفيدين من هذه البرامج، فكانت حصيلتكم زيادة نسب 
معيشتها،  تدهورت  الوزيرة  السيدة  األسر  من   80% لها،  املحتاجين 
حكومي  في ضل صمت  لالقتراض  ولجأت  مدخراتها  استنزفت   45%
املتوسطة  الطبقات  الصاروخي لألسعار،  االرتفاع  في مواجهة  مطبق 
الحصيلة  الوزيرة  السيدة  ومحوها  إفقارها  تم  بخلقها  وعدتم  التي 
اإليجابية لصندوق التماسك االجتماعي ال يختلف عليها اثنان، ولكن 
اآلن ومع تنزيل الورش امللكي الخاص بالحماية االجتماعية ما هي رؤيتكم 
بخصوص هذه البرامج راميد تيسير، دعم األرامل كيف تنوون تطبيقها 
وتصريحاتكم تقول بحذفها، فكيف تنوون تطبيق هذا الحذف دون 
املساس بما حققته من مكاسب اجتماعية قد يؤدي أي تراجع ملزيد من 

االحتقان االجتماعي..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

 وسيدةاع  طفاحيارال2يرةا وتضامنال إلدماجا الجتماعيا
ل ألسرة:

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيدةا ونائب2ا ملحترم2،

صراحة أنا ذهلت من جوابكم ومن تعقيبكم كأنكم لم تكونوا عضوا 
في الحكومة السابقة، زعم، اسمحي لي، اسمحي لي، يعني، اسمحي لي، 
غي باش نقول لك، ليست هناك سياسة أسرية ماكايناش، كانت فقط 
أقل من %50 األطفال في وضعية إعاقة اللي كيكون عندهم التمدرس، 

حاليا %100، هاد السنة 500 مليون درهم املخصص ل..، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، شكرا، سؤال عن وضع معايير ملراجعة 

للسيدات  املدني  واملجتمع  الوطني  التعاون  بين  القائمة  الشراكات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال.

 ونائب2ا وسيدةاخديج2اح  جي:

التي  الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير  السيدة 
الوطني  التعاون  بين  القائمة  الشراكات  ملراجعة  الوزارة  ستتخذها 
وجمعيات املجتمع املدني بغية الرفع من املردودية والنجاعة وحسن 

االستهداف، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة الوزيرة.

 وسيدةاع  طفاحيارال2يرةا وتضامنال إلدماجا الجتماعيا
ل ألسرة:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

خيار  هي  الجمعيات  مع  الشراكات  يخص  فيما  النائبة،  السيدة 

مناسبة  هي  واألسر  االجتماعي  التضامن  لوزارة  بالنسبة  استراتيجي 

أيضا أتوجه بالشكر لجميع الجمعيات على جديتها ومن أجل تمكين 

الجمعيات املعنية من فرص متكافئة الولوج إلى دعم الوزارة عملنا هاد 

السنة في إطار صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 

كما قلت على رقمنة مصادر طلب مشاريع الجمعيات لدعم التمدرس 

لجميع األطفال وأيضا من أجل الشفافية والتتبع الجيد لهاد البرنامج، 

كما قمنا هاد السنة بإدراج مجموعة من املالحظات التي تقدمت بها 

الجمعيات في إطار تحيين دفتر التحمالت ودليل املساطر وخلقنا واحد 

اللجنة مع الجمعيات اللي كتشتغل بصفة منتظمة لتحيين بطريقة 

منتظمة أيضا دفتر التحمالت ومن جانب آخر اعتمدنا مستويين للحكامة 

هو املستوى الترابي واملستوى املركزي وفي إطار االستراتيجية الجديدة 

للقطب جسر يعني حضرنا واحد البرنامج لتأهيل الجمعيات املجتمع 

املدني منها الجمعيات الشريكة وخلقنا واحد العالمة ديال الجودة اللي 

هو مبني على أخذا بعين االعتبار التخصص ديال الجمعيات، القدرة 

ديالها على تنفيذ البرامج وأيضا صرف االعتمادات فو أيضا تشجيع 

الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الجهات يعني املجالس 

الجهوية والترابية واملجتمع املدني أيضا هناك دراسة اللي هي حاليا في 

طورها النهائي لتقييم نتائج الشراكة مع الجمعيات وسنقدمها أمامكم 

في يعني الفرصة املقبلة إن شاء هللا، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.
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 ونائب2ا وسيدةاخديج2اح  جي:

السيدة الوزيرة املحترمة، إن وضعية الشراكات التي يوقعها التعاون 
الوطني مع الجمعيات العاملة في املجال االجتماعي تتسم بافتقادها 
الثنائية املنصوص  اللجان  لدراسة الجدوى ولوحة تقييم اآلثار وإن 
عليها في االتفاقيات ال يتم تفعيلها، كما أن تلك االتفاقيات تحكمها 
قاعدة النسخ واللصق copier-coller حيث ال يراعا فيها الخصوصيات 
الجغرافيا واالجتماعية للمناطق واألقاليم وفضال عن ذلك فإن أغلب 
أن  كما  النتائج،  على  املبني  والتتبع  للتقييم  تفتقر  الشراكات  هذه 
للمراكز واملركبات  التسيير املشترك  في مجملها  الشراكات تخول  تلك 
االجتماعية ومراكز الرعاية االجتماعية ومراكز القرب إلى غير ذلك أي 
والبشرية  املالية  املوارد  تعبئة  القدرة على  لها  ليس  تسلم لجمعيات 
لضمان استمرارها، مما يجعل املواطن املحتاج هو من يدفع فاتورة 
املنتخبة  الهيئات  بأن  علمنا  إذا  خاصة  مباشر  غير  بشكل  تسييرها 
هذه  يمنحان  يعودا  لم   19 كوفيد  جائحة  منذ  الوطني  والتعاون 
الجمعيات منح الدعم السنوية والبد من اإلشارة إلى أن معظم هذه 

الشراكات تفتقر إلى حسن االستهداف الشريف والتأكد من قدرته على 

اإليفاء بالتزاماته املادية والبشرية، كما أن تفويض توقيع الشراكات مع 

املجتمع املدني الزالت تخضع ملوافقة اإلدارة املركزية بعيدة عن الواقع 

املعاش ومصالحها ال تقوم بالتتبع ولم تنتج لوحة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في 

املوضوع؟ نمر اآلن إلى أسئلة لها وحدة املوضوع هي األسئلة 4 و5 و6 و7 

تتعلق بحماية حقوق النساء والقضاء على كل أشكال التمييز ضدهن، 

لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيدة 

الوزيرة السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة 

النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاقل بافيطح:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن استراتيجية الوزارة ملواجهة العنف 

املتخذة  واإلجراءات  والتدابير  النساء،  ضد  واالجتماعي  االقتصادي 

لحماية األشخاص في وضعية صعبة واألشخاص ذوي إعاقة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةا ورباباعيالل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

سؤال السيدة الوزيرة، في إطار السعي الحثيث نحو النهوض بوضعية 
املرأة املغربية، نتساءل عن خالصات الحوار التفاعلي لتقييم جهود 

املغرب في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثالث وهو آني للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال.

 ونائب2ا وسيدةاويلىاد هي:

السيدة الوزيرة، بناء على التقرير الوطني الذي تقدم به املغرب أمام 
اللجنة املعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة 
اختصارا بسيداو بجنيف، نسائلكم السيدة الوزيرة عن أهم خالصات 
أشكال  كل  ملناهضة  بالدنا  فيه  تم�ضي  الذي  التفاعلي،  الحوار  هذا 

التمييز ضد املرأة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السؤال الرابع وهو آني أيضا للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة 

النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاعتيق2اجبرل:

شكرا، انعقدت مؤخرا الدورة 82 للجنة املعنية بالقضاء على كل 
أشكال التمييز ضد املرأة، بمقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
تقييمكم ملجهودات  الوزيرة، ما هو  السؤال ديالنا السيدة  املتحدة، 
التمييز  أشكال  كل  على  والقضاء  النساء  حقوق  حماية  في  املغرب 

ضدهن؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

 وسيدةاع  طفاحيارال2يرةا وتضامنال إلدماجا الجتماعيا
ل ألسرة:

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

في البداية أريد أن أتقدم بالشكر إلى مجلسكم املوقر ومن خاللكم 
إلى جميع األعضاء على مساهمتكم الفعالة، من خالل إعداد التقرير 
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خاص  املغربية،  للمملكة  و6   5 الدوريين  للتقريرين  الجامع  الوطني 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة سيداو، إن الحوار 
مع مجلسكم في كل القضايا املتعلقة بحقوق املرأة ساهمت في إغناء 
فحوى التفاعل مع اآللية األممية املعنية بالقضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة، كما أريد التنويه من هذا املنبر على فعاليات املجتمع 
املدني على مساهمتهم وقوتهم االقتراحية وترافعهم املستمر على قضايا 
املرأة. كما البّد لنا من االعتزاز بنجاح اململكة املغربية في هذه املحطة 
الذي هو نجاح املغرب بكّل مكوناته، تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
أهمية خاصة  يولي  الذي  السادس نصره هللا،  امللك محمد  الجاللة 

لقضايا املرأة.

كما تعلمون السيدات والسادة النائبات والنواب املحترمين، الوفاء 
بة عن انخراطها في املنظومة األممية 

ّ
اللتزامات اململكة املغربية املترت

ذات الصلة، ال سيما التزامات تعاقدية إزاء أجهزة املعاهدات قدمت 
اململكة تقريرها املتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة سنة 2020، كما استقبلت بشأن الئحة أسئلة اللجنة املعنية 
باملغرب،  النساء  بأوضاع  املرتبطة  القضايا  من  مجموعة  بخصوص 
قدمت بشأنها أجوبة في شهر مارس 2021 وتنثمنو األعمال اللي تنلقاوه 
كاين راه تنثمنوه، كتكملة وتحيين للتقرير املذكور وخالل هاذ السنة 
لفحص  تاريخا   ،2022 يونيو  و22   21 يومي  األممية  اللجنة  حددت 

التقرير وإجراء الحوار التفاعلي بشأنه مع وفد اململكة.

وتجدر اإلشارة أن تقرير موضوع الفحص هو التقرير الوطني الجامع 
الخاص  املغربية  للمملكة  والسادس  الخامس  الدوريين  لتقريرين 
ب  املعروف  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية 
»سيداو« والذي يغطي مجهودات املغرب على مدى 14 سنة تقريبا، وما 
شهدته من دينامية حقوقية مست كل املجاالت وعلى وجه خصوص 
قضايا املساواة بين الجنسين وحماية حقوق املرأة والنهوض بأوضاعها، 
علما أن آخر تقرير قدمته اململكة بهذا الخصوص كان سنة 2008 وهو 

التقرير الرابع.

 وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

ال بد من التذكير أنه تم اعتماد في هاد املقاربة يعني مقاربة تشاركية 
املكلفة  الوزارية  املندوبية  مع  بتنسيق  التقرير  إعداد  في  وتشاورية 
بحقوق اإلنسان شارك فيها كل الفاعلين املعنيين من خالل عدة مراحل 
تميزت بتنظيم اجتماعات موسعة ضمت كل القطاعات الحكومية، 
تنظيم لقاء تشاوري مع املؤسسة البرملانية، تنظيم لقاءات تشاورية 
مع منظمات املجتمع املدني وعلى إثر تكليف وزارة التضامن واإلدماج 
االجتماعي واألسرة بترأس وفد اململكة املغربية في هذا الحوار التفاعلي 
املهمة  هاد  إلنجاح  مكثفة  تحضيرات  انطلقت  األممية،  اللجنة  مع 
الوطنية وذلك من خالل عقد سلسلة من االجتماعات قصد التخطيط 

 les simulationsوالبرمجة وكذلك من أجل جلسات محاكاة ما يسمى ب
إلنجاح هاته املهمة.

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

لقد كان فحص هذا التقرير فرصة ومحطة تاريخية أبانت من خاللها 
اململكة املغربية عن تمسكها والتزامها املستمر والدائم بحماية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها كخيار استراتيجي للمملكة وانخراطها الكامل في 
املنظومة األممية بمختلف آلياتها، هو ما أكدت عليه من خالل الكلمة 
التي ألقيتها أمام أعضاء اللجنة األممية املعنية التي أبرزت فيها التقدم 
املحرز للمملكة في مجال املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة والنهوض 
التي  الكبرى  واألوراش  اإلصالحات  مختلف  والذي جسدته  بحقوقها 
باشرها املغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، حيث أكدت فيها على جهود اململكة واإلصالحات 

التي باشرتها من أجل محاربة التمييز ضد املرأة:

السادس  الجاللة محمد  يوليها صاحب  التي  الخاصة  العناية   1-
نصره هللا، لحقوق املرأة؛

-2 املكانة املركزية التي بوأها الدستور حيث نص دستور 2011 
الذي نص في فصله 19 على مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة وحظر 
التمييز على أساس الجنس، ونص في فصله السادس على أن تعمل 
الدولة على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية 
املواطنات واملواطنين واملساواة بينهم وبمشاركتهم في الحياة السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية؛

-3 أهمية إحداث إطار مؤسساتي جديد لتنسيق الجهود الحكومية 
في مجال املساواة، وهذا عملنا عليه بطريقة سريعة جدا بحيث تمت 
املصادقة في مجلس الحكومة بتاريخ 09 يونيو 2022 على مرسوم يق�ضي 
اللي  املرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  الوطنية  اللجنة  بإحداث 
غتكون اآللية ديال التنسيق ما بين جميع القطاعات باملجتمع املدني 

والقطاع الخاص؛

-4 اإلصالحات التشريعية التي باشرها املغرب والتي شكلت عالمة 
فارقة في معالجة قضايا املساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز املبني 
القانون  صدور  سيما  ال  املرأة  وتمكين  العنف  ومحاربة  النوع  على 
املتعلق بمكافحة اإلتجار بالبشر، قانون حماية العمال املنزليين، قانون 

الجنسية، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛

-5 التطور امللحوظ الذي عرفته تمثيلية النساء بمجلسكم املوقر، 
إذ انتقل من عدد 81 إمرأة في سنة 2016 أي بنسبة 20,5 % إلى 96 امرأة 
في سنة 2021 بنسبة 24,3 %، ونحن فخورون بذلك. كما تم التأكيد 
كذلك على أن الحكومة املغربية الحالية تضم 6 وزيرات، كما انتخبت 
امرأة رئيسة لجهة كلميم-واد نون، وتم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية 
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ملدن  عمدات  نساء  ثالث  وانتخبت  اململكة،  جهات  مجالس  رؤساء 
كبرى هي الرباط، الدار البيضاء ومراكش، هناك نساء تترأس مجالس 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  الخصوص  على  منها  دستورية 

املجلس األعلى للحسابات، الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري؛

سبل  توفير  غايتها  التي  املفتوحة  الكبرى  األوراش  استحضار   6-
دعم  خالل  من  وذلك  واملواطنين  املواطنات  لكل  الكريم  العيش 
االقتصاد واالستثمار في الرأسمال البشري، وهاد األوراش تعد املرأة 
امللكي  الورش  سيما  ال  منها  واملستفيدين  فيها  املنخرطين  أكبر  من 
للحماية االجتماعية، الورش امللكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
»مخطط املغرب األخضر«، صندوق التنمية القروية اللي فيه 50 مليار 
ديال الدرهم مخصص للتنمية القروية، اعتماد االستراتيجية الوطنية 
للجيل األخضر 2020-2030، إصالح منظومة العدالة وورش الحماية 

االجتماعية كما أشرت إلى ذلك؛

 2026-2021 الحكومي  البرنامج  أوالها  التي  الخاصة  العناية   7-
لقضايا املرأة وتمكين النساء وذلك من أجل الرفع من مشاركة النساء 
برنامج  هناك   : مهمة  برامج  ثالث  إطالق  وتم   ،30% إلى   20% من 
»فرصة« اللي فيه املناصفة ما بين النساء والرجال؛ برنامج »أوراش« 
وأيضا برنامج »جسر« على مستوى وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة الذي يتم فيه تكوين ومواكبة حتى خلق املبادرة االقتصادية 
إطار مقاربة  في  اململكة وذلك  امرأة بجميع جهات  ألف   36 أكثر من 

تشاركية مع مجالس الجهات عفوا، وأيضا الواليات والعماالت؛

-8 األهمية البالغة أيضا للمجهودات الكبرى التي تقوم بها الحكومة 
من أجل محاربة العنف ضد النساء، وأيضا مجهودات املجتمع املدني 
النساء  ضد  العنف  على  للقضاء  مراكش  كإعالن  وازنة  ومبادرات 
والفتيات، الذي تم توقيعه في 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية 
لصاحبة السمو امللكي األميرة اللة مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة 

حظيت في 2022 باعتراف أممي، وكذلك..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيدات  ألحد  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةاقل بافيطح:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب وشكرا على املعطيات.

السيدة الوزيرة، رقم الخطط إكرام 1 وإكرام 2، رغم االستراتيجية 
القوانين  رغم   ،2030-2020 النساء  ضد  العنف  ملحاربة  الوطنية 
103.13، رغم مصادقة املغرب على مجموعة من االتفاقيات الدولية 
التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد املرأة، إال أننا لم ننجح بعد في 
القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء، دليل ذلك املعطيات الصادرة 
عن املندوبية السامية للتخطيط والتي تؤكد أنه من أصل 10 نساء 8 

منهن يتعرضن للعنف.

السيدة الوزيرة، إذا أردنا أن نحارب العنف علينا أن نحارب الفوارق 
املجالية، علينا أن نحارب الفقر، علينا أن نحارب الهشاشة، علينا أن 
نحارب الهدر املدر�ضي في صفوف الفتيات املتمدرسات بالعالم القروي، 
علينا أن نساهم جميعا في تكوين وتأهيل املرأة حتى ال تر�ضى بالعنف 

الواقع عليها.

االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة  وزارتكم  الوزيرة،  السيدة 
واألسرة، نسجل بأسف عميق وألم شديد غياب التضامن عن ساكنة 
األقاليم الشمالية، غياب التضامن عن إقليم العرائش الذي يحترق، 
السيدة الوزيرة، كنا نتوقع أن تكونوا أول الوافدين إلى املنطقة وأول 
من  مجموعة  العرائش،  لساكنة  واملعنوي  املادي  الدعم  يقدم  من 
الجماعات السيدة الرئيسة تحترق اآلن وال من مجيب، السيدة الوزيرة 

خابت توقعاتنا وغاب عنكم التضامن.

الدولة  شعار  االجتماعية  الدولة  شعار  رفعتم  الوزيرة،  السيدة 
االجتماعية يجب أن يترجم إلى مواقف، إلى مبادرات، إلى تضامن مع 
أناس يحترقون اليوم وال من مجيب وال من تضامن. السيدة الوزيرة، 
وبخصوص  الشمالية  األقاليم  بخصوص  فاعلون  أنتم  ما  سننتظر 
والدعم  املادي  الدعم  منكم  تنتظر  التي  الجماعات  من  مجموعة 

املعنوي، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب2ا وسيدةا ورباباعيالل:

السيدة الوزيرة، إننا نثمن الرؤية الجديدة للسياسة القطاعية..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تفضلي السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة، السادة النواب، 
تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

 ونائب2ا وسيدةا ورباباعيالل:

القطاعية  للسياسة  الجديدة  الرؤية  نثمن  إننا  الوزيرة،  السيدة 
التي أبانت عن مدى قدرتها على خلق فرص إلدماج اجتماعي حقيقي، 
وفي  واملساواة،  الفرص  وتكافؤ  دعائم  وتقوية  بشري  رأسمال  وتعزيز 
إطار التضامن املنشود خاصة بالنسبة للمرأة املغربية التي تحتل مكانة 
متميزة داخل املجتمع، بما يقت�ضي ذلك من دعم مشاركتها في الحياة 
العامة ورفع جميع الحواجز التي تعترضها وتمكينها من جميع الحقوق 
الكفيلة بضمان استقالليتها السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية، والنهوض بقيم املساواة واملناصفة وتنميتها والقضاء 
على مختلف أشكال التمييز، انسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف ومقاصد 
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الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور خاصة الفصل 19 في إطار ثوابت 
األمة وقوانينها، بما في ذلك تفعيل صندوق التمكين االقتصادي للمرأة 

من طنجة إلى الكويرة بما فيها األقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، السيدة الوزيرة، ندعو إلى تقديم الدعم الالزم 
لهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حتى تقوم باملهام املنوطة 
بها على الوجه املطلوب، ملا فيه تعزيز مكانة املرأة املغربية في مختلف 

مناطق اململكة، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائب2ا وسيدةاويلىاد هي:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

على  إجابتكم  معرض  في  جاء  ما  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
التوضيحات والخالصات ملشاركة الوفد املغربي أمام اللجنة األممية 
سيداو، نشكرك السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة نحن حكومة األمل 
وحكومة الغد املغربي املشرق ولسنا حكومة البكاء على األطالل والنواح 
ما فات فات السيدة الوزيرة، أوال نثمن كل ما بدل من جهود وغادي 
هذه  داخل  اليوم  تواجدنا  السيا�ضي،  باملجال  الوزيرة  السيدة  نبدا 
القبة وهذا الكم الهائل من النساء ما عمرو كان وهذا بفضل السياسة 

الرشيدة لسيدي صاحب الجاللة نصره هللا وأيده.

السيدة الوزيرة، اليوم أريد أن ألفت عنايتك يعني تتكرر الحديث 
عن العنف الرقمي تقريب العدالة من املرأة، أريد أن ألفت انتباهك 
الجماعات  في  املتواجدة  القروية  املرأة  إلى  باختصار  الوزيرة  السيدة 
التابعة لجهات العيون الساقية الحمراء، هناك أحدثك عن جماعة دور 
طاح، تشايرة، الحكونيا، بوكراع ، الجماعات التابعة إلقليم بوجدور، 
الضوء  أرى  ال  الوزيرة  السيدة  السمارة،  إلقليم  التابعة  الجماعات 
يسلط كثيرا على املرأة القروية املتواجدة بالجماعات في هذه الجهة، 
الناس  يعني نسبة كبيرة، هؤالء   40% أنها تشكل نسبة  نعلم  ونحن 
السيدة الوزيرة أو هؤالء النساء يحتاجون إلى دعم كبيرة تلكم النساء 
استطاعوا أن يتعايشوا مع الطبيعة الصحراوية بحرها وبالفلح الرمال 
فيها، إذن هم نساء السيدة الوزيرة خاص تعطى واحد العناية ونتمنى 

أن تكوني السيدة الوزيرة مدافعة شرسة وأنيابك قوي..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ أعتذر تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق 

االشتراكي.

 ونائبا وسيداعتيق2اجبرل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكر ا وسيدةا و 2يرة،

في الحقيقة البد من الوقوف على ما تحقق من إنجازات في بلدنا، 
ولكن هذا كيرجع فيه الفضل للنساء اليسار اللي ساهموا بنضال طويل 
عريض في هاد البالد هادي، ثاني البد من مراجعة اإلخفاقات والتراجعات 
التي حصلت على مجموعة من املستويات، إيال خدينا أوال مدونة األسرة 
مدونة األسرة كنلقاوا باقي املشكل عندنا ديال تزويج القاصرات وهذا 
مازال ماعملنا فيه حتى �ضي حاجة هذا إشكال حقيقي، إيال جينا للعنف 
ضد النساء كنلقاوا %57 ديال النساء املغربيات يتعرضن للعنف وليس 
هناك حماية للناجيات، إيال جينا للمسألة أخرى ديال هللا يخليكم ما 
كتكلموا، إيال جينا للقانون الجنسية كنالحظوا بأن ممنوع على النساء 
املغربيات يمنحوا الجنسية لألزواج ديالهم في حين أن الراجل املغربي 

يمكنلوا يمنح الجنسية للمرأة أو الزوجة ديالوا األجنبية وهذا إشكال.

النقطة الثانية هي الشغل كنالحظوا على أن صفوف النساء عدد 
هائل من يعانين من األمية ويصعب عليهم ولوج مجال الشغل، وحتى 
النساء اللي عندهم الحظ وخذاوا املجاالت اللي كنشوفوها أنها مجاالت 
ربما مجال العمل فيه قيمة وفيه إطار فهو فقط كيشكل واحد النسبة 
ضئيلة، وهذا كيعني أن حتى املساهمة ديالهم في األبناك أو االقتراح 

كنلقاوا %22 اللي عندهم حسابات بنكي..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات 
الوزيرة على حسن مساهمتكم  للسيدة  في املوضوع؟ شكرا  إضافية 
في هذه الجلسة، انتهى الوقت ديالكم السيدة الوزيرة، شكرا للسيدة 
الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، نمر لقطاع االنتقال 
عن  سؤال  الوزيرة،  بالسيدة  مرحبا  املستدامة  والتنمية  الطاقي 
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي ببعض مناطق اململكة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيداوكبيراقادة:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

كتعرف  املغرب  في  املناطق  ديال  مجموعة  الوزيرة،  السيدة 
انقطاعات ديال التيار الكهربائي بصفة متكررة، ما هي الحلول اللي 

كتشوفها مستعجلة إن شاء هللا للحد من هذه الظاهرة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

 وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2؛

ل وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن؛

فكيف ّما كتعرفو في إطار ضمان استمرارية خدمة املرفق العام 
الشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  للكهرباء، واجب على 
هو تزويد جميع الزبناء بهاذ املادة الحيوية، مع الحرص على التحسين 
الدائم لجودة الخدمات املقدمة لهم، ففيما يتعلق بانقطاعات التيار 
الكهربائي أحيطكم علما أنه يمكن تصنيفها إلى 3 أصناف: الصنف 
األول هو االنقطاعات اللي هي مبرمجة تتم من أجل الصيانة الوقائية 
للمنشآت الكهربائية، وفي هاذ الحالة يتم الحرص على تبليغ الزبناء 
واملصالح املعنية بهذا في الوقت املناسب من أجل تمكينهم من اتخاذ 
االستعجالية  االنقطاعات  هو  الثاني  الصنف  الالزمة،  االحتياطات 
الغير مبرمجة وكتم في بعض الحاالت قصد إصالح خلل في املنشآت 
الكهربائية، وتستلزم انقطاعا اضطراريا للتيار الكهربائي حفاظا على 
هما  عليه  كتكلمو  ممكن  اللي هو  الثالث  والصنف  الشبكة،  سالمة 
االنقطاعات املفاجئة فكتكون عموما ناتجة على أعطاب تقنية التي 
تتعّرض لها الشبكة الوطني بسبب إما رداءة أحوال الطقس، أو أعمال 
تخريبية ككسر الزجاجات العازلة أو سرقة األسالك الكهربائية أو فتح 
جهاز قطع التيار وعزل بعض املناطق، أو تعرض الشبكة تحت األرضية 
لبعض الحوادث من طرف اآلليات ديال الحفر، فهاذ الحاالت يجب 
املنشآت  عزل  أجل  من  للمكتب،  التابعة  الصيانة  فرق  تتدخل  أن 
املعنية بالعطب وإصالحه وتزويد الزبناء عبر تحويل منبع التيار، من 
ل تم تجهيز املصالح 

ّ
أجل النجاعة في هاذ العمليات وتقليص مدة التدخ

الجهوية ديال املكتب بنظام معلوماتي للتحكم عن بعد في تسيير الشبكة 
الكهربائية، والدور ديال الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء هي املراقبة 

واملصادقة على هاذ االستثمارات اللي هي الزمة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيداوكبيراقادة:

السيدة الوزيرة، هاذ االنقطاعات هي كما جاء على اللسان ديالكم 
هي فعال كاين اللي منها انقطاعات مبرمجة وغير مبرمجة، اللي كتيرها يعني 
الظروف ديال الجو، ولكن لألسف حتى املبرمجة ال يتم إخبار الساكنة 
بها كما هو الحال في إقليم فكيك، واحد املجموعة ديال األقاليم منها 
الراشيدية وورززات وبالتالي كيكون الضرر كي كيمّس املواطنين أوال 
داخل املنازل ديالهم، كذلك بالنسبة للتجار، كذلك بالنسبة للمرافق 
السياحية، كذلك بالنسبة لبعض املرافق العمومية، وعلى ما أعتقد 
أن يعني السبب الرئي�ضي هو أنه كاين الربط ديال الشبكة الوطنية في 
اتجاه واحد فقط، يعني ما كاينش من 2 اتجاهات لو كان الربط من 2 

ديال االتجاهات لربما كان اإلشكال يتحل، كما هو بالنسبة للجميع ألن 
املدن الكبرى ال تعرف هذه االنقطاعات، االنقطاعات فقط مفروضة 
على بعض األقاليم النائية ألنها عندها الربط بالشبكة الوطنية من 
اتجاه واحد، ولهذا يجب التفكير ألن هذا راه مشكل قديم ما عندو 
عالقة باألزمة الحالية، راه مشكل قديم منذ أن كانت هذه األقاليم وهي 
تعاني من إشكالية االنقطاعات، وبالتالي ال حلول حتى املحركات اللي هي 
متواجدة ال يتم تشغيلها من أجل تزويد املواطنين، كذلك ال يتم إخبار 
املواطنين بالتوقيت ديال هذه االنقطاعات، وبالتالي يجب إيجاد الحلول 
في أقرب اآلجال ألن هذا حق دستوري لجميع املواطنين، وبالتالي خص 

الساكنة ديال هذه املناطق..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيبات  هناك  هل  شكرا،  املحترم  النائب  السيد  الوقت  انتهى 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداسعيداوك رش:

السيدة الوزيرة املحترمة، تعرف الجماعات الترابية بإقليم الحوز 
انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تزامنت مع عدة مناسبات، وعلى 
رأسها عيد األضحى املبارك واملوسم الصيفي مّما ترتبت عنه عدة خسائر 
مادية، ترجمت في عدة شكايات من طرف الساكنة املحلية وتجار املواد 
الغذائية والخدماتية، خاصة املؤسسات السياحية التي تعتمد أساسا 
في تخزين املواد الغذائية من أصل حيواني القابلة للتلف بمستودعات 
وغرف للتبريد. السيدة الوزيرة، ما هي التدابير التي ستتخذونها بهدف 
تقوية الشبكة الكهربائية وكذا إيجاد حلول بديلة لهذا املشكل املتكرر؟ 

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس2:

لكم  الكلمة  إضافية؟  تعقيبات  هناك  النائب، هل  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

وطبعا باش نكمل الجواب ديالي هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
هو الدور ديالها باش تواكب االستثمارات اللي خصها تكون خصوصا في 
الشبكة، وبما فيها شبكة ملي كتكون في املواقع اللي هي نائية باش خصها 
تكون في 2 اتجاهات، فهادي نقطة اللي كنشتغلوا فيها مع طبعا مع 

املكتب الوطني وخصوصا مع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الطاقة  مشاريع  إنجاز  تأخر  عن  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشمسية 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.
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 ونائبا وسيدامرل ناشبعت :

عن اإلجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع إنجاز املشاريع 
الوزيرة  السيدة  نسائلكم  املحددة،  اآلجال  في  الشمسية  الطاقة  في 

املحترمة؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

فكيفما كتعرفوا البرنامج املغربي للطاقة الشمسية كيتندارج في إطار 
اإلستراتيجية الطاقية التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده سنة 2009، وتصل بذلك القدرة الكهربائية 
املنشأة اليوم بالطاقة الشمسية حوالي 38 ميكاواط باستثمار يقارب 30 
مليار ديال الدرهم، فالنجاعة ديال االستثمار هي عندها واحد األهمية 

قصوى.

يرجع التأخير في إنجاز بعض املشاريع باألساس إلى بعض اإلشكاليات 
منها: إشكالية تأخر املساطر املرتبطة بتعبئة الوعاء العقاري، التأخر في 
املواكبة التشريعية والحكامية للقطاع، وطبعا شوية من تأثير جائحة 
كورونا على سالسل تمويل املعدات املتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية. 
فالخطة اللي كنعتمدها في الوزارة إلنجاز واحد الدفعة قوية للطاقة 
الشمسية كترتكز أوال على تسريع تنفيذ بعض املشاريع، غنبدا بمشروع 
نور ميدلت، فالوزارة كتنكب حاليا بتنسيق مع الوكالة املغربية للطاقة 
لتسريع  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  املستدامة 
إخراج هاد املشروع ديال نور ميدلت. مشروع نور فوتو ضوئي 2 بقدرة 
إجمالية كتناهز 400 ميكاواط، هذا كيهدف إلى منح فرص استثمارية 
عندك  محلية.  شغل  فرص  وخلق  والصغرى  املتوسطة  للمقاوالت 
برنامج ديال تزويد املناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة وخاصة 
بمصادر الطاقة الشمسية هادي غتزيد تعطي واحد االنطالقة أخرى، 
خصوصا احنا بدينا باملنطقة الصناعية بالقنيطرة بقدرة 50 ميكاواط، 
وغادي نزيدوا مناطق صناعية أخرى بكل من طنجة والدار البيضاء. 
اإلصالح الثاني هو إصالح كما كتعرفوا اإلطار التشريعي، فاإلصالح ديال 
اإلطار التشريعي املتعلق بالطاقات املتجددة كتعرفوا بأنه كاين 2 ديال 
الشبكة  وفتح  البرملان،  مع  عليهم  كنشتغلوا  اللي  دالقوانين  املشاريع 
الكهربائية ذات الجهد املتوسط حيث تم نشر القرار املتعلق بأظرفة 

الحقن بالطاقة الكهربائية املنتجة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيدامرل ناشبعت :

هادي 8 شهور السيدة الوزيرة كنت طرحت لكم سؤال على هاد 

نظرا  ولكن  به،  توصلش  ما  الجواب  تنساين  ومازال  هذا  املوضوع 

لألهمية ديالو غادي نطرحوا حيت هو مهم بالنسبة إلقليم ديال ميدلت 

عامة والجماعات ديال زايدة آيت بن يعقوب أمرسيد وميبالدن على 

الخصوص. من نهار تعطات االنطالقة ديال املشروع ديال نور ميدلت 

اللي اآلن بان أنه راجع إلختيارات  السيدة الوزيرة تيعرف تأخر كبير 

 MASEN استراتيجية خاطئة باش ما نقولوش كارثية ديال مؤسسة

كيفما أكدو املجلس االقتصادي واالجتماعي في التقرير ديالو، منها مثال 

حجم املشاريع اللي تتصعب مسألة التمويل وتصعب إدماج املقاوالت 

املغربية باش نخلقوا نسيج صناعي مغربي فهاد القطاع، كاين كذلك 

اختيار ديال التكنولوجيا ديال CPS اللي العواقب ديالها تقدر تكون ثقيلة 

نتيجة الكلفة ديال اإلنتاج الباهظة بالنسبة للبدائل بحال املحروقات، 

للثمن  بالنسبة  وخاصة  الريحية  والطاقة   photovoltaïque بحال 

ديال البيع، هذا االختيار خلق عجز مالي هيكلي اللي تيهدد إتمام عدد 

من املشاريع بحال شراء األصول ديال املكتب الوطني للماء والكهرباء، 

وكذلك مشروع نور ميدلت اللي ولينا كنسمعوا مؤخرا إمكانية عليه، 

إذن السيدة الوزيرة إيال هاد املؤسسة ديال MASEN ما دارتش اللي 

خصوا يدار بالطريقة اللي خصها تدار خصها على األقل تلتزم بإلتزامات 

باش  رمزي،  بثمن  األرض  عطاوها  اللي  الحقوق  ذوي  اتجاه  ديالها 

يساهموا بطريقتهم في إنجاح التصور الصائب ديال صاحب الجاللة 

نصره هللا، ولكن الواقع السيدة الوزيرة، هو ما كاين ال احترام ديال 

التزام أسبقية ذوي الحقوق في التشغيل اللي كاين في دفتر التحمالت، 

ال االلتزام باملساهمة االجتماعية اللي حاليا احنا في أمس الحاجة لها في 

اإلقليم. »MASEN« السيدة الوزيرة، خاصها تحترم االلتزامات ديالها 

وتساعدهم  ميدلت  ديال  باإلقليم  الحقوق  ذوي  من  الشباب  تجاه 

بالتكوين الالزم إيال اقت�ضى الحال باش يلقاو فرص الشغل في املشروع 

اللي تيّدار فوق األرض ديالهم، »MASEN« السيدة الوزيرة، خاصها 

كذلك تساهم في مشاريع اجتماعية خاصة في هاد الظرفية اللي تيعرفها 

اإلقليم أزمة خانقة ديال املاء، إذن السيدة الوزيرة، بكل بساطة اشنو 

كتقترحو كإجراءات ملموسة ومستعجلة باش تصلحو هاد الوضع وباش 

ترغمو »MASEN« أنها تلتزم بااللتزامات دياولها في اإلقليم، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
شكرا، سؤال عن وضعية شركة »السامير« للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  فليتفضل  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  املحترمين 

السؤال.
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 ونائب2ا وسيدةانادي2اتهامي:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها إلنقاذ 
شركة »السامير« وإعادة تشغيلها؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

لشكر ا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

فكيفما كتعرفو ملف شركة »السامير« هو كيتسم بالتعقيد غير 
املسبوق نتيجة تراكم املشاكل ما بين املستثمر والدولة املغربية ألكثر 
من 20 سنة، ال�ضيء اللي نتج أنه طبعا توقف املصفاة، إحالة امللف 
على القضاء، النطق بالتصفية القضائية لشركة »سامير«، استمرار 

نشاطها تحت إشراف السانديك وقا�ضي منتدب.

منتج  غير  املغرب  أن  التذكير  يجب  التكرير  نشاك  يخص  فيما 
للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية، وهذا 
ما ورد في االستراتيجية الطاقية ديال 2009. بالنسبة لنشاط التخزين، 
من  بالرفع  كتو�ضي  واملنطقية  الجيدة  والحكامة  الدولية  املمارسات 
مستواها في املراحل التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة، املنظومة 
الطاقية ببالدنا لم تسجل أي خلل في التزويد ديال الطاقة، حيث تم 
اللي  الوحيدة  الطاقية  املادة  كلها،  الوطنية  السوق  حاجيات  تلبية 
حصل فيها خلل هاد العام في تزويده هو الغاز الطبيعي، كما تعلمون 
تم حل املسألة رغم األزمة العاملية غير املسبوقة في واحد الوقت اللي هو 
غير مسبوق. ملف شركة »سامير« هو ملف استثماري يجب التعاطي 
تدبير ومراعاة  في  بلورة تصور واضح  معه بشكل معقلن مع ضرورة 
مصالح الدولة املغربية كمستثمر محتمل، مصالح اليد العاملة لشركة 
كيفما  كتدرس  الوزارة  املحمدية،  مدينة  سكان  ومصالح  »سامير« 
كتعرفو مختلف السيناريوهات التقنية واإلقتصادية إليجاد الحلول 

املناسبة أخذا بعين االعتبار مصالح هاد الفئات الثالثة ما�ضي 5..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
النائبة املحترمة، تفضلي السيدة الرئيسة.

 ونائب2ا وسيدةانادي2اتهامي:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

محتاجش  ما  املغرب  بأن  للصحافة  صرحتم  الوزيرة،  السيدة 

»السامير«، وإيال تعاود تشغل ما غاديش يكون له واحد االنعكاس على 
أثمنة ديال املحروقات عند االستهالك، وبأن قلتم بأن املصفاة بأن 
قديمة متقادمة تقنيا والطاقة ديالها ضعيفة، هاد الكالم ديال على 
»السامير« راه صادم وخطير السيدة الوزيرة، وكيعاكس املطلب الشعبي 
وكذلك رأي معظم الخبراء فهاد املسألة ديال العودة ديال »السامير«. 
كيفاش كتبخسو األدوار ديال »السامير« التي هي جزء من السيادة ديال 
الطاقية ديالنا، املواطن اليوم في ظل حكومة تضارب املصالح كيأدي 
من دون رحمة الضرائب على املحروقات، ثمن غالء البترول في السوق 
الدولية، األرباح الفاحشة لشركات املحروقات اللي كتستافد من إعدام 
شركة »السامير«، كاينة إمكانية السيدة الوزيرة، باش يعاود يتشغل 
هاد »السامير« وينتج في ستة أشهر بكلفة ما كتجاوزش 2 داملليار ديال 
الدرهم. أرجوك السيدة الوزيرة، قولي للمغاربة الحقيقة، قولي لهم 
بأنكم كتعملو على فتح املجال أمام شركات املحروقات باش ّدير باملغاربة 
آش بغات ووقت ما بغات وبالثمن اللي بغات، قولي لهم أن هاد الشركة 
اللي مفروض أنها تكون متنافسة كتقوم بشراء وتخزين مشترك، أنها 
يعني وهو سلوك كيخرق قانون املنافسة، قولي لهم أن هاد الشركات 

كترفع في الثمن بسرعة صاروخية..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرة:

تاريخي،  وإرث  كبير  قلتي،  كما  معقد  موضوع  الرئيسة،  السيدة 
احنا إذا صح واحد إذا أردنا أن نحاسب فيجب أن نحاسب الذين 
فوتو هاد السامير في األول اللي هو قطاع استراتيجي بسبب بالدنا، تم 
تفويت هاد القطاع وبطريقة اللي هي غير مفهومة إلى اآلن، بعد 30 
سنة ما فهمنا كيدارت هاد والتعقيدات اللي دارت في الكونترا، الكونترا 
اللي كانت تدارت تدارت على أن هديك السامير داك اللي داها غادي 
يبيع ليصانص اللي بغا، كيفاش ما بغا، ويكون عندو االحتكار ويكون 
عندو هاد �ضي كلو ومن غير هاد �ضي كلو وقعات اململكة املغربية، وقعو 
هادوك الناس خاصهوم يتحاكموش اآلن على هاد السامير ولكن اآلن 
السامير باش ما نعطيوش آمال فارغة للمواطن، خصنا نهضرو بكل 
صدق، السامير اآلن كاينة في القاعة دالقضاء، القضاء هو اللي غادي 
يحكم في القضية ديال السامير، أما قضية الرجوع بعد حكم القضاء 
هذا استراتيجي ديال الدولة يمكن يمكن مستقبال عندما يبت القضاء 
فيما يخص هاد املوضوع نرجعو الستثمارات، نرجعو ل�ضي قطاع آخر 
إستراتيجي ألن احنا كنعرفوا على أن السامير كانت وستبقى دائما واحد 
املؤسسة استراتيجية بالنسبة لبالدنا، ولكن ما نعطيوش آمال خاوي 
ونديروا كذلك عالقة عالقة ما بين هاد السامير اللي ما خدامش وبين 
األثمنة اآلن الصاعدة في جميع أنحاء العالم فيما يخص الثمن ديال 
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الطاقة، راه ما كاينش، ما نبداوش نديرو هاد األمور بهاذ الطريقة هذا، 
ثم التوقيف ديالها، التوقيف ديالها هادوك الناس اللي كانوا مسؤولين 
عن التوقيف هما اللي خاصنا نجروهم للقضاء، ألن كاين الناس اللي 
فيهم اللي وقعوا من بعد والو مديرين فهاديك السامير، هادوك هما اللي 
خاصنا نعقبوهم اآلن، أما اآلن اللي عطا هللا عطاه، أعطى هللا أعطاه 

هو أنه هي في املحكمة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت، شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب2ا وسيدةاخديج2اأرلهال:

سمعنا تعقيب السيد النائب، اليوم يتكلم عن أسعار املحروقات 
ملن نحمل املسؤولية في مسألة السامير ما الذي ساهم في ان يكون اثمان 
املحروقات يرتفع هناك خفض في األثمنة، نرى أن أثمنة املحروقات 
تنقص على املستوى العالمي، في املغرب تبقى على حالها، اليوم هذا 
املشكل يضرب جميع الفئات االجتماعية ويضر جميع املغاربة وهنالك 
هاشتغات على مستوى األنترنيت وعندهم مشاكل كثيرة في هذا املوضوع.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا لكم السيدة النائبة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

غنكمل بجوج نقط، أوال كيفما قلت أن امللف ديال الشركة السامير 
هو ملف استثماري أوال وقبل كل �ضيء، فالناس ملي تيتكلمو على جوج 
داملليار ديال الدرهم في 6 شهور ما كرهتش تصيفطو لي هذا امللف ألن 
امللف اللي وصلني، امللفات اللي وصلوني ما فيهاش هاذ املعطيات، فإيال 
كان عندكم �ضي معطيات حسن من املعطيات اللي عندنا هللا يعطيكم 
الستر صيفطوهم لنا، فاليوم الوزارة كتدرس السيناريوهات التقنية 
بعين االعتبار  واالقتصادية إليجاد حلول مناسبة كيفما قلت أخذا 
مصالح ديال هاد الفئة اللي تكلمت عليهم، ما�ضي 5 دالفئات 3 وغنعلنوا 
طبعا على هاد الحلول في أقرب وقت مناسب وآخر آخر آخر نقطة ما 
عمرني ما قلت بأن املغرب ما محتاج إلى السامير، ما عمرني ما قلتها، 
الطاقية  االستراتيجية  املنظومة  في  البترول  ديال  تكرير  على  تكلمنا 

الوطنية، ما عمرنا ما تكلمنا على استثمار ديال السامير، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

العشوائية  النفايات  السؤال عن مطارح  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد الرئيس في التسيير السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي2ا
)نقط2انظام(:

في إطار املادة 271 ديال النظام الداخلي ياك عندي الحق، في النظام 
الداخلي، في حالة عدم كفاية املعطيات ألن السيدة الوزيرة ما كفاهاش 
الوقت وهذا امللف اللي هو كبير وبغينا نعرفوا معطيات، املادة 271 
كتعطي الحق للحكومة والنائب واضع السؤال أن يلتمس من السيدة 
الوزيرة تقدمنا معطيات كافية كتابة إلى السيد رئيس مجلس النواب 
باش يتم النشر ديالها في املوقع اإللكتروني وفي الجريدة الرسمية، وهذا 
التماس املرجو باش يدون في املحضر، والسيدة الوزيرة باش تعطينا 

جميع املعطيات فيما يتعلق بالسامير كتابة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس2:

العشوائية  النفايات  مطارح  عن  سؤالنا  الرئيس،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيداعبدا وحياحرط ن:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

اسمح لي، نقطة نظام، في التسيير السيد الرئيس، السيد النائب، 
السيد الرئيس، عندو DEJA نقطة نظام تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وذ يرةا)نقط2انظام(:

السيدة الرئيسة، أنا أظن بأنه العمل ديال الحكومة والبرملان فيه 
التعاون، فيه كل القضايا، السيدة الوزيرة تكلمت، طالبت من املجلس 
أنه إذا توفرت معطيات مخالفة للمعطيات التي تتوفر عليها فهي تمد 

يدها من أجل تجميعها، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس، من فضلك في التسيير.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

النظام الداخلي، غير السيدة الرئيسة، عالقة باملادة التي أشار إليها 
السيد الرئيس، ال يكفي أننا نسمعوا لها فقط، خصكم انتم باعتباركم 
رئيسة ديال هاد الجلسة تعطيو تبلغوا الحكومة بأنها مطالبة بتفعيل 

هذا اإلجراء، هذا هو، شكرا.

 وسيدةارئيسا و لس2:

العشوائية  النفايات  مطارح  عن  سؤال  الرئيس،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب املحترم.



9955 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1502–222ذو الحجة14432  )222يوليوز20222( 

 ونائبا وسيداعبدا وحياحرط ن:

شكر ا وسيدا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن التدابير التي اتخذتموها أو التي سوف 
تتخذونها من أجل الحد من املطارح العشوائية ببالدنا وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

شكر ا وسيدا ورئيس2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بتدبير  اللي هي مرتبطة  للتغلب على اإلشكاليات  فكيما كتعرفوا 
معالجة النفايات واستدراك التأخر اللي حصل تم إقرار القانون رقم 
28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما قام قطاع التنمية 
املستدامة بشراكة مع وزارة الداخلية بإعداد البرنامج الوطني لتدبير 
النفايات املنزلية واملماثلة لها، فقد تم إلى حدود نهاية سنة 2021 تحقيق 
عدة إنجازات بلغ حجم االستثمار اإلجمالي حوالي 21 مليار ديال الدرهم، 
ساهمت فيها هاد الوزارة 3 مليار ديال الدرهم، وتهم هاد اإلنجازات 
بعض الحاجات منها: املساهمة في إنجاز 13 مراكز ديال الفرز والتثمين 
ديال النفايات التي تهدف إلى رفع نسبة الفرز وتثمين النفايات املنزلية 
وتطوير املنظومات الصناعية في هذا املجال. وفي إطار متابعة تنفيذ 
هاد البرنامج تم وضع واحد خطة العمل برسم سنة 2022 تهم دعم 
إنجاز املشاريع التالية: أوال، إنجاز 10 ديال املراكز ديال الطمر وتثمين 
النفايات، مطارح مراقبة بكل من آسفي وزان وسطات إلى آخره، وتوجد 
مجمل هذه املشاريع في طور اإلعالن على طلبات العروض، وكنشتغلو 
على تأهيل وإغالق 11 ديال املطارح العشوائية بكل من سطات وآسفي 
والعرائش  ووزان  والوليدية  والصويرة  فرج  أوالد  إسماعيل،  وسيدي 
والقصر الكبير وورززات وصخور الرحامنة، وهي في طور اإلعالن على 
أنجزت  ديالو  التنزيل  لتجويد  الحلول  اقتراح  وتم  العروض،  طلبات 
الوزارة سنة هاد الوزارة ديالنا دراسة تقييمية لتنفيذ البرنامج الوطني 
للنفايات املنزلية والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات اللي كنا 

قدمنا في الغرفة األولى لتحسين وضعية تدبير النفايات املنزلية.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وحياحرط ن:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، الجميع يعلم أن وزارتكم قامت 
بمجهودات جبارة في املجال البيئي من بينها املطارح الخاصة بالنفايات 

املنزلية التي قمتم بإنجازها بشراكة مع وزارة الداخلية واملجالس املنتخبة 
بشكل منظم ومراقب وفق طبعا مواصفات ومعايير دولية، وذلك نلمسه 
بجهة الجنوب كل من مدينة العيون وبوجدور والسمارة ومدينة طرفاية، 
الدراسة في طور اإلنجاز. إال أن هناك، السيدة الوزيرة، إشكالية بيئية 
كبرى لم تجد طريقها إلى الحل، وأخطرها النفايات الهامدة أي األردام 
فطرفاية  التجديد.  وكذلك  والهدم،  البناء  أشغال  عن  ناجمة  وهي 
السيدة الوزيرة خير دليل على هذه اإلشكالية باعتبارها املدينة األولى 
تالل  بذلك  فتكونت  باألردام  الرمال  فاختلطت  املغرب،  في  الرملية 
وكثبان رملية، وكذلك من األردام في جميع أحياء املدينة نذكر منها الحي 
الشرقي وحي الفيلة ناهيك عن بعض األحياء املتفرقة في املدن وكذلك 
املداخل سواء املدخل الشمالي والجنوبي لهذه املدينة، فحبذا السيدة 
الوزيرة، أن تعطوا اهتماما كبيرا لهذه األردام والنفايات الهامدة وأن 
تجعلوا من مدينة طرفاية نموذجا مثاليا ملحاربة هذه اآلفة الخطيرة، 
والتي تؤثر بشكل سلبي على املجال البيئي وعلى سالمة وصحة السكان، 

وعلى جمالية كذلك املدينة ورونقها و ملا ال السيدة الوزيرة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

..خصوصا ديال النفايات الهامدة واألردام فالحل غيكون خصوصا 

فاحنا  كتعرفو،  ّما  كيف  الحكامة  مستوى  القانوني  املستوى  على 

كنعززو اإلطار املؤسساتي لتدبير أنجع لكل النفايات على الصعيدين 

الوطني واملحلي..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، سؤال عن النجاعة الطاقية، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وقادرا وطاهر:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

لتدارك  املتخذة  التدابير  نسائلكم عن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

التأخر املسجل في تحقيق أهداف النجاعة الطاقية، وتنزيل االستراتيجية 

الخاصة بها؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.
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 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

 وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

كيف ّما كتعرفو أن النجاحة والنجاعة وثم النجاعة، تعتبر النجاعة 
الطاقية هي ركيزة أساسية في االستراتيجية الطاقية الوطنية اللي كان 
عطى االنطالقة ديالها صاحب الجاللة هللا ينصرو، تم اتخاذ مجموعة 
من التدابير واإلجراءات كتهم باألساس التحسيس والتوعية والتكوين، 
إضافة إلنجاز بعض املبادرات والبرامج لتعزيز النجاعة الطاقية، والتي 
السنة  تم هذه  الطاقة. وقد  ديال  في االقتصاد  حققت نسب مهمة 
نا من تعزيز نجاعة 

ّ
إطالق مجموعة من املبادرات األخرى اللي غتمك

طاقية وباش نسّرعو الوتيرة، ففي مجال الدعم التقني عملنا الشروع 
الطاقي  التأهيل  برنامج  وتنفيذ  بلورة  في  قطاعات  عدة  مع  بتنسيق 
خاصة وزارة العدل، وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، 
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، وإطالق كبسولة تواصلية 
وقيال شفتوها تهدف للتحسيس بأهمية اعتماد املمارسة الجيدة في 
النجاعة الطاقية خصوصا في سنة 2022، والشروع بدعم من التعاون 
ن من رصد وتتبع املعلومات 

ّ
الدولي في تطوير منظومة معلوماتية تمك

املتعلقة باقتصاد الطاقة، فاملجال التنظيمي هو مجال مهم نعمل حاليا 
الستكمال الترسانة التنظيمية حيث توجد نصوص تنظيمية جديدة في 
مرحلة املصادقة، وفي إطار اإلصالح املؤسساتي هاذي أهم نقطة نحن 
في صدد توسيع مهام الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية، تشمل أنشطة 
أخرى كاالنتاج نظيف في القطاع الصناعي ألنه اقتصاد دائري املحافظة 

على البيئة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

املحترم  النائب  للسيد  تعقيب  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وقادرا وطاهر:

النجاعة  هاذ  قلتو  اللي  بحال  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الطاقية واالستراتيجية ديالها اللي اعتمدتها لبالد منذ 2017، هاذي 5 
سنين، كيتالحظ أن املصالح الوزارية املعنية با قة ما انخرطتش فهاذ 
االستراتيجية، بحال اللي قلتو بأن املغرب بلد غير نفطي وفي ظل هاذ 
األزمة الطاقية اللي كتمر بها البالد ديالنا واش معقول باقين اإلدارات 
كيستعملو السيارات الفاخرة؟ واش معقول باقي التنقل بدون حساب؟ 
واش معقول أن التنقل الجماعي باقي ما مشيناش فيه؟ واش معقول 
ديال  الغاز  استعمال  على  كيعتمد  باقي  الزراعي  السقي  أن  كذلك 
البوطان اللي هو مدعم اللي كتدعمو الدولة؟ وفي اآلخر كنوجدو راسنا 
أن املنتوجات الفالحية اللي كتصّدر للخارج املواطن خارج املغرب هو 
اللي كيستافد من الدعم ديال البوطان؟ واش معقول السيدة الوزيرة 

اإلنارة  بأن  معقول  واش  للطاقة؟  مستهلكة  كلها  ديالنا  البنايات  أن 
العمومية باقة في املغرب كتستعمل املصابيح غير يعني كتستهلك بكثرة 

الطاقة؟ وفحال اللي قلنا أن إيال بغينا نزيدو نوسعو.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 
عن  مناقشة  تليه  سؤال  هو  التالي  السؤال  املوضوع؟  في  إضافية 
االستراتيجية الطاقية ببالدنا، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا 

في حدود أربعين ثانية.

 ونائبا وسيدا مباركاحمي2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، في إطار تعزيز السيادة الوطنية الطاقية للمملكة 
منذ  املتجددة  للطاقات  وطنية  استراتيجية  تنزيل  في  بالدنا  انخرطت 
سنة 2009 برؤية استباقية لصاحب الجاللة لتأمين الكهرباء واإلمداد 
الطاقي وتقليص التبعية الطاقية للخارج. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، 
عن الخطة املستقبلية لوزارتكم ملواصلة تنزيل هذه االستراتيجية ودعم 
االستثمارات في هذا املجال السمارة؟ السؤال الثاني السيدة الوزيرة، 
وارتباطا بالطاقة بغيناك توضحي لنا الثمن ديال الغازوال اللي اليوم 
كاين في Rotterdam ب11 درهم وهنا ب16 درهم، املواطن تيتكلم، 
النواب كيتكلمو، كل �ضي تكلم، اعطينا توضيحات باألرقام الحكومة 

ير فهاد املجال؟.
ّ
آش كذ

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيدة  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

ففي بداية كلمتي أود أن أشير لألحداث التي تعرفها بالدنا واملتعلقة 
باندالع مجموعة من الحرائق الكبيرة واملتزامنة على الصعيد الوطني 
الحرارة  درجة  في  املسبوق  الغير  واالرتفاع  االستثنائي  للجفاف  نظرا 
بسبب التغيرات املناخية في عدد من غابات مدن الشمال وشرق اململكة 
والتي اجتاحت أكثر من 1500 هكتار، تسببت في خسائر مادية تمثلت في 
تراجع الغطاء النباتي ونفوق الحيوانات والطيور واملوا�ضي، باإلضافة 
إلى تسجيل وفاة شخص واحد رحمه هللا بإقليم العرائش حسب آخر 
املعطيات املؤقتة اللي توصلنا بها واملئات من العائالت اللي تم اإلجالء 

ديالها.

ركائز  بأهم  أذكر  أن  لي  اسمحوا  املحوري،  يخص سؤالكم  فيما 
االستراتيجية الطاقية الوطنية:
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-1 عندنا اعتماد مقاربة مستدامة أخذا بعين االعتبار االلتزامات 
االستراتيجية  التوجهات  تفعيل  بغية  الوطنية  وااللتزامات  الدولية 
املعتمدة في النموذج التنموي الجديد، وتحقيق سيادة طاقية تتجاوب 
مع التحديات التي يعرفها قطاع الطاقة على املستوى العالمي واملستوى 

الوطني؛

-2 عندنا العمل على تعزيز تعاون جهوي كركيزة مهمة لتحقيق األمن 
الطاقي.

أما فيما يخص النتائج التي تم تحقيقها تفعيال للتوجيهات امللكية 
السامية وتنزيال الستراتيجية سنة 2009 وتوصيات النموذج التنموي 
الجديد، حققت بالدنا النتائج التالية: فيما يتعلق غنبدا بالكهرباء، 
عرف تزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية بواحد املعدل السنوي 
ديال 4 % ما بين 2009 و2021، علما أن هذا الطلب قد سجل خالل 
ستة أشهر األولى من سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 5,8 % مقارنة بنفس 

الفترة من السنة.

تم إنجاز مشاريع إضافية إلنتاج الطاقة الكهربائية كتناهز القدرة 
الفترة لتفوق بذلك  6 جيجاواط خالل هذه  اإلجمالية ديالها تقريبا 
القدرة الكهربائية املنشأة حاليا أكثر من 10,7 جيجاواط واحنا كنشتغلو 
املجال.  هذا  في  اإليقاع  ونسرعو  املجال  هذا  في  اإليقاع  يزداد  على 
حيث  الشمولية،  القروية  الكهربة  برنامج  في  املجهودات  فكنواصلو 
كيفما تتعرفو ستتم كهربة 627 دوار، 14.688 مسكن بكلفة إجمالية 
تناهز 500 مليون درهم مما سيمكن من رفع هاد النسبة ديال الكهربة 
القروية إلى 99,95 % سنة 2025. ولكن قبل ذلك، بهدف استكمال 
تام لهدف تعميم %100 لولوج الطاقة الكهربائية تم الشروع في هاد 
في 2022 في بلورة برنامج جديد سميناه »PERG:0« يهدف إلى تجهيز 
جل الدواوير املتبقية بتجهيزات فردية أو وحدات مشتركة من الطاقات 
املتجددة خاصة الشمسية في معظم األحيان مع ربط الساكنة واملرافق 
االجتماعية واإلدارية املستهدفة بالشبكة الكهربائية الصغير مستقلة
والتربوية  اإلدارية  للمرافق  الطاقي  للتأهيل  إضافة   ،les minigrides
واالجتماعية اللي كتكون في هداك الدوار بحال املدرسة واملستوصف 

ودور الطلبة واملساجد أو املحاكم إلى آخره.

وأود أن أشير إلى أن هذا الخيار يأتي اعتبارا للتحسن املهم للكلفة 
والنضج التكنولوجي للطاقة الشمسية بما فيها بعض الطاقات اللي 
تكلمنا عليهم فهاد الحصة، أكثر من %50 اللي ما بين 2015 و2020 وكان 
فيه واحد التذبذب سنة 2021 و2022 في أسعار ديال حتى الطاقات 
املتجددة والطاقة الشمسية بالخصوص، فالزم أن نكملوا التحفيزات 
الجبائية اللي كانت معتمدة فهاد السنة كإعفاء برسم قانون املالية 

لسنة 2022 للمنتجات واملواد الداخل في صنع األلواح الشمسية.

األمر الثاني هو فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد املتوسط، حيث 
الكهربائية  بالطاقة  الحقن  بأظرفة  متعلق  املشترك  القرار  نشره  تم 

املنتجة انطالقا من مصادر الطاقة املتجددة في الشبكة الكهربائية ذات 
الجهد املتوسط، اشتغلنا على إصالح اإلطار التشريعي املتعلق بالطاقات 
املجددة تمت املصادقة من طرف مجلس النواب على مشروع قانون 
40.19 املغير واملتمم للقانون 13.09، كما يوجد مشروع القانون اإلنتاج 

الذاتي في طور املناقشة على مستوى مجلس النواب.

للشبكات  الجهوي  لالندماج  بالدنا  توليها  التي  لألهمية  واعتبارا 
لتعزيز  مجهوداتها  الحكومة  تعلمون  كما  تواصل  الطاقية  واألسواق 
الروابط الطاقية مع الدول املجاورة، في نفس االتجاه كما تعلمون فقد 
اغتنمت الحكومة فرصة توقف استعمال انبوب الغاز الطبيعي الذي 
يربط املغرب بأوروبا الستدراك التأخر الحاصل واعتماد سياسة جديدة 
لتأمين التزويد بالغاز الطبيعي من السوق الدولية بدءا بتلبية حاجيات 
محطتي تحضارت وعين مطهر لتوليد الكهرباء اللتان يعادل االستثمار 
فيهم حوالي مليار ديال الدوالر، وتوجت هذه املجهودات بولوج بالدنا ألول 
مرة في التاريخ إلى السوق العاملية للغاز الطبيعي املسال وذلك باستعمال 
الرابط الطاقي بين القارة اإلفريقية والقارة األوربية في االتجاه املعاكس 

ألول مرة في التاريخ.

فخالصة القول املنظومة الطاقية الوطنية لم تسجل أي خلل في 
التزويد بالطاقة في 2022، تم تلبية حاجيات السوق الوطنية باملواد 
الطاقية تقريبا بجميع أنواعها بشكل مستمر ومنتظم باستثناء الغاز 
الطبيعي اللي طبعا لقينا ليه بديل الحل في وقت أقرب وقت ممكن. 
بالنسبة للمواد البيترولية أخرى سجل االستهالك خالل الفترة املمتدة 
في نفس األول ديال هاد السنة كان فيه واحد اإلرتفاع بنسبة 11% 
مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 وبنسبة %3 مقارنة مع سنة 

.2029

كما عرفت أسعار املحروقات والطاقة على املستوى الدولي ارتفاع 
من  سبب  كان  كتعرفوا  كيفما   2021 سنة  منتصف  منذ  استثنائي 
أسباب االرتفاع الطلب على املواد األولية الطاقية بعد جائحة كورونا، 
شح العرض بسبب األزمة األكرانية وانعكاساتها على صادرات روسيا، 
تراكم إشكاليات هيكلية تساهم في تذبذب األسواق الدولية اللي غتبقى 
معنا خلل هيكلي ما بين العرض والطلب، انخفاض االستثمارات في 

القطاع إلى آخره.

الحجري  الفحم  النقطة على  الحجري واحد  الفحم  فيما يخص 
عرفت أسعار ديال اإلرتفاع من 69 دوالر للطن بنهاية سنة 2021 إلى 415 

دوالر في مارس 2022 أي أن السعر الفحم ارتفع بنسبة 500%.

في نفس اإلطار، فيما يخص األسواق الدولية سجلت قيمة عملة 
اليورو انخفاض غير مسبوق مقابل الدوالر وهذا له تأثير إضافي على 
عمليات ديال التزويد ديال املواد البترولية، فيما يتعلق بتخزين املواد 
البيترولية، كتبلغ القدرة اإلجمالية للتخزين اليوم من املواد السائلة 
تقريبا 63 يوم ديال االستهالك الوطني وفيما يخص الغازات البترولية 
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املسيلة 41 يوم من اإلستهالك الوطني هادي القدرة ديال التخزين، 
القدرة  هاد  البيترولية سيتم دعم  باملواد  البالد  تزويد  تأمين  لتعزيز 
التخزينية عبر إنجاز مشاريع إضافية مبرمجة من طرف الخواص كتراكم 
القدرة اإلجمالية إلى أكثر من 777 ألف متر مكعب أو ما يعادل واحد 18 
اليوم إضافية من االستهالك الوطني، واحد االستثمار اللي فيه تقريبا 
2.7 مليار ديال الدرهم في سنة 2023، وكتعمل الوزارة على مواكبة 

إنجاز هاد املشاريع في أقرب اآلجال.

إحداث  بضرورة  املتعلقة  السامية  امللكية  للتعليمات  وتفعيال 
منظومة وطنية متكاملة كتعلق باملخزون االستراتيجي للمواد األساسية، 
تعمل الوزارة على إرساء واحد النظام جديد لتدبير املخزون االحتياطي 
الحفاظ على  بهدف  العام والخاص  القطاعين  بين  الشراكة  إطار  في 

األمن الطاقي للمملكة، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الوطني  التجمع  فريق  املناقشة  إلى  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
لألحرار، فليتفضل أحد النواب.

 ونائبا وسيدا مباركاحمي2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيدة الوزيرة، بغيناك توضحي لنا بما أننا كنتكلموا على الطاقة 

بغيناك تتحدثين لنا على املجهود الحكومي في الدعم ديال الغزوال، 

ديالكم وضحي  الوزارة  وديال  الحكومة  وديال  كاينة مجهودات  واش 

لنا راه الناس ما عارفينش املجهود اللي كتبذلوا الحكومة هللا يجازيك 
بخير، هو في نوتردام ب11 درهم هنا ب 16 درهم فسري لنا هاد الفرق 

عالش؟ طرحنا هاد السؤال في فريق التجمع الوطني لألحرار على أساس 

االستراتيجية اللي طلقها صاحب الجاللة في.. من أجل التوجه شرط 
والفرق  الضغط  لتخفيف  النظيفة  والطاقات  املتجددة  الطاقات 

من   52% ل   2030 سنة  في  للمغرب  والوصول  للخارج  التبعية  مع 

الطاقة، واش هاد الرقم غتوصلوا له السيدة الوزيرة؟ السيدة الوزيرة 

الحكومة خصها تبذل مجهود مضاعف ألن الحكومة السابقة فشلت 

في ترتيب.. السنوات املاضية باش توصل بواحد النسبة ديال 20 وال 

%30، اليوم خصكم مجهود مضاعف باش تخفوا على املواطن ألن 

اليوم االستراتيجية لو كان مشات بالكيفية الصحيحة والدقيقة كيفما 

مسطر لها كون اليوم راه التكلفة خفيفة على الوطن وعلى املواطنين 

وعلى الجميع، وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب.

 ونائبا وسيداسيدياصاوحا إلدري�سي:

في الحقيقة هوكاين واحد العمل اللي ما يقدرش �ضي حد يبخسوا 
واللي كنشكروا عليه السيدة الوزيرة، يعني في هاد اإلطار اللي كنحييوا 
فيه املواصلة ديال الحكومة على الدعم ديال غاز البوتان، ونحييوا 
بهدف  املهنيين  لنقل  وفرتوا  اللي  املالي  الدعم  على  الحكومة  كذلك 
أيضا  البد  لكن  املحروقات،  أسعار  ارتفاع  تداعيات  من  التخفيف 
من التنبيه إلى ما يعاني منه املواطن، وندعو إلى مزيد من اإلجراءات 
ومزيد من الحلول التي من شأنها التخفيف من التهاب األسعار وتأثيره 
على املواطن. لقد شكلت االستراتيجية الطاقية لسنة 2009 تجسيدا 
الرسمية عن  واألرقام  الطاقات  في مجال  الريادة  إلى  املغرب  لطموح 
سنة 2021، تثبت أن بالدنا تم�ضي نحو تحقيق أهداف على مستوى 
اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء، وبحسب آخر اإلحصائيات 
الصادرة عن املكتب الوطني للكهرباء فإن مساهمة الطاقات املتجددة 
في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل ملحوظ وبلغت 
حصة اإلنتاج من مصادر الطاقة الشمسية %4.5، أي بمعدل زيادة 
%20، زد على ذلك أن املغرب لم يدخر جهدا في البحث والتنقيب في 
جوف ترابه من أجل استكشاف إمكانياته من موارد طاقية. كما أصبح 
املساحات  في استثمار  التفكير بجدية  الوزيرة  السيدة  الضروري  من 
الشاسعة في املناطق الجنوبية واستثمار مؤهالتها الطبيعية من الطاقة 
وكذلك  السمارة  إقليم  بالذكر  وأخص  السنة،  طول  على  الشمسية 
الرياح القوية وامتداد بحري طويل من أجل مساهمتها في إنتاج الطاقات 
املتجددة، وفي األخير السيدة الوزيرة ما يمكن إال على أننا نشكروك على 

العمل ديالك ونتمناوا لك التوفيق، وشكرا السيدة الرئيسة املحترمة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا وحسينا ورح ي2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيدةا و 2يرةا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا وسادةا ملحترمين،

أسعارها  وارتفاع  األحفورية  الطاقة  أزمة  اشتعال  مناخ  ظل  في 
وتكاليفها وتنامي الطلب عليها، واستحضار املجهودات واملبادرات التي 
اعتمدها املغرب واألشواط التي قطعتها بالدنا في تأمين األمن الطاقي 
اإلمكانيات  من  واالستفادة  مصادرها  بتنويع  الطاقية،  والسيادة 
الطبيعية واملصادر الصديقة البيئة التي تتوفر عليها بالدنا، تسجيل 
خطوات جريئة في االنتقال الطاقي والتحول من إنتاج فوري إلى اإلنتاج 
النظيف واملتجدد واملحافظ على سالمة البيئة. السيدة الوزيرة، في ظل 
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اإلنتظارات املعقودة على هذا التحول وبهدف تحقيق تسريع وتوسيع 
نشاط اإلنتاج الطاقي وتنويع مصادره وتنافسيته، فإننا في فريقنا نلح على 
تقديم توضيحات مطمئنة على سير برنامج التحول الطاقي ومن التقدم 
الحاصل في وتيرة تنزيل االستراتيجية الوطنية لالنتقال الطاقي، وجني ثمار 
االستثمارات التي رصدت لهذه االستراتيجية ولبرامجه، وااللتزام الجاد 
العلم  باملواعيد واألهداف املعلنة أمام جاللة امللك وأمام امللء. مع 
السيدة الوزيرة، أن جميع مختلف الدور الذي تلعبه الطاقات املحركة 
أسا�ضي في التنمية االقتصادية والتسريع الصناعي واإلنتاجي لضمان 
فعالية ونجاعة منظومة النقل والتوزيع وعقلنة تكاليف هذه العمليات 
اليوم  نعيش  حيث  الخدمات،  هذه  من  واملنتفعين  املستهلكين  على 
الطاقية  للمنتجات  الصاروخي  االرتفاع  الوزيرة، تحت وطأة  السيدة 
والخدمات  االستهالكية  منتجات  مختلف  على  أسعارها  وانعكاس 

املتصلة بها.

وفي هذا اإلطار، يقترح فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
تعزيز منظومة اإلنتاج الكهربائي وتنويع مصادرها نذكر على سبيل مثال 
توفره من سالم وفرص  ملا  الحيوية  واملصادر  الهيدروجينية  املصادر 
املناطق  في مختلف  املتواجدة  العضوية  النفايات  باستغالل  الشغل 
والتجمعات السكنية، كما نقترح تحيين البرامج الجارية وتقييم وضعية 
التكلفة الحالية مقارنة باألسعار العاملية والعرض التكنولوجي الطاقي 
بتنزيل  املتعلقة  التدبيرية  واالختالالت  التأخرات  وتدارك  املتداول، 

استراتيجيتنا الطاقية.

ومرة أخرى نلح في فريقنا على أولوية تتبع تطورات تنزيل وتفعيل 
املنظومة الطاقية الوطنية وتعزيز استقالليتها وسيادتنا الطاقية تحسبا 
للمستجدات واألزمات املحيطة بسوق الطاقة والتحوالت هذه السوق 
وتداعياتها على املستوى املعي�ضي اليومي للمواطنين واملواطنات وعلى 
والعيش  الشغل  االجتماعي، وضمان فرص  والسلم  األسعار  استقرار 
تدابير  باتخاذ  وذلك  البيئة  وصحة  سالمة  على  واملحافظة  الكريم 
استباقية وتفادي األزمات االجتماعية املكلفة ووضوح الرؤية املطمئنة، 

وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيداخاودا وشناق:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

ما  بد  ال  البداية  وفي  الوزيرة،  السيدة  تعقيبكم  على  نشكركم 
نؤكد أن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية هدفنا هو نجاح هذه 
الحكومة، ودائما نسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل تقديم مجموعة 
من الحلول والنصائح للحكومة، والدين النصيحة كما تعلمون السيدة 
الوزيرة املحترمة. السيدة الوزيرة، كنا سباقون لتنبيهكم بأن قطاع في 

أول جلسة، أول جلسة حضرتو ليها فهاد املجلس املوقر، بأن قطاع 
املحروقات تشوبه عدة إختالالت، وال بد من إعادة النظر الكلي في تدبير 
هذا القطاع. كذلك، سبقنا وكنا من السباقين ملساءلتكم عن سبب 
إلغاء كراء خزانات »السامير« وتهربتو ما جاوبتوش على هاد السؤال، 
وطلبنا عقد اجتماع معاكم ولم تستجيبو لطلبنا، وقمنا بطرح عدد من 
األسئلة الشفهية والكتابية ولم تقوموا مع كامل األسف باإليجاب على 

العديد منها.

السيدة الوزيرة، بغض النظر عن السياق الدولي اللي كاين اليوم، 
هناك مسألة مهمة تسائلكم أال وهي تنزيل ديال النصوص التطبيقية 
والتنظيمية للقانون ديال الهيدروكاربورات املصادق عليه من 2016، 
ملاذا لحدود اليوم لم تقوموا بتنزيل هاد النصوص التنظيمية؟ ألنه 
اليوم كاين السوق يعرف إختالالت بالجملة، وكيف يعقل اليوم شركات 
املحروقات كتبيع في إطار ما يسمى ب«B to B« أو بالجملة بدرهمين حتى 
ل3 دراهم أقل من املحطات، هذا ما معناه؟ معناه بأنه هناك أرباح 
خيالية راكموها هاد الشركات على ظهر املواطنين وعلى ظهر الشعب 
إلى حدود  بأنه  ليك  نقول  لي  الوزيرة، اسمحي  السيدة  لهذا  املقهور. 
اليوم لم تقوموا بأي إجراء ملموس ما عدا بعض الخرجات اإلعالمية 
ما  »السامير«  بأن  رسمي  تصريح  في  قلتو  اللي  موفقة  الغير  ديالكم 
خداماش للمغرب واليومه تراجعتو على هاد ال�ضي، وكتقولو بأن هناك 
سيناريوهات كدرسوها باش تشوفو الحلول ديال »السامير«. كذلك 

نطلب منكم السيدة الوزيرة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد النائب املحترم إنتهى الوقت، السيدة، الكلمة للسيدة 
النائبة املحترمة شفيقة لشرف، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب2ا وسيدةاشفيق2اوشرف:

السيدة الوزيرة، نجاح االستراتيجية الطاقية باملغرب رهين بتنوع 
نسجل  الوزيرة،  السيدة  الدولية.  التقلبات  ملواجهة  الطاقة  مصادر 
بأسف كبير صمت الحكومة وتجاهلها ملعاناة الشعب املغربي بخصوص 
إرتفاع أسعار املحروقات في الوقت اللي عرف فيه العالم انخفاض تاع 
البرميل إلى 95 دوالر ما زال الحكومة مع راقباتش وما قامتش بالدور ديالها 
ى الشعب املغربي كيتساءل ومتذمر من هاذ الحكومة، 

ّ
هو ال�ضيء اللي خل

ليتر ديال الثمن ديال املازوط في املغرب مازال كيتراوح ما بين 16 و 17 
ي كيرتفع السعر ديال البترول 

ّ
فين هو الدور ديال الحكومة؟ وعالش مل

عامليا كيبان عندنا األثر بشكل فوري؟ هاذ املعدلة راه ما مفهوماش! 
كتحتاج للتوضيح والشعب املغربي راه كيعاني وكيطلب منكم الحكومة 
باش تكون التدخل ديالكم جاد وفّعال وعندكم الحلول البديلة، اقترحو 
عليكم عدة من املقترحات بما أن السمير تراجعتو على التصريح ديالكم 
وقلتو بأنكم ما صرحتوش، السيد رئيس الحكومة قال بأنه كيتسنى �ضي 
حد ياخد السمير ويشغلوها ويعاونوه، السيدة الوزيرة صرحتي وقلتي 
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و باملغاربة؟ املغاربة 
ّ
احنا ما محتاجينش ليها فعال دبا واش احنا كنتفال

دبا محتاجين حلول جدية وجذرية للقضاء على هاذ الغالء.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، الكلمة لكم السيدة 
الوزيرة فيما تبقى من الوقت، كاين اللي باغي �ضي تعقيب إضافي؟ هل 
هناك من تعقيبات؟ اسمحي لي السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وعاليابرلكي:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

 وسيدةا و 2يرةا ملحترم2،

 وسادةا و 2ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في إطار توسيع كهربة العالم القروي الذي تحدثتم عنه السيدة 

الوزيرة والذي نتمنى نحن في أفق 2025، أن يبلغ مدى مائة في املائة 

فهاذ املناطق الجبلية واملناطق القروية على الخصوص، وخصوصا أنه 

املجهودات التي بذلت منذ عقود وكذلك في العقدين األخيرين لكهربة 

وتوسيع الشبكة الكهربائية في العالم القروي نثمنها كثيرا، لكن هناك 

من  مجموعة  هناك  باليومي  املرتبطة  الوزيرة  السيدة  األمور  بعض 

الدواوير مثال واملناطق التي أمثلها، بدائرة بإقليم أزيال مثال وبجماعة 

تيفني هناك ا تقريبا 42 دوار هناك خصاص كبير في الطاقة الكهربائية، 

وخاصة أنهم في حاجة إلى توسيع األعمدة الكهربائية، وكذلك إعادة 

فيها من  هناك  أن  املناطق وخصوصا  بهاذ  الكهربائية  األعمدة  تركيز 

ل خطرا على املواطنين، كذلك أتحدث هنا بجماعة تيفني وبجماعة 
ّ
يشك

إمليل كذلك، يعني في إطار هاذ التوسعة هاذي نتمنى كذلك أن يؤخذ 

بعين اإلعتبار مجموعة من املشاريع، املرتبطة بتأهيل وإعادة توسيع 

الشبكة الكهربائية بهذه املناطق وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسنا وسعدي:

السيدة الوزيرة املحترمة، في ظل هاذ النقاش اللي كاين بغيناك 
توّضحي لينا وتوّضحي للمغاربة كنسمعو اليوم اللي كيقول خبراء وهذا 
كيقولو بأن املوزعين والشركات كيربحو 2 در اهم عن كل لتر، وكاينة 
هاذ  اليوم  لينا  توّضحي  بغيناك  0.25 سنتيم،  كتقول  رسمية  أرقام 

املسألة باش نحّيدو عليها اللبس نشوفو شحال كيربحو هاذ الناس.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت تفضلي 

السيدة الوزيرة املحترمة.

 وسيدةاويلىابنعليال2يرةا النتقالا وطاقيال وتنمي2ا ملستد م2:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

فهو هاذ امليدان ديال الطاقة هو ميدان كيف ّما كتعرفو كيكون فيها 
ب، وفيه بزاف ديالل التذبذب، فإيال ما 

ّ
بزاف ديال les émotions متقل

كّناش ما بردناش أعصابنا ما غاديش ندير واحد االستراتيجية الطاقية 
من  غاتمكنا  اللي  الطاقية  االستراتيجية  واحد  مستدامة،  هي  اللي 
الصمود في هذه األزمات اللي جايين ألن باقي التذبذب جاي باقي التذبذب 
جاي ففيما يخص الكلمة على الاسمير أنا ما تراجعتش على الكلمة ديالي 
أنا تكلمت في إطار اشنو هي عملية التكرير وشنو هي عملية التخزين واش 
كتدخل في االستراتيجية الطاقية الوطنية أو ال، وثانيا فيما يخص واللي 
هو موضوع آخر اللي هو املوضوع االستثماري ديال السامير هداك �ضي 
ما كرهتش كيفما قلت تشتاغلو معانا على السيناريوهات اللي احنا 
كنشتغلو فيهم في الوزارة مع األطراف اللي هي معنية واللي بغاو يشتاغلو 
معنا ألنه ملي كتبغي تبيع دار ما كتكلمش عليها في الفايسبوك، ملي 
كتببغي تبيع دار تتشتاغل على التقييم ديال ديك الدار و تتشوف إيال 
بغيتي تستثمر فيها وال تردها أوطيل وال تردها restaurant وال تدير بها 
حاجة أخرى وال تسدها داك �ضي كل�ضي خصنا نديروه بالهدوء وبدون 
حيث شحال ما هضرنا على هاد امللف االستثماري شحال ما كنهبطو 
من القيمة ديال السامير وهاد ال�ضي ما�ضي في l›intérêt ديال هادوك 
3 دالفئات اللي تكلمت عليهم اللي هم الحكومة، الدولة املغربية، اليد 
املحمدية، فإن شاء هللا  ديال مدينة  والسكان  ديال السمير  العاملة 
ملي هاد امللف كيثير بزاف ديال التساؤالت نطلب منكم نقدرو نديرو 
واحد اليوم درا�ضي على التكرير وعلى التخزين وتطرقو على املسألة ديال 
السامير، ولكن في نطاق الشفافية اللي ملزمين بها في مجال ديال واحد 
االستثمار اللي فشل واللي هو في القضية اللي هي مطروحة على املحاكم 
الوطنية والدولية فهاد القضية دالسامير كنظن بأننا تكلمنا عليها بما 

فيه الكفاية في هاد القبة املوقرة.

الخطة االستراتيجية عالش نتكلم على املرونة باش تكون متمكنة 
من الصمود في وجه االضطرابات احنا كنشتغلوا على واحد 3 داملحاور:

-أوال: تأمين تزويد ديال البالد باملواد الطاقية اللي كنحتاجوها في 
السياق د الدول اللي كشفنا كتقلب وغادي يزيد يتقلب؛

-ثانيا : ضرورة تسريع تدابير النجاعة الطاقية، فهل يعقل هل يعقل 
أن نتعامل مع املنظومة الطاقية ديال البالد كأننا دولة مصدرة للبترول 

والغاز؟ وال كالهما مع بعض ؟ هذه ما زال ما بغات تدخل ليا للراس.
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الجيوب  طبعا  واخا  الطاقية  النجاعة  ثم  الطاقية  فالنجاعة 
داملغاربة متضررين ولكن راه عندنا واحد التأخير في النجاعة الطاقية 

اللي خصنا نسرعوها.

في كل كل  تنافسية  وبأسعار  بطاقة مستدامة  ثانيا تخويل ولوج 
أنحاء اململكة l›équité territorial؛

وثالثا وأخيرا تعزيز الحكامة والشفافية وتبسيط املساطر، الش؟ 
لتقوية جاذبية القطاع لالستثمارات وامللف ديال السمير هو أول دليل 
على ذلك وكان نجحنا لتحضارت وعين مطهر، كان ثاني مثال على ذلك، 
كنا غادي نفقدو مليار ديال دوالر ديال االستثمار في تحضارت وعير مطهر، 
لو كان ما فعلناش الغاز الطبيعي املسال في أقرب وقت، فاحنا كنشتغلو 
بموازاة على ذلك الحكومة كلها اعتماد واحد املخطط إصالحي اللي 
هو شامل االقتصاد والدعم االجتماعي عندو واحد األهداف واضحة، 

اعتماد وتنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، انتهى الوقت، شكرا لكم، شكرا 
السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل إلى آخر 
قطاع وهو قطاع الشباب والثقافة والتواصل، نرحب بالسيد الوزير 
املحترم سؤال عن الوضعية االجتماعية للفنانين، عندك السيد الرئيس 
نقطة نظام؟ السيد الوزير املحترم نرحب بكم سؤال عن الوضعية 
االجتماعية للفنانين املغاربة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الوطني لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي 

السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب2ا وسيدةافاطم2اخير:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

السيد الوزير، عن الحالة االجتماعية للفنانين املغاربة نسائلكم؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدا ملهديا وفاطميا)نقط2انظام(:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

هللا يجازيك بخير، احنا هنا كنواب األمة واثاروا 3 التساؤالت جد 
مهمين، ولكن الجواب ما كانش جواب بهاديك الطريقة اللي املغاربة 
كلهم كيتسناوا SURTOUT ثالثة داملرات وهي كتجبد واحد املسألة 

السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  التسيير،  في  نظام  نقطة  يخليك،  املحترم، هللا  النائب  السيد 

التسيير، هللا يجازيك بخير، نمر، تفضل السيد الرئيس، من فضلك 
السيد الرئيس..

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي2ا
)نقط2انظام(:

السيدة الرئيسة، طلبنا منك املرونة ديال الوقت ما بغيتيش هذا 
حقك، ولكن هذا حقنا حتى حنا، غادي نعاود 271، اليوم كنطلبوا 
كاينة وغتخرج  اللي  التساؤالت  الوزيرة، دوك  السيدة  بشكل رسمي، 
في الجريدة الرسمية اللي طرحوا السادة النواب، بغينا تصيفط لنا 
األجوبة مكتوبة، والسيدة الرئيسة تحملي مسؤوليتك وتجاوبينا دابا 
على أن الوزيرة تلتزم باش تصيفط لنا داك ال�ضي مكتوب ويكون بشكل 

رسمي، هذا املادة 271 حقنا..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيدة الوزيرة قالت لكم غيتدار واحد اليوم درا�ضي في املوضوع.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي2ا
)نقط2انظام(:

هذا حقنا..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد  الرئيس، من فضلك  السيد  التسيير  في  السؤال،  تفضل، 
الرئيس.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرةا
)نقط2انظام(:

فيما يخص املادة 271 راه واضحة، السيد رئيس الفريق، واضحة 
على أنه باش يطلب الطالب ديال هاد املوضوع يجب أن يكون واضع 
السؤال ، واضع السؤال هو اللي غيطلب، ما�ضي �ضي احد آخر، إذن 
القانون واضع السؤال هو اللي يطلب، انت ما واضعش السؤال، انت 

ما واضعش السؤال وغتطلب حاجة اللي ما�ضي شغلك..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

وأن يكون كتابيا، تفضلوا السيد الوزير املحترم، الكلمة لكم السيد 
الوزير، تفضل السيد الوزير، جواب السيد الوزير املحترم، تفضل 

السيد الوزير..، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

السيدة الرئيسة، أنا أعتقد بأن هذا املوضوع، السيدة الوزيرة، 
عندها فيه جواب، ما�ضي ما عندهاش، غي الوقت ما كفاهاش وانتم 
اختاريتو أنكم ما تمددوش لها ما�ضي مشكل، غير وهاديك املعطيات 
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التكميلية كنطلبو باش تصيفط مكتوبة، زعم ما�ضي �ضي حاجة خارقة 
للعادة وما فيها تا�ضي حرج، بالعكس هاد ال�ضي مزيان للحكومة، السيد 

يني نتكلم..
ّ
الرئيس، دابا أنا كنتكلم، أنا اللي كنتكلم، خل

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس..

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

السيدة الرئيسة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، سمعت ليكم..

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

نكمل وعاود  ما�ضي مشكل، وعاود  نتكلم وعاود عقب  أنا خليني 
عقب..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس من فضلك...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

من  عدد  طرحوه  راه  سؤال  هذا  الرئيسة،  السيدة  سؤال  وهذا 
الفرق، لذلك أحد الفرق اللي طرح سؤال حول موضوع شركة السامير 
كيلتمس تطبيق املادة 271، وهاد ال�ضي لصالح..، السيد الرئيس ..، راه 
هو اللي صاوبها، هللا يهديك، السيدة الرئيسة، وخليني نكمل، وخليني 

نكمل، السيد الرئيس، زعم هاد ال�ضي..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الرئيس، شكرا، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)نقط2انظام(:

هذا موضوع عندو الحساسية ديالو، عندو األهمية ديالو، املقابل 
ديالو هو االحتقان االجتماعي في غياب واحد السياسة تواصلية مع كامل 
االحترام للحكومة، محتاجين هاد املعطيات، السيدة الرئيسة، الوزيرة 
ما غيكلفوها حتى �ضي حاجة، ما�ضي رفضت، عندها معطيات، الوقت 
اللي كانت كتعطيه في متسع دالوقت  ال�ضي  اللي ما كفهاش، هداك 

تعطيه لنا مكتوب.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

إن شاء هللا، تفضل السيد الوزير املحترم، الجواب على السؤال، 
تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرةا
)نقط2انظام(:

في الواقع السيد الرئيس، شوف متافق معاك ال متافق معاك على 
فيما  والقال  القيل  ديال  العدد  واحد  وفيه  املوضوع محرج  هاد  أن 
يخص األثمنة، متافق معاك، والسيدة الوزيرة، قبيال قالت ليكم قالت 
ما كنهضرش بسميتها أنا ما عندهاش الوقت، قالت على أنها مستعدة 

وكنطلب منها باش ّدير، كنطلب منها.. كنطلب منها حتى أنا..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس، السيد الرئيس..

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرةا
)نقط2انظام(:

إيوا هي هاديك...

 وسيدةارئيسا و لس2:

في التسيير...

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرةا
)نقط2انظام(:

أنتما اللي جبدتو هاد ال�ضي، إذن نطلبو من السيدة الوزيرة تدير �ضي 
نهار تجيب لنا هاد ال�ضي في إطار لجنة..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد  لكم  الكلمة  الرئيس،  السيد  الرئيس،  السيد  من فضلك 
الوزير، شكرا تفضلوا السيد الوزير، تفضل السيد الرئيس.

فريقا وتجمعا و طنيا رئيسا غياثا محمدا  ونائبا وسيدا
وألحر را)نقط2انظام(:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

غير هللا يخليكم السادة الرؤساء نتواصلو بهدوء، هاد املطالب اليوم 
ديال السادة الرؤساء كتبان ليا مشروعة، امللتمس راه م�ضى عندكم 

السيدة الرئيسة، سجلوه ويكون الجواب مكتوب، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد  تفضل  تفضل،  الرئيس،  السيد  تفضل  السيد،  تفضل 
الرئيس.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي)نقط2ا
نظام(:

نعم، هللا يخليك السيدة الرئيسة تيظهر لي، هللا يخليك، هللا يخليك، 
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باألهمية بمكان، عندك سلطة تقديرية، السيدة  لي املوضوع  تيظهر 
وتيهم  مهم جدا  وهذا موضوع  الجواب  أو  الرد  كانت بصدد  الوزيرة 
املغاربة كاملين بدون مزايدات، إيال السيدة الوزيرة تفضالت وقالت 
أودي ها التركيبة نتاع الثمن داملحروقات واش 4 وال 6 وال وخاصة أن 
السؤال يعني التعقيب اإلضافي جاء من طرف فريق من األغلبية ومن 
املعارضة، وهذا ما فيه ما يتخبى راه في الوقت اللي تنحاولو باش ما 
نجاوبوش وتنراوغو تيولي واحد اإلنطباع بأنه كاين �ضي حاجة مخبية، 

إيال ما مخبي والو على بركة هللا، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس أنا كنحترم التوقيت 
ديال النواب تنحترمو، التوقيت ديال الوزراء كنحترمو ما غاديش نزيد 
ل�ضي.. ال السيد الرئيس، أنا كنطبق النظام الداخلي السيد الرئيس، 
الوزير،  السيد  املحترم، جواب  الوزير  السيد  املحترم،  الوزير  السيد 

تفضل.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكر ا وسيدةا ونائب2،

أوال في إطار التضامن الحكومي الحكومة ما خايفاش، وغتجاوب 
األغلبية  مع  اإليجابي  التعامل  إطار  في  البرملان  وخارج  البرملان  داخل 
واملعارضة ومع الشعب املغربي. وجوابا على السؤال ديالكم السيدة 
النائبة املحترمة، كما ال يخفى على الجميع فإن الوضعية اإلجتماعية 
للفنانين تختلف من فنان إلى آخر، لكن يمكن أن نتفق على أنه في 
جائحة  بعد  تظهر  وازدادت  جميعا  لنا  ومؤملة  صعبة  تبقى  املجمل 
»الكوفيد« وما�ضي فقط غير الفنان حتى les techniciens اللي كيخدمو 
املسؤولية على رأس هذه  تولينا  ولهذا، فمنذ  الفن.  ديال  املجال  في 
الوزارة، نعم عندي الحق نقول اللي بغيت في إطار الكلمة.. راه هاد 
ال�ضي اللي قلت السيد الرئيس، بغينا نجاوبو البرملان أغلبية ومعارضة، 
هاد ال�ضي اللي قلت.. غتعطي كل �ضي السيد الرئيس.. غتعطيك السيد 
الرئيس.. عندي الحق.. عالش ما عنديش الحق؟.. عالش ما عنديش 
الحق؟.. السيد الرئيس راني تجاوبت معاك قلت راني معاك.. أنا ما�ضي 
أنا التضامن الحكومي كتعرفو التضامن الحكومي؟.. كتعرف التضامن 
كاينش تضامن  ما  الحكومي؟  التضامن  كاينش  ما  أم ال؟..  الحكومي 
حكومي.. D’accord، donc هادي جديدة pourtant سيرتو الحكومات 

وكنتو في حكومات..

 وسيدارئيس2ا و لس2:

السيد الرئيس.. السيد الرئيس.. من فضلك السيد الرئيس.. من 

فضلك السيد الرئيس.. تفضلوا السيد الوزير في املوضوع من فضلك، 
تفضل السيد الوزير.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

السيد الرئيس املحترم، السيد الرئيس، راه كتعرفني عندك واحد 
املعزة وواحد االحترام خاص، وكنقول لك مرة أخرى في إطار شنو قلت 
أنايا؟ قلت السيدة الوزيرة، والحكومة غتجاوب مع األغلبية واملعارضة 
ومع الشعب املغربي داخل قبة البرملان وخارج قبة البرملان فقط، فقط، 
واش هذا عيب هذا؟ واش هذا عيب؟.. أنا وزير في حكومة جاللة امللك 

في ظل.. إيه إمتى؟..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

خليو السيد الوزير يكمل الكلمة ديالو من فضلكم.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

.. السيد النائب فقط ألن ما عندهاش الحق تهضر، أنا أكثر من هذا 
قبيال فاش كنتو باغي تهضر قلت ليها هاكي خودي 2 دقايق وجاوبي فيها 

ما كاين حتى مشكل، نقدر نجاوب السيدة الرئيسة؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تفضل في املوضوع السيد الوزير من فضلك.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

Donc فلهذا منذ تولينا املسؤولية على رأس هذه الوزارة فإن أول 
ما بدأنا االشتغال عليه هو االستئناف مختلف التظاهرات الثقافية 
وهنا  الثقافي،  االقتصاد  عجلة  تحريك  أجل  من  وذلك  توقفت  التي 
واجب التذكير بأن األفالم واملسلسالت والسهرات املوسيقية والعروض 
املسرحية أو التشكيلية أو غيرها من األعمال الفنية ليست بذخا أو 
تبذيرا لألموال كما يقول أو يظن البعض، بل هي مصدر رزق لآلالف 
دالعائالت، منهم فنانا وكيفما قلنا قبيال ومنهم تقنيين، كما قمنا بتطوير 
وتأهيل البنى التحتية وجعل دور الشباب واملراكز الثقافية قادرة على 
فتح أبوابها لتنظيم السهرات املوسيقية ووضع برنامج سينمائي أسبوعي 
والحتضان عروض مسرحية وجعل كل هذه الفئات من الفنيين قادرة 
على القيام بجوالت وطنية تضاعف مداخيلهم وتفتح األبواب أمام جيل 

جديد من الفنانين. وال نن�ضى كذلك املصادقة...

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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 ونائب2ا وسيدةافاطم2اخير:

كنثمنو  واحنا  التوضيحات،  هاد  كل  على  الوزير  السيد  شكرا 
العديد  زال  ما  راه  ولكن  ديالكم،  الوزارة  بها  قامت  اللي  املجهودات 
من الفنانين اللي كيعيشو الفقر والهشاشة، ربما كنشوفوهم في الدار 
البيضاء وفي الرباط وفي مراكش ألن بحكم الكثافة ولكن راه كاينين 
أيضا في األطلس، وفي سوس، وفي الصحراء، وفي املغرب الشرقي، وفي 
الشمال وفي كل ربوع اململكة فنانين اللي اعطاو يعني من املهارة ديالهم 
اعطاو للفن واعطاو للثقافة واعطاو للتراث ومثلوا املغرب في محافل وفي 
تظاهرات اللي هي دولية، اآلن كيعيشو في صمت، كيعيشو النسيان، 
وكيعيشو اإلقصاء ألنه مكاينش فرص تكافؤ فرص العمل، وما كاينش 
ي كيشتغلو 

ّ
مل الوزير، حتى  السيد  �ضي كيشتغل  كل  ما�ضي  راه  اللي 

كيشتغلو لفترات متقطعة. ففي ظل أنه مكاينش إمكانية شغل متواصل 
وفي ظل الدخل غير القار راه هاد الفنانين هادو وبما فيهم طبعا وانتايا 
تكلمتي حتى على التقنيين واإلداريين راه ما كيلقاوش أنهم يسدو الرمق 
ي كتكون األزمة حالهم حال كل املواطنين. 

ّ
ديال األسر ديالهم خصوصا مل

ي كنتكلمو على القضية االجتماعية للفنان راه ما كنقوموش بتجزئة 
ّ
مل

فنانين دون غيرهم، وال مواطنين دون غيرهم، راه الثقافة ال تنفصل 

عن التعليم، والتعليم ال ينفصل عن الصحة، والصحة ال تنفصل عن 

السكن وال على الشغل، كل هاد القطاعات هي مهمة. لذلك كنطالبوكم 

السيد الوزير، التسريع بتنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان من 

جهة، وطبعا تجويد الدعم العمومي للقطاع من جهة أخرى، احنايا في 

البرنامج الحكومي على يقين بأن الثقافة هي رافعة للتنمية، واحنا كنملكو 

فهاد امليدان كلنا يعني الفنانين في ربوع اململكة كلها من الكفاءات ومن 

األطر يعني البشرية ومن املؤهالت أننا تكون عندنا صناعة قائمة بذاتها 

ويكون العمل متواصل لكل الفنانين في كل يعني، يعني في كل الجهات..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات 

إضافية في املوضوع؟ هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ سؤال 

عن عملية التخييم لهذه السنة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

السؤال، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وحكيماب عزةابنعبداهللا:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

لتعميم  املتخذة  املواكبة  اإلجراءات  عن  نتساءل  الوزير،  السيد 

االستفادة من املخيمات الصيفية بما يضمن املساواة وتكافؤ الفرص 

بين مختلف أبناء املناطق وإنجاح هذه العملية بعدما عرفت توقفا دام 

لسنتين؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

كنشكركم السيد النائب على هاد االهتمام الذي تولونه للبرنامج 
الوطني للتخييم الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، والذي أعطيناه انطالقة يوم الجمعة األخير 
عبر استقبال األطفال املشاركين واألطر التربوية والجمعيات املنظمة. 
املهم وهي  البرنامج  اليوم هو السادس حول هذا  البرملان  في  ومروري 
مبادرة توضح أن نواب األمة أغلبية ومعارضة يولون اهتمام خاص 

باألطفال املغاربة.

أما بخصوص اإلجراءات املتخذة لتعميم االستفادة من املخيمات 
فقد تم فتح باب الترشيح لالستفادة في وجه جميع الجمعيات التي 
مركزية  استشارية  لجنة  بتشكيل  قمنا  كما  التخييم  بمجال  تشتغل 
وجهوية لتنزيل البرنامج على املستوى الجهوي واإلقليمي وتتبع حسن 
تسيير األمور، وتجدر اإلشارة إلى أننا فتحنا 39 مركز من أصل 51 ألن 
اآلخرين ما قدرناش نوجدوهم دابا فيها شروط االستقبال منها مراكز 
كما  الجديد  الجيل  من  جديدة  وأخرى  صيانتها  إعادة  تمت  قديمة 
املعدني  املاء  وتوفير  للتغذية  املخصصة  القيمة  من  الرفع  قررنا  أن 
الطبيعي ألول مرة ومشكورة وزارة املالية اللي ساهمت في هاد املساعدة 

االستثنائية في ظل هاد املخيمات الصيفية، وشكرا السيد النائب.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداعبدا وحكيماب عزةابنعبداهللا:

نشكركم السيد الوزير على هذه التوضيحات واإلجراءات املتخذة 
لجعل عملية التخييم لهذه السنة متميزة ال من حيث توسيع قاعدة 
تلك  أساسا  فيها  بما  اململكة  مناطق  مختلف  لتشمل  االستفادة 
وال من حيث  والهشاشة  والتهميش  اإلقصاء  من  تعاني  زالت  ال  التي 
التشبث  والتنشئة على  والتثقيف  والتربية  والتكوين  التأطير  مستوى 
بالهوية املغربية والثوابت الوطنية الراسخة إلى جانب البعد الترفيهي 
للمستفيدين خاصة فيما  املقدمة  الخدمات  والتنشيطي ومن حيث 
يتعلق باملبيت والتغذية وكذلك الدعم واملواكبة حتى ال تتكرر بعض 
منظومة  إفساد  في  ساهمت  التي  والتجاوزات  واالختالالت  املشاكل 
البشري  الرأسمال  تعزيز  أفق  في  السابقة،  السنوات  التخييم خالل 
باعتباره الرافعة األولى لتنمية قدرات الطفولة والشباب وبناء مغرب 
اإلدماج قوامه شباب متحرر مزدهر كفؤ من خالل تقوية ومشاركتهم 
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املواطنة وحسهم الوطني وتعزيز مهارتهم وانخراطهم القوي في تنمية 
البالد انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ويعتبر إقليم 
بركان من األقاليم األقل استفادة وتراجعا من عملية التخييم رغم 
حاجة أبائه امللحة في التعرف واالنفتاح على املناطق األخرى القريبة 
والبعيدة، كما نناشدكم السيد الوزير على التسريع بإعادة بناء وإخراج 
مخيم تفوغالت للوجود، ونظرا لألهمية التي كان يلعبها هذا التعريف 
بتراثنا الالمادي املغربي وكذلك تنشيط السياحة الجبلية كما نطلب 
منكم بإعادة تأهيل وتوسيع مركز السعيدية نظرا ألهميته في استقطاب 
األطفال من جميع أنحاء املغرب واملنطقة الشرقية بالخصوص، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيب:

ديال  العدد  لواحد  املخيمات  الولوج  عممتو  تقول  ملي  تمنيت 
ولكن  للمخيمات،  الولوج  ديال  شروط  حددتو  وكذلك  الجمعيات 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  واستثنيتم جمعية  الوزير  السيد  لألسف 
وعطيتوها نسبة بسيطة جدا ضئيلة جدا جدا وكان التعليل هو لعدم 

وجود الولوجيات.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

شكرا السيد النائب، نعم عندك الحق ما�ضي فقط ولوجيات وحتى 
األطر اللي غتقدر تكلف بهاد األطفال ألنهم في وضعية خاصة، وخاص 
واحد اإلهتمام خاص بهم، كيفما كتعرفو وزارة الشباب يعني تاريخيا 
قبل من هاد الحكومة في الحقيقة هي كتمكن الجمعيات من األماكن 
ديال التخييم وبالطبع الغذاء، إما كيكون واحد الشراكة مع الجامعة 
اللي كيساهمو فهاد  التنشيط مشترك وحتى األطر  يكون واحد  باش 
املجال بالطبع كاين األطر دالوزارة ولكن حتى األطر الجمعوية، فاللي 
كيهمنا اليوم هو الفكرة شنو قلنا كانت عندنا واحد الفكرة آنذاك قبل 
ما نطلقو هاد املخيمات، إما نحسنو الوضعية ديال املخيمات ونقولو 
بأن هاد السنة ما قدرناش نديرو املخيمات ونتسناو حتى للسنة الجاية 
باش نتجنبو جميع هاد اإلشكاليات وال نديرو مخيمات باش نجاوبو واحد 
الطلب اللي هو مطلوب من طرف األطفال من طرف جمعيات املجتمع 
املدني و نحسنو الوضعية للسنة املقبلة وهاد ال�ضي اللي خدامية عليه 

باش يكون الجميع عندو الحق يدخل لهاد املخيمات، أكثر من هذا اليوم 
مشكورة الجامعة مشكور النواب والنائبات نشكر حتى اإلعالم الوطني 
اللي كيساهم في تنبيهنا ملي كيكون واحد الجمعيات كيخارقو القانون 
وكيولي التسمسير داخل املخيمات وهنا كنديرو la liste rouge بالنسبة 

لهاد املخيمات.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انحصار  عن  الوقت، سؤال  انتهى  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  العمومي  اإلعالم  في  السيا�ضي  النقاش 
واضعي  أحد  فليتفضل  واالشتراكية،  التقدم  فريق  عن  املحترمين 

السؤال.

 ونائبا وسيداحسناألمربيط:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

والحضور  العمومي  بالنقاش  االرتقاء  عن  ماذا  الوزير،  السيد 
السيا�ضي في اإلعالم العمومي؟

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2،

 وسيدا ونائبا ملحترم،

 وسادةا ون  بال ونائبات،

أخبركم السيد النائب أن املبدأ األسا�ضي للخدمة العمومية التي 
التحمالت  دفتر  يؤطرها  والخاص،  العمومي  القطب  قنوات  تقدمها 
والذي يحدد التزامات مختلف القنوات، سواء ما تعلق منها بالسياسة 
العامة لإلنتاج والبرمجة، وكذا التوجيهات االستراتيجية للخدمات التي 
تقدمها ومن بينها احترام التعددية السياسية واملدنية وضمان حوار 
مختلف تيارات الفكر والرأي، مع إشراك األحزاب السياسية واملنظمات 
النقابية واملهنية واملجتمع املدني وفق الضوابط التي تحددها الهاكا، 
وبلغة األرقام وضمن حصيلة سنة 2021 فقد بثت القناة األولى مثال 
ما يقارب 100 برنامج يمتد ما بين 26 و90 دقيقة، وقد حظى الفاعل 
السيا�ضي بحصة %60 من إجمالي ضيوف البرامج الحوارية إلى جانب 
الحضور اليومي لألنشطة ألحزاب سياسية في نشرة األخبار، ولكن رغم 
ما سبق فإننا نتفق على أنه يجب أن يكون هناك الرفع من مستوى 
حضور النقاش السيا�ضي داخل القنوات، ليس فقط الحضور السيا�ضي 
فتح النقاش السيا�ضي ألنه سيؤدي للرفع من مستوى الثقة والوضوح 
بينه وبين املواطنين، كما أنه سيرفع من مستوى النقاش العام داخل 
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املجتمع ويجعل حضور األخبار الزائفة أقل بكثير، ونقدرو هاذ النقاش 
اللي كاين في البرملان من السيد الرئيس ناقشوه كذلك في القنوات، 
باش املغاربة يزيدو يفهمو اإلجراءات أو املالحظات ديال البرملان، وهاذ 
ال�ضي خّدامين عليه غيكون حتى فيه نقاش دفتر التحمالت الجاي اللي 

غيتناقش في داخل البرملان بالضبط.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداحسناألمربيط:

شكرا السيد الوزير، وددنا تلّقي اإلجابة عن غياب البرامج والحوارات 
السياسية والنقابية التي تشد لها املاليين من املغاربة، وكانت تناقش 
قضايا كبرى وتخلق الجدل وتصنع الحدث وتّعبر عن حيوية املجتمع، 
ال�ضي الوزير اليوم يتم تغييب الحوار واالختالف بين األغلبية واملعارضة 
حول قضايا جوهرية، من قبيل غالء املواد األساسية السياسة الطاقية 
أسعار املحروقات وكذا إشكاالت تضارب املصالح، حضور الوزارة في 
التلفزة يؤول إلى الصفر السيد الوزير، ويكاد ينعدم إما استهانة بالرأي 
للمقولة  تنفيذ  أو  للشعب،  يقولو  ما  عندهم  ما  وزراء  �ضي  أو  العام 
ونتكلم  نشتغل  حكومة  نحن  الحكومة  رئيس  السيد  ديال  املشهورة 
ونحن على مشارف انتهاء السنة التشريعية األولى ولم نر كالما وال عمال.

السيد الوزير، لو كان كن على يقين أنه يعني حوار وكان تواصل جاد 
ما كانش السيد رئيس الحكومة يتعرض لإلهانة على هامش يعني مهرجان 
تيميتار اللي كيتصادف مع الحرائق اللي كاينة في شمال اململكة، وبالتالي 
فكل غياب الحوار يؤدي إلى االحتقان داخل املجتمع غياب الحوار يؤدي 

إلى احتقان داخل املجتمع.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب2ا وسيدةاهندا ورطلابناني:

السيد الوزير، بغينا نفهمو حاجة وحدة هللا يجازيكم بخير واش 
بقاوش  ما  واش  البالد؟  فهاذ  السياسيين  لين 

ّ
املحل عندنا  بقاوش  ما 

عندنا الوزراء فهاذ البالد يخرجو يتواصلو مع املواطن؟ فينا هما ذوك 
لين اللي كانوا ساكنين في قنوات القطب العمومي طيلة 10 سنوات 

ّ
املحل

املاضية؟ فينا هما فين مشاو؟ أين هو النقاش السيا�ضي؟ البالد كتغلي 
كوارث واقعة في البالد وكيجي اإلعالم كيتكلمنا على �ضي مواضيع ال 
عالقة لها بهموم املواطن وباالهتمامات ديالو، يبدو السيد الوزير أنكم 
ما عندكمش حتى القدرة أنكم تخرجو ّدافعو على الحكومة ديالكم! 

شكرا جزيال.

 وسيدةارئيس2ا و لس2ا:

هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير 
املحترم.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

ويمكن السيدة النائبة املحترمة كتفرجي ف�ضي قنوات غير مغربية، 

ألن األسبوع املا�ضي أو هاذي أسبوعين وزيرة الطاقة اللي كانت حاضرة 

في  مّريت  أنا شخصيا  دوزيم،  في  العمومية  القنوات  في  كانت  معكم 

الوزراء  ديال  الحكومة، مجموعة  ديال  وزراء  هاذو  األولى  وفي  دوزيم 

شبه أسبوعيا هم داخل هم كيحضرو وكيناقشو السيدة وزيرة الطاقة 

فاش مشات لدوزيم ما هضراتش على الثقافة السيد الرئيس مشات 

تكلمت على الطاقة، أنا ملا تكلمت تكلمت على جميع القضايا اللي كتهم 

املواطنات واملواطنين في إطار بالطبع ما يعني الوزارة اللي كنترأسها، 

ولكن حتى القطاعات األخرى في إطار النقاش السيا�ضي.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا سؤاالن يحمالن رقمين 24 و25 

لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوضعية مراكز حماية الطفولة لذا 

سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، 

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا دريسا وشر يبي:

جنحي  فعل  ألف   30 املغرب  في  سنة  كل  الوزير،  السيد  شكرا 

كيترتكب من طرف األحداث والعدد من األحداث كيتوضعوا في مراكز 

حماية الطفولة من طرف السلطة القضائية، السيد الوزير، وذلك من 

أجل تأهيل واإلدماج والتربية، فالسيد الوزير، رغم املجهود اللي تتقوم 

به الوزارة ديالكم فهاد املراكز كيعيشو تحديات كبرى كيعيشوا إكراهات 

اللي كتعرقل العمل ديالهم باش توصل النتائج اللي تنتسناوها، فالسيد 

الوزير السؤال ديالنا كالتالي ما هي االستراتيجية اللي غاتعمل بها الوزارة 

ديالكم من أجل النهوض بهاد املراكز وتأمين شروط التربية والرعاية 

الكفيلة بإعادة تأهيل هاد الفئة من املجتمع؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضل السيد النائب.
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 ونائبا وسيدا وحسيناب حسيني:

شكرا السيد الوزير، نسائلكم عن الجهود املبذولة لتأهيل وتطوير 
مراكز إستقبال الطفولة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم،

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

شكر ا وسيدةا ورئيس2ا ملحترم2،

السادة النواب، كنشكركم على هاد السؤال وأشكركم بداية على 
اهتمامكم بمراكز حماية الطفولة التي نوليها في وزارة الشباب والثقاة 
والتواصل أهمية بالغة نظرا الحتضانها لفئة من األطفال املغاربة الذين 
يعيشون وضعية اجتماعية صعبة ويستحقون منا كل الدعم واملؤازرة 
سواءا األطفال في وضعية نزاع مع القانون، كيف ذكرتيو السيد النائب 
أو األطفال في وضعية صعبة الذين تتم إحالتهم على هذه املراكز لغياب 
عن  اليوم  الحديث  علي  يصعب  الحقيقة  وفي  مختصة،  مؤسسات 
مراكز حماية الطفولة دون أن نضع لها إطار توجيهيا فال يمكن اليوم 
الحديث في الحكومة عن مشروع وتوجه اجتماعي دون أن نضع هذه 
الفئة في صلب اهتماماتنا وهو األمر الذي أخذناه على عاتقنا منذ تولينا 
املسؤولية بعد التأهيل امللكي السامي، ولعلكم تذكرون أول مرور لي 
عند تقديم امليزانية عندما تحدثنا عن املشاريع الحكومية سترفع الوزارة 
التحدي لتنزيلها حيث تحدثنا آنذاك عن مشروع صفر طفل في الشارع 
الذي ال يمكننا تنزيله إال بانخراط عدد من املؤسسات الحكومية األخرى 
وهو ما سنسعى لتحقيقه عبر تضافر جهودنا جميعا، ونضيف لذلك 
تنزيلنا اليومي للبرنامج الوطني للتخييم في أحسن الظروف املمكنة بعد 
سنتين من التوقيف من أجل تمكين أطفال األسر الهشة االجتماعية من 
االستفادة من عطل صيفية كباقي األطراف اآلخرين، وداخل هذا اإلطار 
للنهوض بوضعية األطفال  الذي يهدف  املتكامل  التوجيهي واملشروع 
املغاربة وضعنا في صلب اهتماماتنا تطوير مراكز حماية الطفولة عبر 
بناء مراكز جهوية على مساحات كبرى تحتضن هؤالء األطفال وتوفر 
لهم خدمات ثقافية ورياضية وصحية في املستوى، تحدث من ألم غياب 
األسر عنهم وتواكبهم في دراستهم وتؤطرهم في مختلف مراحل حياتهم، 
وأول مركز حماية الطفولة راه دابا كاين في الحسيمة وهو مركز بالنسبة 
لنا الي جوهريا هو اللي غادي نخدمو عليه باش نعممو هاد املراكز الجديدة 
للطفولة، في نفس الوقت في الحقيقة احنا فرحانين ألن 4 دالوليدات 
من هاد مراكز حماية الطفولة خداو الباك ديالهم ووحدة منهم فاتت 
املعدل ديال 17 على 20 فبالطبع ملا كتكون املساعدات كيكون هناك 
األمن حتى فهاد املراكز وهادي مهمة ومهمة جدا، ورغم أن هاد الخطوة 
تبقى مهمة سواء بالنسبة لألطفال الحاصلين على البكالوريا أو اآلخرين 

الذين يتشجعون من أجل استكمال املراسيم الدراسية إلى أنه يجب 
أن تكون عملية ممأسسة وغير مرهونة وال مرتبطة برغبة الشخص 
اليوم نفكر جديا في كيفية  على رأس الوزارة أو اإلدارة، ولهذا فإننا 
وضع إطار تشريعي ملواكبة النزالء الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة ما 
يمكنش نربيو وليداتنا من 3 سنين حتى 18 عام وتجي 18 عام وتقول لهم 
رللشارع حيث إنه من غير املعقول هاد ال�ضي اللي تكلمت عليه في مواكبة 
مساعدتهم وتسهيل الولوج للدراسة العالية حتى يضمنوا مستقبلهم، 
وألجل ذلك اعتمدنا خطة عمل ترتكز على إعداد مشروع قانون يتعلق 
بتنظيم مراكز حماية الطفولة، تمت إحالته على مصالح األمانة العامة 

للحكومة حاليا:

-العمل على إنشاء مركبات اجتماعية موحدة من حيث التصميم 
املعماري ومنهج االشتغال؛

-برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة األطر العاملة في مجال حماية 
الطفولة، وهذه النقطة مهمة جدا؛

-الرفع من امليزانية املخصصة للتسيير وتجهيز هذه املراكز؛

-اعتماد نظام املطعمة بجل مراكز وفق دفتر تحمالت صارم، وذلك 
بتنسيق مع وزارة الصحة؛

-فتح ورشات جديدة للتكوين املنهي بتنسيق مع القطاع الحكومي 
املكلف بالتكوين املنهي؛

البرنامج  -الحرص على استفادة نزالء مراكز حماية الطفولة من 
الوطني للتخييم؛

هذا وستحرص الوزارة على االستثمار في التنسيق مع كل الشركاء، 
وعقد شراكات جديدة مع الفاعلين واملنظمات الدولية والوطنية في 
مجال حماية الطفولة، للمساهمة في إنجاح العملية التربوية وتسهيل 

عملية اندماج األحداث، شكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

والسادة  السيدات  ألحد  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيداعبدا و  حدا وشافقي:

 وسيدةا ورئيس2،

 وسيدا و 2ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

وحماية  بالطفولة  ديالكم  االهتمام  على  الوزير  السيد  شكرا 
الطفولة، كنعرفو بأن هاد الكالم اللي جا على لسانكم السيد الوزير، 
تواكب  جعلها  في  اإلنخراط  وإعادة  وتأهيلها  املراكز  بهاد  اهتمامكم 
املنظومة التربوية الجديدة. إال أنه السيد الوزير، ومن خاللكم، وانتما 
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وزير شاب، استبشرنا خيرا من خالل الزيارات امليدانية اللي كتقومو 
بها، واللي أنا كنشجعكم من موقعي كنائب عن التجمع الوطني األحرار، 
ولكن السيد الوزير، كندعوكم إلى زيارة هذه املراكز لحماية الطفولة 

والوقوف على حالها وأحوالها وأحوال القاطنين فيها.

السيد الوزير، عندنا 20 مركز اللي كاينة فاملغرب، فيها 15 ديال 
الذكور و5 ديال النساء، بالنسبة للمراكز ديال اإلناث، هاد املراكز تعاني 
من الخصاص في جميع يعني في األلبسة، في ألفرشة، في األطعمة، في 
املواكبة، في التطبيب، في املواكبة الصحية، في التعليم، في الرياضة، 
وهاد العام كانوا استبشرو بأنه غادي يشيو للتخييم، عاود حتى آلخر 

لحظة قلتو لهم ما غاديش يمشيو للتخييم..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

السادة  أو  السيدات  ألحد  التعقيب  لكم،  شكرا  الوقت،  انتهى 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا وحسيناب حسيني:

شكرا السيد الوزير املحترم، نثمن عاليا مجهوداتكم إلرساء دعم 
جديد ملراكز حماية الطفولة، من خالل إشراك جميع املتدخلين على 
2019، لتجميع  الترابي، تطبيقا لدورية رئيس الحكومة ف  املستوى 
األعلى  املجلس  عنه  كشف  ما  أن  إال  املتدخلين،  مجمل  مجهودات 
للحسابات في تقريره أن مجموعة من التعقيدات تواجه مراكز حماية 
الطفولة، فالبرغم أن ربع األطفال التي تستقبلهم مراكز حماية الطفولة 
ينحدرو من املجال القروي والشبه الحضري، إال أنه ال توجد بهذه 
منطق  إلى  اإلسناد  الطفولة،  لحماية  وحدات  أي  الترابيين  املجالين 
الوحدات، غياب  لتدبير هذه  تام ملخطط ورؤية  في غياب  البنايات، 

إطار تنظيمي يحدد العالقة بين الجمعيات الشريكة ووحدات حماية 
الطفولة.

السيد الوزير املحترم، نطالبكم بالعناية باملجال القروي والشبه 
الحضري، من خالل إحداث وحدات حماية الطفولة بجماعات أقاليم 
االجتماعيين  باملساعدين  واالهتمام  العناية  ثانيا  تافياللت.  درعة 

العاملين بمراكز حماية الطفولة، وشكرا.

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ السيد الوزير فيما تبقى لديكم من الوقت.

ل وثقاف2ا ل2يرا وشباب،ا بنسعيدا مهديا محمدا  وسيدا
ل وت  صل:

النائب،  السيد  املخيمات،  ديال  �ضي  هاد  مع  نتجاوب  باش  غير 
الطفولة  حماية  ديال  األطفال  ألن  غالطة  عندك  يمكن  املعلومة 
غيستافدو من املخيمات، فقط نبهوني بعض األطر، أنه من األفضل 
يستافدو من املرحلة الثانية أو الثالثة باش تكون األمور جاهزة ألن 
خصنا دائما نوفرو لهم أحسن ما عندنا، وتم تغيير الوقت ديالهم. أما 

بالنسبة لدرعة تافياللت غيكونو فجميع..

 وسيدةارئيس2ا و لس2:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، بهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا 
على حسن تعاونكم، وسننتقل بعد قليل إلى جلسة تشريعية. رفعتا

 و لس2.
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محضرا و لس2ا وثاوث2ال وخمسين

 وتاريخ: االثنين 18 ذو الحجة 1443ه )18 يوليوز 2022(.

 ورئاس2: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  وسبعة  ساعتان   وت قيت: 
السادسة مساء والدقيقة الخامسة.

جدللا ألعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.18 
بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض 

خيرية.

 وسيدار شيدا وطاوبيا وعلميارئيسامجلسا ون  ب،ارئيسا
 و لس2:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدينا و 2يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
جمع  عملية  بتنظيم   18.18 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، الكلمة للسيد 
الوزير لتقديم مشروع القانون، تقدم القانون السيد الوزير، مشروع 

القانون، تفضل، تفضل السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يسعدني أن أتقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر بعرض حول مشروع 
العموم  من  تبرعات  جمع  عمليات  بتنظيم  املتعلق   18.18 القانون 
وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة بأغلبية أعضائها. وفي  والجماعات 
هذا اإلطار، ال بّد من التنويه بما عكسته مداخالت السيدات والسادة 
النواب داخل اللجنة النيابية من الحرص على التفاعل اإليجابي والبناء 
بما  يتناسب...عفوا،  بما  القانون وتجويد مضامينه  مع مشروع هذا 
يتناسب مع أهدافه النبيلة التي تروم إحاطة عملية جمع التبرعات من 
تكفل إستفادة  التي  الكافية  املساعدات والضمانات  العموم وتوزيع 
املساعدات  من  استغاثة  حالة  في  واألشخاص  واملعوزين  املحتاجين 
وتحميهم من أي استغالل كيفما كان نوعه. واسمحوا لي في هذا الصدد، 
أن أذكر بالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا وأيده، الواردة في الخطاب السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018 

أمام أعضاء مجل�ضي البرملان، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة 
التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة والتي جاء فيها: »أن 
روابط الوحدة والتماسك بين املغاربة ال تقتصر فقط على املظاهر، 
وإنما تنبع من قيم األخوة والوئام املتجذرة في القلوب والتضامن في 
األحزان واملسرات. وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط التي تجمع 
املغاربة على الدوام سواء من خالل اعتماد سياسات إجتماعية ناجعة 
أو عبر تسهيل وتشجيع املساهمات التضامنية على مختلف املستويات. 
ولهذه الغاية ندعو لتبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع 
واملقاوالت  اإلجتماعية  املبادرات  ودعم  الخيرية  واألعمال  والتطوع 

املواطنة.« إنتهى املنطوق املولوي السامي.

دراسة  تمت  السامية،  والتوجيهات  التعليمات  هذه  ضوء  وعلى 
مظاهر القصور التي تعتري القانون رقم 04.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 
املتعلق بإلتماس اإلحسان العمومي الذي يشكل اإلطار القانوني الحالي 
غياب  في  العموم  على  واملتمثلة  اإلحسان  التماس  لعمليات  املنظم 
ضوابط كافية تهم عمليات إلتماس اإلحسان العمومي، وعدم شموله 
للوسائل التقنية الجديدة: الرسائل القصيرة، البريد اإللكتروني، املواقع 
اإللكترونية، اإلذاعة والتلفزة، وعدم تحديد مسؤوليات األضرار االحقة 
باألغيار خالل هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة 
كيفية صرف املداخيل املتحصل عليها من عمليات إلتماس اإلحسان 
العمومي. وتبعا لذلك أتى مشروع هذا القانون بإجابات وحلول جديدة 
التكنولوجيا  مع  تتما�ضى  كما  لبالدنا،  املجتمعية  التطورات  تساير 
ومن  والتبرع  للتطوع  تشجيع  من  ذلك  كل  يقتضيه  ما  مع  العصرية 

ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط املساطر.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

والتعاون  املشترك  العيش  قيم  من  قيمة  الخيري  العمل  يعتبر 
اإلنساني التي تكت�ضي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن 
مساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  دعم  بغرض  اإلجتماعي 
املجتمع وعنايته، وكما يعلم الجميع، فإن العمل الخير ببالدنا عرف 
الكثير من التطورات والتراكمات اإليجابية املستمدة من القيم العليا 
والديني  والحضاري  الثقافي  املوروث  من  النابعة  والتكافل  للتضامن 
لكافة املغاربة. من أجل ذلك، جاء هذا املشروع برؤية متجددة تسعى 
لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من 
خالل تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في 
عمليات جمع التبرعات وتوزيع املساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور 
وسائل الدولة في التتبع واملراقبة بشكل يحافظ على البعد اإلنساني 
لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة. ويمكن 
تقديم مستجدات التي أتى بها مشروع هذا القانون عبر ركائز مترابطة، 
متناسقة ومتكاملة تتمحور حول محطات أساسية مرتبطة بعمليات 

جمع التبرعات وتوزيع املساعدات ومراقبتها:
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-1 محور جمع التبرعات: أر�ضى مشروع هذا القانون مبادئ أساسية 
يمكن تقديمها كما يلي:

املبدأ األول: إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات 
ملسطرة الترخيص املسبق لدى اإلدارة، كيفما كانت الوسيلة املستعملة 
في الدعوة، واملقصود هنا دعوة العموم إلى التبرع عبر الوسائل التقليدية 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  اإللكترونية  أو  البراح  اإلذاعة،  الكتابة، 

األنترنيت إلى آخره...

املبدأ الثاني: تحديد الغاية من جمع التبرعات للعموم في هدفين 
حصريين هما:

-1تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة إجتماعية أو إنسانية 
أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية؛

-2تقديم املساعدات أو اإلعانات ألشخاص في وضعية إحتياج أو في 
حالة استغاثة أو عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا 
أو للمؤسسات اإلجتماعية غير الربحية املحدثة بصفة قانونية سواء 

داخل املغرب أو خارجه؛

املبدأ الثالث: حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات 
املجتمع املدني دون غيرها، ما عدا إذ كان الهدف هو تقديم مساعدات 
عاجلة في حالة اإلستغاثة فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من 

األشخاص الذاتيين غير املنضوين في إطار جمعيات؛

من  عليها  املتحصل  النقدية  األموال  إيداع  إلزامية  الرابع:  املبدأ 
العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية مع منع اإلستمرار في 
تلقي التبرعات بالحساب املذكور خارج املدة املخصصة لجمع التبرعات؛

املبدأ الخامس: ضرورة توفر التبرعات العينية املراد جمعها على 
الشروط واملعايير املطبقة في مجال لحفظ الصحة والجودة، بالشكل 
أو  لإلستعمال  وقابليتها  وسالمتها  صالحيتها  يضمن  الذي  املالئم 

اإلستهالك؛

العموم  بإخبار  التبرع  إلى  التي دعت  إلزام الجهة  املبدأ السادس: 
بأي وسيلة من الوسائل املتاحة بما تحصل من عمل جمع التبرع مع 
أحقية كل متبرع في اإلطالع لدى الجهة املرخص لها بجمع التبرعات على 

حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في األغراض املخصصة لها؛

املبدأ السابع واألخير: ضرورة إحتفاظ الجهة املرخص لها بجميع 
التبرعات بالسجالت والوثائق والبيانات املالية املرتبطة بالعملية، وذلك 

ملدة ال تقل عن خمسة سنوات؛

-2محور توزيع املساعدات: في هذا املحور تناول مشروع هذا القانون 
ألغراض  املساعدات  توزيع  قبل  بها  اإللتزام  يتعين  جديدة  مسطرة 
خيرية، تتمثل في التصريح املسبق لدى عامل العمالة أو اإلقليم املزمع 
توزيع املساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية و24 ساعة 
في حالة اإلستعجال. وترمي هذه املسطرة إلى منح اإلدارة إمكانية التأكد 

من كون هذه العمليات اإلحسانية ال تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع 
أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري، أو أن يتم 
استغاللها ألغراض غير التي نظمت من أجلها. كما جاء املشروع بالتأكيد 
على أن تتوفر في املساعدات العينية املراد توزيعها نفس شروط الصحة 
والسالمة املطبقة على السلع واملنتجات املعروضة للعموم املنصوص 

عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، وأن يتم جمعها وتخزينها 

وتلفيفها ونقلها بالشكل املالئم الذي يضمن صالحيتها وسالمتها وقابليتها 

لإلستعمال أو اإلستهالك.

جاء  املحور  هذا  في  والتوزيع:  الجمع  عمليات  مراقبة  -3محور 

املشروع بثالث مبادئ:

املبدأ األول: إعطاء الصالحية إلدارة بصفة عام وسلطة اإلدارية 

مراحل  جميع  ومراقبة  لتتبع  خاصة  بصفة  ترابيا  املختصة  املحلية 

عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع املساعدات؛

املبدأ الثاني: إلزام الجهة املنظمة لعملية جمع التبرعات من العموم 

بموافاة اإلدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، وكذا 

بجميع الوثائق واملعلومات التي تثبت تخصيص مجموع األموال املتبرع 

بها للغرض أو لألغراض املعلن عنها؛

املبدأ الثالث: إلزام الجهة املوزعة بموافاة اإلدارة بجميع املعلومات 

والوثائق املتعلقة بعملية تنظيم توزيع املساعدات وال سيما توضيح 

القيمة املالية التقديرية ملساعدات املزمع توزيعها مع تحديد مصادر 

تمويلها.

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

إذا كان تعزيز قيم التبرع والتضامن رهين باستمرارها في أداء مهامها 

النبيلة، فإن ذلك يقت�ضي إنخراط الجميع من مواطنين، وفعاليات 

املجتمع املدني، ومتبرعين، وجهات حكومية للحيلولة دون اإلنحراف 

عن األهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع. لذلك يتعين التأكيد مرة 

أخرى أن مشروع هذا القانون له أهمية كبرى في تحسين أداء السلطات 

ضمان  بغية  املدني  املجتمع  مكونات  من  املتدخلين  وباقي  العمومية 

الطابع  ذات  املبادرات  هذه  من  املنشودة  واملرامي  األهداف  تحقيق 

اإلنساني والتضامني.

تلكم هي أهم مضامين مشروع هذا القانون، وفقنا هللا جميعا ملا 

فيه خير وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا وأيده، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو امللكي 

األمير موالي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو امللكي األمير موالي 
رشيد وسائر أفراد األسرة امللكية الشريفة، إنه سميع الدعاء، والسالم.
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 وسيدا ورئيس:

الداخلية  لجنة  مقررة  للسيدة  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
اللجنة  تقرير  لتقديم  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات 
في هذا املوضوع، وزع التقرير، وزع التقرير. إذن إذا سمحتم نمر إلى 
النائب  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  مداخلة  أول  العامة،  املناقشة 

املحترم السيد محمد بادو في حدود 10 دقائق، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدابادل:

شكر ا وسيدا ونائب،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 2يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

للتصويت على  العامة املخصصة  الجلسة  إطار  في  اليوم  أتدخل 
مشروع قانون رقم 18.18 الذي يق�ضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات 
من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، والذي يحدد شروط 
دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه 
خيرية  ألغراض  املساعدات  توزيع  وقواعد  وشروط  استخدامها، 
وإنسانية وإجراءات املراقبة الجارية عليها. أوال ال بّد من التنويه بإرادة 
الحكومة وال سيما السيد وزير الداخلية بتسريع إخراج هذا املشروع 
إلى حيز الوجود، خصوصا وأنه ظل ضمن الوعود الحكومية التي لم 
تنفذ منذ 2014، حيث تم التنصيص عليه ضمن املخطط التشريعي 
للحكومة ما قبل السابقة، بل إن املخطط حدد تاريخ تنفيذه في 2014، 
وانتظرنا وصول الحكومة الحالية لتنهي هذا املسار الطويل من التردد 
واإلنتظار. لذلك نشكركم السيد الوزير املحترم، على دوركم الحاسم 
في أن يرى هذا املشروع املهم النور ويدخل حيز التنفيذ بعد استكمال 
مسطرته التشريعية. وفي الحقيقة فإننا ال نبالغ إذا قلنا أن هذا املشروع 
العمومي  اإلحسان  ملنظومة  نوعي  وتحول  جوهري  إلصالح  سيمهد 
ببالدنا، وسيضع قواعد صارمة إلرساء دعائم مجتمع متضامن كما 
الطريق  الوقت سيقطع  نفس  وفي  ديباجته،  في  الدستور  عليها  نص 
على اإلتجار بأعمال خيرية واستغاللها لتحقيق مكاسب شخصية أو 
سياسية، وإقفال ممرات تبييض األموال الفاسدة واستئصال تمويل 

اإلرهاب للمشاريع اإلجتماعية.

وعلى عكس ما يحاول البعض الترويج له من أن املشروع سيضيق 
العمل الخيري ويقيده وينسف مسارا طويال سلكه املجتمع املدني، فإن 
الضمانات  الوزير، سيكون أحد  السيد  به  تتقدمون  الذي  املشروع 
األساسية التي ستحافظ على مصداقية العمل الخيري وعلى شفافية 
جمع التبرعات، فلن يستطيع أي قانون أن يمنع فعل الخير الذي تربينا 
عليه كمغاربة، ما دام هذا الفعل يتسم بكونه عمال مشروعا ومقننا 

ويتوخى تحقيق أهداف نبيلة.

 وسيدا و 2يرا ملحترم،

تنظيم  في  مجتمعية  وأخرى  وتنظيمية  تشريعية  فجوات  هناك 
أكثر تعقيدا وربما  تأتي مشاكل  الفجوات  الخيري، ومن هاته  العمل 
نناقشه  الذي  القانون  ملشروع  الكبيرة  القيمة  فإن  لذلك  خطورة، 
اليوم تكمن أهميته في تحقيق هدف ضبط عمليات اإلحسان العمومي 
وليس تقييده، لكونه سينظم بشكل أكثر دقة عمليات جمع التبرعات 
للشفافية  أكبر  ضمانات  ويوفر  للعموم،  املوجهة  الدعوات  بواسطة 
مقارنة بالقانون املطبق حاليا. وسيمنح ملن سيخوض اليوم في العمل 
الخيري ضمانات عملية، وسيخضعه ملساطر مبسطة وواضحة تتما�ضى 
مع سجية املغاربة في التطوع، وتعزز من هذا اإلرث املثبت في حضارتنا 
املغربية القائمة على التضامن والتكافل. وال يخفى علينا جميعا أن 
جمع التبرعات وتوزيع املساعدات عرفت الكثير من الفو�ضى والكثير 
من اإلنحرافات عن غاياتها النبيلة، وهو ما يقت�ضي املزيد من تقنينها 
وضبطها بنص قانوني واضح، خصوصا مع التطور الذي شهدته آليات 
جمع التبرعات والتحديات التي تطرحها على املستوى اإللكتروني، حيث 
تكثر عمليات جمع التبرعات خاصة خالل املناسبات الدينية، كما تبرز 
بين الفينة واألخرى شبكات تستغل حسن النية والتكافل اإلجتماعي بين 

املواطنين املغاربة.

في الحقيقة السيد الوزير، ال نفهم سر تخوف البعض من هذا 
والسجنية  املالية  وجزاءاته  القانونية  قواعده  أن  دام  ما  املشروع 
ستطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء، ووجود قواعد لضبط هذا 
املجال وتقنينه ومراقبة استغالل اإلحسان العمومي لدى اإلرهابيين أو 
السياسيين أو املتاجرين بأموال الخير واألعمال النبيلة للمجتمع، يجب 
أن يجعلنا في مقدمة املطالبين بالتقنين والضبط وليس املقاومين لكل 
إصالح. لقد قامت بالدنا منذ قرون على مرتكزات التكافل واإلحسان 
يقدم  فتئ  ما  الذي  اإلنسانية  بملك  ملكنا  لقب  حتى  الخير  وأعمال 
النموذج في التضامن بصفته شخصية، كما حدث مع مساهمة جاللته 
من ماله الخاص في صندوق »كوفيد19-«. ولن نن�ضى في هذا املقام كيف 
ازدهرت األوقاف كأسمى مظاهر التبرع والتكافل في الحضارة املغربية 
اإلسالمية منذ قرون، والتي ال زالت مستمرة إلى يومنا هذا، بل زادت 
والصحية  واإلجتماعية،  التعليمية،  املجاالت  لتشمل  الوقف  أمالك 
وأصبح لها دور بارز في توفير الكثير من الخدمات في املجتمع بطريقة 
تلقائية وتطوعية من جميع طبقات املجتمع املغربي وتبعا لحاجاته. 
لذلك فممارسة العمل الخيري وجمع التبرعات ثقافة ضاربة في تاريخ 
هذا البلد، لكن أصبحت في ظل التحول الرقمي تحتاج للضبط الالزم 
يحدث جراء  إنزياح قد  أو  أي شر  واملجتمع من  الدولة  يحمي  الذي 
بشكل  التبرعات  توزيع  أن  ونتذكر  األشرار،  قبل  من  ذلك  استغالل 
البعض،  روح  أزهقت  إنسانية  كوارث  في  تسبب  القانون  يخالف 
وتسببت في فضائح أخالقية للبعض اآلخر، واستغلها البعض لنشر 
األفكار الهدامة، ووظفها البعض اآلخر كبديل سيا�ضي وإجتماعي للعمل 
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خارج املؤسسات الدستورية القائمة. لذلك، ال ندري السيد الوزير، 
ملاذا يتخوف البعض من إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع 
التبرعات ملسطرة الترخيص املسبق لدى اإلدارة كيفما كانت الوسيلة 
املستعملة في الدعوة وتحديد الغاية من جمع التبرعات من العموم. 
ال ندري ما الخطر في أن يحصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في 
جمعيات املجتمع املدني دون غيرها ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم 
البعض  يشعر  ملذا  نفهم  ال  اإلستغاثة،  حالة  في  عاجلة  مساعدات 
بالتوجس من إلزامية إيداع األموال النقدية املتحصل عليها من العموم 
في حساب بنكي مخصص لهذه العملية وإلزام الجهة التي دعت إلى 
التبرع بإخبار العموم بأية وسيلة من الوسائل املتاحة مما تحصل من 
عملية جمع التبرع مع أحقية كل متبرع في اإلطالع لدى الجهة املرخص 
لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في األغراض 
املخصصة لها، وال نستوعب قلق البعض من ضرورة إحتفاظ الجهة 
املالية  والبيانات  والوثائق  بالسجالت  التبرعات  بجمع  لها  املرخص 
املرتبطة بالعملية وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات. هذه اإلجراءات 
وغيرها الواردة في املشروع ينبغي أن تحظى باإلجماع الشامل من لدن 
مجلسنا املوقر وهو حاصل بالفعل، ألنها ستضع حدا لإلتجار بالعمل 
اإلحسانية  األنشطة  دوافع  في  التشكيك  حالة  من  وستنهي  الخيري 
سواء في األوقات الطبيعية أو أثناء الكوارث واملخاطر، بل أكثر من ذلك 
فاملشروع الذي سنصوت عليه اليوم يعبر عن طبيعة عالقة التكامل 
والتعاون التي ينبغي أن تسود بين خدمات الدولة وخدمات املجتمع في 
املجال اإلجتماعي، واألكيد أن املشروع مما يتضمنه لقواعد جديدة 
سيدفع الدولة نحو تشجيع العمل الخيري من خالل تبسيط وتدقيق 
املساطر ومواكبة الجمعيات لتيسير عملها وتسريع اإلجراءات للحصول 

على تراخيص للقيام بجمع التبرعات ألغراض خيرية.

الوطني  للتجمع  كفريق  دعمنا  الوزير،  السيد  املنطلق  هذا  ومن 
بالتصويت  وسندعمه  املعنية  اللجنة  داخل  املشروع  هذا  لألحرار 
اإليجابي خالل هذه الجلسة العامة، ألننا مقتنعون أشد اإلقتناع أن 
هذا املشروع سيحقق هدفين أساسيين: أولهما إنصاف العمل الخيري 
واإلبقاء على نبله وصفائه؛ وثانيا حماية اإلحسان العمومي من التالعب 

واإلتجار والسمسرة واإلثراء غير املشروع، وشكرا لكم.

 وسيدا ورئيس:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ثانية،  9 دقائق و30  في حدود  السيد محمد حجيرة  املحترم  النائب 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداح يرةا:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 2يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب أن أتناول 
الكلمة في إطار التصويت على مشروع قانون رقم 18.18 املتعلق بتنظيم 
عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، 
وهو املشروع الذي نرى فيه معالم رؤية جديدة متجددة تسعى لتشجيع 
العمل التطوعي الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته 
متمحورا حول الشفافية. ونغتنم هذه املناسبة السيد الوزير، لنتوجه 
إلى الجميع بالشكر على التفاعل اإليجابي مع مشروع قانون رقم 18.18 
بلجنة  املساعدات  وتوزيع  التبرعات  جمع  عمليات  بتنظيم  الخاص 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة خالل أطوار 
لدور  تفعيل  من  إليه  يسعى  ملا  نظرا  والتفصيلية،  العامة  املناقشة 
وسائل الدولة في التتبع واملراقبة بشكل يحافظ على البعد اإلنساني 
لها، ويضمن عدم تتوجيهها لخدمة أهداف مشبوهة. ونسجل باعتزاز 
كمكون لألغلبية قبولكم لتعديالت تقدمت بها الفرق النيابية في إطار 
إغناء الدور التشريعي للمؤسسة البرملانية، وتجويد الترسانة القانونية 
في  يساعد  بما  املساعدات  وتوزيع  التبرعات  جمع  لعمليلت  املؤطرة 
العمل على تجسيد األسس الحقوقية والقيمية للتضامن في ما بين 
الناس  حاجات  وإدراك  باآلخرين  واإلحساس  واملواطنين،  املواطنات 
والوعي باملسؤولية املشتركة تجاههم، وتنمية روح التعاون والتآزر وقيم 

العمل الجماعي والتطوعي.

السيد الوزير، يعتبر فريق األصالة واملعاصرة أن هذا املشروع الذي 
نحن بصدد التصويت عليه اليوم، يندرج في سياق القطع مع املقاربات 
ذات الطابع اإلحساني املحض والقضاء على أساليب استغالل حاالت 
وضيقة،  فئوية  أو  شخصية  أغراض  لتحقيق  وإجتماعية  إنسانية 
مضرة  عائدات  تحقيق  أو  مشروع  غير  إثراء  في  أهدافها  تحدد  قد 
باألمن واستقرار البالد، والحد من كل أشكال النصب واالحتيال على 
املواطنات واملواطنين واستغالل مآسيهم. وبهذا املعنى، تكت�ضي عمليات 
جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية أهمية 
محمد  امللك  جاللة  طرف  من  خاصة  مولوية  بعناية  حظيت  بالغة 
السادس نصره هللا، حيث أكد في خطابه أمام مجل�ضي البرملان بتاريخ 12 
أكتوبر على: »ضرورة تبسيط املساطر وتشجيع مختلف أشكال التبرع 
والتطوع واألعمال الخيرية، ودعم املبادرات اإلجتماعية في إطار الحرص 
الدوام سواء من خالل  املغاربة على  تجمع  التي  الروابط  تعزيز  على 
اعتماد سياسات إجتماعية ناجعة أو عبر تسهيل وتشجيع املساهمات 

التضامنية على مختلف املستويات«. إنتهى كالم جاللة امللك.

وحتى ال يتم اإلنحراف بالعمل اإلنساني وتحويله إلى أفعال ضارة 
تحديد  إلى  التوجه  لزاما  كان  ككل،  واملجتمع  واملؤسسات  باألفراد 
أوجه التبرع الهادفة إلى إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة 
إجتماعية، أو إنسانية، أو تضامنية، أو خيرية أو ثقافية بهدف تقديم 
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مساعدة أو إعانة كما ورد في مشروع هذا القانون. لذلك، ال يسعنا 
في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب إال أن نثمن هذه املبادرة 
الحكومية التي تهدف إلى أجرأة التوجهات امللكية السامية، إلى اعتماد 
سياسات إجتماعية ناجعة ومشجعة للمساهمات التضامنية، واتخاذ 
إجراءات قانونية الزمة وواضحة وصارمة لتأطير عملية الدعوة إلى التبرع 
وجمع التبرعات، وترسيخ قيم التضامن ومبادئ السلوك القائمة على 
التآزر والتعاضد وقواعد املسؤولية تجاه املجتمع ككل وكذلك أفراده، 
تفاديا لتداعيات اإلحتياج أو تخفيفا إلنعكاسات الكوارث والجوائح ال 

قدر هللا والطوارئ طبعا قدر املستطاع.

السيد الوزير، وإذ يثمن الفريق مشروع قانون رقم 18.18 املتعلق 
بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، 
يسجل إيجابية التوجه نحو إعادة النظر في القانون رقم 04.71 الذي 
مر عليه تقريبا نصف قرن، بهدف تجاوز مظاهر القصور التي اعترته 
الواقع،  املعامالت والتفاعالت على أرض  في  التطور الحاصل  بسبب 
ويقف  الحديثة.  والتكنولوجيات  املستجدة  التطلعات  مع  والتجاوب 
الفريق عند أهمية إقرار مجموعة من القواعد املنظمة لعمليات جمع 
التبرعات، للوقوف في وجه تلك األشكال والصيغ املستجدة ملمارسة 
ألغراض  بصور  واملواطنين  املواطنات  واستمالة  واإلحتيال  النصب 
منفعية ضيقة ومهددة في بعض األحيان للكيان الوطني. ويدعم الفريق 
بإحاطة عملية جمع التبرعات وتوزيعها بضمانات املسؤولية والنزاهة 
العمومية،  اإلدارة  طرف  من  واملواكبة  للتتبع  القابلة  والشفافية 
أن  ينبغي  التي  والتضامنية  واإلنسانية  اإلجتماعية  الخدمة  وبطابع 
تأطر املساعدات واإلعانات املقدمة لألفراد واملؤسسات، واإلبتعاد بها 
عن أية أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو ترويجية، أو أية غاية 
تمس بقوة الروابط التي تجمع املغاربة دائما وأبدا وعبر التاريخ، أو تهدد 
أمنهم واستقرارهم ونظامهم العام. ويساند الفريق تعزيز أدوار إطارات 
املجتمع املدني، وحصر القيام بعملية دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع 
التبرعات على الجمعيات، في إطار مقاربة تشاركية تروم إنجاز أنشطة 
وأعمال جادة وهادفة إلى تعزيز قيم التضامن فيما بين األفراد واإلطارات 
واملؤسسات، في ظل مجتمع متماسك، اللهم ما كانت تقتضيه بعض 
الضرورات التي يكون الهدف منها تقديم مساعدات عاجلة في حالة 
من  عليها  املتحصل  األموال  إيداع  بإلزامية  واملشروطة  اإلستغاثة، 
العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع اإلستمرار في 

تلقي التبرعات به خارجة املدة املخصصة لجمع التبرعات.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 2ير،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

 18.18 رقم  قانون  نثمن حرص مشروع  السياق،  هذا  إطار  وفي 
مجال  توسيع  على  وتوزيعها  التبرعات  عمليات  بتنظيم  املتعلق 

ذات  واملشاريع  والبرامج  األنشطة  كل  لتشمل  واإلعانات  املساعدات 
أو  الخيرية،  أو  التضامنية،  أو  اإلنسانية،  أو  اإلجتماعية،  الصبغة 
الثقافية وعلى تفعيل وسائل املواكبة واملراقبة بشكل يحافظ على سير 
عمليات التبرعات في إطار أهدافها النبيلة. وفي إطار الحرص على نزاهة 
الصالحية  إعطاء  بّد من  ال  كان  وتوزيعها،  التبرعات  وشفافية جمع 
لإلدارة بصفة عامة وللسلطة اإلدارية املحلية املختصة ترابيا بصفة 
من  التبرعات  جمع  عمليات  مراحل  جميع  ومراقبة  لتتبع  خاصة، 
العموم وعمليات توزيع املساعدات، مع إلزام الجهة املنظمة لهذا النوع 
من العمليات طبعا بموافاة اإلدارة بتقرير مفصل حول سير كل هذه 
العمليات، وكذا بجميع الوثائق واملعلومات التي تثبت تخصيص مجموع 
األموال املتبرع بها ألغراض معلن عنها، فضال عن إلزام الجهة املوزعة 
بموافاة اإلدارة بجميع املعلومات والوثائق املتعلقة بتوزيع املساعدات، 
وتوضيح القيمة املالية التقديرية للمساعدات املزمع توزيعها مع تحديد 

مصادر تمويلها.

املشروع  هذا  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نؤكد  األخير،  وفي 
بأهميته ودوره في تأطير العمل التطوعي وعمليات جمع التبرعات وتوزيع 
من  منسقا  منا جميعا عمال مشتركا  يقت�ضي  واإلعانات،  املساعدات 
أجل املصادقة عليه وإخراجه لحيز الوجود وتفعيله على أرض الواقع، 
بعيدا عن كل املزايدات السياسية املحكومة بخلفيات ضيقة أو بغايات 
مبطنة. ونظرا للعمل الخيري أو نظرا ملا للعمل الخيري من قيمة في ظل 
العيش املشترك والتعاون اإلنساني، وملا يكتسيه من أهمية بالغة في 
مجال التكافل التطوعي والتضامن اإلجتماعي بغرض دعم األشخاص 
الذين يحتاجون إلى مساعدة املجتمع وعنايته، وملا يرسخه من قيم عليا 
للتضامن والتكافل النابغة أو النابعة من املوروث الثقافي والحضاري 
لكافة املغاربة، قررنا في فريق األصالة واملعاصرة التصويت باإليجاب 
على مشروع قانون 18.18 الخاص بتنظيم عملية جمع التبرعات من 
العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، النائب املحترم ال�ضي عبد الرزاق أحلوش في حدود 9 دقائق.

 ونائبا وسيداعبدا ور2 قاأحل شا:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 2يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية ملناقشة مشروع القانون رقم 18.18 املتعلق بتنظيم عمليات 
جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، بعدما 
صوت عليه مجلس املستشارين، وكما صادقت عليه لجنة الداخلية 
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والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بهذا املجلس. إسمحوا 
لي بهذا الصدد أن أنوه أوال بمبادرة طرح هذا املشروع من طرف وزارة 
الداخلية، والتي تتما�ضى مع التوجيهات امللكية السامية التي سبق أن 
دعا لها صاحب الجاللة من داخل هذه القاعة بتاريخ 12 أكتوبر 2018 
إلى تبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع واألعمال 
بدينامية اإلشتغال داخل لجنة  أنوه  أن  لي كذلك  الخيرية. إسمحوا 
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، والتي عرفت 
نقاشات مهمة ملجمل مضامين مشروع القانون على مدى 3 اجتماعات 
طوال، بالنقد أحيانا، واإلقتراح والتنقيح أحيانا أخرى، مما ساهم في 
تقوية الحمولة التشريعية ملشروع هذا القانون وتجويده، وهو مؤشر 
مهم يعكس الكفاءة والقدرة التشريعيتين ألعضاء هذه اللجنة الذين 
وزير  السيد  نحيي  كما  ورئيسا.  ومكتبا  أعضاء  بالتحية  لهم  نتوجه 

الداخلية على تجاوبه اإليجابي مع أغلب مقترحات التعديالت املقدمة.

وألن املناسبة شرط فإن حاجة بالدنا لهذا القانون أصبحت أكثر 
إلحاحا، خصوصا أمام تنامي ظاهرة جمع التبرعات من العموم بشكل 
وسائط  مختلف  وعبر  بل  والجماعات،  املدن  من  الكثير  في  عشوائي 
عنه  نتج  التي  القانوني  القصور  أمام  وكذلك  اإلجتماعي،  التواصل 
التبرعات  مداخل  كيفية صرف  على  الرقابة  وقواعد  إنعدام وسائل 
وانعدام  العمومي،  اإلحسان  إلتماس  عمليات  من  عليها  املتحصل 
العمليات.  باألغيار خالل هذه  الالحقة  محددات مسؤوليات األضرار 
إنه ملن املعول على مشروع القانون هذا لتأطير وضبط عمليات جمع 
قانونيا  خيرية  ألغراض  املساعدات  وتوزيع  العموم  من  التبرعات 
من  والحكامة  والتقنين  املأسسة  في  يساهم  الذي  بالشكل  وتنظيميا 
جهة، ومن جهة ثانية بالشكل الذي يساهم في تحسين أداء السلطات 
ضمان  بغية  املدني  املجتمع  مكونات  من  املتدخلين  وباقي  العمومية 
الطابع  ذات  املبادرات  هذه  من  املنشودة  واملرامي  األهداف  تحقيق 
اإلنساني والتضامني، وهي جميعها أهداف ومرتكزات مهمة وضرورية. 
لكن الرهانات الحقيقية في نظرنا والتي ستجيب عنها آليات وطرق تنزيل 

هذا القانون على أرض الواقع هي:

أوال: كيف يمكن باملوازاة مع هذا التأطير القانوني أن نساهم في 
بالدنا  وأن  سيما  املجتمع،  داخل  والتعاوني  التضامني  الفعل  تعزيز 
متشبعة بقيم التآزر والتضامن والتعاون والتكافل، وهي قيم إنسانية 
تستمد من ديننا اإلسالمي السمح وتنبع من املوروث الثقافي والحضاري 

ململكتنا الضارب تاريخها في القدم؛

ثانيا: هل فعال سيقدم هذا القانون إجابات شاملة تساير التطورات 
املجتمعية لبالدنا وتتما�ضى مع التقدم املتسارع للتكنولوجيا العصرية 

ووسائل التواصل؛

وتحسيسية  توعوية  برامج  القانون  هذا  تبني  سترافق  هل  ثالثا: 
تشجع على التطوع والتبرع في إطار الترشيد وحسن التدبير والعقلنة 
خصوصا في العالم القروي الذي تنشط فيه ظواهر جمع التبرعات 

بالطرق التقليدية؛

رابعا: كيف يمكن أن نبرز نقاط اإللتقائية بين هذا املشروع وبين 
القانون املنظم للعمل التطوعي التعاقدي بما يساهم في تشجيع العمل 
الخيري وتنظيميه والرفع من مردوديته وفعاليته في احترام تام للضوابط 

القانونية ولقواعد الحكامة الجيدة.

إننا نطرح هذه الرهانات من باب اإلغناءن كما يقال كما يقال طرح 
السؤال هو نصف الجواب، كما أنه مصادقتنا على مشروع القانون هي 
مصادقة تامة تجعل منه قانونا لجميع املغاربة، لذلك فباب التجويد 
إذا  الدوام خصوصا  تبقى مفتوحة على  أن  والتنقيح واإلغناء يجب 

أخفق القانون في تحقيق مراميه.

وفي األخير، نعبر باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية عن 
ثقتنا الكبيرة في حكمة وحنكة وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد الوزير 
املحترم، وقدرتها على التنزيل السليم ملضامين هذا القانون ملا فيه خدمة 

البالد والعباد، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدا ورئيس:

النائب  اإلشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم ال�ضي فاضل براس في حدود 7 دقائق.

 ونائبا وسيدافاضلابر س:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدال2يرا ود خلي2ا ملحترم،

 وسيدال2يرا وعالقاتامعا وبرملانا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق اإلشتراكي، في إطار املناقشة 
جمع  عمليات  بتنظيم  املتعلق   18.18 رقم  قانون  ملشروع  العامة 
التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية وإنسانية. وهو 
املشروع املحدث للتأطير القانوني للعمل اإلحساني الذي طاملا دعونا 
ألية  وتجنبا  املغرضة  اإلستغالالت  ضد  االشتراكي،  االتحاد  في  إليه 
انزالقات محتملة، وقد أثار هذا املشروع نقاشات مهمة سواء داخل 
املؤسسة البرملانية أو فضاءات املجتمع. وشاركنا في النقاشات الهادئة 
السياسيين  الفاعلين  جانب  إلى  تسهم  بناءة  كمعارضة  واملسؤولة 
والبرملانيين واملدنيين في تحصيل الثقافة النبيلة للتعاون والتضامن بين 

األفراد والجماعات في بالدنا.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسادةا و 2ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

إن العمل اإلحساني أمر واقعي في بالدنا، إعتبارا لقيم التضامن التي 
يتشبع بها املغاربة حرصا منهم على العيش املشترك وترسيخ التكافل 
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اإلجتماعي والخدمات التطوعية واملؤازرة اإلنسانية، وظل هذا العمل 
النبيل عبر فترات تاريخية متواصلة مؤطرا باملبادئ الثقافية الكبرى 
التي تتأسس عليها الهوية الوطنية في أبعادها الحضارية والدينية، مما 
سمح بخلق تراكمات مهمة من األعراف والسلوكات واملمارسات املألوفة 
لرفع الحاجة وتقديم املساعدة. غير أن هذا الواقع اإليجابي ال يمكنه أن 
يحجب واقعا آخر ذي طابع سلبي يتمثل في االستغالل املغرض للعمل 
الخيري لالنزياح عن الغايات األصلية النبيلة وتحقيق أهداف مشبوهة.

وقد سبق لنا في اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، أن أثرنا االنتباه 
إلى بعض أشكال هذا الواقع السلبي الذي أراد استغالال لإلنعكاسات 
السلبية للنموذج اإلقتصادي املتبع على الطبقات املتوسطة والشعبية 
خاصة منها التي تعيش على هامش الفقر من خالل العمل على سد 
حاجياتها بوسائل ظرفية تعتمد العمل اإلحساني أساسا، وهي املمارسات 
املغرضة التي استمرت رغم مجهودات الدولة في مجال التنمية البشرية 
والتضامن اإلجتماعي، والتي قامت بترصيد مكتسبات العمل اإلحساني 
في وقت من األوقات لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية، وهو األمر 
اعتماد  خالل  من  مواجهته  إلى  السياسية  مقرراتنا  في  دعونا  الذي 
سياسات عمومية تستطيع تحقيق التحول البنيوي من نظام املساعدة 
اإلجتماعية إلى منظومة الحماية اإلجتماعية املوسعة التي غدت أمرا 

محققا مع الثورة االجتماعية الهادئة التي أطلقها جاللة امللك.

لقد أصبحت اإلنزالقات املحتملة في مجال العمل اإلحساني أكثر 
تحققا وإمكانا مع التطور التكنولوجي التي أفرزته القنوات التواصلية 
ليس فقط  منا  يستدعي  مما  االجتماعي  التواصل  ووسائل  الرقمية، 
التحلي  أيضا  ولكن  القائمة  القانونية  املنظومة  لتحيين  التدخل 
باليقظة التشريعية من أجل التطوير املستمر آلليات مواجهة املخالفات 
والجرائم التي ترتكب تحت غطاء العمل الخيري. بالفعل لم يعد اإلطار 
القانوني لجمع التبرعات والتماس اإلحسان العمومي املصاغ في بداية 
السبعينات قادرا على مسايرة التغيرات املتسارعة التي عرفها املغرب في 
تفاعله مع التحوالت التي يشهدها العالم ككل، فاألزمة الوبائية العاملية 
تبسط سيطرتها  اإلجتماعي  التواصل  ووسائط  واقعا جديدا  أفرزت 
العمل  على  والتحفيز  الجماعية،  التعبئة  مجاالت  على  فشيئا  شيئا 
اإلجتماعي والعمل السيا�ضي واإلقتصادي املفتوح على مصراعيه أصبح 
أكثر تعرضا لالختراق بأشكال دنيئة تشوه نبل العمل الخيري، ولذلك كان 
مهما اإلقدام على إصالح تشريعي يروم تأهيل العمل اإلحساني من خالل 
تقنين عملية جمع التبرعات، وضبط عملية توزيع املساعدات وتنظيم 
عملية مراقبة طرق ومجاالت الجمع والتوزيع معا. وال تعني املصادقة 
اليوم على مشروع القانون أننا قضينا على كل املشاكل املطروحة، بل 
تعني لنا في الفريق اإلشتراكي أننا بدأنا التأسيس ملنظومة جديدة تتطلب 
منا أن نواصل تقويتها ومواكبتها بآليات تنظيمية ورقابية وتحسيسية 
لخلق الشروط املناسبة إلنجاح تطبيق املقتضيات القانونية، فبدون 
هذه املصاحبة لن نستطيع التغلب على ما سيتعرض العمل اإلحساني 

مستقبال من تالعبات يمكن استحداثها باللجوء إلى حيل جديدة تخدم 
األهداف املشبوهة التي نريد محاربتها نهائيا، وبهذه املناسبة ننبه إلى 

ضرورة تكثيف عمليات التتبع واملراقبة.

من  العديد  في  امللك  لجاللة  السامية  التوجهات  شكلت  لقد 
توطيد  إلى  الهادف  التوجه  في  إلنخراطنا  صلبا  أساسا  املناسبات، 
التضامن في مجتمعنا من خالل تيسير املساهمات التضامنية وتبسيط 
مساطر تشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع، فبادرنا إلى التفاعل 
اإليجابي مع املشروع الذي تقدمت به الحكومة منذ الوهلة األولى مرورا 
بجميع مراحل املسطرة، وصوال إلى تقديم تعديالت تم التجاوب مع 
بعضها. وفي األخير فإن الفريق اإلشتراكي يعتبر مشروع القانون من شأنه 
تقنين وضبط وتنظيم عملية جمع التبرعات وطرق توزيعها، وضمان 
املرونة والليونة الالئقة من أجل ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل في 
املجتمع املغربي. وبناء عليه، فإن الفريق اإلشتراكي يرتئي التوافق حول 
املشروع، والتصويت لصالحه خدمة للمصلحة العليا للوطن، والسالم 

عليكم.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم السيد 
عبد النبي عيدودي في حدود 6 دقائق و30 ثانية.

 ونائبا وسيداعبدا ونبياعيدلدي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم،ا وحمداهللاربا وعاملينالصلايااربا
لسلماعلىاسيدناامحمد.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا و 2ر ءا ملحترم ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي لندلي بوجهة نظرنا حول 
القانون  املشروع  هذا  خيرية،  18.18 ألغراض  رقم  القانون  مشروع 
الذي يتناغم وإشاعة روح التضامن وتعزيز اللحمة بين مختلف أطياف 
املجتمع املغربي، ويشد عضده انطالقا من قيم ديننا الحنيف في قوله 
وا 

ُ
َنال

َ
ن ت

َ
ْيَك«، وقوله عز وجل »ل

َ
ُه ِإل

َّ
ْحَسَن ٱلل

َ
 أ
ٓ
َما

َ
ْحِسن ك

َ
عز من قائل »َوأ

وَن«، وقوله عليه أزكى الصالة وأفضل التسليم  ِحبُّ
ُ
ا ت نِفُقوا ِممَّ

ُ
ٰى ت ِبرَّ َحتَّ

ْ
ال

»الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ املاء النار«، وها هي املالئكة تدعونا 
وها هي املالئكة تدعو على املتصدق »اللهم أعطي منفقا خلفا«. ولنا في 
تداعيات الجائحة والحرائق التي تشهدها العديد من املناطق الغابوية 
ببالدنا هذه األيام خير مثال على ذلك، حيث أبانت جمعيات املجتمع 
املدني واملواطنين على حس تضامني رفيع، من خالل األعمال الخيرية 
الجليلة واملساعدات العينية التي قدموها للمواطنين املحتاجين، وهو 
ما من شأنه أن يشكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة لتقنين منظومة 

اإلحسان العمومي وجمع التبرعات.
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 وسيدا ورئيس،

النصوص  تجاوز  مدى  لنا  يعكس  اليوم  واملمارسة  الواقع  إن 
وذلك  العمومي،  اإلحسان  إلتماس  لعملية  املنظمة  القانونية 
بالرجوع باألساس للتحوالت التي يعرفها املجتمع سواء اإلجتماعية أو 
اإلقتصادية، والتي تتطلب الحاجة إلى سن تشريع جديد إلعادة النظر 
في عملية جمع التبرعات من العموم، مع اإلشارة إلى أن هذا املشروع 
مؤطر بإلتزامات بالدنا الدولية ال سيما أن عمليات إستغالل اإلحسان 
العمومي وجمع التبرعات ال يرتبطان دائما بجرائم النصب واإلحتيال 
أو حتى اإلتجار بالبشر أو مواعيد اإلستحقاقات اإلنتخابية، بل يمتدان 
إلى قضايا اإلرهاب والتطرف وغسيل األموال، كما أنه مؤطر أيضا ب4 
عناصر أساسية وهي: ديننا الحنيف، والدستور، ثم التوجيهات امللكية 
السامية التي تنص على ترسيخ البعد التضامني والتآزري بين مكونات 
املجتمع، إضافة إلى الجانب الرابع املرتبط أساسا بعدم قدرة الحكومة 

على تلبية اإلحتياجات الكاملة للمواطنين.

حضر تا وسيد تال وسادة،

لقد أصبح من الضروري مراقبة وتقنين مواقع التواصل اإلجتماعي، 
التي تعد عامال أساسيا في هذه األنواع من التبرعات التي تتحول في األخير 
إلى جرائم مختلفة، كما أنها أصبحت وسيلة لجني األرباح عبر الدعوات 
إلى القيام باإلحسان العمومي دون معرفة مآل هذه التبرعات وأماكن 
العديد من األمثلة خير دليل على ذلك، كحادث  في  استغاللها، ولنا 
الصويرة وحادث الطفل ريان وغيره من القضايا، فالثورة الرقمية زادت 

من حدة ظاهرة استغالل التبرعات.

 وسيدا ورئيس،

إن اإلشكاليات واملعيقات التي تطرقنا إليها سابقا واملرتبطة أساسا 
بتدبير عمليات اإلحسان العمومي وجمع التبرعات، تبين بال شك الحاجة 
املاسة إلى مراجعة املقتضيات القانونية للنصوص املؤطرة لهذا املجال، 
بما يحقق نوعا من الصدقية والحزم والجزر ونفاذ القانون، وكذا مواكبة 
مختلف التطورات التي عرفها املجتمع في شتى املجاالت. وقد كانت لنا 
املناسبة سانحة ملناقشة ومدارسة هذا املشروع القانون بغية تجويده 
وتنقيحه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
البناءة  املعارضة  يتبنى منهجية  املدينة، وفق منظورنا كفريق حركي 
واملسؤولة في التعاطي مع مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، وفق 
مقاربة قوامها إبداء الرأي بكل موضوعية وتجرد من مزايدات سياسوية 
أو مفاهيم ديماغوجية، عبر تقدمنا بالعديد من التعديالت التي تجاوب 
معها إيجابا السيد الوزير لتجويد وتنقيح هذا النص. وكفريق حركي 
قررنا التصويت باإليجاب على القانون 18.18 املتعلق بتنظيم عمليات 

التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية.

والشك السيد الرئيس، حضرات السادة والسيدات، أن تبسيط 
املساطر اإلدارية بخصوص عمليات التبرع وكذا حماية املواطنين في 

التنظيمية  النصوص  إصدار  تسريع  على  والعمل  هشاشة،  وضعية 
النص  تنفيذ مقتضيات هذا  وتتبع  لهذا املشروع، ومواكبة  املنظمة 
عند صدوره، تبقى أولوية األولويات حتى يتم تنظيم الجانب اإلحساني 
ببالدنا بشكل جيد، ونحقق بذلك مراد هللا في خلقه إنطالقا من قوله عز 
ْرِضۖ  ِإنَّ 

َ ْ
َفَساَد ِفى ٱأل

ْ
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َ
 ت

َ
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َ
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َّ
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َ
 أ

ٓ
َما

َ
ْحِسن ك

َ
من قائل »َوأ

ْفِسِديَن«، صدق هللا العظيم، والحمد هلل الذي بحمده 
ُ ْ
 ُيِحبُّ ٱمل

َ
َه ال

َّ
ٱلل

يبلغ ذو القصد تمام قصده، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
اإلجتماعي، النائب املحترم السيد نور الدين الهرو�ضي في حدود 6 دقائق 

و10 ثواني.

 ونائبا وسيدان را ودينا وهرل�سي:

م الناا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
رس لاهللاالآوهالصحبه.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدينا و 2يرين،

 وسيد تال وسادةا و 2ر ءا ملحترم ن،

ٍة 
َ
َصَدق ِمْن  ْيٌر 

َ
خ  

ٌ
ِفَرة

ْ
َوَمغ  

ٌ
َمْعُروف ْوٌل 

َ
»ق تعالى  أبدأ قولي قال هللا 

ِنيٌّ َحِليٌم«. تعتبر بالدنا رمزا يحتذى به منذ األزل في 
َ
ُه غ

َّ
ى َوالل

ً
ذ

َ
َبُعَها أ

ْ
َيت

فعل الخير ومساعدة املحتاجين وتقاسم القوت اليومي مع الفقراء، 
وخير مثال على ذلك »عملية التويزة« الراسخة في العادات والتقاليد 
أفراحهم  في  ومشاركتهم  كثيرا  اإلستشفاء  في  املساهمة  أو  املغربية، 
وأحزانهم سواء بالعمل أو املال، األمر الذي تطور مع مرور الزمن وواكبه 
العمل الجمعوي حتى أصبحت تنظم عمليات ضخمة لجمع التبرعات 

والتماس اإلحسان العمومي بمختلف أرجاء التراب الوطني.

إن مشروع قانون 18.18 املتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات 
من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، جاء كنتيجة حتمية 
وطبيعية للدينامية الجمعوية التي تعرفها بالدنا، ونظرا للشكوك التي 
تحوم حول بعض الجمعيات والهيئات لتلقيها أمواال طائلة من مصادر 
مجهولة، قد تستعمل في أعمال إجرامية كغسيل األموال أو اإلرهاب 
للنصابين  مرتعا  الخيري  العمل  أضحى  كما  السيا�ضي،  االستغالل  أو 
والطماعين واملسترزقين على األمل والهموم ومصائب املستضعفين، 
ال سيما وقد أصبح إنتقال األموال ميسرا وسهال سواء عبر القنوات 

الرسمية واملقننة أو بالتحايل عليها بسبل الغير القانونية.

وفي إطار تعميم الشفافية، وتكافؤ الفرص، وإضفاء الشرعية على 
جميع التبرعات املختلفة والتي أصبحت تتخذ أشكاال عدة تعددت معها 
مصادر األموال املتبرع بها نقدية أو عينية، حيث جاء مشروع قانون 



9977 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1502–222ذو الحجة14432  )222يوليوز20222( 

18.18 مللء الفراغ القانوني والتشريعي الذي ينظم حق التبرع الخيري في 
جميع مراحله لتبيين وتعريف الجهات املخول لها عملية الجمع املرخص، 
وتبقى التبرعات من حيث التدبير ومن له صالحية القيام بعملية اإلعالن 
هذا  وكذا مالءمة  العملية،  لهذه  به  املسموح  الزمني  والحيز  والجمع 
التوقيت حتى ال يستغل ألنشطة غير شرعية، ثم ضبط عملية التوزيع 
املستهدفة من التبرع الخيري وأوجه صرفه وتصرف األموال املتبرع بها على 
سبيل املساعدة في أغراض خيرية قانونية ال غير. وحتى األموال املتبقية 
من عملية التبرع، حدد مشروع القانون كيفية تدبيرها والجهة التي يجب 
أن تحول لها، وبعد اطالعنا على مقتضيات مشروع القانون الذي جاء 
ليسد الفراغات القانونية والتنظيمية والتدبيرية التي ترتبت عن تطور 
مجال التبرع واإلحسان العمومي وأشكاله واستعماالته الفعلية على 
أرض الواقع، ذلك أن التشريع الجاري به العمل بمقت�ضى القانون رقم 
004.71 الصادر في 12 أكتوبر من عام 1971 أصبح متجاوزا ومتقادما 
وال يغطي الواقع الفعلي باإلحسان العمومي والتبرع من أجل املساعدة 
الخيرية، هذه املساعدة التي تطورت أساليب تنظيمها وتدبيرها ولم يعد 
مقبوال السكوت والتفرج على بعض السلوكيات املستغلة لهذا الباب 
الخيري املتأصل في العائالت املغربية، وحماسهم ملساعدة املحتاجين، 
وحسن نيتهم وصدقهم ملد يد العون، والتضامن في السراء والضراء 
سواء على املستوى العائلي أو الجوار أو على املستوى اإلجتماعي بدون 

حاجة إلى الوساطة.

السيد الوزير، واحد االنتباه في املجالس السابقة كان بعض رؤساء 
شركات  بعض  كيستغل  جماعة  كرئيس  يعني  كيستغلو  الجماعات 
في  ديالهم  الجمعيات  كيدعمو  بأنهم  لهم  وحصل  املفوض،  التدبير 
املناسبات ديال عيد األضحى وال موسم الدخول املدر�ضي وكذلك حتى 
الساعة  ديك  كنا  احنا  اللي  املؤسسات  وكاين بعض  االنتخابات،  في 
كمنعشين عقاريين كنا دعمنا بعض املؤسسات اللي باش يقراو فيهم 
الطلبة صدقو هما كراوهم هما وكانوا كتعرف كانوا املوظفين هادو اللي 
تيجمعو التبرعات اصبحو اليوم كرؤساء جماعات واصبحو برملانيين، 
وعملو مجموعة مدارس وغيرها... كنطلب ديك املدارس ترجع للدولة 

السيد الوزير، واملحاسبة ديال هاد الناس هادو.

كما يأتي املشروع بترسانة من العقوبات الرادعة للمخالفين هدفها 
إعادة الثقة للعمل الخيري، وتجديد التكافل اإلجتماعي بين املواطنين 
املغاربة بمختلف مستوياتهم اإلجتماعية، خصوصا في املناسبات الدينية 
والتي تعرف ارتفاع معدل التآزر بين أفراد املجتمع. لقد سبق لفريقنا 
أن عّبر على موقفه اإليجابي، والترحيب بمشروع قانون 18.18 الذي 
من شأنه أن يسّد الفراغات القانونية في مجال التبرع الخيري، وتكون 
املمارسات الجارية في مجال جمع التبرعات وتوزيع املساعدات ألغراض 
خيرية بشكل شفاف واإللتزام بالعمل الخيري. وقد ساهم فريقنا على 
مستوى اللجنة في تعميق مناقشة هذا املشروع القانون مناقشة عامة 
وتفصيلية بكل مسؤولية، وبهذه املناسبة نتوجه بالشكر للسيد وزير 

الداخلية املحترم على تفاعله اإليجابي مع التعديالت التي تقدمنا بها، 
مساهمة منا مع فرق األغلبية يهدف تجويد هذا النص القانوني وتدقيق 
بعض مقتضياته، ومالءمة مواده مع األهداف املتوخاة من إقرار هذا 
النص القانون الرامي إلى التصدي ألي ممارسة أو استغالل لحسن 
نية املتبرعين بإستعمال أموال التبرع لغير األغراض الخيرية القانونية. 
نشكركم السيد الوزير املحترم على تفاعلكم مع بعض املقترحات وأختم 
ِها
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ِسٌعاَعِليٌم«، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 وسيدا ورئيس:

السيد  واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
النائب املحترم ال�ضي أحمد العبادي في حدود 6 دقائق و10 ثوان.

 ونائبا وسيداأحمدا وعبادي:

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدينا و 2يرينا ملحترمين،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

في  واإلشتراكية  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واملصادقة  للمناقشة  املخصصة  العامة  التشريعية  الجلسة  هذه 
18.18 يق�ضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات  على مشروع القانون 
الذي  املشروع  وهو  خيرية،  املساعدات ألغراض  وتوزيع  العموم  من 
نعتبره إضافة تشريعية نوعية بالنسبة ملجال لطاملا تعرض لالنحراف 
واإلستغالل. إن هذا املشروع الذي يكت�ضي طابعا إنسانيا واجتماعيا، 
يندرج في إطار ترسيخ قيمة مجتمعية متأصلة في املجتمع املغربي، وهي 
التضامن القائم على سلوك التكافل والتآزر وهي املقاربة التضامنية 
التي يتم استحضارها أيضا بمناسبة إعداد بعض السياسات العمومية 
التي تستهدف بعض الفئات اإلجتماعية الهشة. بهذا الصدد، لطاملا 
سجلنا في فريق التقدم واالشتراكية أن هذا السلوك اإلجتماعي الذي من 
املفترض أن يكون تضامنيا ومدنيا ومواطناتيا خالصا، ينزاح وينحرف 
عن مقاصده النبيلة في أحيان كثيرة متحوال إلى استغالل سياسوي 
وانتخابي مقيت، مرفوض ومدان أخالقيا، وإجتماعيا، وقانونيا بالنظر 
ملا ينطوي عليه من إستغالل لبؤس وفقر بعض املواطنات واملواطنين. 
ونتذكر جميعا ما وقع لنساء بولعالم بالصويرة من أجل حفنة دقيق، 
وهي الفاجعة التي حّركت مشاعر املغاربة، حيث وقفنا جميعا على عمق 
مجتمعنا،  من  عريضة  فئات  تضرب  التي  والهشاشة  الفقر  هوامش 
فكان ال بّد من إعادة النظر في هذا القانون الذي وجد منذ أربعينيات 

القرن املا�ضي.

ومن دون شك، فإن هناك العديد من القضايا والوقائع التي بّينت 
على أن اإلحسان والتبرع يتخذ أحيانا مطية للنصب والتزوير واستغالل 
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الفقر، وخير دليل على ذلك ما يفّجر بين الفينة واألخرى من قضايا 
تنطوي على إستغالل أرعن للخير واإلحسان وتوظيفه ألغراض ال عالقة 
اإلنتخابية  الحمالت  في  ذلك  إستغالل  يتم  بل  التضامن،  بمبدأ  لها 
تماما  مهين  بل  مشروع،  غير  بشكل  واملواطنين  املواطنات  الستمالة 
ولصورة  الوطنية  الديمقراطية  للتجربة  وم�ضيء  اإلنسانية،  للكرامة 
الستغالل  أيضا  التصدي  هو  فهاجسنا  ذلك،  من  واألدهى  بالدنا. 
املساعدات الخيرية واألعمال اإلحسانية التي تتخذ غالفا دينيا أحيانا، 
وتوظيفا في تمويل الفكر املتطرف واملتعّصب بل وفي قضايا إرهابية 

وإجرامية منظمة قد تكون عابرة للقارات.

قانون  املشروع  هذا  يثمن مضامين  ففريقنا  ذلك،  على  تأسيسا 
الذي يهدف إلى وضع معايير وشروط للتبرعات اإلنسانية ببالدنا، خاصة 
مع توافر عدد من األحداث والوقائع، وظهور العديد من األشخاص 
آالم  في  ويتاجرون  والفواجع،  املأساوية  بالحوادث  يسترزقون  الذين 
الدراهم  بماليين  التبرعات  ويجمعون  اإلجتماعية،  ومعاناتهم  الناس 
باسم املحتاجين والفقراء. إن هذا املشروع له أهمية كبيرة من حيث 
فيه اإلجتماعي  يتداخل  ب، 

ّ
استهدافه ملوضوع حساس وشائك ومرك

نسّجل  لذلك  والخيري،  واإلحساني  والتضامني  واإلنساني  واملدني 
على ضمان  الحرص  إلى  تهدف  والتي  فيه  الواردة  املضامين  بإيجاب 
سالمة عملية جمع التبرعات وتوزيعها، وعدم استغاللها في أمور ليست 
هي أصل التبرع، وليست هي أصل العمل اإلنساني واإلجتماعي والخيري. 
كما نسجل كذلك، تخصيص مكانة مهمة للجمعيات في هذا املشروع 
وجعلها اإلطار املؤسساتي الوحيد، الذي سيتولى مهمة جمع التبرعات 
مع بعض اإلستثناءات الواردة عليه، وهذا ما يطرح بقوة ضرورة فتح 
ورش مراجعة املنظومة القانونية املنظمة للعمل الجمعوي وتطويرها، 
بما يتما�ضى مع األدوار والوظائف الرئيسية التي أصبح املجتمع املدني 
كشريك وفاعل مجتمعي، وذلك باعتبار الجمعيات مساهما فعليا في 
إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات 
املنتخبة، والسلطات العمومية وكذلك في تفعيلها وتقييمها. كما يقت�ضي 
األمر كذلك تعزيز استقالل الجمعيات باملوازاة مع إعمال مبدأ الحكامة 
الجيدة والشفافية في مجال جمع التبرعات وتوزيع املساعدات ألغراض 
خيرية، مع الحرص على أن تتمكن كافة الجمعيات من أدوات تجويد 
تدبيرها اإلداري واملالي واملحاسباتي، وإخضاعها وفقا للقانون لقواعد 

املراقبة واملحاسبة.

 وسيدا و 2يرا ملحترم،

من دون شك، فإن أهداف هذا القانون تتقاطع مع قوانين أخرى، 
وسياسات عمومية أخرى ذات أهمية بالغة، والتي تهدف إلى مراجعة 
إحداث  أهمها  ومن  وآلياته،  اإلجتماعي  اإلستهداف  ملقاربة  تدريجية 
املتعلق  والتاريخي  الكبير  الورش  وإطالق  املوحد،  اإلجتماعي  السجل 
واإلشتراكية  والتقدم  سامية.  ملكية  بتعليمات  اإلجتماعية  بالحماية 
ينخرط بوعي ومسؤولية وإيجابية في سعي بالدنا إلى إرساء منظومة 

وطنية متكاملة ومندمجة، من أجل تسجيل األسر واألفراد املستفيدين 
من برامج الدعم االجتماعي، اعتمادا على معايير دقيقة وموضوعية 
كافة  وتطوير  ضبط  إلى  بحاجة  ونحن  الحديثة،  التكنولوجيا  وعلى 
والهشاشة،  الفقر  من  والحّد  اإلقصاء  محاربة  إلى  الرامية  اآلليات 
وتحديد اإلجراءات الهادفة إلى اإلدماج اإلجتماعي والتمكين اإلقتصادي 
في أفق القضاء على الفقر والقطع مع األسباب املؤدية إليه. وفي انتظار 
تحقق ذلك، نجدد تأكيدنا على دعم املبادرة التشريعية الرامية إلى إعادة 
التبرعات وتوزيعها على املستفيدين واملستهدفين  تنظيم مجال جمع 
منها، وحتى ال تزيغ هذه التبرعات على األهداف اإلنسانية والتضامنية 

النبيلة، وشكرا لكم.

 وسيدا ورئيس:

النيابية  للمجموعة  مداخلة  آخر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية النائب املحترم السيد عبد الصمد حيكر، في حدود 5 

دقائق و40 ثانية، تفضل السيد النائب، كل�ضي ديالك غير تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

املداخلة التفصيلية سأمّدكم بها السيد الرئيس من بعد ترفقونها 
التي أتشرف  الكلمة،  باملحضر ديال الجلسة، وأكتفي بمختصر هذه 
أن  والتنمية، دون  للعدالة  النيابية  املجموعة  باسم أعضاء  بإلقائها 
أخوض كثيرا وطويال في أهمية هاد املشروع والتنويه به من حيث املبدأ، 
ولكن من حيث الصياغة عندنا عليه مالحظات كثيرة السيد الوزير، 
السيد الرئيس، إخواني وأخواتي النواب املحترمين، إنطلقنا في دراسة 

املشروع من رؤية تستند إلى 4 مرتكزات:

-املرتكز األول يتجلى في املستجدات الدستورية املتعلقة بالجمعيات 
وتقييم  بلورة  في  أساسيا  شريكا  واعتبارها  حريتها  ترسيخ  حيث  من 

وتفعيل السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية؛

- املرتكز الثاني يتعلق بالتوجيهات امللكية السامية والتي تتوجه نحو 
تعزيز أواصر التضامن والتآزر وتبسيط املساطر املتعلقة بتنظيم هاد 

املجال؛

- املرتكز الثالث يتجلى في ضرورة تثمين التراكمات املهمة التي حققها 
املجتمع املدني في هذا املجال نيابة عن الدولة، ومن خالل ذلك في 

توفيرها لعدد من مناصب الشغل املباشرة وغير املباشرة؛

- واملرتكز الرابع يتمثل في ضرورة تحقيق اإلنسجام بين هاد النص 
التشريعي مع القوانين سارية املفعول ال سيما منها القانون ديال تأسيس 
تبسيط  ديال  القانون  التعاقدي،  التطوع  ديال  القانون  الجمعيات، 
املساطر والقانون املتعلق بمدونة املحاكم املالية ولذلك عندنا جملة 

من املؤاخذات:
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* الشق األول من املؤاخذات يتعلق باملسطرة وبمنهجية اعتماد هاد 
النص التشريعي، أوال نسجل بأنه نص تم إعداده في غياب تام للمقاربة 
التشاركية ال مع الجمعيات الفاعلة، ال مع املؤسسات الدستورية ال 
سيما منها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، واملجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان والتي ينبغي على الحكومة أن تطلب آراء هاد املؤسسات 

أثناء مرحلة إعداد هذا املشروع وقبل اعتماده في املجلس الحكومي؛

يتعلق  إلينا  بالنسبة  احنا  املشروع  هاد  أن  الثانية  املؤاخذة   *
املوضوع ديالو باملجال ديال الحريات؛ حرية املمارسة الجمعوية لذلك 
ال نوافق الحكومة في إحالته باألسبقية على مجلس املستشارين، كما 
ال نوافق املكتب ديال املجلس مع احترامنا له، على إحالة هذا املشروع 
على لجنة الداخلية املفروض كان كيخصو يتدرس في إطار اللجنة ديال 

العدل والتشريع طبقا للنظام الداخلي.

املضمون، السيد الوزير، يثير بالنسبة إلينا من حيث الصيغة ديالو 
من حيث املبدأ احنا متافقين، من حيث الصيغة كاينة على كل حال 
كاين إشكاليات كثيرة والتي أثمرت لألسف الشديد واحد العدد ديال 

التخوفات يمكن أن نجتزئ بعضها في الحيز املتاح زمنيا:

وفضفاضة  عامة  املقتضيات  من  عدد  على  قصدا  اإلبقاء  -أوال 
ومطاطية في ظل منح اإلدارة سلطة تقديرية واسعة من دون ضوابط، 
مع يعني عدم تحديد عدد من املفاهيم األساسية من قبيل اشنو هي 
الجمعية املؤسسة بصفة قانونية؟ شنو هي الجمعيات املسيرة طبقا 
ألنظمتها األساسية؟ اقترحنا بعض املعطيات لألسف الشديد قوبلت 
بالرفض. عدم تحديد مفهوم تزامن مع فترة اإلنتخابات، احنا فعال بهاد 
املناسبة وبهاد الخصوص، نرفض يعني هاد التوظيف واملتاجرة في اآلالم 
من أجل تحقيق أغراض شخصية أو سياسية أو انتخابية، وندعو إلى 
تشديد تجريم هاد الفعل هذا حين ثبوته، وتشديد العقوبة في حق من 
تورط يعني فيه، ولكن عدم تحديد اشنو املفهوم اشنو هي املدة الزمنية 
اللي يمكّنا نحكمو بها بأنه هاد ال�ضي راه داخل يتزامن مع فترة االنتخابات 
من عدمه، يعني كيبقى هاد ال�ضي على إطالقه هذا يثير تخوفات كثيرة؛

بالنسبة  بتسليم أي وصل ال  إلزام اإلدارة  الثاني عدم  -التخوف 
للجمعيات أو الجهات الراغبة في تنظيم ال العملية ديال جمع التبرعات، 
ال تلك الراغبة في توزيع املساعدات، وهذا أبسط الحقوق يعني هذا 
أبسط الحقوق ما عرفناش عالش ما تمش التنصيص على هاد األمر 

وتم الرفض ديال التعديالت املتعلقة به؛

-التخوف اآلخر هو أنه هاد املشروع تحول من ضبط وتنظيم و، و، 
و إلى آخره... إلى فتح مجال مشرع ملراقبة العمل ديال الجمعيات بواحد 
الشكل فظيع حتى إن النص ينص على تمكين واحد من املتبرعين يمكن 
لو يدخل مع الجمعية في حسابات ديال شحال جمعات؟ وفين نفقات 
داك�ضي؟ وشنو هي الوثائق املثبتة؟ وهذا أمر مبالغ فيه من شأنه أن ينفر 
الجمعيات الفاعلة فهاد الحقل يعني من مواصلته. عدم التمييز ما بين 

العمليات الكبرى املتعلقة بجمع التبرعات ما بين العمليات الصغرى 
مع  الترخيص  نظام  إلى  بالخضوع  كلها  وإلزامها  الكبرى  والعمليات 
املطالبة بملف متقن رغم أن جزأه الكبير متوفر عند اإلدارة، مع اإللزام 
بوثيقة ديال السجل العدلي والتأسيس ديال الجمعيات القانون عفى 
منها. فإذن هذا من شأنه زيادة في التعقيدات وال يتما�ضى مع تبسيط 
املساطر املتحدث عنها. تنصيص هاد القانون على العقوبات على واحد 
العقوبات اللي احنا بالنسبة لينا مبالغ فيها، وكون غير كان تعطات 
اإلمكانية باش اإلدارة تعطي للجهة املنظمة واحد اإلعذار كتابي وتعطي 
لها واحد املهلة باش تصحح إذا كان غلط باش ثبت الحسن ديال النية 
ديالها من عدمه، على كل حال هذا النص خال من كل ذلك وكنمشيو 
مباشرة إلى إيقاع أو ترتيب جزاءات من قبل اإلدارة وتحقيق يعني تطبيق 
واحد العدد ديال العقوبات اللي بالنسبة إلينا مبالغ فيها، لذلك يصعب 

علينا السيد الوزير أن نصوت باإليجاب على هذا القانون، شكرا.

م2اولرئاس2(
ّ
مد خل2ا ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكرا)مسل

مداخلة ذ.عبد الصمد حيكر

باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية

في إطار مناقشة مشروع القانون 18.18

يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع 
املساعدات ألغراض خيرية

بسماهللاا ورحمنا ورحيم

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 2يرا ملحترم،

إخ  نياأخ  تيا ون  با ملحترمين؛

يسعدني أن أتناول الكلمة أمامكم باسم أعضاء املجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية، في إطار مناقشة هذا املشروع الهام.

اسمحوا لي -في البداية- أن أؤكد على األهمية القصوى التي يكتسيها 
بمجال  ه 

ُ
ارتباط رأسها  على  كثيرة؛  العتبارات  وذلك  املشروع؛  هذا 

حيوي يتعلق باملمارسة الجمعوية؛ باعتبارها واحدة من أوجه التطور 
الديموقراطي والحقوقي ببالدنا، كما يرتبط بمنظومة القيم الحضارية 
للمجتمع املغربي؛ ال سيما ما يرتبط منها بقيم التضامن والتكافل والتآزر 

التي ميزت املجتمع املغربي على مدى قرون.

ومن ناحية ثانية، فلئن كان موضوع هذا املشروع يشكل امتدادا 
تمويل  محاربة  مجال  في  املغرب  أقرها  التي  التشريعية؛  للمنظومة 
العابرة  الجرائم  من  وغيرها  األموال  غسل  محاربة  وكذا  اإلرهاب، 
للقارات، ويجسد انخراط اململكة املغربية فعليا في نادي الدول التي 
تتعهد بمحاربة هذا الصنف من الجرائم، فإنه في الوقت ذاته، يشكل 
لحظة تحول كبرى، من شأنها أن تساهم في تطوير، وتحديث الترسانة 
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القانونية املتعلقة بهذا املجال الهام والحساس، لكون هذه األخيرة قد 
استنفذت أغراضها، بل أصبحت متجاوزة.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 2يرا ملحترم،

إخ  نياأخ  تيا ون  با ملحترمين؛

إننا -في العدالة والتنمية- ننطلق -في دراستنا لهذا املشروع- من 
رؤية تستند إلى أربعة مرتكزات:

قواعد  من  أقره  وما  الدستور،  أحكام  في  يتجلى  األول:  املرتكز 
متقدمة؛ ترمي إلى ترسيخ حرية املمارسة الجمعوية وتشجيعها، حيث » 
ال يمكن حل هذه الجمعيات واملنظمات أو توقيفها من لدن السلطات 
العمومية، إال بمقت�ضى مقرر قضائي« )الفقرة الثانية من الفصل 12(.

بل إن الدستور قد جعل من جمعيات املجتمع املدني شريكا أساسيا 
ساهم، »في إطار 

ُ
في صنع السياسات العمومية، حيث إنها أصبحت ت

الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات 
وتقييمها«)الفقرة  تفعيلها  في  وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة 

الثالثة من الفصل 12(..

بل إن املشرع الدستوري قد جعل من الديموقراطية التشاركية 
واحدا من األسس التي يقوم عليها النظام الدستوري املغربي )الفصل 

األول(.

وفي نظرنا، كان يتعين أن يأتي مشروع هذا القانون متشبعا بما أقره 
الدستور من أحكام تتعلق بالوضع املتقدم لهيئات املجتمع املدني، أو 

تلك التي تحدد أدواره الجديدة.

املرتكز الثاني: يتجلى في التوجيهات امللكية السامية؛ حيث ينبغي أن 
يأتي املشروع مستجيبا للتوجيهات امللكية السامية: والتي تتمحور من 
جهة حول تشجيع وترسيخ أواصر التضامن والتآزر بين مختلف فئات 
الشعب املغربي، ومن جهة ثانية حول تبسيط املساطر املتعلقة بتنظيم 

هذا املجال.

)مما جاء في الخطاب امللكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء 
مجل�ضي البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 

الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة:

›‹ أن روابط الوحدة والتماسك بين املغاربة ل تقتصر فقط على 
القلوب،  في  املتجذرة  والوئام،  األخوة  قيم  من  تنبع  وإنما  املظاهر، 
والتضامن في األحزان واملسرات. وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، 
سياسات  اعتماد  خالل  من  سواء  الدوام،  على  املغاربة  تجمع  التي 
اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع املساهمات التضامنية على 
لتشجيع  املساطر  لتبسيط  ندعو  الغاية،  ولهذه  املستويات.  مختلف 
املبادرات  ودعم  الخيرية،  واألعمال  والتطوع  التبرع  أشكال  مختلف 

االجتماعية، واملقاوالت املواطنة. ›‹

املرتكز الثالث: يتجلى في واقع املمارسة العملية؛ والذي يشهد على 
منه ذاك  املدني؛ ال سيما  املجتمع  بها  التي يضطلع  املتقدمة  األدوار 
الذي ينشط في املجال الخيري، من حيث التكفل بعدد من الحاالت 
عِدمة، وتوفير اإلسناد التام لعدد من الفئات الهشة في مختلف ربوع 

ُ
امل

اململكة، وفي شتى املجاالت؛ التعليمية منها والصحية والبيئية والتنموية 
بشكل عام....، مما يجعله )أي املجتمع املدني( يمأل فراغا كبيرا؛ نيابة 
عن الدولة ومختلف مؤسساتها، بل ومن خالل ذلك، يوفر عددا مهما 
أي  على  ينبغي  وبالتالي  املباشرة،  وغير  املباشرة  الشغل  مناصب  من 
تشريع؛ يتعلق بهذا املجال الهام، أن يعمل على تثمين هذا املجهود، 
وأن يشكل حلقة إضافية لتطويره وتحفيزه، وتشجيع مختلف هيئات 
املجتمع املدني على اإلقدام عليه، وليس بث الخوف لدى من ق�ضى 
فيه عقودا من الزمن، وتنفيره منه، سواء من خالل التعقيدات اإلدارية 
املبالغ فيها؛ أو من خالل تشديد العقوبات على أبسط اإلخالالت، ولو 
بحسن نية، بمقتضيات هذا املشروع، أو من خالل املبالغة في تشديد 
شروط مراقبة نشاط الجمعيات في مختلف أوجهه، وتوظيف مناسبة 
قيامها بنشاٍط ما يتعلق بتوزيع املساعدات ألغراض خيرية أو إنسانية، 
ملضاعفة مراقبتها من اإلدارة، بل ومن طرف أي شخص يكون قد تبرع 
ب�ضيء من املال، ومهما كانت قيمته؛ وعدم االكتفاء بالتقارير التي تدلي 
اإلدارة  ومنح  القانون،  يحددها  التي  الجهات  ملختلف  الجمعيات  بها 
أدوارا واسعة في التمتع بسلطة تقديرية من دون ضوابط محددة، ومن 
دون إلزامها بمد الجمعيات بقرارات مكتوبة ومعللة، قد تسعفها لكل 

غاية مفيدة .....

املرتكز الرابع: يتجلى في توخي انسجام أحكام هذا املشروع الهام مع 
التشريعات الجاري بها العمل، سواء منها ما يتعلق بالحياة الجمعوية؛ ال 
سيما قانون تأسيس الجمعيات، أو ما يتعلق منها بتشجيع قيم التطوع 
وتنظيم التطوع التعاقدي، أو ما يتعلق منها بتبسيط املساطر، أو ما 
يتعلق منها باحترام الصالحيات املمنوحة للجهات التي خولها القانون 

مهام الرقابة العليا على املال العام، أو مالية الجمعيات ......

وُيفتَرض -في نظرنا- أن يأتي هذا االنسجام املتوخى، متشبعا، بل 
لحرية  متقدما  إطارا  وفرت  التي  وروحه؛  الدستور  ألحكام  مجسدا 
للمجتمع  جديدة  دستورية  أدوارا  كرست  كما  الجمعوية،  املمارسة 
املدني....، كما ينبغي أن يعبر عن أجرأة فعلية للتوجيهات امللكية املشار 

إليها.

االنسجام  مستويات  أدنى  أن  والتنمية،  العدالة  في  نرى،  وإننا 
مجال  في  لتراجعات  تؤسس  قواعد  تكريس  عدم  في  يتمثل  املتوخى، 
الحقوقية  املمارسة  أوجه  باعتبارها واحدة من  الجمعوية،  املمارسة 
ببالدنا، وأال يسن قواعد تتعارض مع القواعد املبثوثة في قوانين أخرى...

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 2يرا ملحترم،
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معشرا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين؛

تلكم هي مقاربتنا ملوضوع هذا النص التشريعي الهام، وهي التي كانت 
رة ملختلف تدخالتنا أثناء مناقشته، وكذا القتراحاتنا التعديلية،  ِ

ّ
مؤط

ويمكننا، من خالل هذه الرؤية، أن نسجل جملة من املالحظات على 
املشروع الذي بين أيدينا على النحو التالي:

أوال: ما يتعلق باملسطرة واملنهجية املعتمدة:

إن أول ما يمكن أن نسجله على هذا املشروع، هو أن إعداده تم 
في غياب تام للتشاركية: ولئن كنا نتفهم طابع االستعجال الذي ميز 
إعداد املشروع سنة 2018، ارتباطا باألحداث املؤملة واملؤسفة ساعتها، 
الخطاب  خالل  من  والحكومة  للبرملان  امللكية  بالتوجيهات  وارتباطا 
االفتتاحي للسنة التشريعية أكتوبر 2018، إال أن عدم استكمال مسار 
الوقت، قد فسح مجاال  في ذلك  التصويت عليه بنفس االستعجال 
إلمكانية تدارك األمر، وبالتالي ال نرى عذرا للحكومة في عدم اعتماد 

التشاركية منهجا في إعداد هذا املشروع الهام.

وفي هذا السياق، نعبر عن أسفنا الشديد على كون الحكومة، لم 
إلى جعل هذا النص يشكل موضوع حوار مع  بأية مبادرة ترمي  تقم 
مختلف الفاعلين؛ سواء كانوا هيئات املجتمع املدني، أو كانوا مؤسسات 
 بضرورة استقصاء رأيها؛ 

َ
لِزُم القوانين املتعلقة بها، الحكومة

ُ
دستورية، ت

قبل اعتماد مشروع القانون على مستوى املجلس الحكومي وإحالته 
على البرملان.

عن  أخرى،  مرة  أسفنا  عن  نعبر  أن  السياق،  هذا  في  يفوتنا  وال 
الطريقة التي تم بها التعامل مع املبادرة التي تقدمنا بها -كمجموعة 
نيابية–والرامية إلى طلب رأي كل من املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، وكذا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، طبقا للنظام الداخلي 
لجنة  على  يتعين  كان  أنه  على  بكل وضوح،  وأكدنا  النواب،  ملجلس 
الداخلية، أن تبت في الطلبين معا قبل الشروع في دراسة التعديالت 
املقترحة على املشروع والتصويت عليها، سيما أن طلبينا املشار إليهما، 
قد تم إيداعهما رسميا بإدارة لجنة الداخلية بمجلس النواب قبل انتهاء 

أجل إيداع مقترحات التعديالت بأزيد من 24 ساعة.

ومن ناحية أخرى، وعالقة بمسطرة دراسة هذا املشروع، ونظرا 
الرتباط موضوع هذا القانون بمجال الحريات وباملمارسة الجمعوية، 
فإننا ال نوافق الحكومة على إحالته باألسبقية على مجلس املستشارين، 
كما أننا نرى أن دراسته كان ينبغي أن تتم على مستوى لجنتي العدل 

والتشريع بمجل�ضي البرملان وليس لجنتي الداخلية.

ثانيا: ما يتعلق باملضمون:

إننا في العدالة والتنمية، بقدر ما كنا ننتظر أن يشكل هذا املشروع 
لبنة إضافية في مسار تأكيد االلتزامات الدولية للمملكة املغربية املتعلقة 
بمحاربة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال وغيرها.....، فإننا كنا نتطلع إلى 

أن يوفر إطارا حقيقيا لتوسيع نطاق املمارسة الجمعوية وتشجيعها، بما 
يسهم في توطيد ممارسة الحريات والحقوق، ال سيما على مستوى توفير 
ضمانات إضافية لحرية املمارسة الجمعوية، وتيسير ولوج الجمعيات 
إلى الحصول على التمويل من العموم من أجل تعزيز هذه الحرية، وكذا 
تطوير األدوار الريادية للجمعيات في مجال العمل الخيري واإلنساني 

وغيرهما.

لقد كنا نراهن على أن يوفر هذا النص إطارا محفزا للجمعيات على 
التطوع في هذا املجال، بل إننا كنا نتطلع إلى أن يكون هذا النص -على 
األقل- منصفا للمجتمع املدني الذي ينشط في هذا املجال الحساس 
والخطير، باعتباره يمأل فراغا يصعب على الدولة ملؤه، ومشجعا له 
على مواصلة العطاء، وذلك من خالل سن قواعد تشريعية محفزة، 
رة ملختلف مبادرات الجمعيات املتعلقة باملجال الذي هو موضوع  وميّسِ
هذا القانون، أو على األقل إخالء القانون من كل تلك الصياغات التي 
أثمرت خوفا كبيرا في األوساط الجمعوية، وتهديدات بالتخلي عن عملهم 

النبيل في هذا اإلطار.

مدونٍة  إطار  في  طبيعي  بشكل  املشروع  هذا  يأتي  أن  ننتظر  كنا 
الجمعويتين، مدونة تشكل منظومة  واملمارسة  الحياة  تؤطر  قانونية 
قانونية مندمجة ومتكاملة، تستجيب لتطلعات الفاعلين املدنيين، في 
إطار تشريعي حديث، يوطن املكتسبات التي حققها املغرب على مدى 
عشرات السنين، ويفتح، في الوقت ذاته، آفاقا للممارسة الجمعوية، 
تنسجم مع أحكام الدستور املتقدمة، وبما يترجم على األقل مخرجات 

الحوار الوطني حول املجتمع املدني واألدوار الدستورية الجديدة......

التعجيل بمدونة  وفي هذا اإلطار، فإننا مازلنا نؤكد على ضرورة 
قانونية تتعلق بالحياة الجمعوية، كما ندعو إلى التعجيل بإخراج النظام 
املحاسبي الخاص بالجمعيات، كما ندعو إلى ضرورة إصدار سجل وطني 
للجمعيات، يمكن من رصد كافة املعطيات املتعلقة بالجمعيات، ويعفي 

من كثير من التعقيدات اإلدارية الزائدة واملبالغ فيها.

كنا ننتظر أيضا، أن يأتي هذا املشروع مستجيبا للتوجيهات امللكية 
على  التضامنية  املساهمات  وتشجيع  تسهيل  إلى  الداعية  السامية 
مختلف املستويات.؛ وهي الغاية التي كان جاللته -حفظه هللا- قد دعا 
من أجل تحقيقها، إلى تبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع 

والتطوع واألعمال الخيرية ....

كنا ننتظر أن تكون دراسة التعديالت، التي تقدمت بها مجموعتنا 
إلى جانب باقي الفرق النيابية، فرصة حقيقية لتحسين النص وتجويده 
بروح وطنية عالية، تترفع عن كل االعتبارات الضيقة، في ضوء املرتكزات 

املشار إليها، غير أننا نأسف لكون كل انتظاراتنا تحولت إلى سراب.

واسمحوا لي السيد الوزير أن أجتزئ من الكالم مختصره، ألستعرض 
طرفا من التخوفات التي يثيرها هذا النص املعروض للتصويت خالل 
هذه الجلسة املباركة، وهي التخوفات التي عبر عنها أيضا العديد من 

الفاعلين املدنيين والخبراء في املجال:
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وفضفاضة  عامة  املقتضيات  من  عدد  على  قصدا  اإلبقاء  2.1
ومطاطية الداللة؛ في ظل منح اإلدارة سلطة تقديرية واسعة من دون 
ضوابط؛ من قبيل مفهوم النظام العام...، مما يعيد الحياة لظهير »كل 
ما من شأنه« من جديد، ومما يجعل الجمعيات أمام رحمة اإلدارة في 
منح الترخيص من عدمه، أو في ممارسة حق االعتراض؛ سواء تعلق األمر 
بجمع األموال من العموم، أو أثناء عمليات توزيع املساعدات، أو توقيف 
أي نشاط في هذا اإلطار، من دون إلزام اإلدارة بمد الجهة املنظمة أي 
قرار مكتوب، بله أن يكون معلال، وبالتالي عدم منح الجهة املنظمة حق 

التظلم لدى اإلدارة نفِسها، أو لدى املحاكم عند االقتضاء.

تبعا لذلك؛ غياب أية ضمانات؛ تجعلنا نكون متأكدين من  2.2
وقوف اإلدارة على نفس املسافة مع كل األشخاص )جمعيات أو ذاتيين 
حسب الحالة( في ممارسة كل الصالحيات التي منحت لها بموجب هذا 

املشروع، ال سيما في منح التراخيص وعدم االعتراض.

عدم تحديد عدد من املفاهيم األساسية، وعلى رأسها مفهوم  2.3
»جمعية مؤسسة بصفة قانونية«، و«مسيرة طبقا ألنظمتها األساسية«، 
مما يترك املجال مشرعا أمام تقديرات اإلدارة، وقد اقترحنا تعديال 
لتنظيم  املؤهلة  الجمعيات  جعل  إلى  يرمي  الخصوص  بهذا  واضحا 
عمليات جمع التبرعات من العموم هي تلك التي تم التصريح بتأسيسها 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ملدة ال تقل 
عن ستة أشهر، كما اقترحنا أن يكون الجهاز املسير للجمعيات الراغبة 
في تنظيم هذا النوع من املبادرات نشيطا وغير منتهي الصالحيات في 
التاريخ املقرر للنشاط، عوض عبارة »مسيرة طبقا ألنظمتها األساسية«.

عدم تحديد مفهوم التزامن مع فترة االنتخابات، حيث ينص  2.4
مشروع على أنه »يمكن لعامل العمالة أو اإلقليم املعني؛ االعتراض على 
كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها 
أو توقيفها؛ كلما تبين له أن العملية املذكورة قد تمس بالنظام العام، 
أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد املتعلقة 

بعملية التوزيع املنصوص عليها في هذا القانون«.

وبهذا الخصوص نؤكد على ضرورة تجريم توظيف العمل الخيري 
لخدمة أغراض انتخابية، كما ندعو إلى تشديد العقوبة، في حق كل من 
تورط في ارتكاب هذه الجريمة الدنيئة، إال أن ذلك ال يمكن التأكد منه 
ن من الجزم بأن  ِ

ّ
في ظل عدم تحديد أي مؤشر محدد وقابل للقياس ُيَمك

القيام بإسداء خدمات اجتماعية أو خيرية يدخل فعال في فترة انتخابات 
من عدمه، وقد اقترحنا أن يتم تحديد هذه املدة في 6 أشهر قبل املوعد 

املحدد إلجراء أية انتخابات.

عدم نص القانون على إلزام اإلدارة بتسليم أي وصل عن  2.5
تلقي طلبات األشخاص الراغبين في تنظيم عملية جمع التبرعات من 
العموم، أو تصريحات الراغبين في توزيع املساعدات ألغراض خيرية، 
تدقيق  إلى  الحاجة  عند  السيما  الجمعيات،  حقوق  تضيع  وبذلك 

اآلجال املنصوص عليها، والتي يرتب هذا املشروع نفسه على اإلخالل 
بها عقوبات مشددة، ناهيك عن كون ذلك يربك الجمعيات في الشروع 
في التحضير إلنجاح أنشطتها، سيما في ظل ما أقره القانون من سلطة 
تقديرية لإلدارة في تكييف قراراتها ارتباطا بمفهوم الحفاظ على النظام 

العام وغيره من املفاهيم التي أشرنا إلى عينة منها...

إليها  التي استمعنا  التوضيحات  املشروع، وحسب  أن  رغم  2.6
بمناسبة املناقشة العامة والتفصيلية ملواد املشروع على مستوى لجنة 
الداخلية، من أن القانون يتحدث في شقه املتعلق بجمع التبرعات عن 
تلك التي يتم جمعها من العموم، وال يشمل املوارد الخاصة للجمعيات 
التي يمكن أن تحصلها بشكل مباشر من عند أعضائها أو املتعاطفين 
معها ...ومن غير استعمال وسائل إعالنية موجهة للعموم، إال أنه في 
شقه املتعلق بتوزيع املساعدات، وشقه املتعلق بمراقبتها يتحدث عنها 
جميعها؛ سواء تلك املتأتية عن طريق مواردها الخاصة، وتلك التي تم 
توفيرها عن طريق جمع تبرعات من العموم، وهو األمر الذي من شأنه 
لبرامجها  بالنسبة  سيما  للجمعيات؛  العنت  من  كثير  في  يتسبب  أن 
املستدامة، من قبيل التكفل باأليتام صحيا وتعليميا وغيرهما، هذا 
العنت الذي يوشك أن يحدث سواء بالنظر إلى عدم وضوح أحكام هذا 
القانون بهذا الخصوص من ناحية، ومن ناحية ثانية في ظل السلطة 
التقديرية املمنوحة لإلدارة وعدم وضوح تعاملها مع مثل هذه الحاالت، 

والتي ستكون العتبارات ذاتية أكثر منها موضوعية...

اشتراط الحصول على كافة املعطيات والوثائق وهوية املتبرعين  2.7
القانون،  في  عليها  املنصوص  العقوبات  طائلة  تحت  واملستفيدين، 
من شأنه أن يف�ضي إلى تراجع املتبرعين عن التبرع، بل وتراجع حتى 
الجمعيات النشيطة في هذا الحقل، سيما في ظل نص مشروع القانون 
على منح كل متبرع حق االطالع على كل التفاصيل املتعلقة بعملية جمع 
التبرعات من العموم، وكذا والتأكد من إنفاقها في األغراض املخصصة 

لها.

فرض الحصول على ترخيص مسبق من أجل تنظيم عملية  2.8
جمع التبرعات من العموم، ودون التمييز بين العمليات التي تستهدف 
جمع املبالغ الصغيرة، وتلك التي تهدف إلى تجميع مبالغ كبيرة أو كبيرة 
جمع  عمليات  تنظيم  في  الراغبة  الجمعيات  كاهل  إثقال  مع  جدا، 
التبرعات من العموم، وإلزامها باإلدالء بوثائق هي في األصل لدى اإلدارة، 
بل ومطالبتها باإلدالء بوثائق، كان القانون قد أعفى الجمعيات من 
اإلدالء بها لحظة تأسيس الجمعية، وهي لحظة ميالد الجمعية ملمارسة 
العديد من األنشطة، بما هي لحظة أكثر أهمية من لحظة تنظيم نشاط 

ظرفي محدود في الزمن.

في كثير من  الدقيقة،  افتقاد املشروع للصياغة  فضال عن  2.9
مواده، مما ستطرح معه العديد من اإلشكاليات على مستوى التنفيذ، 
العمل  بهذا  القيام  على  والتحفيز  للتشجيع  أداة  يكون  أن  من  وبدال 

التطوعي، سيتحول إلى أداة عرقلة وتنفير منه.
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عدم التجانس واالنسجام مع عدد من التشريعات الجاري بها  2.10
العمل، من قبيل القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، ال 
سيما على مستوى اآلجال املطلوبة من أجل إيداع تقارير حول حصيلة 
عمليات التماس اإلحسان العمومي، ومن قبيل القانون 06.18 املتعلق 
العقوبات  التعاقدي، ال سيما على مستوى  التطوعي  العمل  بتنظيم 
املترتبة عن قيام مؤسسة صحفية أو إعالمية أو مؤسسة أو جهة أخرى 
كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعالنات تدعو العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعات خالفا ألحكام هذا القانون....، ومن قبيل التشريعات سارية 
املفعول والتي تنص على إيداع التقارير املتعلقة باألموال املستعملة من 
طرف الجمعيات في عديد من األحوال لدى املحاكم املالية واملفتشية 

العامة لوزارة املالية.. وليس وزارة الداخلية.

إلزام »الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن  2.11
حّوِل، داخل أجل أقصاه ستين )60( يوما، األموال املتبقية من هذه 

ُ
ت

التبرعات بعد تحقيق الغرض أو األغراض املخصصة لها، إلى مؤسسة 
خيرية تحددها اإلدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية تسعى إلى 
تحقيق األهداف املنصوص عليها في املادة 2 من هذا القانون، وتخبر 

اإلدارة بذلك«

وإننا نعتبر أن هذا املقت�ضى يكرس حيفا كبيرا في حق الجمعيات 
في  مجهودا  بذلت  التي  الجهة  حرمان  تصور  يمكن  ال  إذ  النشيطة، 
تنظيم عملية جمع التبرعات من العموم، من استعمال فائض األموال، 
 كانت أم غير ذلك. لن 

ً
 خيرية

ً
وتحويله -بدال عنها- إلى جهة أخرى مؤسسة

تستعمله -بكل تأكيد- ألجل الغرض الذي جمعت ألجله، وقد اقترحنا 
املحافظة للجهة املنظمة بالفائض املحتمل تحقيقه، مع تقييد حريتها 
في التصرف فيه، حيث اقترحنا أن يمنع عليها استعمال هذا الفائض إال 
في األوجه املنصوص عليها في املادة 2 من هذا القانون، وإلزامها بإخبار 
مصالح وزارة املالية، وكذا اإلدارة املعنية بمآل استعمال ذلك الفائض، 
وذلك من أجل التحقق من عدم استعمال الفائض املشار إليه في غير 

األوجه التي حددها هذا النص.

تنصيص القانون على عقوبات جراء ارتكاب مخالفات إدارية  2.12
ومسطرية، والتي يمكن أن يتم الوقوع فيها، في الغالب بحسن نية، بالنظر 
إلى ضعف مؤهالت الفاعلين الجمعويين )السيما بالنسبة للجمعيات 
الصغرى واملتوسطة(، وبالنظر إلى ضعف مواردها البشرية....، فضال 
بالتدليس  املتعلقة  الجنائي  الطابع  ذات  العقوبات  على  اإلبقاء  على 
يف األخطاء من 

َ
ك

ُ
والنصب واالحتيال وغيرها، والتي يتخوف من أن ت

غير  أنها  على  نية(  بحسن  وإدارية  مسطرية  )أخطاء  األول  الصنف 
ذلك، مما يزيد من حظوظ نفور الفاعلين في هذا املجال منه )منظمين 

ومتبرعين..(.

وأدهى من ذلك، ال ينص مشروع القانون على منح الجهة املنظمة 
أي إعذار كتابي، بما يتيح لها إمكانية التظلم لدى اإلدارة نفسها بتقديم 
التوضيحات التي تراها مناسبة، أو على األقل منحها فرصة لتدارك 

لنيتها، حتى  تمحيصا  فيها وتصحيحه،  يشتبه وقوعها  الذي  اإلخالل 
إذا ما انقضت املهلة دون قيامها باملتعين، يكون قد ثبت سوء نيتها بما 

يوجب ترتيب الجزاء املناسب.

صفوة القول، ومن غير مزيد من االستطراد:

 وسيدا ورئيس

 وسيدا و 2ير

معشرا وسيد تال وسادة؛

إن عدم موافقة الحكومة على أي من تعديالتنا كمجموعة نيابية، 
يؤكد لدينا القناعة بأن نختلف معها في الجوهر كما في املقاربة.

اسمحوا لي السيد الوزير أن نقول لكم بأننا في العدالة والتنمية 
نعتبر هذا القانون، قد تحول من فرصة لتطوير وتعزيز حرية املمارسة 
الجمعوية، إلى أداة تشكل -لألسف الشديد- تراجعا واضحا في هذا 
املجال؛ من الناحية الحقوقية، ونرى أنه ال ينسجم مع روح الدستور وال 
مع أحكامه؛ وهي األحكام التي تدور حول تعزيز حرية املمارسة الجمعوية، 

السياسات  بلورة  في  الشريك  إلى  املدني  املجتمع  بجمعيات  واالرتقاء 

التشاركية  الديموقراطية  إطار  في  وتقييمها،  وتفعيلها  العمومية 

باعتبارها واحدا من األسس التي يقوم عليها النظام الدستوري املغربي.

وإننا نعتقد أيضا، أنه بدال من أن يكرس قواعد من شأنها تسهيل 

وتشجيع املساهمات التضامنية على مختلف املستويات.؛ وهي الغاية 

التي دعا جاللته -حفظه هللا- من أجل تحقيقها، لتبسيط املساطر 

فإن  الخيرية،  واألعمال  والتطوع  التبرع  أشكال  مختلف  لتشجيع 

هذا النص قد وطن لقواعد من شأنها التضييق على حرية املمارسة 

التبرع  أشكال  مختلف  بتنظيم  املتعلقة  املساطر  وتعقيد  الجمعوية، 

والتطوع والعمل الخيري.

ومن ناحية ثالثة، نرى -في العدالة والتنمية- أنه مشروع، بدال من 

أن يشكل لبنة لتثمين املجهودات الجبارة التي تبذلها جمعيات املجتمع 

املدني النشيطة في هذا الحقل، بما يتطلبه ذلك من أعباء ونضالية، 

وتشجيعها على مواصلة العمل وتحفيزها على االستمرار، وجدنا أنه أتى 

بترسانة من التعقيدات، والتي من شأنها -ال قدر هللا- إبعاد الصادقين 

واملخلصين من هذا املجال، وربما فسحه أمام محترفي التحايل على 

القوانين....

ومن ناحية رابعة نرى أنه قانون لم يراع ضرورة انسجام القواعد 

القانونية، وعلى األقل عدم تعارضها...

نصوت  أن  والتنمية،  العدالة  في  يمكننا  ال  االعتبارات  هذه  لكل 

باإليجاب على قانون هذه مواصفاته.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: إجماع.

للعدالة  النيابية  املجموعة  تعديالن عن  بشأنها  األولى ورد  املادة 
والتنمية التعبير رقم 1 و2، تقدمهم دفعة واحدة السيد النائب؟ تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

التعديل األول هو عن املادة األولى، كنقترحو إضافة »يحدد هذا 
القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع 
هذه التبرعات« حتى ينحصر الغرض من هاد املشروع من هاد النص في 
تنظيم العمليات املتعلقة بجمع التبرعات من العموم باعتباره سيصبح 
يعني ماال عاما، هذا التعديل األول اللي كنقترحوه. والتعديل الثاني 
دائما عن نفس املادة الفقرة الثانية كنتكلمو على كنقترحو باش يبقى 
غير الحصر يعني الغرض من هاد القانون في تحديد الشروط أيضا 
ديال القواعد ديال توزيع املساعدات الناتجة عن جمع هذه التبرعات، 
إذن باش يبقى النطاق ديالو متعلق بالعمليات التي تتجه إلى العموم 
وال يشمل أيضا يعني املوارد املالية الخاصة بالجمعيات التي قد تحققها 
بإمكانياتها الخاصة سواء عن طريق املنخرطين دياولها، أو املتعاطفين، 

أو الترويج لبعض املنتجات التي تنتجها، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

غير  موافقون؟  للحكومة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
موافقون؟ تفضلوا السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

أخرى  مرة  اللجنة،  في  يعني  مزيان  فيه  تناقشنا  ال�ضي  هاد  ألن 
تنشرحو بأنه حين كنهضرو على جمع التبرعات أو التوزيع ديالها، راه 
العموم،  ويتوزعو على  واحد  يجيو من شخص  يمكن  التبرعات  هاد 
ومن جهة أخرى يمكن مجموعة داألشخاص يجمعو باش يتعطى دعم 
لواحد يعني مكاينش هاد الحصر اللي بغينا نهضرو عليه هاد التخوف 
الكبير اللي كاين راه مثير للشك، التخوف هو اللي مثير للشك ما�ضي 
القانون، عالش هاد التخوف كامل كاين من هاد القضية وهي عادية. 
لهذا كنعاود نشرح بأنه الهدف ديال هاد القانون هدف سامي وهو 
حصر عمليات جمع التبرع والتوزيع ديالها بجميع الضمانات باش ما 
نطيحوش في مشاكل اللي احنا طحنا فيها في املا�ضي، فقط ومكاينش 
�ضي حاجة من غير هاد ال�ضي، يعني مكاينش �ضي خلفيات مخبعة داخل 
هاد القانون، ونقولوها بصريح العبارة ألن هاد التخوفات زايدة الحد، 

جينا باش نحاصرو الجمعيات بالعكس احنا ما تندخلو�ضي في التمويل د 
الجمعيات، هاد التمويل دالجمعيات القانون ديالو راه جاي، راه جاي في 
القريب العاجل، إن شاء هللا، أمام املجلس املوقر وناقشو فيه وندابزو 
فيه ونذاكرو فيه، لكن هنا كنتكلمو على واحد املجال اللي خلق لنا 
واحد مجموعة داإلشكاليات وعشناها، عشناها في السنوات الفارطة، 
عشناها إبان يعني حالة Confinement اللي كنا عايشينه، بغينا نديرو 
واحد القانون اللي كيحدد لنا اإلطار دالعمل ديالنا مع بعضنا داخل 
توزيع هاد املساعدات والجمع ديالها، راكم شفتوهم كاملين آش تيوقع 
لهم، مجموعة دالناس تتجمع التبرعات بوسائل اللي هي متاحة اليوم 
اللي مكانتش قبل، التوزيع ديالها كيتم بطريقة اللي هي تقريبا عشوائية، 
وصلنا أنه كيوقعو املوت، كيوقعو بزاف دالحوايج، هذا املسائل كاملة 
أخرى  ومرة  املشاكل.  فهاد  نطيحوش  ما  باش  وتوضح  تقنن  بغيناها 
كنقول راه مكاينش سوء النية في هاد القانون، على عكس اللي كيتقال، 
وسمعنا  الجمعيات،  ديال  مجموعة  مع  بالتشاور  تّدار  القانون  هاد 

للناس وداكرنا معاهم باش خرجنا هاد القانون، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ 
مؤيدي التعديل؟ ال ما عندكش الحق السيد النائب، املادة 196 من 
تعطي  ال  املناقشة  على  ما  تعديل  يعرض  »عندما  الداخلي:  النظام 
الكلمة باإلضافة إلى واحد من أصحاب التعديل إال للحكومة ولرئيس 
أو ملقرر اللجنة املعنية بالدراسة عند اإلقتضاء، وفي آخر األمر ملتكلم 
واحد معارض وآخر مؤيد للتعديل« ما�ضي من نفس الفريق، وا النظام 
الداخلي، النظام الداخلي، اسمح لي السيد النائب، النظام الداخلي، 
أنا  ترأس،  واجي  النائب،  السيد  لي  اسمح  لي،  اسمح  النائب  السيد 
كنتكلم بمقتضيات النظام الداخلي، ال، اشنو؟ ماذا يفهم من هذه 
القراءة؟.. ماذا، ماذا يفهم من هذه القراءة؟ عندما يعرض تعديل.. 
النائب،.. بالتي، اصبر، اعطيه، اصبر يعطيك امليكرو، اصبر  السيد 
يعطيك امليكرو وتكلم، تفضل جلس، غا بشوية، غا ببرودة األعصاب، 

تفضل، اجلس، تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

إيه لكن لها حدود عاوتاني، السيد الرئيس، عالش هاد ال�ضي ما 
طبقتوهش في مشروع قانون املالية؟ مشروع قانون املالية...

 وسيدا ورئيس:

أخطأت.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ال، اسمح لي...
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 وسيدا ورئيس:

أخطأت.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

األنظمة  في  نفسو  هو  النص  هذا  خدامين،  باش  النهج  هو  هذا 
الداخلية منذ أن كانت، ودائما أنا في البرملان من 2002، دائما املمارسة 
كتعطي املؤيد، مكاينش �ضي حاجة كتقيد تحديد شكون هو اللي غياخذ 
الكلمة في إطار التأييد، هادي دقيقة، بغيتو تعطيونا الكلمة، بسم هللا، 

ما بغيتوش، احنا غنساحبو...

 وسيدا ورئيس:

عندما...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ما يمكنش، اسمح لي السيد الرئيس...

 وسيدا ورئيس:

كملتي؟ تفضل.. »عندما يعرض تعديل ما على املناقشة ال تعطى 
الكلمة باإلضافة إلى واحد،« إلى واحد، ونكمل النص، وياك خليتك 
كتهضر وشعلنا امليكرو وقلنا خوذ هذا، يجيبو لك املا، ها بالتي.. شكرا: 
»عندما يعرض تعديل ما على املناقشة ال تعطى الكلمة باإلضافة إلى 
واحد من أصحاب التعديل، واحد من أصحاب التعديل، إال للحكومة 
ما مرة وحدة قدمتي  كان هاد  إيال  املعنية«  اللجنة  ملقرر  أو  ولرئيس 
إيوا درتي املالحظة األولى ما بغيتش نجاوبك عليها، ديال  التعديل،.. 
درتيها في املداخلة، كتقول أودي املكتب أخطأ، املكتب لم يخطئ، ألن 
قطاع الداخلية أنا كنتكلم شكون جاب املشروع قانون؟ جبتو أنا؟ راه 
جابو قطاع الداخلية، ويحال على لجنة الداخلية، قلنا تجاوزا، تجاوزا، 
والتجاوزات بزاف، ما خصناش نديروها، هللا يخليكم، هللا يخليكم، أنا 
أتشبت، شوف، ملا تكون األمور بسلطات تقديرية تهم يمكن أن نصيب 
ويمكن أن نخطئ، لكن ملا أن نحتكم إلى النص وهو املرجع الذي يفصل 
بيننا ونشتغل بشكل حضاري فالنص يطبق بحذافيره. إذن أعرض،.. وا 
ما غنعطيكش الكلمة، اسمح لي، اعطيتك كلمة، تكلمتي، تدخلتي، وا 
اعطيتك كلمة صافي،.. اسمح لي أ ال�ضي، أال�ضي عبد الصمد، أال�ضي عبد 
الصمد، خلينا نتقدمو،.. وجتهي ليا، وراك وجتهي للمكتب، ال غا بالتي، 
هللا يخليكم،.. ال�ضي عبد الصمد..دابا غا بالتي غا صبر، وغا بالتي وباش 
الكالم ديالك يتسجل في املحضر خلينا نعطيوك امليكرو أصاحبي أنت 

مالك، غا بهدوء اعطيه امليكرو باش يتسجل الكالم ديالك في املحضر.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكرا السيد الرئيس، شكرا على األريحية ديالك.

 وسيدا ورئيس:

للعودة وللرجوع إليه عند الحاجة.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

على  وشكرا  ديالك،  األريحية  على  شكرا  الرئيس،  السيد  شكرا 
الحرص باش أنه الكالم ديالي يتسجل. أوال السيد الرئيس، بخصوص 
املوضوع ديال القانون إذا كان السيد وزير الداخلية هو اللي جا باسم 
الحكومة وقدمو، نهار كيتحال مشروع القانون عند الحكومة ما�ضي 
الوزير القطاعي هو اللي كيحيلو، كيحيلو رئيس الحكومة هادي األولى، 
ولذلك اإلحالة ديال القانون على إحدى اللجن كنشوفو على حساب 
املوضوع ديالو، وكنشوفو هداك املوضوع أشمن قطاع؟ ألشمن لجنة 
تابع؟ احنا بالنسبة إلينا في تقديرنا هذا قانون املوضوع ديالو كيتعلق 
بالجمعيات والعمل ديالها كيتعلق باملجال دالحريات، ويمكن السيد 
وزير الداخلية يجي يقدمو في لجنة العدل، ما�ضي مشكل، هذا رأي، انتما 
عندكم اجتهاد آخر في املكتب هللا يسخر، ما�ضي مشكل، تعاملنا معاه 

مع ذلك مشينا للجنة وساهمنا بإيجابية وبفعالية؛

فهاد  تخطأوش  ما  أنكم  نتمنى  الرئيس،  السيد  الثانية  الحاجة 
املسطرة فهاد القانون، فهاد اللحظة راه مزياناش ليكم، هاد املوضوع 
أنا مغاديش نضيف، غادي  الكلمة باإلضافة، باإلضافة  تناول  ديال 
هاد  وديرو  تجتاهدو  بغيتو  إذا  التعديل،  واحد  مؤيد  إطار  في  ندخل 
اإلجتهاد ال يلزمنا، واحنا غنساحبو فحالنا من هاد الجلسة هادي، ما 

غيمكن ليناش نستمرو فيها، ولكم واسع النظر.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد النائب، اإلنسحاب أو البقاء ال يجب أن يكون مرتبطا 
ملا اإلنسان يعترف بأنه لم يصب ما خصوش يعبر على الخطأ ديالو أو 
عدم الصواب ديالو باإلنسحاب، بغيتي تنسحبت تفضل، بغيتي تكمل 
املسطرة تفضل، هذا واحد النص هذا مرجع يضبطنا جميعا، إذن 
احنا أنا القراية ديالي هي هادي، كنت خاطئا هي هادي، كنت صائبا هي 

هادي، إذن تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداأحمدا وت يزيارئيسافريقا ألصاو2ال ملعاصرة:

في نقاش ثنائي في موضوع نعاودو ناقشو احنا النظام الداخلي من 
األول ديالو، السيد الرئيس عندك قانون عندك نظام داخلي غطبقو، 
التحليالت ديالو،  ناقشو ونقررو ونديرو  نعاودو  املسطرة واضحة ما 

اسمح لي راه نصف ساعة واحنا فهاد املوضوع هذا.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، هل هناك من املؤيد للتعديل؟.. ال السيد النائب اسمح لي، 
مغاديش نتراجع في هذا، رانا ما دخلت للقاعة حتى درستو مزيان، اسمح 

لي، ما يمكنش.
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إذن أعرض املادة للتصويت، التعديل األول للتصويت: املوافقون 
للتعديل، أنا أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 5 اسمحوا لي إذن:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديالن  بشأنها  ورد   2 املادة 
والتنمية، التعديل رقم 3 و4 تقدمهم دفعة واحدة السيد النائب؟ وال 

مادة مادة، تفضل.. من حقك.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ال من حقي إيه ولكن السيد الرئيس، اسمح لي نقول لك بأنك هاد 
القراءة اللي عملتيها يعني راك مجانب للصواب، ما�ضي معقول.

 وسيدا ورئيس:

ما�ضي أنا اللي كتبت النظام الداخلي، حيث ما كنتش حاضر كاع 
فهاد البرملان.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

.. ال ال تنتاول الكلمة باإلضافة، أنا مكنتناولش الكلمة باإلضافة، 
أنا كنتناول الكلمة في إطار تأييد واحد التعديل. التعديل ديالنا رقم 
3 على املادة 2 بطبيعة الحال كنا اقترحنا باش تضاف كلمة »بيئية« 
هادي جات بها كافة الفرق توافقنا عليها ما�ضي مشكل، كنا اضفنا كلمة 
»حقوقية«، وزدنا »إلعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة 
أو احتياج أو في حالة استغاثة أو لفائدة جمعية« كنقترحو اإلضافة ديال 
»أو إحدى مؤسسات الرعاية اإلجتماعية أو مؤسسة خيرية«، ألنه عدم 
التنصيص عليها في القانون قد يفهم منه بأنها ال يمكن أن تتلقى هاد 

النوع من يعني من املساعدات، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة.. ال مرفوض؟ هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ 
تفضل، تفضل ال�ضي عبد الصمد، تفضل ال�ضي عبد الصمد ال؟ تفضل 

ال�ضي عبد الصمد.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ما دخلش بيني وبين السيد الرئيس هاكداك..

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا السيد الرئيس، السيد الوزير، ما فهمناش الرفض ديالكم ألنه 
�ضي شوية فهمت على املوضوع ديال »الحقوقية« بال ما نخوض فيه، 
ولكن عالش ما تقبلوش على أنه إمكانية توزيع املساعدات يمكن تكون 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية إحدى املؤسسات اللي يمكن تستافد 
منو؟ عالش؟ عدم التنصيص عليه هنا يجعله خارج، ألن تما حددنا 
على سبيل الحصر، مؤسسات الرعاية اإلجتماعية تحتاج إلى هاد النوع 
من املساعدات سيما في الحالة ديال املادة 25 كيفما غادي نجيو ليها، 

لذلك شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

إذن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل الثاني تقدم، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

كنقترحو في املادة 2 في الفقرة األخيرة، الفقرة الثانية اللي كتكلم على 
أنه ال تطبق أحكام هاد القانون على عمليات جمع التبرعات، واستثنات 
يعني األوقاف العامة وعمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع البحث 
العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات علمية إلى 
آخره... كنقترحو اإلضافة ديال »الهادفة إلى تمويل مشاريع في مجاالت 
الصحة والتعليم« وفقا لنفس القيود، ألنه قلنا بأنه كيمكن تكون بعض 
الجمعيات التي تدعو إلى تنظيهم هاد العمليات ديال جمع التبرعات أو 
توزيع املساعدات، كيمكن تكون إحدى الجمعيات اللي عندها مشاريع 
قائمة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار العالقة مع 
التعاون الوطني وكتعلق باملجال ديال الصحة وديال التعليم، لذلك 
احنا كنقترحو باش تستثنى أيضا من أحكام هذا القانون، وشكرا السيد 

الرئيس.
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 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ مرفوض، إذن هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي 
مؤيد؟ أشنو صافي يسحب وال؟ واحنا درنا معاك زعما باش تسحب، 

باش زعما احنا عطيناك وهذا.. رد لنا اإلشارة زعما، إذن:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديالت   4 بشأنها  ورد   3 املادة 
والتنمية، التعديل 5، 6، 7، 8 واش بغيتي دفعة واحدة؟ تفضل يااله.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

هداك�ضي عالش قلنا لكم ما دخلوش بينا وبين السيد الرئيس.

شكر ا وسيدا ورئيس،

بالنسبة للمادة 3 كنقترحو أوال التعديل رقم 5 ياك؟ أه التعديل 
رقم 5 السيد الرئيس، كنتكلمو على املوضوع ديال جمعية مؤسسة 
نظرا  نظرا ألهميته،  النص  إلينا هذا  بالنسبة  احنا  قانونية،  بصفة 
املفاهيم  ما قدرنا نحددو  ديالو، كيخصنا شحال  املجال  لحساسية 
شحال ما كنحيدو اإلشكاالت. هاد املؤسسة بصفة قانونية بالنسبة ليا 
أنا شخصيا ما واضحاش، ولكن ملا كنرجع للواقع العملي كاين إشكاليات 
كبيرة تتعلق بتأسيس الجمعيات، القانون رغم أنه يلزم اإلدارة باش 
تسلم فورا واحد الوصل مؤقت، هاد األمر ال يتم إحترامه، كتدوز واحد 
العدد ديال بالنسبة لعدد من الجمعيات كدوز 60 يوم القانون ينص 
صراحة على أنه إذا دازت 60 يوم دون اعتراض اإلدارة هداك الوصل 
كاين عدد من  أنه  العملي كيشهد على  الواقع  نهائيا،  املؤقت يصبح 
الجمعيات فهاد الحالة ملا كيطلبو غير طلب ديال املنحة من جماعة أو 
�ضي حاجة كيمشيو عند trésorerie كتقول ليهم ما عندكش وصل نهائي 
غير مؤسس بصفة قانونية. القانون ديال تأسيس الجمعيات في الصيغة 
ديالو الحالية كdتكلم على تصريح بتأسيس جمعية، بطبيعة الحال 
اإلدارة كيخصها تعطي ما يفيد بأنه هاد األشخاص صرحوا بتأسيس 
ديك الجمعية، احنا بالنسبة لينا كنقول بأنه فعوض نخليو هاد العبارة 
ديال مؤسسة بصفة قانونية كنقترحو أن يكون مصرحا بتأسيسها ملدة 

ال تقل عن 6 أشهر واإلشكال غيكون عندنا محمول؛

-اإلقتراح الثاني التعديل الثاني: هاديك العبارة ديال »مسيرة طبقا 

ألنظمتها األساسية« خصنا نضبط;ها خصنا نحددوها تكون �ضي حاجة 
باش اإلدارة ما يكونش عندها شطط ما تكونش متهمة بالشطط، احنا 
كنقترحو إزالة هاد العبارة والنص على أنه باش يكون الجهاز املسير 
ديال هاد الجمعية يكون نشيط ويكون ما زال ما وصالتش ما انتهاتش 
الصالحية ديالو عند حلول تاريخ تنظيم هاد يعني هاد العملية ديال 

جمع التبرعات، التعديل 6 هو هذا اللي راني ذكرتو؛

-التعديل رقم 7: كاين واحد العبارة تما »ال تطبق أحكام البند 1 من 
املادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من املادة 10 من هذا القانون«، كنقترحو 
الحذف ديالها ألن ملا كنمشيو للمادة 8 واملادة 10 كنلقاو بأنهم كيغنيو 
على هاد العبارة هادي اللي كتخلق واحد النوع من التشويش بالنسبة 

للصياغة؛

-التعديل رقم 8: كنقترحو الحذف ديال عبارة »مع مراعاة األحكام 
الخاصة املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل«، ألنه بالنسبة 
إلينا هاد التشريعات راها جاري بها العمل، ولكن اللي كيحدد العمليات 
ديال جمع التبرع من العموم هو هاد القانون، هو هاد القانون، مكاينش 
في �ضي جهة أخرى، مكاينش في �ضي قانون آخر أو في �ضي تشريع آخر، 
داك�ضي عالش كنطالبو وكنتكلمو على أنه كيخصها يعني كيخص هاد 
العبارة هادي تحذف من هنا ألنه بالنسبة إلينا زايدة ويمكن تخلق 
تشويشات أثناء التطبيق. donc هادو هما التعديالت اللي عندنا ياك 

حتى ل 8، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

التعديالت:  مرفوض  للحكومة،  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
التعديل رقم 5، 6 ،7 و8، هل من رأي معارض؟ هل من رأي مؤيد؟.

إذن أعرض التعديل 5 للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل 6 للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل 7 للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض التعديل األخير للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديالن  بشأنها  ورد   4 املادة 
والتنمية، التعديل رقم 9 و10، الكلمة للسيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إذن غادي نقدم التعديلين معا، بالنسبة إلينا انسجاما مع التعديل 
األول على هاد التعديل رقم 2 وعلى هاد النص كنقترحو بأنه فهاديك 
العموم  على  مساعدات  توزيع  عملية  »كل  على  كيتكلم  اللي  البند 
ألغراض خيرية«، احنا كنقترحو إضافة »الناتجة عن كل عملية جمع 
التبرعات من العموم«، باش يولي عندنا هاد األمر مرتبط باملال العام 
الذي يمكن تحصيله من خالل دعوة العموم إلى التبرع، وكنقترحو باش 
املادة زيادة في التوضيح تضاف واحد الفقرة جديدة، تنص على »أنه 
ال تخضع ألحكام هذا القانون الهبات التي قد تحصل عليها الجمعيات، 
وكذا عمليات التبرع من مصادر خاصة بالجمعيات، منخرطين »أعضاء 
متعاطفين« وكذا عائدات بيع الجمعيات لبعض املنتجات ملنخرطيها 
وللعموم قصد دعم أنشطتها األخرى«، يعني باش كتم�ضي راسها يعني 
القانون  هاد  موضوع  مضمون  أن  على  تأكيدا  وذلك  عامة،  بصفة 
في شقيه املتعلق بجمع التبرعات يخص تلك الناتجة عن جمعها من 
العموم، وليس من املصادر الخاصة للجمعيات والتي ال تعمل من أجلها 
أي شكل من أشكال النداء املوجه للعموم من أجل جمعها، وذلك من 
في هاد املجال، شكرا  الفاعلة  في طمأنة يعني الجمعيات  أجل زيادة 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، رأي الحكومة، تفضل السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

فيما يخص التعديل األول اللي هو توزيع املساعدات املتأتية من 
جمع التبرعات، مرة أخرى باش نشرحو توزيع املساعدات يمكن تجي 
تتأتى من جمع التبرعات، كيمكن أيضا تتأتى من واحد بال ما يكون جمع 

التبرعات، واحد السيد واحد بوحدو ما كيجمع التبرعات، والجمعية أنها 
توزع مساعدات، مكاينش واحد الربط يعني مباشر بين جمع التبرعات 
وتوزيع املساعدات. يمكن يكون توزيع املساعدات بال ما يكون جمع 

التبرعات، وهنا لهذا ما يمكنش أننا نشركوهم مع بعضهم.

التبرعات  جمع  بأن  عليها  كنأكدو  الثانية،  النقطة  يخص  فيما 
للجمعيات راه يعني من أجل تمويل الجمعيات راه ممنوع، وفهاد القانون 
راه ما داخلينش الهبات واملداخل دالجمعيات راه ما داخلينش فهاد 
القانون، مرة أخرى كنأكدو عليها، راه كنداكرو على جمع التبرعات من 
أجل اإلحسان، ما�ضي من أجل تسيير الجمعيات، وهنا خاصنا نكونوا 
واضحين كنقولوها ونعاودوها من نهاراألول واحنا كنتكلمو عليها، راه ما 
كنتكلموش على تمويل الجمعيات، وخصنا نفرقو بين تمويل الجمعيات 

وبين توزيع املساعدات.

 وسيدا ورئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذين التعديلين، أو 
املؤيدين ال أحد، املعارضين، املؤيد تفضل بجوج وال؟ بوج.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

التعديل األول راه عندو عالقة  الثاني خالص  التعديل  في  ال غير 
باألول، ما�ضي مشكل، فهمنا وجهة نظر ديال السيد الوزير، بالنسبة 
لهاد األمر الثاني أنتما أكدتوا املضمون ديال الكالم اللي قلنا هنا بأنه هاد 
األحكام ديال هاد القانون ال تنطبق على األموال اللي يمكن للجمعيات 
تجيها بطرقها الخاصة بعيدا عن العموم، شنو املشكل إيال اضفنا هاد 

الفقرة زيادة في التأكيد، زيادة في التأكيد السيد الوزير راه احنا كن...

 وسيدا ورئيس:

خوذ الكلمة السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

تأكيد واحد الحاجة بعض الساعات كتعكس املعنى املغاير ديالها، 
راه قلت لك في األول راه بقوة أن بنادم كيبقى يعني يحكي واحد الساعة 
كيدخل الشكك، واش كاين �ضي حاجة من غير، كنقولوها في األول بأن 
كنهضرو على جمع التبرعات من أجل املساعدات، ما كنتكلموش على 
جمع التبرعات للجمعيات وال باش نحاربو الجمعيات وال هاد ال�ضي كامل 
ما منو والو، واش غنبقاو نكثرو، راه هاد ال�ضي راه ما خصناش نديرو 
القانون خصنا نكتبو واحد القضية أشنو خصو يّدار باش نخليو كل 

واحد يدير اللي بغى، ما يمكنش.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، إذن أعرض التعديل 9 للتصويت:
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املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

املادة 5 ورد بشأنها تعديالن كذلك عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، الكلمة للسيد النائب تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

هاد التعديل رقم 12، رقم 11 عندنا تعديلين.

 وسيدا ورئيس:

11 و 12 اه.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

11 و 12.

 وسيدا ورئيس:

دفعة واحدة ياك؟

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

نعم،اشكر ا وسيدا ورئيس،

بالنسبة لواحد الفقرة ندعو إلى حذفها، هاد الفقرة تنص على ما 
يلي: تنص على »أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات 
أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون«، 
احنا بالنسبة لينا كنشوفو واحد الفئات واسعة من املجتمع كيكون 
مثال الحالة ديال واحد الشخص معين في واحد النهار ما بقاش خدام، 
هللا يكون في العون، ما بقاش عندو مورد مالي، وعندو مثال حكم نافذ 
بالنفقة، ما قدرش يأدي الواجب ألنه ما�ضي ما بغاش، ألنه ما عندوش 
اإلمكانية. هذا إذا ما أداش اللي عليه كيمكن نلجأو إلى اإلكراه البدني 
 alors que ،ونعتاقلوه كنوليو كنعمرو الحباسات بناس ما عندهمش

به،  يتكفلو  ويمكن  بعضهم  مع  املحلي كيضامنو  املجتمع  في  كيمكن 
والحاالت أنا هادي غير حالة حضراتني اآلن، وإال فكاينة حاالت أخرى 
اللي كيمكن أننا نقذو حياة يعني أسر بكاملها من خالل يعني تخصيص 

نوع من الدعم ملثل هاد الحاالت.

لهاد التعديل اآلخر، التعديل اآلخر هو فقط عندو طبيعة لغوية 
التدقيق في الصياغة أكثر املادة كتكلم على »تمنع كل عملية من عمليات 
توزيع املساعدة لتحقيق األهداف املذكورة في الفقرة األولى أعاله أو 
بقصد استغالل حالة شخص أو أكثر«، احنا كنقترحو زيادة في التدقيق 
اللغوي كنقترحو »أو بقصد النصب بدعوى مساعدة شخص أو أكثر«، 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

هل  مرفوضان،  التعديالن  إذن  الوزير،  السيد  للحكومة  الكلمة 
هناك من معارض لهذين التعديلين؟ ال أحد، التأييد مؤيد؟ ال أحد.

أعرض املادة عفوا التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل الثاني، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديالن  بشأنها  ورد   6 املادة 
والتنمية، السيد النائب تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

التعديل ديالنا رقم 13، كنقترحو احنا السيد الوزير، كنطلقو من 
أنه هاد العمليات ال ديال جمع التبرعات من العموم، ال عمليات توزيع 
املساعدات ألغراض خيرية كيمكن تلجأ ليها جمعيات مختلفة من حيث 
ال�ضي عندها  هاد  اللي  كبرى  كاين جمعيات  ديالها،  اإلمكانيات  زعما 
يعني عادي وبسيط وعندها املوارد اللوجستيكية وعندها كل�ضي، كاين 
بعض الجمعيات يعني الصغرى واملتوسطة ما عندهاش موارد بشرية 
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متفرغة أو مؤهلة اللي كيمكن تقوم ليها يعني بكافة األشغال التحضيرية 
النفقات؛ ديال  ملثل هذه األعمال، األمر كيتطلب واحد العدد ديال 
اإلتصال، ديال الطبع، ديال التنقل، ديال النقل ديال، ديال، ديال، 
إلى آخره... احنا كنقولو بأنه هاد يعني هاد النوع من األموال التي يتم 
جمعها من التبرعات من العموم كيمكن طبعا يكون األصل ما�ضي هو 
أنها توجه إلى النفقات ديال التسيير ديال الجمعيات احنا متافقين، 
ولكن ما يمكنش ما نعطيوش الحق ديال الجمعية أنها تستعمل جزء 
من هداك الذي جمعته في تغطية يعني املصاريف املتعلقة باألنشطة 
ديالها فهاد املجال. إذن بين هذين، احنا كنقولو بأنه نبقي على اإلمكانية 
ولكن نديرو لها واحد السقف، احنا اقترحنا %10، إذا كانت كتجيكم 
%10 بزاف نقتارحو %6 ولكن املبدأ نخليوه، وإال راه غادي نحكمو على 
أنه بعض الجمعيات املتوسطة والصغرى اللي كان ممكن تقوم بأعمال 
فهاد املجال ويعني تقوم بواحد الخدمة غنحكمو عليها بأنه ما بقاش 

تقرب لهاد ال�ضي ألن ما عندهاش اإلمكانيات؛

التعديل اآلخر بناء عليه إنسجاما مع هاد التعديل األول، كنقترحو 
الحذف ديال الفقرة األخيرة من هذه املادة ألنه إذا تبنينا هاد املقترح 
األول كتولي هاديك الفقرة ديك الساعة ما عندها حتى �ضي معنى، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا، رأي الحكومة.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

.. تقول، غير أنه يمكن بصفة استثنائية تخصيص جزء من التبرعات 
املذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات أو لتوزيع 
التبرعات  من  الجزء  واحد  بأنه  كيسمح  القانون  يعني  املساعدات، 
يستعمل كمصاريف لهاد العملية، لكن مرة أخرى كنقولو بأنه تمويل 
الجمعيات ما خصوش يجي من هنا، وهاد ال�ضي كنظن يعني ما�ضي 10% 
لبو %30 من ال�ضي اللي تجتمع باش 

ّ
حتى %30 وإذا كان املساعدات كيط

توزعو هاد املساعدات ياخذوها، احنا تنقولو التكاليف ديال العملية 
 %15 كتم�ضي 

ّ
راه تقعد في الحساب، لكن ما يمكنش نديرو بأن %10 وال

ي مداخيل للجمعيات، هذا هي اللي ما 
ّ
لتمويل الجمعيات يعني غيول

قبلينهاش احنا وهاد ال�ضي اللي بغيتو انتما.

 وسيدا ورئيس:

إذن التعديلين مرفوضين، الكلمة ألحد معار�ضي التعديلين، حتى 
واحد، مؤيد؟ ال�ضي عبد الصمد.

إذن أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

التعديالت  تسحب  خصك  تصوت  بغيتي  إيال  إيوا  املعارضون؟.. 
ياك، إذن امتناع.

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

بشأنها  ورد   7 املادة  معانا،  باغي تصوت  اللي  هي  واقيال   7 املادة 
تعديالن عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل 15 و16، 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

وهللا ما كرهت نصّوت معاك السيد الرئيس، بالنسبة للمادة 7 
م 

ّ
السيد الوزير، الفكرة ديالها األساسية هو أنه هاد القانون جاء كيتكل

تخضع  العموم  من  التبرعات  جمع  ديال  العمليات  جميع  أنه  على 
لنظام الترخيص، دون تمييز فيما بين هذه العمليات من حيث حجمها 
والتقديرات ديال األموال التي يمكن جمعها. احنا كنقولو بأنه هاذ األمر 
هذا شوية صعيب أنه نجمعو اللي غيجمع 50.000 درهم بحال اللي 
غيجمع 5 ديال املليون ديال الدرهم، و50 مليون ديال الدرهم، بحال 
بحال كيخضعو لنفس الشروط، نفس النظام، نفس املسطرة، احنا 
، كنقترحو بأنه على األقل يكون واحد التمييز واملعيار فيه هو 

ّ
كنقولو ال

يعني القدر املحتمل جمعه اللي كتصّرح به الجمعية طبعا أو الجهة 
املنظمة شحال كتستهدف باش تجمع؟ احنا كنقترحو بأنه تكون عندنا 
واحد العتبة ديال مليون ديال الدرهم، بالنسبة للجهات اللي كتبغي 
تنظم واحد العملية ديال جمع التبرعات أقل من مليون ديال الدرهم، 
هاد القضية تخضع لنظام التصريح، فيه التصريح لإلدارة وكتقولو بأنه 
كنبغيو نجمعو هاد القدر املالي كذا، كذا إلى آخره... فوق من مليون ديال 

الدرهم تخضع لنظام الترخيص، إذن هذا هو التعديل األول؛

حتى  احنا  دابا  حيث  اإلضافة  واحد  كنقترحو  الثاني:  التعديل 
إيال بقينا على هاد املقت�ضى كيفما جاء به النص، كيجي واحد الجهة 
منظمة باغية تنظم واحد العملية لجمع التبرعات، كتجي عند اإلدارة 
 امللف ديالها، دايرين واحد األجل ديال 30 يوم احنا غنجيو ليه، 

ّ
كتحط
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غنفترضو بأنه غيبقى 30 يوم، ما كنعطيوش لهاد الجمعية حتى الحق 
باش تاخذ واحد الوصل، الذي يؤكد بأنها فعال راه قدمت هداك الطلب 
ا بغينا نتأكدو واش قدمت الطلب ديالها أقل من 30 يوم 

ّ
ديالها، واخ

باش غنعرفوه؟ باش غنعرفو في حالة الخالف ما بين الجمعية وما بين 
اإلدارة؟ ما عندهاش وصل يفيد بأنه راه حطات الطلب ديالها في واحد 
النهار، عالش اللي ما نعطيوهاش هاد الوصل؟ الحاجة الثالثة هو أنه 

نفترضو بأنه هاد اإلدارة دازت هاديك 30 يوم اللي كان تيخصها تعطي 

الجواب ديالها وما اعطاتش، آش غنعتبرو هذا؟ القانون ديال تبسيط 

املساطر كيعتبر السكوت ديال اإلدارة بمثابة ترخيص ضمني، احنا بغينا 

نّصو عليه هنا، هذا التعديل املوالي؛

بأنه  كنجعلو  أنه  هو  اإلشكالية  واحد  كاين  هنا  اآلخر،  التعديل 

أي عملية ديال جمع التبرعات كيخص املكتب أو الجهاز املسير ديال 

الجمعية كلو يكون مسؤول، هاد األمر الجمعيات احنا اوالد املدرسة 
كيكون  واحد  املرات  بعض  كتأسس  الجمعية  واحد  راه  الجمعوية، 
مسافر، واحد كيكونen déplacement، واحد كيكون مريض، واحد، 

احنا كنقترحو في عوض وكان ديك الساعة كتولي املسؤولية مشتتة غير 

محددة، احنا كنقترحو قياسا في املجال ديال الحريات العامة على تنظيم 

التجمهرات، اللي كينص على أنه باش نديرو واحد التجمهر اللي يمكن 

فيه احتكاكات أقوى وأخطر ربما مع السلطات ومع إلى آخره، كنقيدوها 

بأن يكون الطلب أو التصريح ممهورا بتوقيعات 3 ديال الناس، احنا 

كنقترحو عليكم قياسا عليه يكون هاد الطلب ديال تنظيم هاد العملية 

ديال جمع التبرعات يكون كيحمل التوقيعات ديال 3 دالناس من الجهاز 

املسير ديال هديك الجمعية، donc هذا هوالتعديل آلخر.

 وسيدا ورئيس:

صافي عندك 2 .

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

املادة 7.

 وسيدا ورئيس:

املادة 7.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

املادة 7 كاين التعديل 16 كنقترحو التخفيض ديال داك األجل من 
30 يوم ل15 يوم.

 وسيدا ورئيس:

ولكن أشنو راه قدمتي...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

16، التعديل 16، رقم 16.. غير باش نسهل عليك السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

15، 16 شكرا.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة، السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

فيما يخص القانون املتعلق بتبسيط املساطر، ألن كنداكرو دابا 
كنهضرو على القانون، كندوزوا للطريقة العملية اللي غيتم بها الترخيص 
لعملية جمع التبرعات وتوزيع املساعدات، حيت تنهضرو على الترخيص 
وال التصريح، اليوم الطريقة العملية ديال هاد التراخيص راه ما زال 
ما خرجهاش راه غتخرج وغتبان، راه الترخيص أشنو الفرق بين واحد 
فين ما درتي يعني le cursus الفرق بين اللي أقل منو ب10 دراهم وال 
أكثر منو ب10 دراهم أشنو الفرق بيناتهم باش يدار هاد التفريق بين 
الجمع ديال التبرعات؟ راه مكاينش، ونفس العمل اللي غيّدار لواحد 
اللي غيجمع مليون درهم واللي غيجمع 50.000 درهم راه نفس العمل، 
لهذا ما عندناش الش نفرقو بين العملية ديال نديرو un cursus واش 

هنا وال ما�ضي هنا، هادي األولى؛

ثانيا: دخلنا في الطريقة كيفاش غيكون عندو الوصل وكيفاش؟ 
هادي طريقة عملية اللي غتجي واللي غتنظم، وهنا دخلنا في القانون 
القانون  فهاد  ما�ضي  املساطر  تبسيط  قانون  املساطر،  تبسيط  ديال 

تبسيط  قانون  راه  تراخيص،  كتطلب  اللي  القوانين  جميع  في  فقط 
املساطر هو اللي كيحددها، كاين واحد املبدأ بأنه التراخيص وألي طرق 

من الطرق كيخضع وفين اللي خصو سكوت اإلدارة هو ترخيص ضمني 

إلى آخره، هذا هو قانون تبسيط املساطر هو اللي كيوضحها، وهادي 

قلتها لكم في يعني في اللجنة بأن هادي غدخل في مجموع ديال سكوت 

اإلدارة هو ترخيص ضمني، وقلتها لكم في سميتو وباقي كنقول نعاودها 

دابا يعني فهاد الباب هذا اإلدارة تتلتزم بأنه حين يتحط الترخيص وإيال 

مكانش جواب في خالل 30 يوم راه هو تيتعتبر ترخيص ضمني، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

إذن التعديلين مرفوضين السيد الوزير، إذن أحد معار�ضي هذين 

التعديلين؟ ال أحد، مؤيدي التعديلين؟ تفضل.
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 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ما غنعاودش داك�ضي اللي قلتو ولكن نضيف غير واحد الفكرة، هو 
أنه احنا كنعتبرو بأنه في لحظة أساسية بالنسبة للحياة ديال الجمعية 
اللي هي اللحظة ديال التأسيس، ديال امليالد، تخضع للتصريح وهذا 
نشاط فرعي يعني أقل خطورة بالنسبة إلينا من امليالد ديال الجمعية، 
للعمليات  بالنسبة  ولكن  التصريح،  يكون  باإلطالق  فمكنقولوش 
الصغرى عالش غادي نديرو هاد التعقيدات ديال الترخيص، وشكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكر ا وسيدا ونائب،

إذن أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت: نفس العدد:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

االمتناع: 6.

املادة 8 ورد بشأنها تعديل واحد عن املجموعة النيابية، التعديل 
رقم 17، تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ديال  املفهوم  بخصوص  به  تقدمنا  اللي  التعديل  مع  انسجاما 
طبقا  ومسايرة  العمل  به  الجاري  للتشريع  طبقا  مؤسسة  جمعيات 
السابقين أن  التعديلين  ألنظمتها األساسية، كنعاودو كنقترحو نفس 
يكون مصرح بتأسيسها طبق التشريعات الجاري بها العمل في مجال 
تأسيس الجمعيات ملدة ال تقل عن 6 أشهر، وأن يكون جهازها املسير 
غير منتهى الصالحيات عند حلول املوعد املحدد للقيام بتوجيه الدعوة 

إلى العموم من أجل التبرع، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

لهذا  معارض  مرفوض،  التعديل  إذن   ، للحكومة  الكلمة  شكرا، 
التعديل؟ مؤيد؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: ال�ضي عبد 
الصمد:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

النيابية  املجموعة  عن  واحد  تعديل  كذلك  بشأنها  ورد   9 املادة 
للعدالة والتنمية، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل، تعديل رقم 

.18

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكرا، هذا التعديل على كل حال إنسجاما مع التعديالت السابقة، 

التمييز ما بين التصريح وطلب الترخيص، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

أحد،  ال  التعديل؟  معار�ضي  أحد  مرفوض،  إذن  الحكومة؟  رأي 

مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

املادة 10 ورد بشأنها كذلك تعديل واحد عن املجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية، تفضل السيد النائب لتقديم للتعديل.



ذ999 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1502–222ذو الحجة14432  )222يوليوز20222( 

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكرا السيد الرئيس،

 وسيدا ورئيس:

رقم 19، التعديل رقم 19.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

التعديل رقم 19، نعم، عن املادة رقم 10، هاد املادة 10 اللي حددت 

واحد القائمة ديال الوثائق التي ينبغي على الجهات املنظمة أن تدلي بها 

من أجل، يعني، دعوة العموم إلى التبرع لجمع التبرعات، احنا كنعتبرو 

بأنه هاديك، يعني، هاديك القائمة املطولة ديال الوثائق ال داعي لها، 

ألنه أوال هداك ال�ضي غادي فيه واحد النوع من التعقيدات بالنسبة 

للجمعيات خاصة منها الجمعيات الصغرى واملتوسطة؛

ثانيا: ألنه هادي وثائق، دابا القانون ها أنتما صوتوا على أنه غتكون 

الجمعية مؤسسة بصفة قانونية، معناتها الوثائق التأسيسية ديالها 
راه كاينة عند اإلدارة، مكاينش داعي عالش غنعاودو في كل مرة، تجيب 
عاوتاني واحد القائمة ديال القانون األسا�ضي وديال نسخة من وصول 

إيداع التصريح و، و، و إلى آخره... والالئحة ديال األعضاء الجهاز املسير 
األخرى  الحاجة  التأسيس جديد.  بمثابة واحد  اللي  بحال  آخره،  إلى 

السيد الوزير، هو أنه هاد القانون والقانون ديال تبسيط املساطر 
يتحدث على أنه املرتفق ينبغي إعفاؤه من اإلدالء بالوثائق التي تكون 

في حوزة اإلدارة، هاد ال�ضي كلو كاين عند اإلدارة، كلو كاين عندها، 

والتعديل اآلخر هو...

 وسيدا ورئيس:

عندك غير تعديل واحد هنا 19.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ال دائما، حيث فيه هو تعديل واحد ولكن كاين فيه بنود...

 وسيدا ورئيس:

مادة وحدة أخرى؟

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

في الصفحة املوالية كاين، كاين...

 وسيدا ورئيس:

ال، عندك، أنا اللي عندي هنا عندك تعديل رقم 19 في املادة 10...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

إّيه، كنطالب بإلغاء واحد العدد ديال الوثائق، ولكن في االخر، 
»عند  عبارة،  واحد  نزولو  باش  كنقترحو  كنطالب،  األخير،  البند  في 

اإلقتضاء«...

 وسيدا ورئيس:

في نفس التعديل؟

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

نفس، نفس التعديل،

 وسيدا ورئيس:

نفس التعديل...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

نعم، أنا باقي في نفس التعديل، غير البند األخير، كنقترحو باش 
تزول هاديك »عند اإلقتضاء«، ولكن تولي، يعني systèmatique تولي 
شاملة لكل �ضي باش ما يكونش واحد النوع من التمييز، حيت شكون 
اللي غادي يحدد هاديك عند االقتضاء؟ هنا كل ما كان األمور مضبوطة 
وواضحة، كل ما كان مزيان. ثم في األخير كنحصرو هاديك الوثائق على 
الحالة إذا كان املبلغ املصرح بجمعه من العموم يفوق مليون درهم، 

شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ إذن رفض التعديل، أحد معار�ضي التعديل، ال أحد، 
مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املوافقون؟ 
هادي ما فيهاش تعدييالت؟ املادة 11، ما فيهاش تعديالت، آه اإلجماع؟ 

آه امتناع:
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املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

املادة 13 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
التعديل رقم 20، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

غير فهاد املادة 13 احنا كنقترحو بأنه إذا كان واحد التأخر في العملية 
ديال جمع التبرعات ألسباب قد تكون طارئة، أنه احنا بالنسبة إلينا 
املشروع األصلي كيتكلم على نظام ديال الترخيص، هذا في عملية ديال 
استكمال واحد العملية بدات، تيمكن يبقاو لها غير �ضي حاجة بسيطة، 
احنا كنقترحو بأنه بدال من الترخيص يعني أن يكون التصريح وأن يتم 

من قبل 3 أعضاء من الجهاز املسّير للجمعية، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

ألحد  الكلمة  أعرض،  إذن  مرفوض،  التعديل  الحكومة؟  رأي 
معار�ضي التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

املادة 14 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
التعديل رقم 21، الكلمة للسيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنقترحو يعني حذف هذه املادة ألنه التشريعات الجاري بها 
العمل راها جاري بها العمل راها كاينة، ال يحتاج إعمالها إلى التنصيص 
عليها هنا واإلحالة عليها، وثم يعني احنا كنعتبرو بأنه أيضا على كل حال 
هذا هو الغرض أنه املادة 14 ما بقاش عندها �ضي داعي بالنسبة إلينا، 

شكرا.

 وسيدا ورئيسا:

رأي الحكومة؟ التعديل مرفوض، إذن الكلمة ألحد معار�ضي هذا 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

.
ّ
كاين املادة 16 و17 و18 و19 نفس عملية التصويت؟ ال

إذن أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

املادة 20 ورد بشأنها تعديل واحد عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية التعديل رقم 22، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

 وسيدا ورئيس،

دائما القضية املبدأ ديال الترخيص والتصريح احنا نقترح استبدال 
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كما   7 املادة  ديال  املقتضيات  بمراعاة  بالتصريح،  بيعني  الترخيص 
اقترحنا تعديلها، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ إذن التعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي هذا 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 22 ورد بشأنها تعديل واحد عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية التعديل رقم 23، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

التعديل ديالنا رقم 22 فيه 2 داألفكار:

-الفكرة األولى ديال حذف يعني واحد الفقرة اللي كتنص على »أنه 
يحق لكل متبرع اإلطالع لدى الجهة املرخص لها بجمع التبرعات على 
حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم، والتأكد من إنفاقها في 
األغراض املخصصة لها«، احنا كنعتقدو بأنه هذا شخص تبرع ضمن 
قائمة من املتبرعين، غنوليو كنعطيوه الحق باش يدخل مع الجمعية 
في جميع التفاصيل املتعلقة بالعملية برمتها، لو كان األمر يقتصر على 
أنه نشوفو املبلغ اللي تبرع به فاين نفقناه ما زال نقبلو، أما هو غيتبرع 
بواحد الجزء، نفترضو بأنه كل�ضي هاد املتبرعين هاد اآلحاد، هاد األفراد 
كل واحد فيهم بغا يطالب بنفس الحق، هاديك الجمعية ما بقاش غادي 

تشتغل ما باقا غدير والو؛

الحق  من  واملواطنين  املواطنات  تمكين  إطار  في  الثانية  -الحاجة 
واحد  بنشر  تلتزم سنويا  اإلدارة  بأنه  كنقولو  للمعلومة،  الوصول  في 
التقرير فيه القائمة، فيه الحصيلة ديال كل العمليات اللي تم التنظيم 
ديالها خالل السنة املنصرمة، وبالحصيلة ديالها باألوجه ديالها يعني 

بالتفاصيل املتعلقة بها، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة، تفضل السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

نتافقو على واحد القضية بعدا أنه بما أن كيتم جمع التبرعات 
من العموم، فاألموال املتحصل عليها هي أموال عمومية، يعني هادي 
متفقين عليها. حين تنطلبو بأنه أي واحد تبرع عندو الحق في املعلومة، راه 
ما قولتش غيدخل يتحاسب مع الجمعية، لكن هاد الجمعية حين دارت 
التقييم، هاد  التبرعات وتوزيع املساعدات، دارت  عملية ديال جمع 
التقييم كل واحد اللي اعطى تبرع من حقو أنه يطالع عليه هذا هو املعنى 
ديالها، ما�ضي املعنى أنه يدخل معاهم باش يتحاسب مع الجمعيات، 
أنه أي واحد تبرع بما أنهم أموال عامة وال من حقو أنه يعرف فلوسو 
فاين مشاو، يعني الجمعية ملزمة أنها ّدير تقريرعلى كيف دازت العملية 
ديال جمع التبرعات، وتقرير كيف دازت عملية توزيع املساعدات، هاد 
التقرير من حق أي واحد اللي ساهم في التبرع أنه يطالع عليه، راه ما فيها 

حتى �ضي عيب.

 وسيدا ورئيس:

إذن التعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، 
مؤيدي التعديل، تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

زعما احنا كنتفهمو يعني وجهة نظركم، ولكن العبارة اللي كاينة 
هنا راه ما�ضي اإلطالع على التقرير، راه كيتكلم على التأكد من إنفاقها، 
وكيتكلم على الحصيلة ديال العمليات كلها. على كل حال، وسيما أنه راه 
الجمعية راه فعال كانت من بعد في املواد األخرى راه كتدير واحد التقرير 
وكتصيفطو لإلدارة، هداك راه ما�ضي مشكل كاع هي الجمعية من تلقاء 
نفسها كيمكن لها تعممو على جميع الناس اللي تبرعو، ولكن باش يولي 
واحد تبرع بواحد الشوية يطالع على كل�ضي ويتأكد من اإلنفاق، هاد 
ال�ضي راه غادي يخلق واحد العنت بالنسبة للعمل ديال الجمعية السيد 

الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكر ا وسيدا ونائب،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، إذن:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 23 ورد بشأنها تعديل واحد عن املجموعة النيابية للعدالة 
السيد  تفضل  التعديل،  لتقديم  النائب  للسيد  الكلمة  والتنمية، 

النائب، التعديل 24.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

التعديل 24.

شكر ا وسيدا ورئيس،

هنا غير في إطار اإلحترام ديال القوانين الجاري بها العمل ال سيما 
لعمليات ديال  بالنسبة  أنه  اللي كتنص على  املالية،  املحاكم  مدونة 
إلتماس اإلحسان العمومي، الجهات املنظمة كتلتزم بإيداع تقرير عند 
املجلس األعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوم، احنا هنا كون جينا 
فهاد القانون كنقولو 30 يوم، احنا كنقولو غير ديرو املالءمة مع القانون 
ديال املدونة املتعلق بمدونة املحاكم املالية. هذا من جهة املالءمة؛ 
من جهة ثانية 30 يوم راه قليلة بزاف سيما أنه عندنا الجمعيات ما 
عندهاش أطر متفرغة، ما عندهاش موارد بشرية مؤهلة، واإلشكال 
هو أنه في حالة اإلخالل ديالها بهاد اآلجال كنعرضوها للعقوبات. لذلك 
السيد الوزير، أنا كنظن بأنه إيال قدرنا نخليو هاد اآلجال أقصاه ما�ضي 
الزم حتى دوز 90 يوم، ما يفوتش 90 يوم يمكن توجدو في 15 يوم، 
توجدو في شهر، في شهر ونص ولكن شهر راه يعني فيه واحد النوع من 

التضييق، وشكرا.

 وسيدا ورئيس:

ياك؟  النائب  السيد  التعديل  قدمتي  التعديل،  هذا  أعرض  إذن 
السيد الوزير رأي الحكومة؟ أيضا الرفض، أحد معار�ضي هذا التعديل، 

ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 24 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
التعديل رقم 25، الكلمة تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد التعديل 25 عندنا فيه 2 داملقترحات:

-املقترح األول باش نحذفو »تقرير مرفق بجميع الوثائق واملعلومات 
التي تثبت إلى آخره...«، تخصيص مجموع األموال احنا كنطالبو باش 
لإلدارة  الجمعية  كتعطيه  ال�ضي  هاد  اللي  بحال  الوثائق  جميع  يعني 
وكتعطيه عند الضرورة يعني هذا للمحاكم للمجلس األعلى للحسابات 

إذن ال داعي أنه..؛

-الحاجة الثانية، هو أنه إنسجاما مع التعديل السابق كنقترحو 

ديك 30 يوم في عوض 30 يوم تولي مدة ديال 90 يوم، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

الحكومة السيد الوزير، إذن التعديل مرفوض، أحد املعارضين؟ ال 

أحد، أحد املؤيدين؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

معارض؟ آه اسمح لي،

إذن:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 25 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 

التعديل رقم 26، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.
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 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هادي مادة أساسية أيضا، عندنا واحد الجمعية دعت إلى جمع 
بجمعه  قامت  ما  ديال  باإلنفاق  وقامت  العموم،  عند  من  التبرعات 
لتوزيع املساعدات، وبقات ليها �ضي بركة، إما فلوس إما يعني مواد سلع 
عينية، هاد القانون هاد املادة 25 كتلزمها باش تحول داك�ضي اللي بقى 
عندها لعند جهة وحدة أخرى، احنا كنعتبرو بأن هذا واحد النوع من 
الحيف، هاديك الجمعية إذا بقى عندها هداك الفائض تصرح به تبلغ 
اإلدارة بأنه راه هاد العمل قمنا بها وهاد الفائض بقى، احنا كنقترحو 
باش يبقى هاد الفائض، وكنشترطو بأن ال يصرف إال في أحد األوجه 

املنصوص عليها في املادة 2 من هذا القانون؛

والحاجة الثالثة أننا كنقترحو باش أنها يعني تقوم باإلخبار ديال 
مصالح وزارة املالية، وكذا أيضا اإلدارة اللي معنية باستعمال هذاك 
هو  عندنا؟ شنو  اللي  التخوف  هو  اشنو  رابعة  ناحية  ومن  الفائض 
املساعدات  ووزعات  العملية  واحد  دارت  جمعية  هادي  التخوف؟ 
ألغراض خيرية وإحسانية كيفما هذا، كنخافو لتعود تستعملهم في �ضي 
حاجة أخرى، اشنو هي الضمانة اللي عندنا بأنه هاديك الجهة اللي بغينا 
نحولو لها غتقررها اإلدارة بأنها غتستعملها في غير هذه األوجه ونصو 
عليها فهاد القانون، لكن احنا كنقترحو باش هاد الجمعية هي اللي بدالت 
املجهود نحتفض لها بمجهودها ونقيدو الحق ديال التصرف ديالها في 

الحدود التي أشرت إليها، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة، السيد الوزير.

 وسيداعبدا و  فياوفتيت،ال2يرا ود خلي2:

التخوف ديالك ال�ضي حيكر نرجعو ليك أنا غنسولك عليه، هاد 
الجمعية اللي غادي تجمع التبرعات عارفها آش كّدير؟ وعارفها شحال 
يعني  عشواء  خبط  هكاك  مكاديرش  راه  غتجمعو؟  والش  غتجمع؟ 
كتجمع عاد تشوف أش غّدير، يعني كتكون عارفا آش غّدير من األول، 
ليها حتى حاجة  مكيشيط  راه  األول  من  غّدير  آش  عارفة  كانت  إيال 
مغاديش يشيط، هذا هو املبدأ األسا�ضي. اآلن وإيال دارت هاد ال�ضي 
وشاطت ليها �ضي حاجة املبدأ شنو هو؟ اللي كيشيط كيم�ضي للخيرية 
إيال كان مواد اسميتو وال ديك الفلوس كيمشيو لواحد الجمعية اللي 
هي معروفة كدير يعني هي كمالت الخدمة ديالها، مبدئيا هي كمالت 
الخدمة ديالها بما أنها شاطو لها الفلوس وال شاطو لها املواد، ما يمكنش 
نزيدو ليها مرة أخرى ألن كون كانت غنزيدو لها غّديرها هي ما غنبقاوش 
احنا ما غنقولو ليهاش زيدي، واش تفاهمنا؟ يعني حيث كيشيطلها يعني 
كملت الخدمة، ما بقاش ملن غتدير داك ال�ضي اللي جمعت من أجلو 
التبرعات، شنو غنقولو خبعو حتى تديرها مرة أخرى، يعني كاين واحد 

النوع ديال عدم الفعل وال عدم التفاهم بيناتنا، حينت كنتكلمو بأن من 
بعد جاب التبرعات وتوزيع املساعدات شاطو، يعني راه كملت الخدمة 
ديالها وبقاو لها، هادو خصهم يمشيو لواحد املوضع آخر، ومبدئيا ما 
خصهمش منين يشيطو لها الفلوس وال يشيطو لها املواد، ألن حينت 

كتدير عملية تكون محسوبة من النهار األول، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

إذن التعديل مرفوض، السيد الوزير. أحد مقدمي، عفوا، الكلمة 
ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 26 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية العدالة والتنمية، 
التعديل رقم 27، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

يعني، قياسا على األحكام ديال الدستور اللي كيجعل أن توقيف 
األنشطة تاع الجمعيات ينبغي أن يبّت فيه القضاء، احنا هنا كنقولو 
كنعطيو لإلدارة هي اللي كترخص كنعطيوها الحق باش تمنع، باش تأمر 
اإلدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحاالت التالية، 
احنا كنقترحو بأنه أن يبّت القضاء االستعجالي في طلبات إيقاف عملية 
جمع التبرعات من العموم في غضون 48 ساعة بناء على طلب معلل 
تتقدم به اإلدارة في الحاالت التالية. فهاديك الحاالت، فهاديك الحاالت 
على حسب البنود، كنقترحو الحذف ديال البند الثاني اللي فيه واحد 
العبارة عاوتاني، يعني، فيها واحد السلطة تقديرية كبيرة، عدم احترام 
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بدعوة العموم من أجل التبرع 
 systématiquement ،وجمع التبرعات، إيال كاينة إخالالت راه واضحة
في الباب ديال العقوبات راه منصوص عليها، والحاجة األخرى هي أنه 
من  أشخاص  بتوقيعات  ممهورة  الطلبات  يكون  باش  طلبنا  حينت 
االعتباري  الشخص  ديال  الحل  فإذن  للجمعيات،  املسيرة  األجهزة 
ما عندو الش يبقى هنا، بطبيعة الحال، ويكون مكان محله أنه يكون 
لصدور حكم مقرر قضائي مكتسب لقوة ال�ضيء املق�ضي به على أحد 
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األعضاء املوقعين على التصريح أو طلب الترخيص، حسب الحالة، مع 
الحذف ديال هداك الحديث على الجهاز املسير للجمعية املنظمة لجمع 
عمليات التبرعات، باش يبقى مسؤولية شخصية ما�ضي مؤسساتية، 

شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ إذن السيد الوزير، رأي، التعديل مرفوض، الكلمة 
ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 27 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
التعديل رقم 28، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

باختصار السيد الرئيس، ندعو إلى حذف هاد املادة، انسجاما مع 
التعديل السابق، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ إذن تعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ 
ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 28 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 

التعديل رقم 29، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هاد املادة كتكلم على إمكانية إعادة تخصيص ما تم تنفيذه من 
أشغال أو مشاريع تم تمويلها من حصيلة التبرعات ألغراض أخرى التي 
غير تلك التي تم من أجلها جمع التبرعات أو تفويتها أو معاوضته إال بعد، 
النص كيتكلم على ترخيص مسبق بذلك تسلمه اإلدارة، احنا كنقولو 

بأنه هذا يكفي فيه إيداع تصريح بذلك، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة؟ إذن تعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ 
ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديل  بشأنها  ورد   29 املادة 
والتنمية، التعديل رقم 30، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل، 

املادة 29 التعديل رقم 30.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

احنا بالنسبة لهاد التعديل ألنه جا كيتكلم على بصفة عامة على 
الجمعيات وعلى األشخاص الذاتيين في الحاالت املنصوص عليها، احنا 
كنقترحو اإلبقاء على املضمون ديال هاد املادة وأن يقتصر فقط على 
األشخاص الذاتيين باعتبار أنه بالنسبة للجمعيات راه يعني القواعد 
ديال املراقبة ديال النشاط ديال األعمال اللي تتقوم بها سواء بمقت�ضى 
هذا القانون أو بقوانين أخرى راه مكفولة وتتم بطريقة مستمرة، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

معار�ضي  ألحد  الكلمة  مرفوض،  التعديل  إذن  الحكومة؟  رأي 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:
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املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛ ال�ضي عبد الصمد السيد النائب ...

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديل  بشأنها  ورد   30 املادة 
والتنمية، التعديل رقم 31 الكلمة للسيد النائب لتقديم التعديل 31 في 

املادة 30، نعم، ال كاين عندك حذف وعندك...

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

هو هذا اللي دوزت دابا راه كاين غي �ضي خطأ مادي السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

يااله تفضل، قول أشنو.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

هذا اقترحتو ودوزناه هذا 31.

 وسيدا ورئيس:

ال واملادة 30؟ املادة 30 باقي يااله وصلنا ليها هو اللي فيها التعديل 31.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

عفوا، احنا بالنسبة للمادة 30 السيد الرئيس، كنقتارحو إضافة 

فقرة جديدة لكي تصبح هي الفقرة األول فهاد املادة، وتنص على ما 

يلي: »تنطبق مقتضيات هذا القانون على املساعدات املتأتية من جمع 

التبرعات من العموم«، وكنقترحو في نفس الوقت حذف هاديك العبارة 

»تحدد بنص تنظيمي مسطرة التصريح بتوزيع املساعدات والوثائق 

واملعلومات الواجب اإلدالء بها« ألنه بالنسبة لنا املقتضيات الوادرة في 

هذا القانون كافية، ما نحتاجوش ما زال �ضي نص تنظيمي، وكنقتارحو 

الحذف ديال الفقرة األخيرة من املادة 30 على أن تعوض بما يلي: »يتم 

التصريح بتوزيع املساعدات وفق نموذج تحدده اإلدارة، يرفق التصريح 

املشار إليه بالئحة املواد املراد توزيعها، واملجال الجغرافي للمستفيدين، 

كما يتضمن التصريح أسماء املشرفين عن عملية التوزيع« وهاد ال�ضي 

كافي مكاين الش نزيدو انتظرو واحد النص تنظيمي اللي ما عرفناش 

اشنو اإلضافات اللي غادي يمكن يضيف، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة، السيد الوزير إذن التعديل مرفوض. الكلمة ألحد 
معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 31 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
التعديل رقم 32، الكلمة لكم السيد النائب لتقديم التعديل. املادة 31 

التعديل 32، »يمكن لعامل العمالة أو اإلقليم املعني...«.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنقترحو يعني حذف هديك العبارة: »كلما تبين له أن العملية 
املذكورة قد تمس بالنظام العام« ألن هذا املفهوم بالنسبة لنا غير 
ديال  العدد  واحد  تحدده  العام  النظام  ديال  واملفهوم  منضبط، 
النصوص التنظيمية املعمول بها الجاري بها العمل، فال داعي لتضمينها 

أيضا حتى فهاد القانون املتعلق بواحدة من أوجه نشاط الجمعيات.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة السيد الوزير، إذن التعديل مرفوض، الكلمة ألحد 
معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 33 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
وتحمل نفس الرقم 33 التعديل، الكلمة لكم السيد النائب لتقديم 

التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنقترحو الحذف ديال هاد املادة، ألنه كنعتقدو بأنه التقرير 
املنصوص عليه في املادة 34 كافي يفي بالغرض، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

الكلمة للحكومة رأي السيد الوزير، إذن التعديل مرفوض، الكلمة 
ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، إذن:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليه الجنة، امتناع؟ إذن:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

مادة  إضافة  يرمي  والتنمية  للعدالة  النيابية  للمجموعة  تعديل 

الكلمة لكم السيد   ،34 التعديل رقم  36 مكرر،  جديدة تحمل رقم 

النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنقترحو إضافة فقرة مادة جديدة تصبح بمثابة الفقرة 36 أو 

املادة 36 مكرر تنص على ما يلي: »ال تطبق العقوبات املنصوص عليها في 

هذا الباب إال بعد انقضاء األجل املمنوح للجهة املعنية قصد تصحيح 

ما تم تنبيهها ألجله«. الفكرة األساسية ديال التعديل ديالنا هو أنه دابا 

اآلن القانون على حسب الصيغة اللي جا بها، كاين جمعيات كتحصل 

على التراخيص إلى آخره، إلى آخره، كتنظم العملية اللي خصها تقوم 

بها، كيخصها تحترم بعض اآلجال باش تحط التقارير ديالها بعد اإلنتهاء 

من هاديك العمليات، كنجيو هنا كنجيبو واحد العدد ديال املواد اللي 

املواد، كنجيو  بإحدى هاد  تترتب عن اإلخالل  كتنص على عقوبات 

مباشرة احنا كنقترحو بأنه كنفترضو حسن النية، كنقترحو باش اإلدارة 

تقوم بتنبيه الجهة املنظمة، كتقول لها أودي راك في املوضوع الفالن 

فالني راك درتي هاد الغلط راك أخليتي باملقت�ضى الفالن، وكنعطيوها 

واحد األجل نصو عليه 10 أيام،7 أيام، نتافقو عليه مكاين مشكل. 

كتقتنع  راه  إما  دالحلول،   2 عندها  هادي  الفترة  فهاد  لها  وكنعطيو 

بالتوجيه اللي اعطاتو لها اإلدارة كتم�ضي تصحح داك�ضي وكترجع عند 

اإلدارة وتوريها، أو أنها تجادل، كيمكن لها تختلف مع اإلدارة في تقديرها، 

كتقول لها أودي ال راه املوضوع الفالن الفالني راه ها املعطيات املتعلقة 

به إلى آخره، وإذا انتهت املهلة املحددة دون أن تقوم الجمعية ال بتظلم، 

ال بتصحيح املخالفة ديك الساعة كنحكمو بأنه راه كاين سوء النية، 

ديك ساعة كندوزو لتطبيق الجزاءات املترتبة بال ما نقرا التعديل، بال 

ما نقرا املادة اللي بغينا نقترحو، ولكن الخلفية ديالها والفلسفة ديالها 

هو هاد ال�ضي، نعطيو بعداكين مهلة للناس إلثبات حسن النية، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

ألحد  الكلمة  مرفوض،  التعديل  إذن  للحكومة،  الكلمة  شكرا، 
معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 37 إذن هذا مكاينش، ال ال معارضون هذا غير إضافة مكاينش 
يعني ال يعرض على التصويت. املادة 37 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية التعديل رقم 35، الكلمة لكم السيد النائب 

لتقديم التعديل.
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 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

غير هاد التعديل كنقترحو باش تخفض هاديك العقوبة عوض تكون 
من 100.000 إلى 500.000 درهم، تولي في حدود ما بين 20 إلى 50.000 
درهم إنسجاما مع القانون املتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي 
اللي كيعتبر نفس املخالفة هذا هو الجزاء املترتب عليها، أنا أكتفي فقط 

بهاد اإلعتبار ما نقولش اعتبارات أخرى، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

شكرا الكلمة للحكومة إذن التعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي 
هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 38 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 

تعديل رقم 36 تفضل السيد النائب، نفس التصويت؟.

إذن التعديل رقم 36 أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 39 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 

التعديل رقم 37، السيد النائب شوف خود وقتك، زول هداك ال�ضي 
اللي دوزتي حيد دوك األوراق واآلخرين.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

ال هو ما.. املادة 39 ياك املادة 39؟ كنقترحو اإلضافة ديال املادة 25 
إلى البند األول، وكنقترحو الحذف ديال عدم تحويل األموال املتبقية من 
عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض ألنه كنا اقترحنا باش هداك 
ال�ضي يبقى عند الجمعية شريطة أن، إذن إنسجاما مع التعديل السابق 
ديالنا، ال الغرامة ما ناقشناش الغرامة، نعم، ال الغرامة خليناها من 
10.000 حتى ل 50.000، ضفنا فقط املادة 25 باش تكون واقترحنا 
الحذف ديال ديك العبارة ديال عدم تحويل ألنه املادة 25 كلنا اقترحنا 

باش ما يكونش التحويل.

 وسيدا ورئيس:

معار�ضي  ألحد  الكلمة  مرفوض،  التعديل  إذن  الحكومة،  رأي 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديالن  بشأنها  ورد   40 املادة 
لتقديم  النائب  السيد  تفضل  الكلمة   ،38 رقم  التعديل  والتنمية، 

التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

العقوبة خليناها كنقترحو باش تبقى هي، ولكن كنقترحو باش أنه 
يكون الترتيب ديالها على كل إخالل متعمد، وبعد تنبيه اإلدارة املعني 
باألمر كتابة دون قيامه باملتعين داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل 
بالتنبيه. إذن كان املبدأ ديال أنه نعطيو للجهة املنظمة واحد اآلجال 
باش تدارك ما يمكن تداركه، وكنقترحو باش هاديك العبارة ديال رفض 
الخضوع للمراقبة الوارد في املادة 33 الحذف ديالها انسجاما مع تعديلنا 
السابق الرامي إلى حذف هذه املادة لإلعتبارات املذكورة في حينه، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

ألحد  الكلمة  مرفوض،  التعديل  إذن  الوزير  السيد  رأي  شكرا، 
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معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديل  بشأنها  ورد   41 املادة 
والتنمية، التعديل رقم 39، الكلمة لكم السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هادي مادة في الحقيقة العبارة ديالها ما فهمناهاش مزيان، كتقول: 
»يتم الحكم باملصادرة مع مراعاة حقوق الغير َحَسِن النية« ما عرفناش، 
يتم الحكم باملصادرة عالياش؟ على من؟ فوقاش؟ في أشمن أحوال؟ ما 

فهمناش، لكن احنا كنقترحو الحذف ديالها، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

السيد الوزير، إذن التعديل مرفوض، الكلمة ألحد معار�ضي هذا 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع.

تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يرمي إلى إضافة مادة 
النائب  السيد  تفضل   ،40 التعديل  مكرر،   42 رقم  تحمل  جديدة 

لتقديم هذا التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

شكر ا وسيدا ورئيس،

احنا كنقترحو إضافة واحد املادة جديدة باش تولي هي املادة 42 
مكرر، قياسا وسيرا على النهج اللي اعتمدته الحكومة فهاد الفترات فهاد 
السنين األخيرة. عندما يتعلق األمر ينص هداك املشروع ديال القانون 
على إصدار بعض النصوص التنظيمية، كنديرو واحد األجل أق�ضى 
باش يمكن للحكومة تلتزم بإصدار كافة هاديك النصوص التنظيمية 
داخله، قياسا على نفس القضية، كنقترحو باش تكون الحكومة تلتزم 
بإصدار جميع النصوص التنظيمية ونماذج التصريح أو طلب الترخيص 
حسب الحالة املنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أقصاه 18 
شهرا من تاريخ صدور الظهير املتعلق بإصدار األمر بتنفيذه بالجريدة 

الرسمية، شكرا.

 وسيدا ورئيس:

معار�ضي  ألحد  الكلمة  مرفوض.  التعديل  إذن  الحكومة؟  رأي 
التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن لم تضف مادة جديدة.

املادة 43 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
التعديل رقم 41، تفضل السيد النائب لتقديم التعديل.

 ونائبا وسيداعبدا وصمداحيكر:

هذا التعديل السيد الرئيس، هو في الحقيقة مفاهيمي أكاديمي الناس 
ديال القانون كيفهمو بأنه السلطة التنظيمية اللي عند الحكومة، كاينة 
السلطة التنظيمية األصلية اللي كتكون مفتوحة يعني، وكاينة السلطة 
املتعلق  للقانون  رجعنا  إيال  دابا  تشريعي.  بنص  املرتبطة  التنظيمية 
بالتماس اإلحسان العمومي فيه كنوجدو بأنه كيخصو يصدرو واحد 
العدد ديال النصوص التنظيمية، مراسيم تطبيقية، كتسمى مراسيم 
تطبيقية. دابا هاد القانون، هاد النوع من املراسيم كيكون مرتبط مع 
القانون الذي نص عليها، وجودا وعدما. ما غيمكنش لناش اليوم نجيو 
في  اللي منصوص عليها  املراسيم  القانون كنقولو نحافظو على  فهاد 
القانون اللي احنا كنسخو فيه اليوم. إذا كانت نفس املضامين، كانت 
نفس املضامين الحكومة متبنياها راه يمكن لها في 24 ساعة تعاود غتغير 
غير تّدير غير املالءمة في عوض إلتماس اإلحسان العمومي دير جمع 
التبرعات من العموم وتصدرو. ولكن من الناحية القانونية الصرفة، 
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راه ما يمكنش نعتمدو واحد النص تنظيمي منصوص عليه والوجود 
ديالو واإلحداث ديالو مرتبط بواحد القانون احنا كنسخوه ال، كنسخو 
األصل وكنحافظو على الفرع، لذلك أنا كنعتقد زعما هذا هو التعديل 

ديالنا السيد الرئيس.

 وسيدا ورئيس:

رأي الحكومة السيد الوزير؟ إذن التعديل مرفوض. الكلمة ألحد 
معار�ضي التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 6؛

املعارضون: 99؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: 6؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 99؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 6.

يق�سيا 28.28ا رقما قان نا مشرلعا على  النواب  مجلس  صادق 
لت 2يعا ملساعد تا منا وعم ما جمعا وتبرعاتا عملياتا بتنظيما

ألغر ضاخيري2. شكرا لكم، جميعاارفعتا و لس2.
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