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نحضأخلاجلسلخلةألبعلخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر خ: الجمعة 29 جمادى الثانية 1437ه )8 أبريل 2016م(.

لةأئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بعد  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  ثالثة عشر  لةتوقيت: 
الزوال والدقيقة السابعة.

التشريعية  السنة  من  الثانية  الدروة  افتتاح  لألعمةل:   دولخ
الخامسة 2016-2015.

لةسيدخلةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب،خ
رئيسخلاجلسل:

بسمخهللا.

لةسيدخلملقأئ:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

بسم هللا الرحٰمن الرحيم.

﴿يـَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا وَاْسُجُدوا وَاْعُبُدوا رَبَُّكْم وَاْفَعُلوا 
ُهَو  ِفي اللَـِّه َحقَّ ِجَهاِدِه  وََجاِهُدوا   ﴾٧٧﴿ ُتفـْلُِحوَن  َلَعلَُّكْم  اْلخَْيَر 
اْجتَبـَاُكْم َوَما َجَعلَ َعلَْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة أَبِيُكْم إِْبرَاِهيَم ُهَو 
َسمَّاُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمن قَبـْلُ َوِفي َهـذَا لَِيُكوَن الرَُّسولُ َشِهيًدا َعلَْيُكْم 
َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَـّاِس فـَأَِقيُموا الصََّلَة وَآُتوا الزََّكاَة وَاْعَتِصُموا 

بِاللَـِّه ُهَو َمْوَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر ﴿٧٨﴾
صدق هللا موالنا العظيم.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب:

صدقخهللاخنوالنةخلةعظيم.

أفخ
ْ

ش
َ
ر علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ

لملْأَسلين.

لةسيدخرئيسخلاحكونل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

إنه ملن دواعي االعتزاز أن نلتقي في هذا املوعد الدستوري املخصص 
الفتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة من 
الوالية التشريعية التاسعة. وهو حدث سيا�ضي بالغ األهمية، نعي جيدا 
الدورة هي  قيمته وخصوصيته ورهاناته وأفقه خصوصا، وأن هذه 

املحطة األخيرة لهذه الوالية التشريعية التي أطرتها املراجعة الدستورية 
األخيرة، والتي مكنت من تكريس وتقوية مكانة املؤسسة البرملانية ودعم 

دورها في النظام السيا�ضي املغربي.

إن هذه الدورة التي نفتتحها اليوم، لها خصوصيات كبيرة إن على 
مستوى استكمال الورش الدستوري واملؤس�ضي، أو على صعيد الدفاع 
عن املصالح العليـــــا للوطن وفي طليعتها قضيـــــــة وحدتنا الترابية، وهو 
برنامج  تنفيذ  الجماعي الستكمال  منــــا مضاعفة جهدنا  يقتضـــــي  مـــــا 
العمل التشريعي والرقابي لهذه الوالية ومواصلة العمل الدؤوب دفاعا 
عن وطننا وترسيخا إلشعاعه ومكانته املتميزة على الصعيدين الجهوي 

والدولي.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد تميزت هذه الفترة التشريعية بإنجازات مهمة وكبيرة في مختلف 
مجاالت العمل البرملاني، سواء على مستوى املصادقة على النصوص 
التشريعية، أو مراقبة العمل الحكومي في إطار التعاون والتوازن بين 
توطيد  عن  فضال  البرملانية،  الدبلوماسية  مستوى  على  أو  السلط، 
جسور التعاون مع مختلف املؤسسات الوطنية. لكن على الرغم من 
 من األوراش املهمة التي ينبغي 

ً
هذه املنجزات ونوعيتها، فإن هناك عددا

ونظامنا  الدستور  مقتضيات  مع  انسجاما  تجسيدها  على  الحرص 
الداخلي.

والية  التشريعية  الوالية  هذه  وباعتبار  التشريعي،  املجال  ففي 
مؤسسة ورائدة كما أكد على ذلك جاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا في افتتاح الدورة األولى للبرملان للسنة التشريعية الثانية، فإن ذلك 
يقت�ضي منا تسريع وتيرة مناقشة النصوص القانونية داخل اللجان 
النيابية الدائمة. وهنا أود أن أتوجه لكافة السيدات والسادة النواب 
لحثهم على التعبئة الجماعية من أجل استكمال الدراسة والتصويت 
على ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية، وفقا ملقتضيات الفصل 

86 من الدستور.

إذ باإلضافة إلى مشروع القانون التنظيمي املتعلق بمجلس الوصاية 
مشاريع  هناك  الجلسة،  هذه  بعد  مباشرة  عليه  سنصوت  الذي 
قوانين تنظيمية تنتظر إحالتها على املجلس قصد الدراسة واملناقشة 
املؤس�ضي  البناء  بصلب  وتتعلق  مهمة  قوانين  كلها  وهي  والتصويت، 

والحقوقي للدولة وهويتها ولغتها وثقافتها الوطنية.

كما ينبغي استكمال دراسة بعض مشاريع القوانين التي تهم على 
الخصوص حقوق املرأة واألسرة والطفولة، والتي نتطلع إلى التصويت 

عليها في أقرب اآلجال.

لالنتاج  أساسيا  مكونا  تعتبر  البرملانية  التشريعية  املبادرة  وألن 
دراسة  وتيرة  تسريع  إلى  الدورة  هذه  خالل  نتطلع  فإننا  التشريعي، 
ومناقشة مقترحات القوانين، وذلك من خالل تطبيق أحكام الدستور 

ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.
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وفيما يخص املستوى املتعلق باملجال الرقابي، فإننا نتطلع أيضا 
الى مواصلة ترسيخ دور املؤسسة النيابية في مراقبة عمل الحكومة، 
خولها  التي  الرقابية  اآلليات  مختلف  استثمار  علينا  اإلطار  هذا  وفي 
واإلحساس  الديمقراطية  تسودها  أجواء  في  وتفعيلها  الدستور،  لنا 
باملسؤولية وتغليب فضيلة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، 
وذلك بهدف التفاعل مع االنشغاالت والحاجيات املجتمعية، حتى تظل 
مؤسستنا البرملانية دائما منخرطة في الدينامية الجديدة التي تعرفها 
بالدنا، والسعي املتواصل نحو تحصين مكتسباتها الوطنية، ودرء كل ما 

من شأنه أن يمس بنموذجها الديمقراطي والتنموي واإلصالحي.

الجديد  الدور  لتفعيل  كبير  طموح  يحذونا  التوجه،  هذا  وضمن 
للبرملان في تقييم السياسات العمومية، وهو ما يتطلب منا أن نعمل من 

أجل توفير كافة الشروط املوضوعية إلنجاح هذا الورش املؤس�ضي.

مكتب  تحديد  بعد  مباشرة  أنه  التذكير  أود  السياق  هذا  وفي 
املجلس خالل الدورة املنصرمة ملوضوع التنمية القروية كمحور لهذا 
التقييم، وكذا تشكيل لجنة موضوعاتية بهدف التحضير لهذه املهمة 
باملوضوع،  املتعلقة  املعطيات  كافة  وتحليل  من خالل جمع ودراسة 
وتحضير األدوات املنهجية واإلطار املفاهيمي انطالقا من املعايير الدولية 
واملمارسات الفضلى والناجحة في هذا الشأن، فإن املجلس عازم على 
أجرأة هذا الورش الكبير وتنظيم مناقشة عامة حول هذا املوضوع، 
وذلك بعد تقديم مجموعة العمل املوضوعاتية لتقريرها حول املوضوع.

وبعد  الدائمة،  النيابية  باللجان  املنوطة  املهام  يخص  فيما  أما 
حول  مهمة  تقارير  إلعداد  العمومية  املالية  مراقبة  لجنة  استكمال 
منظومة املقاصة، وإستراتيجية املغرب الرقمي 2013، فإننا سنعمل 
خالل هذه الدورة على استكمال مناقشة هذه التقارير على مستوى 
الجلسة العامة في مبادرة ننتظر منها أن تساهم في إغناء النقاش الوطني 

حول هذه املواضيع.

وال أريد أن تفوتني هذه الفرصة دون اإلشادة عاليا بالعمل املتميز 
الذي تقوم به مجموعة العمل املوضوعاتية حول املساواة واملناصفة 
دفاعا عن حقوق املرأة وتثمين التراكمات املحققة مما أهلها وبحق أن 

تكون قيمة مضافة لعمل املجلس وترسيخ إشعاعه.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

مبادرات  بعدة  املجلس  قام  البرملانية،  الدبلوماسية  مجال  في 
الثنائي  املستوى  على  والصداقة  التعاون  عالقات  تقوية  استهدفت 
وتعزيز الحضور واإلشعاع على املستوى املتعدد األطراف حيث حرص 

السيدات والسادة النواب، في كل هذه اللقاءات على الدفاع عن القضية 
تطوراتها  حول  والشروحات  البيانات  كافة  وتقديم  األولى  الوطنية 
األخيرة، وقد أف�ضى هذا املجهود إلى نتائج جد إيجابية تمثلت على سبيل 
املثال ال الحصر في مختلف اإلشارات واملواقف التضامنية التي عبرت 
عنها بعض الشخصيات واملنتديات البرملانية الدولية، ويمكن أن أشير 
في هذا السياق إلى املوقف الحازم الذي عبرت عنه البلدان األعضاء في 
منتدى برملانات أمريكا الوسطى والكاراييب ملساندة بالدنا خالل اجتماع 

هذا املنتدى املنعقد بمقر املجلس خالل األسابيع القليلة املاضية.

الدينامية  هذه  مواصلة  على  سنعمل  واإلرادة،  العزم  وبنفس 
البرملانية  املؤتمرات  في مختلف  والوازنة  الفاعلة  املشاركة  من خالل 
واللقاءات التي ستنعقد ببالدنا، خصوصا وأننا سنستضيف خالل هذه 

 من التظاهرات البرملانية الدولية.
ً
الدورة عددا

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

في إطار الحرص على االستمرار في تطوير وتأهيل املؤسسة النيابية، 
والدبلوما�ضي، شرعنا  والرقابي  التشريعي  وأدائها  فعاليتها  والرفع من 
خالل الدورة السابقة في ورش مراجعة النظام الداخلي ملجلس النواب، 
من خالل تنظيم عدد من اللقاءات واالجتماعات التشاورية مع مختلف 
الورش  لهذا  مشتركة  رؤية  بلورة  بهدف  النيابية  واملجموعة  الفرق 
اإلصالحي الذي أردناه أن يكون شامال في فلسفته وتوجهاته وعميقا في 

مضامينه ومقتضياته.

وسنقوم بدعمكم وتعاونكم على االنكباب مجددا على هذا الورش 
الواعد الستكماله بروح جماعية، الستثمار خبراتنا امليدانية وتجاربنا 
التاريخية وتراكماتنا اإليجابية من أجل صياغة نظام داخلي في مستوى 

املؤسسة النيابية، ومتطلبات املرحلة.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

يتضح لنا بجالء أن برنامج عمل غني ومتنوع ينتظرنا خالل هذه 
الدورة، ويتطلب منا جميعا كل من موقعه، انخراطا جماعيا للوفاء 
بالتزاماتنا تجاه شعبنا وذلك تجاوبا مع متطلبات املرحلة، ونموذجنا 
القيادة  تحت  معامله،  ترسيخ  إلى  جاهدين  نسعى  الذي  الديمقراطي 
الرشيدة للملك املصلح املجدد صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده.

وفقنا هللا جميعا لخدمة املصالح العليا لبالدنا، والسالم عليكم 
ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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نحضأخلاجلسلخلا ةنسلخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر خ: الجمعة 29 جمادى الثانية 1437ه )8 أبريل 2016م(.

لةأئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: أربعة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الخامسة بعد 
الزوال والدقيقة الثامنة عشر.

 دولخلألعمةل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي 
رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخنجلسخلةمولب:

لةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية، الكلمة 
التنظيمي، فليتفضل  القانون  الوزير املحترم لتقديم مشروع  للسيد 

مشكورا.

لةسيدخإدريسخلةضحةك،خلألنينخلةعةمخةلحكونل:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخلةمةئبةتخلملحترنةت،

لةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني أن ألتقي بكن وبكم أعضاء هذا املجلس املوقر، ألقدم 
أمامكم مشروع القانون التنظيمي رقم 90.15 املتعلق بمجلس الوصاية 
املبادرات  إطار  في  املشروع  هذا  يندرج  تعلمون  وكما  العرش،  على 
التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، السيما تلك املتعلقة 
بالقوانين التنظيمية، وبتطبيق أحكام الفصل 86 من الدستور التي 
أوجبت إيداع مشاريع هذه القوانين التنظيمية بالبرملان قصد املصادقة 
عليها في أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية األولى التي تلي صدور األمر 
بتنفيذ الدستور، مما يلزم الحكومة بتقديم هذه املشاريع قبل انتهاء 

الوالية التشريعية الحالية.

الكلمات  في مضامين  بما جاء  التذكير  الصدد، يشرفني  وفي هذا 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا التي ما فتئ 
يؤكد فيها ومن خاللها على ضرورة التقيد بأحكام الدستور نصا وروحا، 
حيث أكد في هذا اإلطار، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة 
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة 
إقامة  باستكمال  اإلسراع  ضرورة  على  العتيد،  البرملان  هذا  بمقر 

املؤسسات، وكذا إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

إن هذا املشروع يحدد جملة من املقتضيات التي تؤطر عمل مجلس 
الوصاية من أجل ضمان استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم، 
وفق آليات دستورية محددة في الحالة التي يكون فيها جاللة امللك غير 
بالغ لسن الرشد، وكذا في السنتين التاليتين التي تلي هذا السن من 
عمره إلى العشرين سنة، أي من الثامنة عشرة سنة إلى العشرين سنة، 
والتي يظهر فيها أن إقرار الدستور لهذه اآلليات املؤسسية املتمثلة في 
مجلس الوصاية هو بالدرجة األولى ضمان لترسيخ القواعد الدستورية 
التي تنظم املؤسسة امللكية والتي تشكل أحد ثوابت النظام الدستوري 
واالختيار  الترابية  والوحدة  اإلسالمي  الدين  جانب  إلى  املغربي، 
الديمقراطي والحفاظ على ما حققه املغرب من مكتسبات في مجال 

الحقوق والحريات.

وأستغل هذه املناسبة السعيدة لإلشادة من جهة واالعتزاز من جهة 
أخرى باإلجماع الذي عبر عنه أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان معارضة وأغلبية، بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي 
أثناء تقديمي له في اللجنة املذكورة يوم الثالثاء 22 من مارس من السنة 

الجارية.

إن هذا املشروع يتوزع إلى أربعة أبواب:

يتضمن الباب األول الذي يحمل عنوان أحكام عامة، املهام التي 
يمارسها مجلس الوصاية خالل املدة التي يكون فيها جاللة امللك غير 

بالغ لسن الرشد.

أما الباب الثاني فقد تم خالله تحديد قواعد سير مجلس الوصاية 
من خالل ضبط آليات اشتغاله وطريقة اتخاذ قراراته.

التنصيص على  تم  الثالث من املشروع، فقد  الباب  وبخصوص 
اختصاصات املجلس أثناء عمله كهيئة استشارية بجانب جاللة امللك 

أي من 18 إلى 20 سنة.

وأما الباب الرابع فقد خصص لألحكام النهائية واالنتقالية، والتي 
تنص بصفة خاصة على أن املجلس يتم حله بقوة القانون بمجرد بلوغ 

جاللة امللك سن 20 سنة من عمره.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

اسمحوا لي أن أشير في األخير إلى أن هذا املشروع قد تم إعداده 
نصا  باعتباره  منه،   44 الفصل  والسيما  الدستور،  ألحكام  تطبيقا 
تنظيميا مفسرا ومكمال للدستور، ذا طبيعة خاصة، نتمنى من العلي 
القدير أال يعرف طريقه للتنفيذ أبدا، مع دعائنا جميعا دعائنا الصالح 
والعافية  الصحة  بتمام  مرفقا  العمر،  بطول  باهلل  املنصور  لسيدنا 

ودوامهما.
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تلكم أيها السيدات والسادة أهم مضامين وأهداف مشروع هذا 
القانون التنظيمي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة مقررة لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع األستاذة فتيحة 

مقنع.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخنقمعخنقأرةخاجملخلةعدلخولةتشأيعخ
وحقوقخلإلنسةن:

سيدخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيم،خ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدخلألنينخلةعةمخةلحكونل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخولةمةئبةتخلملحترنين،

يشرفني أن أتقدم أمامكم بتقرير عن أشغال لجنة العدل والتشريع 
رقم  التنظيمي  القانون  مناقشتها ملشروع  بمناسبة  اإلنسان  وحقوق 

90.15 يتعلق بمجلس الوصاية.

هذا وقد أحيل هذا املشروع التنظيمي على لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان يوم 16 فبراير 2016 لتتم برمجة دراسته ليوم 22 
مارس 2016، حيث عقدت اللجنة اجتماعها تحت رئاسة النائب الثاني 
الطالبي  السيد  الكيحل، وحضور  القادر  عبد  السيد  اللجنة  لرئيس 

العلمي رئيس مجلس النواب.

هذا املشروع قانون يندرج في إطار املبادرات التشريعية الهادفة إلى 
تنزيل الدستور، السيما تلك املتعلقة بالقوانين التنظيمية، ويتعلق األمر 

بأحكام الفصل 86 من الدستور.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

لقد تولى السيد إدريس الضحاك األمين العام للحكومة تقديم هذا 
املشروع أمام السيدات والسادة النواب والنائبات، مبرزا أنه يتميز عن 
باقي الدساتير السابقة بكون جاللة امللك أمر أن يقدم أمام البرملان، 
علما بأنه جرت العادة في الدساتير السابقة أن تنشر النصوص املتعلقة 

بمجلس الوصاية مباشرة في الجريدة الرسمية من خالل ظهائر.

كما أبرز السيد األمين العام للحكومة أن النص جاء بمقتضيات 
حسمها الدستور من مثل سن الرشد، وإحداث املجلس باختصاصات 

العرش، وتحويله إلى هيئة استشارية ببلوغ امللك سن 18 سنة، وقبل 
املقتضيات  بعض  جانب  إلى  وأيضا  بتركيبته،  وكذا  سنة،   20 سن 
التي لم ترد في الدستور، وجرى توضيحها وإقرارها في النص من مثل 
اجتماعات املجلس خارج مقره بالرباط استثناء داخل اململكة، وتدقيق 
االختصاصات، وطبيعة الظهائر األوامر إلى آخر ما جاء في هذا املشروع.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

وفي إطار املناقشة العامة، أكد السيدات والسادة النواب والنائبات 
أغلبية ومعارضة على أهمية هذا النص في استكمال البناء املؤسساتي 
للدولة ضمانا الستمراريتها واستقرارها، مجددين تعلقهم بالنظام امللكي 
وباإلجماع الوطني حوله، داعين له بطول العمر، مبرزين أن تصويتهم 

على هذا املشروع القانون سيكون باإلجماع.

النواب  والسادة  السيدات  تداول  التفصيلية  املناقشة  إطار  وفي 
والنائبات بعض القضايا التي ظلت غامضة في النص، طالبين توضيحها 
العام  األمين  السيد  بشرحه  قام  ما  وهو  مقتضياتها،  بعض  وإبراز 
األمانة  أعضاء  جميع  وكذا  الكبير  اعتزازه  عن  عبر  والذي  للحكومة، 
العامة للحكومة الحاضرين على التلقائية والتجاوب التي حظي بها هذا 

املشروع.

إن هذا اإلجماع يقول السيد األمين العام للحكومة، يؤكد مرة ثانية 
على أن ممثلي األمة يلتحمون حول العرش العلوي املجيد الستمرارية 
الدولة واملؤسسات، مع الرغبات الشعبية التي عبر عنها أكثر من مرة، 
داعيا هللا سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر سيدنا املنصور باهلل ويطيل 
والسادة  السيدات  وردد  التطبيق،  القانون  هذا  يرى  ال  حتى  عمره 
النواب والنائبات آمين وبه انتهى هذا التقديم، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا، أفتح باب املناقشة العامة، الكلمة لألستاذ ال�ضي عبد هللا 
بووانو عن فرق األغلبية.

لةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخفأ قخلةعدلةلخولةتمميلخبةسمخ
فأقخلألغلبيل:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيمخولةصالةخولةسالمخعلىخنوالنةخرسولخ
هللا.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،
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إنها لحظة تاريخية تسجل للبرملان املغربي، إذا كان الدستور املغربي 
قد خص من خالل الفصل 71، خص البرملان بالتشريع عبر القوانين 
في مجاالت معينة، وخص الدستور في الباب الثالث للمؤسسة امللكية 
التشريع في مجاالت معينة، وخاصة في الشق الديني واألمني والعسكري 
وبعض املجاالت في الدبلوماسية، فإن جاللة امللك أبى إال أن يجعل هذا 
النص أن يخرج هذا النص من هذا النوع من التشريع إلى التشريع عبر 
املؤسسة البرملانية، فهي تحية من جاللة امللك نحن نقدرها عاليا، ونرد 
عليها بتحية مماثلة بأننا سنصوت باإلجماع على هذا املشروع القانون 

التنظيمي.

ثانيا: أبى جاللة امللك إلى أن يعقد املجلس الوزاري بالعيون من أجل 
تمرير هذا النص، وفي هذا األمر عدة إشارات، بأن البيعة التي تربط 
العرش العلوي املجيد باألقاليم الجنوبية وبسكانها، بأن هذا النص أبى 
إلى أن يصدر من املجلس الوزاري بالعيون، ونحن نثمن هذا األمر كذلك، 
نعلم جميعا بأننا دولة والحمد هلل مستقرة وآمنة، هذا االستقرار الذي 
نحمد هللا عز وجل عليه، الشك بأن للمؤسسة امللكية دور حاسم وهام 

في هذا االستقرار الذي ننعم به.

نموذجنا  بأن  نؤكد  أن  املناقشة  هاته  خالل  من  وجب  واليوم 
املغربي، هذا النموذج الذي يحتذى به اليوم، فإن للمؤسسة امللكية 
دور بارز فيه، وإذا كانت ثوابت الدستور، وثوابت اململكة األربعة هي 
الدين اإلسالمي وامللكية، وطبعا الوحدة الترابية والوطنية واالختيار 
الديمقراطي، فإن الثابت الذي ال نزاع وال خالف وال مناقشة فيه وال 

يخضع حتى ملراجعة الدستور هو امللكية.

اليوم بين أيدينا نص كما قال السيد الوزير األمين العام للحكومة، 
عليكم  والسالم  العمر،  امللك طول  لجاللة  ونتمنى  يطبق،  أال  نتمنى 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة باسم فرق املعارضة النائب املحترم 
ال�ضي عبد القادر الكيحل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةقةدرخلةكيح2خبةسمخفأقخلملعةرضل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلينخوعلىخآةهخوصحبهخر معين.

لةسيدخرئيسخنجلسخلةمولب،

لةسيدةخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يسعدني باسم فرق املعارضة النيابية أن أتدخل في مناقشة مشروع 
القانون التنظيمي رقم 90.15 املتعلق بمجلس الوصاية.

هذا املشروع الذي يأتي في إطار تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية 
الجديدة، خاصة الفصل 44 بهدف تحديد قواعد سير مجلس الوصاية، 
الذي بموجب هذا املقت�ضى الدستوري يمارس اختصاصات العرش 
وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور وذلك 

إلى أن يبلغ امللك سن الرشد في متم السنة 18 من عمره.

ويمارس مجلس الوصاية عمله كهيئة استشارية بجانب امللك حتى 
يدرك تمام السنة العشرين من عمره، وذلك برئاسة رئيس املحكمة 
النواب،  مجلس  ورئيس  الحكومة،  رئيس  جانب  إلى  الدستورية، 
ورئيس مجلس املستشارين، والرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
العلمي األعلى، وعشر شخصيات  للمجلس  العام  القضائية، واألمين 

يعينهم جاللة امللك.

عمله  بها  يمارس  التي  والطريقة  الوصاية  مجلس  تركيبة  إن 
واملقاربة  الديمقراطي  التمثيل  مبدأ  بحق  تعكس  استشارية،  كهيئة 
الحياة  في  أهميتها  تخفى  ال  انتقالية،  مرحلة  تدبير  في  الديمقراطية 
السياسة املغربية، تجسد بحق تطور البعد الدستوري واملؤسساتي 
ملؤسسة مجلس الوصاية، في ظل دستور جعل نظام الحكم في املغرب 
نظام ملكية دستورية ديمقراطية برملانية واجتماعية يقوم على أساس 

فصل السلط وتوزيعها وتعاونها.

يأتي هذا املشروع لتكريس البعد الدستوري للملكية املواطنة من 
الدستورية،  املحكمة  لرئيس  الوصاية  مجلس  رئاسة  تخويله  خالل 
باعتبارها مسؤولة عن احترام مضامين الدستور وتوجهاته واختياراته، 
خاصة بعدما حدد الدستور الجديد بلوغ امللك سن الرشد في 18 سنة 
عوض 16 سنة بالنسبة للدساتير السابقة، وذلك على غرار بقية أفراد 

الشعب املغربي.

واملؤسساتي  الديمقراطي  البناء  الستكمال  املشروع  هذا  يأتي 
ببعده الدستوري للمملكة املغربية، انطالق من كون جاللة امللك هو 
رئيس الدولة وممثلها األسمى ورمز وحدة األمة وضامن دوام الدولة 
واستمرارها، والحكم األسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور 
وحسن سير املؤسسات الدستورية وعلى صيانة االختيار الديمقراطي 
احترام  وعلى  والجماعات،  واملواطنات  املواطنين  وحريات  وحقوق 
التعهدات الدولية للمملكة وضامن استقالل البالد وحوزة اململكة في 

دائرة حدودها الحقة.

يأتي هذا املشروع إلعطاء املمارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي 
من خالل، ضمان السير العادي واملنتظم ملؤسسة العرش في ممارسة 
املهام الدستورية املوكولة إليها، بما فيها الحقوق الدستورية للملك، 
والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بمقت�ضى أوامر بمثابة 
ظهائر يوقعها رئيس مجلس الوصاية، كما توقع بالعطف من طرف 
رئيس الحكومة باستثناء بعض االختصاصات الدستورية املحددة في 
هذا املشروع، كما يوقع رئيس املجلس على املعاهدات واالتفاقيات 

الدولية بعض موافقة مجلس الوصاية عليها.
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يأتي هذا املشروع كذلك لترسيخ البعد الوحدوي للمؤسسة امللكية، 
عندما حرص جاللة امللك على أن تتم مصادقة املجلس الوزاري على 
مشروع القانون التنظيمي املتعلق بمجلس الوصاية، بمناسبة زيارته 
امليمونة لعاصمة األقاليم الجنوبية وإطالق العديد من مشاريع التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، حيث اعتبر الجميع أن هذه اللحظة تظل 
بين  تجمع  التي  املتينة  العالقة  لتأكيد  وداللتها  برمزيتها  قوية  محطة 
ساكنة األقاليم الجنوبية واملؤسسة امللكية القادمة على روابط البيعة.

يأتي هذا املشروع كذلك ليشكل نموذجا يجب أن يحتذى به في 
التعامل مع مشاريع القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية ذات 
الطابع التأسي�ضي املطلوب من الحكومة إحالتها على البرملان قبل متم 
بما  للدستور،  السليم  التفعيل  إطار  في  الحالية،  التشريعية  السنة 
يضمن استكمال البناء الديمقراطي واملؤسساتي حتى يتم ربح رهان 
املخطط التشريعي الذي التزمت الحكومة بإخراجه إلى حيز الوجود قبل 
نهاية الدورة التشريعية الحالية كما ينص على ذلك الفصل 86 من 

الدستور.

إن تصويتنا باإليجاب اليوم على هذا املشروع واملصادقة بإجماع 
ممثلي األمة يشكل دعامة أساسية لتعزيز البناء املؤسساتي الديمقراطي، 
وتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة واالستقرار والتنمية واالزدهار 
والعدالة والكرامة وسيادة القانون، بما تتطلبه املرحلة الراهنة من 
إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها ثوابت األمة 
املتمثلة في الدين اإلسالمي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد 
اعتبار  كل  فوق  وجعلها  الديمقراطي،  واالختيار  الدستورية  وامللكية 
بمسارها  تنفرد  كدولة  اإلقليمي  محيطه  في  املغرب  موقع  يعزز  بما 

الديمقراطي الوحدوي املتميز، والسالم عليكم ورحمة هللا وشكرا.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 3 لتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 14 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقمخ5 .92خ
يتعلق بمجلس الوصاية، شكرا لكم، رفعتخلاجلسل.
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نحضأخلاجلسلخلةسةدسلخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر خ: الثالثاء 4 رجب 1437 ه ) 12 أبريل 2016 م(.

لةأئةسل: السيد محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وثالث  ساعتان  لةتوقيت: 
الثانية بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:   دولخ
الحكومية التالية: 26 سؤاال )3 آنية(

الفالحة والصيد البحري؛ .•

املكلفة باملاء؛ .•

الشؤون العامة؛ .•

السياحة؛ .•

املكلف بالتجارة الخارجية؛ .•

املكلفة بالبيئة. .•

لةسيدخنحمدخيتيمخرئيسخلاجلسل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلينخوعلىخآةهخوصحبهخر معين.

لفتتحتخلاجلسل،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

الدورة  برسم  الشفهية  األسئلة  جلسات  أولى  في  مجددا  نلتقي 
100 من الدستور وعمال بمقتضيات  الربيعية، وذلك طبقا للفصل 
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر. يتضمن جدول األعمال اليوم 26 سؤاال 

شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة.

تالوة  املجلس  أمينة  السيدة  من  أطلب  األسئلة،  إلى  املرور  قبل 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

لةمةئبلخلةسيدةخصبةحخبوشةمخرنيملخلملجلس:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ .•

مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء؛ .•

االضطرابات  بمكافحة  يتعلق   71.13 رقم  قانون  مشروع  .•
العقلية وبحماية حقوق األشخاص املصابين بها؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   82.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة اململكة املغربية ومجلس 
وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على امللحق االتفاق  .•
لبلجيكا  الفرنسية  الطائفة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين 
للمؤسسات  القانونية  الوضعية  حول  بروكسيل،  والوني  فيدرالية 
والوني  لفيديرالية  التعليمي  البرنامج  تطبق  التي  البلجيكية  املدرسية 

بروكسيل باملغرب املوقع بالرباط بفاتح أكتوبر 2015؛

مشروع قانون 72.15 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة  .•
بالرباط في 14 أبريل 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة 
العربية السعودية لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهريب الضريبي في 

شأن الضرائب على الدخل؛

النظام  على  بموجبه  يوافق   92.15 رقم  قانون  مشروع  .•
األسا�ضي ملحكمة العدل اإلسالمية الدولية املعتمد من طرف مؤتمر 
القمة اإلسالمي الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من 

جمادى األولى 1407 26 و29 يناير 1987؛

القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   51.14 رقم  قانون  مشروع  .•
رقم 25.06 املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية 

واملنتوجات الفالحية والبحرية؛

مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بروما في 8 ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري؛

مشروع قانون 103.12 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ .•

مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول  .•
املعدل التفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية املعتمد بجنيف 

في27 نونبر 2014؛

مشروع قانون 84.15 يوافق بموجبه على النظام األسا�ضي  .•
اإلسالمي،  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية  ملنظمة 
منظمة التعاون اإلسالمي حاليا الذي اعتمده مجلس الوزراء الخارجية 
باملنظمة املذكورة في دورته 37 بدوشنبيه بطاجيكستان من 18 إلى 20 

ماي 2010؛

رقم  الشريف  الظهير  من   2 املادة  بتعديل  قانون  مقترح  .•
1.11.178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 )22 نوفمبر 2011(، 
بتنفيذ القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم به 
السيد النائب عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء 

الفريق؛
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25.90 املتعلق  القانون  مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم  .•
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تقدم به 
السيد النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي 

أعضاء الفريق.

ومن السيد رئيس الحكومة توصل مكتب املجلس بمراسلة يخبر فيها 
املجلس أن االنتخابات التشريعية الجزئية مللء املقعد الشاغر برسم 
أسفرت  قد  إفران  إلقليم  التابعة  إفران  املحلية  االنتخابية  الدائرة 
عن إعالن انتخاب املرشح السيد بناصر الخرمو�ضي من حزب الحركة 

الشعبية.

وبمراسلة يحيط فيها املجلس علما أنه على إثر صدور قرار املجلس 
الدستوري رقم 985.16 الذي صرح فيه بإثبات تجريد السيد محمد 
بتلقي  املكلفة  السلطة  فإن  النواب،  بمجلس  كاريم من صفة عضو 
الدائرة االنتخابية املحلية آسفي إقليم  بالترشيح برسم  التصريحات 
آسفي قامت بدعوة املترشح السيد هشام سعنان لشغل املقعد الذي 

كان يشغله السيد محمد كاريم.

وكذلك توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 210 سؤاال شفويا و171 
سؤاال كتابيا و892 جوابا عن األسئلة الكتابية. األسئلة املتبقاة دون 

جواب هي 8051 وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكألخلةسيدةخلألنيمل،

جلسة  ستعقد  أنه  على  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية، 
تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة 

وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هذه.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
الوزير،  بالسيد  ونرحب  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  ونستهلها 

تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجيخ)نقطلخنظةم(:

شكرا السيد الرئيس،..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب نقطة نظام ياك؟ فيما يتعلق بتسيير الجلسة ياك؟.. 
فيما يتعلق بتسيير الجلسة باش نكونو واضحين، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجيخ)نقطلخنظةم(:

.. نقطة نظام فقط.. ال نقطة نظام كنظن على أنه النظام الداخلي 
فاصل فيها تسيير الجلسة أو النظام الداخلي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

.. نقطة نظام يحددها النظام الداخلي كل ما يتعلق بتدبير الجلسة 
وليس شيئا آخر.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجيخ)نقطلخنظةم(:

الحكومة تصادر حق  الرئيس، نسجل مرة أخرى أن  نعم السيد 
النواب في التحدث في مواضيع عامة وطارئة، ذلك أن فريقنا تقدم بأربع 

إحاطات علما تتعلق باملواضيع التالية تتعلق..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إلى  ننتقل  الجلسة..  بتدبير  تتعلق  إحاطة  الرئيس،  السيد  شكرا 
السؤال األول،.. تفضل شوف أستاذ اإلخوان السادة النواب املحترمين، 
نحن هنا في مؤسسة تشريعية محترمة تسير وفق نظام داخلي، ولسنا 
محترمة  والقشلة  ديالها،  النظام  عندها  هي  والقشلة حتى  قشلة  في 
ألن قالها واحد السيد النائب والقشلة عندها النظام ديالها والقشلة 
محترمة، ولهذا تفضل والقشلة عندها النظام ديالها وينبغي أن نحترم 

القشلة، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجيخ)نقطلخنظةم(:

قلت السيد الرئيس، أن املواضيع التي كنا نود التحدث فيها تهم 
الرأي العام الوطني وتتعلق: أوال بمستجدات ملف األساتذة املتدربين؛ 
ثانيا ظاهرة العنف والشغب باملالعب الرياضية؛ ثالثا معاناة ساكنة 
منطقة الريف من أجل جراء الهزات األرضية وأخيرا تداعيات األحداث 
اإلرهابية التي عرفتها أوروبا مؤخرا على الجالية املغربية املقيمة بالخارج.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم، السيد الوزير 
تفضل.

بةةعالقةتخنعخ لةسيدخعبدخلةعز زخلةعمةري،خلةوز أخلملكلفخ
لةبرملةنخولملجتمعخلملدني:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

إيال اسمحتو السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، 
أؤكد على أن الحكومة ال تصادر حق السيدات والسادة النواب، من 
حق السيدات والسادة النواب أنهم يطلبوا التحدث في النقاط التي 
اللي كاينة بين  تبدوا لهم ذات أهمية وأولوية، لكن في إطار العالقة 
السلطتين النظام الداخلي محدد في املادة 104 وعلى أن في هذه الجلسة 
بعد  لكن  في موضوع طارئ،  التحدث  الحكومة ملوضوع  ستستجيب 
موافقة السيد الوزير املعني هذه هي املقتضيات القانونية ونحتكم إليها 
وهي الحكم ال بين الحكومة وال بين السيدات والسادة النواب في إطار 
من التعاون وهناك انفتاح، لكن ال بد أن تكون املوافقة ديال السيد 

الوزير املعني.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى األسئلة الشفهية املدرجة، ونرحب 
بالدواجن  متعلق  بسؤال  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  بالسيد 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 

النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخربةع:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيينخلملحترنون،

السيد الوزير، عالقة بقطاع الدواجن، هل اإلجراءات اللي قمتم بها 
طمأنت املغاربة على استهالك الدواجن؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

كتعرفو بأن في الشهور األخيرة تعرض قطاع الدواجن ألزمة ديال 
الفيروسH9N2 ضعيفة الخطورة، ومكنت الحملة ديال التلقيح التي 
تم تنفيذها من احتواء آثار هاذ األزمة على القطاع، وليس هناك تأثير 
لهاذ املرض على صحة املستهلكين، بحيث أن هاذ القطاع هو قطاع 
نشيط عنده رقم معامالت كتناهز 30 مليار ديال الدرهم وكينتج ما 

يفوق من 560 ألف طن وكيغطي الحاجيات ديال البالد كلها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، السيدة النائبة، تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخربةع:

من هاذ الناحية، يعني اإلشارة وصالت، لكن أنا كنبغي نقول ما 
االقتصادية،  الدورة  في  أسا�ضي  قطاع  هو  الدواجن  قطاع  أن  دام 
كنبغي نذاكر في موضوع آخر واللي هو يعني يسود بين املغاربة في جميع 
الطبقات، هناك ما يصطلح عليه بالهرمونات، في تربية الدواجن هل 
هناك استعمال نوعا ما من الهرمونات؟ وهل هناك يعني فيها، هل ممكن 
أن يكون فيها ضرر على صحة املواطنين؟ وهذا هو التحفظ اللي كاين، 
وهل هناك مقدار يسمح به يعني إقليميا ودوليا في هاذ اإلطار؟ وإذا كان 
مسموح بهاذ املقدار، واش يعني كاين هناك مراقبة؟ بحيث أنه ال يتجاوز 

هاذ القدر من الهرمونات، ألن هذا التحفظ من هاذ الناحية تيخافو 
على صحتهم، وألن تيربطوها بأمراض السرطان، أمراض الحساسية 
ي تيكون تحفظ السيد الوزير، راه التحفظ كاين ال 

ّ
إلى غير ذلك...، ومل

ي كتحفظ 
ّ
من الطبقة الغنية وال من الفقيرة، لكن الطبقة الغنية مل

كتم�ضي تقلب على Bio، كتقلب على أنواع ممتازة من الدواجن، لكن 
الفقراء هذا هو املالذ ديالهم، وهذه هي اللحوم ديالهم، وهاذ ال�ضي اللي 

كيبغيو يستهلكوا ألن هاذ ال�ضي عالش قادرين، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي السيد الوزير؟ السيد الوزير، 
هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

غير بغيت باش نطمئن السيدة النائبة املحترمة والرأي العام أن 
القطاع ديال التربية ديال الدواجن ببالدنا، هو قطاع اللي هو مقنن، 
وبأن جميع الوحدات ديال تربية الدواجن خاصها ترخيص مسبق، 

وأن جميع هاذ الوحدات اللي كاينة هي في 8600 عندها إجبارية باش 

يكون عندها طبيب بيطري اللي هو كيراقبها وكيعطي املعلومات للوزارة، 

كتقوم  اللي   l’ONSSA تابعة  اللي  البيطرية  املصالح  كذلك  وكتكون 

بواحد التأكد يعني على هاذ يعني الوحدات كلها، وبحيث أنها قامت 

ب1069 يعني زيارة ومراقبة فهاذ ال�ضي هذا اللي خلى أنه يمكن لينا 

نقولو فيما يخص الهرمونات.

موضوع السؤال ديالكم هي االستعمال ديالها يبقى محظورا، ممنوع 

االستعمال ديالها، وإيال كان �ضي تشويش، وإيال كاينم �ضي حاجة هذاك 

ال�ضي ما�ضي معقول، ولكن كونوا على يقين أنه les prélèvement اللي 

كتدير l’ONSSA واملراقبة بأن مكاينينش هاذ الهرمونات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، سؤال عن دور املعرض الدولي للفالحة في التعريف باملنتوج 

التعاوني املغربي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخ مةلخلملسعودي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد الوزير، املناظرة الدولية للفالحة واالنعكاسات ديالها على 

املردودية والتنافسية ديال القطاع الفالحي في بالدنا؟ وشكرا السيد 

الوزير.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة السيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

املعرض الدولي ديال مكناس اللي غادي يفتتح إن شاء هللا يوم 26 
فهاذ الشهر وغادي يوم الثالثاء، وغادي يكون يومين اللي هو خاص يعني 
les professionnelles اللي هما الفالحة وغادي يقفل األبواب ديالو يوم 
األحد فاتح ماي، غادي يكون فيه أكثر من 1100 عارض، فيهم تقريبا 
216 اللي هما في les coopératives اللي غادي يكونوا حاضرين، وغادي 
كتعرفو بأنه ضيف الشرف هاذ السنة هو اإلمارات العربية املتحدة، 
وهذا يعني معرض دولي كبير من أكبر املعارض الدولية اللي موجودة هنا 
يعني اللي موجودة في القارة اإلفريقية، واللي كنتظرو فيه واحد العدد 
ديال الزيارات ل800 ألف ديال الزيارات اللي كتكون، وكذلك واحد 
العدد ديال الوزراء بالخصوص يعني اللي كيجيو من القارة اإلفريقية 

املغرب  مخطط  ديال  والتجربة  املغرب  ديال  التجربة  يشوفو  باش 

األخضر.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التعقيب ألحد السادة النواب، تفضل السيد النائب، فريق العدالة 

والتنمية، التعقيب.

لةمةئ4خلةسيدخإدريسخلةصقليخعدوي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدخلةوز أ،

ي طرحنا هاذ السؤال السيد الوزير، أكيد أهمية الدورة 11 
ّ
حنا مل

ديال امللتقى الدولي للفالحة تنعتبروها واحد املحطة سنوية مهمة تتويج 

لواحد الجهود اللي تبذلت فهاذ القطاع، هذه مفخرة للمغرب ومفخرة 

ملدينة مكناس. فكل الطرق تؤدي إليها من 26 أبريل حتى 1 ماي، إال 

الدستوري  املنبر  هاذ  من  بغيناكم  وهنا  الوزير  السيد  واحد،  طريق 

ساكنة  وطمأنوا  املهنيين  وطمأنوا  الفالحين  وطمأنوا  املغاربة  طمأنوا 

مكناس واللي تنحييهم من هاذ املنبر أن املناظرة ديال الفالحة في دورتها 

التاسعة كانت في مكناس أو املناظرات السابقة وستبقى إن شاء هللا في 

مكناس.

طبعا السيد الوزير، السؤال ديالنا كان مرتبط باملنتوج التعاوني 

وهذه واحد املحطة التي تتاح لهاذ التعاونيات في تسويق مجموعة من 

املنتجات ديالها اللي رقم املعامالت يصل إلى %65 من رقم املعامالت 

ديالها طيلة السنة، بل أن تقريبا نصف املبيعات ديالها تتحقق داخل 

هاذ امللتقى الدولي..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في نفس السؤال؟ 
الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

شكألخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

هاذو les assises ديال مكناس، هم دائما كان في مكناس وكتعرفوا 
دائما التاريخ ديالهم بداو تقريبا سنة من بعد ما بدا املعرض الدولي، 
وهذاك قرار باش يكونوا les assises كان قرار ديال صاحب الجاللة، هو 
اللي كان قالي بأن خاصك تعمل les assises وتتكلم على االستراتيجية 
وعلى كيفاش يعني التطور ديال الفالحة كل سنة وقالي يكون في مكناس.

يمكن  السنة  هاذ  مكناس،  في  يبقى  وغادي  مكناس  في  هو  إذن 
غادي يتعطل شوية ألنه كاين la.COP 22 اللي بغينا باش نديرو فيها 
االستمار، ولكن راه غادي يكون واحد النشاط مهم كبير داخل املعرض 
اللي كيخص la.COP 22 اللي غادي يجيو ليه واحد العداد ديال الوزراء 

واللي غادي تكون كالعادة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

واإلجرائية  القانونية  املداخيل  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
لتنمية املناطق الجبلية وسفوحها واملناطق السهبية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد النواب، تفضل 

السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخحموني:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول خطة الحكومة لرفع الحيف 
والتهميش للمناطق الجبلية والقروية؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

 dans la تعمالت  اللي  االستراتيجية  واحد  كاينة  بأن  كتعرفو  هو 
commission interministérielle واللي كترتكز على 3 محاور:

الحد  من  املناطق  هاذ  استفادة  لتسهيل  التضامني  التأهيل  أوال 
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األدنى يعني داك minima sociaux اللي فيه الطرق القروية والصحة 
والتعليم والكهرباء واملاء الصالح للشرب؛

كذلك كنقولو بأنه خاص يكون إنجاز ديال مشاريع محلية مندمجة 
يكون  يمكن  املحلية،  السياحة  تكون  يمكن  االقتصادية  للتنمية 

l’artisanat، يمكن يكون كذلك يعني التنمية الفالحية؛

وكيخص الشق الثالث ديالها هو إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة تعنى 
بإحداث إما محطات سياحية كبرى وال الطاقة الشمسية وال الريحية 
وال الطرق السيارة، هاذي كلها هاذ املعطيات هي كاينة وكاينة في إطار 
التفعيل  نتكلمو على  اللي غادي دخل إن شاء هللا يعني  استراتيجية 

ديالها من بعد إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخحموني:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد الوزير، مع األسف هاذ الخطط مجرد كالم، الحكومة في نهاية 
الوالية ديالها لم ترى هاته األقاليم سوى التهميش، لم ترى سوى الحيف 
والظلم، الحكومة تتعامل مع األقاليم والجهات بالتميز. الحكومة السيد 
الوزيرـ تتجاهل جميع املشاكل اللي كيطرحوها السادة النواب كتجاهلها 
وغادية في الطريق اللي بغات هي، ال يعقل السيد الوزير، باش تستمر 
الحكومة فهاذ التميز ما بين األقاليم والدستور ساوى ما بين املغاربة وما 
بين الجهات. اليوم السيد الوزير، عندكم فرصة خطة إعمال صندوق 
التنمية القروية والجبلية هذا امتحان للحكومة لرفع الحيف والتهميش 
لهذه األقاليم، اليوم السيد الوزير، حتى الشعير املدعم اللي كان مؤخرا 
إقليم بوملان اليوم %80 ما زال الكسابة ما استافدوش، واش هاذ ال�ضي 
مقصود لهاذ األقاليم السيد الوزير؟ السيد الوزير كنتأسفو بأن اليوم 

الحكومة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ إذا 
لم يكن، الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أوال ليس هناك تهميش لهاذ املناطق الجبلية وال املناطق اللي هي 
صعبة، واالهتمامات ديالنا في مخطط املغرب األخضر واالهتمامات 
في  ما كنكونش  راني  املناطق  فهاذ  نكون  دائما  أنني  ديالي  الشخصية 

الرباط كنكون في أزيالل..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، عندك الفرصة في أسئلة أخرى، سؤال 
حول الحماية من املواد الكيماوية املستعملة في تربية الدواجن واملوا�ضي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل أحد 

السادة النواب لطرح السؤال تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلا ةةقخلةقأوطي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

واملوا�ضي،  الدواجن  مربي  اليوم هو حول  الوزير، سؤالنا  السيد 
بحيث البعض منهم تيلجأ لبعض املواد الكيماوية من أجل تحقيق واحد 
الربح سريع. ولهذا السيد الوزير، نسائلكم عن مدى مراقبة الحكومة 

هاذ املجال؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

املواد البيطرية املستعملة في قطاع التربية ديال الدواجن كتوفر 
 ،des autorisations de mise sur le marché على رخص مسبقة 
واملصالح البيطرية كل سنة كتعمل إجراءات للتأكد من مدى االحترام 
ديال هاذ الشروط، من بين هذه اإلجراءات البرنامج ديال رصد البقايا 
ديال األدوية البيطرية واملبيدات واملواد املحظورة، وفي هاذ اإلطار وفي 
هاذ البرنامج كيتم كل سنة أخذ مئات من العينات من اللحوم الحمراء 
وديال  التحليل  ديال  للمراكز  وكتم�ضي  الوحدات  بمختلف  والبيضاء 

األبحاث والحمد هلل أنه يعني هاذ النتائج أنها سليمة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلا ةةقخلةقأوطي:

شكألخلةسيدخلةوز أ،

يعني  ديال األعالف واألدوية  ديال تخزين  املراقبة  تيبقى هو  اللي 
حتى إيال كانت �ضي مراقبة، مراقبة طفيفة وكاين ما أكثر من هذا السيد 
الوزير، هو أن هاذ مربي املوا�ضي والدواجن تيستعملو مضادات حيوية 
وتيستعملو مضادات طفيلية وتيستعملو مدعمات العلف ولكن دون 

احترام املدة الزمنية التي يجب بعد تسويقها.

ولهذا السيد الوزير، نؤكد مرة أخرى املزيد من املراقبة ألنه هذا 
خطر تيهدد الحياة ديال املغاربة ألن املائدة املغربية أصبحت مسمومة، 
نظرا لهاذ الطريقة ديال االستعمال، ألن هذا عندو أثر أكثر من هاذ 

أنفلونزا الطيور اللي غتقوم ليها الدنيا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

بأن  كنعرفو  الدواجن،  أعالف  ديال  النقطة  هاذ  على  أؤكد  أنا 
املربيين  الوزير، هاذ  السيد  الدجاج.  البروتينات ديال الضعيف هو 
يشتكون من هاذ العلف اللي كيتعطى للدجاج بعض املرات تيأثر سلبا 
وتيضطرو يديرو مضادات حيوية des antibiotiques عشوائية، رجاء 

تكون مراقبة مستمرة، ال في االستيراد وال في التوزيع، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

في  كاينة  كاينة،  الصحية  السالمة  مكتب  من  املراقبة  يعني  هو 
 les autorisations االستيراد، كاينة ديال املواد العلفية، كاينة ديال
اللي كيتعطاو ديال األدوية بواحد الطريقة، وكاين أنه فعال ألنه الناس 
اللي كيستعملو les antibiotiques إيال كان املرض يعني في الدجاج، راه 

خاصو واحد الوقت ديالle retrait ، ما يقدرش يخرج للتسويق حتى ما 

كينقص منو هذاكl’antibiotique قبل ما يم�ضي يعني للمذبحة، فكل 

هذا مراقب وكاينة املسؤولية ديال البيطري اللي هو مسؤول على هذيك 

الوحدة واللي عندو وهو محلف وعندو املهمة أنه يعلن اإلدارة إيال كاين 

�ضي تصرف اللي هو ال مسؤول، ونحن سنأخذ بعين االعتبار الكلمات 

ديالكم وغادي تكون مراقبة أكثر إن شاء هللا في املستقبل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن وضعية البحارة املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي والصندوق املنهي املغربي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلملالحي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

في  املنخرطين  البحارة  وضعية  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق املنهي املغربي؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

منذ 31 ديسمبر 2015 وصلنا ل 102 ألف بحار اللي هما عندهم 
يعني la couverture sociale، تقريبا البحارة ديال صيد األعالي كلهم، 
الساحلي وكلهم يستفيدون من خدمات  الصيد  54 ألف بحار ديال 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. أما الصيد التقليدي، كتعرفو 
بأنه كانت التجربة في الصويرية القديمة في 2011، وتعمم في مارس 
2013، واآلن وصلنا ل33 ألف اللي هما مسجلون بالصندوق الوطني 
على 40 ألف أو 671 إذن ما يمثل %82 وهذا بالنسبة يعني سنة ونصف 

وال سنتين ديال العمل فكنعتبروه عمل إيجابي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلملالحي:

شكرا السيد الوزير على املعطيات، ولكن كيبقى اإلشكال اللي هو 
في الحقيقة عندو واحد اللبس هو اإلشكال ديال الصيادين بالصيد 
التقليدي وهاذ الصيد التقليدي السيد الوزير، كاين واحد املجموعة 
ديال القرى اللي ما عندها �ضي نقط ديال التفريغ ديال السمك واللي 
هي في الحقيقة البحارة ديالها ما عندهم �ضي هاذ التغطية الصحية 
في الوقت اللي كناقشو حنايا على املستوى ديال البرملان واملستشارين 
الوزير،  السيد  التقاعد  ديال  الوضعية  التقاعد.  ديال  الوضعية 
اصبحت واحد الوضعية يعني مقلقلة بالنسبة لهاذ الناس اللي تيتقدمو 
في السن واللي تيكون اإلشكال ديالهم هو الضياع والتهميش وهذا اللي 
كيجعل على أن املجتمع كيرفضهم ألن ما عندهم �ضي واحد الصيغة 

اللي هي قانونية اللي كتحميهم من هاذ العمل هذا.

بواحد  تجاوبونا  بغينا  يعني  اشتراكي  كفريق  حنا  الوزير،  السيد 
الواقعية، ألن حنا ما هو واقعي جاوبتوه بواحد اإلطار اللي هو فلسفي 
ولكن الواقع السيد الوزير هو على أنه الحكومة في واد وعلى أنه البحارة 
في واد آخر، وهذا اللي كيجعل على أنه التساؤل ديالنا يتكرر من أجل 

إنصاف هذه الشريحة من املجتمـع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ما 
كاين �ضي، الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

غير بغيت نقول بأنه كاين مكتسبات اللي هي جد مهمة، راه من 
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فاتح مارس 2013 هاذ الحكومة راه دخالت يعني التعميم على القطاع 
ديال الصيد البحري اللي هو خاص بالصيد التقليدي وأنا كنقول لك 
وصلنا ل82 % اللي هما مسجلين، ال تنسوا أنه في هاذ الكيلومترات اللي 
كيجيو من الشمال حتى ألق�ضى الجنوب راه كل 40 كلم غادي تلقى إما 
 ، le point d’aménagement إما يعني ، village de pêcheفي املعدل إما
إما مر�ضى. فيعني استثمارات اللي مهمة اللي تعمالت وباقيين 10 آخرين 

اللي غادي يتعملو في السنوات املقبلة إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

والسادة  للسيدات  الزراعي  اإلصالح  قانون  تحيين  حول  سؤال 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلاحسينخقةسمي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

شريحة  ينظم  الزراعي،  اإلصالح  بقانون  املعروف   1972 ظهير 
عريضة من املواطنين داخل التعاونيات الفالحية جاء في املادة 6 منه: 
يلي: أوال  الزراعي بما  »يتعهد املرشح لنيل قطعة أرضية في اإلصالح 
التخلي عن امللكية الخاصة لفائدة الدولة؛ ثانيا، تنازل عن حقوقه 
الذين  فروعه  على  القانون  هاذ  مفعول  ويسري  الجموع...«  بأرا�ضي 
لم يكتسبوا صفة ذي حق أثناء توقيع العقد، وكنجيو للمادة 15 اللي 
األرضية  القطعة  هاذ  فإن  األصلي  املستفيد  وفاة  حالة  »في  تتقول: 
وأموال التجهيز ستؤول إلى وارث واحد...« يعني فين غيمشيو هاذ الورثة 
اآلخرين إيال باهم تخلى عن امللك ديالهم الخاص وتنازل عن حقوقهم 
غادي  اللي  هو  واحد  غير  تنقولو ال  كيموت  وفاش  الجموع،  بأرا�ضي 
يورث فربما يكون هاذ القانون مفيد في فترة السبعينات والثمانينات 
حتى للتسعينات ألنه كانت هاذ األرا�ضي غير قابلة للتفويت وال التقسيم 
وكانت تستغل بصفة مشتركة في إطار املادة 14، ولكن من 2005 وأجي 
لهنايا والت هاذ األرا�ضي تتفوت وتتقسم، وجاء مخطط املغرب األخضر 
وعطاها واحد القيمة مضافة بحيث والت األرا�ضي يعني السعر ديالها 
غال، ولى التنافس على أشده بين الورثة كيتصارعو شكون اللي غادي 
تولي عليه، فاش كتولي عليه تيجري على خوتو بل األكثر من هذا تيجري 

حتى على أمه.

فسبق للفريق ديالنا في سنة 2012 طرح عليكم هاذ السؤال هذا، 
وجاوبتونا بأنكم كنتم واعيين بهاذ املشكل هذا وأنكم بصدد إعداد واحد 
مشروع قانون تعديلي لهاذ الفصول وطبعا بتنسيق مع الشركاء ديالكم 
في الحكومة اللي هما وزارة الداخلية ووزارة املالية. ولذا نسائلكم السيد 
الوزير، عن اإلجراءات اللي درتوها أو اللي غديروها لتسوية الوضعية 
القانونية لهاذ الجيل الثاني من الفالحة في إطار اإلصالح الزراعي وذلك 

بتوسيع دائرة االستفادة باش تشمل جميع الورثة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

هو فعال القانون املنظم لقطاع اإلصالح الزراعي جاء بأنه في حالة 

وفاة املستفيد األصلي كتسلم القطعة ولوازم التجهيز الالزمة الستغاللها 

نقدا،  قيمة حقوقهم  الورثة من  باقي  يستفيد  أن  على  واحد  لوارث 

يعني كيتافقو واحد كياخذ األرض والوسائل باش يخدم واآلخر كياخذ 

التعويض ديالو، هاذ ال�ضي جاء في واحد الوقت اللي قالوا بأنه هاذ 

االستثمار خاص يتعمل ولكن ما يكونش التشتيت ديال األرض باش 

تبقى األرض مجموعة باش ما يوليوش 4 أو 5 ديال الناس.

اآلن فعال كنتي طرحتي عليا اإلشكالية، ولكن نقوليك بأنه وضعنا 

مشروع القانون واتفقنا مع وزارة الداخلية واتفقنا مع وزارة املالية 

وشنو هو مشروع القانون، أنا كنقول يفتح املجال أمام الورثة ليحلوا 

محل مورثهم وفق قواعد اإلرث، غادي نطلقوا هاذ ال�ضي، هاذ ال�ضي 

كلو دابا بقات لينا تقريبا 150 ألف هكتار اللي هي باقة ما تعملت �ضي 

ما غنبقاوش ندخلو في انت تورث ما تورثش،les commissions وهاذ 

ال�ضي ما عمرو ما كيتقاضا، إذن بغينا نحررو هاذ ال�ضي في املستقبل 

إن شاء هللا، وهاذ املشروع القانون راه صيفطناه لألمانة العامة وفي 

تاريخ 18 يونيو األمانة العامة نشرته في البوابة اإللكترونية ما كانت حتى 

مالحظة، إذن حنا كنتظروا باش يدوز أمام املجلس الحكومي املوقر 

باش نجيبوه إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلاحسينخقةسمي:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات وعلى االهتمام ديالكم بهاذ 

الفئة، وكنطلبو منكم باش تعطيو التعليمات ديالكم ملديرية الشؤون 

القانونية باش تسرع شواهد رفع اليد باللي أن حتى هي جزء من الحل، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل السيد الوزير 

الكلمة لكم.
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لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

دابا راه وصلنا ل%50 و300 ألف هكتار اللي كاينة تقريبا 50% 
عندها la main levée ديالها راه تعطات، واملديرية راها مشتغلة ولكن 
خاصنا نمشيو الشتغال أكثر وأسرع باش نديرو القانون ونحيدو من هاذ 

ال�ضي إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن وضعية قطيع املاشية ببالدنا للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخربوخفةرس:

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أ،

وجودته،  القطيع  لحماية  الوقائية  باإلجراءات  كيتعلق  سؤالنا 

في ظل ظروف صعبة بسبب انعدام الكأل وندرة املاء أحيانا، وأعطي 

مثال –هاذ ال�ضي على الصعيد الوطني- ولكن أعطي مثال بمنطقة بني 

مسكين التي تشتهر بتربية ساللة الصردي 280 ألف رأس، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

هو في الحقيقة هاذ السؤال اللي جاء كتابي هو كيتعلق باألقاليم: 

سيدي بنور وسطات والجديدة على واحد املرض اللي كان هاذي في 

13 نونبر 2015 واليوم اإلشكالية ديالو تحالت، اليوم السؤال كيجي 
على القضية ديال السعة اللي هو الدعم وديال العلف، فغادي تكون 

ي نتكلمو على 
ّ
مناسبة باش نطورو أكثر السؤال ديالي والجواب ديالي مل

املوضوع املحوري. لكن اللي نبغي نقول أنه القطيع ديالنا هو في صحة 

كاملة والباس عليه يعني بصحته والحمد هلل أنه ما كاينش األمراض اللي 

اسميتو وغادي يبدا واحد البرنامج ديال التلقيح في 20 فهاذ الشهر إن 

شاء هللا باش يعم جميع املناطق اللي هي متضررة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخربوخفةرس:

السيد الوزير، هو فعال سؤال أصبح متجاوزا ألنه الحكومة دارت 
مجهودها فيما يخص املرض اللي كان متحدث عنه، ولكن ال بد أننا 
ندوي اليوم على الدعم اللي هو اليوم مطروح ديال الشعير لهاذ القطيع 
راه  الدعم  أن  خلط  كيوقع  ألن  للكسابة،  للفالحة  ما�ضي  للكسابة 
للكسابة ما�ضي للفالحة. ولكن ال بد نطلب من السيد الوزير، على أن راه 
الدعم ديال الشعير راه ب 2 دراهم أي ب 200 درهم للقنطار راه بالنسبة 
لبعض الكسابة فهو غالي �ضي شوية ألن كاين في الكسابة اللي قاد يشري 

غنم وشعير، وكاين في الكسابة اللي كيبيع الغنم باش يشري الشعير.

لذلك السيد الوزير، كنطلبو منكم الدعم أيضا ديال املواد العلفية 
املركبة، وكنطلبو منكم -ويضيق الوقت باش ندويو في هاذ املوضوع 
 goute à goute بزاف- وكنطلبوا أيضا على أنه املسألة ديال السقي ديال
اللي فيها دعم فيها مساعدة من القرض الفالحي راه في هاذ املناطق اللي 
فيها هاذ القطيع كتشترط عليهم الرسوم العقارية ديال وما كتقبلش 
أرا�ضي الجموع وما كتقبلش امللكيات، وكتشترط رسوم عقارية وهاذ 
املناطق ما فيهاش الرسوم العقارية، لذلك كنلتامسو منكم التدخل 
ديالكم لحل هاذ املشكلة ألنه الري بgoute à goute راه غادي يساعد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ الكلمة 

للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

أوال كنذكر بأنه كي بدات األزمة وقلة األمطار راه كنا في 3 دراهم 

و50، والحمد هلل اليوم كاين 2 دراهم اللي هي موجودة وهذا مجهود 

كبير يعني اللي هو فرحانين به واحد العدد ديال الفالحة والكسابة كيما 

بغيتي نسميوهم. والقضية ديال goute à goute أنا نعاود نقوليك بأنه

les procédures اللي كاينين أنه اللي خاص يكون هو العالقة مع األرض، 

واش كاري؟ واش القايد شافوا بأنه هاديك عندو من جدادو؟ أشنو هي 

العالقة اللي عندو؟ حنا ما كنطلبوش titre وواحد راه اإلخوان كلهم 

اللي كياخذو الدعم راه هاذ ال�ضي كاين في الدورية وواضح وزعما ما 

كاينش فيه الشك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فيما يلي 6 أسئلة لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بحصيلة املوسم 

النواب طرحها  السيدات والسادة  أقترح على  لذلك  الحالي،  الفالحي 

دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير املحترم. السؤال 

األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضل أحد النواب املحترمين.
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لةمةئ4خلةسيدخنورخلةدينخلةبي�ضي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةبرملةنيين،

فالسؤال ديالي، ما هي التدابير املتخذة ملواجهة صعوبات املوسم 
الفالحي؟ وخاصة إقليم برشيد وأنت كتزور السيد الوزير كتزور برشيد 

وعارف األهمية ديال هاذ اإلقليم، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
العدالة والتنمية، تفضل أحد السادة النواب لطرح السؤال، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةهضخركفةس:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدخلةأئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات االستعجالية التي 
ستتخذونها للمساهمة في إنقاذ املاشية عن طريق األعالف املدعمة؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخفضلي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدةخلةوز أة،

رخولتيخإخولنيخلةمولبخلملحترنين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن حصيلة املوسم الفالحي الحالي، 
وما هي أهم التدابير واإلجراءات املتخذة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةضعيف:

لةسيدخلةأئيس،

السيد  نسائلكم  الفالحي  املوسم  حصيلة  عن  الوزير،  السيد 
الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترمين من فريق  النواب  للسيدات والسادة  الخامس  السؤال 
االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد السادة النـــــواب، تفضـــــل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخنةصأ:

الفالح  لدعم  الحكومة  أعدت  ماذا  الوزير،  السيد  نسائلكم 
والتخفيف من معاناة آثار الجفاف؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السؤال السادس واألخير للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االشتراكي فليتفضل أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخر ديل:

ما هي اإلجراءات والتدابير االستعجالية التي اتخذت والتي ستتخذ 
للتخفيف من آثار الجفاف؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير، إيال بغيتو تجيو للمنصة تفضلوا.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

هو كاين واحد التقلص ديال النسبة ديال العجز ديال التساقطات، 
ولكن دزنا من أواخر ديال يناير من %63 ديال العجز اآلن حاليا حنا 
في 49 %، كاين تحسن ديال النسبة ديال امللء ديال السدود املوجهة 
رغم   % 61 في  حنا  اليوم   ،% février: 58 في  كنا  ألغراض فالحية، 
االستعماالت ديال اللي استعملت هاذ الشهرين في إطار االستثمار اللي 

تيعملو به اإلخوان الفالحة.

النباتي اللي يمكن نقولو جيد  كاين واحد التحسن ديال الغطاء 
اللي هو في املناطق الشمالية، املتوسط في املناطق الساحلية، متوسط 
إلى جيد في منطقة سايس ومتدهور في املناطق الداخلية كمثال الحوز 
والجنوب. هاذ ال�ضي إيال قارناه مع سنة عادية كاين نقص في التساقطات 
على الصعيد الوطني، ضعف في اإلنتاج الرعوي وتراجع في املوفورات 
ديال  التفعيل  بواحد  قمنا  السامية،  للتعليمات  وتنفيذا  الكلئية. 
البرنامج ديال التخفيف من آثار قلة األمطار اللي فيه املحافظة على 
الثروة الحيوانية، فيه الزراعة الربيعية، املحافظة على الثروة النباتية 

واملشاريع ديال الدعامة الثانية.
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في ما يخص التدابير املتخذة في برنامج مثال الشعير املدعم، أوال كاينة 
واحد االستباقية ألن خرجنا من واحد املحصول ديال 115 مليون قنطار 
كانت على الحكومة يمكن تتسنى حتى ألبريل يعني عاد نبداو نشتاغلو 
في هاذ سميتو، ولكن االشتغال يبدأ يعني في األول ديال السنة تقريبا 
منjanvier بدا االشتغال باش تكون واحد االستباقية، كاين 8 مليون 
قنطار ديال الشعير املدعم اللي غادي توزع يعني بنظام وانتظام على 
مدى 8 شهور، يعني يمكن لنا نقولو هذا من أهم البرامج خالل 15 سنة 
بواحد  بدينا  الوفرة،  لخلق  الشاملة  التغطية  كذلك  وكاين  األخيرة، 
وزوج وثالثة ووصلنا ل 98centre، وهاذ centre 98 كل واحد حل واحد 
آخر حداه دابا وصلنا لpoints de vente« 220« نقط للبيع اللي هما 
كيوصل لهم الفالح. هاذ ال�ضي في التموين les.appels.d’offre واللي هو 
تطلق اآلن واللي ممون هي 5 مليون و500 ألف هكتار، ثلثي البرنامج هي 
تعطات دابا في les.appels.d’offre، وكاين كذلك الوتيرة ديال التوزيع 
بحيث أنه وصلنا ملليون و800 يعني الثلث موزعة خالل مليون و800 
ألف قنطار موزعة خالل شهر ونصف، وعدد املستفيدين هو 185 ألف 

مستفيد لحد الساعة. أشنو هي هاذ آليات الحكامة؟

 les contrôleursأوال إجبارية اإلعالن: 2 دراهم خصها تكون معلقة و
كاينين في les points de vente فين ما كانوا؛

ثانيا الشبابيك مفتوحة: بغينا باش يكون الصرف ديال الشعير 
بطريقة حضارية، الناس تم�ضي واخا تلقى fil.d’attente وال هذا كتشد 
الصف وتتاخذ السلعة ديالها، ما�ضي كيفما كنا كنشتاغلو يمكن من 
قبل، نديرو واحد commission فيها الرئيس وفيها هذا، شكون اللي 
ياخذ؟ وشكون اللي ما ياخذش؟ اآلن c’est un guichet ouvert اللي 
بغى كيم�ضي ليه بطريقة منظمة. درنا واحد السقف ديال الحصة ل20 
 c’est كيس للمستفيد هي تقريبا 16 قنطار اللي بغى يجي ياخذ 16 قنطار
le maximum اللي يقدر ياخذ من هاديك النقطــــــة، وكذلك أنــــــه اتضـــــــح 
بأنـــــــه كايــــــــــن بعـــــــض les communes اللي هما بعاد على هاذ املناطق 
مثال كاين اللي 120 كلم على املركز اللي هو داخل la province، إذن 
عملنا واحد l’appel.d’offre واحدmarché de transport وهاذ اإلخوان 
الكسابة والفالحة كيمشيو ياخذو يعني يديروles listes ديالهم وكيمشيو 
عند l’ONCA عندL’office ديال االستشارة باش كيديرو الالئحة ديالهم 
وكنخلصو ليهمtransport باش يوصلوهم حتى la commune ديالهم 

باش ما يم�ضي �ضي غير على خنشة وياخذ طاك�ضي على 120 كلم.

املواد  ديال  األسعار  ديال  االحتواء  واحد  كاين  أنه  هلل  فالحمد 
العلفية، من النهار اللي بدينا كنا في 3,34 درهم للقنطار باش كيتباع في 
السوق، اليوم حنا في املناطق ديال البيع ب 2 دراهم هذه ال نقاش فيها 
وما كاينش اللي غادي يقدر يقول بأنه ال كاين مراقبة صارمة وكاين فالحة 
كيشوفو وعارفين هاذ ال�ضي، ما كاينش اللي يقدر يبيع أكثر من 2 دراهم، 
وكاين السوق اللي هو عادي ألنه حنا كنبيعو في النقط ديالنا ب2 ولكن 
كاين اإلخوان دابا اللي هما كيتاجرو وكيبيعو، كيبيعوا ب2 دراهم اليوم 

وثالثين، 2 دراهم وأربعين، فهذا ساهم أنه حتى للسوق العادي بما أنه 
الثمنات ديال السوق ديال الدولة منخفضين، جابوا األثمنة اللي كانت 
مرتفعة باش تقادات مع األثمنة اللي هي موجودة، وبهذه كيظهر لي بأن 
�ضيء إيجابي، 0,2 % ديال نسبة املستفيدين اللي تقدموا أكثر من ثالثة 
املرات، درنا واحد sondage على واحد les points 15 اللي هما مهمين، 
ومشينا شفنا يا كما الناس كيجيو كيعاودو يرجعو وكيعاودو يتاجرو أو 
كيعاودو هذا لقينا %0,2 من هاذوك الفالحة اللي جاو أكثر من ثالثة 

مرات، يعني ما كينش، ما كينش �ضي حاجة الذي تخيف.

كاين البرنامج ديال توريد املاشية، 500 نقطة ديال املاء و2700 
صهريج، 143 مليون درهم حتى هي تعطات للمناطق الجهوية وتعطات 
الصحية  الحالة  ديالهم،  بالواجب  يقوموا  باش  الجهوية  للمديرية 
للقطيع أقولها هي حالة جيدة، برنامج ديال 92 مليون ديال الدرهم 
اللي غادي يتعطى باش دار la vaccination باش نعاونو اللي غادي يبدا 
إن شاء هللا ابتداء من 20 في هاذ الشهر وغادي يم�ضي للمناطق األكثر 

تضررا والحدودية كذلك.

أما اإلنجازات ديال الزراعات الربيعية، هاذ السنوات املاضية كلها 
كنا في 200 ألف هكتار، حنا درنا في البرنامج ديالنا إن شاء هللا باش 
نوصلو ل400 ألف هكتار ألن عارفين بأن الزراعات الخريفية كانت 
صعيبة شوية غادي يجيو الناس يعملوا 400 ألف هكتار، وصلنا اآلن 
ل260 ألف هكتار إذن 65 % من البرنامج واإلخوان اللي تالقيت معهم 
املديرين كلهم زعما طموحين كيقول ليك 400 ألف غادي نعملوها 

بدون إشكال.

القروض: القرض الفالحي، القرض الفالحي قالت غتمول مليار 
ديال  مليون   611 موالت  الساعة  لحد  الدرهم،  ديال  مليون  و500 
ديال  التخفيف  ديال  البرنامج  فيها  أو  الربيعة  الفالحة  فيها  الدرهم، 
الكسابة أو ديال هذا، إذن اعطات 611 ألف مليون ديال الدرهم وهي 

ما زال غادية فهاذ سميتو.

كذلك في ما يخص السقي التكميلي الدعامة الثانية، كتعرفو بأنه 
الشجر اللي بين عامين أو أربع سنين غادي ينقصوا املاء في بعض املناطق 
اللي هما غرسنا فيهم الشجر أو كاين 93 ألف هكتار، 140 مليون ديال 
ماسة؛  سوس-  مراكش-آسفي،  درعة-تافياللت؛  يهم  غادي  الدرهم 
الجهة الشرقية، هاذو املناطق اللي فيها الشجر واللي هي تضررت بكثرة، 
على أن البرنامج ديال األعالف املركبة اللي تكلم عليه األخ املحترم، أنه 
غادي يدخل إن شاء هللا من اللي غيكون هاذ البرنامج اآلن ديال الشعير 
stabilisé وزدنا لألمام راه غادي نرجعو ليه إن شاء هللا باش حتى هو 

غادي نبداوه وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسادة النواب املحترمين عن فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدخلةوز أ،

على كل حال نشكر السيد الوزير على البيانات اللي أعطانا في هاذ 
القضية هذه. السيد الوزير، الجفاف من عند هللا تبارك وتعالى وتقلص 
األمطار وهاذ العام كان هاذ الجفاف من نوع خاص، هاذ السنة الوحيدة 
اللي فيها شهر 11، شهر12 وشهر 1 جافين. كان الجفاف عرفناه، ولكن 
عمرنا ما عرفناه ثالثة شهور بحال هاذي جافة إلى غير ذلك..، ال�ضي 
اللي جعل على أنه البكرية كلها اللي تزرعت ما ناضتش في جل املناطق 
ديال اململكة إلى آخره... وهنا تنطلبو من السيد الوزير، باش اآللية 
ديال التأمين تتدخل، فالناس اللي زرعوا وما زال اآلن وأمنوا والدولة 
مدعمة التأمين ب%90 و%10 اللي هي من عند الشركة، بطبيعة الحال 
خاصهم يأديو للناس، تيتسناو الخبراء آش غادي شوفو الخبراء؟ تزرع 
وما ناضش، آش غادي يشوفوا الخبراء؟ الجفاف خاص مرسوم يتعلن 
على أنه بعض املناطق منكوبة وباش الحكومة تصّرف وباش اآلليات 
تفعل وباش الفالحة يستعنوا بالتأمين، عالش يديرو التأمين إيال ما 

كانش يجيهم في الوقت املناسب؟ هذا واحد؛

ثانيا تكلمتوا وحنا معاكم على أنه هاذ الخصاص في الشتا في املطر 
وهللا تبارك وتعالى عطانا الشتا في األخير الوقت، ولهذا نتمناو وتحسنت 
ْم 

ُ
ْرت

َ
ك

َ
ِئن ش

َ
األوضاع والغطاء النباتي تحسن، وهذا من فضل ربي ﴿ ل

ِديٌد﴾، ولهذا نقول بأنه الخصاص 
َ

ش
َ
اِبي ل

َ
ْم ِإنَّ َعذ

ُ
َفْرت

َ
ِئن ك

َ
ْمۖ  َول

ُ
ك ِزيَدنَّ

َ َ
أل

العلفي اللي اشرتو ليه الخصاص راه كبير الخصاص راه مهول، ألنه كل 
املراعي الطبيعية كل الوحدات العلفية التي تنتج بكيفية طبيعية هاذ 
العام ما كانتش، دعمت أخيرا فهاذ الغطاء النباتي اللي حنا عرفناه، 
الشعير غطات ودعمت  الحال عملية  بطبيعة  كاين خصاص،  ولكن 

شوية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا عرفتك ما تساليش في هاذ ال�ضي، 
ولكن الوقت ال يرحم. الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةقةدرخلةيةحي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لكن  واملعطيات،  البيانات  على  كنشكرك  املحترم،  الوزير  السيد 
السيد الوزير، من خالل قافلة املصباح اللي جبنا فيها اإلخوان البرملانين 
واحد العدد من مناطق املغرب منها القرى واألماكن النائية، تبين لنا 
السيد  البيع  نقط  على  املواطنين  شكايات  خالل  من  الوزير  السيد 
الوزير، بعاد على الناس ب80 كلم، ب100 كلم، وأكثر من هاذ ال�ضي 

ي كيمشوا الناس كيصيبو بعض املرات الزحام وقع، 
ّ
السيد الوزير، مل

بعض الناس سماسرة كيجمعوا les cartes nationales حيث التوزيع 
تعطى حسب les cartes nationales، ما تعطاش ب�ضي مقياس آخر، 
السيد  كيوقع  واش  وكيتجمع..   les cartes nationales كيجمعوا 
الوزير، تجمع الشعير بهاذ الطريقة هذه وتحط في األسواق كيتباع، ألن 
الفالح في العالم القروي كل �ضي عندو بطاقة فالح وهي تعطى للكسابة 

السيد الوزير.

لهذا السيد الوزير، تنطلبوا منكم أوال كاين املراكز ديال الفالحية، 
عالش ما يتحطش في جميع املراكز ويتقرب وتحيد املعاناة على الفالح 
الناس  ، هاذ 

ّ
تما الفالحة فابور، يم�ضي يحطوا  وتقرب لو ياك مراكز 

استفادوا من الصفقات سهل عليهم املأمورية، كيجي مثال القنيطرة 
2 ديال النقط، سيدي سليمان نقطة واحدة، وسيدي قاسم 2 ديال 
النقط، واحد العدد ديال املدن، كاين األقاليم اللي ما كيوصلهاش 
نهائيا نقطة ديال البيع؛ ثانيا السيد الوزير، القضية ديال 20 درهم 
للبقرة الناس مشات رقمت البقر ديالهم وهذا في صالحهم ولكن لحد 

اآلن..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت املخصص لكم. الكلمة 
الوطني  للتجمع  التعقيب  تفضل..  لألحرار،  الوطني  التجمع  للفريق 

لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخفضلي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد الوزير، ننوه باملجهودات التي تقومون بها في وزارتكم، وهاذ 
البرنامج اللي عطيتينا السيد الوزير راه كاين، أما بالنسبة للشعير املدعم 
السيد الوزير، دابا غير املشكل فاش كاين عندنا اللي كاين هو في نقط 
البيع قالل، قلت لنا كاينة 240 نقطة بيع، ولكن املشكل راهم قالل 
السيد الوزير، وراكم درتوا مجهود كبير وتتشكروا على املجهود ولكن 

قليل السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

األخ  تفضل  النائب،  لألخ  استمعوا  النواب،  اإلخوان  استمعوا 
النائب، تفضل السيد النائب.. ال كمل.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخفضلي:

.. نعاودو السيد الرئيس،.. مثال السيد الوزير إقليم الفقيه بن صالح 
والخميسات وفكيك راهم عندهم مناطق البيع قالل السيد الوزير، أما 
بالنسبة لهديك 200 درهم للبقرة السيد الوزير، كنتوا خصصتوها غير 
لألبقار املرقمة، دابا راه الناس قادوا شغلهم في هداك األبقار املرقمة، 
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ولكن باقي الدعم السيد الوزير، ما زال ما توصلوش به، باقي كيستناو 
كيشفو اشنو الوسيلة وشكون اللي غادي يتم باإلحصاء، ألن باقي واقف.

دابا  السقوية  للمناطق  بالنسبة  الوزير،  السيد  نسولك  وكنزيد 
عندنا واحد الظاهرة دابا الفالحة بدات تثمر، وعندنا واحد املشكل 
دوك  دابا  قليلة  الصابة  دابا  كثير  الجاوج  ودابا  كثمر  الفالحة  ديال 
الحياحة وحنا تنقولو الحياحة ديال الجاوج ما�ضي ديال االنتخابات 
السيد الوزير، الحياحة ديال الجاوج.. دابا الفالحة صابوا مشكل مع 

التحياح قهرهم السيد الوزير، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للفريق الحركي.

لةمةئ4خلةسيدةخفةطملخلةضعيف:

شكرا السيد الوزير على البيانات التي قدمتموها، والتي كنا نجهلها. 
السيد الوزير، بالنسبة للتساقطات املطرية مشيئة ربانية، الحمد هلل 
أن األمطار األخيرة أن عطات واحد الدفعة للمناطق الجبلية، وكذلك 
املناطق القروية أو ما يسمى بالزراعة املازوزية كيفما كنقولو، الزراعة 
املازوزية والبواكر والخضر الحمد هلل تعتقات �ضي شوية السيد الوزير.

اآلن حسب  إلى حد  الفالح  ديال  للدعم  بالنسبة  الوزير،  السيد 
املعطيات اللي عندي بأنكم وصلتوا للتوزيع ديال %33 ديال الدعم، 
السيد الوزير بالنسبة لبعض الفالحة كيتشكاو من بعض املشاكل نتمنى 
السيد الوزير، تدبيرها بحكمة في الثلثين اللي باقيين من الدعم. كذلك 
السيد الوزير، في املنطقة اللي كنتميو لها الفالحة كيتمناو لجهة بني 

مالل-خنيفرة، الفالحة باغيين مزيد من نقط البيع في هاذ املنطقة.

وفي النهاية السيد الوزير، يجب أن تكون لنا واحد املواكبة للفالح 
الفالح الصغير ألنه هو الدعامة األساسية  أو  الفالح املتوسط  سواء 
التنمية القروية الذي هو  لالقتصاد وكنهنيوكم على مشروع برنامج 
سينجز في األيام املقبلة إن شاء هللا، ونتمناو أن تكون الدفعة ديال 
واملناطق  للفالح  دعامة  وتكون  مالل  خنيفرة-بني  جهة  ديالنا  الجهة 

القروية، شكرا جزيال لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب فريق االتحاد الدستوري، أحد النواب املحترمين، تفضل 
السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخنةصأ:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

أشكركم السيد الوزير املحترم على الجواب، نثمن كل ما تضمنه من 
اإلجراءات املهمة ملحاربة آثار الجفاف، إال أنه يبدو أنه بعض األقاليم 
ذات الطبيعة الجافة والتي لم تسقط فيها األمطار باملطلق منها إقليم 

تاوريرت والذي يعتبر الجفاف فيه بنيويا لم تأخذ حظها من برامجكم. 
الدعم،  بعيدا عن  مهيكلة  في مشاريع  لها  التفكير  منكم  يتطلب  لذا 
اوالد  العطف  منطقة  الزوا،  والدهرا،  تافراطا  منطقة  في  خصوصا 
محمد، حيث أن أغلب النشاط الفالحي الرسمي لهذه املنطقة يتمثل 

في تربية املوا�ضي.

السيد الوزير، إمكانية اإلقليم ضعيفة جدا والفالحون يعانون، 
اإلقصاء  من  يعاني  والذي  اإلقليم  هذا  إلى  االلتفات  منكم  أطلب 
والتهميش، إقليم فقير بكل املقاييس تعاني اليوم ساكنته من الخصاص 
في كل �ضيء، على سبيل املثال دعم الشعير لهذا اإلقليم لم يتجاوز 
55.000 قنطار. تصور معي السيد الوزير، ما هي الكمية التي سيحصل 
عليها الكساب الذي يتوفر على 500.000 رأس غنم، كمية ال تتعدى 50 
كيلو، علما أن اإلقليم %90 من نشاطه الفالحي تربية املاشية، فهناك 
6400 كساب حسب إحصائيات وزارتكم، 690.000 رأس من الغنم 

واملاعز و16.000 من البقر. ناهيك عن الفالحة الغير املحصيين.

السيد الوزير، منذ دخولكم للحكومة برمجتم ميزانية مهمة للدعم، 
لكن لألسف ال أثر لهذا الدعم على أرض الواقع. نحن في إقليم تاوريرت 
نريد وعود  نحن ال  الدعم،  الجفاف ومن ضعف  األمرين من  نعاني 
باملعالجة والتفكير في الحلول ألن الوقت لم يعد كافيا اليوم، نطلب 
منكم حال مستعجال إلنقاذ اإلقليم قبل نهاية السنة ألننا نعيش وضعية 

صعبة، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب ألحد السادة النواب من الفريق االشتراكي.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخر ديل:

شكرا السيد الوزير املحترم على العرض ديالك، ولكن في العرض 
ديالك جاء غير الدعم املوجه للكساب، راه خاصنا نعرفو الدعم اللي 
وحرث  زرع  كتعرفو  راه  الفالح  الوزير.  السيد  للفالح  يتوجه  غادي 
وكيتسنى الصيف، ها الصيف جاء، ما كاين صيف باش غادي يعيش 
هاذ السيد؟ باش غادي يقري الدراري؟ وخاصة في املناطق البورية، 
وخاصة في دائرة عبدة، ألن الناس دابا اآلن كيتسناو، كنطلبو منكم 
باش توسعوا لينا األرا�ضي السقوية في عبدة، نطلبو لكم باش تعلنوا لنا 
اليوم على الدعم اللي باغيين تعطيو للفالح باش يعيش، إيال ما عطيتو 
هاذ الدعم بغيتو تحافظوا عليه يبقى في املناطق ديالهم هو تدعموه، 
إيال ما حافظتوش عليه اليوم راه كيشري املاء، اليوم التبن راه داير 30 

درهم والصيف هذا.

انتما كتهضروا لنا على الشعير، أشنو غيدير الدعم؟ نقط البيع 
بعيدة ب 50 كلم على الفالح، إيال بغى يم�ضي يشري خنشة ديال الشعير 
كيخسر أكثر منها، هاذ ال�ضي كلو خاصكم تفكروا فيه السيد الوزير، 
وهاذ ال�ضي راه كاين على الواقع خاصنا إيال بغيتو تعطيو العناية لهذا 
الفالح خاص..، هضر الزميل ديالي على التأمين، إيه التأمين واللي ما 

مأمنش؟
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل  لكم،  املخصص  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةعس2:

سنة د الجفاف متفقين، حنا في منطقة الغرب شراردة بني حسن، 
املاء الحمد هلل موجود. حنا اليوم السيد الوزير ذكرتي بأن من 200.000 
هكتار على الفالحة الربيعية غتولي 400.000، حنا القاعدة هو الفالح 
كيسقيه شهرين في الصيف، حنا هاذ السنة غنسقيوه 6 أشهر. واش 
هاذ املاء ديال السقا هاذ العام واش غيكون مدعم أي باملجان وال الفالح 

غادي يخلص؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب 
املحترم في إطار التعقيب.

لةمةئ4خلةسيدخكأ مخلةز ةدي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

الفالحي  املوسم  ديال  الحصيلة  اليوم  كنعرفو  الوزير،  السيد 
ضعيفة وضعيفة جدا، وهادي كارثة من عند هللا سبحانه وتعالى، غير 
هو السيد الوزير للتنبيه، الناس ديال التأمين أبريل ها هو قريب يسالي، 
كاين بعض املناطق، ونعطيك على سبيل املثال منطقة بن سليمان، 
كاين بعض الجماعات اللي البالد باقية حمرا، كيفما حرثوها الناس 
باقية. الناس ديال التأمين باقين ما دارو حتى �ضي حاجة، الفالح إيال ما 
كانش يشد اليوم التأمين ويخدم به هاذ الشهور ديال 4 أشهر و5 أشهر 
وكان خاصو يتعطاه أضعف اإليمان كان خاصو يتعطاه في فبراير باش 

يخدم به يعني ما�ضي البكرية يخدم به املازوزية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم، هل هناك من 
؟ تفضل السيد النائب في إطار التعقيب اإلضافي عن الحركة الشعبية.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلةسيمو:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

حنا كذلك ال نسجل أي مالحظة على هاذ الدعم، بالعكس الفالحة 
اآلن هما تخالو عليه في منطقة الشمال، الفالحة زينة، بغينا شوية 
املرونة من طرف املدير الجهوي يسلك معنا قضية املاء ألن كما قال 
الزميل القضية ديال تراكمات الديون، إيال كانت شوية د املرونة هللا 
يجازيكم بخير وخاص املواكبة، الفالح ملا يشوف البصلة غالية كاملين 
ي كتدير البطاطا رخيصة كل �ضي يقطع ما يديرش 

ّ
كيديرو البصلة، مل

البطاطا، بغينا دوك املرشدين اللي كانوا قبل في جميع املراكز دعاوا 
لالنتشار ديالو، بغينا الحكومة تعطيك املناصب لدعم املرشدين، إيال 
بغينا باش نديرو التوازن في املجال الفالحي باش ما نبقاوش نعانيو، دابا 
البصلة ما كايناش ألن في السنة املاضية كانت ب60 فرنك، هاذ العام 
البطاطا ب1.20 درهم، العام اللي جاي ما غيديروهاش، الدالح واحد 
العام ب60 فرنك وعام ب5 دراهم. بغينا املرشدين كما قلنا، ولهذا حنا 
كنتمناو هاذ املخطط املغرب االخضر راكم ناجحين، راه اإلخوان غير 

اللي ما قدرش يقول راك ناجح راك ناجح وهللا يعاونك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب في 
الوقت املتبقي.

لةمةئ4خلةسيدخسعيدخبةعز ز:

غير فيما يخص ما يتعلق بدعم علف املاشية، فما جاء على لسانكم 
أكيد أنه إيجابي جدا ولكن غير ملموس في أرض الواقع السيد الوزير. 
نقط  لالحتجاج،  نقط  العماالت رجعوا  يومية، ساحات  احتجاجات 
لدى  الثمن  أدو  اللي  أشخاص  عندنا  لالحتجاج،  نقط  رجعوا  البيع 
األبناك بالنسبة للشركات 14-03 وما زال ما توصولوش بهاذ العلف 

السيد الوزير.

املرسوم؛  للهدف  وصالتش  ما  التغطية  نسبة  في  إشكال  عندنا 
عندنا كاين دواوير اللي جزء من دوار فيه جماعة هو الوحيد املستفيد؛ 
عندنا مناطق اللي اآلن إيال كنهضرو على �ضي توازن وكان األقاليم فيهم 
االكتفاء، فكاين أقاليم اللي فيهم الخصاص مهول السيد الوزير؛ كاين 
تالعب أيضا في طريقة االستفادة، اللوائح ما كيتبعوش نفس الرقم 
التسلسلي ديالهم. جبد هادي وعطي لهذا؛ الزبونية في التوزيع؛ كاين ما 
يتعلق أيضا بالشركات اللي عهدتو ليها تعبت بهذا مشات لنقط البيع 
ودارتها في مآرب ديال املنتخبين وأعطت لهم األولوية للمناطق ديالهم؛ 
كاميونات،   2 وهي عندها  النقل  اعطيتوها  اللي  النقل  كاين شركات 

البارح كاميون غادي يدي لجرسيف أو يدي لتاوريرت بقا..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذا لم 
يكن الكلمة لكم السيد الوزير، ويمكن تستخدموا املنصة، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخلةوز أةخولةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أوال غنرجع للقضية الدعم ديال الشعير، منين بدا البرنامج عملنا 
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واحدl’appel.d’offre بدينا كنختارو الفاعلين في هاذ امليدان، راه ما�ضي 
الدولة هي اللي كتم�ضي كتبيع وكتفرق، حنا كنختارو شكون اللي غادي 
يم�ضي يبيع وهو اللي كيختار املحل ديالو فين بغى يم�ضي يبيع في هاذيك 
املنطقة، كنقولو ليه بغينا واحد le centre de relais غادي يكون في 
املدينة الفالن الفالنية فكيك مثال، غادي تكون تماك باش غادي تبيع 
وهذا، وغادي تبيع بهاذ املسطرة وغادي تبيع ب2 دراهم وغادي يكونوا 
املراقبين. إذن بدينا ب70 هذا هو اللي كان البرنامج مسطر، من بعد 
شفنا la pression طلعناها ل98، من بعد هاذ الشطور اللي خارجة دابا 
la quatrième tranche اللي غادي تخرج، بكل �ضي غادي نوصلو ل220 

تقريبا نقطة.

كتخصك تعرفوا بأنه فاش كانت األزمة الكبيرة ديال الجفاف في 
 points de vente 54 كنا واصلين l’année.la.plus.difficileاملغرب في
اللي كاينة، إذن غادي نوصلو ل220، وهذا القطاع الخاص اللي كيقوم 
به وبأن الشركات ديال transport اللي كتخدم األغلبية ديالها بعدا هي 
ديال الدولة، بعدا املديرين كلهم بغاو يكونوا مهنيين خداو la SLT هي 

اللي كتدير لهم transport األغلبية، إال إيال كان باش يكملو.

ثانيا فعال أنه في األول كيكون ضغط، ألنه كاين اللي كيقول للناس 
 en بأنه سيرو خذو الشعير راه غادي يتقا�ضى، وكل �ضي بغى الشعير
même temps ولكن حنا مشينا فواحد السياسة باش نحلوا الشعير 
نحطوه وكنقولو للناس غير خوذو اللي بغيتو، وكونو ثايقين وحنا راه 
ما زال، وحنا ما زال معاكم الشهر الجاي وهذا وغادي نمشيو معكم 
إن شاء هللا حتى تكون الشتا وتكون الحالة مزيانة وتكون هذا، وهاذ 
ال�ضي باقي كنقولو اآلن، يعني دبا إيال مشيتي أي centre بعدا الضغط 
نقص partout ما كاينش الضغط اليوم نهائيا يعني في املحاالت ديال 
سميتو ما بقاش le retard وكل �ضي هذا، ولكن هذا راه مجهود كبير، 
راه مجهود يعني لوجستيكي أنا كنعرف بأنه كانوا مشاكل في خريبكة، 
بأن كانوا مشاكل في برشيد، وبأنه كانوا مشاكل في مناطق أخرى اللي 
 le هي مشاكل اللي هي جد مهمة، ولكن وقت ما كيطرح مشكل كنحلو
السلعة  باش   la pressionكنعاونو وكنديرو point de vente جديد 
كتكون موجودة. الحمد هلل شوف السلعة راه موجودة في املناطق وكاين 
الناس كثار، والناس إيال كاينين كثار راه هاذ ال�ضي كيعني بأنه البرنامج 
ناجح وثايقين فيه، راه ما يجيوش عندك الفالحة إيال قلت ليهم 2 دراهم 
وغادي تبيع ليهم ب2 دراهم وخمسين، كيجيو حيث عارفين كاين 2 
دراهم وكيجيو حيث كاين عارفين البرنامج ديال الدولة، وأكبر من هذا، 
أكبر من هذا واللي نجحنا فيه، أنه الثمن ديال السوق اليوم هو 2 دراهم 
وثالثين و2 دراهم وأربعين، كان في 43 إذن هبطنا الثمن ديال السوق 

باش نقادو.

إذن حنا بالنسبة لنا هذا يعني باقي فيه الخدمة وباقي فيه العمل وما 
زال غادي نحسنو إن شاء هللا، وغادي نبقاو نعطيو نتجه لإلخوة الكسابة 
ونتجه لإلخوة الفالحة بأنه السلعة موجودة وبأن عندنا 8 مليون وبأن 

غادي ندخلو كذلك يعني الدعم ديال العلف املركب اللي هو كيمس 
األبقار اللي غادي نبداوه إن شاء هللا من دابا يعني بعض األسابيع منين 
تكون األمور مضبوطة ويكون عندنا process ناجح، ألول مرة عندنا 
برنامج اللي ما كاينش فيه تدخل، أنا كنقول ليهم هللا يخليكم املديرين 
 les conseillers agricoles الناس ديال les CT أو ال الناس les DPA وال
يجيو عندهم الناس يصايبو ليهم الالئحة، ويجيبوها لهم للمدن اللي 
هما قراب، وكنخلصو لهم transport، وا إيال كاين �ضي غلط في بالصة 
وال غلط في بالصة أخرى خاصكم تعاونونا باش يعرفوا الناس بأنه هذا 
برنامج اللي وقف عليه اللي أعطى فيه التعليمات صاحب الجاللة واللي 
هو حنا واقفين عليه شخصيا باش ينجح وباش يوصل للناس وباش ما 

يكونش الثقل عليهم في هاذ سميتو.

كاين   l’assurance إيال اسمحتي   l’assurance ديال  إما اإلشكالية 

:les tranches واحد العدد ديال

أوال: الشطر األول اللي هو500 ألف هكتار، 500 ألف هكتار اللي هي 

املناطق الغير املالئمة وال املالئمة بدرجة متوسطة، بدينا في 22 فبراير
l’évaluation التقييم ساالت، تقريبا ساالت اليوم، بدات واحدة أخرى 

في 4 أبريل اللي هي ديال املناطق املالئمة بدرجة متوسطة غادي تسالي 

في 2 ماي، وهاذي غادي تهم واحد 160 ألف هكتار؛ غتبقى املناطق 

املالئمة واملناطق الجبلية اللي هي مزيانة هاذيك راه غادي تبقى تم�ضي 

في الطريق ديالها عادي، وغادي نسبقو ألن إن شاء هللا التعويض غادي 

يكون بين هاذ الناس اللي سالينا بكري غادي يبدا من ماي، غادي 

يبدا التعويض، غادي يكون في ماي أو في juin أو في juillet إن شاء هللا 

غادي نربحو شهر يعني بالنسبة لذاك ال�ضي اللي كان في املا�ضي، هذا مع 

السماح بالتحويل إلى الزراعات الربيعية في انتظار التقييم، كنطلبو منهم 

فقط يخليو واحد الشريط ويحيدو ال�ضي اآلخر اللي ما بغاش تيقول بأنه 

ما كتابش هللا ما جبلياش هللا النتيجة، يخلي غير واحد الشريط باش 

يجي يشوفو مول l’assurance ويدوز للزراعة التحويلية ديالو ونشتاغلو 

فهاذ امليدان، وحنا راه واقفين على هاذ ال�ضي مع les assurances باش 

يوصل في أحسن الظروف.

الزم نقول بأنه يعني راه كاين مؤشرات إيجابية، راه كاين أشجار 

مثمرة مزيانة، وكاين السكر هاذ العام مزيان غادي نوصلو ل 42% 

وغنوصلو ل13 طن للهكتار، فرنسا واصلة ل13,5 في الهكتار، غنوصلو 

الزيتون املردودية  390 ألف طن، كذلك  ل530 ألف طن ودزنا من 

طلعت ب%24 للهكتار،1,4 طن للهكتار والحوامض آخر تدخل هو 6% 

ديال اإلنتاج اللي مرتقب إذن 2 املليون ديال الحوامض ديال الطن 

والزيتون ديال مليون و400 واملاشية بصحة يعني عالية فالفالحة يعني 

يمكن céréales غادي يكون مقصوص شوية، ولكن راه ال�ضي اآلخر 

غادي يكون بخير إن شاء هللا.



عدد.17–14.رجب.1437  )22.أبريل.2016( الجريدة الرسمية للبرملان492   

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على إجابتكم، سؤال حول استعمال الطاقة 
الشمسية في مجاالت الري للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

سالم هللا عليكم جميعا في هذه القاعة املوقرة، عن دعم وتوسيع 
قاعدة املستفيدين من برامج الطاقة الشمسية أسائلكم السيد الوزير 

املحترم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير، الكلمة لكم.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

وواحد  االتفاقية  واحد  على  التوقيع  تم  راه  الوزيرة،  السيدة 
الشراكة داخل الحكومة، داك الوقت كنا غادي نعملو واحد 40 مليار 
مشينا  ولكن  الشمسية،  الطاقة  نديرو  يكون  وغادي  السنتيم  ديال 
في واحد النطاق بأنه ما غادي ناخذو غير اللي عندو 5 هكتار التحت، 
ي عملنا الصالون ديال l’agriculture وجبنا فيه التجهيزات، اتضح 

ّ
ومل

بأنه كاين واحد الطموحات كبيرة فعال ديال الفالحة باش يعملوا هاذ 
ال�ضي ديال solaire، فلهذا عاود درنا l’évaluation ، درنا أوال 5 هكتار 
إيال خاصنا نمشيو حتى ل20 هكتار، وبأنه غادي يخصنا تقريبا واحد 2 
مليار ونصف ديال الدرهم، فيها الطرف ديال اللوحات الشمسية، وفيها 
الطرف كذلك ديالgoute à goute et les équipements ، هاذ الطرف 
ديال goute à goute et les équipements اللي عندي في صندوق 
ي يكون 

ّ
التنمية الفالحية كاين، املليار اآلخر باقي ما كاينش االتفاق، مل

االتفاق داخل الحكومة غادي نوضو بهاذ البرنامج إن شاء هللا، ومع 
العلم أنه راه وصلنا ل 6000 هكتار اللي هما تعملوا اآلن داخل البالد بال 

يعني بال ما يكون الدعم ديال الدولة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التعقيب لكم السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

تعقيبكم محمود السيد الوزير املحترم، نثمن عاليا مجهوداتكم في 
مجالي الفالحة والصيد البحري، نثمن عاليا مواكبتكم الدائمة لتطلعات 
الفالحين بحكامة نادرة نتجت عنها ثالثة أمور: توفير أمن غذائي متميز؛ 
توفير أمن مائي متوازن؛ توفير طاقات بديلة للحد من انبعاثات الغاز، 

موازاة للمشروع امللكي الذي دعا إليه سيدنا املنصور باهلل نور.

نلتمس منكم، نلتمس منكم أن تستفيد ساكنة املغرب كله من هذه 
البرامج الطاقية، وننوه ببرنامج مخطط املغرب األخضر الذي هو أخضر 
قلبت وقالبا، أخضر على واقع األرض وأخضر على املجال البيئي، وهو 
الذي سيكون واحدا من بين املواضيــــع التي سيتــــــداول بشأنها في أكتوبر 

إن شاء هللا في مراكش في 22COP، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي جميل بهذه اللغة وأخضر؟ تفضل 
السيد النائب.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةكحي2:

أنا بغيت غير نضيف على املغرب األخضر في قالبه وقلبه سالسله 
الذهبية والفضية واملاسية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت املخصص لكم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 

تفضل السيد الوزير بلغة خضراء إن شاء هللا.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

إذن سآخذ بعين االعتبار هاذ ال�ضي اللي قال ال�ضي وكاك اللي هو 

كنعرفو بأنه كيحرص على هاذ الفالحة التضامنية، وكنعرف العمل 

ديالو اللي تيقوم به في تزنيت، عمل جاد، وحنا بصفة عامة املخطط هاذ 

ال�ضي ديال املشاكل ديال الطاقة غير خاص واحد التناسق إما يمكن 

لينا نوصلو ل�ضي حلول إن شاء هللا اللي هي تكون جد إيجابية للفالح.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

واآلفاق  الحصيلة  القروية  التنمية  صندوق  عن  سؤال  شكرا، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد 

النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعةدلخلةسبةعي:

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخلةوز أة،خلةسيدخلةوز أ،

لإلخوةخولألخولتخلةمولبخلملحترنين،

الخاص  الصندوق  الوزير،  السيد  درهم  مليار   55 صندوق  عن 

بالتنمية القروية واملناطق الجبلية، نسائلكم اليوم عن الحصيلة ديال 

سنة 2015، وكذلك عن اآلفاق املستقبلية إن شاء هللا؟ شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخولةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أوال 50 مليار أنا باقا ما وصالتش للصندوق، غير باش نكونو متفقين. 
حنا إيال غنتكلمو على 2015، راه كانت مليار و300 ديال املليون ديال 
الدرهم، وفي إطار يعني االستعماالت اللي كانوا بين 2013 و2016 كاين 
مشاريع فك العزلة، كيفاش استعملناها؟ أنا غنتكلم ليك على الشق 
 ،budget اللي كان عند وزارة الفالحة اللي هو 60 % اللي كيكون ديال
مشاريع فك العزلة بغالف مالي يقدر بمليار ديال الدرهم، مكنت على 
الخصوص من إنجاز 2000 كلم، مشاريع التهيئة الهيدروفالحية بغالف 
 pilier 2 مالي 765 مليون ديال الدرهم؛ مشاريع الدعامة الثانية هذا

وذاك الغرس وذاك ال�ضي 729 مليون ديال الدرهم، فيه الغرس وفيه

مناطق  ديال  التنمية  مشاريع  التثمين،  ديال  والوحدات  التجهيز 
قدام   convention واحد  معهم  سنينا  اللي  أركان  وشجر  الواحات 
صاحب الجاللة، باش يكونوا استثمارات في املناطق ديالهم ب 262 
مليون ديال الدرهم؛ برامح الحد من آثار الجفاف تيكونوا في الطرف في 
الجهة اللي كترجع لوزارة الفالحة، إذن 537 مليون ديال الدرهم اللي 
استعملنا في سنة 2010، 2012، 2014 بغالف مالي ديال 537 مليون 
ديال الدرهم؛ وكذلك اإلصالح ديال األضرار الناجمة على الفيضانات، 
مثال هاذيك اللي وقعت في املناطق الجنوبية ديال 2014، بغالف مالي 

ديال 195 مليون ديال الدرهم.

 le fond de développement rural إذن كل هاذ التضرر كتدخل في
وكتقوم بها وزارة الفالحة وها فين مشاوا الفلوس ديال هاذ والسنوات 

املاضية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد النائب في إطار التعقيب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعةدلخلةسبةعي:

باسم  يعني  نشكرك  بغيت  بدوري  أنا  التوضيح،  هاذ  على  شكرا 
الفريق الحركي على املجهودات اللي كتقوموا بها والطمأنة اللي طمأنتم 
الوزير  انتتهي السيد  املواطنين باملوسم الفالحي، وغادي نبدى منين 
على التعويض على أضرار الفيضانات، هاذ الفيضانات خلفت أضرارا 
كبيرة في منطقة آسفي في جماعة املعاشات والثوابت وعلى ضفاف واد 
تانسيفت مئات 600 أو 700 بئر اللي تغمرات، األرا�ضي الفالحية مشات، 

لالحتجاج وطمأناهم  الساكنة  اآلن، خرجوا  لحد  تعويض  كاينش  ما 
وأعطيناهم وعود، جميع اإلخوان في الفرق البرملانية باش غادي يكون 
الحل على التعويض ولكن مازال ما شفنا والو، غنركز كذلك على املحور 
والتعليم  الصحة  من  التنموية  املشاريع  االستراتيجية،  ديال  األول 
هاد  يعني  هاد  كيهم  اللي  القروي  العالم  في  االجتماعية  والقطاعات 

الصندوق جاء باش يحل هاذ املشاكل.

السيد الوزير، هناك مدارس بدون مراحيض، هناك مناطق قروية 
أو جبلية بدون دور الوالدة، هناك قرى بدون مسالك، وانتما راكم 
املشاكل، هناك  العديد من  ال�ضي، هناك  الوزير هاذ  السيد  عارفين 
دواوير بدون صالح للشرب، فاللي بغينا نقولكم السيد الوزير وانت يعني 
في امليدان، العالم القروي ما�ضي هو غير نواحي بوزنيقة وبرشيد، خرجوا 
السيد الوزير وشفوا العالم القروي ديال بصح، إقليم آسفي، إقليم 
الحوز، إقليم اليوسفية، يعني جرسيف كيف ما قال اإلخوان، بزاف 
ديال املناطق، العرائش، واللي بغيت نقول لك السيد الوزير في األخير 
هو أنه حان الوقت باش تردوا البال للعالم القروي، ألن املدينة الحمد 
هلل خذات الحق ديالها، ردوا البال للعالم القروي تحت الرعاية السامية 
االشتراكي  االتحاد  في  األخ  لسان  على  جا  وكيفما  الجاللة،  لصاحب 

املشروع ديال السقي ديال دائرة عبدة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي، تفضل 
السيد النائب املحترم ، السيد الوزير كاين واحد التعقيب إضافي السيد 

الوزير، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

جوابكم السيد الوزير هم سنوات لم ربما تكن معنية بهذا السؤال، 
الحكومة ربما افتعلتم إشكاال وقضية كبرى شغلت الرأي العام تتعلق 
بهذه املؤسسة أي هذا الصندوق، وقيل أنكم أو قيل إنكم رصدتم 55 
مليار لدعم ولتمويل التنمية القروية، السؤال املطروح اآلن، هل هذا 
املبلغ متوفر اآلن ورهن إشارتكم في وزارة الفالحة؟ أم أن هذا التمويل 
وهذا الرصد املالي سيتم عبر سنوات؟ الخالصة الرئيسية السيد الوزير 
وتطلعات  كبيرة جدا  انتظارات  وتقديري خلقتم  احتراماتي  كامل  مع 
عظيمة لدى املواطنين، خصوصا في العالم القروي من خالل حجم 

األزمة التي افتعلتموها في مناقشة هاذ املوضوع في بداية السنة.

اآلن نحن في الشهر الرابع من سنة 2016 ولم نر أي ورش من األوراش 
املتعلقة بتنمية العالم القروي، نحن ال نتحدث عن دوركم املؤسساتي 
املعتاد املتعلق بالتنمية الفالحية وبالفالحة بصفة عامة، نحن نتحدث 
عن صندوق للتنمية القروية بمقاربة شاملة يهم التنمية بكل تفرعاتها، 
من بنية تحتية في الطرق، مستشفيات، مؤسسات تعليمية وصحية، 

كل هذه املسائل.
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اآلن لم تبدأ الحكومة في هذا الورش لحد اآلن، وبدأ يسود ويعم 
احباط واستياء وتذمر، لدى املواطنين، خصوصا في العالم القروي 
املتوقف هذه السنة بالخصوص على اهتمامكم السيد الوزير، شكرا 

لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب املحترم 
فريق العدالة والتنمية.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةكأ مخلةممةوي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

السيد الوزير، هاذ الصندوق يعني صندوق مهم، واألهمية ديالو 
تتكمن أن صاحب الجاللة بنفسه أشرف على هاذ الصندوق، فإذا 
أوال التساؤل ديالي هو أنه عالش ما جبتيش لنا واحد املجموعة ديال 
املعايير اللي تتوضح آشنا هيا الشروط ديال املناطق اللي تتستافد من 

هاذ الصندوق؟

السؤال الثاني وهذا عالش طرحت هاذ التساؤل ألن مثال احنا في 
عالش  عرفناش  وما  الصندوق  هاذ  من  مقصيين  صالح  بن  الفقيه 
واحد  بدات  يعني  أنه  ثانيا  ثم  صالح؟  بن  الفقيه  ديال  األقاليم  في 
املجموعات ديال املحاوالت بئيسة ملي تتقرب االنتخابات اللي تتبين أن 
هاذ الصندوق يمكن يستعمل يعني في الحمالت االنتخابية وال أدل على 
ذلك أنه واحد املجموعة ديال الرؤساء ديال الجهات معينة من الحزب 
املعلوم بداو تيجمعوا حولهم واحد املجموعة ديال الجماعات القروية، 
التنمية وحصلوا  ديال  املشاريع وهمية  ديال  املجموعة  واحد  وسناو 
على وعود بأنه غادي يكون عندهم واحد املجموعة ديال األموال وما 
عندهمش حتى الصفة القانونية وهذا تيتنافى مع الدستور، تيتنافى مع 

دولة الحقوق والواجبات إلى غير ذلك.

فإذن السيد الوزير بغينا نعرفو آشنا هو املصير ديال هاذ الصندوق 
ومتى غادي تجيبو املعايير ديال هاذ الصندوق؟ والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب املحترم تفضل، الكلمة لكم، فريق األحرار، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخنةصأخلةسبتي:

وجدتي كل �ضي؟ كل �ضي وجد وهلل الحمد، الزيت، السكر، أركان، 
اللحم، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، أملو، اللي ما عندو حرفة دار 
حرفة، بالخصوص في البادية، لهذا كنشكركم وسير على هاذ النهج، 
املخطط األخضر راه ناجح وناجح بامتياز، ونتمناو ليك التوفيق في هاذ 

الطريق ديالك إن شاء هللا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم، الكلمة للسيد النائب املحترم، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

لةسيدخلةأئيس،

السيد الوزير، عندي سؤال دستوري، هل هناك في الدستور ما 
يجعل جاللة امللك مشرفا على صندوق من الصناديق؟ أم أن هذا 
يدخل في اختصاصكم وفقا للقانون املالي؟ ثانيا: إذا كان صندوقكم 
يتصرف فيه البعض بمشاريع وهمية، هل يوجد في حكومتكم وزيرا 
الشعب مستباحة؟ وأموال  أموال  أنها  أم  املتالعبين؟  ملتابعة  للعدل 

العامة مستباحة؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

بغاش  ما  باقي  زعما  الصندوق  ديال  املوضوع  هاذ  بأنه  كيظهر 
يتقا�ضى...، هو غير أوال خاصنا نعرفو بأنه الصندوق كان كيتعمل فيه 
وكنكملو  الطبيعية  والكوارث  للجفاف  كيتستعمل  كان  و300  مليار 

شوية بالطرق بهذا على حسب الناس اللي عندهم البرامج اللي جاو.

ديال  املسؤولية  راه  يعني  واضحة  إجابة  نعطي  باش  اليوم 
الصندوق، راه حتى من قبل راه كانت دائما عند وزير الفالحة والوزير 

ديال urbanisation حتى من قبل.

واآلن هي واضحة يعني في إطار املشروع ديال القانون املالية اللي كاين 
ما�ضي اسميتو، وصاحب الجاللة الكالم اللي جاء به، جاء ما تكلمش 
على الصندوق، تكلم على برنامج في العالم القروي، باش نقصو من 
الحدة ديال الفوارق االجتماعية في هاذ املنطقة وهي اللي جابت 50 مليار 
ديال الدرهم من بعد التقييم اللي قامت به وزارة الداخلية على هاذوك 
les minimas sociaux اللي خاصهم يتعملوا، وغادي يجي برنامج ألنه 
50 مليار ما غتخرجش كلها من الصندوق، راه كاين الصندوق غتبقى 
فيه غير مليار و300 ديالو، ولكن هادوك الوزارات اآلخرين اللي عندهم 
برامج ديال الصحة وديال هذا وديال هذا باش واحد ما يديرش هاذ 
العام واآلخر يدير عام اآلخر واحد على 10 سنين، غادي يبداو يصبوا 
يعني في الصندوق ويعاودوا يخرجوا للجهات وللمناطق باش يتعملوا 
عند les services extérieurs يتعملو البروجيات ديالهم، وإيال كاين 
التدخل ديال الجهات في املستقبل راه 40 % ديال البرنامج ديال هاذ 
50 مليار راه غادي يمولوه، كنقول %40 يمكن أكثر يمكن أقل، املهم 
غادي يمولوه الجهات وغادي يجيبو حتى هما الفلوس ديالهم ألنه حنا 
في واحد الجهوية اللي هي متقدمة، واللي بغينا نمشيو نعطيو للناس 
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وزارة  راه  يعني  إال  لينا  يمكن  ما  وحنا  األرضية،  من  يجيو  واملشاريع 
الفالحة من بعد في هاذ ال�ضي ديال fond développement rural راه 
ما كتشدش لفلوس، راه كيدخلوا الفلوس وكيخرجو كيمشيو بالصتهم 
باش يخدموا، حنا كنديرو غير la coordination، فاهلل يخليكم باش 
يعني كل واحد راه ما عنديش 50 مليار عندي في الصندوق، راه غادي 
يمشيو للمشاريع، وما بغينا نمشيو إال في واحد التكامل وواحد التناسق 
بين جميع األعضاء ديال الحكومة فهاذ البرنامج، وكذلك اإللتقائية مع 
الجهات واألولويات اللي خاصها تكون داخل الجهات، ألنه هما األولى 
باألولويات ديالهم، وهما اللي عارفين آش بغاو وهما اللي عارفين فين 
بغاو يمشيو، املهم أنه صاحب الجاللة، أعطى le cap بأنه خاص يعني 
الفوارق االجتماعية اللي كاينة يعني واللي هي واضحة واللي criente في 
املناطق ديال القروية، خاصها تمحى وخاصها تقاد وخاصنا تستعمل، 
وحنا كنقلبو دابا على اشنو هو هاذ process اللي إن شاء هللا نجيو ليه 

في املستقبل باش نقدموه ليكم إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال حول تأمين الفالحين ضد الجفاف للسيدات والسادة النواب 
السادة  أحد  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النواب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلبألهيمخحسمةوي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

الفالح  تأهيل  على  وزارتكم  حرص  إطار  في  الفالحة  وزير  السيد 
لإلجراءات  وتفعيال  املستدامة،  الفالحية  التنمية  وتحقيق  عموما، 
املتخذة والرامية إلى التأمين ضد املخاطر املناخية، وال سيما اآلثار املترتبة 
عن الجفاف الذي عرفته بالدنا. نسائلكم عن التدابير االستعجالية 
التي تعتزمون اتخاذها من أجل تأمين الفالحين عن بعض الزراعات 
البديلة لزراعة الحبوب والقطاني خصوصا؟ وما هي الحلول املقترحة 
أيضا في حق املزارعين املستفيدين من قروض التمويل والعاجزين عن 
تسديد ما بذمتهم، خاصة أن ضيعاتهم تضررت بشكل كبير نظرا لقلة 

التساقطات املطرية في هاذ املوسم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخعز زخرخموش،خوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

لةسيدةخلةوز أةخلملحترم،

املخاطر،  متعدد  التأميني  املنتوج  وضع  تم   2012-2011 في  هو 

والزراعة الربيعية اللي كتطرقوا ليها في السؤال ديالكم هي في القطاني 
العدس والفول والحمص والزيتية هي كاينة ومشمولة في هاذ التأمين، 
وكان باش ألنه هاذ العام واحد العام exceptionnel وصلنا ملليون ديال 
القنطار وصلنا لها في céréales، وبقانا اإلشكال آش غادي نديرو مع هاذ 
l’assurances ديال هاذ املواد الخريفية، واعطيناهم باش يزيدوا 10%، 
يعني 100 ألف هكتار اللي تزادت يعني في هاذ النطاق، وكذلك خلينا 
إيال االكتتاب اللي كان كيتساال تقريبا في janvier خليناه بقى غادي حتى 
ل29 فبراير باش الناس اللي غادي يزرعوا يعني الزراعة الربيعية يمكن 

يأخذوا االكتتاب ديالهم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب أحد السادة النواب املحترمين، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلبألهيمخحسمةوي:

شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم، إال أنه في نظرنا في الفريق 
االستقاللي تبقى املعايير املعتمدة في إحصاء هاذ املتضررين، وكيفية 

تحديد املناطق املنكوبة، وضآلة مبالغ التعويض املسددة للمنكوبين، 

ضيعاتهم  تأمين  عن  الفالحين  لعزوف  والدوافع  األسباب  أهم  من 

ومنتوجاتهم، وبالتالي فإننا نرى أن املسألة تستوجب مزيدا من اليقظة 

والتتبع، ووضع تقييم موضوعي لكل سنة، وذلك قصد تحفيز الفالح 

لولوج هاذ املنتوج الذي ال يمكنه إال أن يساهم في مساعدة املزارعين 

والتخفيف من أضرار النوازل، وعملية التأمين كذلك مازالت تفتقر 

أن  خاصة  الفالحين،  في صفوف  والتحسيس  التوعية  من  مزيد  إلى 

هذه املسألة كانت حكرا على التعاضدية وتبقى جد معقدة، ويصعب 

استيعابها عند شريحة واسعة من الفالحين، وبالتالي فالبد من بذل 

مجهود لتوعية مستدامة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 

السيد النائب املحترم، الصوت، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخفأ دخحأفي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

ولقد  جافا،  موسما  قاسم  سيدي  إقليم  عرف  الوزير  السيد 

أمنوا الفالحون زراعتهم، ولذا نطلب من سيادتكم التسريع بمسطرة 

التعويض، باش يبقى لهم الوقت السيد الوزير باش يديروا �ضي زراعة 

أخرى، املوسم راه جاف 100 في املائة بال ما تسناوا عاد تجيكم التقارير 

ديال الجهات املسؤولة ديالكم، ألن املوسم راه كارثي في إقليم سيدي 

قاسم، خاصة دائرة ورغة ودائرة حد كورت، شكرا السيد الوزير.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل، 
تعقيب.

لةسيدخعز زخرخموشخوز أخلةفالحلخولةصيدخلةبحأي:

هو البرنامج ديال التأمين هو برنامج ناجح، يعني أوال وصلنا ملليون 
ديال الهكتار وفتنا املليون ديال الهكتار وصلنا ملليون و100، وبغينا 
نفتحو مليون أخرى في السنــــــوات املقبلـــــــة، والثمن هو في الحقيقة راه 
الثمن رخيص راه تقريبا هداك la tranche اللي هي التحتانية راه 26 
درهم للهكتار للفالح باش يأمن 1500 وال 1600 درهم، وهذا �ضيء جد 

مهم بفضل املساندة والدعم ديال الحكومة.

ال بد نقول بأنه يعني راه قلت قبايلة كاين 3 ديال األشطر، كاين 
واحد اللي ساالت ليه l’évaluation اللي هم املناطق اللي هي صعيبة، 
كاين واحد اللي غادي تسالي في 2 ماي املناطق املتوسطة، وكاين الشطر 
الثالث اللي هو يعني بعض املناطق اللي فيها الخير والحمد هلل وغادي 
تم�ضي في الطريق ديالها، فال يمكن أن نقول بأنه هذه منطقة جافة 
واألخرى جافة، غنخليو les évaluateursراه les assurances راه عندهم 
réassurances les في الخارج، راه خاصهم يخرجوا يشوفوا، ويشوفوا 

الحالة ديالهم، ومن بعد ذاك ال�ضي اللي غادي يقرروه غادي يقرروه، 

واللي بغى وشاف بأنه بغى يطلق ذاك ال�ضي للغنم ديالو ما يصلحشاي، 
l’assurance يخلي واحد  la bande يتافق مع  راه يمكن يخلي واحد 

الربيع، وحتى تجي  ديالو ديال  الغرس  يدير  la bande ويم�ضي يخدم 

l’assurance وغادي تشوف أشنا هي النتيجة، ولكن يعني بكل صراحة 

احنا كنفهمو بأنه كاين واحد الضغط على يعني باش l’assurance تخرج 

مليدان وتسالي هاذ dossier دغيا وتكمل وهذا، متافقين، ولكن خاص 

تكون يعني واحد الشوية ديال..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم وتفاعلكم مع أسئلة 

السادة النواب، ونرحب بالسيدة الوزيرة في ثالث أسئلة في قطاع املاء، 

السؤال األول حول تعميم تزويد األحياء الهامشية باملدن والدواوير 

بالعالم القروي باملاء الشروب، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخلةتهةني:

اليومية والشاقة والعدد  السيدة الوزيرة املحترمة، من املشاغل 

الكبير من املواطنين هو الوصول إلى املاء، في العالم القروي واملناطق 

القروية للجماعات الحضرية، سؤالنا هو أين وصلت عملية التعميم 

للماء الصالح لشرب لهاذ الفئات؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة تفضلي.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أود أن أشكر السيد النائب على سؤاله، في البداية البد من اإلشارة 
بأن بالدنا حققات واحد التقدم جد مهم على مستوى تعميم التزويد 
بالخصوص في العالم القروي باملاء الصالح للشرب، بحيث أنها انتقلت 
النسبة تقريبا من 14 % إلى 94.5 % حاليا في ظرف واحد 15 سنة، 
ثم أن االستثمار السنوي ارتفع من 200 مليون درهم إلى ما يفوق مليار 
درهم سنويا، إال أن هناك تفاوت، ما كنكروش بأن هناك تفاوت ما بين 
الجهات، بحيث أنه بعض املناطق ال زال فيها املعدل أقل من %80 وهذا 
يعني جعل املكتب يفكر باألساس في هاذ املناطق هذه وما يعرف باملناطق 
املعزولة أو العالم القروي العميق، بحيث أنه سطر برنامج موازي للرفع 
من هاذ معدل التزويد كحد أدنى في 80 %، بشراكة مع املديرية العامة 
للجماعات املحلية وملعالجة االختالالت ما بين األقاليم التي ال زال فيها 
معدل التزود أقل من املعدل السنوي، وهذا في إطار تفعيل مضامين 
الحكومة  مع   2017-2014 بين  ما  املكتب  ربطها  اللي  البرنامج  عقدة 

املغربية.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب، تفضل

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخلةتهةني:

هذا  في  املبذولة  املجهودات  نثمن  فعال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السياق، ولكن يجب أن نستحضر أنه إلى حدود 2012 كان هذا التعميم 
في حدود %92، فالحكومة ديالكم ملدة 5 سنين ياهلل تقدمتم ب 2%، 
وكاين بعض األوضاع اللي هي شاذة غير مقبولة السيدة الوزيرة بحال 
مثال إيال لقيت في يعني مدينة الفنيدق كاين دوار حيضرة اللي هو جزء 
من املنطقة الحضرية وما عندو�ضي املاء الصالح للشرب، وكتفرض عليه 
مثال في الضرائب العقارية وغيرها ضرائب حضرية، ولكن في املقابل في 
الخدمات، وخاصة الوصول إلى املاء ما عندهمش الحق، فكنتمناو على 
أنه هاذ املناطق هذه في الوزارة ديالكم والحكومة بصورة عامة تبذل 
مجهودات خاصة، ألنه هاذ الناس دازت قدامهم l’autoroute حداهم 
الغولف، ولكن ما عندهم�ضي املاء، تعرفوا على الغولف، تعرفوا أشنو 
 l’autoroute هو الغولف قبل ما يعرفوا املاء الصالح للشرب، تعرفوا على
قبل ما يعرفوا أشنو هو املاء الصالح للشرب في الدار، بغيناكم تمكنوا 
هاذ الساكنة من حقها الدستوري في املاء بواحد الشكل وبواحد الثمن 
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مناسب وما يبقاوش في هاذ الوضعية اللي هي حقيقة وضعية مجحفة، 
وأنتما تتعرفوا أكثر منا جميعا األهمية والفائدة للماء، ال في الصحة، ال 

في تعليم األطفال إلى غير ذلك، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخإةهةمخوللي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

أود فقط أن أثير انتباهك السيدة الوزيرة إلى بعض الدواوير التي 
تحرم من التزود باملاء الشروب بحجة أن ملكية األرض متنازع عليها، 
مثال مع املندوبية السامية للغابات، وأخص بالذكر هنا دوار آيت عرفة 
بإقليم صفرو، حيث أن هذا ليس مبرر لكي نحرم الساكنة من حقها في 

التزود باملاء الشروب الذي هو حق دستوري، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تفضل،  النائب،  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل 
الصوت.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجي:

باملاء  الدواوير  تعميم  التعميم،  الوزيرة...ديال  السيدة  شكرا 
الشروب تتعرف واحد التعثر كبير جدا، ونعطيكم على سبيل املثال، 
هو أنه تزويد الجماعات القروية ديال املجاعرة ومنانة وتروال عرفت 
واحد التوقف يعني جد مثير االنتباه، بحيث أنه تزويدها باملاء الشروب 
من سد الوحدة عرف شبه توقف تام، بحيث جات واحد الشركة اللي 
تكلفت، ولكن هديك الشركة تتحفر وتتم�ضي ثم تتغيب سنتين، وتعود 
لتقوم بالحفر من جديد، بغيناكم تنورونا وتنوروا الرأي الوطني باملآل 

ديال التزويد هاذ الجماعات القروية باملاء الشروب، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تفضل السيد النائب املحترم في إطار تعقيب إضافي، تفضل السيد 
النائب، الصوت، اضغط على الزر السيد النائب، اضغط على الزر، 

تسنى شوية صافي، تفضل، تكلم السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخ ولدخغأ 4:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيدة الوزيرة، في إطار التعقيب، القضية ديال الدواوير السيدة 
الوزيرة الدوار ديال القطعة ديال الديدوا إقليم القنيطرة، املشروع 
ديال املاء تكلفت به الجهة ما يقرب على سنتين واملشروع واقف لحد 
الساعة، اإلدارة ديالكم السيدة الوزيرة ما عطات حتى �ضي حاجة، 

دابا ملي وجد املشروع تيقولوا للساكنة تخلصوا املبالغ ديال املاء باش 
ندخلو لكم، هاذ الدوار، هاذ الناس بساط ما عندهمش باش يخلصوا 
السيدة الوزيرة، والجهة هي اللي تكلفت باش تدخل ليهم 300 مليون 
ديال السنتيم، الناس ما عندهمش دابا ملي وقف املشروع راه كاعد 
تخلصوا،  املاء خصكم  نعطيوكم  بغيتو  إيال  للناس  وتيقولوا  تيضيع 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي في إطار التعقيب.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

ال�ضي  وهاذ  املناطق  بين  ما  اختالالت  هناك  تكون  يمكن  بالفعل 
اللي تنعتارفو به وكنقررو به، ولإلجابة على هاذ االختالالت فيما يتعلق 
بمعدل التزود هناك برنامج موازي اللي تحدثت عليه اللي توقع في إطار 

العقدة البرنامج.

غير هاذ املناطق هادي اللي تحدثتم عليها كلها مناطق يعني كلها 
النائب  السيد  بالفنيدق  يتعلق  فيما  ديالها،  خصوصيات  وعندها 
املاء  قطاع  تدبير  فوض  راه  الجماعي  املجلس  بأن  كتعرفوا  املحترم 
الصالح للشرب للشركة اللي عرفها السيد الوزير، وال عالقة للمكتب 
فيما يتعلق بمسألة التزويد، ألن الجهة اللي مفروض أنها تزود جميع 
الدواوير اللي محيطة باملجلس الجماعي هي أمانديس وما �ضي هي املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء، ولكن تابعة للمجلس الجماعي اللي فوض تدبير 

املاء لشركة أمانديس.

فيما يتعلق بالدواوير بصفرو أظن أن املسطرة واضحة، الوثائق 
املفروض يتوفر عليها أي واحد اللي راغب في الربط باملاء الصالح للشرب 
راه املسألة واضحة، إما عقد اإليجار وإما شهادة التملك، خارج ذلك 
خاص معالجة الحاالت االستثنائية في إطار خاص اللي هو كتكون يعني 

في إطار واحد املسطرة خاصة.

املشكل ديال سد الوحدة السيد النائب املحترم، وسبق لي يعني 
التقيت بك، املشكل بالفعل كان هناك تأخر اللي كنقروا به حنايا، 
وال يعقل إطالقا بأن الدواوير املجاورة كتشهد السد مملوء وهي ما 
كتوفرش على املاء الصالح للشرب، كانت فيه عدة عراقيل اللي مربوطة 
بالصفقة،  اللي فازت  املقاولة  اللي تفسخات مع  بالصفقة  باألساس 
واضطر املكتب الوطني أنه يعاود املسطرة ديال طلب العروض ويختار 
مقاولة أخرى، وهاذ املسطرة نوعا ما كتاخذ الوقت، ولكن الحمد هلل 
بأن املشروع في أطوار يتقدم، باإلضافة إلى املشكل اللي هو آخر، هو 
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مشكل تعرض الساكنة اللي في الواقع هذا خاصكم تعاونوا معنا عليه 
كمنتخبون، باش نوعيوا الساكنة بأن هاذ املشاريع موجهة لها باألساس 
وتخلي املقاوالت اللي كتخدم يعني في إطار احترام القانون ديال نزع 

امللكية.

القنيطرة فيما يخص األسر اللي عندها الدخل محدود، هناك حل 
 le branchement اللي برمجوا أو عامل به هو الربط الجماعي أو ما يعرف
social اللي كيمكن هاذ العائالت اللي عندها دخل محدود باش تأدي 
ثمن ديال الربط مقسوم على 7 سنين، يعني ديك 3500 درهم كتقسم 
لهم على 7 سنين، وفي إطار يعني واحد املواكبة ديال الطبقات الهشة 
باش تمكن حتى هي تكون عندها ربط فردي، خارج ذلك ما كيمكليناش 
نقوموا باستثناء، غير هاذ التسهيالت املوجهة باألساس إلى الطبقات 

املعوزة، شكرا لكم السادة النواب املحترمون.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

سؤال عن الخصاص الذي تعرفه بعض األقاليم في السدود التلية 
الصغيرة واملتوسطة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح 

السؤال.

لةمةئ4خلةسيدخنيمونخعميري:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدخلةأئيس،

الدراسات  ديال  بالعديد  ديالكم  الوزارة  قامت  الوزيرة،  السيدة 
األقاليم  لبعض  واملتوسطة  الصغرى  التلية  السدود  لبعض  التقنية 
كإقليم زاكورة، هذا ما كيجعلنا السيدة الوزيرة نسائلكم على املآل 
ديال هاذ الدراسة التقنية فين وصالت وامتى غيتنجزو هاذ السدود 
التلية نظرا ملا كتلعبو هاذ السدود في الحفاظ على الفرشة املائية بهذه 

املناطق؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل أن السدود التلية هي يمكن نقولو بأنها 
النماذج اللي نجحات فيها هاذ املشاريع هادي هي املناطق، بالخصوص 
املناطق الجنوب الشرقي واملناطق الجنوبية اللي كان عندها واحد الدور 
جد مهم فيما يتعلق بالتنمية املحلية وفيما يتعلق أيضا تطعيم الفرشاة 

املائية.

إال أنه لألسف جزء كبير من هاذ املنشآت خارج هاذ املناطق اللي 
عرفت واحد النوع ديال اإلتالف وواحد النوع ديال الالمباالة، نظرا لعدم 

التزام الشركاء املحليين فيما يخص تدبير أو استدامة هذه املنشئات.

املائية  البحيرات  134 سد تلي بما فيها  اآلن كنتوفرو تقريبا على 
وبعض نقط جلب املاء، جزء كبير منها كما قلت يتعرض لإلتالف، ولكن 
حنا كنعملو ما أمكن من أجل الحد من هذه الظاهرة، إقليم زاكورة 
يمكن نقول أن من بين األقاليم اللي استافد فيما يتعلق بهاذ املشاريع، 
وبالخصوص السدود التلية والسدود الباطنية، 4 د السدود اللي عرفتها 
إقليم زاكورة ها هي عندي األسماء ديالها إيال بغيتي السيد النائب، 
هناك سد آخر في طور اإلنجاز هو سد أفالندرا، و6 مواقع اللي مدروسة، 
الدراسة هي حاليا موجودة في الدراسة التفصيلية وغتبرمج إن شاء هللا 
في السنوات املقبلة، ألن كيمكن لنا نبرمجو ما بين 10 إلى 15 سد سنويا 
وموزعة على جميع أقاليم اململكة، واللي فيها واحد النوع ديال ضمان 
العدالة املجالية ما بين املناطق وتنديروا اللي في جهدنا والكمال على 

هللا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنيمونخعميري:

إقليم  في  الوزيرة،  السيدة  جوابكم،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
زاكورة السدود اللي قلتي عرفات اإلتالف ما كايناش، كاين واحد السد 

اللي هو سد تاغبالت اللي بلغتكم انتم شخصيا، السيدة الوزيرة، عندنا 

بعض السدود اللي الدراسة ديالها غادي تكمل في 2011 كما جاء في 

الدراسات ديالكم وغتنجز في 2013 وباقي ما تنجزات اللي كنطالبوك 

باإلسراع ديالها، اللي منها سد تيدري بجماعة املحاميد الغزالن، سد 

سد  والل،  آيت  بجماعة  تنومريت  سد  البليدة،  بجماعة  بوربيعة 

حنضور بجماعة النقوب، سد إكفران بجماعة تزارين. السيدة الوزيرة، 

هاذ السدود كتعرف دور مهم في الحفاظ على الفرشة املائية، نظرا ملا 

تعرفه هاذ املنطقة مؤخرا في الفالحة ديال البطيخ أو ما يعرف بالدالح.

السيدة الوزيرة، باملناسبة، نشكرك على السد اللي هضرتي عليه 

ديال أفالندرا، وعلى الشجاعة ديالك وعلى الوفاء ديالك اللي وفيتي به 

وخرجتيه لحيز الوجود، وكنطالبو منك السيدة الوزيرة بنفس الشجاعة 

باش تخرجي هاذ السدود األخرى إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

املحترم،  النائب  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل 

الصوت.
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لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةقةدرخلةيةحي:

السيدة الوزيرة، سد على واد رضات بإقليم سيدي قاسم اللي تيبدا 
املنبع ديالو من وزان، عين دفالي، حد كورت، إلى واد سبو، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للسيدة  الكلمة  آخر،  إضافي  تعقيب  آخر؟  سد  من  هناك  هل 
الوزيرة، تفضلي.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

في ما يتعلق بإقليم زاكورة ما عندي ما نزيد السيد النائب املحترم، 
راه 4 د السدود، بغيتي نقول لك األسماء ديال سد آيت صوري، سد 
فوكارى، سد تزرين وسد تاغبالت، هذه منجزة، وسد أفالندرا في طور 
اإلنجاز، وستة املواقع اللي هي مدروسة غتبرمج مستقبال. سد عالوردات 
في طور الدراسة التفصيلية اللي خاصها واحد الوقت وخاصها دراسة 

استكشافية قبل البحث على االعتمادات املالية لبنائه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  السدود  صيانة  عن  سؤال 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةشكأ:

السيدة الوزيرة، تلعب السدود دورا حيويا في تدبير املوارد املالية 
وتوفيرها، هناك أصعدة لبنيات واملؤسسات التابعة لوزارتكم، توفير 
املالية الضرورية واملوارد البشرية وتأهيل الشركات ومكاتب الدراسات 
املتخصصة كلها في حاجة إلى إجراءات، ما هي اإلجراءات التي تودون 

القيام بها ضمانا لنجاعة صيانة السدود؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل، الهامش أو مجال صيانة السدود 
يحظى بواحد األهمية بالغة نظرا لواحد الخصوصية ديال هاد املنشآت 
اللي  الساكنة  وتدبيرها قد تشكل خطرا على  لم يحسن صيانتها  إن 
بهاذ  والخاصة،  العامة  املمتلكات  على  وأيضا  السافلة،  في  موجودة 
الصدد يعني سنويا نبرمج تقريبا 140 مليون درهم مخصصة للصيانة، 
وهي الصيانة بجميع املنشآت املرتبطة بالسد، منها ما هو منشأة في 

الهندسة املدنية واإللكتروميكانيك، la stabilité االستقرار ديال املعلمة 
ديال املنشأة، وهذا بطبيعة الحال بتنسيق مباشر مع وكالة األحواض 
املائية باعتبارها الجهة املفوض لها تدبير هاذ املنشآت، وأيضا في ما 
يتعلق بعملية الصيانة الكبرى تتشرف عليها مباشرة الوزارة مع القيام 

دوريا بواحد املهمة مراقبة اللي تتكون . inopinée غير متوقعة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلةعأقي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على ما تبذلونه من جهود في هاذ القطاع 
الحيوي، كما نشكركم على اإليضاحات السيدة الوزيرة اللي اعطيتو 
في هاذ املوضوع، اليوم السيدة الوزيرة ما نود التأكيد عليه هو نجاعة 
الصغرى  السدود  134 من  و  كبير  135 سد  لحوالي  الصيانة  عملية 
أو  البنيات  في جوابكم قبل، سواء على صعيد  واملتوسطة كما جاء 
املؤسسات التابعة لوزارتكم أو قطاعات أخرى، ألن هاذ القطاع ديال 

السدود فيه متدخلين آخرين، لحماية عالية السدود من خالل:

أوال تشجير األحواض وإنجاز الحواجز في املناطق الجبلية أو من خالل 
العمليات  التوحل، هذه  للنقص من  الحقينة  لتدبير  تقنيات حديثة 
السيدة الوزيرة وغيرها تحتاج إلى موارد مالية، وتحتاج إلى موارد بشرية 
مؤهلة لهذه الغاية، كما تحتاج إلى تأهيل الشركات ومكاتب الدراسات 
لتلعب دور الشريك االستراتيجي لقطاع املاء، خاصة السيدة الوزيرة 
ونحن اليوم على بعد ساعات من التصويت على مشروع قانون املاء 
36.15 املتعلق باملاء والذي ربما جزء من هاذ اإلشكاليات سيعالجها، 

وشكرا السيدة الوزيرة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للسيدة  الكلمة  املوضوع؟  هذا  في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل 
الوزيرة تفضلي.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

فعال باش نقولو زعما الصراحة املغرب يعني طور واحد الخبرة جد 
متطورة في مجال صناعة السدود إيال بغينا نقولو، بحيث أن املنشآت 
الحمد هلل لم تعرف ولو في فترة الحموالت وفترة بعض األحيان الزالزل 
بقات منشآت صلبة وصامدة اتجاه هذه الظواهر، وذلك بفعل الخبرة، 

بفضل الخبرة اللي طورها املغرب في هاذ املسألة.

فيما يخص ظاهرة التوحل أظن أنها ظاهرة طبيعية ما كاينش �ضي 
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سد في العالم ما كيعرفش ظاهرة التوحل، هناك حلول للتخفيف أو 
الحد من هاذ الظاهرة اللي تحدثوا عليها السيد النائب، واللي متمثلة في 
التهيئة العالية والتشجير والعتبات، وفي بعض األحيان في اإلفراغ اللي 
كتكون في فترة الحموالت، وما هي إال حلول كتحد نسبيا ألن الحجم 
هذا  التخزين،  من حجم  مكعب  متر  مليون   75 نفقده سنويا  الذي 
بفعل يعني ظاهرة التوحل واللي كتختالف من منطقة إلى أخرى، هناك 
منطقة اللي كتكون فيها الظاهرة بشكل أكثر حدة وأكثر قسوة، شكرا 

لكم السيد النائب املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
وننتقل إلى القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة ونرحب بالسيد 
الوزير في ثالث أسئلة، سؤال حول دعم طاقة بديلة للغاز في االستعمال 
الفالحي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فرق العدالة والتنمية، 

فليتفضل أحد السادة النواب لطرح السؤال.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخردرلق:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

ونحيي  لنحييكم  أخرى  مرة  املناسبة  هذه  نغتنم  الوزير،  السيد 
الحكومة على إصالح صندوق املقاصة، ونسائلكم هل هناك استراتيجية 

لدعم الفالح الصغير بطاقات بديلة؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الكلمة للسيد الوزير املحترم.

لاحكونلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوز أخ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

اسمحوا لي وصلت معطل ألنه كنا في الحوار االجتماعي، وكنبغي 
نبشر السادة النواب بأنه الحمد هلل مر في جو أخوي، وأنه األمور قابطة 
الطريق ديالها، هاذ القضية ديال البوطا ديال الغاز اللي كتستعمل في 
القطاع الفالحي، بطبيعة الحال كتعرفوا عالش كيتستعمل في القطاع 
الفالحي ألنه رخيص، وأن الدولة كدعمو على ثالث مراحل، املرحلة األولى 
كندعموه في االستيراد، أي الفرق بين الثمن الدولي والثمن اللي غيدخل 
التوزيع،  النقل وكنعاودو ندعمو  التعبئة، وكندعمو  ديال  للمركز  به 
ثالث مراحل، ولذلك الدولة كتدخل صندوق املقاصة وامليزانية العام 

للدولة كتدخل في هاذ الثالث أمور.

واحد  وضعات  وهي   2013 منذ  الحكومة  بأنه  نذكركم  بغيت 
جلب  في  كيستعمل  بالخصوص  الفالحي  القطاع  باش  االستراتيجية 

املاء، وفي داك البيوت ديال التسخين، ال ديال الدواجن وال ديال القطاع 
الفالحي، وتوقعات واحد االتفاقية بين وزارة الفالحة ووزارة الطاقة 

واملعادن ووزارة االقتصاد ووكالة تنمية الطاقات املتجددة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم، وقتك داه الحوار 
االجتماعي، تعقيب للسيد النائب املحترم.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلةزو تن:

لةسيدخلةأئيس،

دابا  عليه  تكلمتوا  اللي  البرنامج  هاذ  كنثمنو  الوزير، حنا  السيد 

تشجيع  أجل  من  درهم  مليون   400 حوالي  ديال  التعبيئ  كيتم  اللي 

بغينا  حنا  ولكن  الفالحي،  النشاط  في  واستعمالها  البديلة  الطاقات 

نذكروكم السيد الوزير بأن هناك يعني بدائل اللي كيتوفر عليها املغرب، 

وكنعرفوا بأن املغرب فيه 3000 ساعة سنويا من الطاقة الشمسية، 

السيد  ذكرتوا  وانتم   39% كيمتص  اليوم  الفالحي  القطاع  أنشطة 

الوزير استهالك غاز البوتان، والقطاع الفالحي كيمثل تقريبا %13 من 

االستهالك الوطني للطاقة.

لهذه االعتبارات السيد الوزير حنا طرحنا هاذ السؤال من أجل 

لغاز  املقاصة  ديال صندوق  عليه  تكلمتوا  اللي  الدعم  هذا  تقليص 

يولجوا  باش  واملتوسطين  الصغار  الفالحين  ندعمو  وبغينا  البوطان، 

للطاقة البديلة بدون مقابل، وكذلك من أجل تحسين األداء واإلنتاج 

باش  كنقترحوا  حنا  وبالتالي  والطاقة،  املياه  مجال  في  واالقتصاد 

الحكومة تعمل على سن مجموعة من اإلجراءات التشجيعية لفائدة 

على  خصوصا  الشمسية،  األلواح  اقتناء  على  تساعدهم  الفالحين، 

مستوى تمويله عبر قروض ميسرة ومطالبة البنوك بدعم االقتصاد في 

الطاقة النظيفة، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةفتةحخكمةل:

...الدعم املادي في االستعمال أوال كيستنزف جزء مهم من األموال 

كيخصص  اللي  اإلنهاك  عن  ناهيك  املقاصة  لصندوق  املخصصة 

للميزانية وللميزان التجاري بشكل عام، بالتالي وبرغم أنه الحديث كثر 

في السنوات األخيرة على هذا املوضوع إال أن إجراءات عملية ما زال ما 

كايناش في أرض الواقع وباألخص أنه القطاع الفالحي كيستهلك كذلك 

كميات كبيرة وهذا أمر ما غيفيدش فقط الجانب املالي للدولة...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم. هل هناك من 
تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

لاحكونلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوز أخ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

ال غير باش نجاوب السيد النائب املحترم، ال�ضي الزويتن، راه سلمت 
واحد الوثيقة للسيد الرئيس اللي هي كان الجواب ديالي بالتفصيل، 
وغادي تشوف فيها الدعم الستعمال الطاقة الشمسية. بغيت نقول 
للسيد النائب بأنه الحمد هلل في سنة 2015 كان عندنا املاء بالكافي، ما 

استعملش بزاف الغاز في جلب املاء، دابا عاود ارتفع عندنا شوية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

 la شكرا السيد الوزير، سؤال حول حقيقة الزيادات.. اإلخوان في
régie ياخذو بعين االعتبار التعقيبات اإلضافية بالنسبة للسيد الوزير. 
للسيدات  والخدمات  السلع  أسعار  في  الزيادات  سؤال حول حقيقة 
أحد  تفضل  التنمية،  العدالة  فريق  من  املحرمين  النواب  والسادة 

السادة النواب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةكأ مخلةممةوي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

االنتخابات،  ديال  عام  هو   2016 بأن  كتعرفوا  الوزير،  السيد 
كتكثر فيه الكذوبات. بغينا نعرفو واش فعال كاين �ضي زيادات في السلع 
والخدمات؟ واشنو هو الدور ديال الحكومة إيال كانت �ضي تالعبات فهاذ 

امليدان؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير تفضل بالجواب.

لاحكونلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوز أخ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

كتعرفو بأن كاين فئة املواد املقننة أسعارها بقرار للشؤون العامة 
نيابة بتفويض من السيد رئيس الحكومة، وكاين فئة املواد والخدمات 
اللي محررة األسعار ديالها، وكتشوفو األرقام اللي كتعطى من مؤسسات 
في البالد بأن ما كاينش التضخم في املغرب، وهاذي من امليزات األساسية 
اللي عندنا مع التوازنات ما يكونش عندنا التضخم، ألنه ما عندكش 
عرفت  العالم  في  اقتصادات  راه  التضخم،  عندنا  ويكون  التوازنات 

االنهيار؛

ثانيا، وقع الكالم بزاف على العدس والحمص ذاك ال�ضي خذنا فيه 

التدابير وفتحنا الديوانة وغادي تكون السوق مزودة وفتحنا الديوانة 
حتى ل 15 يوليوز 2016، من فاتح مارس وإن شاء هللا غتكون عندنا 13 
ألف طن ديال العدس و18 ألف طن وراه بدات تدخل األغلبية ديالها. 
هذه هي الوسائل اللي عندنا باش نتبعو السوق، تخلق لينا مشكل في 
هاذ  راه كيعرفو  املجلس  ديال  الفالحة  ولكن  البصلة، هذا صحيح، 
ال�ضي، منين كتعطل األمطار راه واحد العدد ديال املواد السقوية كتكون 
فيها مشاكل وحتى هاذ ال�ضي راه دخلت البصلة من الخارج وهو يطيح 

السعر.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس 
هناك، إذن تعقيب ديال السيد النائب املحترم، طارح السؤال، تفضل 

ال�ضي عبد الكريم.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةكأ مخلةممةوي:

السيد الوزير، كيما قلت أن هذه السنة يعني هي سنة خاصة ألن 
سنة ديال االنتخابات، وكيكثروا فيها الدعايات والحكومة مدعوة أنها 
تدير واحد املجهود إعالمي. حنا كنتساءلو في العدالة والتنمية عالش 
تبين  باش  الرسمية  اإلعالم  ديال  الوسائل  من  محرومة  الحكومة 
للمواطن هاذ الحقيقة ديال هاذ اإلدعاءات، إيال كانت زيادة فعال يعني 
الحكومة تبين عالش كاينة هاذ الزيادة، وإيال ما كانتش الزيادة يعني تبين 

الحكومة اشنا هو السبب ديال هاذ القضية.

راه خاصها  الحكومة  الوزير  السيد  القضية  كانتش هاذ  ما  فإيال 
تدير تشوف واحد الوسيلة من الوسائل باش تم�ضي عند الناس وتكلم 
عند الناس وتشرح للناس وتبين لهم الحقيقة ديال هاذ املسألة ألن هذ 
املسألة عندها واحد التداعيات كبيرة على املصداقية ديال الحكومة، 

شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ السادة النواب املحترمين، طيب ال 
يوجد. إذن ننتقل إلى السؤال املوالي حول حقيقة التوجه الحكومي نحو 
التعليم والصحة  بقطاعي  العمومية  الخدمة  تبقى من  ما  خوصصة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة. أحد 

السادة النواب، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلملهديخبنسعيد:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

لإلخولنخولألخولت،

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

حكومتكم السيد الوزير تتنهج سياسة نيوليبرالية في قطاع التعليم 
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 190 يعادل  ما  إغالق  تم  األخيرة  سنوات  الخمس  خالل  والصحة، 
مدرسة ابتدائية عمومية، عدد التالميذ االبتدائيين في الخاص تضاعف 
ثالث مرات، واملشكلة السيد الوزير هي في هاذ السياسة النيوليبرالية 
ما كاينش واحد الرؤية ألن ما كاينش هناك تقنين لألثمنة، ما كاينش 
يعني %80 ديال املدارس الحرة تتواجد على الخط ما بين طنجة والدار 
رئيس  السيد  قال  كما  الوزير  السيد  التعليم  غير  وما�ضي  البيضاء، 
الحكومة في لقاء ديالو مع البنك اإلفريقي للتنمية، الحكومة عازمة على 
رفع يدها عن الصحة، كاين 6,5 مليار درهم تتدفعها خالل ثالث سنوات 
لتصفية الدمdialyse لدى الخواص، سياسة التدبير املفوض يعني في 
 les ambulances املستشفيات ولينا كنكريو والو السبيطرات كيكريو
privé عند الخواص. فكنضطرو نسائلوكم السيد الوزير واش  عند 

الحكومة باغة تهز يدها من هاذ القطاعات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

لاحكونلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوز أخ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

لةسيدخلةأئيس،

السيد النائب، املادة 71 من الدستور كتقول الفقرتين األخيرتين 
العمومية وكل شخص اعتباري من األشخاص  »إحداث املؤسسات 
القانون العام..« أي domaine de la loi donc اختصاص ديال املجلس 
إيال بغيتي تنشأ �ضي مؤسسة. تأميم املؤسسات، تأميم املنشآت ونظام 
الخوصصة من املجال القانوني أي من domaine de la loi، لذلك 
كل خوصصة ألنه السؤال في شكل والطرح في شكل، كل ما يتعلق 
قال  هذا  أو  الصحة  خوصصة  أو  التعليم  خوصصة  بالخوصصة: 
وآخر ما قالش هو من اختصاص القانون، وكل حكومة كتحترم نفسها 
خاصها تحترم القانون، وبالتالي إيال كانت �ضي حاجة غادي تخوصص 
غادي تجي في القانون. اللي يمكن لي نأكد لك بأن الحكومة في البرنامج 
ديالها اللي قدمت أمامكم واللي هو االلتزام اللي عندها وفي املواقف 

ديالها ما عندهاش برنامج الخوصصة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

النظرية  الناحية  من  معكم  كناقشوش  ما  حنا  الوزير،  السيد 
آش  الدستور  كنعرفو  الحكومة،  اختصاصات  هي  شنو  والقانونية 
كديروا  انتما  عمليا،  ممارس  هو  ما  معاكم  كناقشو  حنا  كيقول، 
اللي  امليزانية  خالل  من  العملية،  املمارسة  خالل  من  الخوصصة 
كتجيبو، من خالل األزمة اللي كنشوفوها في الصحة وفي التعليم، من 

خالل األطفال اللي كيدورو في الشارع، واألمهات الالتي يلدن أمام..، 
ما  اللي  املجال  على  تخليتو  الحقيقية  السياسية  الخوصصة  هذه 
كيديرش استرداد املبالغ واملوارد للدولة، وتكيتو غير على هاديك اللي 
كيدير النفقات، ألن كاينين النفقات تتحيدو لنا النفقات، وعاد وضعية 
الصحة وضعية التعليم في املغرب ت�ضيء إلى املغرب، ت�ضيء إلى النتائج 
كلها في املغرب. أما من الناحية القانونية أنا كنعرف بأنه راه القانون هو 
اللي عندو هاذ االختصاص، لذلك أنا كنتأسف أنكم تحوروا السؤال 

وتحايلوا عليه، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد  شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
الوزير فيما تبقى من الوقت.

لاحكونلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوز أخ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

حنا ما كنتحايلوش على القانون وال كنتحايلوا على الدستور ال�ضي 
وهبي وانت صديق ديالي.. ال�ضي وهبي عن حقيقة ما يروج عن عزم 
الحكومة على خوصصة ما تبقى من الخدمات العمومية بقطاع التعليم 
والصحة إيوا اتفقوا بيناتكم، كنأكد ووزير الصحة هنا كنأكد بأنه في 
موضوع التعليم ما عندنا إال وثيقة وحدة اللي وقعاتها الحكومة في عام 

2013 باش دعم القطاع الخاص والصحة ما عندنا والو..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتك في هذه الجلسة. وننتقل 
السياحي  القطاع  تأهيل  حول  سؤال  بسؤالين  السياحة  قطاع  إلى 
باألقاليم الجنوبية للمملكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل أحد السادة النواب.

لةمةئ4خلةسيدخلنبةركخبوعيدة:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

السيد الوزير، إلى أين وصل املخطط السياحي بالنسبة لألقاليم 
الجنوبية في إطار رؤية 2020؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخاحسنخحدلد،خوز أخلةسيةحل:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

شكألخلةسيدخلةمةئ4خلملحترم،

ملموسة  معطيات  نشوفو  خاصنا  نتكلمو  بغينا  إيال  الحقيقة  في 
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هي  اللي  املسائل  ديال   3 على  ونتكلمو  الجنوبية،  للمناطق  بالنسبة 
أساسية بالنسبة لنا حنايا في املناطق الجنوبية هي البنية التحتية، هي 
املسألة ديال الولوج إلى املناطق الجنوبية عبر الطيران وهي املسألة ديال 

التنشيط.

بالنسبة للبنية التحتية بالنسبة للمناطق كلها، وإيال بغيتي نعطيك 
األرقام التفصيلية نعطيها لك، وصلنا تقريبا 92 مشروع اللي هي قيد 
اإلنجاز اآلن بالنسبة لطاطا بالنسبة لكلميم وبالنسبة العيون وبالنسبة 
للداخلة، هادي فيها تقريبا واحد 1924 حجرة بغالف مالي ديال مليار 

و600 مليون ديال الدرهم، هذا فيما يخص البنية التحتية؛

بالنسبة للطيران اآلن كتعرفو بأن رحالت يومية موجودة ما بين الدار 
البيضاء والعيون وكذلك ما بين الدار البيضاء والداخلة وهذا تيسهل 
لكلميم  بالنسبة  رحالت   3 هناك  السياح،  وحركة  املسافرين  حركة 
لكلميم  بالنسبة   5 بين  الطيران خصوصا  ديال  الدعم  في  وسنستمر 
وسنستمر في دعم الطيران من وجهات أخرى خارج املغرب بالنسبة لهاذ 

األقاليم هاذو؛

بالنسبة للتنشيط يعني نعم الداخلة فيها حصة األسد ولكن نحن 
تنشيطية  مسائل  على  كذلك  نشتغل  طانطان  موسوم  على  نشتغل 

بالنسبة للمدن األخرى، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد النائب املحترم في إطار التعقيب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلنبةركخبوعيدة:

نشكركم السيد الوزير على جوابكم، وننتهز الفرصة لنشكركم على 
دعم اتفاقية النقل الجوي باألقاليم الجنوبية والذي خلق حركة كبرى 
باملنطقة. كما البد أن أثير انتباهكم إلى أهمية النقل البحري بين جزر 
الخالدات وطرفاية والعيون واللي غادي يكون عندو واحد اآلثار كبير على 
املنطقة، وكذلك على السياحة بوجه عام. وكذلك نلفت انتباهكم إلى 
ضرورة وضع مقاربة محلية للتأهيل السياحي لبعض املواقع السياحية 
كالنقوص في السمارة، واحة كلميم شواطئ الشاطئ األبيض وشبيكة 
وطانطان والعيون وطرفاية والداخلة وكذلك مناطق طاطا، ونشكركم 

على ما قمتم به ونرجو املزيد السيد الوزير، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في هاذ املوضوع؟ الكلمة للسيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت.

لةسيدخاحسنخحدلد،خوز أخلةسيةحل:

 السيد النائب املحترم، نعم بالنسبة للربط البحري هو مهم جدا 
ننتظر أن يتم الربط ما بين النزاروتي وطرفاية ألن هذا خط سيكون 

مهم جدا، نعمل كذلك على مستوى الداخلة خصوصا فيما يخص 
les croisières هاذي مسألة يعني تهمنا في هاذ اإلطار هذا، وكل األمور 
التي ذكرتها هي مهمة جدا املشروع املهيكل بالنسبة لشبيكة يعني هو 
في طريقه إلى اإلنجاز وأخذ بعض الوقت، ألنه كان هناك مشاكل مالية 
اعترضت املستثمر ولكن نحن نشتغل على هذا ونشتغل كذلك على يعني 
إمكانيات أخرى موجودة يعني فيما يخص السياحة املائية، السياحة 
البحرية، السياحة الريحية إلى غير ذلك... إذن هذا يعني نحن نستمر 
في هذا وأظن أنه نحن في الطريق الواضح بالنسبة لتأهيل هذه املناطق 

وكذلك إعطائها يعني االهتمام الالزم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تنمية املناطق السياحية الريفية 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والجبلية 

والتنمية، تفضل السيد النائب لطرح السؤال.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخريتونل:

السيد الوزير املحترم، تعهدت الحكومة عبر وزارتكم سنة 2015 
بتخصيص اعتمادات مالية لتنمية املناطق السياحية الجبلية بهدف 
أوال استغالل املؤهالت السياحية التي تزخر بها هذه املناطق؛ ثانيا توفير 

مناصب الشغل للساكنة.

لهذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، أين وصلت وزارتكم في تطبيق 
هذا التعهد؟ ما هو تقييمكم لتطبيق هذا التعهد برسم 2015 وما هو 

برنامج 2016؟ وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخحدلد،خوز أخلةسيةحل:

ديال  مليار   2,4 إلى  يصل  املالي  الغالف  هو  اللي  برنامج  هنا  كان 
الدرهم بالنسبة للمناطق القروية واملناطق الجبلية، ولكن هذا فقط 
الفالحة  وزارة  الوزارات:  من  كثير  ديال  السياحة  وزارة  ديال  ما�ضي 
التقليدية،  والصناعة  الثقافة  وكذلك  والداخلية،  التجهيز  ووزارة 
ووزارة السياحة. إذن تم تخصيص هاذ الغالف هذا وتم وضع البرامج 
على مستوى كل جهة نحن في إطار توقيع العقود واالتفاقيات مع كل 
الجهات، تم التوقيع على املناطق الجنوبية كلها، واآلن بصدد التوقيع 
الدراسة  في إطار  بني مالل-خنيفرة، وكذلك نحن  على املنطقة ديال 
مع جميع املناطق إذن االعتمادات املالية موجودة، التصور موجود، 
والتصور هو يعني أنه يجب تأهيل املناطق الجبلية واملناطق القروية 
من ناحية البنية التحتية: املدارات السياحية، املسالك ولكن كذلك 
دور للتفسير وكذلك يعني مناطق وفضاءات بالنسبة لبيع املنتوجات 
الفالحية وبيع املنتوجات ديال الصناعة التقليدية، هذا من شأنه أن 
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يخلق يعني آالف مناصب شغل، ولكن كذلك يدعم التنشيط السياحي 
واملقاوالتي على مستوى املناطق القروية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلاحليمخعالوي:

السيد الوزير، طبعا هاذ املجهودات في إطار االهتمام ديال القطاع 
ديالكم باملناطق الجبلية والقروية �ضيء نثمنه، كذلك هذا كيعزز توجه 
ديال الحكومة للمجال القروي بصفة عامة. إال أنه فهاذ السياق السيد 
الوزير، يمكن لنا نأكدو بأنه كاين واحد املجموعة املناطق خصوصا 
في الجهة ديال الشمال أخص بالذكر اإلقليمين ديال الشاون ووزان 
كنعتاقد هاذو من املجاالت اللي يمكن تعتمدوهم نتوما كذلك في اتجاه 

ديال أنه تعززوا هاذ الخيار ديال القطاع السياحي.

وفي هاذ السياق السيد الوزير، ال بد ما نأكدو على أنه مؤسساتيا 
ضرورة الخلق ديال املندوبية ديال السياحة في هذين اإلقليمين. كذلك 
على مستوى اإلقليم ديال وزان املنتخبين، املجالس املنتخبة عندهم 
واحد اإلرادة سياسية في دعم ديال هاذ القطاع، وفهاذ السياق كنأكدو 
على األهمية ديال إخراج واحد املجموعة ديال املشاريع، عندنا سد 
في  العتيقة  املدينة  عندنا  اهتمام،  كمنطقة خضراء خاصو  الوحدة 
وزان، عندنا واحد املشروع ديال البحيرة ديال بودروة مجاورة لوزان، 
وكذلك األهمية ديال برنامج »مدينتي« وبرنامج »قريتي« فهاذ االتجاه 

هذا ديال تعزيز هاذ القطاع السياحي وفهاذ األقاليم هاذي الشاون...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ 
تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنواليخرشيدخلةسليمةني:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدخلةأئيس،

إقباال  إفران  إقليم  عرف  األخيرة  الثلجية  التساقطات  إثر  على 
منقطع النظير لدرجة أن حجم عدد السيارات تجاوز 160.000 سيارة 
في نهاية األسبوع، مع كامل األسف باملقابل كاين هناك ضعف في بنيات 

االستقبال وكتطرح إشكال لتأهيل هذه املناطق هادي.

اآلن عندنا مكسب دولي هو تصنيف غابات األرز كمحمية عاملية، 
إلى أي حد حنا كنا  اللي اعلنت عليه اليونسكو  هذا مكسب مؤخرا 
كنموذج  إفران  كإقليم  نموذج  وناخذو  املكتسبات  هاذ  مثل  نوظفو 
للسياحة الجبلية املتميزة ألنها سياحة دائمة على مدار السنة ككل في 
كل موسم عندها طبيعة معينة، وعندنا مقترحات ممكن نمدوكم بها 

السيد الوزير، فهاذ اإلطار ألن الوقت ال يتسع أننا نتكلمو فيها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير في إطار اإلجابة على التعقيبات، عفوا السيد 
الوزير، الكلمة للسيد النائب املحترم في إطار التعقيب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنيمونخعميري:

السيد الوزير، املناطق ديال زاكورة، ورززات، تنغير اللي كتعرفوها 
مزيان اللي كتعرف سياحة جبلية، سياحة صحراوية، سياحة الواحات، 

كتعرف ركود..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم. تفضل السيد 
الوزير، املهم الرسالة وصلت زاكورة.

لةسيدخاحسنخحدلد،خوز أخلةسيةحل:

بالنسبة للسيد النائب املحترم، أنا ال أظن بأنه هو إقليم الشاون 
ووزان كيحتاجو ملندوبية السياحة، ما يحتاجون إليه هما املشاريع اللي 
ذكرتي، يعني املشاريع املهمة جدا. هناك تقدم اآلن مهم جدا على مستوى 
الشاون يجب التركيز على مستوى وزان بالنسبة للمشاريع املوجودة، 
نحن أدرجنا املدينتين في إطار »مدينتي« اللي هو برنامج ديال تأهيل املدن 
العتيقة ونشتغل عليه، ولكن كذلك بالنسبة للسياحة القروية يجب 
الوحدة وكذلك  بسد  االهتمام كذلك  يجب  بتاال سلطان،  االهتمام 

بالنقط األخرى املهمة املوجودة على مستوى هذين اإلقليمين.

بالنسبة لنا إقليم الشاون هو نموذج بالنسبة للسياحة القروية 
مثله مثل إقليم أزيالل ونريد أن نستمر في هذا اإلطار هذا.

غير بالنسبة إلقليم إفران راه الطاقة اإليوائية للبنية التحتية راه 
3000 سرير، 3000 سرير هي مهمة جدا بالنسبة ملدينة مثل مدينة 
إفران، وهناك يعني طاقة إيوائية في إطار توسيع ديال محطة بالدي، 
بنصميم اللي غادي نعملو منو كذلك بالنسبة للسياحة الصحية كل 
هاذي أمور يعني ستدعم الطاقة اإليوائية اللي موجودة في إفران، ولكن 
بالنسبة إلفران هو نموذج اآلن، يعني نموذج فيما يخص البنية التحتية 
وفيما يخص التنشيط ولكن فيما يخص كذلك أنه 6 أشهر إلى 7 أشهر 
من السنة يعني هناك اهتمام بمدينة إفران وهناك كذلك اهتمام كبير 

جدا بهذه املناطق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 
ونرحب بالسيد وزير التجارة الخارجية، بسؤال متعلق بدعم املقاوالت 
املتخصصة في التصدير للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخلاحسنخبونشيطل:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

عن دعم املقاوالت املصدرة، نسائلكم السيد الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير، تفضل.

لةصمةعلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ عبو،خ نحمدخ لةسيدخ
ولةتجةرةخولالستثمةرخولالقتصةدخلةأقمي:

شكألخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أؤكد للسيد النائب املحترم على أن كل االستراتيجيات واملخططات 
اللي كتسهر عليهم الوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية هي تولي أهمية 
التصدير  في  املتخصصة  املقاوالت  ودعم  التصدير  ملوضوع  قصوى 
لألسواق  الجديدة  الوضعية  مع  والتأقلم  االندماج  هو  منو  والهدف 

الدولية.

في إطار تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات، 
سبق للحكومة أن وقعت مجموعة من االتفاقيات مع القطاع الخاص، 
الداعمة  البرامج  من  مجموعة  خلق  إلى  كتهدف  االتفاقيات  هاذ 

للمقاوالت، وأذكر منها:

برنامج عقود تنمية التصدير اللي واحد البرنامج فيه دعم مالي  .-
مباشر إلى املقاولة املصدرة واللي عندها مؤهالت يمكن لو يوصل حتى 

ل500 مليون سنتيم في السنة؛

البرنامج الثاني هو كيهم دعم مجموعة التصدير مقاوالت في  .-
نفس القطاع أو منتوجات متكاملة كيتجمعو وكيديرو واحد العرض 

تصديري؛

كاين برنامج االفتحاص في مجال التصدير؛ كاين كذلك تدويل  .-
للمعارض  الوجهة  واحد  بالدنا  من  نجعلو  باش  القطاعية  املعارض 

الدولية القطاعية واللقاءات املهنية؛

وأخيرا كاين برنامج التكوين وتقوية الكفاءات باإلضافة إلى  .-
مخطط ترويجي اللي كيسهر عليه املركز املغربي إلنعاش الصادرات، 
وسبق للوزارة أنها قامت بحمالت تحسيسية للتعريف، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت املخصص لكم السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلاحسنخبونشيطل:

شكرا السيد الوزير على هاذ املعطيات، ونحن نتحدث عن التجارة 

الخارجية والتصدير ال بد من أن نسجل بارتياح التحسن الذي عرفه 
امليزان التجاري املغربي، وهذا طبعا راجع للظروف العاملية التي تعرفون، 
املستوى  على  ال  الحكومة  اتخذتها  التي  لإلجراءات  راجع  أيضا  ولكن 
املستوى  على  حتى  وال  العمومي  الدعم  املستوى  على  وال  الضريبي 

التشريعي باعتماد مؤخرا قانون 14.91.

إليها  التصدي  الوزير، كتبقى هناك عقبات يجب  أنه السيد  إال 
باش نوصلو ملا نصبوا إليه من نتائج. فاملتصفح لدليل الفاعل في مجال 
التجارة الخارجية السيد الوزير، يندهش لنقطتين أساسيتين: أوالها 
هي كثرة املتدخلين أوال من مصالح، من مؤسسات عمومية، مؤسسات 

ديال الترخيص، مؤسسات املراقبة إلى غير ذلك؛

وثانيهما وهي النقطة األكبر هي الرزمة الوثائق األساسية للتصدير، 
فال يقل على 11 وثيقة السيد الوزير، بما في ذلك من التزام بالصرف، 
رسالة من مكتب الصرف، رسالة النقل الجوي، وثيقة الشحن، شهادة 
التأمين، شهادة املراقبة، شهادة املنشأ، رخصة التصدير، رخصة وثيقة 
املؤسسة والتنسيق، فاتورة التجارة إلى غير ذلك واحد الرزمة كبيرة 

السيد الوزير اللي كتعوق...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هناك  هل  لكم،  املخصص  الوقت  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير على  السيد  ننتقل.. نشكر  إذن ال يوجد،  تعقيب إضافي؟  من 
مساهمته في هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املكلف بالبيئة، سؤال 
عن إنجاز املخططات الجهوية للنفايات الصناعية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، هل هناك من؟ السيد 
الوزير، هل ستجيبون عن السؤال؟ نمر إلى القطاع املوالي، ما بقاش 
عندنا قطاع موالي.. بالنسبة للفريق املحترم هل تحتفظون بالسؤال، 
تؤجلونه أو تحيلونه إلى سؤال كتابي؟ إذن يتم تأجيل السؤال إلى جلسة 
الحقة، شكرا لكم للسادة الوزراء، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 

األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا.

وننتقل إلى..، ال ما زال ما زال األسئلة الشفوية عندنا مادة 104 في 
إطار املادة 104 أعطي الكلمة للسيد النائب املحترم السيد اإلبراهيمي في 
موضوع املمارسات الالقانونية إلحدى التعاضديات في املجال الصحي، 
خاصة تنظيم قوافل طبية غير مرخصة وألغراض انتخابية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلالبألهيمي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

أحيط املجلس املوقر علما أن التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات 
ُم منه  تَّ

ْ
العمومية تقوم بواحد القافلة طبية ظاهرها إنساني وباطنها ُيش

رائحة االنتخابات، والدليل على ذلك أنها كتجرى في واحد املنطقة اللي 
.MGPAP هي مسقط الرأس ديال رئيس هاذ التعاضدية
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السادة النواب املحترمين، االستماع للسيد النائب املحترم، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

وتدارت  وأجانب،  مغاربة  أطباء  بمشاركة  تدارت  القافلة  ..هاذ 
باملقابل بمائة درهم، وتدارت بدون ترخيص ال ديال الوزارة وال ديال 
االستشارة ديال الهيئة. وهاذ أيضا استفاد منها أشخاص غير منخرطين، 
هاذ الترخيص ما تدار ال للقافلة وال للوحدة املتنقلة وال األطباء األجانب، 
وهذا خرق واضح ال للقانون اللي صادقنا عليه هنايا السيد الوزير 
131.13 اللي في املادة 31 كيقول لك إيال بغى �ضي واحد يدير �ضي قافلة 
خاصها الترخيص، وإيال جاو األجانب هذا واحد من الكوت ديفوار جاي، 
مشارك في هاذ اآلخر وكاين أفارقة وكاين أجانب اللي مشاركين. إذن 

أيضا هناك خرق للقانون ديال التعاضديات.

السيد الوزير، أيضا كان واحد السابقة غير مسبوقة، بغات هاذ 
القافلة تدار هنا داخل البرملان وتدار باملقابل، بالنسبة لطب القلب 200 
درهم وبالنسبة للعيون على حسب قال لك النظارات شوف انت واش 
بغيت داك ال�ضي يكونSigné هاذو بغاو يديرو القطاع الخاص داخل 

البرملان، ما كاينش واحد التحدي للقانون أكثر من هذا.

هذا يعني فيه واحد املجموعة من املسؤوليات، فيه مسؤولية ديال 
الوزارة ديال 4 ديال الوزارات: وزارة الصحة اللي كتعطي الترخيص 
الوصاية  عندها  اللي  واملالية  التشغيل  وزارة  لها،  التابعة  والهيئات 
على التعاضديات، وزارة الداخلية كيفاش هاذ العمال ديال األقاليم 

يسمحوا بهاذ ال�ضي يتدار في األقاليم ديالهم؟

إذن هاذو هما 4 و3 ديال الهيئات مهنية نتمنى أن هاذ ال�ضي ما 
يتكررش وخاص واحد املتابعة لهاذ الناس اللي كيخرقو القانون في 

واضحة النهار واش كاين من يردعهم أم ال؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا الكلمة للسيد الوزير، أنبه إلى أن السيدة الوزيرة املكلفة 
بالبيئة التحقت اآلن، نحن لم نرفع الجلسة، وإذا كان الفريق املحترم 
يريد طرح سؤاله إذا دخلت الوزيرة فله ذلك، ما رفعناش الجلسة، 

تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةورديخوز أخلةصحل:

شكألخلةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أوال الشكر الجزيل لألستاذ اإلبراهيمي على طرحكم هذا السؤال، 
فقبل ما نجاوب مباشرة أود أن أركز على 3 وال 4 النقط اللي كتهم 
القوافل الطبية. فإلى حدود السنة املاضية القوافل الطبية اللي حنا 
تنشاركو فيها وتنساعدوها وتنحبذوها ألن تيكون واحد يعني الناس من 
املجتمع املدني مشكور بدوافع إنسانية إلى آخره... ولكن خاصنا نقرو 
بدينا  الفارطة  السنة  إلى حدود  قانونيا،  بأن ما كانش مؤطرة  اليوم 

كنخرجو في القوانين:

أوال- خرجنا في 2015 املرسوم التطبيقي ديال القانون 34.9، اشنو 
فيه فهاذ املرسوم؟ تيأكد وتيركز على املعايير وعلى األسس وعلى املبادئ 
اللي خاص تم فيها الخدمات الصحية على النمط املتنقل، يعني أول مرة 
في تاريخ املغرب دوينا على الزيارات املنزلية كيفاش تكون فيها الخدمات، 
كذلك الوحدات الطبية املتنقلة، القوافل الطبية ورابعا املستشفيات 

املتنقلة؛ هذا خرجاتو الحكومة؛

واملرسوم  الغرفتين  في  جميع   131.13 القانون  بعد خرجات  من 
املرسوم  تنشر  اللي  أسابيع  بعض  هادي  ياله  اللي  ديالو  التطبيقي 
التطبيقي ديال 131.13، هاذ القانون وهاذ املرسوم تيركز خصوصا 
على الترخيص، ال بد من ترخيص وزارة الصحة بالنسبة للعملية ككل 
والتتبع ديالها وكذلك ال بد من الترخيص من هيئة األطباء فيما يخص 

املمارسة، إما طبيب مغربي أو طبيب أجنبي؛

النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها، هو هاذ العمل هو تطوعي يعني 
مجاني، أما اللي بغى يشد الفلوس 100 درهم كيف قلتي أكثر وال قليل، 
في املقابل كاين مسطرة وكاين تطبيق التعرفة الوطنية، ما�ضي �ضي واحد 

يدير 100 درهم يدير لنا داك ال�ضي اللي بغى؛

أخيرا النقطة الرابعة هي ظروف السالمة، عالش خرجنا هاذ املرسوم 
خصوصا واملنشور اللي تابعو هو السالمة الصحية، فمثال كاين بعض 
الخدمات إيال خذينا circoncision، الختانة كتدار في الخيمة، كتدار في 
الزنقة، ومسائل ومشاكل انتخابية، فهذا املرسوم الجديد وهاذ املنشور 
اش كيقول؟ كيقول 5 النقط: أوال خاص الترخيص؛ ثانيا خاص املكان 
ثالثا  الفو�ضى؛  وديك  الخيام  داك  من  باركة  تكون مؤسسة صحية 
خاص يكون تأطير طبي، يعني ما�ضي كل ختانة يديرها طبيب ولكن يكون 

...un examen biologique الطبيب مؤطر؛ رابعا يكون

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم، وبهذا تنتهي هذه 
الجلسة، وننتقل إلى الجلسة التشريعية مباشرة. شكرا لكم.
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نحضأخلاجلسلخلةسةبعلخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر خ: الثالثاء 4 رجب 1437ه ) 12 أبريل 2016م(.

لةأئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ثالثة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة وخمس 
وعشرين دقيقة زواال.

رقم  القانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  لألعمةل:   دولخ
48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلمي،خرئيسخنجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلينخوعلىخآةهخوصحبه.

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
الكلمة  الكهرباء.  قطاع  بضبط  يتعلق   48.15 رقم  القانون  مشروع 

للسيدة الوزيرة لتقديم املشروع، شكرا.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

بداية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة القطاعات 
اإلنتاجية بمجلس النواب، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة املوقرة، 
 48.15 القانون رقم  التي سادت مناقشة مشروع  باألجواء  أنوه  وأن 
للكهرباء  الوطنية  الهيأة  وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضبط  واملتعلق 
القيمة  اليوم. كما أشكرهم على مساهمتهم  أنظاركم  املعروض على 
الدور األسا�ضي والفعال ملمثلي  التأكيد على  الهادفة مع  واقتراحاتهم 

األمة على مستوى األداء الحكومي.

وقد جاء اقتراح مشروع هذا القانون في سياق االنتقال الطاقي الذي 
اختطه املغرب في إطار االستراتيجية الوطنية الطاقية، والذي يعرف 
اليوم نقطة تحول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، للطاقات املتجددة بإعالن 
جاللته، في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة 21 ملؤتمر 
األطراف بباريس على أن املغرب سيرفع من حصة الطاقات املتجددة إلى 

%52 من القدرة الكهربائية املنشأة في أفق 2030، بعد أن كان مقررا أال 
يتعدى ذلك نسبة %42 في أفق 2020، وهو ما سيمكن املغرب وللمرة 
األولى في تاريخه من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق الطاقات 

املتجددة على املصادر األحفورية.

ولتحقيق الهدف املنشود سيتم إنجاز قدرة إضافية لتوليد الكهرباء 
من مصادر متجددة تقدر بما يفوق 10 جيكاواط في الفترة ما بين 2016 
و2030، %20 منها من مصدر الطاقة الشمسية و%20 أيضا من الطاقة 
الريحية و%12 من الطاقة الكهرومائية، وسيمكن هذا البرنامج من 
تقليص التبعية الطاقية من %98 سنة 2009 إلى أقل من %82 في أفق 
2030. ومن املتوقع أن يفوق االستثمار املرتقب في مجال الطاقة خالل 
الفترة املمتدة ما بين 2016 و2030 حوالي 4 مليار درهم منها ما يناهز 

300 مليار درهم ملشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

لقد تم بموجب القانون 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة فتح 
سوق الكهرباء للمنافسة بالنسبة ملنتجي الكهرباء من مصادر الطاقات 
املتجددة، حيث يخول القانون 13.09 كما تم تغييره وتتميمه مؤخرا 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشاريع  إنجاز  إمكانية  الخواص  للفاعلين 
الولوج  حق  ضمان  مع  وتسويقها  املتجددة،  الطاقات  مصادر  من 
إلى الشبكة الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد 
املتوسط، وكذا الجهد املنخفض، كما يمنح أيضا إمكانية تصديرها 
والسماح للمستثمرين الخواص بإنشاء خطوط مباشرة لنقل الكهرباء 
الستعمالهم الخاص، وهكذا فإن قانون 13.09 أقر مبدأ فتح وإرساء 
سوق حرة للكهرباء من أصل متجدد. وأود كذلك أن أشير أنه قد تمت 
املصادقة على مرسوم يحدد أحكام وشروط الولوج إلى شبكات توزيع 

الكهرباء ذات الجهد املتوسط.

وملواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات املتجددة 
الضروري  من  أصبح  فقد  الخاص،  لالستثمار  جاذبيته  من  والرفع 
تعزيز هذا اإلطار التشريعي الجديد بإحداث هيأة وطنية لضبط قطاع 
الكهرباء الذي سيشكل إشارة قوية تجاه املستثمرين الخواص فيما 
يتعلق بضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني، وحسن سير 
السوق الحرة للكهرباء باإلضافة إلى إدماج املغرب في السوق الكهربائية 

الجهوية واألورومتوسطية.

ولقد تمت صياغة مشروع القانون املتعلق بضبط قطاع الكهرباء 
وإحداث الهيئة الوطنية للكهرباء بالتشاور مع جميع األطراف املعنية 
تم  الذي  الكهرباء،  لتنظيم  الوطني  املخطط  أساس  على  بالقطاع 
التوافق بشأنه من طرف كل املتدخلين املعنيين من فاعلين وقطاعات 

وزارية أخرى.

وتتجلى األهداف الرئيسية ملشروع هذا القانون فيما يلي:
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تحديد املبادئ األساسية لضبط قطاع الكهرباء لضمان حق  .-
الكهربائية  والشبكات  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  إلى  الولوج 

للتوزيع ذات الجهد املتوسط في إطار السوق الحرة للكهرباء؛

إحداث هيئة وطنية مستقلة لضبط قطاع الكهرباء لضمان  .-
للشبكات  الذاتيين  املنتجين  ولوج  وضبط  السوق  هذا  سير  حسن 

الكهربائية الوطنية؛

ويحدد أيضا هذا املشروع كما صادقت عليه اللجنة املوقرة  .-
بعد إدخال عدد من التعديالت: مهام مسير الشبكة الوطنية للنقل 
ومسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع، ال سيما فيما يتعلق باستغالل 
بين  التمييز  بعدم  والتزامهم  الكهربائية  الشبكات  وتطوير  وصيانة 

مستعملي هذه الشبكات وكذا عالقتهم بالهيئة؛

وينص كذلك على ضمان حق الولوج إلى الشبكات ويحدد  .-
شخصا  الهيئة  تعتبر  املشروع  هذا  وبموجب  استعمالها،  تعريفة 
اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع باالستقالل املالي وتتجلى 
املهام األساسية للهيئة في تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية 
الوطنية للنقل وكذا تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع 
ذات الجهد املتوسط، وفي املصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية 
الوطنية للنقل وعلى مدونة حسن السلوك املتعلقة بمسيري الشبكات 
متعدد  البرنامج  على  املصادقة  بها  يناط  كما  احترامها،  على  والسهر 
السنوات لالستثمار وعلى مؤشرات الجودة وقواعد الولوج إلى الشبكات 

الكهربائية؛

وينص املشروع كذلك على إدارة الهيئة تتم من طرف مجلس  .-
يتألف، عالوة على الرئيس املعين طبقا للتشريع الجاري بالعمل، من 
3 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم و3 يتم تعيينهم من طرف رئيس مجلس 

النواب و3 آخرين يتم تعيينهم من طرف رئيس مجلس املستشارين؛

كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة فض النزاعات،  .-
التي تتألف من قاض يعين من قبل املجلس األعلى للسلطة القضائية 
الهيئة  مجلس  قبل  من  شخصية  بصفة  يعينان  وعضوين  رئيسا 
في  النظر  في  اللجنة  هذه  وتختص  القانوني،  امليدان  في  لكفاءتهما 
النزاعات بين مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمليها 
أو بين مسير لشبكة توزيع الكهرباء ومستعمل للشبكة الكهربائية ذات 

الجهد املتوسط.

تلكم، السيد الرئيس السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
مرامي ومقتضيات هذا املشروع املعروض أمامكم قصد املصادقة عليه 

في إطار هذه الجلسة التشريعية، شكرا لكم.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، وزع التقرير؟ إذن نمر مباشرة إلى املناقشة 
باسم فرق األغلبية فلتتفضل السيدة النائبة اعتماد الزاهيدي عن 

فرق األغلبية.

لةمةئبلخلةسيدةخلعتمةدخلةزلهيديخبةسمخفأقخلألغلبيل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

شكألخلةسيدخلةأئيس،

شكألخلةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

كنعرفو بأن هاذ القانون يعني هو قانون اللي كيعتبروه الفرق النيابية 
أنه ما�ضي من القوانين يعني اللي كتخلق داك النقاش السيا�ضي ما بين 
الفرق وكتلقى أهمية في النقاش، ولكن نحن في لجنة اإلنتاجية اعتبرناه 
للمغرب،  بالنسبة  تاريخية  محطة  كيشكل  واللي  القوانين  أهم  من 
عالش؟ ألن العالم اليوم كيعرف واحد املرحلة جديدة في اإلنتاج ديال 
الطاقة والتي نعلم أن الطاقة هي املصدر األسا�ضي بالنسبة لالقتصاد 
الدولي، واللي اليوم العالم بأسره يعمل على تحويل إنتاج الطاقة من 
الطاقات األحفورية إلى الطاقات املتجددة، أي أننا نتحول تاريخيا إلى 
الحقبة  وراءنا  ونترك  نم�ضي  ويعني  املتجددة  الطاقات  ديال  الحقبة 

.l’ére post charbon حقبة الطاقات األحفورية أي

واملغرب اليوم كيشرع فهاذ املجال، لذلك فاملناقشة ديالنا اليوم 
باسم فرق األغلبية لقانون 48.15 الذي يتعلق بضبط قطاع الكهرباء 
وإحداث هيأة وطنية لضبط هذا القطاع يعتبر من أهم املشاريع التي 
ناقشناها في القطاعات اإلنتاجية، ألن املغرب منذ أواخر سنة 2016 
اتخذ استراتيجية جديدة واستراتيجية غير مسبوقة أواخر 2015 -واليني 
يديك على النقشة- أواخر سنة 2015 اتخذ استراتيجية غير مسبوقة 
بالنسبة للطاقات املتجددة وبجانبنا القارة األوروبية التي أعلنت عن 
ذلك سنة 2008 في االتحاد األوروبي باتخاذ استراتيجية 20-20-20 في 
أفق 2020 يعني برفع نسبة الطاقات املتجددة بنسبة %20 من اإلنتاج 

في أفق 2020.

اليوم بعد اعتماد املغرب لهاذ االستراتيجية بالتعليمات السامية 
لصاحب الجاللة، في 2015 املغرب وصل في %30 ديال اإلنتاج ديال 
أنه  أفق  في  بأجملها،  يعني  العموم  على  املتجددة  للطاقات  بالنسبة 
يوصل كما قالت السيدة الوزيرة، إلى نسبة %42 من اإلنتاج املبني على 
الطاقات الطبيعية أو الطاقات املتجددة في أفق سنة 2020، يعني فهو 
تطور بالنسبة للوقت الزمني جد متطور وغير مسبوق بالنسبة لدولة 

استراتيجية في القارة األوروبية.

لذلك حنا إلى يعني إلى غاية اليوم الطاقات كتعتبر إنتاج الطاقة 
الكهربائية مبنية على الطاقة األحفورية وباألساس على الفحم وعلى 
الفيول اللي بهاذ االستراتيجية الجديدة بالنسبة للمغرب غادي تنقص 
النسبة ديال اإلنتاج ديال االستعمال ديال الفحم من %32 في 2015 إلى 
20 % في أفق 2020، واألهم من ذلك هو بالنسبة للفيول اللي غادي يتم 
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تقريبا االستغناء على االستغالل ديالو من أجل إنتاج الطاقة من 24% 
في 2015 إلى نسبة %3 في أفق 2030، وحنا كنعرفو الثمن ديال الفيول 
وشحال كيتأثر يعني االستيراد ديال هاذ املورد هذا بالنسبة لإلنتاج 
ديال الطاقة ديالنا واألثر ديالو على األثمنة. يعني بهاذ االستراتيجية 
وباالمتيازات اللي جابتها االستراتيجية اللي كانقشوها اليوم واألهمية 
ديالها فهاذ الوقت هذا فهذا غادي يكون أثر جد جد إيجابي على املواطن 

املغربي.

لذلك املناقشة ديالنا للقانون اليوم ما�ضي فقط مناقشة من أجل 
وضع آليات للتشريع من أجل قطاع حيوي مهم بالنسبة للمغاربة، فهي 
الدولة في  أننا كناقشو استراتيجية  كذلك مناسبة وفرصة من أجل 
قطاع حيوي املغاربة ما يقدوش يستغناو عليه، املغاربة خرجو كيحتجو 
عليه أليام طويلة من أجل أنه يكون واحد التقنين ديالو، أنه تكون 

مراقبة حقيقية في استغالل هاذ القطاع.

لذلك فهاذ القانون هذا فهو مناسبة أننا ناقشنا في لجنة القطاعات 
اإلنتاجية استراتيجية الدولة وخصوصا في ثالثة نقط أساسية بالنسبة 

لنا:

أوال أننا كنقلصو التبعية الطاقية في االستيراد، أننا تقريبا من 98% 
ديال استيراد ديال الطاقة الكهربائية غادي نقصوها تقريبا ل 82% 
يعني ما يناهز %20 في أفق 2030، وهذا جد إيجابي جدا وتيعطي واحد 

االستقاللية للمغرب في اإلنتاج ديال الطاقة؛

النقطة الثانية مهمة كذلك وهو تعزيز النجاعة الطاقية، يعني كانت 
مناسبة في النقاش ديال هاذ القانون واللي كذلك هو كيحط آليات من 
أجل تعزيز النجاعة الطاقية، وأنه كيحاول ما أمكن أنه يدخل لكل بيت 
مغربي من أجل أنه يوفر الطاقة بوضع آليات حقيقية وأنه كيفرق نسبة 
االستهالك وكيفرق ما بين االستهالك ديال النهار واالستهالك ديال الليل 
اللي غادي يوفر لنا وكيوفر للدولة اإلنتاج اإليجابي بالنسبة يعني إنتاج 

إيجابي واستغالل إيجابي للطاقة الكهربائية.

بين  التكامل ما  التحقيق ديال  في  للنقاش  وكانت كذلك مناسبة 
األسواق على املستوى اإلقليمي وهذا مهم جدا، ألن اليوم املغرب عندو 
الكهربائية  الطاقة  ديال  النقل  ديال  الترابط  نقط  عندو  أن  صحيح 
وال ديال الطاقة بصفة عامة ما بين الجزائر تقريبا 4 ديال القنوات د 
الربط، ومع إسبانيا 3 واآلن يعني كاين التعزيز ديال هاذ الربط بإضافة 
قناة ديال نقل وحدة أخرى، ولكن في قيد الدراسة واالتفاق على قنوات 
ربط جديدة مع البرتغال ومع موريتانيا وهذه خطوة جد جد إيجابية 
تحسب لهاذ الحكومة، ألنها ما�ضي فقط كتعزز القواعد ديال الربط ما 
بين ديال النقل ديال الطاقة الكهربائية، بل أنها كتحط بما أن املغرب 
في موقع استراتيجي ال مع أوربا وال مع كقناة ربط في القارة اإلفريقية عن 

طريق الصحراء.

كذلك بالنسبة للمضامين األساسية ديال املشروع فهو كينقسم إلى 
قسمين:

نقاش  خذا  واللي  مادة   16 فيه  تقريبا  اللي  األول  القسم  كاين 
حقيقي من ناحية املبادئ ديال الضبط ديال هاذ القطاع الحيوي، 
واللي اعطيناه وحتى املشروع ديال القانون حط له أن زاد دقق بعدة 
معطيات سواء اصطالحية، دقق في املهام ديال املسيرين د الشركات 
سواء ديال النقل وال ديال التوزيع الشركات الكهربائية وهذا مهم جدا، 
ألننا حدد عدة مهام يعني بالتدقيق ديالها وهذا كان جد مهم في القسم 
األول ديال املشروع وكذلك من أجل ضمان الجودة، وبما أن وهذا جد 
مهم بالنسبة للمواطن املغربي من أجل ضمان الجودة ديال هاذ القطاع 

وديال هاذ الخدمة؛

خصوصا في القسم الثاني اللي هو األساس والجوهر ديال مشروع 
الكهرباء.  قطاع  لضبط  وطنية  هيئة  إحداث  وهو   ،48.15 القانون 
هيئات  أو  وطنية  لجن  عندها  واملتقدمة  الديمقراطية  الدول  أغلب 
وطنية مستقلة من أجل ضبط هذا القطاع لحيويته وألهميته بالنسبة 
للدول ألنه أساس االقتصاد والصناعة بالنسبة سواء داخل الدولة أو 
العالقات الخارجية للدولة، لذلك بما أن عندنا في املغرب هاذ القطاع 
عندو بنية مشتركة ما بين عدة مؤسسات فكانت ضرورة وضع هيئة 
مستقلة لضبط هذا القطاع بوحدها فهي ثورة بالنسبة للمغرب في 
قطاع الكهرباء، وتعد خطوة جد جد إيجابية بالنسبة للحكومة ألنها 
أتت بهيئة وطنية عندها الشخصية املعنوية ديالها وعندها القواعد 
ديالها ومبادئ التسيير وكيفية التأسيس باش أنك تحدد لها املبادئ لكي 

تكون مستقلة من أجل:

أوال- أنها عندها أهم األمور بتحديد ديال التعريفة وأنها تضبط 
للماء  الوطني  املكتب  بين  ما  مقسومين  عندنا  اللي  الشركاء  بين  ما 
والكهرباء، ما بين املدبرين املفوضين وما بين وكاالت التوزيع اللي ما 
كاينش واحد العامل مشترك من أجل ضبط ديال هاذ الشركاء في بنية 
القطاع  وهاذ  والنقاش  أسا�ضي  كان  فهو  لذلك  بيناتهم،  ما  مشتركة 
وألهميته في مشروع القانون خذا أكثر من 34 تقريبا 34 مادة من أجل 
ضبط هاذ الهيئة ونوضعو لها األسس ديالها لكي تكون كبداية جيدة 
الستقاللية هاذ القطاع وخصوصا في فك النزاعات ووضع لجنة من 
أجل فك النزاعات يترأسها قا�ضي وهذا أسا�ضي وجد مهم بين الشركاء 

اللي كيدبرو هاذ القطاع.

لذلك، اليوم هاذ القانون ما�ضي غير غيمكن الدولة فقط من ضبط 
هذا القطاع، ما�ضي غيمكنها فقط من أنها تراقبو وتحاول ما أمكن على 
أنها توفر الجودة ديالو، فهو تيمكن املغاربة أجمعين على أنهم يدبرو 
يعني االستغالل ديالهم لهاذ القطاع الحيوي وهذا عندو عالقة بالقانون 
ديال 13.09 الخاص بالطاقات املتجددة أن املغاربة اليوم ممكن أنهم 
ينتجو الكهرباء من بيوتهم وأن الدولة تلزم يعني مسير شركة النقل أنه 
ينّقل إيال كان عندو الفائض في اإلنتاج باش أنه يستغل اإلنتاج الفائض 
اللي عندو من ناحية الطاقة وهذا جد أسا�ضي واللي غادي يوفر علينا 
احتجاجات، غيوفر علينا يعني انتقادات ديال مواطنين في واحد الحقبة 
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من الزمن عرف فيها هاذ القطاع إشكاالت في التسيير وغادي يوفر للدولة 
أنها توقف باش ممكن باش أنها تحل املشاكل سواء مادية ألن هاذ الهيأة 
غيكون عندها استقالل مادي من أجل تدبير ديال هاذ القطاع، لذلك 

فهاذ القانون عرف إجماع داخل اللجنة، أغلبية ومعارضة وشكرا.

لةسيدخلةأئيس:

ال�ضي  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
محمد أبو الفرج األستاذ عبد هللا البقالي.

لالستقالليخ لةفأ قخ بةسمخ لةبقةليخ هللاخ عبدخ لةسيدخ لةمةئ4خ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخلةوز أة،

لةزنيالتخولةزنالءخلةمولبخولةمةئبةت،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مشروع القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط الكهرباء، هذا 
املشروع الذي يندرج في سياق سعي بالدنا إلى تحقيق نموذج إقليمي 
متميز في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسيع مصادرها من شمسية 
وريحية بدل التركيز على املصادر األحفورية، في أفق تحقيق االكتفاء 
الذاتي للطاقة بالنظر إلى تزايد الطلب عليها داخليا وخصوصا في مجال 
استهالك  في  ملحوظا  تزايدا  املغرب  عرف  بعدما  والفالحة  الصناعة 
هذه املادة األساسية، وما يتطلب ذلك من ضرورة االستجابة للطلب 
التصاعدي على الطاقة األولية والطاقة الكهربائية عبر تطوير قدرات 
جديدة من الطاقات املتجددة تصل إلى 10.100 ميغاواط في أفق سنة 
2030، بما يضمن تحقيق التكامل بين األسواق والشبكات الطاقية 
اإلقليمية لتوسيع استعمال الطاقات املتجددة في جميع بلدان املنطقة 
للحد من تأثير اإلنتاج املتقطع للطاقات املتجددة وتحقيق االستخدام 
األمثل لها إقليميا في أفق تقليص التبعية وخاصة تجاه الواردات من 
الطاقة األحفورية، وذلك عبر تطوير متصاعد للطاقات املتجددة التي 

أضحت أكثر تنافسية بفضل وفرة وخصوصية املكامن املغربية منها.

يأتي هذا املشروع في تقديرنا أيضا تجاوبا مع التوصيات الصادرة 
عن الوكالة الدولية للطاقة، وخصوصا التوصيتين الثالثة والرابعة، 
املتعلقة بقطاع الطاقة، حيث ركزتا  فطبعا هناك خمس توصيات، 
على تطوير مجال البحث والتنمية من أجل إنتاج الكهرباء بمساهمة 
الخواص وذلك من أجل التخفيض التدريجي لإلعانات واملساعدات في 
مجال الطاقة، ثم تشجيع سوق داخلي أكثر فعالية في مجال الكهرباء 

بشكل خاص.

املشروع  مع  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعامل  لقد 
بإيجابية باعتباره لبنة أساسية للسعي نحو استيعاب التطورات التي 

مجال  يخص  فيما  وخصوصا  الوطني،  االقتصادي  النسيج  عرفها 
الطاقة الكهربائية على اعتبار أن بالدنا تشق طريقها من أجل بناء نموذج 
الريحية  ببالدنا  الطاقة  تنوع مصادر  متميز من خالل االستفادة من 
املستقبل  على  دليل  خير  بورزازات  »نور«  ولعل مشروع  والشمسية. 
الواعد لهذا القطاع باإلضافة إلى محطة طرفاية للطاقة الريحية والتي 

من شأنها أن تكون قاطرة لتحقيق االكتفاء الذاتي باألقاليم الجنوبية.

كما جاء هذا املشروع في تقديرنا ليضع مجموعة من الضوابط 
التنظيمية لقطاع الكهرباء من خالل إحداث هيئة وطنية مستقلة تسهر 
على مراقبة هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة 
والتدبير الجيد للسياسات العمومية في مجال الطاقة حتى يكون هذا 
القطاع في مستوى متطلبات التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية 
منها وتيسير متطلبات وانتظارات املواطنين في ضمان التزود بهذه املادة 
األساسية، وتكون في متناول أغلبيتهم الساحقة دون املس طبعا بقدرتهم 

الشرائية.

إن تعاملنا اإليجابي مع هذا املشروع يدفعنا إلى تقديم املالحظات 
التالية:

الجنوب  الكهربائي مع دول  الربط  بد من توسيع قاعدة  أوال- ال 
خصوصا مع الشقيقة موريتانيا؛

ثانيا- تشجيع الدعم في مجال البحث العلمي وهذه مالحظة ومطلب 
رئي�ضي، البحث العلمي املتخصص في تطوير الطاقات املتجددة من أجل 

ضمان تقليص تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية؛

ثالثا- الحرص على القيام بعملية تقييم سنوية لتتبع إنجاز األهداف 
املسطرة والوقوف على االختالالت من أجل ضمان النجاعة الطاقية بما 

يضمن إقرار مبادئ الحكامة الجيدة؛

رابعا- االعتماد على برامج تقنية ملراقبة االستهالك الطاقي الكهربائية 
وضبط االختالالت الواقعة خصوصا التي تهم العدادات؛

خامسا- يجب أن يكون للهيئة املحدثة بحكم هذا القانون الحق 
في التدخل في أية لحظة من اللحظات من أجل حماية املستهلك بصفة 
أو  املتدنية  الشرائية  القدرة  ذي  املستهلك  خصوصا  ولكن  خاصة، 

املتوسطة؛

للكهرباء  الوطنية  الشبكة  املتآكلة من  الخطوط  سادسا- إصالح 
وإبعادها قدر املستطاع عن التجمعات السكنية؛

املؤهالت  من  لالستفادة  العلمي  البحث  نطاق  توسيع  سابعا- 
الوطنية من طاقة شمسية وريحية من أجل إنتاج الكهرباء لتصفية 
مياه البحر، وتوجيهها نحو املناطق التي تعاني من نقص وشح في املياه 

الصالحة للشرب، وكذلك في االستعماالت املتعلقة بالزراعة املسقية؛

ثامنا- تعميم الكهربة القروية، وهذا من أهم األوراش التي انطلقت 
الكهربة  هذه  وتيرة  تسريع  يجب  أنه  ونالحظ  السابقة،  الحكومة  في 
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في املرحلة الراهنة لتشمل جميع الساكنة بدون استثناء التي ال تزال 
محرومة من هذه املادة الحيوية.

إننا في الفريق االستقاللي، نسجل بإيجابية تشريع هذا النص، هذا 
القانون، وتعاملنا اإليجابي معه هو تعامل إيجابي مع سياسة حكومية 
رشيدة في مجال يكت�ضي أهمية بالغة وحيوية استثنائية على املستوى 

االقتصادي وعلى املستوى االجتماعي، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الطاهر شاكر عن فريق 
األصالة واملعاصرة.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأخبةسمخفأقخلألصةةلخولملعةصأة:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدخلةأئيسخلملحترم،

لةسيدةخلةوز أةخلملحترنل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

السيد الرئيس، مساهمة من فريق األصالة واملعاصرة في النقاش 
حول هذا املوضوع املتعلق بمشروع القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط 
الطاقة الكهربائية. بغيت باملناسبة أذكر، أذكر على أن املغرب في بداية 
االستقالل ورث عن املستعمر بطبيعة الحال املكتب الوطني للكهرباء، 
وهاذ املكتب الوطني للكهرباء كان بطبيعة الحال يرتبط ارتباط وطيد 
 monopole عندو  وكان  آنذاك،  املستعمر  هيئة  ديال  السلطات  مع 
وعندو االحتكار من حيث اإلنتاج ومن حيث التوزيع، وكان يطبق سياسة 
أغلبية  تق�ضي  كانت  واللي  كنعرفوها جميع  كنا  اللي  الحال  بطبيعة 
املناطق القروية ومهتم باألساس باملناطق الحضرية، ويرتكز باألساس 
من حيث اإلنتاج على الفحم الحجري اللي كان آنذاك في جرادة، املركب 
الحراري ديال جرادة واللي هو يعتبر من نتائج السياسة الوطنية وبداية 
االستقالل  بعد  عام  وبعد  الكهرباء،  مجال  في  وطنية  سياسة  وضع 
بطبيعة الحال أن�ضئ املركب الحراري ديال جرادة الذي كان مفخرة 
للمغرب آنذاك بإدماج الفحم الحجري ديال جرادة، وكذلك كانت النية 
بتحويل الحديد ديال الناظور فهاذ اإلطار هذا. إذن، ثم بدأت املحطات 
اإلنتاجية ديال الطاقات املتجددة آنذاك بتبديل أو ال إنتاج الكهرباء من 
املحطات املرتبطة بالسدود املائية بالطاقة الهيدرومائية، العدد ديالها 
اللي كان ما يتجاوزش ما بين 5 حتى ل %9 على حسب السنوات وعلى 
حسب املناطق وعلى حسب الظروف إن كان هناك جفاف أو مطر أو لم 

يكن هناك مطر إلخ...

ولكن هذا الظن، ظلت هذه السياسة مأدية بنا إلى استجالب كل 
للكهرباء  املنتجة  الطاقة  من  ديالنا  والحاجيات  والوسائل  املؤهالت 

على االستيراد: استيراد الفحم، استيراد الفيول، حتى السنوات ديال 
72 بطبيعة الحال آنذاك كان الوزير اللي كان مكلف بهاذ القطاع هذا 
له رؤية استباقية، وقال بأنه الفيول غادي يطلع إذن خصنا نحولو 
اآلليات الطاقية ديالنا اآلليات اإلنتاجية للطاقة من فيول إلى فحم، 
وكانت التغييرات الهامة التي عرفها املغرب فهاذ املحطة هذه، وتحولت 
بطبيعة الحال كل هي املنتجات من الفيول إلى فحم بطبيعة الحال، 

إذن كان هذا تغيير.

لكن املفكرين واملناضلين والوطنيين ظلوا ينادوا، بأن ال حل للمغرب 
الطاقات  املتجددة،  الطاقات  على  باالعتماد  إال  للطاقة  إنتاجه  في 
الوطنية وهذا كان في الستينات، ورحم هللا، مجموعة من الرجاالت 
الذين أبلوا البالء الحسن فهاذ التفكير هذا، وكانوا حينما يتكلمون 
ويخاطبون املسؤولين آنذاك تيقولو كيف يمكن أن ننتج الكهرباء من 
 Le العضوية وغيرها؟ حتى تم إحداث املركز  الريح والشمس واملواد 
في  التفكير  تم  املتجددة، وحينما  الطاقات  تنمية  ديال  املركز   CDER
إحداث هذا، رحم هللا، ال�ضي الفكهاني اللي كان من وراء هذا املشروع 
لم يقبل ال وزير املالية آنذاك وال وزير الطاقة آنذاك وال من غيرهم من 
الحكومة أن يهتموا بهاذ القطاع وأن يمولوه وأن يوفروا له الشروط من 
حيث األطر الباحثة ومن حيث الوسائل لضبط وإلخراج العلوم التي 
من شأنها أن تحول الطاقات الهوائية والطاقات الشمسية والطاقة 
العضوية إلى كهرباء قابل لالستهالك وقابل لالستفادة منه ولتعميمه 

على القطاعات االقتصادية واالجتماعية في البالد.

ولكن ومع ذلك، رغم الصعوبات استطاع Le CDER أن ينتج بطبيعة 
الحال تصور يبني اإلنتاج الطاقي، اإلنتاج الكهربائي على منتجات وطنية، 
العضوية  والطاقة  الهوائية  والطاقة  الشمسية  الطاقة  على  فأكدها 
وأدمج كذلك اإلمكانيات ديال الطاقات ديال الصخور النفطية وغيرها، 

باإلضافة إلى الطاقات املوروثة الهيدرومائية.

واآلن بعد 45 سنة من البحوث ومن النضال، رأينا على أن الطاقة 
الطريق  اخذات  الهوائية  والطاقة  ديالها  الطريق  اخذات  الشمسية 
ديالها، لكن الطاقة العضوية ال زالت رغم أن العلوم متواجدة ال زالت 
لم نرى أن اإلرادة السياسية عند الحكومة ما زالت ما عندهشاي مع أن 
هاذ الورش هذا، وهاذ القطاع هذا.. أتمنى من السيد الرئيس، يمكن 
كنتكلم في �ضي مجال اللي ما هو، بعض الناس ما تيهمموش ولكن ال 
راه هاذ ال�ضي مهم وأسا�ضي ووطني. الطاقة العضوية biomasse اآلن 
في املعاهد العلمية ديال املغرب استاطعو يطوروا logiciel ديال إنتاج 
هاذ الطاقات هادي، وعندنا علم ولكن ال زالت الحكومة، وهذا تساؤل 
نطور  لم  ملاذا  biomasse؟  نطور  ال  ملاذا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
نحن كفالحة  التي  الحال فضالت  بطبيعة  من   CH4 leديال اإلنتاج 
وكبقارا وكمنتجين لهاذ الطاقة هذه لم نستغلها كما استغلها الهند 
بطبيعة الحال واستغلها الدول اللي هي باينة، هذا العلم هذا موجود 
منذ 1964 وم�ضى وفد من املغرب إلى الهند وبطبيعة الحال جابوا هاد 
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ال�ضي هذا. لنفكر جميعا، لو أن الحكومة طورت ودعمت وبكدد وإرادية 
سياسية واضحة النطلق ورش في املغرب كله في كل قرية، وفي كل دوار، 
 la matière première وفي كل مدشر اللي هو مواليه كسابة عندهم
يديرها في الحفرة تعطيه le CH4 يضوي بها، يسخن بها، يطيب بها 
الفاتورة  داك  ويلقص  برا،  من  الغاز  جلب  ديال  الفاتورة  ويقلص 
نجلبوها ونخلصوها بالدوالر أو ال باألورو، كان بودنا نخلصوها بالدرهم 
لليد العاملة اللي كاينة، لو فكرنا في هذا املشروع هذا، لخلقنا قطب 
للتشغيل بحيث لو كل الصناعات التقليدية، دوك الصناع التقليديين 
في الدواوير، في الخيام وفي املداشر وفي جميع املناطق حفروا حفرة 
 le وضبطوها وبطبيعة الحال وخرجوا هذاك الغاز ديال امليطان ديال

CH4 وما يمكنش لنا نبقاو نديرو le butane ألن كنجيبوه من برا.

ولهذا ماكنعرفش عالش الحكومات ما�ضي فير هاذ الحكومة هذه ما 
زالت لم تفكر في هاذ ال�ضي هذا؟ راه كاين هذا محدث للشغل كل دوار 
غادي يخدم فيه واحد العدد ديال les artisants ال اللي تيحفرو، ال اللي 
تيصيبو القنوات، ال اللي تيديروا الصيانة ديالهم، بطبيعة الحال باش 
كل دار وكل خيمة تستغني عن استعمال بطبيعة الحال هاذ الغاز اللي 
هو مدعم اآلن واللي هو جاي من برا بالدوالر عوض ما نستعملو الغازات 
والتوازنات  البيئة  على  كذلك  نحافظو  غادي  وبها  متواجدة  هي  اللي 
البيئية باش ما تبقاش هاذ الفضالت وهاذ الغازات تقذف في الهواء، 
وبالتالي تلوث الهواء بطبيعة الحال. إذن غياب، نجحنا في الشم�ضي، 
بدينا في الهوائي، لكن في العضوي ما زلنا متخلفين، نتمناو كذلك على 

أنه الطاقة املائية تعمم إلخ...

نوفرو  بها  يمكن  اللي  الوطنية  اإلمكانيات  ديال  الباقة  هذه  إذن 
اإلنتاج الوطني، كذلك التطور اللي عرفو املكتب الوطني للكهرباء على 
أنه من االحتكار حل هاذ الباب هذا وولى اسمح للقطاع الخاص باش 
يتدخل في اإلنتاج وكانت محطة ديال الجرف األصفر ومحطات اخرين 
الخ... وبطبيعة الحال في إطار تشاركي وفي إطار كناش التحمالت اللي هو 

موضوع.

اآلن من خالل هذا املشروع هذا نعيش قفزة أخرى نوعية، هاذ 
القفزة النوعية تنطلق من أسباب النزول ديال هذا القانون ديال 48.15، 
أشنو هي هاذ األسباب؟ األسباب وهي االستجابة للطلب التصاعدي من 
الطاقة مع أن اإلنتاجات الكالسيكية واألحفورية اللي هي عندنا قليلة 
وضعيفة، وثم مد اليد إلى الخارج صعيب ومكلف، ولهذا عندنا الطاقات 
املتجددة واالنفتاح على الطاقات املتجددة وانطلقو من األرقام اللي هي 
كاينة اآلن في 2015 بحيث أننا تنتجو من الطاقات املتجددة 8129 هادو 
أرقام ديال الوزارة ديال ميغاواط باش نوصلو في أفق 2030 إلى 24.800 
ميغاواط. إذن هاذ اإلنتاج وهاذ التطور هذا سيجعل الباقة اإلنتاجية 
ديالنا تتغير وتتحول في إطار أوال من حيث النظافة ديالها والتطهير ديالها 
واملحافظة على البيئة بإنتاج طاقة بيئية جديدة ومتجددة، بطبيعة 
الحال ونقية ونظيفة وتحافظ على التوازنات البيئية، البحرية منها أو 

القارية أو الهوائية وتدعم كذلك املنتوج الوطني لنصل بطبيعة الحال 
إلى االتكالية على ما هو وطني عوض ما نستجلبو من الخارج.. نتأسف 

عن إتمام..

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد النائب املحترم. انتهى الوقت..

لةسيدخلةمةئ4خلةطةهأخشةكأ:

..كلمة وأنتهي السيد الرئيس، استسمحكم..

لةسيدخلةأئيس:

انتهى الوقت السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

بغيت نقول نتأسف على إغالق مفاحم جرادة، ولكن ننهئ أنفسنا 
كالسيكي  هو  ما  من  باالنتقال  فيها  حنا  اللي  النوعية  القفزة  على 
وأحفوري إلى ما هو طبيعي ووطني ومتجدد ومنتوج من املنتوج ديالنا 
وبالعلم ديالنا وباإلمكانيات ديالنا وباإلرادة السياسية ديال جاللة امللك 

محمد السادس هللا ينصره، وشكرا لكم وللسيد الرئيس.

لةسيدخلةأئيس:

شكرا السيد النائب املحترم.

نمر إلى عملية التصويت:

عليه  صادقت  كما  للتصويت،  القانون  مشروع  عنوان  أعرض 
اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛
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أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

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

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط 
قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. شكرا. رفعتخ

لاجلسل.



عدد.17–14.رجب.1437  )22.أبريل.2016( الجريدة الرسمية للبرملان4 5   

نحضأخلاجلسلخلةثةنملخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر ـــــخ: الثالثاء 11 رجب 1437ه )19 أبريل 2016م(.

لرئيس  الخامس  النائب  بنمسعود،  رشيدة  السيدة  لةأئةســــل: 
مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  وثالثة  ساعتان  لةتوقيـت: 
الثانية زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:   دولخ
التالية: 29 سؤاال)2 آنيان(:

الصحة؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

التربية الوطنية؛ .•

السكنى؛ .•

التضامن واملرأة واألسرة؛ .•

االتصال؛ .•

التشغيل. .•

لةسيدةخرشيدةخبممسعود،خرئيسلخلاجلسل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيم،خ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.خلفتتحتخلاجلسل،

لةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية املخصصة 
ملراقبة العمل الحكومي. ويتضمن جدول األعمال أو أعمال اليوم 29 

سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة.

واآلن قبل أن نبدأ في بسط األسئلة، أطلب من السيد أمين املجلس 
تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخلةتهةنيخرنينخلملجلس:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

االستشفائية  باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  .•
الجامعية، أحيل من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية؛

املسرح  تنظيم  بإعادة  يق�ضي   51.15 رقم  قانون  مشروع  .•

الوطني محمد الخامس، أحيل من مجلس املستشارين في إطار قراءة 
ثانية؛

تغطية  نظام  بإحداث  يتعلق   110.14 رقم  قانون  مشروع  .•
عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق 

بمدونة التأمينات؛

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  .•
113.14 يتعلق بالجماعات، تقدم به السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق 

العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 يتعلق  .•
وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح 
االنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية  البصري  السمعي  االتصال 
واالستفتائية، تقدم به السيد إدريس لشكر، املختار الراشدي وباقي 

أعضاء الفريق االشتراكي؛

املتعلق   57.11 رقم  القانون  بتعديل  يق�ضي  قانون  مقترح  .•
وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح 
االنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية  البصري  السمعي  االتصال 
الفريق  رئيس  مضيان  الدين  نور  السيد  به  تقدم  واالستفتائية، 

االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

مقترح قانون يتعلق بشفافية عالقة املؤسسات أو الشركات  .•
التي تعطي العالجات أو تنتج أو تتاجر في املواد الصيدلية أو البيوطبية 

أو  الطبية ملهنيي الصحة  أو املستلزمات  التجميلية  أو املستحضرات 

جمعيات املر�ضى، تقدم به السيد عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة 

فريق  رئيس  هللا  بنعبد  وديع  السيد  الفريق؛  أعضاء  وباقي  والتنمية 

التجمع الوطني لألحرار وباقي أعضاء فريقه؛ السيد محمد األعرج رئيس 

الفريق الحركي وباقي أعضاء فريقه؛ السيد رشيد روكبان رئيس فريق 

التقدم الديمقراطي وباقي أعضاء فريقه؛ السيد محمد لعسل منسق 

املجموعة النيابية لتحالف الوسط وباقي أعضاء مجموعته.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

املجلس النواب إلى حدود 12 و19 أبريل 2016، توصلت رئاسة مجلس 

النواب بما يلي: 19 سؤاال شفويا، 186 سؤاال كتابيا، 178 جواب على 

األسئلة الكتابية واألسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 8001. شكرا 

السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أنه  على  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  البداية  في 

ستعقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، 

وذلك يوم غد إن شاء هللا بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
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حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا 
ونستهلها بقطاع الصحة. السؤال األول يتعلق بعالج مدمني املخدرات 
والتنمية  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتنمية،  العدالة  فريق  مشكورا..  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل 

تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخإبألهيمي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

تفشيا  املخدرات  استعمال  تف�ضي  ظاهرة  تعرف  الوزير،  السيد 
كبيرا داخل أوساط خاصة داخل أوساط الشباب، لذا نسائلكم ما هي 
اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة الصحة ملحاربة هذه 

الظاهرة وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

الشكر الجزيل لفريق العدالة والتنمية على طرحه لهذا السؤال، هي 
في الحقيقة أنا جاتني ما�ضي سؤال واحد هي 4 أسئلة، قبل ما نطرق ليها 
أوال كتعرفوا الدراسة اللي قامت بها الوزارة فيما يخص الفئة العمرية 
د 15 سنة ما فوق، فبينت النتائج التالية: إسراف في تناول الكحول 
بمعدل: 2 %؛ اإلدمان على الكحول: 1,4 %؛ اإلسراف في تناول املواد 

املؤثرة نفسيا: 3,30 % واإلدمان عليها: 2,8 %.

اللي غادي نذكر بيه هي نقطة تف�ضي الظاهرة بين املراهقين والشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، مع تدني سن أول استهالك إلى عشر 

سنوات.

فيما يخص األسئلة األربعة، أوال هل لدى وزارتكم برنامجا لتوفير 
خدمات ومرافق العالج للمدمنين؟ نعم، غادي نطرقو ليه ربما إيال عندنا 
شوية د الوقت؛ تستفيد منه كافة جهات اململكة؟ ال ما كتستافدش 
منو كافة جهات اململكة ألن تدريجيا وهاذ ال�ضي كيحتاج وقت وكيحتاج 
ثالثا هل هناك تعاون مع منظمات غير  موارد بشرية وموارد مالية؛ 
حكومية إلنشاء مراكز العالج؟ نعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن 
جمعيات املجتمع املدني؛ هل لديكم برنامج موجه للسجناء خاصة؟ 
لنزالء  األخرى  والبرامج  بامليطادون  االستبدال  برنامج  خاصة  نعم 

املؤسسات السجينة..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب، تفضل 
السيد الرئيس.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخفأ قخلةعدلةلخولةتمميل:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب الهام، في الحقيقة هو أكثر 
تدقيقا املخدرات اللي كتجينا من الحشيش من القنب الهندي، هذا 
طارح مشكل كبير في املغرب، اليوم إذا كان ما كايناش عندنا، واخا 
عندنا البرنامج ما كتستافدش منو جميع الجهات واش كاين تعاون؟ 
في املجتمع،  كاين  اليوم  ال�ضي كلو كظواهر سلبية  تعاون، هاذ  كاين 

ي غادي نقننوه؟ غي واش كنبيعو الوهم للمغاربة؟ 
ّ
كيفاش غنتعاملو مل

واش باغيين نخدرو املغاربة كاملين؟ وال باغيين نخدروهم لفترة معينة؟ 

برنامج ملواجهة  الساعة على  تتوفر لحد  الوزارة ال  كانت  إذا  فلذلك 

كل هاته الظواهر فكيف سنتعامل مع التقنين؟ واللي هو في الحقيقة 

هاذ الوهم اللي كيخدر واحد الجزء من املغاربة وبغى يخدرو حتى عبر 

املؤسسات، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ هل هناك من 

تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة من فريق االتحاد الدستوري.

لةمةئبلخلةسيدةخرمخلةبمينخاحلو:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، عالج مدمني املخدرات يتضمن كذلك واحد الشق 

كبير وهو الوقاية، ألنه إيال ما كانتش الوقاية راه ما يمكناش نتكلمو 

على العالج. كيف لنا أن نتكلم عن محاربة املخدرات ونحن نرى جل 

على  واألطفال  للتالميذ  املخدرات  بائعو  فيهم  التعليمية  املؤسسات 

أعين الجميع، وهاذ املشكل راه مشكل مجتمعي ويجب مقاربة شمولية 

وزارة  ياله  بأن  نقولو  يمكّناش  وما  أنواعها،  بشتى  املخدرات  لظاهرة 

الصحة اللي غادي تتكلف بهاذ ال�ضي وال وزارة التعليم، ال بد خاص 

تكثيف املجهودات ديال جميع األطراف.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

هناك  هل  الوقت.  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة  الوقت  انتهى 

من تعقيبات إضافية أخرى بخصوص هذا املوضوع؟ ليس هناك من 

تعقيب إضافي. صاحب السؤال لثوان محدودة جدا بقيت لكم، ما 

عرفتش واش عندكم �ضي إضافة؟ ألن تعقيب صاحب السؤال في ثوان 

محدودة.
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لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخفأ قخلةعدلةلخولةتمميل:

السيدة الرئيسة، في إطار التعقيب اإلضافي حتى نعطي وقتا إضافيا 

للحكومة ألنه فهاذيك األجوبة األولى ما كانش خذا الوقت ديالو، احنا 

نعيد ونكرر بأن عدد من الظواهر اللي كاينة في املجتمع ديالنا كيخص 

تضافر الجهود لكي السيدة الرئيسة راه في إطار التعقيب اإلضافي..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

على  مالحظة  عندي  أنا  حيت  طيب  اإلضافي؟  التعقيب  إطار  في 

التوقيت، تعقيب إضافي ال في إطار التعقيب اإلضافي تفضل كصاحب 

سؤال.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخفأ قخلةعدلةلخولةتمميل:

ولكن راه ما وقفش هو راه وصل ل 30 ثانية.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

 la régie..ال راه بدا بالتعقيب اإلضافي مضبوط ال ضابط الوقت إذن

 la régie...التعقيب اإلضافي؟ إطار  في  الوقت من فضلك،  لنا  ضبط 

انطلق قبل البداية بخصوص التعقيب اإلضافي من فضلك.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخفأ قخلةعدلةلخولةتمميل:

شكرا، قلت بأنه هاته الظاهرة هي ظاهرة مجتمعية، كل الدول فيها، 

لكن احنا عندنا واحد الخاصية هاذ الخاصية تتعلق بالقنب الهندي، 

القنب الهندي مشكل اجتماعي ومشكل حتى سيا�ضي ومشكل صحي، 

اليوم الدعوة للتقنين ديالو مع هاذ اآلثار السلبية اللي كنشوفو هو 
بيع للوهم كما قلت، اليوم كيخص جميع األطراف تتحرك باش تقول 

الرأي ديالها بأن هاذ ال�ضي غير ممكن، ألن التقنين معناه أن سايس وأن 

الوسط وأن الجنوب كل�ضي غيولي كيزرعو وكل�ضي بدعوى أنه غايدير 

منو األدوية، راه حتى األفاعي يمكن لينا نجمعهم ونخرجو السموم ديالها 

حتى هي راه تعالج، وها السيد الوزير يؤكد لكم ذلك، ولذلك ال يجب أن 

نبيع الوهم للمغاربة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

النائب  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  الوزير،  السيد  رد  شكرا، 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةمةئ4خلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلةفأ قخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

رمضان  بين  نخلطو  خصنا�ضي  ما  الرئيسة  السيدة  غير  شكرا، 
ملا طالبنا نحن كفريق استقاللي  التقنين  راه  وشعبان، كيما كنقولو 

بتقنين زراعة الكيف هو للقضاء على املخدرات أوال، وتطهير املؤسسات. 

أما بالنسبة للموضوع الخطير هو املخدرات القوية املنتشرة: الكوكايين، 

القرقوبي، الهيروين، هذه هي املخدرات التي تذمر املجتمع وتذمر الصحة 

وهي املنتشرة في أبواب املدارس وفي كل مكان. أما احنا طلبنا بتقنين 

زراعة الكيف ألغراض طبية وصناعية من أجل القضاء على اآلفة ديال 

املخدرات، وهذه ليست سابقة تقدم بها املغرب فقط هي في الدول التي 

تقوم بزراعة الكيف قامت بنفس املجهود وبنفس العمل.

فلذلك ال نزرع الوهم، بل الذي يزرع الوهم هو الذي يروج عدم 

التقنين وهو الذي يشجع على املخدرات وعلى ترويج املخدرات، هذه هي 

اللي باش نكونو نصححو األمور ال�ضي عبد هللا، ما كنت ألتدخل ال نزرع 

الوهم وال نزرع الوهم، نريد عالج مشكل اجتماعي، كاين أكثر من 70 

ألف مبحوث عليه، كاين الناس في سراح مؤقت، كاين ال اسمح لي أنا.. 

ألن نحن كفريق معنيين تقدمنا بمقترح قانون.. في املوضوع نريد إلغاء 

ظهير 74 الذي يجمع بين الزراعة والكوكايين واملخدرات، هذا هو الغاية 

من التقنين نريد يعني عالج بحثنا عن وصفة عالجية لظاهرة معينة 

منتشرة في املغرب، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت. تعقيب السيد الوزير، إذا كان 

ليس هناك أي تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، رد السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

غادي نتحدث من ناحية طبية من ناحية التكفل بهاذ األشخاص، 

فأقول إلى حدود اليوم رغم املجهودات اللي قامت بها الحكومات السابقة 

وهاذ الحكومة ياهلل في املغرب عندنا 8 ديال املراكز فقط للتكفل ملعالجة 

اإلدمان. فتنطلب نمشيو دقة دقة، أو بشويا علينا ألن ما�ضي نمشيو دقة 

دقة يعني تنتعطلو، ال غير باش نقول راه بكل صراحة وبكل وضوح ما 

عندناش اإلمكانيات فهاذ الوقت هذا أنه كل�ضي غادي يتكب أو كل�ضي 

غادي نعالجوه، بكل صراحة. فكاينين ثمانية فقط اللي كاينين إلى حدود 

اليوم، كاين هناك واحد املرصد وطني للمخدرات واإلدمان اللي هاذي 

عندو عاين واللي تيعطينا كل سنة تينتج املعلومة الواقعية املوضوعية 

املوثوق بها باش تيشجعنا وتيوجهنا التخاذ القرار الصحيح في التكفل 

بهاذ املسائل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تأطير  في  بالضعف  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

النواب  والسادة  للسيدات  تاونات،  بإقليم  بلدية غفساي  مستشفى 

املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل واضع السؤال مشكورا.
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لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةعز زخلةعبودي:

شكألخلةسيدةخلةأئيس،

لقد صارت وضعية مستشفى بلدية غفساي ومعه مستشفى بلدية 
وتتطلب  الوزير،  السيد  للقلق  تدعو  تاونات  بإقليم  محمد  با  قرية 
هذه  بمعالجة  التسريع  سيتم  كيف  مستعجل.  نحو  على  معالجتها 

الوضعية؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

الوضعية هذه ألن هو مستشفى محلي صغير جدا، اللي خالفا ملا 
جاء في السؤال ما�ضي جوج األطباء هو فيه خمسة أطباء، أربعة أطباء 
عامون وطبيب اختصا�ضي في األطفال غير هو في إجازة. الحل رغم هاذ 
املجهودات يعني ربما الضعيفة في ما يخص املوارد البشرية والتجهيزات 
البيوطبية واألدوية، فخاص بناء مستشفى جديد، خاص بناء مستشفى 
جديد ألن ذاك املستشفى أنا زرتو ال هو ال ديال با محمد اللي خاصهم 
يتعاودو من األول أو خاصنا تساعدونا بواحد الوعاء عقاري باش نبنيو 

مستشفى ونجهزوه إن شاء هللا وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةعز زخلةعبودي:

شكألخلةسيدخلةوز أ،

غير اللي كاين هو أن هاذ املستشفى اللي اعتبرتوه أنتما صغير هو 
ديال غفساي كيضم 13 جماعة وديال بلدية قرية با محمد كيضم 
كتجي  كلها  هذه  الساكنة  هاذ  وبالتالي  قروية،  الجماعات  ديال   10
لهاذ املستشفيات ما كتلقاش أطر، ما كتلقاش حتى الدواء األحمر، 
وحتى l’ambulance ما كايناش، لحد اآلن السبيطارات مبنيين واألطر 
ما كايناش، تراجعنا السيد الوزير، فهاذ العهد ديالكم، تراجعنا على 
املكتسبات اللي حققها املغرب بال مستشفيات، املستشفى ديال اربعاء 
القليع جماعة تبودة شحال هاذي وهو مبني طلبنا لو الفراملية اليوم ما 

زال مشدود.

اليوم تنقولو لكم السيد الوزير، هاذ ال�ضي خصو أنه يكون واحد 
اإلرادة قوية في التسيير وكيفاش أننا نحلوا املشاكل ديال الساكنة ألن 
الناس تتجي لتما ما كتعالجــــش كتبقــــى تبكــــي ما كاينـــش مع من اللي 
يشـــوف فيهـــــا، وما كاينــــش les ambulances اللي يهزوها، وايال م�ضى 
للمستشفى اإلقليمي كيسيفطوه ل CHU و CHU كيطلبو لهم عاود عام 

باش يديروا السكانير..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد النائب شكرا، انتهى الوقت شكرا. هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي، السيد الوزير بعض 

الثواني ملا تبقى من الوقت.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

السيد النائب أنا تنتعجب بحال دابا تتقول ليا ما كاينش الدواء 
األحمر ما كاين ما كاين، l’ambulance عندكم 2 أنت تتجي هنا وسط 
البرملان وتتقول ما كاينش l’ambulance ومن بعد تتقول تيمشيو ل 
CHUباش تيمشيو لCHU؟ ال وها دابا كاينة، دابا عاد ما كايناش؟.. 

دابا..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد النائب املحترم،.. السيد النائب. شكرا للسيد الوزير، السؤال 
الحسيمة،  بإقليم  الصحي  القطاع  بوضعية  بالنهوض  يتعلق  التالي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتقدم 

أحد واضعي السؤال مشكورا تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلاحقخرنغةر:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

يعيش وضعية  الحسيمة  بإقليم  الصحي  القطاع  الوزير،  السيد 
متردية نتيجة إغالق واحد العدد ديال املراكز الصحية واملستوصفات 
القروية، ال�ضيء اللي كيزيد في املعاناة ديال املر�ضى اللي كيضطرو باش 
يتنقلوا واحد املسافة طويلة إلى املستشفى اإلقليمي ديال الحسيمة اللي 
بدوره عاجز باش يقدم الخدمات الصحية بسبب االكتظاظ وضعف 
الطاقة االستيعابية. فحتى املستشفى املحلي ديال إمزورن اللي كان من 
املفروض أنه يخفف على الحسيمة، مع األسف األشغال توقفت فيه 

أكثر من سنة رغم أن إمزورن فيها 35 ألف نسمة.

واحنا كان سبق لنا طرحنا واحد العدد ديال األسئلة فهاذ القطاع، 
ولكن مع األسف ما كاين�ضي التجاوب وكذلك اللي بغينا في إطار املراقبة 
السيد الوزير املحترم، هو أن الوضع ما�ضي مزيان، الناس ما عاجبهومش 
في  وخاصة  الصحية  املراكز  هذه  بفتح  أخرى  مرة  وكنطلبو  الحال، 

املناطق الجبلية كشقران..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب انتهى الوقت. الجواب 
السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

بعجالة السيد النائب املحترم، أنت عرفتي باللي كاين تجاوب ما�ضي ما 
كاينش تجاوب، أنت فهاذ القاعة طلبتي مني نجي وجينا وتشاوفنا جميع، 
وكان خصكم السكانير تدار وكان كل �ضي داك الجهة اللي كان خاصها 
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 laboratoire ،تبنى ب35 مليون كلها ساالت بالدياليز دابا راه خدامة
خدام، bureau de facturation خدام، يعني كل �ضي هاذ ال�ضي كاين. 
وطلبنا منكم قلنا لكم في إطار داك 340 مليون اللي مضينا ووقعنا أمام 
املدينة  العقاري ألن هذيك  الوعاء  بغينا  الجاللة، قلنا لكم  صاحب 
داك املستشفى شتي فين جا، حدا الجبل إلى يومنا هذا اللي تنتناقش 
أنا وياك ما زال ما عطيتوناش الوعاء العقاري عطيتونا األول، من بعد 
 rond حيدتوه قلتو فيه نزع امللكية، وعطيتونا الثاني اللي جا حدا داك
point اللي غادي ألجدير، إلى يومنا هذا باقي ما عطيتونا حتى والو، إيوا 
نتعاونو، كاين إرادة وأنت عارف ها. ال�ضي ونتعاونو أراو لينا الوعاء وأنتما 

من جهتكم واحنا من جهتنا يكون خير إن شاء هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب استنفذت كل الوقت هل هناك 
من تعقيبات إضافية؟ تعقيب لفريق العدالة والتنمية تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخصدقي:

ديال  املستشفيات  األحيان  من  كثير  في  املحترم،  الوزير  السيد 
ورززات والراشيدية بدات تترفض االستقبال د املر�ضى ديال إقليم تنغير 
بحجة أن ما يتوفر في دوك اإلقليمين كيتوفر في اإلقليم ديال تنغير. 
بطبيعة الحال السيد الوزير املحترم، قمتم بمجهود كبير في تعيين أطباء 

اختصاص، في تدشين مؤخرا املستشفى ديال القلعة رغم تأخر إطالق 

املستشفى اإلقليمي ديال تنغير، ولكن راه باقي خاص �ضي حاجة السيد 

الوزير املحترم، باقي خاص شوية ديال املستلزمات وخاص الكثير من 

االلتزام، وشكرا السيد الوزير، نرجو تدخلكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس هناك أي تعقيب. 

تعقيب السيد الوزير أو رد السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

السبت  هاذ  واألحد،  السبت  هاذ  تما  كنت  يااله  تنغير  بعجالة، 

ورززات.  حتى  وجيت  دادس  بومالن  تنغير،  أرفود،  في  كنت  واألحد 

فبومالن دادس تيوصل 60 % وال 50 %، 120 سرير مبرمجة في تنغير، 

الريصاني فيه مستشفى مبرمج، أرفود بدا حوالي يعني بدينا األشغال 

في املستشفى، وكاين مستشفى جديد اللي فيه 180 سرير، مستشفى 

التخصصات اللي غيكون في ورززات.

فهاذي مسائل كلها تنظن تدريجيا غتحسن األمور، أما هاذ ال�ضي 

اللي السؤال املطروح اللي قلتي ليا خاص �ضي حاجة فمرحبا بالعكس، 

احنا بغينا الناس راه كيتساهلو كل خير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الخدمات  بتردي  يتعلق  التالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النائية  باملناطق  الصحية 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخإدنو�ضى:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، باملعلوم أن الخدمات الصحية تعتبر حقا دستوريا 
لكل مواطن ومواطنة، وبالتالي هناك مجموعة من املناطق النائية تعاني 
من تردي ومن عجز في الخدمات الصحية سواء على مستوى التطبيب 

املجهودات  من  بالرغم  والتخصص.  التجهيزات  وكذلك  العالج  أو 

املبذولة، أسائلكم السيد الوزير، ماذا أعددتم لتحسين هذه الخدمات 

الصحية؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

السيد النائب املحترم، فيما يخص املناطق النائية:

أوال: تتميم العمل الكبير اللي قامت به الحكومات السابقة، فأوال 

خرجنا للوجود الخريطة الصحية اللي هي التوزيع العادل املتكافئ فيما 

يخص املوارد البشرية التجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية؛

ثانيا: املواد البشرية قلتها ليكم 3 وال 4 أشهر أنه %67 ديال املوارد 

البشرية تتم�ضي للعالم القروي؛

ثالثا: فيما يخص األدوية 38 % ديال األدوية تتم�ضي للعالم القروي؛

رابعا: فيما يخص يعني املوارد البشرية كاين مباريات جهوية كل جهة 

جهة، رغم الصعوبات ديالها؛

خامسا: كاين املستشفيات اللي مشينا في اتجاه الخدمات الصحية 

املتنقلة، فيما يخص الهيلكوبترات وال فيما يخص املستشفيات املتنقلة 

اللي كتعرفو دابا املستشفى حاليا راه في جوايه خنيفرة اللي كيقوم 

 un بمجهود جبار فيما يخص..، مجهز عبارة عن مركز صحي، مركز يعني

CHU اللي فيه السكانير ديالو، اللي فيه قاعة العمليات، وفيه جميع 

التجهيزات.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخنحمدخإدنو�ضى:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

الوزير  السيد  ولكن  مجهودات،  هناك  بالفعل  الوزير،  السيد 
كنموذج إقليم الحوز هناك يعني خصاص كبير سواء ما يتعلق باملوارد 
البشرية سواء الطبية أو شبه الطبية وكذلك على مستوى يعني هيكلة 
بعض املراكز وكذلك قسم الوالدات، هناك خصاص في األطر. كذلك 
الحصة  أن  كبير  مشكل  هناك  باألدوية،  يتعلق  فيما  الوزير  السيد 
أو بالتالي dotation la اللي كتعطيو كافية ملدة 3 أشهر فقط كافية 

ألسبوعين.

كذلك مشكل ديال التحليالت، بأنه إقليم الحوز غير متوفر على 
واحد املجموعة ديال األمور اللي هي مثال scaner، l’IRM إلى غير ذلك.. 
يعني هاذ األمور كتضطر باش ينزل املر�ضى ملراكش، إذن هناك معاناة. 
تنلتمسو منكم السيد الوزير، التدخل ديالكم فهاذ اإلطار، والتعجيل 
ألن هناك معاناة سيما فيما يتعلق بيعني القصور الكلوي، يعني كاينة 
بناية ولكن بالنسبة لهاذ ال�ضي غير متوفرة، نريد التدخل ديالكم فهاذ 

اإلطار ألن..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي في املوضوع. السيد الوزير 

شكرا.

السؤال املوالي يتعلق بتعميم االستفادة من بطائق الراميد للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضع السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخفألح:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، كما يعلم الجميع هناك اختالالت كيعرفها نظام 
الراميد، نبغيو نعرفو شنو دارت وزارتكم والحكومة من أجل معالجة 

هاذ االختالالت؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

ال تنظن إيال بغينا نتناقشو في ظرف دقيقة في ما يخص االختالالت 
البطائق،  تيهم  أنا  جاني  اللي  فالسؤال  غاديش..  ما  الراميد  ديال 

االختالالت فيما يخص البطائق صحيح.

في ما يخص البطائق، كيف تتعرفو الطلب تيوضعو املواطن لدى 

اللجنة املحلية الدائمة، ومن بعد اللجنة املحلية الدائمة تتنزل للجنة 
اإلقليمية الدائمة ومن بعد وزارة الداخلية اللي تتجمع على الصعيد 

الوطني وتتسيفط الهيئة الوطنية للتأمين الصحي.

كان،  كان  اللي صحيح،  ديالكم  السؤال  في  طرحتي  اللي  املشكل 
هما كانت تيتعطلو ذاك البطائق، ألن القانون تيعطي للهيئة الوطنية 
للتأمين الصحي 3 أشهر، أؤكد لك السيدة البرملانية املحترمة أنه إلى 
حدود اليوم أنه حوالي 9 مليون و900 اللي استافدو أكثر من 100 %، 
وما كاينش حتى �ضي بطاقة اللي تتجلس دابا ما كتصاوبش في أقل من 15 
يوم، رغم أن الهيئة عندها 3 أشهر، أقل من 15 يوم و3 أسابيع األخيرة 
أقل من 10 أيام، فهذا مكسب. غير اللي نذكر بزاف د الناس تيجيو حتى 
أنا عندي تيشكيو، هاذ الناس ما�ضي التعطال اللي كاين، هاذ الناس إما 
تتلقاه مسجل في la CNOPS وبغى ياخذ الراميد، إما في CNSS تيكون 
التسجيل مزدوج وال �ضي مشكل آخر وال ما تيستاهلش ما عندوش الحق 

في البطاقة هذا اللي تيجعل تيتعطل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخفألح:

شكرا السيد الوزير على هذه اإليضاحات، ولكن صراحة كنت نتمنى 
نجي اليوم، ومعايا كل مشرعي البلد ونحتافلو بهاذ النظام، ونقولو بأن 
وصلنا لواحد املستوى معين. لكن لألسف السيد الوزير، مع االعتذار، 
ما�ضي العدد أنه هو اللي غادي يحدد االستفادة، ما كيهمنيش العدد أن 
9 مليون وصلنا لها وأن الحكومة كانت تتستهدف فقط 8 مليون، اللي 
كيهمني وكيهم الجميع هو أن من يحصل على البطاقة يجب أن يستفيد 
من الخدمات التي تمنحها له، ولكن هذا السيد الوزير هو ما كاينش، ما 
زال اآلن تتعاني الناس بعدم االستفادة الش هاذ البطاقة؟ كاين واحد 
املجموعة اآلن ديال الناس اللي كتهدد بأنها غتم�ضي تحرق ديك البطاقة، 

ألنها ما كتستافدش من الخدمات املمنوحة بديك البطاقة.

هاذ  أن  اليوم  السؤال  هذا  أطرح  وأنا  الوزير،  السيد  ويؤسفني 
اليومين تنسمع في الصحف األطنان ديال األدوية تتحرق، األطنان ديال 
األدوية اللي هي كان من املفروض أنها تتوجه للمواطن اللي كيحتاج 
لها، وأدوية غالية الثمن ديال األمراض املزمنة، بما فيها األنسولين، 
كيفاش أن هاذ املواطن اللي محتاج ما كيوصلش وعندو بطاقة الراميد 
وما تيحصلش على أدوية وكنسمعو من جهة أخرى أن هاذ األدوية تيتم 
الوزير،  السيد  االختالالت  هو  هذا  ديالها.  الوقت  تجاوز  ألن  حرقها 
اللي خاصنا نديرو اليد في اليد من أجل..، ألن الهدف ديالنا هو كرامة 
املواطن املغربي، بغيت هاذ املواطن ومعايا جميع النواب أعتقد أنه 
منين يم�ضي، يم�ضي بكرامته، يم�ضي وهو حامل البطاقة، وهاذ البطاقة 
تتعطي كل ما هو إنساني، كل ما هو حق مضمون له بالدستور املغربي 

وبكل التشريعات املغربية، وشكرا السيد الوزير.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك أي 
تعقيب إضافي، السيد الوزير في ما تبقى من الوقت.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

ال تتقولي أنت والنواب بغيتو تشوفو املواطن، وحتى أنا معكم حتى 
أنا بغينا نشوفو املواطن، ولكن السؤال ديالك السيدة النائبة املحترمة 
لألدوية  ونقزو  العدد،  السؤال  في  تحطيني  يمكنش  ما  العدد،  تيهم 
غنتناقش معاك. هذاك ال�ضي اللي قلتي غير صحيح، ما�ضي أنت قلتي ألن 
اللي سمعتي واللي يحكى ويقال ويكتب هذاك ال�ضي غير صحيح، األدوية 
اللي دويتي األنسولين هذيك األنسولين القديمة اللي كانت في 40 اللي 
ما بقاتش الوزارة السابقة مشكورة بدالتها، وعندها الحق، ألن كان 
املواطن تيعاني. إذن ما نبقاوش نجيبو أخبار باش يحساب له املواطن 
هذاك األنسولين اللي كيستعمل دابا هي اللي قديمة، هذيك مسائل اللي 

من 2007 وال قبل من 2007 اللي حتى لدابا حتى احنا عندنا مشاكل..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، في ما يلي سؤاالن لهما وحدة 
السيدات  على  أقترح  الطبية،  األطر  بوضعية  األمر  ويتعلق  املوضوع 
والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 

السيد الوزير.

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

لةمةئ4خلةسيدخفؤلدخلةعمةري:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، السؤال يتعلق باإلشكالية املطروحة في قطاع الصحة 
ومرتبطة بالعجز الحاصل في األطر الطبية. هل هناك استراتيجية؟ أشنو 
هي الحصيلة ديال الوزارة بعد العمل والحكومة في آخر واليتها؟ واش 

أنتما راضيين على هاذ ال�ضي اللي كاين؟ شكرا.

لةسيدخرئيسلخلاجلسل:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخفأ دخحأفي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، ما هي طبيعة اإلجراءات العاجلة من أجل التغلب 
على النقص املهول في األطر الطبية؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

أوال دائما تنأكدو وتنعرفوها كلنا أن املغرب تيعرف واحد النقص 
حاد فيما يخص العدد، وتيعرف كذلك سوء التوزيع اللي قلنا 45% 
فقط  و24  والرباط  البيضاء  الدار  بين  غير  خذينا  إيال  األطباء  ديال 

موجودين كيشتغلو في العالم القـــروي.

أوال املجهودات ديال الحكومة ألن هذا هاجس ديال جميع الحكومات 
السابقة، وبدا هاذ ال�ضي ما�ضي بديناه احنا جديد كان قديم، يعني هاذ 

املجهودات:

أوال: الرفع أوال اللي تيجي أوال النقطة األولى هو الرفع من األعداد، 
جينا  إيال   2013 الحكومة،  هاذ  على  غير  غندوي  أنا  ديال  فمجهود 
نحسبو األعداد اللي تتعطى للمستشفيات العمومية زائد املستشفيات 
الجامعية في 2013: 3978 منصب مالي، 2014: 2691، 2015: 3100، 
هاذ العام: حوالي 3600 منصب مالي، إيال جينا ناخذو ديال املستشفيات 
الجامعية، هذا املجهود األول غير كافي صحيح، واليني كاين مجهود في ما 

يخص رقمه؛

ثانيا اعتماد جهوية املباريات اللي قلتها قبيال باش الناس يمشيو 
ملناطق نائية، واملناطق الجبلية، و%67 من اللي قلتهم موجهين للعالم 
 loi.de.finance القروي. كاين كذلك هاذ العام مليار درهم راه كاين في
مليار درهم لتجهيز وتطوير التجهيزات اللي غتكون في مستشفيات صغيرة 
ومستشفيات يعني البعيدة وال املناطق النائية باش كل جهة جهة يكون 
فيها سكانير، كل جهة يكون فيها l’IRM ديالها ويكون فيها يعني قاعة 

الجراحة مشغلة؛

وأخيرا الخدمات الصحية املتنقلة اللي كانت قديمة اللي عززناها 
باملستشفيات يعني املتنقلة اللي تنتقل إلى عين املكان وتتحاول تقدم 

خدمات صحية، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدات والسادة النواب من فريق 
األصالة واملعاصرة.

لةمةئ4خلةسيدخفؤلدخلةعمةري:

شكرا السيد الوزير على جوابك، أعتقد بأنه الواقع أقوى منك بكثير 
وأقوى من الحكومة. القطاع ديال الصحة واملشكل ديال األطر الطبية 
مشكل حقيقي، ليس فقط للتفاوت اللي حاصل ما بين العلم القروي 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.17–14.رجب.1437  )22.أبريل.2016(  52 

عندها  مدن  كاين  الوزير،  السيد  املدينة  في  طفرنهاش  ما  واملدينة، 
أهمية كبيرة من الناحية االقتصادية بحال طنجة وأنت عارف الواقع 
ديال مستشفى محمد الخامس، عارف مزيان بأنه مستشفيات تبنات 
بماليين من الدراهم وباقية ما تحالتش في واملاس في عدة مناطق من 

املغرب.

إذن القطاع واملشكل غير مرتبط فقط بشجاعة وإرادة وزير، هو 
مرتبط بشجاعة وإرادة الحكومة اللي ما كايناش السيد الوزير، ألنه 
ما كيتعطاوش الفلوس للقطاع، ما كاينش القطاع ما كيتحسبش من 
األولويات األساسية ديال الحكومة، وكأن املغاربة كيعيشو في وضع مريح 
على مستوى القطاع الصحي، وإال ما هي البرامج؟ واشنو هي اإلمكانيات 

اللي وفرنا؟ كنعرفو املشكل اللي كيعانيه الراميد مرتبط أساسا بالبنيات 

التحتية ولكن مرتبط في شق كبير منه باألطر الطبية واملمرضين، ألنه 

خاصنا نمشيو للقدام كتعرف بأنه مجموعة من االستثمارات الخارجية 

والفاعلين االقتصاديين أساسا كيختارو املدن بناء على اإلمكانيات اللي 

كاينة وخصوصا في القطاع ديال الصحة والقطاع ديال التعليم، اشنو 

وفرنا لبالدنا باش نشجعو االستثمارات الخارجية فهاذ القطاع؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيدات  تعقيب  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 

والسادة النواب من فريق االتحاد الدستوري، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخفأ دخحأفي:

لةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير املحترم، منذ بداية الوالية التشريعية ونحن نتحدث 

عن النقص في األطر الطبية، لحد اآلن ال زلنا في مكاننا نتحدث عن نفس 

املشكل، كمثال جماعة الخنيشات إقليم سيدي قاسم مولدة واحدة، 

األدوات ال �ضيء بطريقة تقليدية جدا، اللي كنشوفو بأن السيد الوزير، 

هاذ املشكل اللي كنعيشوه ما�ضي في الخنيشات راه في اإلقليم كامل في 

املغرب كامل.

مثال جماعة توغيلت غياب حاد ما كاين حتى �ضي حاجة ما كاينش 

مستشفى تقليدي، ما كاينش كاع، ما كاين ال طبيبة ال طبيب كل�ضي 

مسافر كل�ضي تيجي غير مرة في السيمانة تيطل ويرجع.

 permanence، permanence جرف امللح، جرف امللح ما كاينش كاع
ما كاينش في 8 د الليل 9 سيفطوه لسيدي قاسم، سيدي قاسم يقول 
لك ما عندناش االختصاص سيفطوه لقنيطرة حتى اللي كيوقع تتكون 

ديما األضرار كبيرة.

جماعة عين الدفالي حتى هي ما كاينش نهائيا، حد كورت كذلك واش 

مولدة وحدة كافية السيد الوزير؟..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ الفريق الحركي من بعدو األحرار تفضل السد النائب من 

الفريق الحركي.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخسعدون:

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدخلةوز أ،

لإلخوةخولألخولت،

بالنسبة للنقص في األطر في املستشفيات، أنا نعطي مثال بإقليم 
شفشاون، وحضرت بنف�ضي يوم السبت واألحد، ماتوا 2 د الناس ما 
كيان�ضي اللي يعمل لهم تشريح بقاو حتى للوحدة د النهار لنهار اإلثنين، 
تصور أن هاذ املنظر مؤسف ألن عالش ألن األطباء ما كاين�ضي. نمشيو 
لقسم الوالدة كارثة، كنوجدو بأن كنعرف نساء كاين 2-3 النساء في 
السرير، إذن هاذ الخدمات متردية، كنطلبوا من السيد الوزير، أنه مرة 

مرة يشوف املسؤولين في املستشفيات اإلقليمية وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخروبأكى:

في مدينة طانطان استقبلتونا هللا يجازيكم بالخير وقيدنا لكم كل 
املشاكل اللي خاصة ما زال خصنا دكتور د الجراحة، عندنا واحد ما 
يقدرش يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، خصنا واحد ديال التخذير ما 
 les يقدرش يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، الشوافر شدوا التقاعد
ambulances كاينين وما كاينش اللي يسوقهم، هللا يجازيكم بخير معالي 
الوزير، شوفوا املشكل ديال طانطان راه كنغوتو 4 سنين هذه واحنا 

كنغوتو عليها، الوالدة سيفطوا لنا 2 دكاترة والباقي راه تنتسناو وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، رد السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

أوال كنا متافقين على النقص العددي ما عمرها هذه ما�ضي نهار جات 
هاذ الحكومات تقول ليا نهار بديتي، راه منين كنت طالب وطبيب ووقت 
ما كنت طالب وهاذ املوارد البشرية مشكلة ما�ضي غير في املغرب على 

الصعيد العالمي وكل�ضي كيشكي بها، وهذا ال يعني راه تنتهربو.

في ما يخص، أنا غير تنقول ما يمكنش راه ما يمكنش املواطن راه 
تيفهم، ما يمكنش نجي في واحد القاعة محترمة بحال هذه ونقولو ما 
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كاين والو، األدوات ال �ضيء ما يمكنش ما كايناش هذه ناقصة إييه، فيها 
اختالالت إييه، واحد النهار جا وال ما جاش إييه، غير باش املواطن باش 
يقول بعدا هداك�ضي اللي تتقول راه شوية صحيح، منين تتجي وتقول 
لي ما كاين والو ودابا غير قولوا لنا نحبسوا وصافي الش تندويو كاع فهاذ 
ال�ضي. انتما راه تتجيو للبرملان وتتجمعو ليا جماعات أحترمكم وأحترم 
اآلراء ديالكم كلها، واليني الجماعات ما نحفظهاش ما نقدش نحفظها 
دابا أنت تجي في الجماعة ديالكم في الجماعة ديالك تقولي جماعات، 
نوقف  باش  يعني  بغيتو  واش  أنا؟  بعدا  غنتبعك  كيفاش  جماعات 
ونحصل وال بغيتو نحلو املشكل؟ بغيتو نحلو املشكلة أجيو نحلوها، 

بغيتي تحصلني أنا نقول ليك أنا حاصل.

في ما يخص راه هاذ ال�ضي تيتحل غير بيد في يد، أنا منين تتقول ليا 
الشوافر واش أنتما بغيتو املوارد البشرية تتبغيو الطبيب وا عاونونا وايال 
كانت الجماعة والجهة ما تتدير حتى شيفور عالش ما نديروش شراكة يد 
في يد، وزارة الصحة مع الجهات، وزارة الصحة مع الجماعات أو نخدمو 
أو نزيدو للقدام، أنت تتبدا ليا من الطبيب وتتقول ليا وا الشوافر، وا 
اشنو بغيتو نديرو كول�ضي؟ راه ما �ضي ما بغيناش، هاذ الناس تيستاهلو 
كل خير ما عندناش أو ما نقدوش عليها، أو غنكذبو على الناس إيال 
غتقولو ليهم وزارة الصحة تدير الطبيب، تدير الفرملي، تدير الشيفور ما 
يمكنش، واليني غير اللي تيدار قولوا تيّدار، واللي ما تيّدارش ما تيّدارش، 
ما نجيوش وسط البرملان ما كاين والو راه املواطن ما �ضي راه فاهم هاذ 

ال�ضي، أنا هاذ ال�ضي اللي بغيت نقول شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أقسام  بوضعية  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املستعجالت للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية. فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخحسةنخلةتةبي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسةدةخلةوزرلء،

إخولنيخلةمولب،

تتعلق  أسئلة  عدة  عليكم  طرحنا  أن  لنا  سبق  الوزير،  السيد 
بوضعية أقسام املستعجالت التي ما زالت تعاني من عدة مشاكل نحرم 
معها العديد من املر�ضى من حقهم في التطبيب، خاصة الجانب املتعلق 
باألداء املسبق قبل إجراء الفحوصات الطبية الضرورية كيفما كانت 
حالة االستعجاالت، مما قد يسهم في تأزم الوضعية الصحية للمر�ضى 
خاصة الفقراء منهم. علما السيد الوزير، أن مبدأ االستعجال يعني في 

القاموس الصحي مجانية تلقي العالجات الضرورية.

لتحسين وضعية  التي ستتخذونها  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد 
أقسام املستعجالت بما يضمن للمواطن حقهم الدستوري في التطبيب 
والعالج بعيدا عن املساطر اإلدارية وجعل الفحوصات االستعجالية 

باملجان، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

هي صحيح هاذ ال�ضي اللي قلت املستعجالت هي مرآة املستشفيات 
هي كول�ضي، املستشفى هي املستعجالت، أو تنعرفو قلتيها املواطن كاين 
تدني الخدمات، عدم ر�ضى املواطنين أو حتى احنا ما راضيينش، ما 
يحساب ليكش احنا راه بغينا حتى نفرحو أنه هاذ ال�ضي، غير كاين واحد 
املخطط وطني اللي بديناه يوم 5 مارس 2013، اللي 500 مليون درهم 
إلى حدود اليوم ما نجزناش كل �ضي ذاك ال�ضي اللي كنا بغيناه صحيح، 

أقول بعض  وتجهيز بعض،  ترميم  ما يخص  في  إنجازات  كاين  ولكن 

مراكز استقبال املستعجالت على الصعيد الوطني؛ كاين هناك وحدات 

استعجالية متنقلة؛ كاين أربعة مروحيات لنقل املر�ضى ما كتداويش 

ما تتهزش كل �ضي املغاربة واليني إلى حدود اليوم خذات 502 مريض 

باملروحية يعني منين تنقولو 502 حسب منهم واحد 300 وال 350 كانوا 

غادي يموتوا فهذه يعني..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكألخلةسيدخلةوز أ،

تعقيب السيد النائب في ثواني معدودة جدا.. إيال اسمحتوا السادة 

النواب هللا يجازيكم بخير، نتصنتو لبعضنا البعض، شكرا.

لةمةئ4خلةسيدخحسةنخلةتةبي:

شكرا السيد الوزير املحترم على اإلجابة، ولكن السيد الوزير في ما 

يخص األداء في املستشفيات ما كانش من قبل، واحد اإلنسان طاحت..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك.. انتهى الوقت 

السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس هناك أي 

تعقيب إضافي في املوضوع، السيد الوزير عندك بعض...، انتهى الوقت 

حتى بالنسبة ليك.

الراميد  بطائق  سحب  نسبة  بانخفاض  يتعلق  املوالي  السؤال 

والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فلتتفضل واضعة السؤال مشكورة. تفضلي السيدة النائبة.
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لةمةئبلخلةسيدةخإةهةمخوللي:

السيد الوزير، بعد نجاح الحكومة في تعميم نظام املساعدة الطبية 
»راميد«، نالحظ توقف سحب بطائق الهشاشة وانخفاض نسبة إصدار 
وخصوصا  املواطنين،  على صحة  سلبا  يؤثر  مما  الجديدة،  البطائق 
أصحاب األمراض املزمنة. فما هي اإلجراءات التي ستتخذونها ملعالجة 

هذا األمر، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

شكألخلةسيدةخلةمةئبلخلملحترنل،

اللي  الناس  الراميد، فيما يخص هاذ  فيما يخص سحب بطائق 
عندهم الهشاشة ما�ضي الفقر، فالدراسة اللي كانت تدارت في الراميد 
نهار بدا مع الحكومة السابقة مشكورة، كان اعطى %55 ديال الهشاشة 
و%45 ديال الفقر. إذا به اآلن وصلنا ل86-%87 عالين %90 ديال 
ي كتقول لهم يخلصوا 

ّ
الفقر، و10 % حتى 13 فالهشاشة. الناس مل

ديك 120 درهم على كل واحد بال ما يدوز أكثر من 600 درهم للعائلة 
كتجيهم بزاف. فكاين 3 د الفئات:

األولى  الفئة   ،L’ANAM مع  درنا  اللي  الدراسة  اللي  األولى  الفئة 
كتقول ما بغاوش يسحبوا البطاقة ألن ما عندهمش لفلوس ماقدينش 

عليها، 600 درهم بزاف؛

كاين الفئة الثانية اللي كتقول هما ما كيمشيو يسحبوا البطاقة 
حتى كيمرض، حتى يقولوا عندك السكر عاد كيم�ضي؛

البطاقة  تسحب  بغاتش  ما  كتقول  الثالثة صحيحة  الفئة  كاين 
مزيانين  الثالثة  هادوك  تنقول  فأنا  الصحية ضعيفة.  الخدمات  ألن 
صحاح، وخاصة النقطة الثالثة اللي كتهمني أنا كوزير، واالقتراح اللي 
غادي يم�ضي به اللجنة بين وزارية أنه غنحيدو هاذ 120 درهم وال هاذ.. 
هي قليلة جدا غير كتكرفس على عباد هللا، ما قّدوش عليها يخلصوها 
ونتكلفو احنا باش نزيدو في الخدمات الصحية التجويد ديالها إن شاء 

هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، التعقيب السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخبوشنيف:

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدخلةوز أ،

بداية نشكركم على التوضيحات التي قدمتم، وبطبيعة الحال نتفق 
معكم على اعتبار أن املعيار املعتمد لتمييز هذه الفئة عن الفقر هي 4000 
درهم كدخل سنوي للمجال القروي و6000 درهم للمجال الحضري. 
في حقيقة األمر هذا املعيار فيه إجحاف كبير، وبالتالي فالتصور الذي 
قدمتم أعتبره مناسبا لهذه الفئة وبالتالي إلغاء هذه املساهمة هاذي 

والبحث عن طرق أخرى فيما يتعلق بالتمويل.

لكن كذلك السيد الوزير، ارتباطا بنفس املوضوع نسائلكم كذلك 
عن مآل هذه البطاقات املمغنطة لفوترة العالجات وكذلك ديك الهيئة 
املستقلة اللي غتشرف على الراميد على اعتبار أن الجماعات املحلية 
تمويل  البرنامج وكذلك  تدبير هذا  في  أصبحت تساهم لكن اإلشكال 

املستشفيات.

إذن هذه أمور اللي بغينا نشيروا لها معاكم السيد الوزير، على 
الفوارق  بهذه  نهتمو  ونحاولو  الهشة  الفئة  بهذه  نرقاو  أنها  أساس 
االجتماعية على أساس أن الكل يجدد الكرامة واللي مطلوب يتوفر ليه، 

شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
أي تعقيب إضافي. السيد الوزير نمر إلى السؤال املوالي يتعلق بمشاكل 
املستوصفات بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب من الفريق 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةزنةيدي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، في ظل الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة من أطر 
طبية وتجهيزات في العالم القروي، ما هي اإلجراءات االستعجالية التي 

اتخذتموها لتصحيح هذا الوضع؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

أنا تنظن نفس اإلجابة فيما يخص راه قلتها قبيال.

أوال التفعيل واألجرأة ديال الخريطة الصحية باش التوزيع العادل 
واملتكافئ فيما يخص املوارد البشرية والتجهيزات البيوطبية والبنيات 

التحتية على الصعيد الوطني في القطاعين العام والخاص؛

بداتها  كانت  هادو  العام،  للقطاع  البشرية  املوارد  توجيه  ثانيا: 
للعالم  %67 كيمشيو  الحكومات السابقة واحنا كنثمنوها قلت لك 
القروي، كذلك الزيادة في ميزانية األدوية اللي تتوجه للعالم القروي 

%38 عوض 25-26 اللي كانت؛
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وأخيرا، كاين الخدمات الصحية املتنقلة اللي تنمشيو احنا للعالم 
القروي واملناطق البعيدة باش نقدمو هاذ الخدمات بمثابة مستشفيات 

جامعية متنقلة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب،.. السيد النائب إيال 
اسمحتي السيد سمير النائب املحترم.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةزنةيدي:

شكألخلةسيدخلةوز أ،

السيد الوزير، دائما نفس الجواب على نفس السؤال، كندورو في 
واحد الحلقة مفرغة، هناك خصاص في املوارد البشرية دائما ترددون 
هذا الجواب. السيد الوزير، تنتظرون إلى متى سينتظرون هذه الساكنة 
ديال العالم القروي؟ واش حتى يموتو عاد نوفرو ليهم األطر الطبية؟ 
واش هما من حظهم أنهم سكان من عالم آخر، يعني في الدرجة الثالثة؟ 
ينتظرو حتى يتخرجو يعني األطر جديدة عاد يمشيو للمناطق القروية؟ 
واش ما من حقهش يستافدو كذلك من األطر اللي راكمت تجربة قوية؟ 
واش ما من حقهمش السيد الوزير، أنهم يستافدو من التجهيزات؟ 
نعطيك مثل على سبيل املثال جماعة قروية ب 35 ألف نسمة أتشرف 
برئاستها فيها طبيب واحد وممرضة، ومستوصف مهترئ يعود إلى 30 

سنة أو 35 سنة من الزمن.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

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

التجمع الوطني لألحرار.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخلةعجيلي:

اليوسفية،  بإقليم  لال حسناء  بالنسبة ملستشفى  الوزير،  السيد 
هاذ املستشفى راه باقي بدون موارد بشرية وراه كان هاذ املستشفى باقي 
كيرسل املر�ضى واألموات إلى إقليم آسفي، ألنه هذا آسفي هو اللي دابا 
رافد اليوسفية بحال ال هاذ املستشفى راه ما كاينش هاذ املستشفى 

السيد الوزير، بغيناك باش تدير �ضي زيارة لهاذ اإلقليم.

أما عن مركز تصفية الدم، راه هاذ املركز يعني كان السيد العامل 
مشكور وراء هاذ التجهيز ديالو واالشتغال ديالو راه كان دبا األمور الحمد 
هلل في تصفية الدم األمور مزيانة ولكن كنسولوك على مستوصفات 
وفيه  بشرية،  موارد  بدون  باقي  القروي  العالم  راه  القروي،  بالعالم 
ديال  قلتي  اللي  الكلمة  نشوفو  بغينا  واحنا  التخريب  كاين  التخريب 
شراكات مع الجماعات بغينا باش تشوفو تديرو �ضي لجنة باش تكون 

حارصة على هاذ اتفاقيات الشراكة ديال الجماعات..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا انتهى الوقت، شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر؟ رد السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

أنا قلت فيما يخص املوارد البشرية وخاصة في املناطق النائية، 
راه إيال ما درناش يعني شراكة بين وزارة الصحة والجماعات والجهات 
واملؤسسات راه ما غاديش نقديوشاي الغرض، غنبقاو أنا في.. صحيح 
السيد النائب واش أنت تتقول ليا واش نفس الجواب لنفس السؤال 
واشنو بغيتي نفس السؤال يساوي نفس الجواب واشنو غانبدلوه؟ ويال 
بدلتو هي غادي نبقى غير ال حيث تتقول ليا زعما بحال ايال تتواخذني 
عالش نجاوبك نفس الجواب نفس السؤال هاذ ال�ضي اللي عطى هللا 
يعني باش نبقى في صباغتي ونبقى في كالمي وذاك ال�ضي اللي أنا مقتنع به.

راه خصنا نديرو يعني الجماعات والجهات يد في يد راه بديناها مثال 
في تازة، بديناها في طاطا، بديناها في جهة مراكش مع السيدات والسادة 
العمال، مع رؤساء الجهات رؤساء الجماعات أجيو نديرو يد في يد فيما 

يخص.

أما فيما يخص الشيافر وذاك ال�ضي، تنظن أنه الجماعات ال بد 
مالي حرام  الفئات ألن منصب  تدير مجهود فيما يخص هاذ  خصها 
ما�ضي حتى هما راه بنادم حتى هما تيستاهلو كل خير، أنه نحيدو طبيب 
gynéco ونديرو فيه شيفور راه ما يمكنش خصنا نديرو يد في اليد فهاذ 

ال�ضي يعني الشراكة بيننا هي اللي غادي تحل املشكل، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السادة والسيدات النواب هللا يجازيكم خيرا 
بعضنا  إلى  لننصت  يخليكم  هللا  البعض  بعضنا  إلى  لننصت  شوية 
البعض، السؤال املوالي يتعلق ببناء املستشفيات اإلقليمية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةعز زخةشه4:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، مرة أخرى نسائلكم عن أسباب تأخر بناء املستشفى 
اإلقليمي لوزان، علما أنك جاوبتينا كتابة أن هاذ املستشفى غتنطلق 
يعني الدراسات في 2012، واستقبلتينا هللا يجازيك بخير واعطيتينا واحد 
املجموعة د الوعود، هاذ الوعود السيد الوزير وصلناها للساكنة، اليوم 
الساكنة هاذي 4 سنين وهما كينتظرو كرهناهم في السياسة، ما بقاوش 
باغيين يصوتوا قاليك انتما ما عندكمش شنو تمشيو ديروا في البرملان. 
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أنا شخصيا كنخجل نتالقا الساكنة ونقولهم أودي اللي اعطى هللا هو 
هذا. ولهذا السيد الوزير، أنا ما�ضي كنسألك أنا كنطلبك كنلتمس منك 

تشوف من حال هاذ الساكنة وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

طلبني أنا غنطلبك، ألن ما درناش هاذ املستشفى اعطيتونا بقعة 
أرضية ديال 10 ديال الهكتارات وانت عرفتيها كيف جات حدا السوق، 
من بعد ديك البقعة األرضية منين درتو نزع امللكية عيطوا لينا قالوا ال 
غير صالحة، اعطيتونا دابا بقعة أرضية أخرى في الشاون في الخرجة 
ديال وزان طريق الشاون، منين اعطيتونا هاذ البقة باقي ما اعطيتوها 
ليناش كاملةـ تتقولو لنا في الواقع أنا تنقول لكم أراو ليا البقعة غنبدا 
غدا، احنا كنا الدراسة بدينا بها، ولهذا باش طرح ليا السؤال اسمح 
ليا بكل تواضع أنا غنحط لكم السؤال، عالش تعطلتو ما اعطيتوناش 

الوعاء العقاري باش نبنيو الناس ديال وزان املستشفى؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةعز زخةشه4:

السيد الوزير، أنا وهللا كون كانت عندي �ضي أرض كون اعطيتها 
لك، أنا ما عندي أرض، األرض ديال ماليها. وشوفوا رجعوا للقانون 
التنظيمي ديال الجماعات الترابية، ما من حقش اعطيني غير �ضي فصل 
كيتكلم أن الجماعة الترابية كتعطي األرض لوزراة الصحة، ما كاينش، 
منين جبتو هاذ القضية ديال األرض؟ احنا كجماعات في القانون عندنا 
الحق نديرو غير الصيانة في إطار الشراكة باش ما نغلطوش املغاربة، 
احنا ما اعطينا أرض هذا االختصاص ديال وزارة الصحة، أكثر من هذا 
املستشفى الحالي السيد الوزير، اعيطتونا بعض األطر الطبية صحيح 
ولكن ما كاينش le plateau technique أعباد هللا الناس ما خدامينش 

وكيمشيو املر�ضى تيصيفطوهم للشاون تيصيفطوهم لتطوان..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
اسمح لي األغلبية هي األولى ومن بعد املعارضة، تفضل تعقيب من فريق 

العدالة والتنمية.

لةمةئبلخلةسيدةخسعةدخبوةعيشخلاحجألوي:

السيد الوزير، كنبغي نوصلك االستياء الكبير ديال ساكنة إقليم 
فحص انجرة على التأخر الكبير في إتمام بناء املستشفى اإلقليمي بدوار 

فرسيوة جماعة القصر الصغير. السيد الوزير، وأنا كنتبع عن قرب 
هاذ امللف كنقولك وكنأكد لك أننا محتاجين اليوم إلى تعديل في قانون 
العمومية املرتبطة باملؤسسات االجتماعية كاملستشفيات  الصفقات 
قانوني كتخلي هاذ  كبير  إشكال  التعليمية، ألن صراحة  واملؤسسات 

امللفات دائما مطروحة وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا تعقيب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلاحجوجي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

زميلي،  طرحه  الذي  السؤال  نفس  مع  تفاعال  الوزير،  السيد 
تنخبروكم على أن الساكنة ديال إقليم وزان تعاني من انعدام وجود 
املستشفى اإلقليمي. احنا السيد الوزير، وفرنا لكم الوعاء العقاري 
وواعدتونا غادي تجيو وواعدتونا ببعث لجنة تقنية لعين املكان، احنا 

اآلن كنتاظروك السيد الوزير، كنتاظروا الوعد ديالك.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا رد السيد الوزير، ليس هناك أي تعقيب إضافي آخر؟

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

أنا غير تنقول، راه إيال ما كانش األرض أنا ما�ضي السيد النائب بكل 
احترام ما�ضي تنقول لك انت، راه نقول لك راه قرار إيال ما عندناش 
الوعاء العقاري راه ما نطلبوش أنا من الوزارة واخا انت.. الوزارة تبني 
تشري األرض ما نقدوش عليها ما نقدوش، وراه أنا تنقولها أمامكم. وايال 
ما عطيتوش أنتما تتعطيونا أنا عندي اوراق أنا، هم موقعين، عطيتونا 
بقعة النهار األول اعطيتوها لنا، سبحان هللا وdeuxième خصها تشريها 

وزارة الصحة.

دابا احنا ما�ضي تنضاربو، اللي بغينا نتعاونو، نتعاونو أنا تنقول لك 
ايال تعطلنا راه دابا أنا غير توجهت لك، ألن توجتهي ليا راه ايال تعطلنا 
خصنا وعاء عقاري، ايال تعول عليا نشريه ما نشريهش ما عنديش، 
داك�ضي الفلوس اللي عندنا غانبنيو به السبيطار، يعني هاذ ال�ضي اللي 
غادي نشريو.. ال ال أنا أراها لي أنا الورقة اللي عندي إيوا تتقولوا كاينة 

وراه أنا دايما تتقولوا ليا كاينة أنا الورقة اللي عندي ها هي فيها..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضل السيد النائب، شكرا. السؤال سؤال آني يتعلق بالخدمات 
املتعلقة بعالج تصفية الكلي بإقليم سيدي قاسم للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية بتحالف الوسط، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةعس2:

السيد الوزير، هل إقليم سيدي قاسم له الحق في إمكانية االستفادة 
من خدمات عالج تصفية الكلي جهويا وال سيما شراء الحصص كجميع 

األقاليم؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

الئحة  ألن  اإلمكانيات،  على حساب  ولكن  الحق،  عندها  بالطبع 
أمكن  ما  تنحاولوا  وكبيرة جدا،  كبيرة  الوطني  الصعيد  االنتظار على 
نوفقوا على حساب اإلمكانيات وداك ال�ضي املطلوب، ففي ما يخص 
سيدي قاسم كاين 16 آلة اللي تتصفي 87 مريض، ولكن كاين 43 مريض 

في قاعة االنتظار اللي احنا غانعالجو هاد املوضوع هذا بطريقتين:

الطريقة األولى هو توسيع وتجهيز هذا املركز اللي مع INDH ومع داك 
الجمعية اللي وافقت على هاد ال�ضيء؛

في   43 هاد  لنا  غايتقام  شحال  تندرسوا  الثانية  الطريقة  ولكن 
ما يخص ما�ضي غير 43 ألن غادي يتزادوا من بعد، في ما يخص شراء 

الخدمات في الجهات كلها ديال القنيطرة، الرباط إن شاء هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةعس2:

السيد الوزير خصها تكون عندنا املصداقية، لقد توصلنا بأجوبة، 
عدة أجوبة من طرف الوزارة على تغطية، بل ...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

من فضلكم السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب 
رجاء لننصت إلى بعضنا البعض من فضلكم، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةعس2:

السيد الوزير توصلنا بعدة أجوبة من طرف الوزارة تفيد بأن الوزارة 
ستعمل على تغطية طلبات العالج في ما يتعلق بتصفية الكلي للمر�ضى، 
بل توقعت ها هي عندنا أجوبة بأن يكون فائض، كذلك السيد الوزير 
الكلي وهي بصدد شراء خدمات  توسيع مراكز تصفية  ستعمل على 
القطاع الحر، كما أنها ستعمل على مضاعفة حصص االستفادة من 
مراكز تصفية الكلي مع إحداث بنايات استشفائية جديدة، غنقول لك 
السيد الوزير الحقيقة أشنا هي، هو أن هذه التعهدات ظلت بمثابة ذلك 
البنج الذي تعمل لتسكين اآلالم أثناء العملية الجراحية، إذ سرعان ما 

ينتهي مفعوله ويعود األلم من جديد أشد ضررا، السيد الوزير...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ شكرا السيد النائب انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد 
النائب، انتهى الوقت، السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية 

في املوضوع؟ تفضل فريق العدالة والتنمية تعقيب إضافي.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخةشكأ:

شكرا السيد الوزير،

أوال ننوه بتوسيع خدمات مركز تصفية الدم بشتوكة آيت باها، 
ثانيا شراكة على طاولتكم تهم جمعية شيشاوة لتصفية الدم اقترحت 
شراكة ب 30 %والوزارة ب 70 % الوزارة ردت 50-50 نقترح أن تكون 
30 %هي حصة الجمعية مثلما يتم في الصويرة بإقليم الصويرة، مركز 
بومية لتصفية الدم جاهز السيد الوزير ومطلوب تدخلكم لكي تنطلق 
الخدمات تخفيفا للضغط الذي يتم على مركز تيفلت، وشكرا ميدلت 

عفوا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، 
رد السيد الوزير

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

 هاد املشكل ديال تصفية الدم ألن الئحة االنتظار على الصعيد 
ّ
ال

الوطني طويلة جدا، فاالستراتيجية ديال الوزارة مرتكزة على 3 ديال 
األمور:

 تصفية الدم في املستشفيات هادي اللي 
ّ
أوال: شراء الخدمات وال

تنتناقشوا عليها اليوم؛

النقطة الثانية: هي تطوير وتعزيز وتشجيع زرع األعضاء، خاصة زرع 
الكلي اللي هاد العام، هادي مدة 3 سنوات وصلنا ل 142 زائد على 300 

زرع الكلي غير كافي ولكن هو الحل الوحيد أحسن؛

النقطة الثالثة: هي الوقاية، ألن تنعرفوا السكري وارتفاع الضغط 
الدموي هما اللي تيوصلوا لهاد ال�ضيء.

االنتظار  الئحة  كاين  مجهود،  فكان  قاسم  سيدي  يخص  فيما 
صحيح، ولكن ها هو هذه شهور حلينا ديال سوق األربعاء اللي قريب 
متتستافدوش منو كيستافدوا منو اآلخرين، كيفاش ال؟ محلول خدام 
ديال سوق األربعاء، إيوا انتما متتستافدوش ولكن غادي يجي، واش 

غادي نديرو، ةاش احنايا كل...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مكنديروش حوار ثنائي من فضلك، تفضل السيد الوزير، السيد 
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الوزير انتهى الوقت، سؤال آني وهو آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االستشفائية  بالبنايات 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخعدنةن:

تحسين  إلى  املغاربة  فيه  يتطلع  الذي  الوقت  في  الوزير،  السيد 
العالج  يضمن  بما  الصحية  التغطية  وتعميم  الصحية  الخدمات 
والتطبيب للمر�ضى، نالحظ أن العديد من البنايات االستشفائية من 
الوجود  إلى حيز  تنتظر إخراجها  مستوصفات ومراكز صحية، الزالت 
،كما هو الشأن بالنسبة إلقليم ميدلت الذي تم الشروع في بنائه منذ 
2008 وانتهت األشغال به خالل 2012-2013، فما هي التدابير املتخذة 
ملعالجة هاد الوضعية التي تشكل عرقلة حقيقية في تعميم التغطية 

الصحية األساسية؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

ديال  علي  تطرح  كان  السؤال  هاد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
انتهت األشغال كان عندنا  الريش، ميدلت املستشفى  ميدلت وديال 
مشكل ديال املاء والضوء ساليناه، التجهيزات بدات كتدخل، أنا هاد 
صباح هذا وآخر يوم باش غتكمل جميع التجهيزات يوم 30 يونيو باش 
جميع التجهيزات غتكون موجودة باش إن شاء هللا نبداو اإلشتغال فيه.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخعدنةن:

راه  اإلقليم  ديال  للساكنة  بالنسبة  احنا  الوزير  السيد  السؤال 
تتعاني من مستشفى إقليمي، ألن أغلبية الساكنة ملي كتبغي التطبيب 
البد تم�ضي ملكناس أو الرشيدية وهذا راه الناس كيعانيو راه باركا خاص 
هاد املستشفى يتحل، راه 3 سنوات هادي هو تم راه عيب يبقى هاكا، 
إيال كاين �ضي حاجة أخرى قولوها لينا ،كاين منديروا راه احنا موجودين 
املناخ راه قا�ضي  التضاريس ديال اإلقليم راه صعيبة،  نتعاونوا، ألن 

واملال راه ...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت شكرا، السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت، عفوا، عفوا، تعقيبات إضافية، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
الفريق الحركي تفضلي السيدة النائبة، انتهى الوقت بالنسبة للفريق 

الحركي فيما يخص التعقيبات اإلضافية، انتهى الوقت أنا قال لي انتهى 
الوقت بالنسبة للفريق الحركي، عملتو تعقيب، هل هناك من تعقيبات 

إضافية أخرى؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوز أخلةصحل:

ال السيد النائب مشكورا عاونونا، قلتي نعاونوك ها هو الريش، 
الريش نفس ال�ضيء ساال املستشفى، التجهيزات بدات تتدخل، واليني 
ما زال ما قديناش ندخلو لها ال املاء ال الضوء، ألنه قال ليك قالوا لنا تم 
في الجماعة ألن بعيد، كيلومتر على هذا، خصكم تساعدوا باش غندخلو 
املاء والضوء، حرام أنه حتى احنا كنتسناو كاين �ضي مسائل اللي قلت 
قبيلة للزميل راه وزارة الصحة ما يمكنش املاء والضوء، راه ما يمكنش، 
راه ما�ضي ما بغيناش، ما يمكنش تدير كل�ضي، تداوي الدوا الحمر الجبس 
بغيناكم  الريش  نتساعدو،  ولهذا  الجبس،  يمكنش  ما  املاء  الضوء 
تساعدونا نقولها ليك هنا، باش املاء والضوء يدخل لذاك املستشفى 

باش نحلهم إن شاء هللا جميع، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

إلى  شكرا للسيد الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
قطاع الشباب والرياضة، أول سؤال يتعلق بنصيب العالم القروي من 
برامج الوزارة في مجالي الشباب والرياضة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 
مرة أخرى وأخيرة كنقول لكم السيدات والسادة النواب ال يعقل وكأننا 
لسنا في جلسة بقبة البرملان، اسمحوا لي، كثير هذا، لننصت إلى بعضنا 
لنحترم بعضنا البعض، وإال غنصبحو في فضاء آخر ما�ضي في مجلس 

النواب، وفي قبة البرملان، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخوبمةصأخخأنو�ضي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يعاني العالم القروي من ضعف ملحوظ على مستوى التجهيزات 
الرياضية والشبابية املوجهة لفائدة الشباب القروي، ومن قبيل مالعب 
ودور الشباب واملراكز االستقبالية وغيرها، وكانت الوزارة قد شرعت في 
تنفيذ برنامج يهم إحداث مالعب القرب، ال يخفى علينا السيد الوزير 
املجهودات التي تقومون بها في جميع الجماعات الترابية، ولكن السيد 
الوزير هناك مجموعة من الجماعات الترابية التي تتواجد في مجموعة 
من أقاليم اململكة التي هي ميزانيتها محدودة ومحدودة جدا، ولكن نرجو 

منكم السيد الوزير أن تشوفوا حاجيات هذه الجماعات.

نسائلكم السيد الوزير على اإلجراءات التي أنتم منكبون عليها من 
الرياضية والشبابية  باملرافق والتجهيزات  القروي  العالم  أجل تزويد 
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األساسية، من مالعب القرب ودور الشباب وغيرها حتى يتمكن هؤالء 
الشباب من مزاولة أنشطتهم وهوايتهم في هذا املجال، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوري،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

شكألخلةسيدخلةأئيسل،

لةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

أشكر بداية السيدات والسادة أعضاء الفريق الحركي على االهتمام 
الذي يولونه ملختلف مجاالت تدخل وزارة الشباب والرياضة، فيما 
يخص االهتمام بالعالم القروي فأنتما تتعرفوا الساكنة ديالو تتعرفوا 
الرعاية اللي تيحظى بها من طرف صاحب الجاللة نصره هللا، وكيشكل 
أولوية بالنسبة للحكومة، وكذا بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة اللي 
كتعتابروا شأن محلي بامتياز، وهي منفتحة العتماد التدبير التشاركي 

مع الجماعات الترابية لضمان نجاعته.

والرياضة  الشباب  وزارة  ديال  واألنشطة  البرامج  يخص  فيما 
فكتستهدف أيضا ساكنة العالم القروي كمثيالتها في العالم الحضري، 
سواء تعلق األمر بالبرامج الرياضية أو الثقافية أوالفنية أو الشبابية و 
الرياضية، في إطار يعني واحد العدد ديال الشراكات املتعددة واملختلفة، 

ما  وفيه  للقرب  665 مركز سوسيو-ريا�ضي  يفوق  ما  إحداث  فهناك 

يقرب 60 % مخصص للعالم القروي، وإيال أضفنا لهاذ العدد هذا ما 

يتم إنجازه عن طريق INDH وعن طريق الجماعات الترابية فكنوصلو 

لواحد 1000 وحدة اللي كتواجد أكثرها بالعالم القروي.

باملناطق  املتواجدة  الرياضية  املرافق  تأهيل وإصالح  أيضا  هناك 

مؤسسات  شبكة  تعزيز  هناك  وحدة،   100 كتفوق  واللي  القروية 

وهناك  الترابية  الجماعات  مع  وشراكة  بتنسيق  الشباب  وفضاءات 

أيضا...

لةسيدةخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد 

النائب.

لةمةئ4خلةسيدخوبمةصأخخأنو�ضي:

في  الخصاص  التوضيحات فيما يخص  الوزير على  السيد  شكرا 

العالم القروي، ولكن نرجو من السيد الوزير ذكرتي 600 وكدا و30 

الواقع  أرض  على  هللا  شاء  إن  تكون  أن  منكم  نرجو  قروي،  ملعب 

ليستفيد منها مجموعة ديال الشباب، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس هناك أي 
تعقيب إضافي، السيد الوزير استنفد كل الوقت املخصص له.

االختصاصات ومالعب  املتعددة  بالقاعات  يتعلق  املوالي  السؤال 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القرب 

فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخبوشعي4خنبيه:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

الرياضة،  ملمارسة  لفضاءات  ماسة  حاجة  هناك  الوزير  السيد 
لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم من 
أجل التسريع إلحداث مالعب القرب وقاعات متعددة االختصاصات 

بإشراك جميع الفعاليات؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوريخ،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

شكرا على االهتمام السيدة الرئيسة، السادة النواب املحترمين، أوال 
هناك مجهود ألن ما عنديش الوقت باش ندير مقدمات، هناك مجهود 
كبير كتقوم به الوزارة، وزارة الشباب والرياضة فيما يخص التجهيزات، 
وكما سبق ليا وصلنا ل 665 مشروع مراكز سوسيو رياضية بالقرب، 
وكنوصلو إيال أضفنا ما يتم إنجازه على مستوى INDH على مستوى 
أيضا فيما يخص  1000 منشأة. هناك  إلى  الترابية نصل  الجماعات 
القاعات الرياضية اللي جات في السؤال ديالكم املتعددة االختصاصات 
عندنا 162 قاعة موزعة على جميع جهات اململكة. كما أنه عندنا 125 
ملعب بمختلف مناطق اململكة كيتم التعشيب ديالها. فيما يخص يعني 
بعض املشاريع اللي ما كنتوصلوش بها فهناك مشكل العقار في بعض 

األحيان اللي كيحول دون إنجاز بعض املشاريع.

لةسيدةخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخبة ةالت:

في  الرياضة  كيمارسوا  راه  الشباب  الوزير،  السيد  تعلمون  كما 
فيها  كيصليو  اللي  الناس  كاع  املصلى،  في  حتى  الدروبة،  في  الزناقي، 
مقرف، كيديروا مالعب حداها، وفي البوادي مثال في إقليم بنسليمان 
تقبل على  باش  إمكانيات  ما عندهاش  فقيرة،  كاين عندنا جماعات 
األمالك  ديال  وأرا�ضي  مسترجة  أرا�ضي  وجود  رغم  العقاري،  الوعاء 
املخزنية، لذلك ونظرا لإلمكانيات اللي صبحات عند الوزارة ديالكم، 
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ملاذا ال تتدخلون في مساعدة الجماعات الفقيرة في اقتناء عقارات أو 
مساعدتها من طرف الدولة تدخل باش تلقى حل لهاذ املشاكل باي ما 

يبقاوش يضيعوا هكاك.

لةسيدةخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ليس هناك أي طلب لتعقيب إضافي، السيد الوزير فيما تبقى 

من الوقت بعض.

لةسيدخاحسنخسكوريخ،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

أوال يعني الوزارة مستعدة باش تشوف جميع يعني املشاريع اللي 
لهاذ  يعني حل  إطار  في  احنا  ولكن  الترابية،  الجماعة  عليها  كطرحها 
الوطنية،  التربية  وزارة  اتفاقية مع  بالعقار، فدرنا  املرتبطة  املشاكل 

وكنعملوا على أننا يعني...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا. السؤال املوالي يتعلق 
للسيدات  املغاربة  الرياضيين  املنشطات وسط  تناول  بتف�ضي ظاهرة 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخحيليل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

عن ظاهرة تعاطي الرياضيين والشباب للمنشطات نسائلكم السيد 
الوزير؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوري،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

شكرا، كما تعلمون هذه آفة يعني كتعرفها ربوع العالم وكتمس فعال 
القيم الرياضية املبنية على املنافسة الشريفة، والقيم ديال املجتمع 
ديالنا، فيما يخص املعالجات يعني هناك على املستوى املؤسساتي، 
2013، وهناك  املنشطات سنة  فهناك خلق منظمة وطنية ملكافحة 
ملحاربة  العربية  املنظمة  إحداث  انتظار  في  كيترأس  املغرب  أيضا 
املنشطات اللي تم املوافقة عليها في 2014 في القاهرة، كيترأس حاليا 
أيضا مشروع  وهناك   ،ORAD املنشطات  ملكافحة  الجهوية  املنظمة 
قانون ملحاربة املنشطات اللي تم وضعه على مستوى األمانة العامة 
للحكومة وتم االتفاق على املضامين ديالو حتى من وزارة املالية، وسيتم 

عرضه مستقبال إن شاء هللا على مجلس حكومي ليبت فيه.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

وأبطال  والكروج  املتوكل  ونوال  عويطة  عهد  في  الوزير،  السيد 
آخرين، كنا ال نر�ضى إال بالذهب، اليوم بحرى تنقولوا بحرى غير نتأهلو، 
اآلن في الكاميرون في هاذيك اإلقصائيات ديال األلعاب األوملبية تأهلوا 
7 ديال املالكمين، واحد تلقى positif دابا السيد الوزير هاذيك اللجنة 
الوطنية اللي داخل اللجنة األوملبية ملاذا ال تفعل، صحيح أن عندنا 
بعض األجهزة، وصحيح بأن القانون خاصنا راه احنا مازال كنتاظروه 
راه عندكم في املخطط التشريعي ملحاربة املنشطات، واملنظمة الدولية 

ملكافحة املنشطات مستعدة إلحداث الوكالة املغربية.

بالتداريب  كيصرحوش  ما  الجامعات  جل  الوزير،  السيد  اآلن 
ديالهم، ال باألماكن وال باملوعد عالش؟ كاين تواطؤ بعض املسؤولين في 
 positif الجامعات باش ما يلقاوش هادوك الرياضيين باش ما يلقاوهاش
 RIO.DE.JANEIRO السيد الوزير ملي يمشيو ل positif فين بغينا نلقاوها
حتى يحشموا باملغرب، الصورة كيفاش كانت عندنا ملي لعبنا األلعاب 
األوملبية السابقة، ولهذا السيد الوزير، اليوم خاصنا نتحركو، واليوم 
هاذ اللجنة وهاذ اللجنة الجهوية ديال إفريقيا فين موجود اللي راه احنا 
الوزير احنا كنطالبوكم املؤتمر في  بالرباط، السيد  اليوم كنترأسوها 

شتنبر املقبل، اشنو دارت الوزارة باش نحتافظو بهاذ...؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيبات؟ 
تفضل السيد الوزير، ال تعقيب إضافي أعتقد، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوري،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

أوال أنا كان عندي لقاءات مؤخرا مع املدير الجهوي ديال إفريقيا 
للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات، وكان عندي لقاء أيضا مع السيد 
طوماس باخ الرئيس ديال اللجنة األوملبية العاملية، وهما يعني أشادوا 
باملجهودات اللي كيقوم بها املغرب في هاذ املستوى ديال هاذ الطب 

الريا�ضي، ولكن خاصكم تعرفوا بأنه فعال املراقبة والتتبع ال أثناء...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت، هناك سؤاالن لهما 
وحدة املوضوع ويتعلق األمر باإلستراتيجية الحكومية في مجال الشباب. 
لذا، أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال 

جوابا موحدا من لدن السيد الوزير.

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخرشيدخلةعبدي:

لةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، ما هي سياسة الوزارة فيما يتعلق بمواكبة اهتمامات 
الشباب واالستجابة ملتطلباته؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السؤال الثاني يتعلق للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
تفضلي  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني 

السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخ ليللخنأسلي:

للنهوض  الرامية  الحكومية  اإلستراتيجية  إطار  في  الوزير،  السيد 
بقطاع الشباب. ما هي التطلعات التي تصبون إلى تحقيقها استجابة 

لطموح الفئات الشابة في هذا اإلطار؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوري،خوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

الفرق  عن  املحترم  النائب  والسيد  النائبة  السيدة  بداية  أشكر 
البرملانية اللي اختاروا هذه األسئلة.

وجوابا على سؤالكم، أود التأكيد على العناية السامية الخاصة 
وأيده  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  يوليها  التي 
لقضايا الشباب، نظرا لألهمية التي تكتسيها هذه الفئة الحيوية داخل 
املجتمع واملتجسدة في خطاباته وتوجيهاته السامية في مناسبات عديدة 

ومختلفة.

كما أن الدستور جاء بمقتضيات مهيكلة لتدبير الشأن الشبابي، 
التعامل مع  البرنامج الحكومي أيضا الذي يؤكد على ضرورة  وهناك 
قضايا الشباب وفق تصور استراتيجي وشمولي، ينسق ويدعم جهود كل 

املتدخلين في قضايا الشباب ضمن مقاربة تشاركية.

في هذا اإلطار تمت بلورة إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، في 
إطار مقاربة تشاركية ساهم فيها الجميع وكتعد إطار استراتيجي مشترك 

وموحد ملختلف السياسات العمومية املوجهة لفائدة الشباب.

واالجتماعي  االقتصادي  اإلدماج  على  اإلستراتيجية  هذه  ترتكز 
للفئات الشبابية الهشة من خالل 5 محاور إستراتيجية:

املحور األول: كيهم الزيادة في الفرص االقتصادية للشباب وإنعاش 
تشغيلهم، وهناك عدة مبادرات على هذا املستوى؛

إلى  الشباب  ولوج  وجودة  فرص  من  الرفع  كيهم  الثاني:  املحور 
الخدمات األساسية قصد تقليص الفوارق الجغرافية؛

الحياة  في  للشباب  الفعالة  املشاركة  تعزيز  كيهم  الثالث:  املحور 
تفعيل  خالل  من  القرار،  صنع  في  واملشاركة  واملدنية  االجتماعية 
الجمعوي،  والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس  التنزيل  ميكانيزمات 
مجالس  وتعميم  املغربي،  الدستور  من  و170   33 للفصلين  تنفيذا 
هذه  تدبير  في  للمشاركة  والشباب  الجمعيات  لتمكين  الشباب  دور 

املؤسسات؛

املحور الرابع: تعزيز احترام حقوق اإلنسان؛

واإلعالم  للتواصل  املؤسساتية  األجهزة  تقوية  الخامس:  املحور 
والتقييم و الحكامة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة عملت على اتخاذ كافة التدابير الالزمة 
إلخراج املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي اللي هو في األطوار 
ديالو األخيرة، بحيث تم االتفاق عليه بجميع املتدخلين وهو اآلن على 
مستوى األمانة العامة للحكومة، وسيتم عرضه في األسابيع املقبلة إن 

شاء هللا على املجلس الحكومي.

البرامج  والرياضة  الشباب  وزارة  تواصل  امليداني  املستوى  على 
واألنشطة التي تقدمها لفائدة الشباب والطفولة، بحيث هناك واحد 
347 بالوسط  650، منها  العدد ديال املؤسسات، دور الشباب مثال 

الحضري، و258 بالعالم القروي.

كما أن هناك العديد من األنشطة والبرامج من تكوين وتشغيل 
والبرنامج  تطوعي،  عمل  وبرامج  ومهرجانات،  أسفار،  وبرامج  ذاتي، 
التحسيس  وأنشطة  التخييم  برنامج  الشعبية،  للجامعات  الوطني 
والتوعية، يعني واحد العدد ديال البرامج، هذا باإلضافة إلى تشجيع 
الرياضة، من خالل إحداث مالعب  الشباب واألطفال على ممارسة 

القرب وتأهيل املنشآت املتواجدة ومواكبتها باإلصالح والتجهيز.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخلةعبدي:

شكألخلةسيدخلةوز أ،

إيال كنتم تتشتاغلوا اليوم كحكومة بأريحية وعندكم اختصاصات 
للنضال  كيرجع  فهذا  قوية  إطار مؤسسات  في  وكتشتاغلوا  موسعة، 
ديال الشباب املغربي ما قبل حركة 20 فبراير وما بعدها، إال أنكم أنتما 
كليتو الغلة وقصيتو الشباب، اللي كان هو السبب في هاذ النقلة اللي 
عرفها املغرب، الجواب ديالكم السيد الوزير ولسوء الحظ إيال سمعوه 
الشباب ما غاديش يفهموه، الشباب اللي كيطلبوا منكم اليوم، هو 
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أنكم تكونوا عمليين معه، الحصيلة ديالكم، حصيلة الحكومة صفر أو 
قد نقول سلبية، اللي نجحتو فيه هو أن نسبة البطالة داخل متوسط 
الزرواطة  ارتفع، هاذي حصيلة ديالكم،  35 سنة  25 حتى ل  العمر 
الواجهات،  جميع  على  معكم  خسر  املغربي  الشباب  فيها،  نجحتو 
الحكومة أنا كنظن أن رئيس الحكومة خاصو يعاود النظر في التسمية 
ديال هاذ الوزارة، ما�ضي وزارة الشباب والرياضة، خاص يسميها وزارة 
الرياضة ألن الشباب كيبقى غير كلمات على ورق، ولكن الواقع هو 
مخالف جدا، أنا كنظن أنكم كحكومة خاصكم تراجعوا نفسكم ما 
بقاش لكم الوقت باش تراجعوا نفسكم هاذي نهاية الوالية، حتى هاذ 
الوزارة اللي تتشتاغلوا فيها وقعوا فيها تعديالت كثيرة، هذا دليل على 
أنكم ما تتوليو ولو جزء من األهمية لهاذ القطاع، العالم كلو كيتكلم 
اليوم في ODD les كيتكلمو على موقع الشباب داخل األمن والسالمة 
والتنمية الدولية، أنتما الشباب قاصيينوا من جميع البرامج، والشباب 

كتستعملو كوسيلة...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب فريق التجمع الوطني 
لألحرار، تتفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخ ليللخنأسلي:

الوطن الشباب له عيده وهو  في هاذ  الوزير فعال  شكرا، السيد 
يصادف عيد ميالد صاحب الجاللة، وهاذ املسألة هاذي عندها دالالت 
ملن يلتقط اإلشارة، الواقع اليوم هو أن %30 من املغاربة هم شباب 
يتراوح عمرهم ما بين 15 و 29 سنة، لكن الواقع املرير أن 50 % ديال 
الشباب املغربي ال هو في املدرسة وال هو يشتغل، إذن من يؤطر هذا 
الشباب؟ نصف الشباب املغربي يؤطره الشارع ويؤطره الفراغ، أشنو 

اللي يقدر يعيطنا؟ يعيطنا االنحراف ويقدر يعطينا التطرف أيضا.

األساسية  املحاور  علينا  عرضت  أنك  مشكورين  تفضلتم 
لإلستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب اللي هي إستراتيجية عرفت 
واحد املسار طويل، ولكن هاذ اإلستراتيجية آشنا هي الغاية األساسية أو 
الغاية الكبرى منها؟ اليوم اإلستراتيجية فين غادي توصل لينا الشباب 
املغربي كمواطن في 2030 ؟ هذا هو السؤال اللي أنا كنطرحو عليك 
اليوم، أيضا إيال كانت هذه إستراتيجية اللي ممكن أنها تنزل إلى أرض 
الواقع، أين هو التمويل؟ في قانون املالية الحالي لهذه السنة تم تغييب 

تبويب هاذ اإلستراتيجية داخل قانون املالية.

هناك أيضا الشق القانوني، الشق القانوني أشنا هما القوانين اللي 
غادي تواكب لينا هاذ اإلستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب؟ ومن 
طبيعة الحال فاحنا كنعرفو جميع أن وزارة الشباب ال يمكن اختزالها 
في ترفيه هذه الفئة العمرية، وإنما هي جاءت لبناء سياسات عمومية 

وأيضا لتنزيلها وذلك...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
باقي ليك  في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير 

بعض الثواني فيما تبقى من الوقت، الرد السيد الوزير.

السيد لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة:

اللي هو أنه أوال يعني الشباب هو في صلب كل السياسات العمومية 
على  كنهضرو  فاش  والرياضة،  الشباب  وزارة  غير  �ضي  كيهم  ما  هو 

إستراتيجية مندمجة فهذا كيعني على أنك هناك متدخلين آخرين....

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي.

السؤال األول يتعلق بالخصاص في األطر التربوية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكـــورا، تفضـــل السيـــد النائــــب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلاحقخلةمةجي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بالخصاص  يتعلق  الوزير  السيد  إليكم  سؤالنا  الوزير،  السيد 
الذي يعانيه قطاع التربية الوطنية في مجال األطر التربوية، وهو ما تتم 
إلغاء مواد  أو  الخصاص  املشتركة وبأساتذة سد  باألقسام  معالجته 
دراسية معينة، وهذا في حد ذاته مشكل خطير من منطلق آثاره السلبية 
اإلجراءات  عن  مساءلتكم  إلى  اليوم  دفعنا  ما  بالدنا.  مستقبل  على 
والتدابير التي تنوون القيام بها قصد الحد من هذا الخصاص؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، أعتقد بأنه ال يجب التعميم بخصوص 
الخصاص، بحيث أنه مسألة سد الخصاص من ضمن االنشغاالت 
الرئيسية للوزارة في كل بداية موسم درا�ضي، ويتم اتخاذ مجموعة من 
اإلجراءات على املستوى املركزي وعلى املستوى املحلي لسد الخصاص، 
وتفادي هذه الظاهرة الناتجة عن مجموعة من العوامل كالتنقل املستمر 
لألساتذة، بحيث أن الحركة االنتقالية في القطاع التعليمي هي الحركة 
التي يتم فيها أكبر عدد من انتقاالت في الوظيفة العمومية سنويا، ثم 
هناك تزايد عدد املحالين على التقاعد، ثم كذلك هناك مجهود يبذل، 
بحيث هاذ السنة تم االستفادة من حوالي 600 أستاذ كانوا في وضعية 

خصاص غير عادية.
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إذن هناك اآلن نظرة واضحة حول هذا املوضوع وهناك مجهودات 
تبذل، وهناك مناصب تخصص مللء الخصاص، ولكن أهم �ضيء هو 
تفعيل الجهوية، بحيث أن هاذ األمر سيتم تدبيره من طرف األكاديميات 

واملديريات اإلقليمية بشكل كامل، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلاحقخلةمةجي:

أشكركم على املعطيات التي تفضلتم بها ونحييكم على العمل الذي 
تقومون به، ونحن في فريق التقدم الديمقراطي نستشعر حدة وحجم 
التحديات والرهانات التي تواجهكم على مستوى املوارد البشرية، ال 
سيما بعد تأخر تكوين فوج األساتذة 2015-2016، فقط أريد إثارة 
انتباهكم أن الوضع التعليمي بإقليم سيدي بنور على سبيل املثال، 
يشهد ارتفاعا في نسبة االنقطاع عن الدراسة وضعف مؤشر تكافؤ 

وفي  القروي  الوسط  في  سيما  ال  األمية،  انتشار  واستمرار  الفرص 

صفوف النساء وارتفاع نسبة االكتظاظ باألقسام التعليمية وضعف 

نمو التعليم األولي العمومي، وتراجع نسبة الحصول على الشهادات 

اإلشهادية في االبتدائي واإلعدادي، وهي مؤشرات نتطلع إلى معالجتكم 

املستعجل لها، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 

أي تعقيب إضافي، رد السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

تبذل  مجهودات  قلت  كما  هناك  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
في هذا املجال من طرف اإلدارة املركزية، ولكن كذلك على املستوى 

املحلي، ولكن مستقبال أعتقد بأنه يجب أن تتضافر الجهود ما بين 

اإلدارة املركزية وعلى املستوى املحلي، بالخصوص أن الجهوية املوسعة 

تم تفعيلها في القطاع بشكل ناجح، إذن هناك دور كبير لألكاديميات 

واملديريات اإلقليمية، ولكن بتعاون مع املمثلين املحليين، ونعول على 

ذلك كثيرا إلنجاح هذه األوراش وتجاوز املؤشرات السلبية، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بإلزامية التعليم األولي 

وتعميمه بالتعليم األسا�ضي الرسمي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعسةو ل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، ال يخفى عليكم السيد الوزير املحترم مدى أهمية 
ودور التعليم األولي بالنسبة للتعليم االبتدائي الرسمي، ملا له من نتائج 

فعالة في مسار التلميذ الدرا�ضي.

ومدى  إستراتيجيتها  مدى  عن  املحترمة  وزارتكم  نسائل  لذا، 
مساهمتها في هذا املجال؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

فعال  السؤال،  هاذ  على  وشكرا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
بلدنا،  في  التعليم األولي  هناك مجهود كبير يجب أن يبذل في مجال 
ولكن هاذ املجهود لنجاحه يجب أن تتضافر كل الجهود. ما هو مهم في 
هاذ الحكومة هو أنه هناك رؤية واضحة، بحيث هناك التقرير الوارد 
في الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030 إلصالح نظام التربية والتكوين، 
ثم هناك التدابير ذات األولوية التي أنجزتها الحكومة والتي تتقاطع مع 
هذه الرؤية اإلستراتيجية، فهناك تشخيص وتقييم كامل للوضعية، 
وهناك رؤية واضحة، وهناك برامج سيتم اعتمادها في إطار تفعيل هذه 

اإللزامية، وفي إطار تعميم هذه النظرة الجديدة، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

النائبة  السيدة  أو  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخنيملخزنيبر:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

للنقاش داخل  أثيرت  التي  املهمة  بين املحاور  الوزير، من  السيد 
اللجنة، محور التعليم األولي وضعيته وأهميته، لكن تعميمه ما زال 
االبتدائي  التعليم  مع  دمجه  خالل  من  فإلزاميته  للنقاش.  مطروحا 
الحياة  تخليق  هدفها  منسجمة  تربوية  سيرورة  سيشكل  الرسمي 

املدرسية، جعلها فضاء جذابا، آمنا للتمدرس.

نرجو املزيد من التعبئة واالنخراط الجاد والفعال في أجرأة وتنزيل 
مقتضيات اإلصالح، وااللتزام به واالرتقاء بأدوار كل الهيئات الفاعلة 

واملسؤولة من مدرسين وإداريين ومفتشين.

فيما يتعلق باملشروع 14 الخاص بالتعليم األولي، هل تم بالفعل 
وضع دفتر التحمالت من أجل فتح وتوسيع املؤسسات وتوفير املوارد 
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منهاج  وضع  بالفعل  تم  هل  املجال؟  لهذا  املكونة  الخاصة  البشرية 
وأرضية خاصة لالشتغال؟ هل تمت بالفعل شراكة بين الوزارة وبعض 

الفاعلين لتوسيع العرض التربوي؟ وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ليس هناك تعقيب 
إضافي؟ رد السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

شكرا، هناك فعال مجموعة من العمليات تم إنجازها، ومن ضمنها 
إعداد دفتر جديد للتحمالت وتشخيص وتقييم الوضعية كما أشرت إلى 
ذلك، وإعداد مرجعية وطنية. اآلن هناك قرارات حاسمة وصعبة يجب 

اتخاذها، وأعتقد بأن مساهمة الجميع في ذلك ضرورية، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالوضع الكارثي لقطاع 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  التعليم 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية. فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلةفأ قخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

فعال التعليم بالعالم القروي يعيش وضعية كارثية، ما هي اإلجراءات 
التي قامت بها الحكومة أو ستقوم بها لعالج هذه الوضعية؟

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

شكألخلةسيدخلةأئيس،

أعتقد بأن هاذ الوصف جد صعب، بحيث أنه ال يجب تعميم هاذ 
الوصف، ألنه هناك كما قلت مجهودات تبذل على املستوى املركزي 
واملحلي، وهناك أمثلة في هاذ الصدد وباألرقام بحيث أنه ما بين 2012 
و2015 في العالم القروي هناك زيادة املؤسسات التعليمية في حدود 
جماعية  مدرسة   77 الجماعاتية  املدارس  تعليمية،  مؤسسة   345
وتعلمون بأن هذه التجربة ناجحة وإيجابية، ثم عدد الحجرات ما بين 
2012 و2015 هناك زيادة في حدود 3420؛ بالنسبة للداخليات هناك 

زيادة في حدود 194؛ بالنسبة للتالميذ هناك زيادة في العالم القروي 
في حدود 98 ألف؛ هيئة التدريس كذلك هناك زيادة بحوالي 3245 في 
العالم القروي. وهناك مجهودات تبذل، ولكن كما سبق وأن أشرت 
الزم تضافر الجهود ما بين الوزارة وكافة املتدخلين على املستوى املحلي 

في هذا الصدد، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلةفأ قخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

السيد الوزير، لم أختر هاذ املصطلح اعتباطا، فقط أنا أعرف جيدا 
ما أقوله. من خالل الزيارة التفقدية التي قمنا بها في بعض الفرعيات، 
جل الفرعيات في الجماعات شفنا مدارس ال يمكن أن نسميها مدارس. 
مدارس إذا كانت هناك حجرات بدون أسيجة، بدون مرافق صحية، 
كاين في دائرة كتامة وفي دائرة تارجيست ودائرة بني بوفراح وفي الشمال 
بدون  مدرسة  أنه  هو  شفنا  اللي  وغيرها...  شفشاون  وفي  وزان  وفي 
إيال عندها السقف ما  الوزير،  أسقف، ما عندهاش سقف السيد 
عندهش الشراجم، إيال ما عندهاش الشراجم ما عندهاش البيبان، 

شفتهوم بعيني في دائرة كتامة، وتبرانت.

فلذلك هاذ املسائل هاذي أنا أقول وهللا، كنقول واش هاذي هذا 
تعليم هاذي مدارس، ما يمكنش نسميوها مدارس كاين التركيز ديال 
العمل في املراكز القروية في les centres ولكن على برا في الفروع فين 

كاين الكثافة السكانية ما عطيناش األهمية لهاذ ال�ضي نهائيا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ليس هناك من تعقيب إضافي، بقيت لكم السيد الوزير ثواني 

محدودة جدا.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ املالحظات، نحن رهن اإلشارة، 
وكذلك على املستوى املركزي واملحلي لتجاوز مثل هذه األوضاع، الوزارة 

لها تصور مبدئيا في الحصيلة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

يتعلق  املوالي  السؤال  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  بالتعليم 

الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلألعأجخرئيسخلةفأ قخلاحأكي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بدوري الفريق الحركي يسائلكم حول إشكالية التعليم في العالم 
القروي  العالم  في  التعليم  وضعية  أن  على  جميعا  أعتقد  القروي، 
تعيش العديد من املشاكل، ربما هناك خصوصية في العالم القروي 
لم تواكبها مقاربة جديدة ملعالجة هذه اإلشكاليات، سواء: على مستوى 
الداخليات؛ على مستوى املدارس الجماعاتية؛ على مستوى الثانويات، 
القروي. إذن هل  العالم  املدر�ضي داخل  النقل  وكذلك على مستوى 
هناك مقاربة جديدة فيما يتعلق بالعالم القروي خصوصا في املناطق 

الجبلية؟ وشكرا السيد الوزير.

لةسيدةخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

شكألخلةسيدخلةمةئ4خلملحترم،

السنوات  في  بذلت  فعال هناك مقاربة جديدة، هناك مجهودات 
املاضية وكذلك خالل فترة هاذ الحكومة، وأشرت إلى بعض اإلحصائيات. 
ولكن املقاربة الجديدة ناتجة عن تفعيل الجهوية املوسعة، وقد كانت 
وزارة التربية الوطنية من ضمن القطاعات السباقة إلى تحقيق ذلك، 
رغم صعوبة هاذ األمر في هاذ القطاع، تفعيل الجهوية يمكن من التوفر 
على مجال كبير من العمل بتنسيق مع مديري األكاديميات واملديرين 
اتفاقية  اعتماد  تم  الترابية،  الجماعات  مع  وبتنسيق  اإلقليميين، 
نموذجية سيتم توقيعها ما بين ممثلي القطاع وكذلك ممثلي الجماعات 
الترابية، وقد بدأت فعال بعض الجماعات الترابية تتجاوب مع الوزارة 

ألن هذا األمر يتطلب تضافر الجهود، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلألعأجخرئيسخلةفأ قخلاحأكي:

بالفعل ربما هناك مقاربة جديدة تتعلق بالعالم الحضري، نحن 
تناول  الرئيس أن  نلمس خصوصا في إقليم الحسيمة وسبق السيد 
ذلك...  غير  إلى  بوفراح  بني  تارجيست،  كتامة،  دائرة  الدوائر:  بعض 
وضعية املدارس وضعية مزرية على مستوى التجهيزات، على مستوى 
البنية التحتية، على مستوى غياب األساتذة، وبالتالي أكثر من هذا، 
كاين هناك مجموعة من املشاريع، كاين ثانوية إيكاون مدرسة بجماعة 
إيساكن إلى غير ذلك في إقليم الحسيمة، املشاريع التي تنجز تتوقف، وال 
تنتهي. إذن هنا عندنا إشكالية، ربما الحكومة ترصد مجموعة من املوارد 

املالية، ولكن اإلشكالية في التتبع وفي إنجاز هذه املشاريع، وبالتالي نعتقد 
أنه ال بد للسيد الوزير، أن يقوم بزيارة خصوصا إلقليم الحسيمة الذي 
يعاني العديد من املشاكل خصوصا في قطاع التعليم بالعالم القروي، 

وشكرا لكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تعقيب من 
فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.. ولكن السيدة 
النائبة اسمح لي انتهى الوقت املخصص لكم للتعقيب اإلضافي شكرا. 

السيد الوزير في ثواني معدودة كذلك جدا فيما تبقى من الوقت.

لةتربيلخ وز أخ ةدىخ لملمتدبخ لةوز أخ بأ ةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطميلخولةتكو نخلملنهي:

بخصوص  املعطيات  لبعض  وألشير  فعال  النائب،  السيد  شكرا 
بذلت  هناك مجهودات  يتقاطعان،  هناك سؤالين  دام  ما  الحسيمة 
بالنسبة  لكم  سأسلمها  إحصائيات  مجموعة  لدي  الصدد،  هذا  في 
للمنجزات إلى حدود 2015 وهناك برامج في إطار برنامج »الحسيمة 
منارة املتوسط« كذلك في العالم القروي، كما أريد التأكيد كذلك على 
أنه %80 من ميزانية االستثمار في قطاع التربية الوطنية ستتوجه للعالم 
القروي واملناطق الجبلية ومحيط املدن، وهذا كما ورد في توجيهات 

الخطاب امللكي السامي، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
إلى قطاع السكنى وسياسة املدينة، السؤال األول يتعلق بخلق وكالة 
لتدبير الرصيد العقاري للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية  العدالة 

السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخآيتخشعي4:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

كما تعلمون يعتبر توفير الوعاء أسا�ضي في االستثمارات العقارية، ما 
هي أسباب تأخير خلق وكالة لتدبير الرصيد العقاري التي ستساهم ال 

محالة في توفير العقار للمواطن بتكلفة مناسبة؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.
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لةسيدخنبي2خبمعبدخهللا،خوز أخلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شكألخةكمخلةسيدةخلةأئيسل،

تعلمون  كما  الوكالة  هذه  سؤالكم،  على  املحترم  النائب  السيد 
مشروع قديم حديث، مسألة تناقش منذ مدة من أجل إحداث هذه 
الوكالة للتحكم في كل األنواع من العقار املوجود فوق التراب الوطني. 
لم نتمكن من الخروج بهذه الوكالة منذ سنوات، ألن بكل وضوح هناك 
تضارب في وجهات النظر على هذا املستوى، تضارب املصالح، أنواع 
كثيرة من العقار مسيرة من جهات مختلفة، سواء مديرية األمالك ديال 
وأرا�ضي  الساللية  لألرا�ضي  بالنسبة  الداخلية  أو وزارة  املالية،  وزارة 
األحباس  لوزارة  تابعة  اللي  الحبوس  ألرا�ضي  بالنسبة  أو  الجموع، 
والشؤون اإلسالمية أو غيرها... وبالتالي لحد اآلن يمكن لي نقول ليكم 
رئيس  السيد  نظمها  اللي  األخيرة  الندوة  في  األمر مشروع،  يظل  بأنه 
الحكومة، نوقش مجددا األمر ويظل هذا األمر على مستوى املشروع. 
فيما يخصنا نحن اللي مهم، هو أن نعبئ العقار الكافي من أجل املشاريع 

السكنية الضرورية اللي في حاجة إليها البالد.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخنجي4خعمور:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

شكرا السيد الوزير على الصراحة ديالكم، كيف تتعلموا السيد 
الوزير بأن الرصيد العقاري تيقوم بواحد األدوار يعني متعددة منها:

أوال: تنزيل املخططات ديال سياسة املدينة واإلسكان، ثم املعالجة 
ديال واحد املجموعة ديال االختالالت اللي تتعرفها واحد املجموعة 
املستوى  القطاعات االجتماعية على  منها  القطاعات خصوصا  ديال 
ديال املرافق األساسية مثل الصحة مثل التعليم مثل يعني التشغيل، 

كذلك على مستوى االستثمار، املناطق الصناعية.

إذن هاذ الوعاء العقاري السيد الوزير، تيعرف على مستوى التدبير 
ي طرحنا 

ّ
ديالو، بالطريقة باش يدبر اآلن تيعرف عدة اختالالت، احنا مل

هاذ القضية ديال وكالة، احنا عرفنا تفهمنا الصعوبات ديال ألن عدة 
متدخلين كما جاء في الجواب ديالكم، ولكن راه كاين هناك اختالل على 
املستوى ديال التدبير ديال العقار، بعض املرات أن هناك عقار اللي 

خاصو يم�ضي يعالج إشكاالت إما عندها عالقة باالستثمار..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد  النائب.  السيد  الوقت، شكرا  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
الوزير استنفذ كل الوقت، السؤال املوالي يتعلق بالسكن املوجه للكراء 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخهللاخصغيري:

لةسيدةخلةأئيسل،

يتعلق  الحكومة فيما  التجربة ديال  بينت  الوزير املحترم،  السيد 
لدى بعض  كبيرة  التكلفة وجود صعوبات  املنخفض  السكن  ببرامج 
األسر الفقيرة في توفير حصصها والتزاماتها املالية، ال�ضي اللي كيحرمها 
من االستفادة من هاذ البرامج. لذلك كنقترحو عليكم السيد الوزير 
املحترم، بديل تيتجلى في توفير وحدات سكنية معدة للكراء، وكنتسائلو 
معكم في إستراتيجية الوزارة من أجل توفير هاذ البديل باش تستافد 
هاذ الفئات اللي ما قداش توفر اإلمكانات املالية لالستفادة من البرنامج 

األول، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخنبي2خبمعبدخهللا،خوز أخلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تعلمون بأنه هذه اإلجراءات فكرنا 
فيها، بدأنا بطرح على أنظاركم مشروع قانون اللي كيسهل العالقة بين 
الكاري واملكتري وصادقتيو عليه باإلجماع، وأعتقد أن الجميع يقر اليوم 
بأنه قانون قدم الكثير من األشياء اإليجابية في املعامالت بين هاتين 

الجهتين.

في نفس االتجاه قانون املالية ديال 2013 أعتقد، دخلنا إجراءات 
طبقا لاللتزامات اللي اخذيناها في التصريح الحكومي من أجل تخصيص 
جزء من السكن االجتماعي سواء ديال 250 ألف درهم أو ديال 140 
ألف درهم أن يكون موجها للكراء، ودرنا االمتيازات على هاذ املستوى 
اللي هي أساسا االستفادة من إعفاءات جبائية بالنسبة للمستعملين 
اللي  األسف  ومع  للمكتري.  بالنسبة  ولكن كذلك  الشقق،  هاذ  ديال 
الحظناه هو أنه املعنيين باألمر ملا حددنا معكم 1200 درهم كسقف 
بالنسبة ل25 مليون و700 درهم بالنسبة ل14 مليون، رفضو واعتبرو 
بأن هذا السقف ما كيمكنهومش من أنهم يديرو نسبة ديال األرباح في 
املستوى فرفعنا ل250 ألف درهم إلى 2000 درهم و140 ألف درهم إلى 

1200 درهم..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلملجيدخ وبيج:

لةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، سؤالنا كيتعلق بواحد الفئة من املواطنين كتقطن 
بهاذ  مرتبطة  واالجتماعية  املهنية  حياتها  واملتوسطة،  الكبرى  باملدن 
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املدن، ما كتستافد من السكن االجتماعي والسكن املنخفض التكلفة، 
ما كتملكش القدر ديال التسبيق، وغير قادرة على سومة كرائية كتراوح 
من 3000 إلى 4000 درهم. هذه فئة ديال األسر الحديثة وألصحاب 
ديال  جديد  منتوج  طرحتم  هؤالء  أجل  من  البسيطة،  الحرة  املهن 
السكن، السومة الكرائية ديالو ما بين 1200 و2000 درهم شكرا لكم 
السيد الوزير، شكرا لحكومتكم. وأظن السيد الوزير أن قانون املكري 
واملكتري واإلسراع بإخراج القانون املنظم واملؤطر لهذا املنتوج وإلزام 
املنعشين العقاريين الذين استفادوا من الوعاء العقاري ومن اإلعفاءات 
الضريبية بتخصيص جزء من مشاريعهم للسكن املوجه للكراء، وكذلك 

االستفادة من مخزون شركة البناء غير املستغل..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
املوالي  السؤال  إلى  ننتقل  إضافي.  تعقيب  من  هناك  ليس  إضافية؟ 
تجزيء  في  املنافسة  غمار  العمران  مؤسسة  دخول  بإمكانية  يتعلق 
األرا�ضي للبناء للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق االتحاد 
الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

النائب.

لةمةئ4خلةسيدخفيص2خلةزرهوني:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير املحترم، غير سؤالنا السيد الوزير حول الظاهرة اللي 
والت غريبة واللي هي األحياء الهامشية ديال املدن، ألن تتجزأ بطريقة 
غير قانونية. كنسولوكم السيد الوزير، واش هاذ العمران هي كتلجأ غير 
لألرا�ضي املربحة؟ واش ما عندهاش دخل فهاذ األرا�ضي وال في الجماعات 

اللي محدودة الدخل أو في طريق النمو؟ وشكرا السيد الوزير.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنبي2خبمعبدخهللا،خوز أخلةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

السيد النائب املحترم، فقط باش نقول لكم بأن العمران عمالت 
تقريبا واحد 50 مشروع ديال التجزيئات في مختلف القرى، باإلضافة 
إلى أنه املدن الجديدة مثال تامنصورت أو تامسنا موجودين في فضاء 
قروي، تامنصورت تابعة لجماعة قروية وهي مدينة تضم اليوم 50 

ألف نسمة، وهذا من الغرائب ديال األمور اللي خاصنا ندبروها.

اآلن هاذ األمر هذا شمل واحد 40 ألف أسرة لحد اآلن، العدد الكبير 
ديال التجزئات اللي كيدارو في العالم الحضري كتوجد في الفضاء ديال 
املدن بمعنى محادية للعالم القروي، ويمكن يستافدو منها كذلك العالم 
القروي، لكن أن تكون لنا برامج في بعض الحاالت في جماعات كثير 

بعض الجماعات اللي كتطلب لكن تنمشيو نديرو دراسة، واش فعال 
كاين طلب؟ واش فعال الناس عندهم رغبة وعندهم إمكانيات مالية 
باش أنهم يشريو هديك البقعة اللي كتوضع رهن إشارتهم؟ في بعض 
الحاالت درنا تجزئات اللي ما عليهاش إقبال واللي كنوليو وبثمن بخس، 
بثمن في متناول الناس، فلذلك احنا مستعدين مع كل رؤساء الجماعات 

اللي عندهم رغبة أننا..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخفيص2خلةزرهوني:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، كنشكروكم على الجواب ديالكم ألن فيه توضيح في 
املستوى. ولكن السيد الوزير، احنا كنقترحو عليكم بأن كاين جماعات 
اللي شاطئية وجماعات شاطئية جماعات مربحة في األثمان، وكاين 
أرا�ضي ديال domaine ديال األمالك املخزنية، عالش هاذ العمران ما 
تلجأش لهاذ الجماعات؟ ألن احنا الجماعات في طور النمو ما يمكنش 
الجماعة بوحدها ألن الجماعة غير l’assainissement ما يمكنش تديرها 
بوحدها، فلهذا احنا مستاعدين مثال في مدينة آسفي جماعة البدوزة 

وال جماعة أيير وال جماعة حرارة كنا مستاعدين نديرو..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، شكرا للسيد الوزير على حسن 

مساهمتكم في هذه الجلسة.

االجتماعية،  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  قطاع  إلى  ننتقل 
السؤال األول يتعلق باألهمية القصوى لدور الطالبة في تحقيق التنمية 
البشرية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
السيدة  تفضلي  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار، 

النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسميرةخلةقةسمي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

فيما  املتخذة  الحكومية  التدابير  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم 
يخص تشييد ودعم مواكبة دور الطالب والطالبة بالعالم القروي؟ 

وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.
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ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاذ السؤال املهم، الذي يسلط 
إحداثها  إلى  املغرب  تنبه  التي  املهمة  املؤسسات  إحدى  على  الضوء 
من أجل الحد من الهدر املدر�ضي، وكذلك من أجل إدماج على وجه 
التي  العائالت  في املجال املدر�ضي على اعتبار أن  الفتيات  الخصوص 
تعيش في ضواحي املدن أو تعيش في القرى يمكن أن تسمح بتمدرس 
أبنائها في مدارس بعيدة عن سكناها لكن ال تسمح بالضرورة بتمدرس 

فتياتها.

فدور الطالبة جاءت على وجه الخصوص لكي تمكن الفتيات من 
التمدرس، ويمكن أن نقول اليوم بأن هذه السياسة قد نجحت لصالح 

الفتيات على وجه الخصوص.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسميرةخلةقةسمي:

شكألخلةسيدةخلةوز أة،

كلنا كنعرفو الدور الكبير الذي تقوم به دور الطالب والطالبة في 
صفوف  في  املدر�ضي  الهدر  من  التقليص  في  وخاصة  القروي  العالم 
الفتيات. فلهذا السيدة الوزيرة، مع األسف الشديد أن دور الطالبة 
ودور الطالب بشكل عام أصبحت تعيش وضعية جد صعبة وخاصة في 
يعني االكتظاظ أصبح االكتظاظ قوي، ونأكد لك أن دار الطالبة أصبح 
فيها اكتظاظ أكثر من دار الطالب. فلهذا كنطلب منكم السيدة الوزيرة، 
بتنسيق مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسيع وبناء مؤسسات 

أخرى.

وكذلك أريد أن ألح على أن هناك عدد كبير من الجماعات القروية 
لم يستفيدوا من دور الطالب والطالبة، أننا كنطلبو منكم باش يعني 
تحاولوا يعني أنكم تحلو هاذ املشكل. كذلك نريد يعني إعداد برنامج 
سنوي لتكوين املوارد البشرية املكلفة بالتدبير لهاذ دور الطالب والطالبة 

لتقوية قدراتهم في التدبير والتسيير اإلداري واملالي.

املجهود  فهاذ  االنخراط  من  بد  ال  أننا  الوزيرة،  السيدة  كنطلبو 
يعني من جماعات محلية أو قروية، نحن نطالب يعني بدعم جماعات 
ويكون دعم خاص لدور الطالب والطالبة من سلطات عمومية، كذلك 

املجتمع املدني وهو مهم يعني في إنشاء شراكات مع هذه املؤسسات.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
ليس هناك أي تعقيب إضافي، رد السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

شكرا، أوال ننهئ أنفسنا على اكتظاظ هاته الدور بالطالبات، ونتمناو 
أنه إن شاء هللا تكون هناك يعني وعاءات استيعابية للفتيات بشكل 
أكبر، وأنتم تعلمون أن هذا األمر ال يمكن أن يتم إال في إطار شراكة تأتي 
بمبادرة من الجمعيات أو من الجماعات املحلية وكذلك بدعم ضروري 
نتكلف  بالتجهيز،  نتكلف  الوطنية، نحن  التربية  أو قطاع  من مجال 
يتجزأ من  باعتباره لحد اآلن جزء ال  القطاع  باملواكبة، نشرف على 

منظومة مؤسسة الرعاية االجتماعية.

لكن البد أن نؤكد على دور هاته الدور الذي يصب في مخرجات 
الصفة االجتماعية  ننفي  أن  الفتيات، دون  لفائدة  والتكوين  التربية 
والخدمات االجتماعية التي تقدمها هاته الدور لصالح الفتيات. لذلك 
هاذ السنة فقط دعمنا 930 مؤسسة بمبلغ 146 مليون ديال الدرهم، 
في نفس الوقت دعمنا جمعيات تنموية تعنى بشأن تمدرس الفتيات 

والفتيان كذلك ب44 مليون و972 ألف..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي يتعلق بوضعية وكالة التنمية 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعية 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةفتةحخكمةل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لوكالة  الحالية  الوضعية  عن  اليوم  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
التنمية االجتماعية ومآلها؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

االجتماعية  التنمية  وكالة  وضعية  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الراهنة هي نفسها السابقة منذ تأسيسها.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةفتةحخكمةل:

التصريح ديالكم ألنه كثر الحديث حول هاذ الوكالة، وكيوضح غياب 
رؤية واضحة بالنسبة للفاعلين والتعامل مع هاذ القطاع، يتجلى ذلك 
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من خالل إهدار إمكانيات عمومية في القيام بدراسة أولية تحدد إلى 
تهديف االختصاص الوظيفي والتنظيمي للوكالة، تأدات ب800 ألف 
درهم من امليزانية ديال للوكالة، هناك دراسة ثانية قام بها نفس املكتب 
وتهدف من أجل دراسة إعادة تموقع املؤسسة والتي أصدرت توصيات 
من خالل توجيه الوكالة لألنشطة املدرة للدخل، واألحياء الهامشية 

تأطير األحياء الهامشية وتكوين الجمعيات.

اليوم هناك نقاش حول حل الوكالة وإدماجها في هياكل الوزارة، 
العديد من املتدخلين في القطاع كيتسائلو حول صحة هاذ املعطيات 
الحوار  بنتائج  الحكومة  التزام  عدم  كذلك  نسجل  كما  عدمها؟  من 
االجتماعي مع الشغيلة ديال وكالة التنمية االجتماعية واللي تتعاني أحد 
أشكال التمييز بحيث تعتبر أدنى مستويات األجور في الوظيفة العمومية 
هي وكالة التنمية االجتماعية، كما يعاني كذلك األطر ديال الوكالة من 

الحيف اللي كيطالهم بخصوص الترقيات، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك أي 
تعقيب إضافي، رد السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

أوال أنت شهدت بنفسك على أن الوزارة تقوم بدور مهم من أجل 
إعادة تموقع وكالة التنمية االجتماعية على اعتبار أن هناك مشكل بدأ 
منذ 2005، حيث وجدت وكالة التنمية االجتماعية نفسها في وضعية 
عدم القدرة على التدخل في املجال االجتماعي لعدة اعتبارات، ال داعي 

لطرحها.

فمنين جينا في 2012 لقينا بأن هناك وضع مزري بالفعل لوكالة 
الدراسات وبحثنا على  إنقاذها، فأطلقنا  التنمية االجتماعية، وأردنا 
كيفية تموقع هذه الوكالة، وبعد ذلك تبين بأن هناك إشكاالت بنيوية 
من  مجموعة  األخيرتين؟  السنتين  فهاذ  درنا  اشنو  لذلك  حقيقية. 
األعمال والبرامج التي كانت تشتغل عليها الوزارة فوضتها لوكالة التنمية 

االجتماعية حتى تنشغل بها وتقدم خدمات للمواطنين، منها:

مثال الشراكة مع الجمعيات حيث فوضناها كاملة لوكالة التنمية 
االجتماعية؛

ثانيا في إطار برنامج »إكرام« الذي تدعمه االتحاد األوروبي واحد 22 
مليون ديال الدرهم كانت مخصصة لجمعيات، كلها يعني أحلناها على 
وكالة التنمية االجتماعية وفوضنا لهم تدبير هذا امللف، كما أن مجال 
تقوية القدرات للجمعيات هو مجال أيضا يعني أحلناه على الوكالة. 
اللي بغيت نقولكم بأن املشكل بادي هادي 10 سنوات، احنا كنحاولو 

نشوفو إيال قدرنا نقذوا �ضي حاجة في هذه الوكالة أما تقول لي النقابة 
اليوم عندها مشكلة عاد تالقيتهم هاذ الصباح..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
ننتقل إلى قطاع االتصال، السؤال األول فيه هو يتعلق بمدى مساهمة 
والسادة  للسيدات  واألخالق  القيم  على  التربية  في  العمومي  اإلعالم 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخرشيدخلةقبي2:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، عن مساهمة اإلعالم العمومي في التربية على القيم 
واألخالق نسائلكم؟ شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةأسميخ لةمةطقخ لالتصةلخ وز أخ لا لفي،خ نصطفىخ لةسيدخ
بةسمخلاحكونل:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

على  التربية  في  العمومي  اإلعالم  بدور  للنهوض  املبذول  املجهود 
القيم واألخالق انطلق منذ مدة، النتائج األولية تظهر تدريجيا بحيث 
أن عدد من البرامج وهنا أعطي مثال نظرا لضيق الوقت برنامج »أخطر 
املجرمين«، كان عندنا برنامج أثيرت حوله مالحظات، أحلنا على الهيئة 
العليا لطلب رأي في املوضوع استجابت مشكورة وأعطت رأي إيجابي، 
النتيجة هو إلغاء ذلك البرنامج تعويضه ببرنامج جديد يقوم على تشجيع 
القيم اإليجابية »كلنا أبطال« وبرنامج آخر ديال »هادي والتوبة« كيفية 
الخروج من الجريمة وليس الدخول للجريمة، زائد برامج أخرى اللي 
كتهدر على القيم ديال التراحم والترابط االجتماعي مثال البرنامج ديال 

»المي الحبيبة«.

هادي برامج من القناة الثانية، وكان عندها آثر في التراجع راه في 

األول تحملنا تراجع نسبة املشاهدة ديال »هادي والتوبة« و«أخطر 

املجرمين« بناقص 10 % ومن بعد عاد بدا املجهود ديال اإلسترجاع. 

هذا نموذج باش نوه باملجهودات اللي كتبذل فيه واللي كيعكس واحد 

اإلرادة في تنزيل املشروع ديال دفتر التحمالت وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخربوخز دخلملقأئخلإلدري�ضي:

السيد الوزير، هذه جهود مشكورة ومذكورة وأثرها على قصر املدة 

العمومي وعن بعض  نتكلم عن بعض قنوات القطب  واضح، لكننا 

البرامج املدبلجة بطريقة بغيضة ومستفزة خصوصا وأنها تحتكر لصالح 

طرف واحد، هذا الطرف معروف بتوجهه اإليديولوجي االستئصالي، 

معروف بهجومه على القيم واملقدسات ويتعاون مع أغلب املسلسالت 

رسالة  إرسال  في  البرامج  وبعض  اإلشهار  فقرات  وبعض  املدبلجة 

استفزاز ملشاعر املغاربة ودينهم، تمكين ألقلية مغامرة تقامر باستقرار 

الوطن وتماسك نسيجه االجتماعي واألخالقي على خلفية هذا االنتماء 

اإليديولوجي الضيق وتسب في املنابر العمومية التي تؤدى فاتورتها بمال 

دافعي الضرائب، تسب الشعب املغربي كله بالداعشية وتتهمه باإلرهاب 

ملجرد أنه حصلت ردود أفعال عفوية على سلوكات شائنة، وإذا وضعنا 

هذه الردود األفعال في دائرة الخطأ فإن السلوكات الشائنة توضع في 

دائرة الخطيئة ولكنهم يدافعون عن الخطيئة في وجه الخطأ ويتكلمون..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت شكرا. هل هناك من 

تعقيب إضافي؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي رد السيد الوزير.

لةأسميخ لةمةطقخ لالتصةلخ وز أخ لا لفي،خ نصطفىخ لةسيدخ
بةسمخلاحكونل:

في بعض املالحظات، مالحظات أخرى  النائب  السيد  أوال أشاطر 

يبدوا كاين ينبغي االنتباه أوال أنه بدا عندنا نظام لطلبات العروض، 

والقضية ديال االحتكار اآلن كنخضعو..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد الوزير انتهى الوقبت، شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن 

مساهمتكم. ننتقل إلى قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية السؤال 

النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعي  بالحوار  يتعلق  فيه  الواحد 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخلحمدخ دلر:

شكرا السيد الوزير، فريق العدالة والتنمية يسائلكم عن حصيلة 

الحوار االجتماعي وآفاقه والتدابير املتخذة للمزيد من مأسسته، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعبدخلةسالمخلةصديقيخوز أخلةتشغي2خولةتكو نخلملنهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

تنشكر السيد النائب املحترم على طرحه هاذ السؤال حول حصيلة 
الحوار االجتماعي واآلفاق، بالطبع في ظرف دقيقة ال يمكن أن أرصد 
يعني الحصيلة، الحصيلة يعني الحمد هلل إيجابية يشهد بها الجميع 
الحكومة أوال نفذت التفاقية 26 أبريل 2011 تقيربا بمجملها أساسا 
فيما يخص تكلفتها املالية، وكتعرفو التكلفة املالية ديالها 13 مليار درهم 
سنويا وتحمل معها إلى حد الساعة. كذلك كان الحوار دائما قائم على 
مستوى واحد العدد ديال الهيئات تعرفونها ينص عليها مدونة الشغل 

أو ينص عليها الدستور.

وفي املدة األخيرة تم بالطبع كذلك تأسيس استئناف الحوار االجتماعي 

تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، هناك لجنة اشتغلت أليام عديدة؛ 

أيام الخميس والجمعة وباألمس إلى حدود الساعة 3 والنصف من هذا 

الصباح، ونتمنى إن شاء هللا أن نتوفق في هذه املهمة وأن نحصل على أن 

نتمكن من توافق اجتماعي ملا فيه خير بالدنا وخير استقراره االجتماعي 

وملا فيه خير شعبنا وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلةزو تن:

السيد الوزير احنا في فريق العدالة والتنمية كنثمنو اآلن التوافق 

املقاوالت  وأصحاب  االجتماعيين  والفرقاء  الحكومة  بين  الحاصل 

من أجل إنجاح السلم ومن أجل إنجاح الحوار االجتماعي والتوافق 

االجتماعي، كنثمنو كذلك املنهجية اآلن اللي كتشتغالو بها في الحوار 

أجل  من  أعمال  جدول  ووضع  وطنية  ولجنة  تقنية  لجنة  وتشكيل 

التوافق عليه وإيجاد الحلول ملجموعة من امللفات املطروحة عليه، 

وفي نفس الوقت كنثمنو الحصيلة االجتماعية لهاذ الحكومة اللي كانت 

جد إيجابية. ولكن في نفس الوقت كنطلعو املزيد السيد الوزير، من 

الحكومة اآلن من خالل هاذ الحوار أنكم تهتموا بالفئات الدنيا من 
املوظفين وأصحاب الساللم الدنيا وكذلك ذوي الحد األدنى من األجور 

سواء في القطاع الفالحي أو في القطاع الصناعي أو الخدمات، ثم كذلك 

يعني كما ذكرت اآلن يجب مأسسة هاذ الحوار االجتماعي اآلن ويصبح 

عنده توقيت عادي طيلة السنة ومواعيد محددة حتى يتمكن الفرقاء 

يعني  واملشغلون  املقاوالت  أرباب  يعني  الفرقاء  وكذلك  االجتماعيين 

من مواكبة كل يعني سواء يعني ال الترسانة القانونية وال اإلجراءات وال 

التدابير اللي كاتخذها الحكومة من أجل كذلك تحسينها وتعديلها لفائدة 

الشغيلة وشكرا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
املحترم  النائب  السيد  تفضل  االشتراكي  الفريق  من  إضافي  تعقيب 

تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخسعيدخبةعز ز:

لةسيدةخلةأئيسل،

السيد الوزير، أظن أن الحوار كآلية باش نتحدثو على املأسسة 
الحكومة،  هاذ  ديال  الوالية  نهاية  في  نتحدثو  خاصناش  ما  ديالو 
فاملأسسة كانت في العهد السابق وانتما ضربتو التراكمات اللي كانت 
فهاذ املجال، كان في شهر أبريل وشتنبر كيكون هناك حوار بشكل عادي 
وبجدول أعمال متفق عليه، أنتما ضربتو التراكمات اللي كاينة فهاذ 
كما  عمقها،  في  الحوار  هاذ  مأسسات  اللي  الدورية  وضربتو  املسألة 
ضربتو كل املكتسبات اللي حققتها الطبقة العاملة والحركة النقابية 
باملغرب من بينها مثال: تجميد ما تم االتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل، 
التجميد ديال مجموعة االتفاقات مثال نسخ الفصل 288 من القانون 
الجنائي، االتفاقية الدولية 87 مجموعة من الحقوق اللي هاذ الحكومة 
ما دارت فيها والو وجات آلخر لحظة وبغات تلمع الصورة ديالها وتقول 
بأنه الحوار تم استئنافه. فمثال فيما يتعلق بالتقاعد من 2004 واللجنة 
الوطنية والتقنية كتشتغل وصالت ملجموعة ديال االتفاقات وجات 
املقاربة  بدل  املالية  املقاربة  واستحضرات  وانفردات  الحكومة  هاذ 

االجتماعية لهاذ امللف، هاذ الحكومة جمدات أيضا املؤسسات..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، رد السيد الوزير.. آه طبعا عفوا 
ما رفعتيش يديك قبايلة، تفضل فريق األصالة واملعاصرة تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخربدرلر:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

الحارة ألسرة  تعازينا  أقدم  باسم فريق األصالة واملعاصرة  بداية 
الشهيد البعمراني الصحراوي ابراهيم صيكا، أحد ضحايا السياسة 
بالتشغيل.  املتعلق  شقه  في  االجتماعي  الحوار  في  للحكومة  الفاشلة 
هاذ الشاب هو ضمن مجموعة من املعطلين الذين دافعوا عن حقهم 
في التشغيل، ولكن الحكومة كيفاش تعامالت معهم بالعصا، العصا 
االجتماعي هاد�ضي تيبين الفشل ديالكم الذريع في معالجة هاذ امللفات، 
إلى درجة أنه في فئة أخرى مجتمعية يئست من الحياة على غرار السيدة 

فتحة مؤخرا خصكم تعترفوا بالفشل ديالكم وبال ما تبيعوا الوهم..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، ليس هناك أي تعقيب إضافي 
آخر؟ الكلمة للسيد الوزير.

لةسيدخعبدخلةسالمخلةصديقيخوز أخلةتشغي2خولةتكو نخلملنهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

احنا قد نتجاوز يعني la polémique احنا في موضوع جدي للغاية 
يهم املغاربة، يهم الفرقاء االجتماعين ال حاجة إلى تسييس املواضيع 

حينما ال يكون األمر في حاجة إلى تسييس.

أقول وأؤكد أن الحكومة متمسكة بالحوار االجتماعي، وصرح بذلك 
أمام الفرقاء االجتماعيين السيد رئيس الحكومة وأبان عن استعداد 
أن  والواقعية على أساس  امللحة  الحاجيات  تلبية كل  الحكومة على 
تسمح بها األوضاع املادية واملالية. هذا هو املوقف التي تبناه الفرقاء 
االجتماعيين ما فيها ال polémique وإال نحن ال نريد أن نستعمل رحمة 
هللا كل من يتوفى، ولكن ما يمكناش نسيسو ونستعملو هاذ املوضوع 

هذا.

سيكون  فاألمر  فشلها،  عن  الحكومة  فشل  يخص  فيما  أما 
مطروح على الشعب املغربي وهو الذي سيعاقبون أو سيؤيدون خالل 
االستحقاقات املقبلة، وما زال ما عرفناش شكون اللي فشل؟ وشكون 
اللي ما فشلش؟ هللا يخليكم خليونا فهاذ املستوى ديال النقاش، نقاش 
كيتبعوه املواطنين وبغاوا يعرفوا اشنو تيوقع فهاذ البالد، كاين أفاق 
السياسوية  السياسة  مكنديروش  بالدنا  على  كندافعو  احنا  واعدة 

وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
إلى محور تناول الكلمة وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 
للمتحدث األول السيد النائب املحترم أحمد بريجة عن ظاهرة العنف 
تفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  الرياضية  باملالعب  والشغب 

السيد النائب املحترم.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخبأ جل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلملمتخبين،

كان هاذ السؤال طرحناه في اإلبان ديالو ولكن مع كامل األسف 
لم يبرمج، طرحنا احنا بعدا السبت األسود اللي عرفوا مركب محمد 
الخامس بالدار البيضاء واللي م�ضى الضحية ديالو مجموعة من القتلى 

واملصابين ومجموعة من املتابعات واملحاكمات.

أعتقد بأن هذه الظاهرة في تنامي خطير جدا، لذلك نسائل السيد 
هاذ  بأن  كنعرفوا  املتخذة.  والتدابير  اإلجراءات  على  املحترم،  الوزير 
املشاكل ناتجة على مجموعة من العوامل وأنه يوم األحد يكون هناك 
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تجمع جماهيري كبير، وتتكون فيه واحد الفرصة ديال مجموعة من 
وعلى  الريا�ضي  املجتمع  على  غريبة  بأعمال  كيقوموا  اللي  املشاغبين 
هديك  إفراغ  أجل  من  تيجيوا  بأنهم  وكنعرفوهم  املغربي.  املجتمع 
املكبوتات اللي عندهم نتيجة الهدر املدر�ضي، البطالة، مشاكل التفكك 
األسري ومجموعة من العوامل اإلجتماعية وهذا ما أكدته مجموعة 
من الدراسات اللي تقامت فهاذ املجال. إال أن التدابير والقرارات التي 
اتخذت ال ينبغي أن تكون على حساب الفرق وعلى حساب النوادي 
وحساب الجمعيات الرياضية، ألنها تعاني وما يمكنش عاوتني نأزمو 
ليها الوضعية ديالها، تعاني من خصاص مادي ما عندهاش منح ما 
عندهاش هاذي، كذلك تعاني من إجراء مقابالت خارج املدينة وهذا 
واحد  ناخذو  باش  الترخيص  حتى  النواحي،  جميع  من  عليهم  كيأثر 
امللعب حتى على مستوى الرجاء والوداد اللي كيمثلو في الدار البيضاء 
اللي كيمثلوا املغرب في املحافل الدولية والقارية، كاين بعض السادة 
الوالة والعمال ما كيرخصوش لينا باش نلعبو املقابالت وتيقولو لك ال 
الدارالبيضاء احنا جايين ما يمكنش تلعبو هنا فهاذ التيران وهذا مشكل 

كنبقاو نتسولو داخل هاذ املالعب هاذي، كذلك إيال كان �ضي قرار..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة للحكومة تفضل السيد 
الوزير.

لةسيدخاحسنخسكوريخوز أخلةشبةبخولةأ ةضل:

أوال ال بد أن نقول بأن هاذ اآلفة هاذي اللي هي دخيلة وإن كانت 
املرامي  واحد  كتاخذ  يعني  أصبحت  فهي  ديالنا  املجتمع  على  دخيلة 
وواحد األبعاد مقلقة، واخا عرفتها واحد العدد ديال الدول وعرفت 

معالجات اللي منها ما هو ناجح ومنها ما هو يعني في طور املعالجة.

السيد النائب كنت معنا -أو البد فهاذ املناسبة هاذي باش نجدد 
يعني ترحماتي على أرواح يعني األبناء اللي افتقدناهم من جراء هاذ اآلفة 
هاذي، وأيضا باش نأكد على النبذ ديال العنف بكل تجلياته- كنت معانا 
البارح السيد النائب في واحد االجتماع ما بين لجنتي الداخلية ولجنة 
القطاعات اإلنتاجية وكنا كيف ما اإلنتاجات االجتماعية، وشفتي بأنه 
على مدى أربع ساعات يعني ما تمكنا�ضي باش نحيطو بجميع الجوانب 
ديال هاذ اآلفة هاذي ألن في الحقيقة آفة معقدة ومركبة وكتطلب واحد 

املقاربة شمولية وتشاركية اللي الستئصالها.

ولكن ما فيها باس في انتظار يعني بلورة ديال هاذ االسترتجية املتكاملة 
نذكر بالتدابير ألن كان ال بد من اتخاذ بعض التدابير مند البالغ املشترك 
ديال فبرارير املا�ضي اللي كان وزير الداخلية ووزير الشباب ووزير العدل 
واحد العدد ديال اإلجراءات، 13 إجراء اشنو درنا فهاذ اإلجراءات؟ أوال 
شكلنا واحد اللجنة تقنية اللي دارت واحد الجرد ديال املشاكل كلها 
املرتبطة بتأهيل املالعب ديال الصفوة، وعندنا يعني واحد الجرد كامل 

على حساب كل فرقة ألنه االتفاق اللي اتفقنا على أنه كل املالعب ديال 
القسم األول غادي تكون مجهزة يعني في أفق هاذ السنة آخر السنة 

بكل..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت معذرة انتهى الوقت. لدينا هناك 
الكلمة في موضوع مشترك موضوع واحد أقترح  لتناول  ثالث طلبات 
تقديم أو تدخالت الثالث لكي تنال جوابا موحدا من طرف السيد الوزير 

ممثل الحكومة.

إذا اتفقنا نمر للتدخل األول أي الكلمة للمتحدث الثاني اللي هو 
حول  بنواري  لحسن  املحترم  النائب  السيد  بنواري،  الحسن  السيد 
موضوع الحريق الذي شب ليلة الخميس الجمعة في أرشيف دار البريهي 

من فريق االتحاد االشتراكي، فليتفضل مشكورا.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدخلةوز أ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

شب حريق في مقر الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية دار 
البريهي يوم الجمعة املا�ضي، وأدى إلى إتالف جزء من األرشيف ديال 
هاذ املؤسسة هاذي اللي كان على شكل أشرطة والذي ربما من سوء 
الصدف أو حسن الصدف أن األرشيف الذي حرق جزء كبير منه يهم 

أنشطة املؤسسة البرملانية.

والسيد الوزير، نريد منكم أنكم تعطيونا تفاصيل حقائق وحيثيات 
هاذ الحرائق هذا: األسباب ديالو واملسببات ديالو وما هي اإلحتياطات 
التي اتخذنها الحكومة والشركة املعنية فهاذ اإلطار هذا، في نفس الوقت 
كيفية تعويض واسترجاع ما ضاع من ذاكرة املغاربة كاملين إيال كانت 
هاذ الذاكحرة هاذي مشات ألنه يهم من الدرجة األولى ذاكرة وأنشطة 

مؤسسة عمومية.

في نفس الوقت السيد الوزير، إثارة هاذ الحريق هذا يجعلنا على 
واحد العدد ديال األمور مرتبطة بظروف اشتغال الناس بهاذ الشركة 
هاذي، املقر الحالي أصبح ال يتسع الحتواء كل األنشطة، وفي وسط 
هاذ املؤسسة هاذي ومن وسط هاذ املقر هذا كنلقاوا واحد النوع ديال 
التمييز السيد الوزير، فعدد منا كان ضيفا على قناة تمازيغت، ومع 
األسف قناة تمازيغت املقر ديالها مجرد ربما مرآب مجرد مرآب ما فيه 
حتى 10 متر مربع، ويشتغلون في ظروف مزرية أسالك كهربائية عارية 

يتعرضون ويتعرض معهم الضيوف ملجموعة من املخاطر.

في نفس الوقت السيد الوزير، نتساءل كذلك حول الدور ديال 
الحكومة اللي اآلن أصبح الجميع يؤاخذ عليها أنها تتباطأ إيال ما قلناش 
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�ضي كالم آخر في توقيع العقد البرنامج مع هاذ الشركة هاذي من أجل 
هاذ  ديال  اإلداري  املجلس  بأن  علما  بناء مقر جديد  وإعادة  تأهيلها 

الشركة هاذي..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمتحدث الثالث في إطار دائما 
املادة 104 للسيد النائب املحترم عبد هللا بووانو، حول نفس املوضوع. 

السيد عبد هللا بووانو غير موجود معنا اإلجراء التنظيمي ينبغي تغيير 

االسم ولكن تجاوزا تفضل، ياله تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخرحمدخبوخبزة:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةوز أخلملحترم،

كما تفضل السيد النائب قبل مني شب حريق كبير ما بين 11 د الليل 

ديال الخميس في 14 أبريل و4 صباحا ديال الجمعة 15 أبريل داخل مقر 

الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية الطابق تحت أر�ضي، وحسب 

من  كبيرا  التهم جزءا  الحريق  فإن  وتقارير صحفية  الشركة  توضيح 

األرشيف البصري وآالت التوضيب ومعدات التخزين وتعرضت هذه 

األخيرة للتلف والضياع وبعضها كان األشرطة ديال البرملان، وشوهد 

دخان يتصاعد من القبو اتجاه غرفة التحرير والبث.

كاينش  ما  التعتيم  أمام  القلق  كيساورنا  احنا  الوزير  السيد 

توضيحات من طرف الشركة حول هاذ السبب ديال الحريق، التقديرات 

ديال الخسائر، كاين كالم على ضياع ثروة ناذرة لألشرطة املصورة ترجع 

إلى السبعينات وال توجد لدى أي جهات أخرى بمعنى جزء من الذاكرة 

املغربية ضاع إلى األبد، الذاكرة املغربية اإلعالمية املصورة.

هاذ  حول  املغاربة  تطمأنو  الوزير،  السيد  منكم  كنتظرو  احنا 

املوضوع وتعطيونا معطيات حول هذا الحريق اللي وقع في مستودع يقال 

أن املساحة ديالو كتوصل ل300 متر مربع، كذلك السيد الوزير هاذ 

الحريق هو الثاني من نوعه في ظرف شهر، كان حريق سابق في الرابعة في 

غرفة املالبس بما يعني أن هناك إشكال، هناك إهمال، هناك مسؤولية 

خصها تتحدد، هناك يمكن نعتبروه حتى من الناحية املهنية هناك خطأ 

جسيم خصو يتعرف املسؤول عليه اللي وتتحدد املسؤوليات وخاصة 

إذا علمنا أن هاذ املؤسسة الوطنية موجودة محاطة بمجموعة ديال 

باش  مناسبة  وهذه  مجاورة.  عسكرية  بنايات  حساسة  املؤسسات 

نسولو السيد الوزير، أين وصل املشروع ديال بناء املقر الجديد؟ ثم 

كنسولكم كذلك عن التأخر ملاذا لم يتم التعاون مع مؤسسة األرشيف 

اللي هاذي هي املسؤولية ديالها..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب انتهى الوقت، املتحدث الثالث في إطار هذا 
املوضوع السيد النائب املحترم وديع بنعبد هللا، وديع السيد النائب 
املحترم تفضل السيد النائب تجاوزا فقط ألن املادة 104 اللي موقع 
طلب التحدث فهاذ الكلمة خص يكون تنصيص على االسم وإال تلغى 
ي تجاوزنا مع العادة تجاوزا تفضل السيد النائب على أال يتكرر.

ّ
ولكن مل

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةغةنيخ مةح:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

النواب  الداخلي ملجلس  النظام  104 من  املادة  ملقتضيات  طبقا 
بخصوص التحدث في موضوع عام وطارئ، يشرفني أن أتناول الكلمة 
باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني لألحرار حول الحريق الذي شب في 
مستودع اإلذاعة والتلفزة املغربية بالرباط صباح يوم الجمعة 15 أبريل 
الجاري، والذي التهم األشرطة التي تتعلق بمحتويات اإلذاعة والتلفزة 

والتليفزيون والحمد هلل الحريق لم يخلف أي إصابات بشرية.

بالشرائط  كبيرا  ضررا  ألحق  فالحريق  اإلعالم  وسائل  وحسب 
السمعية البصرية املخزنة في املستودع، مما تطرح معه أسئلة على 
رأسها خلفيات وأسباب هذا الحريق؟ ماذا عن طبيعة الخسائر التي 
ضربت هذا املستودع؟ وهل هناك تخزين لألرشيف بواسطة النظام 
الرقمي عن طريق الكمبيوتر؟ وهل تم تخزين هذا األرشيف أكثر من 
الزالزل  من  الشركات خوفا  أغلب  في  عامليا  يحدث  كما  واحد  مكان 
والحرائق والفيضانات؟ وفي األخير فإن هذا الحريق يطرح مسألة مدى 
الحريق  مثل هذا  للوقاية من  والتلفزة على تصور  اإلذاعة  دار  توفر 

بكيفية استباقية وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنصطفىخلا لفيخوز أخلالتصةلخلةمةطقخلةأسميخبةسمخ
لاحكونل:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

أتوجه بالشكر لكافة النواب الذين طرحوا هذا السؤال والذي ينم 
عن غيرة على الذاكرة الوطنية املحفوظة في الشركة الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة.

الحمد هلل لم تكن هناك خسائر في األرواح أو جرحى وأيضا الذاكرة 
السنة   2013 في  توضيح،  بنشر  قامت  مباشرة  الشركة  تضع،  لم 
الثانية من مجيء الحكومة إدارة الشركة أطلقت مشروع مهم لرقمنة 
الذاكرة واألرشيف، كاينة 100 ألف ساعة محفوظة، بدينا املشروع 
الرقمنة ديالها واإلدارة ديال الشركة عملت على توظيف أطر  ديال 
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متخصصة: مدرسة علوم اإلعالم وتقنيين أيضا، 6 ديال األطر زائد 8 
ديال األطر من مدرسة علوم اإلعالم اللي كيتشغلو اآلن في العملية ديال 

األرشفة والرقمنة ديال هاذ، الذاكرة هذا األمر األول؛

مصلحة  ديال  التقنيات  أحدث  وفق  مجهزة  املصلحة  هاذ  ثانيا: 
الرقمنة ألن خص في حالة إيال وقع حريق أجهزة اإلطفاء بالغاز باش 
ما يوقعش إتالف املواد وغير ذلك، ال�ضيء الثاني هو أنه هنالك عملية 
ما كتكونش عندنا  مادة  �ضي  بحيث فاش كتكون عندنا  االستنساخ 
نسخة منها واحدة كتكون تعدد النسخ، ولهذا الحريق الذي مس عدد 
من األشرطة الخام هديك األشرطة كاين نسخ ثانية منها، أرشيف ديال 

الذاكرة البرملانية كونوا مطمئنين راه كاين نسخ ثانية؛

ثالثا: مس جزء من األرشيف ديال برامج وثائقية واللي أيضا تمت 
الرقمنة ديال معظم ديالها باإلضافة إلى النسخ املتعددة بدى مشروع 

الرقمنة ديال عدد من األعمال الوثائقية والفنية.

القضية الثالثة وهي أساسية باإلضافة لهاذ موضوع ديال األرشيف، 
الرقمنة، مشروع انطلق في 2013 هاذي 4 سنوات كيتقدم وصلنا ل10 
أالف وثيقة تمت رقمنتها، نأمل أننا ننتهي في السنوات املقبلة وتولي 
عندنا الذاكرة تلفزيونية واإلذاعية الوطنية بأكملها مرقمنة وهذا �ضيء 

إنجاز مهم.

ال�ضيء الثالث وهو القضية ديال املقر، الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة حاليا كتشتغل في عشر بنايات ما�ضي فقط بناية واحدة اللي 
هي البناية التاريخية املعروفة عند املغاربة بدار البريهي بزنقة.. املهم أن 
الحكومة في 2012 طرحت مشروع التوصية في املجلس اإلداري من أجل 
بناء مقر، فاش تحملنا املسؤولية كان املشروع ديال بناء مقر مطروح 
والكلفة قدرت ب450 مليون درهم، عندما بدأ اإلعداد عندما صدرت 
دفاتر التحمالت وتمت املصادقة عليها في أكتوبر صدرت في الجريدة 
عقد  إلعداد  توجيهية  مذكرة  اعتماد  تم   ،2012 أكتوبر  في  الرسمية 
البرنامج في شهر يناير 2013 بطلب من الوزارة وبإعداد جماعي، في هاذ 
املذكرة أحد العناصر القضية ديال املقر، يناير 2014 بعد سنة يأتينا 
املشروع األول لعقد البرنامج وتقدمنا به أمام لجنة عقد البرنامج مع 

وزارة االقتصاد واملالية املناقشة أفضت إلى ضرورة صياغة مشروع 
ثاني، املشروع الثاني من طرف الشركة تسلمناه في نونبر 2015.

الشهر املا�ضي بعد الدراسة ديالو من قبل املصالح ديال الوزارة 
حلناه على وزارة االقتصاد واملالية من أجل أننا نبداو باالشتغال حتى 
نستطيع توقيعه، بالعكس احنا على مستوى الوزارة كنشتغلو من أجل 
اإلسراع به، وكانت عندنا خطوة في 2014 شتنبر 2014، ديال اإلسراع 
بتوقيع عقد البرنامج الجزئي الخاص بثالثة قنوات، قناة العيون وقناة 
تمازيغت والقناة السادسة، واملالحظة اللي كانت عند الشركة وكانت 
وجيهة قالت ما يمكنش نديرو عقود برنامج جزئية ألنه كاين عناصر 
مشتركة ما بين املجموع، وجهة نظر هي سليمة ولهذا تبنينا الرأي ديالنا.

احنا  اللي  التفاصيل  بعض  باقية  جاهز،  شبه  املشروع  اآلن 
كندرسوها، املشروع ديال املقر لجنة االستراتيجية اجتمعت في فبراير 
والخالصة -في فبراير أو مارس- الخالصة اللي وصلت إليها هو أن الشركة 
في املجلس اإلداري غادي تقدم مشروع املقر هاذ 450 مليون درهم شنو 
كتعني؟ من الناحية التفصيلية ألن الهدف ديالنا هو نمولوه بقرض ألجل 
في انتظار أن بعض البنيات العقارية ديال الشركة يوقع التثمين ديالها، 
ولكن املشروع اآلن احنا طرحناه، غاتقول ليا بأنه فعال كاين التباطؤ 
كيما طرحو بعض اإلخوان نقول لك فعال كنتحملو جزء من املسؤولية 
فيه، ال نتنكر أو نتهرب من املسؤولية ولكن بعض األمور تتحتاج لإلعداد 
وكتحتاج لإلتقان، في نفس الوقت امليزانية ديال املخصصة من قبل 
الحكومة للشركة تم تعزيزها فاش تحملت املسؤولية الدعم في امليزانية 
السنوية العادية كانت 800 مليون درهم، دابا اآلن مليار و100 مليون 
درهم زائد 120 مليون درهم من شحال هاذي كانت 200 مليون درهم 
من الصندوق، 120 مليون درهم زائد الدعم اللي كيجي مباشرة من 

صندوق النهوض باملشهد السمعي البصري، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد الوزير، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 
األسئلة املدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، رفعتخلاجلسل.
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نحضأخلاجلسلخلةتةسعلخبعدخلةثالثمةئل

لةتةر خ: الثالثاء 12 رجب 1437 ) 20 أبريل 2016(.

لةأئةسل: السيدة رشيدة بنمسعود، النائب الخامس لرئيس مجلس 
النواب.

لةتوقيت: خمس ساعات وإثنى عشر دقيقة، ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا.

 دولخلألعمةل: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 02.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعملية االستفتاء واستعمال 
وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية 

واالستفتائية؛

مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة  .•
والطفولة؛

مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء؛ .•

مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على ملحق االتفاق  .•
لبلجيكا  الفرنسية  الطائفة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين 
للمؤسسات  القانونية  الوضعية  حول  والوني-بروكسيل،  فيدرالية 
والوني- لفيدرالية  التعليمي  البرنامج  تطبق  التي  البلجيكية  املدرسية 

بروكسيل باملغرب املوقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   82.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015، بين حكومة اململكة املغربية ومجلس 
وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي  .•
بين   )2015 نونبر   30(  1437 18 من صفر  في  بالرباط  املبرم  األلفية 
حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية عبر هيئة 

تحدي األلفية وملحقاته؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   72.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املغربية  اململكة  حكومة  بين   ،2015 أبريل   14 في  بالرباط  املوقعة 
وملنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة 

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بروما في 8 ماي 2015، بين حكومة اململكة املغربية والصندوق الدولي 

طري؛
ُ
للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب ق

النظام  على  بموجبه  يوافق   92.15 رقم  قانون  مشروع  .•
األسا�ضي ملحكمة العدل اإلسالمية الدولية املعتمد من طرف مؤتمر 
القمة اإلسالمي الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من 

جمادى األولى 1407 )26 و29 يناير 1987( .

لةسيدةخرشيدةخبممسعود،خرئيسلخلاجلسل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيم،خ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 02.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعملية االستفتاء واستعمال 
وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية 

واالستفتائية؛

مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة  .•
والطفولة؛

مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء؛ .•

مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على ملحق االتفاق  .•
لبلجيكا  الفرنسية  الطائفة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين 
للمؤسسات  القانونية  الوضعية  حول  والوني-بروكسيل،  فيدرالية 
والوني- لفيدرالية  التعليمي  البرنامج  تطبق  التي  البلجيكية  املدرسية 

بروكسيل باملغرب املوقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   82.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املوقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015، بين حكومة اململكة املغربية ومجلس 
وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي  .•
بين   )2015 نونبر   30(  1437 18 من صفر  في  بالرباط  املبرم  األلفية 
حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية عبر هيئة 

تحدي األلفية وملحقاته؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   72.15 رقم  قانون  مشروع  .•
املغربية  اململكة  حكومة  بين   ،2015 أبريل   14 في  بالرباط  املوقعة 
وملنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة 

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .•
بروما في 8 ماي 2015، بين حكومة اململكة املغربية والصندوق الدولي 

طري؛
ُ
للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب ق

النظام  على  بموجبه  يوافق   92.15 رقم  قانون  مشروع  .•
األسا�ضي ملحكمة العدل اإلسالمية الدولية املعتمد من طرف مؤتمر 
القمة اإلسالمي الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من 
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إذن على بركة هللا، نبدأ باملشروع األول الكلمة للسيد الوزير املحترم 
لتقديم مشروع القانون.

لةسيدخنحمدخحصةد،خوز أخلةدلخليل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدخلةأئيس،

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر، مشروع قانون رقم 02.16 
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة 
البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات 
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية، والذي يندرج في إطار 

االستعداد لتنظيم االنتخابات العامة املقبلة ملجلس النواب.

في  أود  املذكور،  القانون  أهم مضامين مشروع  وقبل استعراض 
البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة النواب أعضاء 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، الذين 
برهنوا خالل االجتماعات التي عقدتها اللجنة بتدخالتهم ومالحظاتهم 
البناءة، أن الجميع يطمح بإرادة قوية إلى إرساء املزيد من الضمانات 
لترسيخ نزاهة وشفافية املسلسل االنتخابي وتوفير الشروط املالئمة 

لتوسيع املشاركة في الحياة السياسية الوطنية.

كما ال يفوتني بهذه املناسبة، أن أنوه بروح التوافق التي سادت 
أشغال اللجنة املذكورة، وبالنتائج اإليجابية التي تم التوصل إليها مما 
يروم  الذي  املشروع  إجماع حول مقتضيات هذا  مكن من حصول 
باألساس توسيع مجال املشاركة في االنتخابات القادمة من خالل فسح 
املجال أمام املواطنين واملواطنات، خاصة منهم الشباب غير املقيدين 
في اللوائح املحصورة في 31 مارس 2016 من تسجيل أنفسهم في هذه 
اللوائح مع إتاحة الفرصة أمام اللجن اإلدارية برئاسة السادة القضاة 
الشطب  عمليات  إجراء  طريق  عن  الناخبة  الهيئة  تحيين  أجل  من 

القانونية وإدخال اإلصالحات الالزمة.

إن الغاية من املقتضيات الجديدة التي جاء بها املشروع، تتمثل من 
الناحية العملية في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم 
املواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد إلجراء االقتراع، سواء 
فيما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل 
القيد، أو فيما يتعلق باجتماعات اللجن اإلدارية لدراسة هذه الطلبات 
وعرض نتائج مداوالت اللجن اإلدارية على أنظار العموم وتبليغ قرارات 
الرفض أو الشطب إلى أصحابها واملنازعة في هذه القرارات وبث املحاكم 
في الطعون املقدمة لديها، وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين 

التي ستسلم ملكاتب التصويت.

املعروض  القانون  مشروع  في  املقترحة  التدابير  أن  اإلشارة  وأود 
العامة  االنتخابات  من  املستخلصة  العبر  في  أساسها  تجد  عليكم 
الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، 
ذلك أن املقاربة املعتمدة تهدف إلى ضبط كيفية حصر الهيئة الناخبة 
الجدد  املسجلين  تمكين  مع  بارتباط  االقتراع  في  للمشاركة  املدعوة 
الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل األجل 
القانوني، وكذا توفير األساس القانوني بالنسبة لألشخاص التي رفضت 
طلبات قيدهم بقصد تمكينهم من املنازعة في قرارات اللجان اإلدارية 

عند االقتضاء.

وفي هذا الصدد يقترح مشروع القانون الجديد تحديد انتهاء فترة 
تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة على اللجان اإلدارية، 
إما مباشرة أو عن طريق املوقع اإللكتروني من داخل الوطن أو من 
الخارج في اليوم 60 السابق لتاريخ االقتراع، ويحدد مشروع القانون 
أجل سبعة أيام الجتماعات اللجن اإلدارية لدراسة الطلبات املعروضة 
عليها وتصحيح األخطاء املادية مع تحديد أجل 3 أيام لتبليغ قرارات 
الرفض أو الشطب للمعنيين بها، كما يخصص مدة سبعة أيام بما في 
ذلك يومي السبت واألحد إليداع جدول التعديل قصد إطالع العموم 
على أشغال اللجنة وهي الفترة املخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجن 
اإلدارية، وتبث املحاكم في الطعون املقدمة لديها داخل أجل خمسة 
أيام مع تبليغ حكمها فورا إلى لجنة إدارية وإلى األطراف األخرى املعنية. 
وسيتم حصر اللوائح االنتخابية بصفة نهائية في اليوم األربعين السابق 
لتاريخ االقتراع، وكل شخص قضت املحكمة بقبول طلب طعنه يجب 
على السلطة اإلدارية املحلية أن تقوم بإدراج اسمه فورا في الالئحة 

االنتخابية.

املعطيات  استعمال  من  السياسية  األحزاب  تمكين  أجل  ومن 
الناخبات  مع  السيا�ضي  تواصلها  عملية  في  الناخبة  بالهيئة  املتعلقة 
على  القانون  ينص مشروع  االنتخابية،  الحمالت  إطار  في  والناخبين 
حق األحزاب في الحصول على مستخرج من اللوائح االنتخابية يكون 
مبوبا حسب مكاتب التصويت املحدثة بالجماعة واملقاطعة وذلك وفق 

مسطرة حددها املشروع بدقة.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

انطالقا من التعديالت املقترحة في مشروع القانون املعروض على 
أعضاء  انتخاب  لتاريخ  االعتبار  بعين  وأخذا  املوقر،  مجلسكم  أنظار 
مجلس النواب املحدد في يوم 7 أكتوبر 2016، فإن عملية تقديم طلبات 
القيد وطلبات نقل القيد ستنتهي يوم 8 غشت 2016 على أن يتم حصر 

اللوائح االنتخابية في يوم 28 غشت 2016.

وفي هذا اإلطار، أود أن أؤكد للسيدات والسادة النواب املحترمين 
ومن خاللهم لكافة الفاعلين املعنيين، أن إخراج هذا القانون إلى حيز 
الهيئات  أمام  الرؤية  توضيح  على  أجل، سيساعد  أقرب  في  الوجود 
في  املشاركة  في  الراغبين  واملواطنين  املواطنات  وكذا  السياسية 
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االنتخابات املقبلة. ومما ال شك فيه، أن انخراط جميع الفاعلين في 
املرحلة التمهيدية لالقتراع كل من موقعه سيساهم في إنجاح عملية 
إعداد الهيئة الناخبة املدعوة للمشاركة في االستحقاق االنتخابي املقبل 
باعتباره يشكل لبنة أخرى تضاف إلى الصرح الديمقراطي لبالدنا، تحت 
القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير املحترم، الكلمة للسيد مقرر لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة لتقديم تقرير اللجنة في 

هذا املوضوع، وزع؟

لةدلخليلخ اجملخ نقأرخ لقدلدرةخ ا ليفيخ لةسيدخ لةمةئ4خ
ولاجمةعةتخلةترلبيلخولةسكنىخوسيةسلخلملديمل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون،

لةسيدةخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني أن أقدم ملجلسنا املوقر تقرير لجنة الداخلية والجماعات 
قانون  ملشروع  دراستها  بمناسبة  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية 
رقم 02.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح 
االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية 

السمعي البصري العمومي خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.

في البداية، ال تفوتني الفرصة أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد وزير 
الداخلية والسيد الوزير املنتدب في الداخلية وكذا السادة والة وعمال 
وأطر وزارة الداخلية على مواكبة أشغال هذه اللجنة. في هذا السياق، 
عقدت اللجنة أربع اجتماعات برئاسة السيد عمر السنتي�ضي، رئيس 
اللجنة حيث استمعت خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 28 مارس 2016 
إلى العرض الذي تقدم به السيد الوزير حول مضامين وأهداف هذا 
العامة  االنتخابات  لتنظيم  االستعداد  إطار  في  يأتي  الذي  املشروع، 
املقبلة ملجلس النواب. حيث أكد أن الغاية من هذه املقتضيات الجديدة 
الواردة في املشروع تكمن في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين 
هذا  إلجراء  ستعتمد  التي  اللوائح  مجال حصر  في  املواطنين  وعموم 
االقتراع. وال داعي لسرد كل مضامين تدخل السيد الوزير، ألنه سردها 

قبل قليل على أنظار مجلسنا املوقر.

وخالل اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 6 أبريل 2016، الذي خصص 
والسادة  السيدات  مداخلة  تركزت  والتفصيلية  العامة  للمناقشة 
النواب حول: املراجعة الشاملة والعميقة للوائح االنتخابية باعتماد 
قاعدة املعطيات القائمة على أساس بطاقة التعريف الوطنية في عملية 
مطابقة  نسخ  في شكل  االنتخابية  اللوائح  على  الحصول  التسجيل؛ 

لألصل؛ الالئحة االنتخابية املسلمة لرؤساء مكاتب التصويت؛ مراجعة 
املدة الزمنية املخصصة لحصر اللوائح االنتخابية حيث طالبت فرق 
األغلبية بتمديدها من 46 يوم إلى 60 يوما واقترحت املعارضة أجل 55 
يوما؛ إثارة اإلشكاالت املتعلقة بالضبط املعلوماتي واملعالجة املعلوماتية 
املتعلقة  التشطيبات  عن  التساؤل  اإلشعار؛  عملية  يخص  فيما 
بالوفيات وعن استثنائها من عملية التبليغ؛ املطالبة بضرورة نشر نتائج 

االستحقاقات االنتخابية بالجريدة الرسمية.

وجدير بالذكر أن فرق ومجموعة األغلبية وفرق املعارضة تقدمت 
وافقت  حيث  مجملها،  حول  التوافق  تم  التعديالت  من  بمجموعة 
الحكومة على غالبيتها خالل اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 18 أبريل 
وصوتت اللجنة باإلجماع على مشروع القانون برمته كما عدلته اللجنة 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا أفتح باب املناقشة، املتدخل األول من فريق العدالة والتنمية 
السيد النائب املحترم عبد املجيــد جوبيـج، ليتفضـل.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلملجيدخ وبيج:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلنخلةوز ألن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنونخولملحترنةت،

يعتبر دور اللوائح االنتخابية العامة أساسيا في نجاح أي استحقاقات 
ألنها تعتبر األساس والعمود الفقري في العملية االنتخابية، فإذا كانت 
تأهيل  تروم  محضة  تقنية  عملية  االنتخابية  اللوائح  تحيين  عملية 
اللوائح كي تكون خالية من أية عيوب أو مؤاخذات، فإنه باإلضافة إلى 
ذلك يكت�ضي طابعا أساسيا، ألن لوائح نظيفة مقدمة محورية لتنظيم 
انتخابات نزيهة، فاإلقبال على التسجيل مسؤولية وطنية ألنها تمكن 
املواطن املؤهل في أن يكون شريكا ورقيبا ومندمجا في صميم العملية 

االنتخابية التي هي أساس الخيار الديمقراطي.

خلفيات  ذات  عملية  ليس  االنتخابية  اللوائح  في  التسجيل  إن 
عددية، ولكنه في جوهره ممارسة طبيعية باعتباره حقا قانونيا وسياسيا 
مشروعا، يبلور أعلى درجات ممارسة السيادة بواسطة االقتراع وهو 
بهذا املعنى سابق ألي نقاش أو جدل، وألنها سابقة، فإنها تأتي في املقدمة 

التي يقام عليها ومن خاللها الصرح الديمقراطي الشامخ.

االقتراع  تاريخ  عن  الحكومة  إعالن  عاليا  نثمن  البداية،  في  إننا 
التشريعي املقبل بأكثر من ثمانية أشهر قبل موعد االستحقاق، ومما 
ال شك فيه أن الغاية من هذا اإلعالن في فترة مبكرة تتمثل باألساس 
في توضيح الرؤيا لدى الفاعلين السياسيين وكذلك لدى كافة مكونات 
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الحياة  مسار  في  املحطة  لهذه  الجيد  االستعداد  أجل  من  املجتمع 
التمثيلية الوطنية، مما يبرهن على أن بلدنا دخل مسارا ديمقراطيا 
الديمقراطي والتعددية  ال رجعة فيه، يعتمد في األساس على الخيار 

السياسية.

كما نثمن عاليا ونشيد باملشاورات التي قام بها رئيس الحكومة مع 
أمناء األحزاب السياسية استعدادا النتخابات 7 أكتوبر 2016.

كما نثمن املقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع 02.16 من أجل 
ضبط عملية مراجعة اللوائح االنتخابية وإتاحة الفرصة ألكبر عدد من 
املواطنين قصد القيد ونقل القيد في اللوائح االنتخابية وتوفير األساس 
القانوني بالنسبة لألشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم أو التشطيب 
عند  اإلدارية  اللجن  قرارات  في  املنازعات  من  تمكينهم  بقصد  عليهم 

االقتضاء.

كما نثمن كذلك اعتماد أربعين يوما قبل موعد االستحقاق لحصر 
اللوائح االنتخابية، وذلك لتمكين املسجلين الجدد الراغبين في الترشح 

من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل اآلجال القانونية.

إننا في فرق األغلبية إذ نثمن هذه اإلجراءات الرامية إلى تحسين 
شروط مشاركة املواطنين في االنتخابات املقبلة تصويتا وترشيحا، إال 
أننا ما زلنا نعتقد أن التسجيل التلقائي في اللوائح االنتخابية العامة 
اعتمادا على سجالت البطاقة الوطنية هو الكفيل بتوفير لوائح انتخابية 
صادقة وتوسيع قاعدة الهيئة الناخبة. كما نؤكد أن اإلكراهات التي 
ساقتها وزارة الداخلية في عدم االعتماد على سجالت البطاقة الوطنية 

ينبغي تجاوزها مستقبال.

األحزاب  حصول  بضرورة  األغلبية  فرق  في  كذلك  نؤكد  كما 
السياسية على لوائح انتخابية حقيقية تتضمن جميع معطيات الهيئة 
الناخبة، وإذا كنا نتفهم تحفظ السيد وزير الداخلية تضمن لوائح 
انتخابية ألرقام البطائق الوطنية باعتبارها معطيات شخصية، إال أننا 
ال نفهم كيف تمكن بعض األحزاب من لوائح انتخابية مطابقة للوائح 

التي تملكها اإلدارة في حين يحرم آخرون منها.

كما نطالب الحكومة بإعادة النظر مستقبال في البند الثامن من 
املادة 30 من القانون 57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعملية 
العمومية  والبصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء 
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية، والذي يمنح السلطة اإلدارية 
املحلية إمكانية القيام بتشطيبات خارج اآلجال املخصصة الجتماعات 
اللجنة اإلدارية، فرغم أن هذه التشطيبات سيتم البت فيها من طرف 
اللجنة اإلدارية قبل الحصر النهائي كما جاءت بذلك املادة 30 مكرر، إال 
أننا نعتقد أن انفراد السلطة املحلية بالتقييد والتشطيب أي الزيادة 
والنقصان يتيح للبعض الحكم في هذه العملية لعدم توفر الوسائل 

واإلمكانات للتحقق من املعطيات وشكرا السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، انتهى الوقت. الكلمة للسيد النائب 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  الكيحل  القادر  عبد  السيد  املحترم 
والتعادلية.

لةمةئ4خلةسيدخعبدخلةقةدرخلةكيح2:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلينخوعلىخآةهخوصحبهخر معين.

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
في مناقشة مشروع القانون رقم 02.16 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح  املتعلق   57.11 رقم 
واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحملة 
االنتخابية واالستفتائية. هذا املشروع الذي اقتصر على تعديل املادة 
30 من القانون رقم 57.11 من أجل وضع تدابير دائمة ملواكبة عملية 
االستحقاقات  في  للمشاركة  املدعوة  الوطنية  الناخبة  الهيئة  إعداد 
االنتخابية وتحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل 
القيد والفترة املخصصة لدراسة تلك الطلبات وعرض نتائج مداوالت 
اللجن اإلدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب 

وبث املحاكم في الطعون وغيرها من املقتضيات ذات الطابع التقني.

كنا نأمل قبل أن نخوض في مناقشة هذا املشروع أن ننتقل إلى 
أن  االنتخابية على أساس  اللوائح  فيها عن  نتحدث  مرحلة أخرى ال 
يكون التسجيل تلقائيا انطالقا من قاعدة املعطيات املرتبطة بالبطاقة 
التي  اإلشكاالت  كل  باعتبار  وأساسيا  ملحا  مطلبا  سيظل  الوطنية، 
نعيشها في كل استحقاق والدليل هو أننا بعد أربعة أو خمسة أشهر 
من االنتخابات الجماعية نحن اليوم نبحث عن آليات لتجويد القانون 
ليس  املنطلق  أن  باعتبار  االنتخابية،  اللوائح  في  بالتسجيل  املتعلق 
طبيعيا وليس صحيحا هو أنه إذا كان التسجيل أوتوماتيكي فكنا سنقفز 

على العديد من اإلشكاالت التقنية.

كذلك كنا نأمل على أن اإلشكاالت التقنية والتكنولوجيا الحديثة أن 
تعفينا من العديد من املشاكل، لكن مع األسف ما عشناه في االنتخابات 
الجماعية يوحي بأنه ال بد من أن تكون مجموعة من التحسينات، لهذا 
انخرطنا ونحن مبدئيا إذا كنا ال نقبل بانتخابات على أساس التسجيل 
في اللوائح االنتخابية ولكن انخرطنا من أجل أن يتم تجويد هذا النص 
في املجال الذي يجعلنا نتجاوز كل العقبات واإلشكاالت التي عشناها 

قريبا في االنتخابات الجماعية.

وال بد من إشارة أساسية، إذا كان القانون يمكنه أن يحل مجموعة 
القيد  وحصر  االنتخابية  باللوائح  التوصل  آجال  اإلشكاالت؛  من 
هذه  تنزيل  إليه  املوكول  البشري  العنصر  فإن  االنتخابية  اللوائح  في 
املقتضيات والتعاطي مع املعطيات اإللكترونية فيجب أن تكون لديه 
اإلرادة والرغبة في أن يتجاوب مع مضمون هذه القواعد القانونية حتى 

ال نعيد هذا النقاش بعد انتخابات 7 أكتوبر.
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ومع ذلك، فقد تعامل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بإيجاب 
مع هذا املشروع من أجل إغنائه من خالل التعديالت التي تقدمنا بها 
وكذلك من خالل مقترح القانون الذي تقدمنا به استجابة للمطلب 
الحكومي باعتبار أن املواد التي تقدمنا بها في التعديالت ال تدخل في 
ضمن املشروع القانون. وعلى هذا األساس فهذا التجاوب الذي كان من 
طرف الحكومة جعلنا أننا نصوت مع هذه التعديالت التي كانت محل 

توافق باإليجاب.

وال بد في الختام أن أقول سنبقى دائما نطالب بلجنة وطنية مستقلة 
لإلشراف على االنتخابات باعتبار أنه هذا موضوع كذلك سيمكننا من 
أن تكون هذه العملية أتوماتيكية وانشغاالت هذه اللجنة هو انشغاالت 
العمليات االنتخابية بعيدا عن اإلشكاالت األمنية والقضايا املجتمعية 
الكبرى  القضايا  من  ولها  اإلشكاالت  من  لها  الداخلية  وزارة  باعتبار 
التي تتحمل فيها املسؤولية وساهرة على استقرار أمننا وأمن وطننا، 
فانتخابات هاذ العبء بغينا نحيدوه لهاذ الوزارة ونعفيو السادة الوزراء 
من هاذ اإلشكاالت االنتخابية، وهذا هو نهار غاتكون عندنا لجنة وطنية 
مستقلة واحد العدد من القضايا ما غاتبقاش مطروحة بهاذ الشكل 

وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للسيد النائب املحترم، السيد محمد اشرورو عن 
فريق األصالة واملعاصرة.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلشأورو:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

في البداية بغيتك باش تعاودي تصلحي اإلسم ديالي كما هو مكتوب 
في..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أعرفه جيدا ولكن املكتوب غلطني.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلشأورو:

..اشرورو تتعرفني غير في وجهي، على كل..

لةسيدلتخلةوز ألتخلملحترنةت،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

نحن اليوم في إطار مناقشة مشروع قانون يتمم ويغير مشروع قانون 
57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية، بطبيعة الحال هاذ املشروع قانون 
جاء بعدة إيجابيات، واحنا كفريق في املعارضة كنرحبو بهاذ اإليجابيات 
الفريق االشتراكي  التعديالت بمعية  هاذو وأيضا جينا بمجموعة من 
املحترم. تم قبول مجموعة منها في إطار توافقي داخل اللجنة، ولكن أيضا 

تم رفض بعض أو تعديل واحد اللي كنعتابروه أسا�ضي وجوهري وهو 
مسألة التبليغ في إطار التشطيبات املتعلقة بالوفيات، احنا كنعتابرو 
بأنه مسألة التبليغ ولو لورثة الهالك الزم ما تكون، عالش؟ باش كنحيدو 
أي لبس ألنه هناك من يقول بأنه ناس متوفون ويصوتون وتبليغ ورثة 
الهالك كنعتابروه أمر جوهري. ولكن مع ذلك كنا إيجابيين في التصويت 
على مشروع القانون، وبغينا أن السيد الوزير والسيد الوزير املنتدب 
النقطة وياخذوها بعين االعتبار في املستقبل ألنه  باش يسجلوا هاذ 
بالنسبة لنا االنتخابات قبل كل �ضيء أخالق وشفافية ووضوح إلخ... 
وتنعرفو أيضا بأنه االنتخابات األخيرة ديال شتنبر عرفات عدة مشاكل، 
كاينين الناس اللي ما استاطعوش باش يصوتوا نظرا ألنه ما توصلوش 
من  مجموعة  وكاينة  املكاتب  ديال  األرقام  ديال  ديالهم  بالتبليغات 

املواطنين اللي ما صوتوش، وهذا كنعتبروه أيضا أسا�ضي.

نقطة أخرى، وكنا في إطار مناقشة مشروع قانون سابق، كنا طالبنا 
باش يتم اعتماد قاعدة املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة لألمن 
الوطني، وبطبيعة الحال الحكومة قالت بأنه هاذ القضية فيها صعوبات 
واحنا تنقولو بأنه حاليا التقنيات واإلعالميات تمكن من الحصول على 
لوائح انتخابية انطالقا من قاعدة املعطيات املتعلقة بالبطاقة الوطنية.

األحزاب  بحصول  يتعلق  مطلب  أيضا  هناك  كان  األخير،  في 
كنا  ولكن  اللوائح،  من  مخرجات  على  ديالها  املمثلين  أو  السياسية 
تنطالبو باش تكون فيها البطاقة الوطنية أيضا هنا السيد الوزير، برر 
اللوائح  في  تكون  ما خاصهاش  أنه هاذي مسائل معطيات شخصية 
واحنا تنعتابرو بأنه بعض املرات تيكونو عدة أسماء لنفس األشخاص 
كتلقى اشرورو محمد راه كثار العائلة راه فيها بزاف، إذن بعض املرات ما 
كتعرفش شكون هو فيهم ألن كاين هاذ املشكل هذا مطروح.. وراه املوت 
راه مكتوبة علينا كاملين. إذن احنا تنقولو بأنه رقم البطاقة الوطنية 
وتاريخ االزدياد عندهم أهمية. ولكن على كل، نحن صوتنا باإليجاب على 
مشروع القانون حتى ال يقال أن فرق املعارضة تشوش وتعرقل عمل 

الحكومة وشكرا لكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا نمر إلى عملية التصويت:

املادة األولى، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
املوافقون: اإلجماع؛

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت: اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 02.16 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات 
العمومية  البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء 
لكم شكرا  باإلجماع. شكرا  واالستفتائية  االنتخابية  الحمالت  خالل 

للسيدين الوزيرين املحترمين.

ننتقل إلى املشروع الثاني، الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة لتقديم 
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حيت  الثاني  املشروع  الكلمة  مشكورة،  فلتتفضلي  القانون  مشروع 
ذكرتهم في البداية مشروع األسرة يتعلق باملجلس.. مشروع قانون رقم 

78.14 يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةويخ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

سيديخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

نقتسم  ونحن  سعادتي  بالغ  عن  لكم  أعرب  أن  يسعدني  بداية 
البناء  في مسار  الديمقراطية  املمارسات  أهم  إحدى  اليوم مخرجات 
الديمقراطي لبالدنا، ممارسة كرسها دستور 2011 وانخرطت في إرسائها 
قوامه  ومكثف  واسع  تفاعل  في  املغربي  للمجتمع  الحية  القوى  كل 

املشاركة الفعلية والفعالة للجميع في بناء دولة املؤسسات.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

إن مقاربتنا للوصول إلى هذه اللحظة من املصادقة على مشروع 
قانون متعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة مقاربة تشاركية 
كانت لها كلفة زمنية ثقيلة، بدأت منذ سنة 2012 وانتهت بمصادقة 
املجلس الحكومي املنعقد يوم 23 شتنبر 2015، ليحال على مجلسكم 
املوقر يوم 23 أكتوبر 2015. ومنذ هذا التاريخ، ونحن نعيش دينامية 
ولقاءات  دراسية  البرملانية أليام  الفرق  بتنظيم مختلف  النقاش  من 
خاصة باملوضوع، ناهيك عن النقاش الجاد واملثمر الذي شهدته لجنة 
القطاعات االجتماعية بمجلسكم املوقر، والذي شكل فرصة للعمل 
املشترك البناء للتنزيل السليم ملقتضيات الدستور، وهو ما ترجمته 
األجواء التي طبعت هذه املناقشة والتي رجحت في إطارها املصالح العليا 
للوطن والرغبة الصادقة في تمكين بلدنا من مؤسسات قوية تجسد 
بالفعل الدينامية الحقوقية التي يشهدها املغرب والطفرة النوعية التي 

عرفها مجال حقوق اإلنسان.

وال يخفى على أحد أهمية وجود هذا النوع من املؤسسات ودورها 
الحيوي في تأطير الجهود وتوحيد الرؤى من خالل خلق فضاءات أكثر 
مجتمعية  قضايا  حول  النقاش  وإثراء  الرصين  للحوار  وسعة  رحابة 
يقت�ضي طرحها ضمان مشاركة جميع األطراف املعنية دونما أي تمييز 

أو إقصاء.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

لقد أولى املشرع املغربي عناية خاصة لألسرة العتبار دورها الرئي�ضي 
من  العديد  جسدتها  عناية  وتطورها،  املجتمعات  بناء  في  والحيوي 
املشاريع واملبادرات كان من أبرزها اعتماد مدونة األسرة سنة 2004، 
وهي هذه املدونة تؤسس فضال عن حمولتها القانونية النوعية ملشروع 
مجتمعي يجعل من األسرة املغربية القائمة على املسؤولية املشتركة 
دمقرطة  في  مجتمعية  لبنة  لألطفال،  السليمة  والتنشئة  واملساواة 

املجتمع ككل وهو التوجه الذي كرسه املشرع الدستوري، حيث اعتبر 
في الفصل 32 أن األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية 
الحماية  الدولة على ضمان  تعمل  أن  أكد  للمجتمع، كما  األساسية 
بما  القانون  بمقت�ضى  لألسرة  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية 
يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها، وأن الدولة تسعى لتوفير 
الحماية القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية 
متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية وأن التعليم األسا�ضي حق 

للطفل وواجب على األسرة والدولة.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

كما ال يخفى، يندرج مشروع هذا القانون في إطار وفاء الحكومة 
بالتزاماتها املسطرة في املخطط التشريعي والذي جعل من تنزيل الدستور 
إحدى أولولياته القصوى. وهكذا، وتفعيال ملقتضيات الفصل 171 من 
الدستور، أعدت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 
مشروع هذا القانون في تعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين، 
املعنيين  الفاعلين  مختلف  انخراط  أمنت  تشاركية  مقاربة  منتهجة 
بقضايا األسرة والطفولة عامة وبتأطير أكاديمي عملت من خالله لجنة 
علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف األفكار والتصورات 
الواردة عليها في املوضوع، خصوصا من لدن املؤسسات الدستورية 
املعنية وجمعيات املجتمع املدني التي ظلت تواكب املشروع بحماس 

وبنفس طويل.

وتنظيم  تأليف وصالحيات  إلى تحديد  يهدف  الذي  املشروع  وهو 
قصد  وذلك  والطفولة،  لألسرة  االستشاري  املجلس  تسيير  وقواعد 
تمكينه من القيام باملهام التي أحدث من أجلها واملتمثلة أساسا في تأمين 
تتبع ومتابعة األسرة والطفولة وإبداء آراء حول املخططات الوطنية 
السياسة  حول  العمومي  النقاش  وتنشيط  امليادين،  بهذه  املتعلقة 
العمومية في مجال األسرة والطفولة وضمان تتبع إنجاز البرامج الوطنية 
املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات املختصة، دون 
أن أطيل عليكم بسرد املقتضيات املتعلقة بهذا القانون، فالقانون أو 

مشروع القانون بين أيديكم.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

إننا نؤمن بأن النهوض بواقع األسرة املغربية يقت�ضي تضافر جهود 
كل املتدخلين لتكريس وتعزيز عالقات الترابط بين أفرادها وأجيالها، 
وتطوير القوانين والتشريعات والسياسات التي من شأنها دعم وحماية 
كيانها وتمتعها بحقوقها واالضطالع بدورها في التنمية بأبعادها املختلفة 
مع استحضار كل التحوالت والتحديات التي تواجه األسرة املغربية حين 
إعداد هذه السياسات والبرامج ومشاريع القوانين والحرص على جعلها 

منسجمة مع التزامات بلدنا الدولية وهويتنا الوطنية.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

أشكر في نهاية هذه الكلمة مختلف الفرق البرملانية بمجلس النواب 
من أغلبية ومعارضة على روح املسؤولية واملواطنة الصادقة التي أبانوا 
عنها خالل مناقشة هذا املشروع، آملة أن يشكل هذا النص آلية فعالة 
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من بين باقي اآلليات والهيئات الدستورية األخرى إلرساء دعائم مجتمع 
متماسك ومتضامن، يتمتع فيه الجميع جماعات وأفراد باألمن والحرية 
ومقومات  االجتماعية  والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والكرامة 
العيش الكريم، تكريسا للحقوق ملزيد من الديمقراطية في بلدنا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

القطاعات  لجنة  مقرر  للسيد  الكلمة  الوزيرة،  للسيدة  شكرا 
االجتماعية لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع، وزع التقرير. إذن 
أفتح مقررة أنا عندي ملف إداري غادي نصلح في امللف مقررة وليس 
مقرر معقولة، إذن أفتح باب املناقشة الكلمة األولى لفريق العدالة 
والتنمية للسيد النائب املحترم السيدة إلهام والي السيدة.. ما �ضي أنا 
أنا لدي ملف إداري وإلهام فعال في الشرق تطلق على الذكر واألنثى.. ما 
عنديش السيدة أنا لست مسؤولة أنا عندي ملف إداري، شكرا أعتذر.. 

الكلمة للسيدة املحترمة النائبة املحترمة السيدة إلهام والي.

لةمةئبلخلةسيدةخإةهةمخوللي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيمخولةصالةخولةسالمخعلىخنوالنةخرسولخ
هللاخوعلىخآةهخوصحبهخوننخولاله.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أةخلملحترنل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخولةمةئبةتخلملحترنون،

يشرفني اليوم باسم فرق األغلبية أن أتناول الكلمة حول مشروع 
والطفولة  لألسرة  االستشاري  باملجلس  املتعلق   78.14 رقم  قانون 
القانون  الدستور، حيث جاء هذا  32 من  الفصل  املحدث بموجب 
تطبيقا  وقواعد سيره،  وتنظيمه  تأليفه  وكيفيات  لتحديد صالحياته 
ألحكام الفصل 171 من الدستور. من حيث السياق الذي جاء فيه هذا 
املشروع جاء وفاء اللتزامات وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 
للمخطط  وتنفيذا  الدستور  مضامين  بتنزيل  املتعلقة  االجتماعية 
التشريعي للحكومة، وكذا انخراط املغرب في دينامية دولية للنهوض 
بحقوق اإلنسان عامة والحقوق الفئوية الخاصة من خالل مصادقته 
على عدة اتفاقيات دولية تهم حقوق الطفولة واملرأة واألشخاص في 

وضعية إعاقة.

كما حظي إعداد مشروع هذا القانون، حسب ما أخبرتنا به السيدة 
موسعة  تشاركية  بمقاربة  االجتماعية  القطاعات  لجنة  في  الوزيرة، 
على  واإلطالع  الوطنية  املعطيات  بتجميع  األولى  املرحلة  في  اتسمت 
الخبرات والتجارب الدولية، واستقبال املذكرات االقتراحية ملختلف 
هيئات املجتمع املدني واألحزاب السياسية ومجموعة من املؤسسات 
الوطنية؛ ثم جاء في املرحلة الثانية، إحداث اللجنة العلمية ملدارسة 
املذكرات االقتراحية وتقديمها ملشروع أولي للقانون بتاريخ 3 يوليوز 
2013؛ وفي املرحلة الثالثة، صياغة مشروع قانون متعلق بإحداث هذا 
املجلس والتوافق عليه مع القطاعات الشريكة وهي العدل والحريات 

والشباب والرياضة واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان.

كما حظي هذا املشروع داخل لجنة القطاعات االجتماعية بنقاش 
موسع سواء في املناقشة العامة أو املناقشة التفصيلية وكذا الوقت 

الكافي لوضع التعديالت من مختلف الفرق البرملانية.

وأود أن أشير إلى أن املغرب عرف ضعفا تشريعيا في مجال األسرة، 
فمنذ التعديل الذي طال مدونة األسرة 2004 لم نعرف تشريعا يخص 
األسرة وألول مرة في املغرب يتم التنصيص على دسترة األسرة وتحديد 
الخلية  بكونها  الشرعي  الزواج  عالقة  على  القائمة  األسرة  مفهوم 
األساسية للمجتمع حسب الفصل 32 من الدستور، كما تعمل الدولة 
لألسرة  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية  الحماية  ضمان  على 
عليها،  واملحافظة  واستقرارها  وحدتها  يضمن  بما  القانون  بمقت�ضى 
وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي 

لجميع األطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وتحدد املادة 169 من الدستور االختصاصات املنوطة بهذا املجلس 
واملتمثلة في: تأمين وتتبع وضعية األسرة والطفولة؛ وإبداء اآلراء حول 
املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين وتنشيط النقاش العمومي 
حول السياسة العمومية في مجال األسرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج 
واألجهزة  والهياكل  القطاعات  مختلف  قبل  من  املقدمة  الوطنية 

املختصة.

ونظرا كذلك للتحوالت التي عرفها مجتمعنا خالل العقود الثالثة 
األخيرة، والتي همت األسرة املغربية سواء من حيث نوعيتها أو من حيث 
أكدت  املوضوع  حول  املنجزة  الدراسات  فغالبية  وأدوارها،  وظائفها 
اهتزاز البنيات التقليدية لألسرة والتي أصبحت تتجه نحو تكريس األسرة 
النووية على حساب األسرة املمتدة، مما أثر على األدوار الجوهرية التي 
كانت تضطلع بها في املجتمع وساهم إلى جانب عوامل أخرى في بروز عدة 
ظواهر مقلقة من مثل ظواهر التفكك األسري وارتفاع نسب الطالق، 
وكذلك مجموعة من الظواهر التي تخص الطفولة ونذكر على سبيل 
الشارع  وضعية  في  واألطفال  املدر�ضي  الهدر  ظاهرة  الحصر  ال  املثال 
واألطفال املتخلى عنهم وظاهرة االنحراف التي أصبحت تنخر في شبابنا، 
كذلك وتعاطي املخدرات واالستعمال الغير السليم لوسائل االتصال 
الحديثة كما برزت تحوالت ديموغرافية وهي تسارع وتيرة شيخوخة 
السكان مما أضاف إلى إشكاليات األسرة إشكاليات مجتمعية أخرى 
وكذا  عنهم  املتخلى  واملسنون  املسنين،  األشخاص  برعاية  مرتبطة 
األشخاص في وضعية إعاقة، مما أصبح يستدعي خلق بنيات مؤسساتية 
فيها  ينخرط  رأسها  على  والطفولة  لألسرة  االستشاري  املجلس  ويأتي 
جميع الفاعلين من أجل مدارسة مختلف هذه اإلشكاليات االجتماعية 
لها وتقديم اقتراحات وتدابير تساعد  ومحاولة إيجاد أجوبة مناسبة 
على وضع سياسة عمومية خاصة باملجلس كفيلة ببناء أسر مغربية 
متماسكة ومتعايشة مع مستجدات الواقع املعاصر، ومضطلعة بكل 

أدوارها االجتماعية والتربوية.

كما ال يفوتني أن أذكر أن هناك مجموعة من الدراسات الدولية 
أصبحت يعني تؤمن بأن املشروع املجتمعي البديل حتى في املجتمعات 
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الغربية هو نموذج األسرة، إذن فما بالنا نحن في دولة وهي املغرب ال 
نعمل على توطين هذه املؤسسة وتقويتها وتعزيزها، ألن فيها استقرار 

وتقوية لبلدنا وألجيالنا القادمة.

كما أثمن عاليا تجاوب الحكومة في شخص وزيرة التضامن واألسرة 
والتنمية االجتماعية، مع تعديالت فرق املعارضة واألغلبية على السواء، 
ويتجلى ذلك بوضوح في تعديل وصياغة مشتركة بين أعضاء اللجنة 
والسيدة الوزيرة، فيما يخص تأليف املجلس حيث كانت في النسخة 
الرئيس،  على  عالوة  يتألف،  املجلس  أصبح  اآلن  عضوا   20 األولى 
من 24 عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة واملروءة والتجربة والكفاءة، 
تمت إضافة عضوان لجمعيات املجتمع املدني يعينها رئيس الحكومة 
باإلضافة إلى 4 أعضاء آخرين، وتم تعويض شرط 15 سنة يعني كشرط 
لهذه الجمعيات حتى تنخرط في هذا املجلس ب10 سنوات حتى نضمن 
وأي  نوع  أي  إقصاء  يكون  وال  املجلس  تمثيلية  في  والتنوع  التعددية 
يعني تمثيل في مجتمعنا املغربي. وتمت إضافة عضو في أعضاء البرملان 
حيث أصبح يمثل البرملان اثنان يعينهما رئيس مجلس النواب وعضو 
يعينه رئيس مجلس املستشارين، وذلك احتراما ملبدأ النسبية والفارق 
العددي بين مجلس النواب ومجلس املستشارين. كذلك تمت إضافة 
عضو في تمثيلية الجالية املغربية بالخارج، حيث كانت ممثلة بعضو 
واحد يعينه جاللة امللك نظرا لخصوصية الجالية املغربية والصعوبات 
التي أصبحت تواجه األسرة املغربية في املهجر، وظاهرة اإلرهاب التي 
أصبحت تستقطب شبابنا املغربي املقيم باملهجر نتيجة لضعف التأطير 
املجلس  وأهنئ  نف�ضي  أهنئ  أن  أريد  وهنا  إلى،  باإلضافة  واملواكبة، 
واملغاربة على قبول السيدة الوزيرة، إلى التعديل الرامي إلى استحضار 
بعد التمثيلية النسائية في املجلس املمثل في شخص الرئيس والرئيسة 
واألمين العام واألمينة العامة وباقي أعضاء املجلس، خصوصا وأن هذا 

املجلس جاء ليالمس قضايا األسرة والطفولة.

وينص مشروع القانون هذا عن الشخصية االعتبارية واالستقالل 
القانون يعد  12 من هذا  للمادة  املالي للمجلس، وكذلك يعني طبقا 
املجلس مرة واحدة في السنة تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس املجلس 
هذا التقرير إلى جاللة امللك، وينشر في الجريدة الرسمية وطبقا ألحكام 
الفصل 160 من الدستور يكون التقرير املذكور موضوع مناقشة من 
قبل البرملان، كما يحدد التنظيم املالي واملحاسباتي للمجلس بموجب 
قرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية ويخضع تنفيذ ميزانية املجلس 
االستقاللية  نضمن  حتى  وذلك  للحسابات،  األعلى  املجلس  ملراقبة 

والحكامة املالية للمجلس، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة 
نعيمة بن يحيى عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخبنخيحيى:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدلتخلةوز ألت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، أن أتدخل في 
إطار مناقشة مشروع القانون رقم 78.14 املتعلق باملجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة، هذا املشروع الذي جاء لتفعيل مضامين دستور 
فاتح يوليوز 2011، عندما اعتبر في فصله 32 األسرة القائمة على عالقة 
الزواج الشرعي، الخلية األساسية للمجتمع وحمل الدولة مسؤولية 
ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، بما يضمن 
وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها وتوفير الحماية القانونية واالعتبار 
النظر  متساوية بصرف  بكيفية  األطفال  لجميع  واملعنوي  االجتماعي 
عن الوضعية العائلية، خاصة فيما يتعلق بضمان التعليم األسا�ضي 
لألطفال باعتباره حقا واجبا على الدولة واألسرة، وهذا يعني أن املشرع 
الدستوري حرص على إعطاء مكانة متميزة لألسرة داخل املجتمع وحمل 
الدولة مسؤولية رعايتها وحمايتها وتمكينها من الوسائل الالزمة للعيش 
مظاهر  مختلف  لتفادي  لألطفال  الصالحة  التنمية  وضمان  الكريم 
االنحراف والتفكك ومختلف املظاهر واآلفات االجتماعية والتمسك 
بمبادئ الشريعية اإلسالمية السمحة، وقيم األخالق النبيلة والجهوية 
والوطنية واإلنسية املغربية بعيدا عن مظاهر الغزو الفكري واالستالب 
الذي تتعرض له الناشئة بحكم التطور التكنولوجي بما في ذلك مواقع 

التواصل االجتماعي.

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل، عما إذا كان هذا املشروع يعكس بحق 
التوجه الدستوري في مجال األسرة والطفولة واألهداف التي توخاها 
املشرع الدستوري من املجلس االستشاري لألسرة والطفولة، سواء على 
مستوى االختصاصات املسندة إليه بمقت�ضى هذا املشروع باملقارنة مع 
املهام الجسيمة املوكولة إليه بموجب الدستور أو من حيث تركيبته، 
املفروض أن تترجم اآلليات الحقيقية لضمان تحقيق األهداف التي 

توخاها املشرع الدستوري.

ولهذه الغاية نص الفصل 32 من الدستور على إحداث املجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة املوكول إليه بمقت�ضى الفصل 169 مهمة 
تأمين تتبع وضعية األسرة والطفولة وإبداء آراء حول املخططات الوطنية 
السياسة  حول  العمومي  النقاش  وتنشيط  امليادين،  بهذه  املتعلقة 
العمومية في مجال األسرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية املقدمة 

من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات املختصة.

وإذا كنا نسجل أن املشروع قد حدد مختلف الجوانب املرتبطة 
والطفولة،  كاملجلس االستشاري لألسرة  بإحداث مؤسسة دستورية 
فال بد أن نسجل أيضا توضيحا للمبادئ التوجيهية املحددة إلحداث 
املجلس، وال بد من التأكيد أن املشروع ورغم املجهود الذي بدل فيه 
لم يستطع بلورة مجموعة من اآلليات الدستورية التي تمكنه من إنجاز 
املثال  أكثر فاعلية وقوة وإنتاجية، ونسوق على سبيل  مهامه بشكل 
الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقيات  أن  من ضمنها:  أمثلة  الحصر  ال 
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تنص على آليات الستشارة األطفال لضمان مشاركتهم في السياسات 
العمومية، وهي اآلليات التي نجدها غائبة في نص املشروع ومعها آليات 
املتعلق  والبعد  الجهوي  والبعد  املناصفة  مبادئ  لألسرة؛  االستشارة 
بالهشاشة. كما تطرح تأليفة املجلس ذاته عدة تساؤالت، ملاذا حصر 
املجلس نفسه في دائرة تتعلق بإبداء الرأي في الحاالت الواردة عليه 
عوض االستفادة من مضمون الفصل 169 من الدستور الذي يعطيه 
بهذه  املتعلقة  الوطنية  املخططات  حول  الرأي  إلبداء  أوسع  مجاال 

امليادين دون قيد أو شرط؟

لةسيدلتخلةوز ألت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

بمناسبة مناقشة مشروع قانون هيئة.. مجلس اسمحوا لي، املجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة، نتساءل اليوم عما وعدت به الحكومة في 
البرنامج الحكومي وهو أمر كان يجب أن يستحضر عند.. ونحن على أشهر 
من االنتخابات ومن نهاية الوالية، ننتظر دائما سياسة أسرية مندمجة 
تحرص على تماسك األسرة وتعزيز أدوارها الوقائية. ومن شأن هذا أن 
يؤدي إلى التقليص من اآلفات االجتماعية متعددة منها ما هو مرتبط 
مباشرة باألسرة ومنها ما له أثر على املجتمع ككل، نذكر على سبيل 
املثال شغب املالعب الذي أصبح اآلن ظاهرة يعني ندق ناقوس الخطر 
لها ولو كان في األسرة، لو لعبت األسرة دورها في التنشئة االجتماعية ملا 
وصلنا إلى هذه املشاكل، كذلك نو�ضي باعتماد برامج التربية الوالدية 
ونطلب من  امليدان،  في  املتخصصة  الجمعيات  بعض  بها  تقوم  التي 
وزارة التربية الوطنية أن تقوم باعتمادها ونشرها على اعتبار أن تربية 
اآلباء هي مقوم أسا�ضي للقيام بالدور األسري على أحسن وضع، كذلك 
تتبع اآلثار االجتماعية الناتجة عن تنفيذ مدونة األسرة ونحن نرى أن 
ارتفاع عدد زواج القاصرات في ارتفاع مستمر، وقد عشنا جميعا عدة 
حاالت عبر وسائل اإلعالم الوطنية، كذلك هناك دعم األسرة في وضعية 
صعبة والتي تعيلها النساء، ونستحضر في هذه اللحظة قضية السيدة 
فتيحة أو أمي فتيحة ألنها تبحث عن لقمة العيش بكرامة، إذن ماذا 
فعلت الحكومة لتقوم بدعم األسر التي تعيلها النساء؟ فعوض أن تقوم 
بواجبهن داخل األسر،  للقيام  النساء ولدعمهن  لحماية هذه  ببرامج 
قامت الحكومة بأساليب أخرى أصبحت النساء تحرقن أنفسهن على 
هذا ونعرف أن السيدة فتيحة حرقت نفسها جسديا، ولكن هناك نساء 
تحترقن معنويا وكل يوم. إذن دعم األسر التي تقوم برعاية األشخاص 
املعاقين أو املسنين، وقد اقترحنا في الفريق االستقاللي إدراج األشخاص 
في وضعية إعاقة واملسنين على اعتبار أنهم مكونين من األسرة، ولكن 
مع األسف الحكومة لم تستجب لهذا التعديل، اعتماد مقاربة وقائية 

وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي.

لةسيدلتخلةوز ألت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

إن قناعاتنا في الفريق االستقاللي تنطلق من إيماننا بأهمية جميع 
ضمنها  ومن   2011 دستور  عليها  نص  التي  الدستورية،  املؤسسات 

املجلس االستشاري لألسرة والطفولة الذي نعتبره ركيزة أساسية لبناء 
تصورات واقعية بآليات تنفيذ ممكنة وذات قيمة مضافة فيما يخص 
السياسات العمومية املرتبطة باألسرة والطفولة، ونجدد التأكيد على 
أن االهتمام بظروف العيش الكريم وبتوفير ضمانات منظومة تربوية 
الثقافات  على  وتنفتح  املغربية  اإلنسية  مكونات  من  قوتها  تستمد 
حاضرها  في  مؤمنة  وطفولتنا  أسرنا  جعل  في  الرهان  هو  املحيطة 

ومستقبلها.

وانطالقا من هذه القناعات، واعتبارا لكوننا ال نغفل املجهود الذي 
بدل لتقديم اإلطار القانوني لهذا املجلس وفي الوقت ذاته نؤمن أنه ال 
زال هناك عمل يجب أن يصب في اتجاه تجويد أفضل للمشروع، ونظرا 
ألهميته في تفعيل مضامين الدستور فقد تعامل الفريق بإيجابية مع 
املناقشة داخل  التأسي�ضي سواء على مستوى  التشريعي  النص  هذا 
اللجنة املعنية أو على مستوى التعديالت، التي استهدفنا من خاللها 
تجويد الشكل ومضامين النص والتي رافعنا عليها أثناء البت والتصويت، 
خاصة فيما يتعلق بإحداث وحدات جهوية من أجل تفعيل الجهوية 
التي نص عليها الدستور، تأكيدنا على دور املجلس في الرصد والتتبع 
في املجال الثقافي والبيئي كأحد اختصاصات املجلس في مجال األسرة 
والطفولة، وضرورة إدراج األشخاص املسنين واألشخاص في وضعية 
إعاقة باعتبارهما مكونا من مكونات األسرة، ترك مهمة إحداث لجن 
بعد  ستحصرها  التي  األولويات  اعتبار  على  الداخلي  للنظام  دائمة 
ذلك مشروع القانون، إذن فقد ارتأينا في الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، التصويت باالمتناع على هذا القانون، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة سعيدة شاكر 
عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةمةئبلخلةسيدةخسعيدةخشةكأخنطةة�ضي:

رفض2خ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدلتخلةوز ألتخلملحترنةت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني أن أتدخل باسم فرق األغلبية بخصوص مشروع قانون 
رقم 78.14 يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة، فلسفة هذا 
القانون تكمن في مدى القدرة على ضمان غد مشرق لألسرة املغربية، 
نحن كمغاربة طبعا وال أقول كأغلبية ألنه املشكل ديالنا كاملين، ال 
اجتماعية كأطفال  لنا ظواهر  تفرز  والتي قد  بأسرة متفككة  نر�ضى 
الشوارع، كأطفال متخلى عنهم، كأطفال بدون هوية. فإحداث هذا 
املجلس االستشاري لألسرة والطفولة هو في الحقيقة مطلب مجتمعي 
على  النظر  بغض  متعددة  أطياف  أجله  من  ناضلت  عامة،  بصفة 
توجهاتها وإيديولوجيتها وهو املطلب الذي أقره دستور اململكة، يعني 
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هذا أننا أمام التزام الدولة بحماية حقوق الطفل واألسرة بمختلف 
شرائحها من الوالدة إلى النهاية، وهذا كيعني بأن الدولة طبعا خصها 
تحمل املسؤولية في هاذ الجانب. فالطفولة هي جزء من األسرة كما هي 
املرأة والرجل والعجزة وذوي اإلعاقة من خالل إرساء سياسات عمومية 
تضمن استقرار األسرة وهو ما جاء واضحا في الفصل 169 املحدث 
بموجب الفصل 32 من الدستور، والذي أوكل إلى هذا املجلس مهمة 
الرأي حول  إبداء  من خالل  والطفولة  األسرة  وتتتبع وضعية  تأمين 
املخططات الوطنية املتعلقة بهذا املجال وتنشيط النقاش العمومي 
حول السياسات العمومية في مجال األسرة وضمان تتبع إنجاز البرامج 

الوطنية املقدمة من طرف مختلف القطاعات والهيئات واألجهزة.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخلةوز ألت،

إن إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة هو �ضيء إيجابي 
للغاية، إذا تفعل طبعا، وإذا تنزل، وإذا اشتعل بحماس الذي اشتغلت 
وطبعا  طبعا،  وجمعويا  واقتصاديا  سياسيا  املجتمع  مكونات  عليه 
يقت�ضي من أعضائه التشبع بثقافة حقوق اإلنسان، بقيم التضامن 
وروح املسؤولية واستحضار الضمير األخالقي والوازع الديني السمح، مع 
الكفاءة واملروءة طبعا لالستجابة لكل مطالب األسرة املغربية بمختلف 
شرائحها وأصنافها: مسنين، نساء، رجال، أطفال بصفة عامة معاقين 

أرامل ومطلقات.

القطاعات  تمد  اقتراحية  قوة  املجلس  هذا  يكون  أن  نطمح  كما 
الحكومية املتدخلة باآلراء واألفكار واإلستراتيجيات بعد إنجاز تقارير 
نفس  في  وتقدم  املغربية  األسرة  وضعية  تشخص  عميقة  ودراسات 
الحين حلوال مالئمة متفقا عليها والتي ال تتعارض مع جاء به الدستور 
حول مفهوم األسرة، أي أن األسرة هي تلك القائمة على الزواج الشرعي 
وهي الخلية األساسية للمجتمع، هذه الخلية التي يجب على الدولة 
واجتماعيا  حقوقيا  لحمايتها  ضمانا  وظائفها  استمرارية  تتضمن  أن 

واقتصاديا.

إن قضايا األسرة والطفولة تتشعب يوما بعد آخر، لذا يجب أن 
تكون مقاربة شمولية، تعالج كافة القضايا واإلشكاالت االجتماعية وأن 
تكون طبعا املرأة جزءا من هذه املقاربة، والحظت لحد اآلن فالتقارير 
تتكلف بقراءتها النساء، هذا يعني كيعطي املرأة واحد القيمة ديالها 
داخل األسرة، ولكن لألسرة كذلك أب ال تستثنى أهميته داخل األسرة.

لةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدلتخلةوز ألت،

إننا مع الحكامة في سير هذا املجلس، لذلك باسم فرق ومجموعة 
الشكلية  الجوانب  كل  من  القانون  مشروع  هذا  نثمن  األغلبية 
صلب  ضمن  املسطرة  األهداف  كل  مع  نحن  وبالتالي  واملوضوعية، 
باالستراتيجية  عاليا  وننوه  أيدينا،  بين  الذي  قانون  املشروع  هذا 
الحكومية املعتمدة للنهوض باألسرة والحماية وأخص بالذكر السيدة 
وزيرة التضامن واألسرة واللجنة االجتماعية املكلفة بأعضائها أغلبية 

ومعارضة، طبعا وبرئيستها على املجهود املتميز الذي قاموا به داخل 
تصويتنا  عن  معتبرين   ،plutôt اللجنة  داخل  بها  قمنا  والتي  األسرة 
باإليجاب لصالح هذا املشروع قانون االستشاري واألسرة والطفولة، 
في انتظار املصادقة قريبا على مشروع قانون آخر ال يقل أهمية عن 
هذا املشروع، أال هو مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة 
ومحاربة كل أشكال التمييز وشكرا على اإلنصات والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة بشرى املالكي 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخلةوز ألتخلملحترنةت،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

باسم فريق األصالة واملعاصرة، يشرفني أن أتقدم بهذه املداخلة في 
إطار مناقشة مشروع القانون رقم 78.14 املتعلق باملجلس االستشاري 

لألسرة والطفولة.

يجدر بنا في البداية اإلقرار أن املصادقة على هذا املشروع القانون، 
يشكل تتويجا مهما ملسلسل من املعارك النضالية للحركات النسائية 
املغربية بشكل خاص، ولسائر جهود املساهمين والفاعلين من مختلف 
أطياف املجتمع السيا�ضي والطبقة الفكرية واملنظمات والهيئات املدنية 
والنقابية والثقافية الحية بالبالد، والتي ما فتئت تطالب بضرورة إخراج 
املجلس االستشاري لألسرة والطفولة إلى حيز الوجود، السيما في ظل 
التفاعالت واإلشكاليات التدبيرية العويصة املرتبطة باألسرة والطفولة 
داخل املجتمع املغربي وفقدان األسرة املغربية لكثير من مقوماتها، مما 
املرتبطة  اإلشكاالت  عن  ناهيك  والتفكك  الضعف  نحو  تسير  جعلها 

بالطفولة ووضعيتها الحرجة.

وفي هذا السياق ينبغي التذكير بمقتضيات الدستور، التي تنص 
على إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة خاصة املادة 169 
من الدستور التي تحدد مهمة املجلس في: »تأمين تتبع وضعية األسرة 
والطفولة وإبداء آراء حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين، 
وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال األسرة، 
وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات 

والهياكل واألجهزة املختصة«.

وقد حددت أهداف كبيرة لهذا املشروع تتمثل في العمل على إرساء 
دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع سواء كانوا أفراد 
أو جماعات، باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
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ضمان  نحو  السعي  وكذلك  الكريم،  العيش  ومقومات  االجتماعية 
يمكنها من  بما  الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة  الحماية 

صيانة وحدتها وتماسكها واستقرارها، وكذا املحافظة على مقوماتها.

تبعا لذلك، فإن املهمة املوضوعة على عاتق هذا املجلس تروم إلى 
ضمان حماية قانونية لألسرة والطفولة املغربيتين من مختلف أنواع 
عن  فضال  االجتماعي،  واإلقصاء  والهشاشة  العنف  وصور  وأشكال 
لحقوق  العمومية  للسياسات  الكبرى  التوجهات  بلورة  في  مساهمته 
األسرة والطفولة واألشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية صعبة 

واألشخاص املسنين وكافة أعضاء األسرة.

ولئن كانت السيدة الوزيرة املحترمة، املشرفة على قطاع التضامن 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية قد كررت على مسامعنا مرارا بأن 
ابتدأ  بها هذا املشروع كانت نتيجة عمل،  التي جاء  الصيغة األخيرة 
بتشكيل لجنة علمية وأن هذه اللجنة قد توصلت حسب ما أقرت به 
الحكومة بأزيد من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات متنوعة من املجتمع 
جلسات  وعقدت  والنقابية،  السياسية  والهيئات  واملنظمات  املدني 
أكاديميين  وباحثين  مهتمين  ودارسين  لخبراء  تخصيصها  تم  استماع 
وطنيين ودوليين، وكذا استحضار التجارب الدولية في هذا املجال، غير 
أن هذا ال يعني أنه تم اعتماد املقاربة التشاركية بالفعل ألن هذه املقاربة 
ال تقتصر على االنفتاح وبسط املوضوع للتداول أمام اآلخرين بل ينبغي 
أن تمتد إلى األخذ برأي هؤالء، نستدل على ذلك بتغييب ما عرفه هذا 
نظرية جوهرية حول  ومناقشة حادة وخالفات  املشروع من سجال 
مقتضياته بين فرق ومكونات األغلبية ذاتها، هذا فضال عن االقتراحات 
والتعديالت التي تقدمنا بها كفريق لألصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي 
وكذا الفعاليات النسائية النشيطة داخل املجتمع املدني والتي لم تجد 

في أحايين عديدة مكانا لها في هذا املشروع.

كل ذلك يدفعنا لإلقرار بأن هذا املشروع يفتقر إلى كافة الشروط 
انتظارات  آفاق  بين  ويؤلف  يجمع  حقيقيا  نموذجا  منه  تجعل  التي 
واملوضوعية  الحياد  يضمن  بما  برمتها،  املغربية  املجتمعية  الشرائح 
وتحقيق التشاركية، ولعل ذلك ما دفع بالعديد من الفعاليات خاصة 
الحكومية  النهائية  الصيغة  انتقاد  إلى  املغربية  النسائية  الحركة  من 
للمشروع، على اعتبار أن هذا األخير قد تم إفراغه من محتواه وبالتالي 
تم تجريد املجلس من الدور الطالئعي، الذي كان من املمكن أن يضطلع 
به داخل املجتمع، بحيث ال يملك هذا املجلس نظرا لطابعه االستشاري 
أي صالحية أو تأثير في السياسات العمومية املرتبطة باألسرة والطفولة، 
بل يظل دوره مقتصرا على الرصد والتتبع وإبداء الرأي دون امتالك 

السلطة الحمائية والتدخل واملبادرة الذاتية.

وحيث إننا تقدمنا في الفريق بمجموعة من التعديالت التي توخينا 
منها تجويد النص وإضفاء دينامية جديدة على هذا املجلس لالضطالع 
بدوره الريادي وتحقيق شراكة فعلية بين مختلف الفاعلين في هذا 
املجال، من قبيل ضرورة تفعيل املقت�ضى الدستوري الذي ينص في 
فصله األول على الجهوية املتقدمة، إذ وعلى غرار بعض املؤسسات 
املشابهة لهذا املجلس مثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، اقترحنا 

فروع  إحداث  خالل  من  وتثبيته  التوجه  هذا  تعزيز  الحكومة  على 
وتمثيلية جهوية على صعيد كافة التراب الوطني ألجل التمركز الخيارات 
التي من شأنها النهوض بوضعية األسرة والطفولة في مجتمعنا، وإضفاء 
صبغة الديمقراطية التشاركية على القرارات التي من املزمع اتخاذها 
من قبل هذه املؤسسات ذات األهمية البالغة. غير أن الحكومة ولألسف 
الشديد ال زالت مصرة على التصدي لكل ما له عالقة بتنزيل الجهوية 
املتقدمة بدعوى غياب اإلمكانيات، في تعطيل واضع إلعمال الدستور، 
إذ كيف يمكن لهذه املؤسسة أن تعمل على تنفيذ صالحياتها وتحقيق 

أهدافها في غياب امتداد مجالي لها؟

وعن  الحكومة  املجلس عن  أخرى وضمانا الستقاللية  زاوية  من 
اإلدارات العمومية، دعونا إلى عدم تمثيلها أو التقليص من تمثيليتها 
في عضوية املجلس، لكونها يمكن أن تكون فاعال سلبيا في السياسات 
العمومية املؤثرة على األسرة والطفولة، وتكون بالتالي عائقا لفعالية 
املجلس، كما طالبنا في نفس السياق بالرفع من نسبة تمثيلية مجل�ضي 
البرملان وجمعيات املجتمع املدني ووضع اآلليات الكفيلة بضمان الحياد 
اإلداري. وعليه نؤكد بأن الحكومة قد تعاملت بانتقائية فيما يرتبط 
بقبول مجموعة من التعديالت الجوهرية التي تقدمنا بها مع تسجلينا 
لتفاعل إيجابي مع جزء منها، وبالتالي قررنا في فريق األصالة واملعاصرة 
والفريق االشتراكي عدم التصويت لفائدة هذا املشروع القانون، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
السعدية باهي عن الفريق االشتراكي.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السادة الوزراء الغائبون عن قضية املرأة وعن قضية األسرة وعن 
قضية الطفل،

الصحة  في  الوزارية  االلتقائية  للمقاربة  املغيبين  الوزراء  السادة 
والشباب  واملالية  واالقتصاد  التحتية  والبنيات  والتعليم  والشغل 

والرياضة واألمن،

لةسةدةخلةوزرلءخلةغةئبون،

لةسيدلتخلةوز ألتخلاحةضألت،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،

الفريق االشتراكي حول مشروع  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
تأتي  والطفولة،  لألسرة  االستشاري  باملجلس  املتعلق   78.14 قانون 
»سيداو«  اتفاقية  على  وقع  املغرب  كون  من  املشروع  هذا  أهمية 
»cedaw«، واالتفاقية الدولية للطفل والقوانين ذات الصلة بالحقوق 
املدنية واالقتصادية واالجتماعية وسطر دستور 2011 املتعاقد عليه، 
مكوناتها،  بكل  األسرة  مسؤولية  عبء  تتحمل  الدول  لكون  واعتبارا 
عبء ذوي الحاجات الخاصة واملسنين وكل األفراد ذكورا ونساء في 
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وضعية صعبة سواء داخل األسرة التي يربطها ميثاق الشرعية أو األسر 
في وضعية خاصة، واعتبارا للبرنامج الحكومي املتعاقد عليه. نناقش 
اليوم هذا املجلس الذي يفترض فيه أن يكون هيئة استشارية دستورية 
تساهم في النهوض بالتنمية البشرية وتحقق الديمقراطية التشاركية 
 169 ملقاربة أوضاع األسر املغربية والطفولة، واعتمادا على الفصل 
من الدستور وإقرارا للحقوق اإلنسانية للطفل، وتحقيقا للمساواة بين 
جميع األفراد املكونين لألسرة واألسر بمختلف مكوناتها وتسمياتها داخل 
الوطن وخارجه من األسر املغربية، مجلس يساهم في إقرار املساواة 
وتقوية األسر وأفتح قوسا، مغربنا اليوم في حاجة إلى قوانين تساهم في 
إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع جماعات 
والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والكرامة  والحرية  باألمن  وأفرادا 
ضمان  نحو  السعي  وكذلك  الكريم،  العيش  ومقومات  االجتماعية 
يضمن  بما  لألسرة،  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية  الحماية 

وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها.

لألمانة، هذه الفقرة جاءت في تقديم السيد وزير االتصال لهذا 
املشروع املتعلق باألسرة والطفولة على املجلس الحكومي، وهذا ينم 
على أن الحكومة بعد املصادقة على هذا املشروع واعية بما يحتاج 
في  واألطفال  تفككا  تعرف  التي  األسرة  خاصة  ومواطنيها  وطننا  إليه 
الحديث  غياب  في  العازبات  باألمهات  يسمونهم  وما  الشارع  وضعية 
عن اآلباء العزاب واألطفال املتخلى عنهم وأطفال الطالق، مما يفرض 
إحداث هيئة دستورية تضمن العمل على الحماية القانونية واالعتبار 
االجتماعي واملعنوي لتحقيق املصلحة الفضلى لجميع األطفال بكيفية 
متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق األمثل 
للمواثيق الدولية املصادق عليها والقوانين ذات الصلة بحماية األسرة 
والطفولة. لألمانة أيضا، هذه الفقرة وردت أثناء التقديم لهذا املشروع 
على املجلس الحكومي، فاعتمادا على كون صرف النظر عن وضعيتها 
العائلية يفرض أن تكون هناك عدالة اجتماعية لكل األطفال ولكل 

األسر بكل تسمياتها دون أن توصم بوصمة عار أو غيرها.

لةسيدلتخولةسةدة،

إننا في الفريق االشتراكي، نسجل أن النقاش الساخن حول ضرورة 
وضع ديباجة لهذا املشروع يعتبر منطلقا وركيزة للنية الصادقة في وضع 
املبادئ التوجيهية املحددة لعمل املجلس االستشاري لألسرة والطفولة 
وملرتكزاته من املواثيق الدولية املصادق عليها ودستور 2011، إن غياب 
اآلليات الجهوية في املشروع ينم عن قصور في الرؤية، وعن عجز لتوفير 
اإلمكانيات املادية من طرف الحكومة الضامنة لعملية الرصد الحقيقي 
ألوضاع األسر واألطفال في البادية وفي هوامش الحاضرة وفي املغرب 
يعكس  الرصد  ووسائل  آلليات  املفتقرة  املدن  هوامش  وفي  العميق 
املدني  املجتمع  تراكمات  استثمار  وعدم  التشاركية  املقاربة  ضعف 

الفاعل ميدانيا في حقل األسرة والطفولة.

لةسيدلتخولةسةدة،

الهشاشة  بعد  استحضار  عدم  يعني  الجهوي  البعد  غياب  إن 
وضعف املقاربات التشاركية للفئات املستهدفة بالتشاور من أسر ومن 

ممثلي الطفل، ما الغاية من إحداث برملان الطفل إذا لم يكن مستهدفا 
باالستشارة كشريك في هذا املجلس؟ نسجل أيضا عدم إرادة الحكومة 
إلقرار التعاريف التي تميز خصوصيات األسر ومكوناتها، فيغيب بعد 
املغربية  األسرة  في قضايا  الرأي  وإبداء  ومعالجة  في رصد  الشمولية 

خاصة التي تعيش األوضاع الصعبة.

املجلس االستشاري لألسرة والطفولة لن يحقق النجاعة في عمله 
إال بميزانية قارة تضمنها الدولة وتضمن معها استقاللية هذا املجلس. 
نسجل أيضا اعتماد تركيبة للمجلس من خبراء ومتخصصين في قضايا 
األسرة والطفولة تبدي الرأي حول املخططات الوطنية بآليات قوية 

وبمقاربة تشاركية وتشاورية حقيقية تظهر مالمحها في مواد املشروع.

لةسيدلتخولةسةدة،

إننا في الفريق االشتراكي مقتنعون بضرورة مجلس استشاري لألسرة 
والطفولة توفر له كل شروط النجاعة لرصد واقع الحقوق األساسية 
لألسرة والطفولة املغربية، وشروط تحقيق املساواة بين األفراد املكونين 
الوطن وفي  في داخل  الرجل واملرأة ولألسرة  بين  تالوينها  بكل  لألسرة 
املهجر، مجلس له صالحيات إبداء الرأي تحت الطلب حول مشاريع 
األسرة  وضعية  تطور  لتتبع  عين  له  التطبيقية،  واملراسيم  القوانين 
املنجزات  تقييم  مع  وبيئيا  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا  والطفولة 
السياسية لصالح األسرة والسياسات املندمجة لحماية الطفولة في ظل 
العوملة الشرسة بإنجاز إحاالت حول مختلف القضايا املتعلقة باألسرة 
فلسفة  وتترجم  واملواطنات،  املواطنين  وانتظارات  تتوافق  والطفولة 

وروح الدستور وتؤثر في إصالح روح املجتمع.

لقد وقفنا في الفريق االشتراكي على أهمية التأليف املتنوع لتركيبة 
امليدانية  والتجربة  والكفاءة  الخبرة  استحضار  على  وأكدنا  املجلس، 
وعلى مبدأ املناصفة واستحضار البعد الجهوي في التعيينات لتحقيق 
الحكامة الداخلية للمجلس، وأكدنا على دور املجتمع املدني الخبير 
بتراكماته لتحقيق الديمقراطية التشاركية والتشاورية. كما أكدنا على 
أن مجتمعنا متنوع التركيبة وتعريف األسرة يقت�ضي اإلقرار بالتفاوتات 
ونساء  رجال  األسر  أفراد  كل  منها  يعاني  التي  وباملعيقات  وباملشاكل 

وأطفاال. فالتعاريف آلية للمجلس للرصد وإلبداء الرأي ولإلحالة.

إننا في الفريق االشتراكي واألصالة واملعاصرة امتنعنا عن التصويت 
لهذا املشروع، إيمانا منا بضرورة تجويد القوانين وإخراجها متكاملة 
تضمن نجاعة التطبيق، انطالقا من ديباجة تحدد مرتكزاته وتركيبة 
من خبراء متمرسين وآليات جهوية وتعيينات باملناصفة وتمويل يضمن 
االستقاللية. مجلس استشاري للطفولة واألسرة، هيأة دستورية تساهم 
في إقرار املساواة وتقوية األسر باعتبارها دعامة لتطوير املجتمع ولضمان 
استقراره يعتمد حكامة داخلية باملساهمة في بلورة التوجهات الكبرى 
للسياسات العمومية لحقوق األسرة والطفولة واألشخاص في وضعية 
إعاقة، واملسنين وكافة أعضاء األسر، إذن نحتفظ بمالحظة أساسية 

تهم أن الدولة ال تأخذ بعين االعتبار الرأسمال البشري شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:
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شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت. الكلمة 
للنائبة املحترمة السيدة لبنى أمحير عن الفريق الحركي.

لةمةئبلخلةسيدةخةبنىخرنحير:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، إلبداء وجهة نظرنا 
وموقفنا من مشروع القانون رقم 78.14 املتعلق باملجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة. إننا نعتبر في الفريق الحركي بأن مناقشة هذا املشروع 
تعتبر لحظة تشريعية هامة، نظرا لكونه يتضمن مبادئ مثلى، ويتوخى 
أهدافا سامية، ويجيب بشكل دقيق عن انتظارات األسرة والطفولة في 
إطار مجتمع متماسك متضامن يتمتع فيه الجميع سواسية، جماعات 
والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والكرامة  والحرية  باألمن  وأفراد 
الحماية  فيه  تتجلى  مجتمع  الكريم،  العيش  ومقومات  االجتماعية 
وحدتها  يضمن  بما  لألسرة  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية 

واستقرارها واملحافظة عليها.

هاما  حدثا  يشكل  املحترمة،  الرئيسة  السيدة  املشروع،  هذا  إن 
الجديد،  الدستور  أحكام  ترجمة  من  األخيرة  للمرحلة  ويؤسس 
وذلك لضمان حماية قانونية لألسر واألطفال من العنف والهشاشة 
يتالءم  بشكل  فعاليته  وتعزيز  القانوني  اإلطار  تقوية  عبر  االجتماعية 
مع الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، ويساهم 
كذلك في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق األسرة 
والطفولة واألشخاص في وضعية إعاقة واألشخاص كذلك في وضعية 
من  كان  لذلك  األسرة،  أعضاء  وكافة  املسنين  واألشخاص  صعبة 
الضروري إنشاء هذا املجلس بهدف خلق بنيات مؤسساتية ينخرط فيها 
جميع الفاعلين من أجل مدارسة مختلف اإلشكاليات االجتماعية التي 
تعاني منها األسر املغربية، ومحاولة إيجاد أجوبة مناسبة لها وتقديم 
اقتراحات وتدابير تساعد على وضع سياسات عمومية خاصة باملجال 
كفيلة ببناء أسر مغربية متعايشة مع مستجدات الواقع املعاصر. وتؤدي 
كذلك كل أدوارها االجتماعية والتربوية، علما أن التحوالت العميقة التي 
همت األسر املغربية أثرت على األدوار الجوهرية التي كانت تضطلع بها في 
املجتمع وساهمت في بروز ظواهر مقلقة تمس الطفولة أساسا، إضافة 
إلى إشكاليات اجتماعية ترتبط برعاية األشخاص املسنين واألشخاص 

في وضعية إعاقة.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

من  املشروع  هذا  تضمنه  بما  نشيد  الحركي،  الفريق  في  إننا 
اختصاصات أسندت للمجلس واملتمثلة أساسا: في رصد وتتبع وضعية 
واالقتصادية؛  واالجتماعية  الحقوقية  املجاالت  في  والطفولة  األسرة 

تتبع  امليادين؛  بهذه  املتعلقة  الوطنية  املخططات  حول  آراء  وإبداء 
املغرب  اللتزامات  والطفولة  واألسرة  الوطنية  البرامج  مالءمة  مدى 
امللك  املحالة من طرف جاللة  القضايا  في كل  الرأي  إبداء  الدولية؛ 
التشريعية  النصوص  ومقترحات  في مشاريع  الرأي  إبداء  نصره هللا؛ 
ومشاريع النصوص التنظيمية وفي االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات 
الصلة بمجال اختصاصاته؛ تنشيط النقاش العمومي حول السياسة 
العمومية في مجال األسرة وأخيرا ضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية 

املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل واألجهزة املختصة.

لةسيدةخلةأئيسل،

إن إحداث مجلس استشاري لألسرة والطفولة في الدستور الجديد 
يعد مكتسبا للمجتمع املغربي، فهو يؤشر على مرحلة ستتحمل فيها 
ونساء  أطفال  فئاتها من  بمختلف  األسرة  لحماية  الدولة مسؤوليتها 
سياسات  إرساء  خالل  من  وذلك  خاصة،  احتياجات  وذوي  وعجزة 
يستقر  باستقرارها  التي  األسرة  استقرار  على ضمان  تعمل  عمومية 

املجتمع.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

إن تزايد االهتمام بهذا املوضوع ال يرجع فقط إلى االهتمام بفئة 
للمملكة،  السكاني  الهرم  أصناف  في  وال بصنف  اجتماعية محددة، 
بل إن األمر أشمل من ذلك وأعمق، إذ أصبح االهتمام اليوم بقضايا 
الطفولة يعتبر دعامة أساسية من دعائم دولة القانون واملؤسسات 
وإحدى مؤشرات الدولة الديمقراطية التي تضمن التماسك االجتماعي 
وتحقيق االزدهار االقتصادي، فضال عن كونه يعتبر استثمارا مهما في 

الرأسمال البشري خالل السنوات والعقود املقبلة.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

وتفعيل  املبادرات  من  العديد  إطالق  على  الحكومة  عملت  لقد 
تعزيز منظومة حقوق اإلنسان  إلى  الرامية  السياسات  مجموعة من 
بصفة عامة وحماية حقوق الطفل بصفة خاصة، فإلى جانب الخطة 
الوطنية للطفولة ومبادرات »مغرب جدير بأطفاله« ومختلف األنشطة 
املبادرات  من  وغيرها  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  إلى  الرامية 
األخرى. بادرت الحكومة إلى سن منظومة مؤسساتية متكاملة من أجل 
توفير الشروط املالئمة للنهوض بحقوق الطفل وفي مقدمتها املرصد 
الوطني لحقوق الطفل، وكذا مراجعة العديد من القوانين في اتجاه 
تعزيز حقوق الطفل من بينها: مدونة األسرة والقانون الجنائي؛ املسطرة 
املدنية؛  الحالة  قانون  الجنسية؛  قانون  الشغل؛  ومدونة  الجنائية 
قانون كفالة األطفال املهملين وغيرها من القوانين املهمة. أو املصادقة 
على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل واالتفاقيتين 138 و182 ملنظمة 
العمل الدولية حول السن األدنى لقبول األطفال في العمل، ومحاربة 
أسوء أشكال تشغيل األطفال والبرتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال وغيرها من االلتزامات 
الدولية التي صادق عليها املغرب بكل مسؤولية وإرادة، وهو ما يترجم 
عزم بالدنا نحو امل�ضي قدما في سبيل تكريس دولة الحقوق والحريات 
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والعدالة االجتماعية وترسيخ املواطنة الكاملة.

لةسيدةخلةأئيسل،

إن الحديث عن الطفولة ال يحجب عنا مظاهر القصور التي تعتري 
واقع الطفولة املغربية، من خالل ما تعاني منه هذه الطفولة من تهميش 
باإلضافة  الشوارع،  أطفال  ظاهرة  صارخ  بشكل  تجسدها  وإهمال 
إلى طفولة أخرى اضطرتها الالمباالة إلى االنقطاع عن الدراسة، هذا 

باإلضافة إلى واقع الطفولة باملجال القروي.

صحيح أن الجهود التي تبدلها الحكومة والقطاع الجمعوي واملجتمع 
املدني يسهم قدر اإلمكان في محاولة تطويق هذا الواقع، لكن بأية وسائل 
وإمكانيات؟ لذا ندعو الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من 

بينها:

أوال- االهتمام بالطفل املهمش في الحواضر وهوامش املدن والقرى؛

ثانيا- ضمان حق الطفل في التربية والتعليم العمومي الجيد واملجاني 
والتنشئة االجتماعية السليمة مع إيقاف نزيف الهدر املدر�ضي؛

ثالثا- تكفل الدولة باستشفاء األطفال وحمايتهم من الفقر والسكن 
غير الالئق؛

والجهوي  املحلي  الشأن  في  األطفال  مشاركة  حق  ضمان  رابعا- 
والوطني من أجل التربية على الديمقراطية واملسؤولية وقيم املواطنة 

وواجب املشاركة في الحياة العامة؛

خامسا- تجريم كافة أشكال العنف املمارس على األطفال، سواء ما 
تعلق بالجانب البدني الجسدي أو النف�ضي والقضاء على كافة أشكال 
استغالل األطفال خاصة االستغالل الجن�ضي وتشغيل القاصرين مع 

التأكيد على عدم اإلفالت من العقاب؛

ذوي  لألطفال  واملعنوية  املادية  الحماية  حق  ضمان  سادسا- 
االحتياجات الخاصة واألطفال في وضعية صعبة من طرف الدولة مع 
تشجيع املنظمات ذات االختصاص من أجل تعزيز املزيد من الضمانات 

في هذا املجال؛

أخيرا خلق إعالم جاد لفائدة األطفال لدعم الهوية وتعزيز القيم 
وروح املواطنة مع إتاحة الفرصة للطفل للتعبير وصقل مواهبه الفنية 

والرياضية الثقافية واالجتماعية.

إن العديد من اإلشكاليات التي يعاني منها املجتمع املغربي مصدرها 
باألساس اختالل التنشئة االجتماعية، وبالتالي فإن مكمن الخلل في 
هذا النطاق مرده إلى األسرة، فإذا استقامت األسرة استقام املجتمع 
وأمكن على ضوء ذلك تجنب مجموعة من املظاهر التي تتخذ في غالب 
األحيان صبغة الجنوح واالرتماء في أتون سلوكات غير سوية، فاإلشكال 
سوسيولوجي مجتمعي بكل تأكيد ومن تمة كان من الضروري تدخل 
املشرع إلرساء آلية قانونية حمائية لألسرة، لذلك فإن الفريق الحركي 

سيصوت باإليجاب شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت. الكلمة للنائبة املحترمة السيدة 
النائبة،  السيدة  لك  الكلمة  الدستوري،  الفريق  عن  البيض  فوزية 

تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخفوز لخلةبيض:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

في آخر أنفاس هذا املجلس وفي آخر عمر هذه الحكومة، نناقش 
مشروعا بهذه األهمية أمام مجلس شبه فارغ وتركيبة حكومة شبه 
حاضرة، أخال أن يكون هذا تعبيرا عن االهتمام املؤجل بقضايا األسرة 

وقضايا الطفولة وقضايا املرأة.

سلسلة  مواصلة  إطار  في  لالنخراط  قانون  هكذا  للنور  نخرج 
اإلصالحات التي باشرتها بالدنا من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، 
تأخذ بعين االعتبار كل الشرائح واملؤسسات االجتماعية وعلى رأسها 
األسرة والطفولة، وقد نص الدستور خاصة في مادته 32 على إحداث 
هذا املجلس وذلك بهدف تدبير القضايا الهامة التي تخص املرأة واألسرة 
والطفولة، حيث أكد على أن األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي 
هي الخلية األساسية للمجتمع، ومن أجل تكريس دور الدولة في ضمان 
منطوقه  في  الدستور  نص  األسرة  وظائف  استمرارية  االستمرارية، 
الجديد على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية، الحماية الحقوقية 
واالجتماعية واالقتصادية لألسرة التي يعاني جزء منها من الهشاشة 
بمقت�ضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها وديمومتها واملحافظة 

عليها وعلى تركيبتها.

االجتماعي  واالعتبار  القانونية  الحماية  لتوفير  الدولة  تسعى  كما 
واملعنوي لجميع األطفال الذين من املفروض أن تحميهم الدولة بوصفهم 
يشكلون االمتداد الطبيعي لألسرة، بكيفية متساوية بصرف النظر عن 
وضعيتهم العائلية وعن وضعيتهم الصحية وأيضا بحقهم في التعليم 
وحقهم كذلك وواجبهم من أجل العيش وسط كنف األسرة وحماية 
الدولة، وما دسترة هذه املؤسسة التي تعنى بقضايا األسرة والطفولة إال 
دليل على وجود حاجة ملحة إلى تأسيس فضاء لتدبير إشكاالت األسرة 
التي يعاني جزء منها من التفكيك. هاته األخيرة عرفت تحوالت عميقة في 
اآلونة األخيرة من حيث نوعيتها، من حيث وظائفها، من حيث أدوارها، 
مما أثر سلبا على األدوار التي كانت تضطلع بها في املجتمع وأصبحنا نتجه 

نحو تكريس األسرة النووية على حساب األسرة املمتدة.

لقد جاء هذا املشروع نتيجة مجموعة من التحوالت الديموغرافية 
والثقافية، وتف�ضي مجموعة من الظواهر أهمها ارتفاع عدد األشخاص 
املسنين وارتفاع نسبة األمهات العازبات وارتفاع األشخاص في وضعية 
يكاد  ال  النساء حتى  في صفوف  الفقر  نسبة  وارتفاع  صعبة وهشة، 
أن يكون الفقر مؤنثا. ألجل كل ذلك اسند الدستور املغربي في فصله 
169 للمجلس االستشاري لألسرة والطفولة مجموعة من املهام حيث 
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حول  اآلراء  وإبداء  والطفولة،  األسرة  وضعية  تتبع  تأمين  له  خول 
املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين وتنشيط النقاش العمومي 
حول السياسات العمومية في مجال األسرة وكذا ضمان تتبع وإنجاز 
البرامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل واألجهزة 
املختصة، إضافة إلى مجموعة من الصالحيات نذكر على سبيل املثال 
ال الحصر املساهمة في تقييم السياسات العمومية في إعداد الدراسات 

واألبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصاته.

أما فيما يخص التركيبة، تركيبة هذا املجلس فقد اعتمد املشروع 
بفضل تدارك بعض الفرق البرملانية مقاربة تشاركية موسعة، انخرط 
فيها مجموعة متنوعة من الفاعلين ومن الخبراء من املجتمع املدني مع 

استحضار تمثيلية الجالية املغربية املقيمة بالخارج.

لةسيدةخلةأئيسل،

إننا في الفريق الدستوري، نثمن أهمية هذا املشروع واألهداف التي 
من أجلها تم إخراجه إلى حيز الوجود، لذلك تفاعلنا معه باإليجاب إذ 
تقدمنا بمجموعة من التعديالت توخينا من خاللها إغناء مضامينه، تم 
قبول بعضها من طرف الحكومة املوقرة وقد ركزنا في تعديالتنا على ما هو 
متعلق بإحداث اآلليات الجهوية وأكدنا على ذلك غير ما مرة على شكل 
لجان تابعة للمجلس عند االقتضاء، وذلك تفعيال للجهوية املوسعة 
وما أقره الفصل األول من الدستور عندما نص على أن التنظيم الترابي 

للمملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة.

لذلك، فإن استحضارنا للبعد الجهوي أمر ضروري، خاصة أن هذا 
البعد سيمكن من إلقاء الضوء على األسر وعلى العائالت التي تعيش 
بالذكر  وأخص  الجغرافية  الخصوصيات  كل  في  واإلقصاء  التهميش 
تلك التي تعيش في الوسط القروي وعلى الهوامش، وما يجعلنا نتساءل 
أمامكم السيدة الوزيرة، على املكانة التي ستحظى بها هاته األسر وهاته 
األنواع من املشاكل التي تعانق هذا النوع من األسر وهاته األنواع من 
الطفولة داخل هذا املجلس في ظل غياب هاته اآللية الجهوية تسعى إلى 

االقتراب من هاته الفئة.

لةسيدةخلةأئيسل،

بالنظر إلى أهمية هذا املشروع واألدوار املنتظرة من هذا املجلس؛ 
املجلس االستشاري لألسرة والطفولة ندرك أننا أمام لحظة تاريخية 
دستورية مهمة وأن الصيغة التي سيخرج بها هذا املجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة ستكون مؤشر، مؤشر على عمق اإلرادة السياسية 
الحقوقي، امتحان كذلك  وعلى امتحان عسير لصورة وواقع املغرب 
الوفاء  مدى  عن  وتعبير  كذلك  وامتحان  الدستور  منطوق  لتطبيق 
التي  الصيغة  في  كذلك  املجلس  هذا  للمغرب.  الدولية  بااللتزامات 

سيخرج بها هو تعبير عن سقف التوافق بين األغلبية وبين املعارضة.

كان بودنا في الفريق الدستوري أن يرى هذا املجلس النور وصياغته 
القانونية محطة إجماع ومحطة التقائية في املبادئ املشتركة في كل 
ما يخص قضية املساواة وقضية الحقوق اإلنسانية للنساء، ونظرا 
لالستجابة النسبية لبعض تعديالته فإننا لن نعارضه شكرا السيدة 

الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب املحترم إدريس بوطاهر 
عن فريق التقدم الديمقراطي.

لةمةئ4خلةسيدخإدريسخبوطةهأ:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخلةوز ألت،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي، في املناقشة 
العامة ملشروع قانون رقم 78.14 املتعلق باملجلس االستشاري لألسرة 
والطفولة. إن فريق التقدم الديمقراطي مقتنع بضرورة التعاطي مع 
األسرة وفق رؤية شمولية تضع جميع مكوناتها في صلب السياسات 
العمومية من خالل التفعيل السليم والديمقراطي للمنظومة الحقوقية 
دستور  أرساها  التي  والثقافية  والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية 
مشروع  كل  في صميم  االجتماعية  االحتياجات  تجعل  والتي   ،2013
لإلصالح من أجل بناء أمة ديمقراطية عادلة ومنصفة ومواجهة مظاهر 
لهذا  وننوه،  واإلقصاء.  والهشاشة  والتخلف  والظلم  واألمية  الفقر 
االعتبار، باملنهجية التوافقية التي تبنتها لجنة القطاعات االجتماعية 
في التعامل مع بعض تعديالت الفرق البرملانية وهي املحطة التي ساهم 
فيها فريقنا بقوة وتمكنا فعال من إنتاج تعديالت مكنتنا من تحقيق غاية 

اإلجماع من قبيل:

تحقيق التوازن في تركيبة املجلس من حيث سلطة التعيين  .-
بين املؤسسة امللكية والحكومة ومجل�ضي البرملان بشكل يضمن الحضور 
القوي لكل املكونات التي لها عالقة مباشرة باألسرة ويحقق املصلحة 

الفضلى للطفل؛

النقاش  تنشيط  في  املساهمة  صالحية  املجلس  تخويل  .-
العمومي وهذا ما نعتبره أساسيا، وفي املقابل قد كان بودنا أن تتفاعل 
الحكومة إيجابيا مع تعديالت أخرى تقدمنا بها من قبيل أوال تضمين 
تعريف لألسرة، مراعاة أعضاء املجلس عند اضطالعهم بمهامهم لوضع 
مختلف املكونات األسرة واستحضار وضعية كل مكون بوصفه صاحب 
حقوق وعليه التزامات، وكذا للقضايا املرتبطة باملناصفة بين الجنسين 
حسب السن واإلعاقة واملصلحة الفضلى للطفل، كما يتعين عليهم 
مراعاة مختلف أشكال هشاشة األسر أو أحد مكوناتها واألطفال املتخلى 

عنهم وضحايا سوء املعاملة أو العنف؛

على  العمومي  اإلنفاق  أثر  تقييم  من  املجلس  تمكين  ثالثا:  .-
تفعيل حقوق الطفل وعلى تماسك األسرة واستقرارها؛

االقتصادي  بالنهوض  املتعلقة  القضايا  دراسة  رابعا:  .-
واالجتماعي والثقافي لألسرة والتفاوت في املداخيل بين معيلي األسرة 
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وكذا دعم التوفيق بين الحياة العائلية واملهنية.

لةسيدةخلةأئيسل،

إننا في فريق التقدم الديمقراطي نطمح أن تنفتح الحكومة مستقبال 
البرملانية،  واملجموعات  الفرق  مختلف  تقدمها  التي  التعديالت  على 
املتعلقة  الدستورية  املقتضيات  تكريس  إلى  اإلطار  هذا  في  وندعو 
واملتغيرات  التحوالت  باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة ملواجهة 
األسرة  همت  والتي  املغرب،  يعرفها  التي  والديموغرافية  االجتماعية 
من حيث تركيبتها ونوعيتها والتي أنتجت مجموعة من املظاهر السلبية 
كالتفكك األسري وتنامي حالة األسر التي تعيلها النساء ومظاهر الطفولة 
في وضعية صعبة واالنحرافات التي تتجلى أساسا في تعاطي املخدرات 

والهدر املدر�ضي والتسول إلى آخره...

كما ندعو إلى أن يكون مشروع القانون املحدث لهيئة املناصفة 
ومكافحة جميع أنواع التمييز في مستوى انتظارات وتطلعات املغربيات 
واملغاربة، بما ينسجم مع روح دستور اململكة واملواثيق الدولية التي 
وافقت عليها بالدنا، وتعميم مقاربة النوع في كل السياسات العمومية 

وتجسيد املساواة الحقيقية في جميع مجاالت الحياة.

تلكم السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، أهم مالحظاتنا واقتراحاتنا 
أبديناها في إطار الحيز الزمني املخصص لنا، نأمل أن نكون في مستوى 
اللحظة التاريخية التي نؤسس لها جميعا، وفقنا هللا وإياكم إلى ما فيه 

خير البالد والعباد، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى عملية التصويت، هناك تعديل 
ديباجة  يهم  االشتراكي  والفريق  واملعاصرة  األصالة  فريقي  لدن  من 
مشروع القانون، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكألخلةسيدخلةأئيسل،

وأردنا  عليه  وأكدنا  اللجنة،  في  ناقشناه  وقد  للتعديل  بالنسبة 
الجلسة العامة أن تشاركنا فيه، وهو وضع ديباجة لهذا املشروع تنص 
استنادا على دستور 2011 سواء في التصدير الذي ينص على الكرامة 
الحقوق  بين  والتالزم  االجتماعية  والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة 
والواجبات وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، أو الفصول التي تنص 
على ضمان حماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية واملتمثلة خاصة 
في الفصول 30، 31، 32، 33، 34، 35، وتفعيال التفاقيات حقوق 
الطفل ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وملقتضيات مدونة األسرة، 
يحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة كآلية دستورية للحماية 
آليات  جميع  في  تستحضر  لكي  الديباجة  هذه  على  أكدنا  والنهوض. 
املجلس وفي مناهج عمله وفي مقارباته التشاركية والتواصلية كمقاربة 
قانونية، ونتمنى أن تتفاعل معنا السيدة الوزيرة في الجلسة العامة مع 

هذه الديباجة، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

السيدة النائبة املحترمة، طبعا هذا التعديل ال يمكن قبوله على 
اعتبار املرجعية التي نعتمدها في صياغة في هذا املشروع قانون، أوال 
هناك املادة 32 التي تم فيها داخل الدستور املغربي تحديد ماذا نعني 
باألسرة وكذلك إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة، كذلك 
الفصل 169 من الدستور الذي يحدد صالحيات هاته املؤسسة، ثم 
مرجعية الفصل 171 وهاذ املضمون بغيت نقراه حتى نفهم أنه ليس 
للحكومة أن تدبج هذا القانون أو هذا املشروع قانون على اعتبار مجموع 
القوانين املتعلقة باملؤسسات الدستورية يقول الفصل 171 »يحدد 
بقوانين تأليف وصالحيات وتنظيم وقواعد تسيير املؤسسات والهيئات 
املنصوص عليها من الفصل 161 إلى الفصل 170 من هذا الدستور، 
االستشاري  فاملجلس  وبالتالي  االقتضاء«  عند  التنافي  حاالت  وكذا 
هاته  مجموع  في  يدخل   169 الفصل  في  جاء  اللي  والطفولة  لألسرة 
املؤسسات التي ليس من صالحيتنا إال أن نحدد يعني تأليفها وصالحيتها 

وكذلك تنظيم قواعد اشتغالها.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ ليس 
هناك، هل هناك مؤيد لهذا التعديل؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخلةبةهي:

السيدة الوزيرة، ولكن نحن اليوم إذا وقفنا عند التعريفات سمعنا 
في القاعة على أن املشروع يرتكز على األسرة التي تربطها عالقة شرعية، 
وهذا ينفي ويق�ضي العديد من األسر التي تعيش وضعية صعبة بفضل 
العمومية  والسياسات  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  وبفعل 
والثقافة السائدة، ونحن هنا القانون ومشروع القانون جاء ليصحح 
وضعية قائمة على التمييز، ووضعية قائمة على هدر الحقوق، ووضعية 
لصورة  املسيئة  االجتماعية  الظواهر  من  مجموعة  إفراز  على  قائمة 

البالد واملسيئة لوضع األسر.

أننا  بمعنى  الديباجة،  اعتماد  بضرورة  نقول  عندما  نحن  إذن 
نعتمد قوانين صادق عليها املغرب، اتفاقيات دولية، دستور ساهمت 
فيه جميع الفئات بما فيها هاته الفئات املقصية التي تمثلها جمعيات 
املجتمع املدني. إذن نحن ال نبتعد عن ما هو قانوني وما هو موجود وما 
هو مؤطر، ولكن نريد أن يؤطر القانون وأن تكون له مرتكزاته التي ال 

تجعل االختالس فيه في أية حالة من الحاالت وشكرا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 30؛

املعارضون: 58؛

املمتنعون: ال أحد.

ننتقل إلى املادة األولى الفقرة الثانية، ورد بشأنها تعديل من لدن 
فريقي األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي. الكلمة ألحد مقدمي هذا 

التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخلةبةهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

طبعا هذا التعديل الذي يهم الفقرة الثانية والتي ورد فيه يتمتع 
املجلس بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي، أضفنا في هذه الفقرة 
االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة  وطنية  هيئة  املجلس  »يعتبر 

واالستقالل املالي«، فقط لتجويد النص.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة.. واش نقطة  التعديل، ال ال عفوا،  تفضل أحد معار�ضي 
نظام؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيميخ)نقطلخنظةم(:

لكن مشينا للفقرة الثانية وكاين واحد الخطأ مادي في الفقرة األولى، 
بحيث أن واحد الجملة أتت على أنه تدعى هذه املؤسسة في هذا القانون 
املادة  املادة.  هاذ  داخل  الجملة  لنفس  تكرار  وهناك  املجلس،  باسم 
األولى: »تطبيقا ألحكام الفصل 171 من الدستور يحدد هذا القانون 
يحدد صالحيات املجلس االستشاري لألسرة والطفولة املحدث بموجب 
سيره،  وقواعد  وتنظيمه  تأليفه  وكيفيات  الدستور  من   32 الفصل 
وكذا حالة التنافي ويشار إليه بعده باملجلس، وتدعى هذه املؤسسة في 
هذا القانون باسم املجلس«. إذن كاين وحد التكرار، نحن نلتمسكم 
السيدة الرئيسة أن هاذ الجملة الثانية تحيد، ويبقى النص كما هو. 

شكرا السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة  التصحيح.  أجل  من  تداركها  وسيقع  املالحظة،  نسجل 
للحكومة، للسيدة الوزيرة، تفضلي بخصوص الفقرة الثانية التعديل 

رقم 3.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

هناك مجموعة من التعديالت ويدخل في هذا التعديل، فيها نوع من 
التكرار ملا جاء في الصياغة الدستورية أو ملا جاء في الصياغة األصلية 

لهذا املشروع قانون، أو هناك إضافات ال نعتبر أنها يعني تنتج وضعية 
قانونية جديدة، لذلك فهذا التعديل مرفوض.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أحد معار�ضي التعديل؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

الهيئات الواردة بالدستور اللي فيها التسمية بأنها وطنية مستقلة 
محددة في الدستور، فهناك مجموعة من الهيئات وليس من بينها الهيئة 

التي تشرف على األسرة والطفولة، ولهذا نعارض هذا التعديل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

إذن، أحد مؤيدي التعديل؟ ال.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29؛

املعارضون: 62؛

املمتنعون: ال أحد.

الفقرة األخيرة، ورد بشأنها تعديل دائما من لدن  1 دائما  املادة 
فريقي األصالة واملعاصرة واالتحاد االشتراكي، أحد مقدمي التعديل، 

تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

هذا التعديل رقم 4 لدينا فيه نحن الفريقين إضافة مادة مكررة، 
تهدف هذه املادة الجديدة املقترحة إلى تحديد عدد من املبادئ األفقية 
التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار كأسس ملمارسة اختصاصات املجلس 
ملقتضيات  نسقية  قراءة  من  انطالقا  املبادئ  هذه  تحديد  تم  ولقد 

الدستور..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيدة النائبة املحترمة، طرحت للمناقشة التعديل رقم 5، مش 4، 
أربعة سيأتي من بعد مدرج في آخر املادة، التعديل رقم 5.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

التعديل رقم 5، ورد في النص األصلي: »يوجد مقر املجلس بالرباط«، 
املقتضيات  تنزيل  على  الحرص  كل  الفريقين  في  منا  حرصا  ونحن 
الدستورية املتعلقة بالجهوية، سجلنا غياب حضور هذه الجهوية في 
النص، واقترحنا الفقرة األخيرة: »يوجد املقر املركزي للمجلس بالرباط 
ومقرات فرعية في كل جهة من جهات اململكة، ويحدد النظام الداخلي 

للمجلس كيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها«.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

طبعا بالنسبة لهذه املؤسسات ومنها املجلس االستشاري لألسرة 
والطفولة، يبدو بأن الخدمات التي ستقدمها ستكون خدمات متناسقة 
ومنسجمة مع اختصاصاتها. واختصاصات هذا املجلس ال تستدعي في 
هاته الظرفية أن تكون هناك امتدادات جغرافية على أساس تمثيلية 
املؤسسات  ملجموع  رجعنا  عاود  إيال  لكم،  نقول  نبغي  لكن  جهوية، 
الدستورية وكل مؤسسة مؤسسة كانوا عندها لجن أو فروع ترابية، 
غنوليو فواحد التراكم، واحد الكثافة من الفروع، ومن اللجن محليا 

اللي ربما غادي تعطي واحد الوضعية نوعا ملتبسة.

والطفولة،  لألسرة  االستشاري  للمجلس  نرجعو  كنجيو  ي 
ّ
مل إذن 

الدستورية  املؤسسات  يكونوا عندو كأغلب  يمكنش  ما  بأنه  كنقولو 
الوطني  املجلس  على  القياس  وطبعا  السبب،  لهذا  ترابية  امتدادات 
لحقوق  الوطني  املجلس  ألن  سليما  قياسا  ليس  اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان أوال يدرج ضمن املؤسسات الحقوقية، وكذلك له والية عامة 
في مجال حقوق اإلنسان بينما املجلس االستشاري لألسرة والطفولة 
يدخل ضمن مؤسسات التنمية البشرية وبالتالي ال مجال ملقارنة هذه 

املؤسسة بتلك.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ هل هناك من مؤيد 
لهذا التعديل؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكألخلةسيدةخلةوز أة،

سأبدأ من أين وقفت، وهو كون هذا املجلس ال يمكن له أن يقوم ب..، 
ليست له اختصاصات على املستوى الجهوي وعلى املستوى الحقوقي. 
نحن نقول على أن هذا املجلس هو آلية من آليات ضمان حقوق األسرة 
بكل مكوناتها واألطفال بكل أوضاعهم والطفالت بكل وضعياتهن، غياب 
الجهوية هنا يسائل الحكومة ككل عن تفعيل الجهوية، ونحن عرفنا على 
أنه صرفت أموال طائلة في التعريف بأهداف الجهوية، وفي النص عليها 
وفي عالقتها بقضيتنا الوطنية الكبرى، فكيف يعقل أن تقول الحكومة 
اليوم على أن الجهوية في مجلس األسرة والطفولة غير ضرورية، وعلى 
أن رصد وضعية األطفال واألسرة في مناطق املغرب كلها متساوية، ونحن 
نعلم ومتأكدون وال أحد في هذه الغرفة يختلف معي فيما أقول اآلن 
أن أوضاع الطفل في العالم القروي وأوضاع الطفل في املغرب املن�ضي 
وأوضاع الطفلة في أنفكو ليست هي أوضاع الطفلة في الرباط وال في الدار 
البيضاء وال في طنجة وال في أي مكان، مهمة واختصاصات هذا املجلس 
هو الرصد، هو البحث، هو التحري، هو االقتراح، وتتبع السياسات 

العمومية هو إلى آخره...

إذن غياب الجهوية بمعنى غياب رؤية لدى الحكومة في تدبير هذا 
أنا  إذن  صالحياته،  على  التنصيص  في  وال  تفعيله،  في  وال  املجلس، 
أناشدك السيدة الوزيرة أن تراجعي اليوم موقفك وتوافقي على هذه 
الجهوية، وال تحملي هم الوزارة في التدبير املالي، ألن الحكومة في التدبير 
املالي، ألن واجب الحكومة أن ترصد األموال كما ترصدها لعقد مؤتمرات 
أو لعقد ندوات أو عقد غيرها من األشياء، رغم ما لها من أهمية ورغم 
ما لها من قيمة ورغم ما لها من تأثير على املحيط سواء الوطني أو على 

املحيط الخارجي أو اإلقليمي.

إذن نتشبث بهذه الجهوية ونعتبرها ألن لدينا تجربة مع املجلس 
لحقوق  الوطني  املجلس  نموذجا،  ليس  نقول  أن  يمكن  وال  الوطني 
اإلنسان هو نموذج لرصد حقوق اإلنسان، فعندما تم البحث في مراكز 
وضعية  وفي  وضعيتها،  وفي  الطفولة  حماية  وضعيتها،  وفي  الطفولة 
السجون وغيرها... الطفل واألسرة في السجون، الطفل واألسرة في مراكز 
الحماية، في املراكز االجتماعية، وهل يمكن أن نقارن بين أوضاعهن في 

الحواضر الكبرى وبأوضاعهن في املغرب العميق؟ أبدا ال، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 30؛

املعارضون: 60؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 60؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 30.

ورد تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي 
يق�ضي بإضافة مادة جديدة هي مادة 1 مكرر اللي هي تعديل رقم 4 أحد 

مقدمي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بالنسبة للمادة املكررة املقترحة في هذا التعديل تنص على: »يراعي 
أعضاء املجلس عند اضطالعهم بمهامهم وضع مختلف مكونات األسرة 
بين  باملناصفة  املرتبطة  القضايا  والتزامات،  الحقوق  ذوي  بوصفهم 
الجنسين ومختلف أطوار الحياة واإلعاقة، املصلحة الفضلى للطفل، 
مختلف أشكال الهشاشة على مستوى األسرة أو على مستوى مختلف 
املراهقين،  املبكرة،  للطفولة  الخاصة  الوضعيات  اعتبار  مكوناتها، 
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القاصرين، املتخلى عنهم، ضحايا سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، 
أحادية  األسر  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  املسنين،  األشخاص 
الوالدين، األسر املكونة من والدين نشيطين مهنيا، وأطفال صغيري 
املادة  هذه  الوزيرة  السيدة  طبعا  األجيال«.  بين  التضامن  السن، 

املقترحة ويبقى..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

إيال اسمحتو لي يعني النص الذي يستند إلى النص الدستوري هو 
أكثر سعة من املقترح، بإضافة مادة جديدة، ألن جيتو كضييقو بينما 
عندنا املادة 169 في الدستور اللي كتكلم على اختصاصات، وبديتو 
انتما باختصاصات باقي ما وصلناش ليها، كتكلم على إبداء اآلراء في 
املخططات، تنشيط النقاش العام، البرامج، ال تحدد ألن هاذيك كتبقى 
الفئات  نحدد  وعندما  أشغاله،  يبدأ  عندما  املجلس  ديال  صالحية 
املستهدفة بالعمل الذي سيقوم به املجلس يعني كنقيدو ليها يدها، إذن 

هذا معطى أول؛

املعطى الثاني: كتكلمو على مكونات األسرة، هناك مجالس أخرى 
وهناك سياسات عمومية تستهدف كل مكون على حدة، مثال املرأة، 
نتحدث  نحن  املسن،  إعاقة،  وضعية  في  الشخص  الطفل،  الرجل، 
عن األسرة ككيان، نتحدث عن األسرة كوحدة متماسكة، ومن هنا 

خصوصية اختصاص املجلس االستشاري لألسرة والطفولة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

نحن نعارض هذا التعديل لكونه أوال يتحدث عن مكونات األسرة 
وهاذ القانون يتحدث عن األسرة كمؤسسة وليس كمكونات، ثم هناك 
القضايا املرتبطة باملناصفة بين الجنسين، هذا عنده قانون آخر، ما 
يمكنش في قانون ديال األسرة والطفولة نتحدث عن املناصفة وكاين 
قانون آخر يتحدث عن املناصفة، كاين مجلس آخر عندو اختصاصات 
وهو أيضا مجلس ينص عليه الدستور، وبالتالي ما يمكنش زوج تاع 
املجالس يقومو بنفس الدور، كل واحد عندو االختصاص ديالو وكل 

واحد يدير شغلو.

وهذا  الوالدين،  أحادية  األسر  عن  الحديث  وهو  األخيرة  املسألة 
غريب ألن في التعليل ديال هاذ التعديل كيتكلمو على أنه انطالقا من 
واضح  تعريف  عاطي  والدستور  الدستور،  ملقتضيات  نسقية  قراءة 
لألسرة في الفصل 32 وهي »األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي«، 

ما كاينش أشكال ديال األسر، كاين أسرة وحدة هي اللي فهاذ الدستور، 
إيال غادي نجيبو �ضي أسر أخرى اللي أحادية وما�ضي أحادية فهذا غادي 
يكون غريب على املجتمع ديالنا وما�ضي هذا هو اللي مقصود بهاذ الهيئة، 
اللي األصل فيها أنها تؤسس لواحد االستقرار ديال األسر اللي هي واحد 
%90 وال %95 ديال األسر العادية، اللي خاصنا ندعموها ونعززوها 
باش املجتمع ديالنا يكون مستقر. أما غادي نقيسو على بعض األمراض 
االجتماعية ونجيو نأسسو لها في القانون، فهذا ربما غادي يخرج على 

األهداف التي سطرت لهاذ القانون، وكذلك للدستور، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من مؤيد للتعديل؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

شكرا، الغريب في األمر هو أننا نغطي الشمس بالغربال، الغريب في 
األمر هو أننا نريد أن نحكم باإلعدام على فئات عريضة من املجتمع، لم 
يعد القانون ساكت عليها ولم تعد الدراسات ساكتة عنها. نحن نعلم على 
أن هناك بالفعل أمهات عازبات، وأن األمهات العازبات هما ضحايا وضع 
اقتصادي، ضحايا وضع اجتماعي، ضحايا وضع ثقافي، أغلبية األمهات 
العازبات كن خادمات في البيوت، وأغلب األمهات العازبات كن ضحايا 
الغتصابات داخل األسر من طرف أرباب األسر، ومن طرف أناس ذوي 
املسؤولية، وذوي املراكز، فال يمكن أن نق�ضي هذه األسر ذات األمهات 
لوحدهن وهن يسمين باألمهات العازبات، وال يمكن أن نق�ضي األمهات 
املتكفالت ألنهن عقيمات متكفالت بأبناء، واألم فقط هي التي تعيل، وال 
يمكن أن نق�ضي األمهات معيالت األسر، إذن أريد جوابا شافيا يقول لي 
أن هناك فئات يجب أن نصدر فيها قانون باإلعدام والحرق كما حرقت 

السيدة األخيرة في املجتمع.

إذن من هنا نقول على أن مسؤوليتنا التاريخية كبرملانيين وبرملانيات، 
كمشرعين أن نشرع لجميع فئات املجتمع، ال أن ننتقي، عندما نصبح 
ممثلي لألمة ما كنستيوش هنا البابوش هاذي عامرة، هاذي خاوية، 
سواء  أوضاعهم  بكل  بكل خصائصهم،  املجتمع  أفراد  لجميع  نشرع 
اجتماعية أو اقتصادية، وال نقول على أن فقط عندنا أسرة تربطها 
عالقة شرعية. صحيح أننا نطمح إلى أن تكون كل األسر مستقرة، كل 
األسر تعيش أوضاعا سليمة وصحية، كل األسر ال تعيش الهشاشة وال 
الفقر، ولكن أن نشرع بقانون يستثني، فهذا ما ال يقبله املنطق وال 

يمكن أن نكون شاهدين وشاهدات عليه.

هدفنا من هذه املادة املقترحة، هي تحديد املبادئ األفقية التي ينبغي 
أن تؤخذ بعين االعتبار كأسس ملمارسات اختصاصات املجلس، وقد 
تم تحديد هذه املبادئ انطالقا من قراءة نسقية ملقتضيات الدستور، 
وملقتضيات االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، وانضم إليها. 
أنا أضع عالمة استفهام كبرى، أريد فقط جوابا يقنعني، جوابا يقنع 
املناضلين واملناضالت في الحقل االجتماعي، بأن هناك ناس نشرع لهم 
وهناك ناس ال يهموننا، ناس ال يعنيننا، ناس نريد لهم مجتمع آخر، إذن 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.17–14.رجب.1437  )22.أبريل.2016(  أ5 

نديرو املغرب ل�ضي ناس واملغرب ل�ضي ناس آخرين فقط، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أعرض هاذ، نقطة نظام تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةكحي2خ)نقطلخنظةم(:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

ونحن في هذا املجلس املوقر نشرع للنواة األصلية في املجتمع، والذي 
يحكمها دستور صوت عليه املغاربة كافة، نرفض رفضا قاطعا أن تقارن 
األسر بالبابوش، نطلب من السيدة النائبة املحترمة املقتدرة اللي أشهد 
لها بكفاءتها داخل اللجنة وخارج اللجنة وداخل القبة، باش تسحب هاذ 

العبارة وما تقارنش األسر بالبابوش الخاوية والبابوش العامرة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبةهي:

هنا ما كنستيوش بمعنى أننا ال ننتقي، ال ننتقي في أفراد املجتمع، 
كما ننتقي في أشياء أخرى غير بشرية، وإذن ال أعني هنا أبدا ال أعني 

املواطنين واملواطنات.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة،

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27؛

املعارضون: 60؛

املمتنعون: ال أحد.

تعديالت من   6 املشروع، ورد بشأنها  في  الثانية  املادة  إلى  ننتقل 
لدن فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي، أقترح تقديمها دفعة 

واحدة، الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

كنقترحو نقدموها وحدة بوحدة باش يكون..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أقترح نقدموها جملة.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

ال صعب جدا ألن هناك مسائل متقاطعة، املادة 2 قدمنا واحد 

التعديل اللي باألهمية بمكان. السيدة الوزيرة املحترمة، عندما نتكلم 
عن هاذ املشروع القانون ديال األسرة والطفولة، نتكلم عن مشروع اللي 
عندو واحد األهمية صحيح اجتماعية، البعد االجتماعي، وكاين البعد 
االقتصادي، ولكن كاين واحد البعد كبير اللي هو البعد الثقافي. أنتما 
السوسيولوجية مهمة،  التحوالت  العالم كيفاش كيتحول،  كتشوفو 
التحوالت السوسيوثقافية مهمة، واملادة 12 اللي تتقولوا بأن غتكون 
واحد املباشرة ديال لقاءات مع السلطات العمومية ومع املجتمع املدني 
من خالل التنشيط، يعني غادي تكون املسألة الثقافية مطروحة بشكل 
كبير. ثم كذلك كاين البعد البيئي، ألن باش كتقولو بأن هاذ املشروع 
اللي  عليها،  املصادق  الدولية  القوانين  من  مجموعة  مع  التزاما  جاء 
صادق عليها، صادقت عليها اململكة املغربية، كاين البعد البيئي وهو 
حاضر بشكل كبير. ثم ما تنسايش السيدة الوزيرة، بأن املغرب اآلن 
دولة نموذجية، نموذجية في علم البيئة، نموذجية في املقاربة البيئية، 
وهذا يستدعي أن يكون التشريع وفلسفة التشريع حتى هي داخلة في 

هذا البعد.

لهذا أننا نقول بأن املادة 2 كاين فيها واحد التغيير وأن إدراج البعدين 
الثقافي والبيئي ضمن دائرة صالحيات املجلس من األهمية بمكان، لهذا 
في  كالتالي: »رصد وتتبع وضعية األسرة والطفولة  نعتبره  البند األول 
والبيئية«،  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية  املجاالت 

شكرا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

اللي ما هياش موضوع خالف،  التعديالت  الواقع كاين بعض  في 
ولكن ال بد أن نراعي أنه عندما يبدي نائب األمة مالحظة معينة، يأخذ 
بعين االعتبار أن ما يجب أن تشتغل عليه مثال في حالتنا يشتغل عليها 
املجلس هي عدة مجاالت، ويقدمها كتعديل إلضافتها ضمن انشغاالت 
هذا املجلس. لكن املشرع اللي كيدخل فيه جهات متعددة، على األقل 
املؤسسة  هي  املطاف  آخر  املؤسسة  هذه  ألن  النص،  واضع  نقولو 
مقدمتها  في  القانونية  املراجع  أوال  االعتبار  بعين  يأخذ  التشريعية، 
الدستور، غنعطيك منها واحد املعطى، الفصل 32 الذي يتحدث عن 
األسرة والذي أحدث بموجبه املجلس االستشاري لألسرة والطفولة، 
الحماية  لتوفير  الدولة  »تسعى  كيقول  مجاالت؟  من  يستحضر  ماذا 
القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية 
بصرف النظر عن وضعيتهم«، وكيتكلم من قبل وكيقول »تعمل الدولة 
لألسرة«،  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية  الحماية  ضمان  على 
إذن استحضار هاته املجاالت في الفصل الذي أحدث بموجبه املجلس، 
كيحدد لينا سلفا املجاالت اللي خاص يشتغل فيها املجلس، ذاك ال�ضي 
عالش تتلقى العبارات اللي جات في الفصل 32 هما بالضبط في إطار 
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تحديد االختصاصات في هذه املادة التي تحدد مجاالت االشتغاالت، 
هذه نقطة؛

منظومة  يستحضر  النص  واضع  لنقل  أو  املشرع،  �ضيء  ثاني 
املؤسسات الدستورية ويستحضر القوانين املتعلقة بهاته املؤسسات، 
في مقدمتها القانون التنظيمي املتعلق باملجلس االجتماعي واالقتصادي 
والبيئي، والذي يحدد أهم اختصاص لهذا املجلس هو املجال االجتماعي 
والثقافي والبيئي، إذن هنا غادي يولي واحد التداخل في االختصاصات 
بين املؤسسات الدستورية وممكن هاذ املمارسة في امليدان تكون لكن 
النصوص  لذلك  régalien ملؤسسة دون أخرى،  كيبقى االختصاص 

كتجي واضحة في تحديدها لالختصاصات بمرجعية الدستور.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخإةهةمخوللي:

نعمخلةسيدةخلةأئيسل،

ي تنجيو نتحدثو على املجلس االستشاري لألسرة 
ّ
احنا في الحقيقة مل

واضحا  كان  الذي  الدستور  من   32 الفصل  هو  املحدد  والطفولة، 
حيث قال: »تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية 
واالقتصادية لألسرة«، الثقافية والبيئية كنلقاو هاذ تنالحظو كاين واحد 
املحاولة ديال اإلقحام كيما قبايلة املسألة ديال املناصفة، لقيناها في 
الفصل 19 من الدستور الذي جاء يتحدث عن الحريات، الحريات 
يعني التساوي في الحريات بين النساء والرجال في الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والبيئية في الفصل 19 من الدستور اللي عندو 
هيئة ديال املناصفة في مشروع قانون آخر. اآلن نحن بصدد مشروع 
قانون املجلس االستشاري لألسرة والطفولة الذي يحدده دائما الفصل 
32 من الدستور الذي جاء يتحدث عن حماية الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والحقوقية واالجتماعية واالقتصادية، إذن األمر منسجم 

مع ما جاء مع النص األصلي ديال مشروع القانون، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيد التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

السيدة الوزيرة، احنا ما كنختالفوش يعني بهاذ البعد اللي جاء به 
الدستور، وبأن املشرع يعني أول ما ينظر إليه هو املثن الدستوراني، 
ولكن احنا تأكيدنا كفريقين على البعد الثقافي والبيئي فهاذ املشروع، 
جاء من إيمانا بأن اليوم التحوالت اللي كيعيشوها املجتمعات واللي 
كيخلق فيها واحد النوع ديال الحركية ربما تكون سلبية، وأن اليوم 
الحروب في العالم هي حروب ثقافية، وأنتن تدرون يعني أكثر منا بهاذ 

املوضوع، الحروب الثقافية.

لهذا احنا أكدنا على البعد الثقافي والبيئي، البعد الثقافي كنعتبروه 

جد مهم، وإيال كان الفصل 32 من الدستور أتاح لنا، وأن الدولة كتحمي 
هاذ املجال الثقافي، هذا مجلس استشاري، واملجلس االستشاري مجلس 
اللي كيعطي واحد التوصيات للحكومة أو للجهات، بعض التوصيات 
وبعض املواقف اللي كتوقع في املجتمع أو بعض...، ألننا كنعتبروه عندو 
واحد الدور استراتيجي، لهذا احنا هاذ البعد الثقافي كنعتبروه نظرا ألن 
اآلن الدول، الدول ما بقاتش كتعيش على فقط، احنا كنعيشو فواحد 
العالم معولم، ها أدوات التواصل االجتماعي، ها التسكع في الشوارع، 
كاين تناقضات داخل املجتمع وكاين البعد الثقافي هنا حاضر بشكل 
كبير، وإيال ما كانش املجلس االستشاري أنه عندو واحد التصور لألسرة 
ويحمي األسرة من بعض واحد النماذج مبتذلة أننا غدا غنطيحو فهاذ 
األسرة النووية اللي هي الصلب ديال املجتمع املغربي، واللي هي أصالة 
مجتمعات  املغربي  املجتمع  داخل  روسنا  غنلقاو  املغربي،  املجتمع 
متعددة، ألن لهذا هاذ املجلس االستشاري عندما قلنا بأن البعد الثقافي 
والبيئي يجبا أن يدرجا كبعدين داخل هذا املشروع، الهدف ديالنا هو 
حماية الطفل والطفولة وحماية األسرة من اختراقات ثقافية مبتذلة 

على املجتمع املغربي، وشكرا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 26؛

املعارضون: 57؛

املمتنعون: ال أحد.

ننتقل إلى التعديل الثاني بخصوص املادة الثانية دائما، أحد مقدمي 
التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

الخامس، كتقول أن »تقديم  البند  في   2 املادة  الوزيرة،  السيدة 
اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجل�ضي البرملان بهدف النهوض بوضعية 
األسرة والطفولة«، كنضيفو »إبداء الرأي بمبادرة منها، مع تقديم إلى 
آخره...« عالش؟ ألن كنعتبرو هاذ املجلس االستشاري ما عندوش غير 
مقاربة خبزية، نشوفو غير املسائل االقتصادية، ولكن أنه كتكون عندو 
واحد املبادرة طلب أن كيكون عندو واحد الهامش أنه فين يتحرك، وأنه 
 ،vague comme ça ambigu ما نتسناوش فقط غير أنه يقدم نخليوها
ولكن كنزيدو بأن إبداء الرأي بمبادرة منها مع تقديم اقتراحات نظرا 
للدور االستراتيجي ونظرا إليمان الفريقين االتحاد االشتراكي واألصالة 
واملعاصرة بأن هاذ املشروع قانون غادي يمكن يلعب واحد الدور كبير 
جدا في املستقبل القريب والبعيد، لهذا كنضيفو هاذ التعديل وكنتمناو 

تجاوبو معاه، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.
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ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

طبعا ال �ضيء يمنع من أن يقوم هذا املجلس باإلحالة الذاتية في ما 
يدخل في اختصاصاته، ال �ضيء يمنع، ولكن مرة أخرى في إطار املراجع 
املعتمدة في إحداث هاته الهيئات أو هاته املؤسسات الدستورية وللتمييز 
بين هاته املؤسسات وحتى يكون هناك نوع من التمايز بين املؤسسات 
الدستورية الحقوقية واملؤسسات الدستورية في التنمية البشرية. رأينا 
أن يكون هذا التمايز انطالقا من عدم التنصيص على بعض املمارسات 
التي يمكن أن تقوم بها مؤسسة دون أخرى من أجل تحقيق هذا التمايز، 
غنقول لك أشنو املقصود بهذا التوضيح، عندما نتحدث مثال عن هيئة 
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكنقولو بأنها مؤسسة دستورية 
حقوقية، وبأنها يجب أن تحدث -هي أحدثت بموجب املادة 19 من 
الدستور- ولكن يجب أن يؤخذ بعين االعتبار مرجعية مبادئ باريس، 
مبادئ باريس كتنص على ضرورة اإلحالة الذاتية كاختصاص للهيئات 
ي كتجي تدير تعطي نفس 

ّ
الحقوقية باش تعتبر هيئات حقوقية، دابا مل

لألسرة  االستشاري  للمجلس  الوضعيات  نفس  وكتعطي  الصالحيات 
والطفولة مثال كمؤسسة للتنمية البشرية، كتديرها في خانة املؤسسات 
الحقوقية وبالتالي ما بقاش التمايز بين الهيئات، فهذه إجراءات في الواقع 

قانونية من أجل خلق التمايز بين الهيئات التي نص عليها الدستور.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، الكلمة ملؤيدي التعديل.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

السيدة الوزيرة املحترمة، نعتقد بأن هذا املجلس بأهمية بمكان 
وربما في القريب وفي املدى املتوسط ألن احنا كنعيشو في واحد العالم 
كيتحرك، راكم كتشوفو دابا امللف ديال الصحراء املغربية، املنظمات، 
الدول والت عندنا des baromètres آخرين، طرق أخرى باش كتقيس 
قوة املجتمع. إيه الحمد هلل قدمنا درنا واحد إصالحات كبيرة في املجال 
الحقوقي، ولكن اليوم كاين هناك تقارير كيعيبو علينا واحد املسألة 
متعلقة باألسرة والطفل، لهذا كنعتقدو حنا بأن هاذ املسألة نحسمو 
فيها نهائيا، اليوم إيال كنا كنعتبرو بأن هناك تحديات وهناك إرهاصات 
يريد  من  هناك  وأن  املغربي،  املجتمع  تصيب  كتحاول  اللي  خطيرة 
خلخلة ثوابت قوة األسرة ديال املغرب واملجتمع اللي ما كيحافظش على 
األسرة ديالو وعلى املجتمع ديالو، مجتمع مآله الهالك، لهذا كنعتقدو 
بأن هذا املجلس االستشاري ديال األسرة وديال الطفولة هو مجلس 
استراتيجي وبأهمية بمكان، وربما أقول لك أقوى في املكانة االعتبارية 
من هاذ املجالس ديال حقوق اإلنسان، ألن إيال خدمنا األسرة والطفل 
وتخدم املجتمع ديالنا ما يبقاش عندنا املشكل ديال حقوق اإلنسان، 
ألن املشكل c’est microscopique، املاكرو هو مجالس حقوق اإلنسان 
اللي كتكلمو عليها ولكن امليكرو هو هاذ املجلس، هذا مجلس مهم ومهم 
كيتكلمو،  فين  املغرب  خصوم  كنشوفو  باش  واليوم  كبيرة،  بدرجة 
والتقارير اللي كتم�ضي من املغرب، كتم�ضي في هذا امليدان، االختراق 

ديال املجتمعات من األسرة، االختراق ديال املجتمعات من الطفولة، 
لهذا العكس هاذ املجلس االستشاري ديال األسرة والطفولة هو مجلس 
استراتيجي وخاصنا نتملكو هذا، نتملكوه مستقبل املغرب هو مستقبل 
األسرة ديالو، مستقبل املغرب مستقبل في الطفولة ديالو، لهذا كنأكدو 

على الدور االستراتيجي ديال هاذ املجلس، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 24؛

املعارضون: 55؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن ننتقل إلى التعديل 3، الكلمة ألحد مقدمي التعديل 3 بخصوص 
املادة 2 دائما.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

املادة 2 في البند 6 هو جاء كما يلي: »إصدار توصيات إلى السلطات 
العمومية بهدف ضمان الحماية القانونية واالجتماعية واالقتصادية 
لألسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي 
متساوي لجميع األطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية«، هنا 
جينا بواحد اإلضافة هي »لجميع مكونات األسرة« عندما نقول »إصدار 
القانونية  الحماية  ضمان  بهدف  العمومية  السلطات  إلى  توصيات 
توفير حماية  واالجتماعية واالقتصادية لجميع مكونات األسرة وكذا 
قانونية إلى آخره...«، هنا رأينا ضرورة ضمان الحماية ملختلف مكونات 

األسرة بما فيها املسنين ألن تكلمنا غير على األطفال، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

ما  أننا  السؤال على أساس  لي جاوبت على هذا  الواقع فايت  في 
األسرة،  مكونات  عن  نتحدث  حتى  مجزأة  األسرة  على  كنتكلموش 
ولكننا نتحدث عن األسرة كوحدة متماسكة، مؤسسة محددة بالنص 
ي قلتي بغينا نثيرو االنتباه وال بغينا نقترحو، بعض 

ّ
الدستوري، ولكن مل

مكونات األسرة بحال املسنين مثال، نعم ومن استثناهم عند حديثنا 
عن األسرة بشكل عام؟ ال أحد، لكن عندما تثار فئة دون فئة تيكون 

التقييد وتيكون التضييق.

القانوني اليوم يتحدث بكل مكوناتها: يعني  إذن حديثنا، والنص 
األطفال،  املرأة،  املسنين،  األشخاص  إعاقة،  وضيعة  في  األشخاص 
ي كندخلو في الفئوية 

ّ
الرجال، الذكور، اإلناث كل �ضي بدون استثناء، مل

ديك الساعات تنقدرو نقصيو �ضي حد، بعض األسر تعتبر املساعدات 
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داخل البيت مكون داخل األسرة، إذن إيال جينا ذكرنا باقي املكونات 
دون أن نذكر الكل غادي يكون واحد التعسف، واحد اإلجحاف في حق 

املعنى الذي نريده لألسرة كمؤسسة وكوحدة أساسية في املجتمع.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل. 
إذن أعرض التعديل الثالث للتصويت، عفوا، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخلةبةهي:

السيدة الوزيرة، أنا فقط أريد أن أؤكد على ضرورة مكونات األسرة 
وأعطي أيضا أمثلة. السيدة الوزيرة، أعطتنا مثال حول الخادمة داخل 
البيوت وموقعها، هل من أفراد األسرة أم ال؟ أنا أقول مثال أسرة فقد 
األب واألم وهي موجودة عندنا في املجتمع، فقد األب واألم في حادثة 
سير وبقي األطفال وحدهم، هل نعتبرهم أسرة؟ أو ليسوا أسرة؟ إذن 
للمجلس  والتخصيصات تخول  التعريفات  أنه هذه  نقول على  نحن 
االستشاري لألسرة والطفولة أن يقوم بصالحياته ومهامه مع مختلف 

املكونات بدون أي تضييق.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، أعرض التعديل 3 للتصويت:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 56؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن ننتقل إلى التعديل 4 دائما بخصوص املادة 2، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

شكرا، البند 9 اللي جاء كما يلي: »تنشيط النقاش العمومي حول 
السياسة العمومية في مجال األسرة والطفولة«، التعديل هو »تنشيط 
النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال األسرة والطفولة 
يتطلب  احتياجاتها، مما  وتزداد  يتسع حجمها  فئة  املسنين«.  وفئات 

استراتيجية فاعلة ومقاربة مندمجة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

نرفض لنفس األسباب التي قدمتها سلفا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخإةهةمخوللي:

لةسيدةخلةأئيسل،

غير هنا منين كنجيو نقولو فهاذ التعديل في مجال األسرة والطفولة 
وفئات املسنين نضيق، ألن إيال ذكرنا فئات املسنين فين هما شرائح 
السن األخرى، إذن خاصنا نقول حتى الكهولة والشباب، ألن ال يعقل 
باش نقولو املسنين ونخليو، وإذن هنا األسرة كتجي بشموليتها فيها جميع 
شرائح السن اللي ممكن تكون ال الكهولة وال الشباب وال الشيوخ راهم 
داخلين في األسرة. أما الطفولة فاملشرع الدستوري كان واضحا، ذكر 
يعني.. خصص األسرة والطفولة نظرا ألن الطفولة عندها خصوصية 
وضعيتهم  عن  النظر  بصرف  األطفال  جميع  يكون  وباش  معينة، 
إذن هذا ألن ما خصناش نضيقو ألن منين كنقولو فئات  العائلية، 
املسنين نضيق، احنا بغينا األسرة تبقى بكل شموليتها الكل يجد نفسه 
في األسرة، املسنين واألشخاص في وضعية إعاقة والكهول والشباب 
والنساء املطلقات والنساء األرامل واألطفال اللي توفاو عليهم الوالدين 
ديالهم، إذا ما خاصناش نبقاو نذكرو، إيال بقينا نعدو كنضيق، كنقولوا 

األسرة وكنذكرو الطفولة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل؟ هل هناك من متدخل لتأييد 
التعديل؟

إذن أعرض التعديل 4 للتصويت:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 56؛

املمتنعون: ال أحد.

ننتقل إلى التعديل 5 دائما في إطار املادة 2، الكلمة ألحد مقدمي هذا 
التعديل.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

الهيئات  مع  تعاون  عالقات  »إقامة   :10 البند  في  جاء  شكرا، 
واملنظمات ذات األهداف في هذا املجال«، تقدمنا بالتعديل اآلتي: »هو 
إقامة عالقات تعاون مع الهيئات واملنظمات الوطنية والدولية ذات 
األهداف إلى آخره...«، هو ضرورة التعاون مع الهيئات واملنظمات سواء 

كانت وطنية أو دولية، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة التعديل 5.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

يعني التعديل كما قدمته السيدة النائبة غير مقبول، على اعتبار 
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أن النص املتعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة، ينصص على 
هذا األمر، ينصص على التعاون بين هذا املجلس وباقي املجالس وباقي 
الهيئات وطنيا ودوليا، إذن يعني ال أفهم أحيانا بعض التعديالت التي 

تأتي لكي تكرر ما جاء في مثن القانون.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيدي  ألحد  الكلمة  أحد؟  ال  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديل، ال أحد؟

أعرض التعديل 5 للتصويت:

املوافقون: 23؛

املعارضون: 56؛

املمتنعون: ال أحد.

مقدمي  ألحد  الكلمة   2 املادة  بخصوص   6 التعديل  إلى  ننتقل 
التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةشأقةويخلةأودلني:

السيدة الوزيرة، في املادة 2 أضفنا في آخر املادة بعض التعديالت: 
»تقييم آثار اإلنفاق العمومي على إنجاز حقوق الطفل، دراسة القضايا 
لألسرة،  والبيئي  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  بالنهوض  املتعلقة 
والتفاوت في املداخيل بين معيلي األسرة، وكذا دعم التوفيق بين الحياة 
العائلية واملهنية، املشاركة في إعداد التقارير الوطنية املوجهة للمحافل 
الدولية املعنية باألسرة والطفولة«. عالش أضفنا هاذ التعديالت؟ ألن 
نعتبر بأن االستثمار في الطفل وفي األسرة هو �ضيء مهم جدا، والبد من 
لفهم  وسوسيواقتصادية  وسوسيولوجية  سوسيوثقافية  دراسات 
وكذلك جعل هاذ العالقة بين املسألة املادية واملهنية مع األسرة والطفل 
مستوى  على  للمراجع  رجعنا  إيال  ألن  كذلك  ثم  كبير،  باعتبار  يعني 
املنظمات الدولية كاين هناك تقرير املفوض األممي ديال ديسمبر ديال 
2014، نحو استثمار أفضل في حقوق الطفل، هاذ التقرير أو�ضى بتنفيذ 
يعني م�ضى فهاذ االتجاه ديال التعديالت، ثم كذلك حتى املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان في املغرب م�ضى في اتجاه ديال تثبيت الطفل يعني ك 
le centre de gravité هو مركز ثقل األسرة، يجب االستثمار في الطفل، 

شكرا السيدة الوزيرة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

مرة أخرى هاذ التعديل ليس تعديال، يعني غير منطقي أو غير ذي 
جدوى إلثارته ضمن التعديالت، غير باش نعاود نأكد لكم. لكن انتما 
باإلنفاق  املتعلقة  األولى  النقطة  التعديل:  فهاذ  النقط  ديال   3 اثرتو 

العمومي؛ النقطة الثانية االنشغال بمداخيل األسرة والنقطة الثالثة 
ديال املساهمة في إعداد التقارير، وهذه كل وحدة فهي في التعديل 

ضمن مجموع التعديالت التي تفضلتم بتقديمها.

أما فيما يتعلق باإلنفاق العمومي، يجب أن نناقشه على مستويين: 
املستوى األول هو املستوى الوطني حيث أن ما يتعلق اليوم بطرح قضايا 
اإلنفاق العمومي في قضايا األسرة كان مطروح من قبل فيما يتعلق 
باملرأة، كل قضايا النوع فالطرح كيقول لك ال بد أن نحدد امليزانية 
املرصودة الحتياجات النساء، وهكذا سننزل مضمون النوع االجتماعي 
في الجانب امليزانياتي، ما قدرناش على مدى 20 سنة. مؤخرا، طبعا تمكن 
املغرب من أن يتوفر على آلية قانونية مهمة يمكن أن توصلنا إلى تحديد 
امليزانية الضرورية الحتياجات النساء عندما صادقتم على النظام أو 

القانون التنظيمي مليزانية الدولة، تما غادي نقدرو نحددو.

الطفولة غادي  أو  لألسرة  بالنسبة  ال�ضي  لهاذ  نوصلوا  باش  اآلن 
أن هناك  تبين  ثانية  الزمن معتبر من جهة، من جهة  واحد  يخصنا 
صعوبات على املستوى الدولي، بحيث أن هاذ التوصية ديال تقييم أثر 
اإلنفاق العمومي جاءت بها مؤسسات األمم املتحدة، ولكنها اآلن بدأت 
تتراجع وتدرس كيفية عدم التزام الدول بهذا التوجيه على اعتبار أن 
الدول كلها عجزت على تحديد أثر اإلنفاق العمومي على مجال األسرة 

ومجال الطفولة، لذلك ما يمكّناش نغامرو ونقبلو بهذا التعديل؛

التعديل 2 في التعديل 6 ديالكم، اللي هو االنشغاالت التي يجب 
أن تكون لهذا املجلس فيما يتعلق بوضعية األسرة بمداخليها لتحسين 
وضعها وهذا هو اإلنشغال ديال املجلس، عالش جاء املجلس؟ جاء 
يبدي  وأن  األسرة،  قضايا  كل  يتناول  لكي  اختصاصاته  إلى  بالرجوع 
الرأي سواء أحيل عليه من مؤسسات أخرى أو بمبادرة منه وخا ما 
نّصش عليها، ليس هناك نصية لإلحالة الذاتية، ولكن هناك مجموعة 
من الصالحيات اللي كتعطي املبادرة للمجلس لكي يقوم بإبداء الرأي 
بالتقييم، بالتتبع، هاذو كلهم راه هو كياخذ املبادرة من نفسه، وبالتالي 
فاملجلس بمبادرة منه أو بمبادرة من جهة أخرى بعد إحالة املوضوع 
على املجلس سوف يبت في كل هذه القضايا. ومرة أخرى نقول ليكم 
التعديالت جاءت تقييدية، واش هاذ املجلس غادي صافي غادي يبقى 
يدرس غير املداخيل ديال األسر املغربية وال التوفيق بين الحياة العائلية 
ي كنجي أنا كنقول لو ها فين 

ّ
واملهنية؟ ال، سيدرس عدة أشياء، إذن مل

تركز فأنا أقيده؛

النقطة الثالثة ديال املساهمة في إعداد تقارير ليس هناك ما يمنع، 
إال أنه هناك جهات متخصصة إلنتاج التقارير: أوال القطاعات الحكومية 
املعنية وهناك قطاعات أو أجهزة أخرى لدى الدولة بحال مثال املندوبية 
الوزارية لحقوق اإلنسان، هاذي مختصة في إنتاج التقارير الوطنية 
التي تحال على املنتديات الدولية واملساهمة تأتي يا إما بمبادرة من 
الهيئة املختصة لصياغة التقارير، هي تراسل كل الجهات باش تعطيها 
معطيات، وال كذلك بتطوع وبمبادرة من املجلس تيقدم املعطيات اللي 
عليه وما على الجهة املعنية بصياغة التقارير إال أن تأخذ بكل املعطيات 
إلغناء تقرير تريد أن تبرز به الوجه الحقيقي للمغرب في مجال األسرة في 

حالتنا هذه.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد املعارضين للتعديل؟ ال أحد. 
مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

إذن أعرض التعديل 6 للتصويت:

املوافقون: 22؛

املعارضون: 53؛

املمتنعون: ال أحد.

2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس  إذن أعرض املادة 
العدد؟

املوافقون على املادة؟ املادة الثانية برمتها:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 53؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 55؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

12، ورد بشأنها تعديل من لدن فريقي األصالة  ننتقل إلى املادة 
واملعاصرة والفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل. ياهلل 

أحد مقدمي التعديل في املادة 12.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

جاء في الفقرة األولى: »يعد املجلس مرة واحدة في السنة على األقل 
تقريرا عن أعماله، ويرفع رئيس املجلس هذا التقرير إلى جاللة امللك، 
وينشر في الجريدة الرسمية«، التعديل جاء فيه: »يرفع رئيس أو رئيسة 
املجلس هذا التقرير إلى جاللة امللك، وكذلك الحكومة والبرملان وينشر 
في الجريدة الرسمية« وذلك اعتمادا للديمقراطية التشاركية التي ينص 

عليها دستور 2011.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة تفضلي.

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

احنا في الواقع في صياغة هذا القانون كنحترمو املرجعية الدستورية 
على  كيتكلم  اللي   160 الفصل  عندنا  جاءت،  كما  الفصول  ونصية 
كذا  إليها  املشار  والهيئات  املؤسسات  :«على  يقول  التقرير،  موضوع 
كذا.. تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على األقل، الذي 
يكون موضوع مناقشة من قبل البرملان«، فلذلك احنا كنحترمو النصية 
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ديال الفصل وكنجيبوها كما هي، ألننا محكومين باملادة 171 كيقول لنا 
شنو غادي ديرو شنو غادي ديرو، كنعاودو نرجعو للنصوص املرتبطة 
سواء عندما يتعلق األمر بتحديد الصالحيات وال عندما يتعلق األمر 
باختصاصات أو عندما يتعلق األمر بصياغة التقرير، فنحن محكومون 

بنصية الدستور.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة ألحد املعارضين لهذا التعديل، ال أحد. الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 18؛

املعارضون: 54؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 54؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 18.

واملعاصرة  األصالة  لدن فريقي  تعديل من  بشأنها  ورد   13 املادة 
السيدة  تفضلي  التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة  االشتراكي،  والفريق 

النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخلةبةهي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بالنسبة للتعديل رقم 13 البند 10، ورد في التعديل: »إقامة عالقات 
تعاون مع الهيئات واملنظمات ذات األهداف« أضفنا في تعديلنا: »إقامة 
عالقات تعاون مع الهيئات واملنظمات الوطنية والدولية ذات األهداف 
الخبرات  تبادل  هو  ذلك  من  والغرض  املجال...«،  هذا  في  قوله  إلى 
والتجارب والتعاون مع منظمات يمكن أن تساهم كما تساهم هذه 

املنظمات في العديد من األنشطة االجتماعية، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة،

ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

سبق أن عللنا رفض هذا املقترح اللي هو أن النص األصلي يوضح 
ويبين أن هذا املجلس يدخل في عالقات تعاون مع باقي الهيئات ذات 

نفس االختصاص سواء كانت وطنية أو دولية.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

السيدة الرئيسة، غير واحد املالحظة بأن التعديالت التي وزعت 
علينا ما فيهاش هاذ التعديل، ألنه هاذ التعديل فات وصوتنا عليه قبل، 

املنظمات الدولية واملنظمات الوطنية، ما عرفتش أنا..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تعديل املادة.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

..ها هو التعديل ها هما اللي جايب فريق األصالة واملعاصرة والفريق 
االشتراكي هما هاذو، باقي اآلن فتنا املادة 13 صوتنا عليها اآلن احنا راه 

في املادة 13.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

ال، التعديل عندي التعديل 13 يتعلق ب »تحدث لدى املجلس لجن 
دائمة« ثالث لجن دائمة.

لةمةئ4خلةسيدخنصطفىخلإلبألهيمي:

هو هذا، ما�ضي التعديل اللي قدمته السيدة النائبة املحترمة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

اللجن الدائمة هو اللي عندي أنا نفس ال�ضيء، التعديل 33 التعديل 
رقم 33 املادة 13 هو املقصود ب.. نعم.

لةمةئبلخلةسيدةخبشأىخلملةةكي:

تعديل املادة 13 هو »تحدث لدى املجلس ثالث لجن دائمة وهي: أوال 
لجنة السياسات والبرامج؛ لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛ لجنة 

الدراسات والرصد والتتبع.

ما  دائمة«  لجان  املجلس  لدى  »تحدث  االقتراح جئنا ب  في  هنا 
النظام  يحدد  دائمة،  لجان  ديالها،  والخصوصيات  اللجن  حددناش 
بهدف  وذلك  عملها  سير  وقواعد  وتأليفها  وتسميتها  عددها  الداخلي 
املرونة، وكذلك يمكن لنا نتوسعو من بعد في صالحيات املجلس، ويمكن 
في ما يتعلق بالعدد ديالها والتسميات ديالها وتأليفها وقواعد السير 

ديالها، نحيلوها من بعد في النظام الداخلي، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

إذن التعديل املدخل على املادة 13 يتعلق باللجن الدائمة، السيدة 
الوزيرة.
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ولألسأةخ ولملأرةخ لةتضةننخ وز أةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتمميلخلال تمةعيل:

هللا يكتب علينا مكاتب الخير.. السيدة الرئيسة، هاذ التعديل هذا 
كيقول إحداث لدى املجلس لجان دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها 
وتسميتها وتأليفها وقواعد سير عملها، هذا في إلغاء الفصل الذي جاء به 
النص الذي يتحدث عن لجن دائمة محددة اللي هي لجنة السياسات 
والبرامج، لجنة حماية الحقوق والنهوض بها، لجنة الدراسات والرصد 
والتتبع. وبالتالي ال يمكن إحداث لجن دائمة أخرى، وال يمكن إحالة األمر 
على نظام داخلي ألن هاذ اللجان هذه محددة سلفا في إطار التوجهات 
االستراتيجية وفي إطار االنسجام مع االختصاصات، أما ماذا سيقوم به 
املجلس في إطار هاذ اللجان هذاك ال�ضي داخل عندو هو، ما غاديش 
نقيدو يدو، ما غاديش نقولو آش غدير بالضبط، كنقولو لو غير خاصك 
تشتغل في مجال السياسات، خاصك تشتغل في مجال الحماية وخاصك 
تشتغل في مجال التتبع والتقييم، وله واسع النظر في طريقة االشتغال، 
ألن خاصك تخلي ليه واحد املجال ديال اإلنتاج، ديال اإلبداع، ديال 

القيام بمبادرات، إيال بديتي كتقيدو طبعا ما غادي يدير والو.

إذن احنا كنقولو بأن اللجان الدائمة محددة في القانون، إحداث 
لجان دائمة أخرى بموجب هذا القانون غير ممكن، وهناك لجان أخرى 
يوصف  أن  يمكنه  املجلس  الساعة  هاذيك  املؤقتة  اللجان  هي  اللي 
مهامها وعدد أفرادها وصالحياتها حسب حاجاته لهذه اللجان املؤقتة في 
مواضيع معينة، يسميها لجان مؤقتة ويعطيها مواضيع محددة ويشكلها 
كيفما بغى ويحدد ليها اليوم ديال االنطالق ديالها والنهاية ديالها، هذا 
داخل في الصالحيات ديالو. لذلك النص جاب 2 ديال األنواع ديال 
مؤقتة  ولجان  ديالها  االشتغال  مجال  محدد  دائمة  لجان  اللجان، 

املجلس يحدد مجال اشتغالها.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ ال أحد، الكلمة ألحد مؤيدي 
التعديل؟ ال أحد.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 19؛

املعارضون: 52؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 52؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 19

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 52؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 19.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

حتى ل 21: إجماع؟

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

إذن أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 57؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 15.

إذنخصةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق 
باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة، شكرا.

إذن ننتقل إلى مشروع القانون الثالث رقم 36.15 يتعلق باملاء، 
تفضلي  القانون،  مشروع  لتقديم  املحترمة  الوزيرة  للسيدة  الكلمة 

السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

﴿وََجَعْلنـَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ﴾
لةسيدةخلةأئيسلخلملحترنل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن أصدق الشكر والتحية للسيدات 
واملاء  واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  أعضاء  والسادة 
والبيئة، أغلبية ومعارضة، على االهتمام كبير الذي أبدوه إزاء مشروع 
هذا القانون، حيث كانت لنا فرصة للنقاش العميق واملسؤول والذي 
أبانوا خالله عن مواكبة دقيقة وحرص شديد على اإلسهام في مواجهة 
كل التحديات واإلكراهات املتعلقة بتدبير املوارد املائية في ظل محدوديتها 

وفي ظل تأثرها بتقلبات املناخية التي يعرفها العالم برمته.

القرن  بداية  إلى  يعود  املاء  استعمال  وتقنين  تنظيم  كان  وإذا 
العشرين باألساس عندما صدر على التوالي ظهير فاتح يوليوز سنة 1914 
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واملتعلق بامللك العام، لألمالك العامة، وأيضا ظهير فاتح غشت 1925 
والتعلق بنظام املياه. فإن أهم حدث ميز اإلطار القانوني في هذا الصدد 
هو صدور قانون 10.95 املتعلق باملاء الذي اعتبر آنذاك حدثا تشريعيا 
بامتياز، أهل بالدنا من االصطفاف من قالئل الدول التي توفرت على 

تشريع مائي يؤطر ويقنن استعمال املاء وتدبير املوارد املائية.

اإلطار  تحسين  من  القانون  هذا  خالل  من  بالدنا  تمكنت  وقد 
املؤسساتي والقانوني لتدبير املوارد املائية من خالل وضع قواعد التدبير 
املندمج والتشاركي والالمركزي لهذه املوارد عبر إحداث وكاالت األحواض 
املائية ولجان العماالت واألقاليم، فضال أيضا عن مأسسة املجلس 
األعلى للماء واملناخ، كآلية استشارية وطنية ووضع آليات املحافظة على 
املوارد من التلوث واالستغالل املفرط، ال�ضيء الذي مكن من تحقيق 

عدة مكاسب في أفق تحقيق األمن املائي ملختلف الحاجيات.

20 سنة من  املكاسب واإلنجازات، فإن  أنه رغم أهمية هذه  إال 
املمارسة أبانت عن بعض مظاهر القصور، كما برزت أيضا ضرورة 
حتمية للتفاعل مع املستجدات التي طرأت في هذا املجال، وكذلك مع 
االقتصادية  املستويات  على  البالد  تشهدها  التي  التنموية  الدينامية 
املكتسبات  هذه  تعزيز  األمر  اقت�ضى  حيث  والبيئية،  واالجتماعية 
وتحقيق مكتسبات أخرى في مسار التحديث وتجويد الحكامة املتعلقة 
باملاء وذلك من خالل مراجعات شاملة ملقت�ضى هذا القانون، أي قانون 
10.95 وإخراج مشروع قانون يرقى إلى مستوى التطورات السوسيو 

اقتصادية التي عرفتها قطاع املاء وبالدنا بصفة عامة.

في  يندرج  املاء  قانون  مراجعة  ورش  أن  أشير  أن  األسا�ضي  ومن 
إطار ما يتطلبه تنزيل دستور فاتح يوليوز ال سيما مقتضياته املتعلقة 
بالحق في الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة، وكذلك سياق 
تنفيذ مقتضيات القانون اإلطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية 
املائي  التشريع  املستدامة، والذي نص على ضرورة مراجعة وتحيين 
حيث على هذا األساس تم إدراج مراجعة هذا القانون ضمن األجندة 

التشريعية للحكومة.

موسع  وتشاركي  تشاوري  حوار  إطار  في  املراجعة  هذه  تمت  وقد 
ساهمت فيه كل األطراف املعنية بدون استثناء سواء على الصعيد 
املركزي أو على الصعيد الجهوي عبر لقاءات جهوية موسعة، منها ما هو 
نظم على صعيد الوزارة مركزيا، ثم 11 لقاء جهوي تشاوري ساهمت 
فيه كل األطراف املعنية املتعلقة بتدبير هذه املادة. هذا مكن هذا املسار 
التشاوري من إعداد مشروع قانون بذلنا كل الجهد املطلوب ليحظى 
بأوسع توافق ممكن وتفاعلنا أيضا قدر اإلمكان مع تعديالت الفرق 

أغلبية ومعارضة. وتتجلى أهمية مقتضيات هذا القانون:

في  نجاعتها  على  أكدت  التي  للمقتضيات  تكريس  في  أوال:  .-
مواجهة اإلشكاالت التي يعاني منها تدبير املوارد املائية؛

تجويد وتقوية بعض املقتضيات األخرى للرفع من فعاليتها  .-
ال سيما املقتضيات املتعلقة بالوقاية والحماية من الظواهر الطبيعية 

القصوى كالفيضانات والجفاف؛

من  ملجموعة  التصدي  أجل  من  جديدة  مقتضيات  إدراج  .-
الفراغات القانونية تتعلق على وجه الخصوص: تثمين واستعمال املياه 
املعالجة أو ما يصطلح عليه باملياه الغير التقليدية، ثم أيضا معالجة 
الفراغ القانوني فيما يتعلق باملياه املحالة، وتثمين أيضا مياه األمطار 

كمصدر يمكن اللجوء إليه في فترات الجفاف والخصاص؛

تحسين اإلطار املؤسساتي أيضا لتدبير املوارد املائية من خالل  .-
الجهوية  ورش  ملواكبة  املائية  األحواض  وكالة  اختصاصات  توسيع 

املوسعة وورش الالمركزية والالتمركز الذي انخرطت فيه بالدنا؛

تبسيط مساطر التحديد واستعمال امللك العالم املائي، ال  .-
سيما املساطر املتعلقة بالتصريح والترخيص وجمعها في مسطرة واحدة 

من أجل أيضا تسريع معالجة امللفات في هذا الشأن؛

التي  للتسيب والعشوائية  للتصدي  اآلبار  تنظيم مهنة حفر  .-
تعرفها ممارسة هذه املهنة وتقنينها حتى يكون هناك مراعاة للحفاظ 

على املصادر املائية؛

إلزام أيضا التجمعات السكنية على التوفر على مخططات  .-
إعادة  وضرورة  األمطار  مياه  االعتبار  بعين  تأخذ  السائل،  للتطهير 

استعمال املياه املعالجة لتخفيف الضغط على املياه العذبة.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

إن الهدف األسمى الذي يتوخاه مشروع القانون 36.15 املتعلق 
ليواكب األوراش  للماء وتطويره  القانوني  بالنظام  االرتقاء  باملاء، هو 
الدستور  تنزيل  ورش  مقدمتها  وفي  بالدنا  فيها  انخرطت  التي  الكبرى 
وخصوصا الجانب املتعلق بالحق في املاء والعيش في بيئة سليمة، ثم 
املخططات  باقي  مواكبة  إلى  باإلضافة  املوسعة  الجهوية  ورش  أيضا 
االستراتيجية األخرى والتي تعتمد في تفعيلها على املوارد املائية كمصدر 

رئي�ضي في هذا الشأن.

وفي الختام، أتوجه بالشكر إلى كل القطاعات واملؤسسات املعنية 
مباشرة بقطاع املاء، وإلى السيدات والسادة النواب املحترمون، وأخص 
بالذكر السيد رئيس وأعضاء لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة على تعاونهم املسؤول ومساهمتهم الفعالة في إغناء مشروع 
هذا القانون املعروض أمامكم قصد املصادقة عليه في هذه الجلسة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيد مقرر لجنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن واملاء والبيئة لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع، 
إذن وزع التقرير. أفتح باب املناقشة، الكلمة ل.. نعم؟ نقطة نظام، 

تفضل السيد النائب، عندها عالقة بالتقرير؟



عدد.17–14.رجب.1437  )22.أبريل.2016( الجريدة الرسمية للبرملان2ر5   

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولريخ)نقطلخنظةم(:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

غير بخصوص التقرير ربما كان هناك خطأ مادي يتعلق باملادة 3 
ويهم تعديلين تمت املصادقة واملوافقة عليهما في إطار اللجنة، ولكن 
األمر  ويتعلق  اللجنة.  النص كما صادقت عليه  إلى  إدماجهما  أغفل 
بإضافة كلمة »للماء« للتعريف الوارد في املادة 3، التدبير املستدام للماء 

والتعريف املتعلق بالتدبير التشاركي للماء، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

اسمح لي السيد النائب، تم إغفال إدخال التعديالت أو اإلضافات 
التي تمت املوافقة عليها داخل اللجنة، بالنسبة ألي مادة؟

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

املادة 3.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

املادة 3.. سنتدارك األمر. إذن الكلمة للسيد النائب املحترم عمر 
الفا�ضي الفهري باسم فرق األغلبية، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعمأخلةفة�ضيخلةفهأي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيمخلاحمدخهللخربخلةعةملينخوصلىخهللاخ
وسلمخوبةركخعلىخسيدنةخنحمدخوعلىخآةهخوصحبهخوسلم.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يطيب لي أن أتناول الكلمة اليوم بين أيديكم ملناقشة هاذ القانون 
بأهمية  متعلقة  املوضوع  أهمية  الوزيرة،  السيدة  ذكرت  كما  املهم، 
القانون. املوضوع هو موضوع املاء، السائل الحيوي والحق الدستوري 
والوسيلة األساسية ديال وسائل اإلنتاج في مختلف القطاعات، وفي 
نفس الوقت هو هدف ديال التنمية املستدامة، الحفاظ عليه والتطوير 
الرئيسة  السيدة  يدي  بين  أضع  سوف  الوقت  لضيق  ونظرا  ديالو. 

املداخلة ديال فرق األغلبية وسوف أتناول مختصرا املداخلة بشأنها.

الوزيرة  السيدة  تفضلت  تأسيسية  مقاربة  بصدد  نحن  اليوم، 
ببسطها أمامنا، وباملناسبة نشكرها على التعاون ديالها وعلى التكامل 
بين السلط اللي هو واحد األساس دستوري، الحمد هللا نرى تنزيله فهاذ 
الوالية التشريعية، من خالل ال التفاعل على الصعيد املحلي والجهوي 

وال التفاعل من خالل اللجنة ومختلف املكونات ديالها.

اليوم نحن بصدد سياق متميز، نحن اليوم بصدد تنزيل الدستور 
في  ثانيا  االندماج،  في  أوال  املتمثلة  األساسية  ومبادئه   2011 ديال 
التشارك، وثالثا في املسؤولية وربط املسؤولية باملحاسبة، هاذ املبادئ 
كان سبق إلى تنزيلها على الصعيد التشريعي القانون 10.95 كما تفضلت 
السيدة الوزيرة، واليوم نحن بصدد قانون يثبت هذه املبادئ ويطورها 

نحو األحسن.

اليوم نحن بصدد تنزيل امليثاق الوطني من خالل البيئة والتنمية 
رب  الحمد هلل  اللي  الدستورية  املقتضيات  من  هو  واللي  املستدامة 

العاملين أنشأناها في هاذ الوالية ونعتز ونفتخر بتنزيلها في الواقع.

اليوم أيضا نرجو أن يكون هاذ التعاون والتكامل ديال السلط، 
مع  للماء  الوطنية  االستراتيجية  ديال  التنزيل  باش  املناسبة  واحد 
املقتضيات القانونية ديال هاذ القانون يكونوا متالزمين ومتواكبين، 
وهذا هو التحدي تيظهر لي اللي تفضلت السيدة الوزيرة، بالتأكيد عليه 

واللي نرجو أن نكون كاملين على قد هاذ املسؤولية امللقاة على عاتقنا.

كمواطنين  عندنا  اللي  والصعوبة  متعددة،  أهدافه  القانون  هاذ 
ي تنقولو وتفضلت 

ّ
ثم كمسؤولين هو التملك ديال األهداف ديالو، مل

السيدة الوزيرة التدبير املندمج والتشاركي، التشارك ثقافة، واالندماج 
ثقافة، واملسؤولية ثقافة، والتحدي ديالنا هو نزلو هاذ الثقافة على 
ي تنقولو من األهداف االستعمال العقالني 

ّ
مختلف املستويات. اليوم مل

ديال املاء، تنقولو بأنه هاذ ال�ضي تحدي يومي ملختلف املستعملين، اليوم 
ملي تنقولو االختيار ديال التثمين األفضل، تنوليو تنقارنو بين اإلمكانيات 
وتنوليو في إطار الرخص واالمتيازات اللي تنعطيو فهاذ املجال، تنوليو 
تنقولو يا ودي خصنا ندورو على أحسن تثمين، نفاضل بين امللفات 
حسب تثمين املاء، وهذا مستوى وبعد نرجو أن نكون وأن يكون مختلف 

الفاعلين في مستواه.

ي تنقولو الوقاية من األخطار، وتنشوفو بأن القانون أدمج 
ّ
اليوم مل

الجفاف والفيضانات فهاذ األخطار املتعلقة باملاء، تنقولو بأن الدولة 
ديالنا اليوم نفتخر بأنها تعترف أننا وصلنا لواحد املستوى ديال الوعي 
بأننا نعيش في بلد شبه جاف، فيه مواردنا املائية محدودة، وينبغي لنا 

كاملين باش نساهمو في التطوير والتنمية ديالها.

اليوم تفضلت السيدة الوزيرة مشكورة، وهذا من األهداف ديال 
هاذ القانون، التحصين ضد التغيرات املناخية اللي هي التي تن�ضئ هذه 
التغيرات في الظواهر القصوى الفيضانات كانت أو جفافا، اليوم عندنا 

قانون اللي تيمكّنا باش نسايرو هاذ امللتزمات ديالو.

من حيث املحتويات ديال القانون، إذن التعزيز ديال املكتسبات 
ديال القانون 10.95 كانت من األساسيات ديال املحتوى سواء على 
ي تنقولو املستعمل 

ّ
الصعيد املؤسساتي وال على الصعيد االقتصادي، مل

املؤدي وتنقولو امللوث املؤدي تنقولو بأنه هذا تطور ثقافي على املستوى 
االقتصادي، وعندنا اإلمكانيات املادية باش نكونو في املستوى ديال 

التحديات ديال البلد ديالنا فهاذ املجال.

اليوم أيضا نوسع املنظومة القانونية لتتحمل واحد املجموعة ديال 
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األنواع ديال املياه اللي ما كانتش تدبر على الصعيد التشريعي: عندنا 
مياه األمطار، عندنا املياه املستعملة، عندنا املياه املحالة ديال البحر، 
هذه كلها داخلة في االستراتيجية الوطنية، وما كانتش مقننة بصفة 

تشريعية.

اليوم أيضا تنوسعو املجال املؤسساتي من خالل املجالس ديال 
األحواض اللي غتكون إطار ديال التنزيل ديال التشاور، كيفاش هاذ 
التشاور يكون في الواقع؟ هذا من جملة املقتضيات التي نحمد هللا على 

أن وفقنا جميعا إلدماجها فهاذ القانون.

اليوم أيضا تنوسعو الحماية لألوساط املائية، ما بقيناش كنحميو 
املاء بوحدو، تنحميو أيضا الوسط الذي يجري فيه، كان جوفيا أو كان 
سطحيا. وباملناسبة املياه الجوفية أصعب للحفاظ من املياه السطحية، 
ي تنقول اليوم بأنه محطة ديال 

ّ
ألنه اآلثار ديال التلوث ما تتبانش، مل

واحد املدينة من املدن الكبرى، بحال فاس تنجبرو بأن املياه اللي تتجيها، 
تلوثت بفعل اإلنتاج الفالحي واألسمدة، تنقولو بأنه كاين ناقوس خطر 

اللي ما تيبانش، ولكنه اللي كاين واللي تيخصنا نقننوه.

اليوم أيضا في القانون تنقولو نظام معلوماتي، كيفاش نديرو باش 
نظموا املعلومات؟ كيفاش نديرو باش نتشاركوا فيها؟ كيفاش نديرو باش 
نسهلو التحكيم بيننا في مختلف القضايا املتعلقة بالتدبير وباالستعمال 
ديال هاذ الثروة اللي هي ملك ديال جميع املواطنين؟ وأنا أحمد هللا أيضا 

على أنه هاذ القانون ثبتها وأكدها كثروة وطنية لنا كاملين ومشتركة.

التنزيل ديال هاذ القانون وهذه آخر محطة فهاذ املداخلة املتواضعة 
بين أيديكم، التنزيل كيفاش نديرو باش يكون هاذ العدل في التوزيع ديال 
املياه بين مختلف املواطنين ومختلف االستعماالت؟ كيفاش نشجعو 
التثمين األفضل ديال املياه؟ كيفاش نديرو املواكبة ملختلف الفاعلين 
كاملين؟  لهم  واألساسية  الحيوية  املادة  هاذ  للمواطنين  نوصلو  باش 
األبعاد والصعوبات ديال التنزيل في الواقع 3 ديال األبعاد أختصرها: 
من جهة القضية ديال الثقافة ديال التشاور، الثقافة ديال التشارك، 
الثقافة ديال االندماج، كيفاش نديرو باش نزلوها في الواقع؟ من خالل 
التحسيس، من خالل التأطير، من خالل التكوين، من خالل التواصل؛

ثانيا البعد الثاني هو البعد االستراتيجي، عندنا استراتيجية وطنية 
للماء، فيها ما يتعلق بالعرض، ما يتعلق بالطلب، ما يتعلق باملحافظة 
وبين  اإلنتاجية؟  القطاعات  مختلف  بين  نسقوا  كيفاش  املال،  على 
القطاع العام والقطاع الخاص؟ بين مختلف الهيئات املكلفة بالبيئة 

واملحافظة عليها؟ باش نزلوا هاذ املقتضيات، هذا تحدي استراتيجي؛

وأخيرا التحدي ديال الحكامة، كيفاش ندعمو القدرات ديال وكالة 
األحواض، باش تقوم باملسؤوليات ديالها على الصعيد ديال اإليتاوات، 
التحكيم  في  املعقودة  اآلمال  ديال  املائي،  العام  امللك  تحديد  ديال 
واملواطنات؟  املواطنين  ديال  امللفات  في  البت  ديال  اآلجال  وتقليص 
هذا التحدي ديال الوكاالت. التحدي أيضا ديال املجال الترابي ديال 
العماالت، كيفاش تكون التمثيلية ديال الوزارة في املستوى ديال الرؤية 
وديال الهيكلة وديال التنشيط املجالي؟ كيفاش االنفتاح على املحيط 

العربي واإلفريقي غادي يمكننا باش نثمنو هاذ العمل ديالنا؟

في نهاية هاذ املداخلة، أشكر مختلف الفاعلين اللي تفاعلوا مع هذا 
وا 

ُ
ِل اْعَمل

ُ
القانون وأرجو أن يوفقنا هللا جميعا لتنزيله في الواقع، ﴿َوق

ْؤِمُنوَن﴾، والسالم عليكم ورحمة هللا.
ُ ْ
ُه َوامل

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك

َ
ُه َعَمل

َّ
َسَيَرى الل

َ
ف
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بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

لةسيدخلةأئيس،

خلةسيدةخلةوز أة،خلةسةدةخلةوزرلء،

خلةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

-15 القانون  مشروع  مناقشة  أيديكم  بين  أتناول  أن  يسعدني   
36 املتعلق باملاء باسم فرق األغلبية ملجلسنا املوقر. وسأتناول هذه 
املناقشة من خالل أربعة محاور هي: أهمية املشروع، وسياقه، وتسجيل 

أهم جوانبه، ثم إكراهات تنزيله.

أهدافه  و  وسياقه  موضوعه  من  أهميته  املشروع  هذا  يستمد 
ومبادئه بل ومن للقانون 10-95، والذي شكل منذ أكثر من عشرين 
سنة طفرة تشريعية بجميع املقاييس، إذ شمل إضافة إلى الجوانب 
القانونية، مقتضيات مؤسساتية واقتصادية بل وتقنية، تم من خاللها 

تطوير قطاع املاء في مختلف أبعاده اإلستراتيجية والتدبيرية.

فمن حيث املوضوع، يتطرق املشروع إلى املاء كسائل حيوي، وحق 
دستوري، ووسيلة إنتاج اقتصادية، وكعنصر محوري لبيئتنا ومواردنا 
الطبيعية، وصدق هللا إذ يقول في سورة االنبياء » وجعلنا من املاء كل 

�ضيء حي«.

ومن حيث السياق، يأتي هذا املشروع تنفيذا للمخطط التشريعي 
لهذه الوالية التي تتميز بتحدي أسا�ضي، هو تنزيل مقتضيات دستور2011، 
وما أثبته من مرتكزات بني عليها البرنامج الحكومي، واملتمثلة في االندماج 
القطاعي واملجالي، والتشارك بين مختلف املؤسسات واملتدخلين، وربط 
الحكامة الضرورية ملختلف نواحي  باملحاسبة، سعيا نحو  املسؤولية 

السياسات العمومية.

كما أن املشروع يأتي ملواكبة االستراتيجية الوطنية للماء و الكفيلة 
بتنزيل املخطط الوطني، و إعداد بالدنا ملؤتمر األطراف حول التغيرات 
يواكبها  التي  األوراش  هي  و  العشرين،  و  الثانية  نسخته  في  املناخية 
مجلسنا املوقر، من خالل مناقشات لجنة البنيات األساسية و الطاقة و 
املعادن و البيئة، إضافة ملستجدات استراتيجية تدبير السدود الصغرى 
و املتوسطة، و قانون تدبير السدود، و القانون املؤطر الستعمال املاء 
إلنتاج الطاقات املتجددة، و هو تنزيل عملي لتكامل و تعاون السلطة 

التشريعية و التنفيذية، كما ينص على ذلك دستور اململكة الشريفة.

والالمركزي  املندمج  التدبير  املشروع  األهداف، جعل  ومن حيث 
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والتشاوري أولوية وأداة لتنزيل االستعمال العقالني واملستدام ملوارد 
املياه، كما أكد على اختيار التثمين األفضل، وتحديد قواعد الوقاية من 
األخطار املرتبطة باملاء، والحماية األفضل لألشخاص واملمتلكات، مع 

دعم آليات التخطيط، وتحصين املوارد املائية ضد التغيرات املناخية.

أما من حيث املبادئ والنسق، فإن املقتضيات التي تضمنها املشروع 
تم�ضي في اتجاه تيسير حصول املواطنين على املاء، وضمان املساواة 
بينهم في ذلك، كما تؤكد على امللكية العامة لهذه املادة الحيوية، مع 
الحرص على الحفاظ على الحقوق التاريخية املعترف بها، وهو املبدأ 
الذي يؤسس لإلطار التشاركي والتشاوري، الذي يقود إلى التخطيط 
املندمج والتعاقدي، و هو ما جعله املشروع أساس تدبير هذه املوارد 
املائية، وفق قواعد الحكامة التي من بينها التضامن املجالي، وحماية 

الوسط الطبيعي، ومسؤولية املتدخلين.

فإن  التشريع،  تقت�ضي خصوصية  االستعمال  ولكون خصوصية 
لالستعمال  املخصصة  املياه  بين  مختلفة  فروع  في  فرق  املشروع 
الفالحي، واملياه املعدنية والطبية ومياه املائدة، كما سار نحو تثمين 
أنواع غير مقننة من املياه، مثل مياه األمطار واملياه املستعملة، ومياه 

البحر بعد تحليتها.

وبناء على مبدأ امللكية العمومية، حدد املشروع ظروف ومساطر 
استعمال واستغالل امللك العام املائي، مع احترام املصالح الشخصية 
لجواره ومرتفقيه، كما أكد املشروع على التعويض عن األضرار التي 
قد تلحق بهذا املورد ووسطه، كما وكيفا، انطالقا من مبدأ املستعمل 

املؤدي وامللوث املؤدي.

ولعل من أهم جوانب املشروع الذي نذكرها بمناسبة هذه املناقشة 
األوساط  على  باملحافظة  املرتبطة  وتلك  املؤسساتية،  املستجدات 
املائية، وتدبير األخطار املرتبطة باملاء، ثم تدبير املعلومات املتعلقة باملاء.

فمن حيث الجوانب املؤسساتية، أضاف القانون إلى املجلس األعلى 
للمناخ، ومجلس إدارة الحوض املائي ولجن العماالت واألقاليم للماء، 
هيئة تشاورية هي مجلس الحوض املائي، وذلك بالنظر إلى ضرورة دعم 
الجوانب التشاورية املتعلقة باملخطط املندمج لتهيئة موارد املياه على 
صعيد الحوض، ومختلف املخططات املحلية ذات الصبغة اإللزامية 
اتخاذ  في  والتشارك  التشاور  ملبدأ  تنزيال  يشكل  ما  وهو  والتعاقدية، 

القرارات املرتبطة بتدبير املياه، سعيا نحو عقود التدبير التشاركي.

ومن حيث املحافظة على األوساط املائية، فقد خص القانون البعد 
الثالث من اإلستراتيجية الوطنية للماء، واملتعلق بجودة املياه، بعناية 
خاصة، بعد توسيع مفهومها ليشمل األوساط املحتضنة لهذه املادة 
الحيوية، والتطهير السائل الذي يؤدي عند نقصه أو ضعف فعاليته 
إلى عواقب وخيمة، بل وعمم مفهوم املحافظة ليشمل املياه الجوفية، 
والتي تكت�ضي أهمية خاصة بالنظر لطول مدة انتشار التلوث بها، وضعف 
اإلحساس بأخطاره لبعدها عن املالحظة املباشرة، ولصعوبة معافاتها 

بعد أي تلوث عارض أو مستمر.

ثم من حيث األخطار املرتبطة باملاء، نسجل أن املشروع أكد بين 

مستجداته على االندماج بين مخططات الوقاية من الفيضانات، وبين 
املشاريع العمرانية، وهذه من املقتضيات القانونية التي تقت�ضي مواكبة 
وتحسيسا وتكوينا وعمال مشتركا بين الفاعلين املحليين واملدبرين لقطاع 
املاء. كما أن املشروع دعم أجهزة املراقبة واإلنذار، وأكد على أهميتها 
املرتبطة  لألحداث  واستباقي  مندمج  لتدبير  سعيا  تطويرها،  وضرورة 
بالفيضانات، سواء قبلها بالتحسيس، أو أثناءها بتنظيم التدخالت، 
أو بعدها بالتقييم وأخذ الدروس لتطوير األنظمة لجعلها أكثر نجاعة 

و فاعلية.

بل وان املشروع قد أسس لتقنين مخططات لتدبير الجفاف على 
معرضة  بالدنا  بكون  جماعي  اعتراف  وهو  املائية،  األحواض  صعيد 
لفترات من الجفاف لها تأثير على األنشطة االقتصادية واالجتماعية، 
كما أنها مهددة بآثار التغيرات املناخية التي تقت�ضي مخططات لتيسير 

التأقلم والتقليل من اآلثار السلبية.

نظام  إعداد  النص  سن  ومقتضياته،  املشروع  ملبادئ  وخدمة 
معلوماتي متعلق باملاء، ووضعه رهن إشارة املتدخلين والعموم، وهي 
بالقطاع على  القرارات املرتبطة  اتخاذ  في  خطوة ستساعد ال محالة 
بصيرة ووعي باملعطيات واالكراهات، وعلى تطوير ثقافة التدبير العقالني 
تقاسم  أن  املستغلين، كما  لتدخل  السلبية  اآلثار  للموارد، واستباق 
املعطيات من شأنه تسهيل إعداد أرضيات التشاور، و تقريب وجهات 

النظر، و التحكيم بين مختلف املتدخلين.

السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب، إن 
اليوم،  الذي نحن بصدد دراسته والتصويت عليه  القانون  مشروع 
مشروع متشعب، ونريد أن يخرج في حلة تسهل تنزيله وتطبيقه على 
مختلف فئات مجتمعنا، وتشجيع تثمين هذه الثروة الوطنية واملادة 
وتدبيرية، تشمل  وتنظيمية  إدارية  مواكبة  يقت�ضي  ما  الحيوية، وهو 

أبعاد اإلستراتيجية والثقافة و الحكامة.

فعلى صعيد تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للماء، فإن الوزارة سائرة 
بخطى حثيثة نحو النتائج املتوخاة وفق خارطة طريق واضحة املعالم، 
والذي نرجوه هو أن تتم مواكبة هذه اإلستراتيجية بتسريع إخراج ما 
مع  التنسيق  وتكثيف  املاء،  لقانون  التطبيقية  النصوص  من  تبقى 
قطاعات  خصوصا  للماء،  املستعملة  اإلنتاجية  القطاعات  مختلف 
الفالحة والصناعة والسياحة والطاقة واملعادن من جهة، والقطاعات 
الطبيعي  واملجال  املائية  األوساط  على  املحافظة  مجال  في  الفاعلة 
التعليم  قطاع  ثم  أخرى،  جهة  من  والبيئة  والغابات،  املياه  كقطاع 
واالتصال للتحسيس والتكوين من جهة ثالثة. وال يفوتنا التأكيد على 
األهمية التي ينبغي إعطاؤها على هذا الصعيد للشراكة مع القطاع 
الخاص سواء ما كان منه في مكاتب الدراسات أو الشركات املتخصصة 
أو مؤسسات البحث العلمي، في سبيل االنفتاح على البلدان الصديقة 
لتصدير التجارب التي راكمتها بالدنا في هذا املجال الواعد، وبالخصوص 

بالقارة السمراء والعالم العربي واإلسالمي.

و على الصعيد الثقافي، فال زالت املبادئ التي يرسخها مشروع قانون 
الترسيخ في صفوف املواطنين واملتدخلين على حد  إلى  املاء محتاجة 
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سواء، وهو ما يقت�ضي التحسيس والتأطير والتوعية والتواصل حول 
أو  التشاركي،  التخطيط  أو  العقالني واملندمج،  التدبير  مواضيع مثل 
االقتصاد في املاء، أو التثمين األفضل للموارد، أو مبادئ » املستعمل 
املؤدي« و امللوث املؤدي«.. فهذه الثقافة تنتظر اقتناعا و تملكا فرديا 
وجماعيا، انطالقا من خطة تواصلية محكمة ومدروسة، و من تطوير 
ألساليب ناجعة، تستفيد من التجربة التي راكمتها الوزارة على هذا 
الصعيد، مع االستفادة من فرصة صدور هذا القانون، أو أي نص من 
نصوصه التطبيقية لفتح الحوار حول مبادئه و مقتضياته، خصوصا في 
صفوف الفئات التي من أجلها أعد، وهي فئة الشباب واألطفال الذين 

سيحملون مشعل تنزيله وتطويره.

دعما  النص  هذا  تنزيل  تسريع  يقت�ضي  الحكامة،  صعيد  وعلى 
لقدرات العاملين في القطاع، فاختصاصات وكاالت األحواض مثال قد 
زادت واتضحت في هذا املشروع، والحال أنها غير قادرة في وضعها الحالي 
على الوفاء بكل االلتزمات القانونية ملصالحها، إذ أن تحصيل اإلتاوات 
ال زال ضعيفا، وتحديد امللك العمومي املائي ال زال ناقصا، وآجال تدبير 
الرخص واالمتيازات ال زالت ممتدة، وهو ما يساهم في زعزعة الثقة 
بين املرتفقين وهذه املؤسسات. أما مصالح املياه، فال زالت تبحث عن 
رؤية واضحة ألدوارها، في ظروف نزيف األطر الذي عاشته و تعيشه، 
خصوصا منذ التقاعد االختياري لسنة 2005، وتغير الهياكل التنظيمية 
للوزارة املنتدبة بين االرتباط بقطاع التجهيز وقطاع إعداد التراب، ثم 
قطاع الطاقة واملعادن، وهو ما ساهم، إضافة لعدم تعبئة الفاعلين 
املحليين، في قصور لجن العماالت و األقاليم للماء عن أداء أدوارها 
التشاورية والتقريرة والتنموية، وفي نقص حاد لتنزيل أدوار شرطة املياه 
كمؤسسة ال مركزية قادرة على تطبيق القانون واملحافظة على موارد 

املياه كما وكيفا.

ال  النواب،  والسادة  السيدات  الوزيرة،  السيدة  الرئيس،  السيد 
يفوتنا في نهاية هذه املداخلة أن نتوجه بالشكر الجزيل للعاملين في 
القطاع، على املجهودات التي يبذلونها،و للسيدة الوزيرة على تفاعلها 
اإليجابي مع مناقشة و تعديالت الفرق البرملانية، وملختلف الفاعلين في 
القطاعين الخاص و العام، على سهرهم على تثمين هذه املادة الحيوية 
و الحفاظ عليها، ورجاؤنا أن يسهم هذا املشروع في استمرار تطوير 
القطاع واألنشطة االقتصادية واالجتماعية املرتبطة به، تنزيال لرؤية 
صاحب الجاللة امللك الحسن الثاني نور هللا ضريحه، و سيرا على خطى 
عاهل البالد سيدي محمد السادس نصره هللا، و السالم عليكم و رحمة 

هللا و بركاته.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة فتيحة البقالي 
عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيمخوصلىخهللاخوسلمخعلىخخةتمخلألنبيةءخ
ولملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

وهنا ما كاينش حتى التضامن الحكومي على األقل، كانوا الوزراء 
اآلخرين يبقاو مع السيدة الوزيرة.

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتدخل في 
مناقشة مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء، هذا املشروع الذي جاء 
من أجل وضع قواعد ضابطة لتدبير املاء على املستوى الوطني سواء 
من حيث تحديد ماهيته ومدلوله أو من حيث تحديد شروط استغالل 
ملك املاء العام املائي أو من حيث تحديد حقوق وواجبات املواطنين في 
التعامل مع هذه املادة الحيوية وإقرار سبل ترشيد وتقنين استعماالته 
اليومية سواء تعلق األمر باملياه الصالحة للشرب أو املوجهة لالستغالل 

الفالحي أو االستغاللي الغذائي.

يأتي هذا املشروع من أجل وضع التدابير الكفيلة بتثمين واستعمال 
مياه األمطار واستغالل املياه الجوفية وتحلية مياه البحر واستغاللها 
في مناح متعددة، بما يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في العيش 

الكريم، وذلك من خالل توفير املاء الشروب.

ومندمجة  عادلة  مائية  سياسة  إقرار  إطار  في  املشروع  هذا  يأتي 
باملاء  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  نصوص  مراجعة  تستهدف 
عامة وترمي أيضا إلى عصرنة التشريع املائي وتجميعه، وانطالقا من 
مراجعة القانون رقم 10.95 املتعلق املاء وما يتطلب ذلك من ضرورة 
استحضار البعد القانوني في مختلف مناحي السياسات املائية املجالية 
والقطاعية. وهنا عندنا مطلب أن السيدة الوزيرة، نطالب بضرورة 
التقائية السياسة العمومية، إذ ال يعقل أن وزارة املاء أنها بصدد يعني 
عقلنة وترشيد املاء في الوقت اللي كتكون قطاعات أخرى يعني كتعمل 
على تبذير املاء يعني بال ما نذكر القطاعات األخرى، ويكفي أن أدلل أن 
ما زالت هناك مجموعة يعني من املجاالت اللي هي من عهد االستعمار 
بقات عندنا، وهاذ الزراعات هي دخيلة على املغرب، وبالتالي تستنزف 
الفرشاة املائية منها الكالبتوس اللي فين ما كيكون الكالبتوس كنعرفو 
بأن la nappe d’eau قريبة، وبالتالي خاصنا نفكرو أشنا هي البدائل اللي 
يمكن لينا ما تسنزفش لينا املاء، إذن هاذ املادة الحيوية اللي ضروري 
االقتصادية  الحياة  تطور  بسبب  التلوث  مخاطر  من  ديالها  الحماية 
واالجتماعية للساكنة وبسبب عامل التقلبات والتغيرات املناخية وكذا 

بسبب االستغالل الغير املشروع والعشوائي واالستعمال املفرط للماء.

هنا كنقترحو السيدة الوزيرة، كذلك أنها تّدار واحد الشراكة مع 
وزارة السياحة ألن أكبر مستهلك للماء هي الخدمات، قطاع الخدمات 
خاصة الفنادق، الفنادق كاين منين كنمشيو للدول األجنبية نجد أن 
هناك سياسة ديال التعامل مع البيئة، احترام املاء عدم االستغالل 
أن  كنتناو  فإذن  املسألة  هاذ  ما عندناش  زال  ما  هنا  املفرط،  ديالو 
تاخذي من عندنا هاذ املقترحات كيفما تعاملتي معانا بإيجابية، نسجل 
أن السيدة الوزيرة، يعني كانت متفاعلة إيجابيا مع التعديالت ديال 
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فرق األغلبية واملعارضة، وهذا ألن هذا إيجابي ألن املاء هو مسألة ديال 
الحياة واملستقبل.

للمواكبة  قانونية  بأدوات  جاء  املشروع  هذا  بأن  القول  ويمكن 
واملصاحبة مع وضع برنامج وطني لتعميم وتطهير معالجة املياه العادمة، 
 les traitements d’eau ونسجل أن الحكومة الوزيرة، أنها من خالل
معالجة املياه العادمة، أننا غنسترجعو بنسبة %80 املياه، فإذن هذا 
غيكون واحد اإليجابية في التعامل مع املاء والحماية ديالو، وحماية 
الفرشة املائية من مختلف أنواع االستغالل وحماية األنهار والبحيرات 
من التلوث الصناعي والنفايات الصلبة والسائلة.. هللا يخليك السيدة 
الرئيسة، اللي غيبقى كيهضر نعطيك أن التقرير ونم�ضي في حاالتي ألن 

تقريبا كل�ضي كيهضر..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

ال، تفضلي..

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

أنا كنشوف راه  التي..  املناخية  التقلبات والتغيرات  سيما في ظل 
كنشوف عاد كنتكلم، راه عمري ما، ال أنطق عن الهوى..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

اسمح لي، تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

مختلف  تعرفها  التي  املناخية  والتغيرات  التقلبات  ظل  في  سيما 
دول العالم والتي تنذر ساكنة العالم بأن مادة املاء ستصبح هي العملة 
ي راه هو 

ّ
النادرة، إيال بغيتو الدنيا تشحت ما ناضلوش ما كاين مشكل خل

العملة اللي غادي تكون عليها الحرب العاملية الرابعة.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدة،

لةسيدةخلةأئيسل،

لقد تعامل الفريق االستقاللي بإيجابية مع هذا املشروع من خالل 
كانت  أن  وأشير  تعديال،   19 بلغت  التعديالت  من  مجموعة  تقديم 
تعديالت جوهرية، ألن الشكلية كنا كناقشوها في حينها في اللغة وهذا 
وكندوزو. إذن استهدفت باألساس تحسين املشروع وإغناء مقتضياته 
وتجويد صياغته وتعاملت الحكومة السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة 
معها بشكل إيجابي، عندما قبلت جلها حيث تركزت هذه التعديالت 
ومالءمة  املناخية  التغيرات  االعتبار  بعين  األخذ  التالية:  املحاور  على 
وترسيخ  الجيدة  الحكامة  قواعد  وفق  املاء  تدبير  ظلها؛  في  القوانين 
التدابير  القطاع؛ وضع  في  املتدخلين  التشاركية مع مختلف  املقاربة 
واملستويات  املائية  األحواض  املستوى  على  املائية  بالتهيئة  الخاصة 

الوطنية واملحلية واإلقليمية والجهوية ..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت املخصص لكم.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

ما كاين مشكل، نعطيك السيدة الرئيسة املداخلة.

ندلخللخلةمةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي،خبخصوصخنشأوعخ
قةنونخرقمخ5 .أ خلملتعلقخبةملةءخ)نسلملخةلأئةسل(:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ لةصالةخ وخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين؛

لةسيدخلةأئيسخلملحترم؛

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلءخلملحترنون؛

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون؛

باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتدخل 
في مناقشة مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء، هذا املشروع الذي 
جاء من أجل وضع قواعد ضابطة لتدبير املاء على املستوى الوطني، 
سواء من حيث تحديد ماهيته ومدلوله، أو من حيث تحديد شروط 
حقوق  تحديد  حيث  من  أو  املائي،  العام  امللك  استغالل  وكيفيات 
وواجبات املواطنين في التعامل مع هذه املادة الحيوية، وإقرار سبل 
ترشيد وتقننين استعماالته اليومية، سواء تعلق األمر باملياه الصالحة 

للشرب، أو املوجهة لالستغالل الفالحي، أو االستهالك الغذائي.

يأتي هذا املشروع من أجل وضع التدابير الكفيلة بتثمين واستعمال 
مياه األمطار، واستغالل املياه الجوفية، وتحلية مياه البحر واستغاللها 
في مناحي متعددة، بما يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في العيش 

الكريم، وذلك من خالل توفير املاء الشروب لهم باألساس.

ومندمجة  عادلة  مائية  سياسة  إقرار  إطار  في  املشروع  هذا  يأتي 
تستهدف مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملاء عامة 
وترمي أيضا إلى عصرنة التشريع املائي وتجميعه انطالقا من مراجعة 
القانون رقم 10.95 املتعلق باملاء، وما يتطلب ذلك من ضرورة استحضار 
البعد القانوني في مختلف السياسات املائية املجالية والقطاعية، بهدف 
حماية هذه املادة الحيوية، مما يهددها من مخاطر التلوث بسبب تطور 
التقلبات  عامل  وبسبب  للساكنة،  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 
والتغيرات املناخية، وكذا بسبب االستغالل غير املشروع والعشوائي 

واالستعمال املفرط للماء.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولب

للمواكبة  قانونية  بأدوات  جاء  املشروع  هذا  أن  القول،  ويمكن 
املياه  ومعالجات  التطهير  لتعميم  وطني  برنامج  وضع  مع  واملصاحبة 
العادمة، وحماية الفرشة املائية من مختلف أنواع االستغالل، وحماية 
والسائلة،  الصلبة  والنفايات  الصناعي  التلوث  والبحيرات من  األنهار 
التي تعرفها مختلف دول  التقلبات والتغيرات املناخية  سيما في ظل 
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العملة  هي  املاء ستصبح  مادة  بأن  العالم  تنذر ساكنة  والتي  العالم 
النادرة، بما قد يهدد أمن وسالمة املاليين من ساكنة الكرة األرضية.

حضألتخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولب

لقد تعامل الفريق االستقاللي بإيجابية مع هذا املشروع من خالل 
تقديم مجموعة من التعديالت بلغت تسعة عشر تعديال، استهدفت 
باألساس تحسين املشروع وإغناء مقتضياته وتجويد صياغته، تعاملت 
ايجابي عندما قبلت جلها، حيث تركزت هذه  الحكومة معها بشكل 

التعديالت في املحاور التالية:

في  القوانين  املناخية ومالئمة  التغيرات  االعتبار  بعين  األخذ  .•
ظلها؛

املقاربة  وترسيخ  الجيدة  الحكامة  قواعد  وفق  املاء  تدبير  .•
التشاركية مع مختلف املتدخلين في القطاع؛

وضع التدابير الخاصة بالتهيئة املائية على مستوى األحواض  .•
املائية واملستويات الوطنية واملحلية واإلقليمية والجهوية؛

تحديد ماهية املاء املعدني الطبيعي الذي ينبثق بشكل مباشر  .•
من فرشات جوفية عبر نقط انبثاق طبيعية أو محفورة، وله تركيبية 

مائية ثابتة؛

التأكيد على دور الجهات املعنية على املستوى املحلي والجهوي  .•
في تشييد حواجز ثابتة لحماية أرواح وممتلكات الساكنة املجاورة لألنهار 

واألودية؛

خلق  بهدف  املائي  العام  امللك  فوق  منشآت  خلق  إمكانية  .•
نشاط سياحي أو ترفيهي؛

ضرورة إعالن وكاالت الحوض املائي عن املنافسة ملنح حق  .•
االمتياز باستعمال امللك العام املائي...

وغيرها من التعديالت التي تقدمنا بها من أجل تحسين مضامين هذا 
املشروع.

حضألتخلةسيدلتخوخلةسةدةخلةمولب

ونظرا ألهمية املاء في الحياة اليومية للمواطنين ودوره املركزي في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، فقد سجلنا مجموعة من 

املالحظات نود تقديمها بهذه املناسبة:

ميثاق  خالل  من  تبلور  وطنية  استراتيجية  بوضع  اإلسراع  .•
وطني للماء واضح املعالم؛

التعجيل بتعميم املاء الشروب بجميع جهات اململكة خاصة  .•
ما يتعلق بربط البوادي والقرى ومختلف املناطق النائية بشبكة املاء 

الصالح للشرب؛

الفيضانات  املناطق من  الحرص على حماية مجموعة من  .•
من خالل بناء السدود الكبرى واملتوسطة والتلية، وذلك تخزينا للماء 
وحماية ألرواح املواطنين وممتلكاتهم، وفي هذا اإلطار نتساءل عن عدد 

تراجعا  اإلنجاز؟ حيث نالحظ  نسبة  بأصنافها؟، وعن  السدود  هذه 
كبيرا في سياسة السدود وانعكاس ذلك سلبا على األمن املائي ببالدنا، 

والحفاظ على الثروة املائية والفالحية

وضع استراتيجية وطنية من أجل مواجهة الجفاف الذي أخذ  .•
بعدا هيكليا وما يتطلب ذلك من ضرورة التعبئة الشاملة للموارد املائية، 

والبحث عن موارد جديدة تضمن للساكنة حقها في املاء الشروب؛

الحرص على ضمان موازنة مائية لضمان الحاجيات املائية  .•
من خالل وضع برامج سنوية تهدف إلى استدامة املوارد املائية السطحية 
والجوفية عبر املكان والزمان والحفاظ على الوسط الطبيعي من التلوث 

واالستنزاف؛

إدماج مقاربة النوع في قطاع املاء حسب االتفاقيات الدولية  .•
ودستور 2011 والقوانين الوطنية إلرساء الحق في املاء؛

العمل على إدماج مختلف املتدخلين في قطاع املاء لتفعيل  .•
املاء  في  بالحق  يتعلق  31 فيما  مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 

والعيش في بيئة سليمة.

والتعادلية هذا  للوحدة  االستقاللي  الفريق  يعتبر  اإلطار،  في هذا 
املشروع خطوة إيجابية إلعطاء حق استعمال املواطنين للماء بعده 
مما  العمومية،  السياسات  تدبير  في  الحقيقي  ومدلوله  الدستوري 

يجعلنا نصوت لفائدة هذا املشروع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته؛

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

شكرا، أرا، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد الطاهر شاكر عن 
فريق األصالة واملعاصرة.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

رشأفخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لةأحيمخ لةأحمنخ هللاخ بسمخ
لملأسلين.

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

السيدة الرئيسة، أنا ما عرفتش شحال الوقت اللي غادية تعطينا 
ولكن..

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

عندك ال اعطاوك هما ما اعطيتكش أنا، اعطاوك أو اعطاوني، 
مسجلة، عندك 10 دقائق.
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لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

أنا غنبدا بمالحظة، احنا تنتأسفو على أن هاذ القانون من القوانين 
لَّ �َضْيٍء َحّيٍ﴾، أن يناقش في ظروف بحال 

ُ
اء ك

َ ْ
َنا ِمَن امل

ْ
املهمة ﴿َوَجَعل

أغلبية  النواب،  وغياب  الحكومة،  غياب  الحكومة،  غياب  هاذي؛ 
ومعارضة مع أنه كل �ضي تيشرب املاء وبال ماء حتى واحد ما يكن لو 
يعيش، ونتأسف لهاذ الوضع هذا ألن هذا إن دل على �ضيء فإنما يدل 
على عدم معرفتنا بأهمية املاء وعدم اهتمامنا باملاء، والسيدة الوزيرة 
في العرض ديالها هي مشكورة قالت بأن التشريع املائي عرف 3 ديال 
ي جاء ليوطي وجاء 

ّ
املحطات واحنا في املرحلة الرابعة، املحطة األولى مل

االستعمار جاب القانون ديال املاء في إطار األمالك العمومية؛ املحطة 
الثانية من بعد 1914، 1925 جاب قانون آخر يدعم ويجّود القانون 
ديال 1914؛ من 1925 حتى ل95 باش جاء القانون اإلطار ديال املاء اللي 
هو القانون اللي يعتبر وبحق مرجعية أساسية لتجويد وتطوير بطبيعة 
الحال التدبير ديال الشأن املائي، وخاصة بمأسسة املجلس األعلى للماء 
والبيئة، وبخلق األحواض املائية بطبيعة الحال مع الهياكل املرتبطة بها، 
واليوم نحن من 95 حتى اآلن بعد 20 سنة وما يزيد عليها، عاد جينا بهاذ 

املشروع هذا.

ما  قانون  املشروع  هاذ  أنه  على  أخرى  مرة  كذلك  كنتأسف 
تعطاتوش الوقت باش يمكن لو يتناقش، واش يتجّود مزيان، بدليل 
على أن الحكومة جابت تعديل على املشروع قانون، مشروع قانون 
بحال هذا، مدونة بحال هذا، إطار بحال هذا، ميثاق بحال هذا، كان ما 
خاصوش يتعالج في 3 ديال الجلسات، ما خاصوش يتعالج في 15 ساعة 
ديال العمل، إذن داز بالزربة، تمرر، تكركرب، وما تعطاش الوقت لكل 

الفاعلين بطبيعة باش يجّودوه.

أعقب كذلك على السيدة الوزيرة املحترمة، على أنها في التشاورات 
ديال  العدد  واحد  وغيبت  ناقصة،  كانت  املشروع  هذا  لتحضير 
الجهات، عدد ديال املؤسسات اللي في الثقافة وفي الثقافة والتعامل 
ديال الهيدروليك مع املاء ومع الفاعلين املتفاعلين مع املاء تيعرفوهم، 
ديال  الثقافة  تخلت عن هذه  الحال  بطبيعة  الحكومات  ولكن كون 
ملي  ولكن  الذات،  قائمة  مؤسسة  كانت  الهيدروليك  الهيدروليك، 
 les travaux publics من les TP تبعدت من األشغال العمومية من
بطبيعة وتحولت وتكركبت من عدة قطاعات وزارية، بدون أن تتحول 
بكل مكوناتها وتوابعها وخاصة أرشيفها ورجاالتها، واحد العدد منها 
م�ضى إلى آخره... إذن هاذي اللي جعل على أننا نستخف وتستصغر 
النقاش حول موضوع بهاذ األهمية، وننقاشه اليوم وسنصادق عليه 

اليوم في هاذ الدورة والتاريخ خاصو يسجل.

ولهذا السيدة الرئيسة أنا غادي نعطيكم املداخلة ديالي وسأعلق 
على بعض الجوانب ألن الوقت ال يسمح.

أثمن ما جاءت به السيدة الوزيرة، في العرض ديالها حول دواعي 
هاذ  يتوخاها  التي  الحال  بطبيعة  واألهداف  التعديل  هذا  وأسباب 

املشروع ديال القانون اللي نحن بصدده، وكذلك الخطوط العريضة 
اللي جاء بها. وغادي نستوقفكم السيدات والسادة النواب، السيدة 
الوزيرة والسيدة الرئيسة، على أن عندي امللك العام للماء، واملكونات 
ديالو واملرتكزات ديالو، وأقول على أن املياه القارية، السطحية منها أو 
الجوفية، السطحية السيدة الوزيرة، ومن خاللكم الحكومة فشلتم في 
تدبيرها، ألن بدليل السنة اللي ما قبل هاذي اللي كانت ممطرة، الخزانات 
املائية اللي عندنا الحجم ديالها هو 18 مليار، 13 مليار ديال األمتار 
املكعبة اللي مشات للبحر، ما صابتش فين تتخزن، مع أن الدراسات 
اللي تصوبت من املخطط املديري وهللا يرحم الحسن الثاني، اللي كان 
ساهر عليها كل السهر، املخططات املديرية لبناء املنشآت املائية بطبيعة 
الحال ما تنجزتش كاملة وخاصة في األحواض اللي هي فيها فائض ديال 
اإلنتاج ديال املياه السطحية وأخص بالذكر الغرب، الغرب 13 مليار 
ديال املياه اللي هاذي عامين مشات للبحر، وغّرقت املناطق اللي هي 
فيها، عالش؟ ألن املنشآت اللي كانت خاصها تبنى على واد سبو على واد 
أندز، على واد ورغة، على واد اللبن، على واد إيناون، على واد بهت، ما 
تبناتش، وبالتالي املياه ما صابتش فين تتخزن وحتى سد الوحدة اللي 
الحجم ديالو هو 5 املالير مكعبة، بطبيعة الحال عدم تجهيز واستغالل 
ي جات الشتا خويناه 

ّ
السافلة ديالو للمياه بطبيعة الحال بقى عامر، مل

ديال  تدبير  �ضيء،  تدبير  هذا  جيد،  تدبير  ما�ضي  هذا  الغرب،  وغرقنا 
واحد الشأن عام اللي ما حناش في مستواه، وكنحشمو وكنقولو في بالد 
اللي تعرف الجفاف فحال بالدنا يمكن لنا نسمحو في 18 مليار تم�ضي 
في البحر عوض ما نستعملها مع أن الدراسات كاينة منذ 1969، منذ 
1963، منذ 1965، 1966، 1967، 1968، 1969 وراها محطوطة في 
األرشيفات بطبيعة الحال ديال املؤسسات التعليمية سواء كانت في 
املدارس املختصة أو عند اإلدارات اللي هي البعض منها اآلن اندثر وغاب 
إلى آخره... هذا إشكال  ألن موضوعة تحت األرض وغرقت واندثرت 

متعلق باألرشيف بطبيعة الحال ديال هاذ الدراسات هاذي.

إذن التدبير ديال املياه السطحية تدبير �ضيء، عندنا 18 مليار ديال 
األمطار املكعبة اللي هي معبأة ولكن أكثر من الثلث ديالها كلها تربة، 
عالش ألن األحواضles bassins versants ديال هاذ الباراجات هذا 
ما تشجرتش، مع أن الحسن الثاني، هللا يرحموا كان اعطى التعليمات 
ديالو على أنه تشجير الحوض ديال السد هو جزء ال يتجزأ من الخرسنة 
ومن البناء ومن التشييد إلى آخره... بنيت الباراجات، السدود ولكن 
 la املصبات ديالها ما تشجرتش وبالتالي انقلعت التربة وحنا كنعرفو
 il est toujours على أنه le Périph rif et ديال Géomorphologie
en mouvement وبالتالي هداك l’argile اللي ما صاب منين يشدها 
كلها جات مع املياه وجات مع حمولة املياه ورقدت في الحقينات ديال 
الباراجات وبالتالي الباراجات اللي عندنا راه ما�ضي كلها ماء راه الثلث منها 
كاين بعض املناطق اللي أكثر من النصف منها راها ماء، إذن هذا يدل 
كذلك على سوء التدبير وسوء التسيير وسوء املعرفة بطبيعة الحال 

لتدبير املياه السطحية.

الجوفية  املياه  آخر،  كذلك  مشكل  هذا  الجوفية  املياه 
 les cartes كنعرفوش  ما  محليين،  كفاعلين  نحن  الوزيرة،  السيدة 
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ما   les cartes préssiométriquesعندناش ما   préssiométriques
عارفينهاش حتى انتما حتى املصالح ديالكم ما عارفينهاش، حينما نريد أن 
نغذي مثال مجمع سكني صغير ونديرو ثقب أو نحفرو بئر ما كنصيبوش 
مع من نتحاورو، خاص هاذ الخزانات املائية الجوفية نعرفو ملا هو 
فيها عميق واللي ما فيها معلق واللي ما فيها إلى آخره... وتكون الخرائط 
موضوعة عند الفاعلين املحليين، ألن األحواض السيدة الوزيرة، اللي 
تدارت واللي أسسها القانون اللي تكلمتو عليه، هاذ األحواض تدارت 
أحواض وتعطاتها مجاالت ولكنها ما تعطتهاش الوسائل واللوجستيك 
الوزيرة،  السيدة  لكم  نقول  غادي  ال�ضي،  هاذ  تسير  لها  يمكن  باش 
وبكل أخوة، كاين الحوض املائي، األطر ديالو ما يعرفوش املمتلكات 
اللي ورثوها بطبيعة الحال من باراجات ومن منشآت مائية إلى آخره... 
والشتاء األخيرة لو ما جابش هللا كاين بعض املسؤولين اللي كيعرفو 
هاذ ال�ضي هذا، كنا نعيشو كوارث ألنه كاينين des digues اللي تدارو 
باش يحميو بعض املنشآت وبعض املدن وبعض الدواور وجات سلطة 
الداخلية اجتمعت مع العمال وقالت لهم خاصكم تخويو الباراجات 
 la باش املاء اللي جا خاصو يصيب فين يعمر، كانوا غادي يخويهم مع أن
conception ديال بعض الباراجات مديورة باش ما تخواش دايرين لها 
ي تعمر كاين منين تدوز، وكون خواو هادوك وحلوا 

ّ
des tremplins، مل

الباراج كانوا يغرقوا لكواحد مجموعة ديال الدواور وواحد مجموعة 
ديال الساكنة تكون عندهم الكوارث، ولكن الحمد هلل على الساكنة 
ديال هاذ البالد وعلى املغاربة ووطنيتهم وروحهم اللي تيعبأوا لكل محطة 

بطبيعة الحال للوقاية دون الكوارث إلى آخره...

الحكومات وفشلتم  املياه السطحية تدبيرها فاشل، فشلت  إذن 
حتى انتم معها بطبيعة الحال إلخ... املياه الجوفية التدبير ديالها كذلك 
فاشل، ألننا ما عندناشles cartes préssiométriques ديال املغرب، 
نشوفو أوروبا إيال مشينا في �ضي مناطق أخرى رئيس الجماعة عندو 
 la qualité de الخريطة كيقولوا لو ها الغرق ها العمق، ها النوع ها

l’eau اللي كاينة...

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، السيد النائب املحترم، انتهى الوقت.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

أختم بزوج كلمات السيدة الرئيسة، على الحقوق ديال املواطنين 
في املاء بطبيعة الحال راه إيال بغينا نحفرو بئر الترخيص مستحيل، 
الناس تيموتو  بهايم  الوزيرة، وفي ظرف الجفاف،  مستحيل السيدة 
ي يبغي الرخصة خاصنا نمشيو من 

ّ
وربيعهم قليل والخطر إلخ... ومل

ي تنمشيو خاصنا املساطر 6 
ّ
مثال من سيدي بنور حتى لبني مالل، ومل

شهور باش تخرج الرخصة، نحن في ظروف استثنائية خاصنا إجراءات 
استثنائية، خاصنا تدبير يتفاعل مع الواقع ومع األوضاع اللي نعيشها 
�ضيء  كل  املاء  غياب  وفي  َحّيٍ﴾  �َضْيٍء  لَّ 

ُ
ك اء 

َ ْ
امل ِمَن  َنا 

ْ
﴿َوَجَعل املاء  ألن 

غيموت، شكرا لكم ونتمنى أن نوفق بطبيعة الحال، وأن ننجح في تدبير 
ال املياه السطحية وال املياه الجوفية وال املياه البحرية، وبالتالي نوجدو 

املاء للمغاربة ألن قال الحسن الثاني، خاصنا هللا يرحمو، خلينا نرحمو 
على هاذ الراجل خلينا نرحمو عليه، قال على أنه ما حدنا جايين من 
الشمال للجنوب واألحواض املائية في تزايد، ما حدنا جايين من الشمال 
للجنوب وهي في خصاص، خاصنا نقلوا املاء من الشمال إلى الجنوب 
باش نديرو l’équilibre هاذي تقالت في 73 ال زالت تنتظر ونتمنى في 

عهدكم أن تقوموا بهذا العمل هذا، وشكرا.

ندلخللخلةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأخبخصوصخنشأوعخ
قةنونخرقمخ5 .أ خلملتعلقخبةملةءخ)نسلملخةلأئةسل(:

لةسيدخلةأئيسخلملحترم؛

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة، لإلدالء برأينا 
ووجهة نظرنا بخصوص مشروع القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء.

في البداية البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع قانون الذي نناقشه 
اليوم هو مجرد نسخة معدلة ومنقحة من القانون رقم 10.95 املتعلق 
باملاء الصادر سنة 1995، والذي اعتبر آنذاك طفرة تشريعية مهمة في 
اتجاه عصرنة تدبير املوارد املائية بشكل ال مركزي وتشاوري، حيث تم 
إنشاء املجلس األعلى للماء واملناخ ووكاالت األحواض املائية وكذا لجان 
العماالت واألقاليم، كما أسس القانون املنسوخ لسياسة التخطيط 
والتلوث  الفيضانات  من  والوقاية  املائية  للثروة  املندمج  والتدبير 

واالستنزاف...

القانون  تضمنها  التي  والطموحات  اإليجابيات  كل  من  وبالرغم 
السالف الذكر و التراكمات و اإلنجازات الهامة التي حققها بلدنا في هذا 
املجال والتي يجب صيانتها وتثمينها، إال أن حصيلة 20 سنة من التطبيق 
تؤكد بما ال يدع مجاال للشك عن محدوديتها واحتشامها، وذلك راجع 
في رأينا إلى محدودية واحتشام تنزيل وتطبيق القوانين بصفة عامة. 
وهو األمر الذي كان يقت�ضي من الحكومات املتعاقبة اهتماما و جهدا 
وحرصا أكثر في قطاع أسا�ضي و خطير كقطاع املاء، خاصة و أن بلدنا، 
بدسترته للحق في املاء والتنمية املستدامة، يؤكد حرصه على حماية 
موارده الطبيعية وصيانة ما يتميز به من ثروة مائية و بيئية هائلة، وهنا 
البد من الترحم على روح جاللة املغفور له الحسن الثاني ملا تميزت به 
رؤيته لقضية املاء من بعد نظر وحكمة ثاقبة جعلت بلدنا اليوم ينعم، 
بفضل سياسة السدود، بأمن مائي ال يقدر بثمن وباالستقرار والسلم 

االجتماعي .

اليوم وأكثر من أي وقت م�ضى، أضحت إشكالية املاء من بين أهم 
القضايا الشائكة، التي تستحق أن تحظى باألولوية في سياسات هذه 
الحكومة والحكومات املقبلة، إذ باالستناد إلى جميع الدراسات والتقارير 
وضع  الضروري  من  أصبح  أنه  يتضح  املتوفرة،  والدولية  الوطنية 
إستراتيجية شمولية لهذا القطاع الحيوي للحفاظ على املوارد املائية 
على  الجيدة،  الحكامة  قواعد  على  مبنية  مندمجة  بكيفية  وتدبيرها 
اعتبار أن التحدي األسا�ضي الذي يواجهنا منذ بداية األلفية الثالثة، 
التغيرات  به  تنذر  الذي  في ضرورة استعدادنا ملواجهة األسوأ  يتمثل 
املناخية والبيئية وندرة املاء بسبب فترات الجفاف الهيكلي و االرتفاع 

املستمر للحاجيات من املاء.
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وبخصوص هذا املشروع قانون، وعلى الرغم من كونه سيساهم في 
سد العديد من الفراغات والثغرات القانونية في التشريع الحالي املتعلقة 
بتدبير امللك العمومي املائي وإشكالية صب املياه املستعملة والتطهير 
السائل وما يتعلق بتحلية مياه البحر...الخ، وهي في الحقيقة إصالحات 
تتما�ضى مع التطورات الحاصلة في قطاع املاء وكذا مع التحديات التي 
يفرضها الوضع املائي الحالي واملستقبلي لبلدنا، إال أننا لم نلمس فيه أي 
إجابة حقيقية على العديد من اإلشكاليات االجتماعية املرتبطة بقطاع 
املاء وال سيما تعميم شبكات الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب سواء 
بالوسط الحضري أو القروي و إيجاد حلول مالئمة للصرف الصحي 
القروي عن  بالعالم  السكانية الصغيرة  النائية والتجمعات  باملناطق 
طريق التنصيص على أنظمة مالئمة خاصة للصرف الصحي لفائدتها، 
كما أن املشروع لم يتطرق إطالقا ملسألة تسعير خدمات التزويد باملياه 
الصناعي  أو  الفالحي  لالستعمال  أو  املنزلي  الذاتي  لالستعمال  سواء 
تقدمنا  والتي  القصور  جوانب  من  وغيرها  املفوض  التدبير  ومشاكل 
بشأنها بعدد مهم من التعديالت بلغت 65 تعديال، تجاوبت الحكومة 
مشكورة مع جزء كبير منها، ال�ضيء الذي جعلنا نتفاعل معها بسحب 
عدد كبير من التعديالت التي نعتبرها أساسية وذلك في سبيل التوصل 
إلى صيغة تحظى بإجماع أعضاء اللجنة غير أن ذلك لم يتأتى لتشبث 

الحكومة ببعض املواقف التي اعتبرناها غير مبررة.

وبناء عليه، وبالرغم من تفهمنا للمستجدات والتعديالت التي جاء 
بها هذا املشروع، إال أننا مضطرون إلى عدم التصويت لصالحه.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسلخ:

الفريق  بنواري عن  لحسن  املحترم  النائب  للسيد  الكلمة  شكرا، 
االشتراكي، السيد النائب الفريق االشتراكي.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

يشرفني باسم الفريق االشتراكي أن أقدم مداخلة ملناقشة مشروع 
القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، ومداخلتنا على الشكل التالي:

فلقد شرع سكان املغرب منذ القدم في تدبير املوارد املائية من خالل 
تنظيمات وأعراف قبلية فرضتها الوضعية املناخية والحاجة للماء وتدبير 
املوارد سواء في حالة الوفرة أو العجز. وبالفعل منذ بداية القرن املا�ضي 
كانت هناك نصوص في 1914-1925 لتنظيم هذا في ظل الظرفية ديال 
السيطرة ديال االستعمار وفي ظل كذلك ظروف غير عادية، ومن بعدها 

جاء القانون ديال 10.95 واآلن نحن بصدد مراجعة هذا القانون.

نحن في الفريق االشتراكي تعاملنا مع هذا املشروع بالجدية الالزمة، 
نظرا لحيوية موضوعه باعتباره يرهن مستقبل التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ببالدنا، وفي نفس الوقت يحدد مصير البالد ويجنبها ال قدر 

هللا ما قد يتهدد وجودها، فبادرنا إلى طلب عقد يوم درا�ضي في املوضوع، 
وهو  مشكورة،  باملاء  املكلفة  املنتدبة  الوزيرة  السيدة  له  استجابت 
اليوم الذي كان مناسبة لتحليل وضعنا املائي الحاضر واملستقبلي، وفي 
نفس الوقت تحليل مقتضيات مشروع القانون 36.15 املتعلق باملاء 
فيه وكذلك قدرته  الكامنة  الضعف  القوة ونقط  نقط  واستخالص 
كنص تشريعي على التجاوب مع رهانات املرحلة من حيث اإلجابة على 
اإلشكاالت املطروحة ومعالجتها بشكل يضمن األمن املائي لبالدنا ويلبي 

حاجياتها من هذه املادة الحيوية.

الخبراء  إلى خالصات  لهذا املشروع، واستنادا  ومن خالل تحلينا 
الذين ساهموا في اليوم الدرا�ضي املذكور وغيرهم من املتتبعين، يمكن 
أن نسجل املالحظات التالية بخصوص مشروع قانون 36.15 املتعلق 

باملاء:

فعلى مستوى الحكامة نسجل مع األسف تراجع بالنسبة لقانون 
10.95 من حيث اختصاصات املجلس األعلى للماء واملناخ، كما نسجل 
تعميق وصاية  القرار من خالل  تراجع كذلك على مستوى المركزية 
اإلدارة املركزية على أشغال املجالس اإلدارية لوكالة الحوض املائي، 
وإغراق هذه املجالس بممثلي اإلدارة على حساب الفاعلين واملنتخبين 
املحليين، تحويل دور املنتخبين من دور تقريري حسب القانون 10.95 
إلى دور استشاري من خالل ترحيل هؤالء املنتخبين من املجلس اإلداري 
لوكالة الحوض املائي إلى هيئة استشارية مستحدثة تتمثل في مجلس 

الحوض املائي، هناك مالحظات أخرى سأكتفي بهذا في املجال هذا.

على مستوى الحقوق املتعلقة بملكية املاء والحق في املاء، نسجل 
36.15 عن حقوق  بالنسبة ملشروع قانون  كذلك مع األسف تراجع 
امللكية أو االنتفاع واالستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على امللك 
قرون  عبر  واألفراد  واملجموعات  القبائل  إلى  ترجع  والتي  املائي  العام 
من الزمن، مما يعتبر مسا خطيرا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
تشكل  والتي  املغرب  مناطق  بمختلف  األصليين  للسكان  والثقافية 
املوارد املائية التي توارثوها أبا عن جد مصدر أنشطتهم االقتصادية 
واالجتماعية والضامن الستمرار تواجدهم باملناطق التي يقطنونها، عدم 
التصريح مباشرة في هاذ القانون هذا من خالل مشروع هاذ القانون 
بالتزام الدولة بتمكين كافة السكان من الحصول على املاء بالجودة 
والكمية التي تضمن لهم العيش الكريم، وعدم التنصيص الصريح على 
احترام الحقوق املكتسبة واملثبتة على امللك العام املائي ملالكي األرا�ضي 
واملستغلين لها من االنتفاع املجاني بحقوقهم، إضافة إلى مجموعة من 

املالحظات في هذا املجال هذا.

في  التنمية املستدامة  املائية وتفعيل  املوارد  على مستوى حماية 
القطاع، نسجل ضعف أدوات وآليات املراقبة وضعف انتظاميتها فيما 
السوداء  النقط  والكشف عن  املائية  األوساط  تلوث  مراقبة  يخص 
آثار  وضبط  تقييد  إلى  هذا  القانون  فهاذ  اإلشارة  عدم  ومعالجتها، 
اإلستغالالت املنجمية واملقالع على املوارد املائية، ضعف املقتضيات 
املتعلقة ملبادئ التنمية املستدامة خاصة فيما يتعلق بمدد الترخيصات 
في  مقتضيات  غياب  املائية،  املوارد  الستغالل  املمنوحة  واإلمتيازات 
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والتحسيسية  التربوية  العمليات  تشجيع  تخص  القانون  مشروع 
املرتبطة باملاء، وهناك مقتضيات أخرى في هاذ املجال هذا.

ننتقل إلى املجال اآلخر في مجال تعبئة املوارد املائية الغير االعتيادية، 
نسجل غياب إجبارية معالجة املياه املستعجلة وتدويرها في الحاالت 
التي تكون فيها كميات املاء املستغلة قابلة للتعبئة من جديد لغرض 
إعادة االستعمال، كما نسجل كذلك فيما يخص تحلية مياه البحر، 
عدم تضمين املشروع بما يلزم اإلدارة العمومية أو املؤسسات التابعة 
لها بتحلية مياه البحر وحصر ذلك في األشخاص املعنويين الخاضعين 

للقانون الخاص.

في مجال تدبير املخاطر املرتبطة باملاء كنتائج التغيرات املناخية، 
نسجل كذلك واحد عدم الوضوح وعدم الحضور بقوة فهاذ املجال هذا 
خاصة من حيث إقرار تدابير واضحة وقوية للتصدي لظاهرة الجفاف 
هاذ  كذلك  الثلجية.  العواصف  ظاهرة  وكذلك  الفيضانات  وظاهرة 
املالحظات هاذو دفعتنا نحن في الفريق االشتراكي إلى تقديم 168 تعديل 
على هاذ املشروع، صحيح أن السيدة الوزيرة مشكورة، تفاعلت بشكل 
إيجابي مع العديد منها، حيث قبلت وأدمجت في النص، كما صادقت 
عليه اللجنة ما يناهز 130 تعديال من أصل 168، غير أن هناك تعديلين 
جوهريين نعتبرهما أساسيين وهما املتعلقين بجانب الحكامة وضرورة 
على  التدبير  ديال  املؤسسات  في  املناسب  وبالحجم  املنتخبين  إدماج 
املستوى املحلي وكذلك التعديالت املرتبطة بضمان الحقوق للقبائل 
واألفراد واملجموعات فيما يتعلق بالحقوق املكتسبة عبر القرون، فيما 
يخص االنتفاع واستعمال املياه، ولهذا االعتبار قررنا أن نتحفظ في 

التصويت باإليجاب على هذا املشروع، فشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أعرض  التصويت.  عملية  إلى  نمر  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 35؛

املعارضون: 21؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 35؛

املعارضون: 19؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون املادة األولى؟ 35، املوافقون، املعارضون 19..

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

لم نر معارضا، فالرجاء باش نضبطو املسطرة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

اإلخوان األخوات اللي في املعارضة واللي غيعارضوا املادة خاصهم 
يرفعوا ايديهم، حنا 3 بنا كنشوفو كنسجلو.

إذن أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 2 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، فالكلمة ألحد 
مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

هاذ التعديل الذي تقدمنا به وتهم الجانب املتعلق باملبادئ، فمن 
املبادئ التي وردت في النص األصلي ما يتعلق بامللكية العامة للمياه 
قانونية،  بها بصفة  معترف  تاريخية  عليها حقوق  التي  تلك  باستثناء 
فنحن أدخلنا تعديل الستبدال كلمة »معترف بها« بكلمة حقوق »يتم 
إثباتها بصفة قانونية« يتم إثباتها، ألن كلمة معترف بها معناه بأنه غلق 
األبواب على كل من تغافل في الفترات السابقة عن اإلدالء بالوثائق وما 
يفيد حقوقه، وبالتالي فارتأينا أن نستبدل كلمة معترف بها بكلمة يتم 

إثباتها بصفة قانونية، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنون،

 1914 ظهير  بحكم  قانونيا  مضمونة  املكتسبة  الحقوق  بالفعل 
يعني منذ صدور   10.95 املاء  قانون  ذلك  وبعده   1925 ذلك  وبعده 
أول قانون يؤطر قطاع املاء إلى حدود 1995، هاذ القانون اللي ضاف 
واحد الفترة إضافية لذوي الحقوق من أجل إثبات أنهم عندهم حقوق 
مكتسبة تاريخيا على هاذ املوارد املائية، ومن املفروض أن هاذ أصحاب 
الحقوق قد قدموا ملفاتهم لإلدارة للبت في هاذ الحقوق املكتسبة، نرى 
أنه فتح مجال زمني إضافي لهاذ الحقوق من شأنه أوال أن يخلق نزاع 
ما بين مستعملي امللك العام املائي، ومن شأنه أيضا أن يتحايل عليه 
البعض للتهرب من مسطرة التصريح ومسطرة الترخيص، مما يشكل 
بعد ذلك يعني واحد النوع ديال الترامي على امللك العام املائي، وبالتالي 
سيكون من الصعب لنا أن نقبل بهذا التعديل املقدم من طرف الفريق 

املحترم، شكرا لكم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيدي  ألحد  الكلمة  أحد.  ال  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديل، تفضل السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

لةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

ريهةخلاحضورخلةكأ م،

حنا في الفريق االشتراكي شفنا بأن فعال كما قلتو 1914-1925 جاء 
االستعمار رغم أنه استعمار وفي ظروف خاصة اعترف للقبائل ولغيرهم 
بالحقوق املكتسبة، وجاء القانون 10.95 واعترف للناس بهاذ الحقوق 
ي 

ّ
كذلك، لذلك كان القانون 10.95 موضوع إجماع ديال املغاربة مل

خرج، وكان ثورة حقيقية في املجال ديال التشريع املائي.

ما نريد وهو أن نم�ضي في نفس السياق، القانون 36.15 يم�ضي في 
نفس االتجاه يخلي الباب مفتوح، فامللكية مسألة مقدسة والحق في 
امللك املائي مسألة مقدسة، وال يمكن بأي شكل من األشكال أن تكون 
موضوع مراجعة أو تراجع بفعل أن مواطن لظروفه الخاصة أو مجموعة 
من املواطنين أو مجموعة من القبائل لم تسعفهم ظروفهم االجتماعية 
وال اإلدارية وال غيرها أنهم يتقدموا بملفات من أجل إثبات تلك الحقوق.

ولكن اليوم واقع اليوم ومنذ قرون يستغلون تلك املياه سواء كانت 
بشكل مطمئن وال  ويستغلونها  غيرها  أو  الوديان  في  أو مجاري  عيونا 
يتصورون بأنه هناك من سيأتي لينازعهم ذلك امللك، فهاذ القانون هذا 
اآلن منين غادي يطبق، هؤالء املواطنين ستنتزع منهم من غير علمهم، 

من غير علمهم هاذ امللكية هاذي وهذا ما لن نقبله، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت املوافقون على التعديل 
هللا يخليكم التعب راه مالمحه بادية على الوجوه، ولكن ما فيها باس 

نرفعو يدينا، إذن:

املوافقون: 18؛

املعارضون: 37؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 37؛

املعارضون: 18؛

املمتنعون: ال أحد.

األصالة  فريق  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   3 املادة  إلى  ننتقل 
واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخنحمدخبوغالم:

يهدف هذا التعديل إلى التدقيق في معنى استخراج مواد البناء ذات 
الصلة بامللك العمومي املائي، ثم أيضا فيه الشطر الثاني انسجاما مع 

قوانين أخرى نرى أنه يجب تغيير امللك العمومي املائي أو تغيير امللك 
العام املائي بامللك العمومي املائي. وليصبح التعديل على الشكل التالي: 
»االحتالل املؤقت للملك العمومي املائي واستغالل مقالعه أو مكامنه 

الرملية أو املعدنية«.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

املائي  العام  امللك  باستغالل  مرتبطة  مجاالت  إقحام  بأنه  أظن 
واملؤطرة قانونا بقوانين أخرى من شأنه أن يخلق تداخل ما بين هذا 
املقالع  بقانون  مؤطر  املقالع  استخراج  قانون  أنه  بحيث  القانون، 
والذي أخذ بعين االعتبار املقالع املرتبطة بالوديان وامللك العام املائي، 
ثم استخراج املعادن أيضا مؤطر بقانون اللي هو مدونة املعادن التي 
تم املصادقة عليها داخل هذا املجلس املحترم اللي هو قانون 33.13. 
وبالتالي تفاديا ألي تداخل ما بين القوانين الثالث يصعب علينا السيد 

النائب املحترم أن نقبل هذا التعديل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة ألحد معار�ضي التعديل، ال أحد. مؤيد التعديل.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 18؛

املعارضون: 38؛

املمتنعون: 2.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 38؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 20.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، فقط مالحظة فيما 
يخص التعديالت التي تقدمت بها الحكومة، وقع استدراك فيما يخص 
السيدة  تفضلي  النواب،  والسادة  السيدات  على  التعديالت  توزيع 

الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،
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بالفعل املادة 5 وقع فيها تعديل للحكومة على النسخة التي صادقت 
عليها اللجنة، بحيث أنه ورد في الفقرة املتعلقة بامللك العمومي املائي، 
»تستثنى من امللك العمومي املائي املنشآت املينائية التابعة للدولة«، 
في الواقع بأن كل املنشئات املينائية هي ملك عام وتفاديا فقد يفهم 
بأن هناك ملك عام مينائي تابع للخواص، نطرح عليكم حذف كلمة 
»التابعة للدولة« ألن كل املنشآت املينائية هي منشآت تابعة للدولة، 

هذا فيما يخص التعديل األول.

التعديل الثاني أيضا صادقت اللجنة على أنه بإمكان اإلدارة أن 
تعيد النظر في الضفاف الحرة بمقت�ضى نص تنظيمي، وفي الواقع بأن 
الضفاف الحرة يجب التنصيص عليها قانونا حماية للملك الخاص 
للخواص يعني األمالك الخاصة اللي هي محمية دستوريا، وال يمكن أن 
نفوض ذلك لنص تنظيمي، وبذلك نقترح عليكم حذف عبارة »يمكن 
الزيادة في عرض مختلف الضفاف الحرة« في هذه املادة عند االقتضاء 
بنص تنظيمي، ألن الضفاف الحرة ينص عليها القانون عوض تركها 

للنصوص التطبيقية لهذا القانون، شكرا لكم السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

السيد  تفضل  التعديل؟  هذا  معار�ضي  هذا  الكلمة ألحد  شكرا، 
النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

أنا في الحقيقة ما غاديش نعارض ألن هاذ التعديل اللي جيتيو به هو 
إيجابي، ولكن التعقيب ديالي أو التعليق ديالي ليؤكد على أن هذا النص 
ما تعطاهش الوقت باش يمكن لو يتحضر، بحكم أن الحكومة هي 
نفسها ما عطاتش لراسها الوقت باش يمكن لها تدرسو مزيان، وبطبيعة 
الحال تنقحوا مزيان وتجودوا مزيان بطبيعة الحال، إذن احنا مع هاذ 

التعديل الثاني.

التعديل األول كذلك تابعة للدولة، هذا راه واقع بأنه امللك كل �ضي 
تحت األرض وامللك املائي كلو راه عام، إذن ال داعي لتصنيفه ما بين عام 
وما بين �ضي احد آخر، وهذا يؤكد على أن صناعة هذا النص هذا لم 
تستوفي الشروط ديال الزمان وديال االستشارة وديال التوسيع باش 
يمكن لو يجي نص متكامل وبطبيعة الحال نص مجود ومطهر من جميع 

الشوائب، وهذا نبغي نحاسب عليه الحكومة، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخعمأخفة�ضيخفهأي:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

هو املقصود من هاذ املرور ديال املشروع عندنا في البرملان هو تجويد 
النص، واحنا في مرحلة تجويده والحمد هلل التفاعل اللي كان في اللجنة 
مع مختلف املراحل ديالو والنسبة العالية ديال التعديالت اللي تقبلتها 
أنه الحكومة ما  النقاش، يؤكد على  في هاذ  الحكومة ووافقت عليها 
زال تطور النص وما زال احنا الحمد هلل كنطوروه، ألن املقصود هو 
التنزيل ديالو كيف قلت قبيلة، املقصود هو أن نتكامل جميعا إلصدار 
نص في مستوى املوضوع واألهمية ديال هاذ املوضوع اللي كيهم جميع 

املواطنين، شكرا السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

للحكومة  الكلمة  الحكومة،  لدن  من  تعديل  بشأنها  ورد   9 املادة 
تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بالفعل هو بعد استشارة قانونية اتضح بأنه من الضروري الحذف 
واحد الفقرة اللي جات بها املادة 9 واملتعلقة باألمالك الخاصة، إذن 
نقترح عليكم حذف »تظل حدود األمالك الخواص املحفظة لألمالك 
العمومية املائية مؤقتة إلى حين إجراء مسطرة التحديد«، عالش؟ ألنها 
فيها واحد النوع ديال مس بامللكية الخاصة وأيضا مس بنظام التحفيظ 
العقاري بالخصوص املادة 62 ديالو اللي كتشير بأن الرسم العقاري 

يعتبر رسما نهائيا، وال طعن فيه.

في حالة ما إذا كانت مسطرة التحديد اتضح بأن بعض األمالك 
الخاصة هي جزء من امللك العام املائي أو املفروض تضمينها داخل 
وتعويض  امللكية  نزع  مسطرة  إلى  اللجوء  يجب  املائي،  العام  امللك 
املالكين الخواص اللي كيتوفرو على رسم عقاري اللي هو يحفظ ملكيتهم 
الخاصة، وبالتالي نقترح عليكم حذف هذه الفقرة املتعلقة »تظل حدود 
أمالك الخواص املجاورة لألمالك العامة املائية مؤقتة إلى حين إجراء 
مسطرة التحديد املشار إليه أعاله في الفقرة األولى وال يترتب عن هذا 

التحديد أي تعويض لفائدة الغير«، وشكرا لكم السيدة الرئيسة.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

تفضل  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيد النائب.
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لةمةئ4خلةسيدخنحمدخلشأورو:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بغيت غير إضافة توضيح فيما يخص نهائيات الرسم العقاري، هو 
فعال في املادة 62 من الظهير ديال التحفيظ العقاري كيقول بأنه الرسم 
العقاري نهائي وغير قابل للطعن، ولكن كاين بعض االستثناءات إال في 
حالة امللك العمومي سواء الطرق أو الوديان، فهاذ الحالة هاذي تيولي 

القوة كترجع للملك العام، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل؟ ليس هناك أي متدخل.

إذن أعرض هذا التعديل التصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الفريق  تعديل من طرف  بشأنها  ورد  مكرر   10 رقم  تحمل  مادة 
االشتراكي، هاذ التعديل يرمي إلى إحداث مادة جديدة. الكلمة ألحد 

مقدمي هذا التعديل، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحترنين،

املادة 10 مكررة التي نقترحها هي كما جاءت في النص وتهدف طبعا 
إلى ترك املجال مفتوحا للمالكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد في 
تاريخ صدور القانون هذا لدى اإلدارة، مطالب تستند إلى وجود هذه 
الحقوق أن يودعوا هذه الطلبات لدى اإلدارة ألجل إقرار هذه الحقوق 

املكتسبة.

وتعليلنا في هذا التعديل هو أن نعرف طبيعة البادية املغربية وما 
سادها من اضطهاد وما سادها من قمع وما سادها كذلك من توجس 
أمالكهم  يستغلوا  كانوا  إذا  فاملواطنين  اإلدارة،  اتجاه  للمواطنين 
ويستغلوا املياه ديالهم واألرا�ضي ديالهم باطمئنان ما جاهم حد، راه هما 
تيمشيو تيقلبو على اإلدارة، ولهذا فكنلقاو ناس كثار هاذ الفترات اللي 
فاتت ما استطعوا �ضي يودعو ملفات تثبت حقوقهم على تلك األرا�ضي 
على تلك املياه، ولكن اليوم مع هذا القانون إيال خليناه كما جاء في 
املشروع بدون إدماج هذا التعديل في نظرنا سنكون قد انتزعنا تلك 
األمالك من هؤالء الناس بدون العلم ديالهم ولهذا جبنا هاذ التعديل 

هذا، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

أصحاب  لحرمان  دافع  هناك  ليس  يعني  املحترم،  النائب  السيد 
حقوق  عليها  التي  املياه  يعني  استغالل  في  االستمرار  من  الحقوق 
مكتسبة، وكنفس الرد على املادة 2 أنه فتح هامش زمني إضافي لهاذ 
املسألة من شأنه أن يشجع الترامي على امللك العام املائي والتهرب من 
اآلن  احنا  اللي  املائي  العام  امللك  والترخيص وهاذ  التصريح  مسطرة 
واجبنا جميع كحكومة وأيضا كمنتخبون الحفاظ عليه وتحصينه من 
أي ترامي وتسيب في هذا الشأن، وبالتالي يصعب أن نقبل هذا التعديل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيدي  ألحد  الكلمة  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

في  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  بذالتو  اللي  املجهود  نثمن  نحن 
إعداد هذا املشروع وكذلك الجوالت التي قامت بها في إطار إعداد هاذ 
املشروع هذا، ولكن السيدة الوزيرة ال يمكن أن نبرر املس بامللكية، 
املس بملكية األشخاص دون علمهم ودون إرادتهم كما هو منصوص 
عليه في النصوص الدولية دون قبول وعن رضا وعن استنارة كما جاء 
في اسميتو.. وبالتالي فالسيدة الوزيرة، أن نتبرر هاذ الرفض بأن هذا 
سيفتح املجال للفو�ضى وسيفتح املجال للتملص أو الترامي، فأعتقد 
بأن هذا غير مقبول على اعتبار بأن الدولة راه حاضرة، نحن نتحدث 
على الناس اللي عندهم الوثائق ديالهم ويستطيعون أن يثبتوا ملكيتهم 
اللي  ملفات  كاين  راه  وطنية،  لجنة  وكاينة  املاء  ذلك  على  وحقوقهم 
طرحت من التسعينات من نهاية التسعينات و2000 و2001، ولحد 
اآلن لم يتم البت فيها، عالش؟ ألن كاين نقاش، وأي واحد دار طلب فإيال 
كان ما يدلي به غير، ال يفيد هاذ الحق هذا فما تيتعطى ليهش، أكثر من 
هذا فالناس اللي عندهم حقوق مكتسبة أو عندهم ملكية ديال ذاك 
املاء راه الدولة طبعا إذا تبين أن املصلحة العامة تقت�ضي استعمال ذلك 
املاء، فاملسطرة ديال نزع امللكية راه تتبقى دائما حاضرة، ولكن يجب 
احترام امللكية ديال األشخاص. فنثمن التعديل الذي اللي جبتو مؤخرا 
في املادة 5 ديال التحفيظ، من باب قدسية امللكية، ولكن فهاذ التعديل 

هذا من باب قدسية امللكية كذلك يجب أن يقبل، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب،

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 15؛

املعارضون: 37؛

املمتنعون: 1.
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إلى إحداث مادة  يرمي  الفريق االشتراكي  تعديل من طرف  هناك 
التعديل،  مقدمي  الكلمة ألحد  مرتين،  مكرر   10 رقم  تحمل  جديدة 

تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكرا، فاملادة 10 مكرر مرتين هي متممة للمادة 10 مكرر، وتبين 
كذلك كيفية اإلدالء هاذ يعني تقديم هاذ الطلبات هاذي واللي يمكن 
تكون بمبادرة من اإلدارة، واحنا هاذ املادة 10 مكرر أو 10 مكرر مرة و10 
مكرر مرتين لم نبتكرها السيدة الوزيرة، فنحن هاذ املادة هذه نقلناها 
كما هي في النص القديم ديال 10.95، ذاك ال�ضي عالش تنقول ليك بأن 
10.95 كان مكسبا لكل املغاربة وصوتوا عليه باإلجماع. ولكن يجي هاذ 
القانون هذا ويزول هاذ املكسب، هذا فأعتقد بأنه مع األسف يعتبر إلى 
حد ما رغم أهمية القانون واحنا راه انتما شفتو تنصوتو باإلجماع في 
جميع املواد، ولكن في هذا املجال نتأسف على هاذ املوقف هذا، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

السيدة الرئيسة، قانون املاء 10.95 حدد سقفا زمنيا لهاذ مسألة 
التصريح أو االعتراف بالحقوق املكتسبة املتمثل في 5 سنوات فقط 
السيد النائب املحترم، ما عطاش، ما خالش الهامش الزمني مفتوح 

وبالتالي نفس الجواب على 10 مكرر يصعب أن نقبل هذا التعديل.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

التعديل.  مؤيدي  ألحد  الكلمة  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
أعرض هذا التعديل للتصويت.. تفضل السيد النائب، تفضل.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

لةسيدلتخلةوز أتةن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

احنا هاذ التعديل هذا كيعالج واحد املشكل ألن منظومة التحفيظ 
في املغرب كيف كيعرف الجميع ،كان املغرب مستعمر من  العقاري 
للتحفيظ،  اإلسبانية  املنظومة  عندنا  كان  الشمال  في  دولتين  طرف 
وفي الجنوب عندنا املنظومة بطبيعة الحال ديال التحفيظ العقاري 
املتداول. غير أنه في املنظومة الشمالية كانت الحقوق التي اكتسبت 
الحال  بطبيعة  املائي  العام  امللك  ومن  الوديان  من  املياه  باستغالل 
ما تضبطت �ضي فواحد الوقت، واآلن منين توحد التحفيظ ما بين 
املنظومة الشمالية واملنظومة الجنوبية وبين املغرب توحد املغرب، اآلن 
أصبحت هاذوك الحقوق أصبحت عندو الحقوق املكتسبة اللي القانون 

بطبيعة الحال خاصو يعتبرهم، وهاذ املدة اللي كانت عدد ديال 5 سنين 
ما دارتش الدعاية الكافية وما دارتش التحسيس الكافي باش الناس 
يتداركو، وبطبيعة الحال يتسواو مع القانون ديال 95. لهذا تنلتمسو، 
وهاذ التعديل هذا الغاية منه على أنه استدارك على أنه بعض الناس 
وما  الحال  بطبيعة  السنين  بعشرات  مكتسبة  حقوق  عندهم  اللي 
تمكنوش باش يسويو األوضاع ديالهم في الظروف اللي مرت، بغاو اآلن 
توسيع االستفادة ولتعميم الفائدة وإنصاف هاذ الناس هاذو من هاذ 

التعديل، هذه هي الغاية منه، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 14؛

املعارضون: 38؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 14 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة،، 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد لنائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

احنا هاذ التعديل الغاية منو بطبيعة الحال تجويد النص وكذلك 
هذه  في  فيه  تنقولو  للمستغلين،  املكتسبة  الحقوق  على  الحفاظ 
بئر  به  عقار  ومستغل  مالك  كل  على  »يجب  أضفناها  اللي  اإلضافة 
أو ثقب أرتوازي غير مرخص بطبيعة الحال املبادرة إلى تبليغ اإلدارة 
املختصة« باش يمكن لو تسوى هاذ الوضعية هذه، وهاذ املشاكل هذه 
حنا عندنا فيها السيدة الوزيرة، عندنا فيها مشاكل كثيرة واحد العدد 
الترخيص،  استخراج  وصعوبة  هاذو،  الحقوق  هاذ  عندهم  الناس 
صعوبة استخراج الترخيص اإلداري يعني وصعوبة الوصول إلى هاذ 
باش  تيلتجأو  الحال  بطبيعة  الناس  جعل  املتدخلين  وتعدد  اإلدارة 
يشربوا املاء باش يحفروا آبار خارج اإلطار القانوني، اآلن خاص الدولة 
بطبيعة الحال منين تّدارت األحواض املائية لتدبير هاذ املجال هذا، ما 
عطاتهاش الدولة الوسائل باش يمكن ليها تتبع هذا املشروع هذا، هل 
يعقل على أن حوض مائي اللي فيه 11 إقليم واللي كيم�ضي من البحر 
حتى للجبل، بطبيعة الحال واش املواطن العادي غادي يبقى غادي 
حتى يوصل هاذ عمرو ما يوصل، وثم حتى املساطر كانت املساطر ال في 
النصوص التطبيقية وال في املذكرات الوزارية وال في كل املقتضيات اللي 
هي تنظيمية وتنزيلية ملضمون القانون جعلت الصعوبة كبيرة وجعلت 
الناس تيتفاعلو حسب اإلمكانيات ديالهم، وحفرو بيار ودارو مستغالت 
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وبناو عليها منشآت وخدامين اآلن تيشربو منها أو تيسقيو منها أو تيوردو 
القطيع ديالهم منها.

اآلن هاذ الوضعية هذه بحكم هاذ القانون اللي بغيناه يكون مطور 
وبغينا نكونو دولة الحق والقانون إذن في جميع املناطق، خاصنا لهاذ 
أنا  ديالهم وعددهم كبير، عددهم كبير  ليهم األوضاع  الناس نسويو 
نقول ليك في كل جماعة نائية في املغرب العميق اللي الناس ديالكم 
ديال األحواض ما عندهمش وسائل باش يوصلوها، واحد العدد ما 
تيعرفهاش، وبالتالي كاينة أوضاع ال قانونية بغينا نسويوها بمقت�ضى 

هاذ التعديل هذا، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

السيد النائب املحترم ما يمكن لي إال نتفق معاك فهاذ املسطرة ديال 
تسوية جميع نقط جلب املاء، وأظن بأن قانون 10.95 أعطى 3 فترات 
إضافية، واملادة 41 كتشير بأنه اإلدارة يمكن ليها أنها تفتح فترة إضافية 
لتسوية جميع نقط جلب املاء الغير املصرح بها، سواء بمبادرة من اإلدارة 
أو بمبادرة من مستعملي امللك العام املائي، وبالتالي إضافتها في املادة 14 
غيكون فقط تكرار، قرا املادة 41 السيد النائب راه ذاك ال�ضي واضح 
غير ما بغيناش نكررو نفس املقتضيات في النص القانوني فقط، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيد  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التعديل؟ .. إذن السيد النائب سحب التعديل.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 45 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة الكلمة للحكومة، 
تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

بالفعل املادة 45 بعد أيضا استشارة قانونية، اتضح بأنه الغرامات 
اإلدارية يجب أن تحدد بطريقة قارة عوض تحديد سقف الحد األدنى 
والحد األق�ضى اللي كتبقى من اختصاصات القضاء، وبالتالي عوض 
5000 درهم و15.000 درهم،  بين  ما  للغرامات  األدنى  الحد  تحديد 
نقترح أن الغرامة املتعلقة بأي مخالفة ديال استغالل امللك العام املائي 
تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير الالزمة 
الحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد االمتياز، عوض أن تكون 
هناك حد أدنى وحد أق�ضى اللي كيبقى من اختصاص القضاء، هاذي 

غرامة إدارية، ما�ضي غرامة يعني تحكم اللي كينص القضاء، شكرا.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ الكلمة ألحد 
مؤيدي التعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 45 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املادة 46 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، الكلمة للحكومة، 
السيدة الوزيرة تفضلي.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

تحديد  عوض  نقترح  بالغرامات  واملتعلق  أيضا  االتجاه  نفس  في 
سقف حد أدنى وحد أق�ضى للغرامة ما بين 500 و5000 درهم، أن 
يكون هناك مبلغ الغرامة 250 درهم لكل هكتار في حالة يعني اإلخالل 
باملقتضيات وااللتزامات ديال عقد االمتياز أو عقد الترخيص املتعلق 

باستغالل امللك العام املائي داخل األرا�ضي الفالحية، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكألخلةسيدةخلةوز أة،

مؤيدي  ألحد  الكلمة  أحد؟  ال  التعديل،  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديل، ال أحد.. معارض للتعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخلةطةهأخشةكأ:

لةسيدةخلةوز أة،

لةسيدةخلةأئيسل،

هذا التعديل هذا في الحقيقة راه مجحف في حق الفالحة والكسابة 
وساكنة العالم القروي اللي احنا بغيناهم يبقاو في بالصتهم، راه غتولي 
إيال ما  تعاينت �ضي مخالفة واملخالفات كثيرة بحكم أن  غير فين ما 
تسواتش األوضاع بطبيعة الحال راه املغاربة اللي كيشربو املاء من البيار 
ديالهم وال تيسقيو من املنشآت املائية اللي هي قريبة ليهم وال اللي كيدبرو 
بطبيعة الحال، خاصنا نحدوا من هاذ ال�ضي باش يكون، ولكن يكون 
القانون حاضر وتكون املؤسسات وتكون اإلدارة قريبة وتكون املسطرة 
مسهلة باش الناس يمشيو في إطار القانون، دون ذلك الناس وارثين 
اآلبار والحقوق واالكتساب واالستغالل واالستعمال والسقي عن أب 
عن جد، واليوم غادي نجيو نعاينو عليه بإطار un huissier ونقولو ليه 
ونحكمو عليه وأي تعطل يخلص فيه 250 درهم للنهار غادي يخلي ذاك 
ال�ضي وغيجي للمدينة، واش هي الحكومة ماشية فهاذ االتجاه هذا، باش 
تستقبل هاذ الناس وديروها، راه كل �ضي غيجي عندكم، كل �ضي غيجي، 
إذن احنا نبريو على حلول اللي هي تكون مالئمة، وبالتالي نقّدرو هاذوك 
الناس هذا، ونلقاو ليهم حل في عين املكان بطبيعة الحال نأطروهم 

ونوعيوهم راه ما�ضي كل �ضي قاري، راه ما قاريينش وتيستغلو.

ولهذا هاذ املقت�ضى هذا وهاذ االستشارة القانونية اللي جات غير 
في آخر ساعة مجحفة في حق ساكنة العالم القروي، مجحفة في حق 
الناس اللي باغيين يشربو املاء وملاء حق من حقوق اإلنسان، مجحفة 
في حق الناس اللي بغاو يوردو بهايمهم، وتوريد البهايم راه حق كذلك من 
حقوق البهائم، وأعتقد كاين مؤسسات اللي تدافع عن الحيوان، ولكن 
راه ستؤدي إلى هجرة قروية من الشك فيها وال إلى آخره إلى املدن، خاص 
املدن توسع املدارات الحضارية ديالها الستيعاب هاذ الجيوش العرمرم 

اللي غادي تجيكم، السيولة غديا تكبر ال قدر هللا، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع؛

أعرض املادة 47 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 48 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 49 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 51 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 52 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 53 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 54 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 55 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 56 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 57 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 58 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 59 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 60 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 61 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 62 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 63 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 64 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 65 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 66 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 67 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 68 للتصويت: اإلجماع؛
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أعرض املادة 69 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 70 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 71 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 72 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 73 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 74 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 75 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 76 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 77 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 78 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 79 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 80 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 81 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 82 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 83 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 84 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 85 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 86 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 87 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 88 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 89 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 90 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 91 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 92 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 93 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 94 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 95 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 96 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 97 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 98 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 99 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 100 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 101 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 102 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 103 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 104 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 105 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 106 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 107 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 108 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 109 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 110 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 111 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 112 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 113 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 114 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 115 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 116 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 117 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 118 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 119 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 120 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 121 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 122 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 123 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 124 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 125 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 126 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 127 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 128 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 129 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 130 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 131 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 132 للتصويت: اإلجماع؛
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أعرض املادة 133 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 134 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 135 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 136 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 137 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 138 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 139 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 140 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 141 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 142 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 143 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 144 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 145 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 146 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 147 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 148 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 149 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 150 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 151 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 152 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 153 للتصويت: اإلجماع.

املادة 154 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

التعديل ديالنا هو عبارة عن مالءمة، نقترح في تعديلنا حذف هذه 
املادة حتى تنسجم مع تعديالتنا السابقة املتعلقة باملادة 10 مكرر و10 

مكرر مرتين، شكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

في ما يخص الحقوق  بالتعديالت املقدمة  املتعلق  نفس الجواب 
املكتسبة، يصعب علينا قبول هذا التعديل السيد النائب املحترم.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

مؤيدي  ألحد  الكلمة  أحد،  ال  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 16؛

املعارضون: 38؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 154 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؟ ال 
ال، السيد النائب من الفريق االشتراكي تيقول لي ليس هناك إجماع؟ 

إذن:

املوافقون: 50،.. ال قالت لي السيدة األمينة خطأ..

املوافقون: 42 ؛

؛ املعارضون: 12.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 155 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 156 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 157 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 158 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 159 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 160 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 161 للتصويت: اإلجماع؛

إذن املادة 162 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئ4خلةسيدخاحسنخبمولري:

شكألخلةسيدةخلةأئيسل،

تعديلنا يرمي إلى حذف املادة 154 من هاذ املادة، اإلشارة إلى املادة 
154 فهاذ املادة هاذي، نظرا لكوننا انسجاما مع التعديالت السابقة 

بخصوص ضمان الحقوق املكتسبة يعني تاريخيا ملستعملي املياه.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الكلمة للحكومة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخشأفةتخرفيالل،خلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

نفس الجواب املتعلق بالحقوق املكتسبة، نرفض هذا التعديل.
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لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي التعديل؟ أحد مؤيدي التعديل؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 12؛

املعارضون: 45؛

املمتنعون: 1.

أعرض للتصويت املادة 162 واألخيرة كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 45؛

املعارضون: 12؛

املمتنعون: 1.

إذن أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: 45؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 12.

إذن صةدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق 
باملاء.

لتقديم  الوزيرة  للسيدة  الكلمة  االتفاقيات،  مشاريع  إلى  ننتقل 
مشاريع القوانين الستة دفعة واحدة، تفضلي السيدة الوزيرة.

لةسيدةخلنبةركلخبوعيدةخلةوز أةخلملمتدبلخةدىخوز أخلةشؤونخ
لا ةر يلخولةتعةون:

بسمخهللاخلةأحمنخلةأحيم.

كما جاء في التقديم األول هذا الصباح للسيدة الرئيسة، أقدم أمام 
حضراتكم أخيرا 6 اتفاقيات 4 هي ثنائية واتفاقيتين متعددة األطراف.

بالنسبة لالتفاقيات الثنائية: األولى هي االتفاقية التي وقعها املغرب 
مع ميثاق اتحاد أو تحدي األلفية، والتي تعتبر تنفيذ للبرنامج الثاني 
لتحدي األلفية مع املغرب، وخصوصا جاءت بعد النجاح الذي عرفه 
تنفيذ البرنامج األول، وتعطي أو تمنح هاته املؤسسة للمغرب هبة بمبلغ 
450 مليون دوالر، تنضاف إليها مساهمة من حكومة اململكة املغربية 
بقيمة 67,5 مليون دوالر كحد أدنى، أي ما يعادل %15 من املساهمة 
األمريكية. وسيخصص هذا امليثاق البرنامج الثاني لهذا امليثاق لتمويل 
تشغيل  قابلية  تحسين  أجل  من  والتكوين  التربية  هما  مشروعين، 

الشباب وأيضا إنتاجية العقار.

يتعلق  إلى شقين:  ينقسم  فهو  والتكوين  التربية  ملشروع  بالنسبة 
األول بالتعليم الثانوي واإلعدادي والتأهيلي والثاني بالتكوين املنهي. أما 
بالنسبة للمشروع الثاني املتعلق بمجال العقار فيهدف إلى الرفع من 

إنتاجية العقار املوجه لالستعماالت الصناعية والفالحية ويضم حكامة 
العقار بصفة عامة، la gouvernance fancière العقار الفالحي وأيضا 

العقار الصناعي.

العربية  واململكة  املغرب  بين  ما  اتفاقية  هي  الثانية  االتفاقية   -
شأن  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  السعودية 
الضرائب على الدخل، فهي اتفاقية جاءت لتكثيف الترسانة القانونية 
التي تجمع بين املغرب والسعودية وتم التوقيع عليها في أبريل 2015 
املغرب  بين  ما  االقتصادية  العالقات  وتدعيم  تشجيع  هو  وهدفها 
والسعودية من خالل مقتضيات رامية إلى تجنب االزدواج الضريبي، 
وكما تعلمون فتعتبر الضرائب املفروضة على الدخل وهي التي تدخل 
في إطار هذه االتفاقية، تعتبر حسب هذه االتفاقية جميع الضرائب 
املفروضة على الدخل اإلجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب 
على املكاسب الناتجة من التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة أو غير 

املنقولة والضرائب أيضا على ارتفاع قيمة رأسمال.

- االتفاقية الثالثة هي ملحق اتفاق ما بين اململكة املغربية والطائفة 
فقد  تتذكرون  وكما  والوني-بروكسيل،  فدرالية  لبلجيكا  الفرنسية 
حول  ملحق  لدينا  اليوم  االتفاقية،  على  املاضية  السنة  صادقتم 
الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج 
التعليمي لفدرالية والوني، تم التوقيع على هذا امللحق في أكتوبر 2015 
القانونية  الوضعية  11 حول  املادة  4 من  الفقرة  إلى تعديل  ويهدف 
امللحق على  البرنامج وتسري مقتضيات هذا  التي تطبق  للمؤسسات 
موظفو املؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي 
لفدرالية والوني-بروكسيل، وباختصار امللحق يدرج الوضعية القانونية 

للموظفين في إطار مالءمة مع جميع موظفي املدارس األجنبية باملغرب.

- االتفاق الرابع هو اتفاقية ما بين اململكة املغربية وجمهورية ألبانيا 
دائما لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب 
على الدخل، والهدف منها هو تشجيع وتدعيم العالقات االقتصادية ما 
بين املغرب وألبانيا من خالل هاته املقتضيات الرامية إلى تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.

بين  ما  االتفاق  هو  األول  االتفاق  األطراف:  املتعددة  االتفاقيات 
اململكة املغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب 
طري bureau régional باملغرب، تم التوقيع عليها بروما في 2015، 

ُ
ق

وتن�ضئ بموجب هذا االتفاق مكتب قطري باملغرب للصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية، تعترف في هذا اإلطار الحكومة املغربية بالشخصية 
القانونية للصندوق الذي تخول له التعاقد، اقتناء وبيع األمالك املنقولة 
وغير املنقولة، وأيضا التقا�ضي، كما يتمتع املكتب الُقطري للصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية باملغرب وممتلكاته وأصوله وموظفوه وأفراد 
عائالتهم بجميع الحصانات واالمتيازات وفقا لألحكام املنصوص عليها 
بهذا الخصوص، واملتعلقة بامتيازات وحصانات الوكاالت املتخصصة، 

باعتبار الصندوق الدولي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة.

االتفاق املتعدد األطراف واألخير هو النظام األسا�ضي ملحكمة العدل 
اإلسالمية الدولية، وتعتبر محكمة العدل اإلسالمية الدولية التي مقرها 
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في الكويت جهاز رئي�ضي يقوم على أساس الشريعة اإلسالمية ويعمل 
بصفة مستقلة وفقا ألحكام ميثاق منظمة املؤتمر اإلسالمي وأحكام 
واالتفاقيات  الدولي  بالقانون  يسترشد  األسا�ضي، كما  املحكمة  نظام 

الدولية أو بأحكام املحاكم الدولية وبمذاهب كبار الفقهاء الدوليين.

الدول  من  إليها  ترفع  التي  الدعاوى  في  بالنظر  املحكمة  وتختص 
األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي، وللدول األخرى أن تلجأ إلى املحكمة 
إذا كانت طرفا في الدعوى وذلك بناء على شروط يحددها مؤتمر وزراء 
الخارجية، وللدول األعضاء في املنظمة أيضا أن تقترح دونما حاجة إلى 
ذلك بأنها تقر للمحكمة بوالية جبرية للفصل في املنازعات القانونية 
مثل تفسير أحكام الشريعة اإلسالمية وتفسير املعاهدات وموضوعات 
التي  الست  االتفاقيات  مكونات  هي  باختصار  تلك  الدولي،  القانون 

نعرضها أمام حضراتكم من أجل النقاش واملصادقة، وشكرا.

لةسيدةخرئيسلخلاجلسل:

الخارجية  لجنة  مقررة  للسيدة  الكلمة  الوزيرة،  للسيدة  شكرا 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج لتقديم 
تقرير اللجنة، وزع التقرير؟ إذن بما أنه ليس هناك أي اسم مسجل في 

الئحة املتدخلين من السيدات والسادة النواب.

 نمر إلى التصويت على مشروع قانون رقم 05.16:

 أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق   05.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على ميثاق تحدي األلفية املبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 
)30 نونبر 2015(، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة 

األمريكية، عير هيئة تحدي األلفية وملحقاته.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 72.15:

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق   72.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في 14 ابريل 2015، بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية لتجنب االزدواج 
الضريبي وملنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 75.15:

 أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق   ،75.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
بموجبه على االتفاق املوقع بروما في 8 ماي 2015، بين حكومة اململكة 
طري.

ُ
املغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب ق

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 81.15:

 أعرض املادة الفريدة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق   ،81.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صةدق 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاق  ملحق  على  بموجبه 
الطائفة الفرنسية لبلجيكا فيدرالية والوني-بروكسيل حول الوضعية 
القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي 

لفيدرالية والوني بروكسيل املوقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015.

املادة  أعرض   82.15 رقم  القانون  مشروع  على  للتصويت  نمر 
الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه 
على االتفاقية املوقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة اململكة 
املغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

التهرب الضريبي في امليدان الضرائبي على الدخل.

نمر للتصويت على مشروع قانون رقم 92.15 أعرض املادة الفريدة 
املكونة ملشروع القانون للتصويت: اإلجماع.

يوافق   92.15 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على النظام األسا�ضي ملحكمة العدل اإلسالمية الدولية املعتمد 
من طرف مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما 
بين 26 و29 من جمادى األولى 1407 )26–29 يناير 1987(. شكرا لكم، 

ورفعتخلاجلسل.
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