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محضرلالجلوللا وابذللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 15 ذي القعدة 1438ه )08 غشت 2017م(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  جودار،  محمد  السيد  ا رئاسل: 
النواب.

ا توقي8: ساعتان وأربع وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  اةعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .-
االجتماعي؛

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ .-

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .-

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني. .-

ا وي لمحم لجودارلرئيسلالجلول:

بوملهللالا رحمنلا رحيم،لقا صال5لعلللأشرفلاملرسلين.

افتتحت الجلسة،

ا واد5لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

طبقا للفصل مائة من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نلتقي مجددا في آخر جلسة لألسئلة الشفهية برسم هذه 
الدورة الربيعية في إطار مراقبة العمل الحكومي. ويتضمن جدول أعمال 
القطاعات  الجلسة ثالثون سؤاال شفهيا موزعة على عدد من  هذه 
الوزارية، اآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة 

على الرئاسة فلتتفضل مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

ا وي 5لأسماءلاغال ولأميأللاملجلس:

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين في إطار 
قراءة ثانية بمشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة املغربية  .-
لتنمية اإلستثمارات والصادرات؛

الرعاية  بمؤسسات  يتعلق   65.15 رقم  قانون  مشروع  .-
االجتماعية؛

مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل  .-
أشكال التمييز؛

مشروع قانون رقم 99.15 بإحداث النظام للمعاشات لفائدة  .-
فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا.

املادة  بتغيير  يق�ضي  قانون  بمقترح  كذلك  الرئاسة  توصلت  كما 
125 من القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به فرق 

ومجموعة األغلبية.

قرارات تتعلق بالغائبين:

قرار يتعلق بالغائبين بتاريخ 25 يوليوز 2017؛ .-

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثاني بتاريخ 25 يوليوز  .-
2017، يتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: الكورش مراد، إبراهيم 
جواد  حوليش،  سليمان  الناصري،  سعيد  بوركالم،  حسن  املوحي، 
بودالل،  بوهدود  محمد  باها،  آيت  حماد  عكاشة،  حسن  غريب، 
الحبيب  محمد  رشيد،  البهلول  عارف،  حسن  تضومانت،  مصطفى 

نازوني؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثالث بتاريخ 25 يوليوز  .-
2017 يتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: توفيق امليموني، عائشة 

آيت حدو، عبد هللا غازي؛

بنفس التاريخ أيضا قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الرابع:  .-
رشيد التامك، عبد هللا ادبدا، عبد هللا أبركي، موالي الزبير حبدي؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الخامس يتعلق األمر ب:  .-
سعد بن زروال، فؤاد الدرقاوي، محمد جبيل؛ اسمح لي السيد الرئيس، 

باقي...

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الرابع بتاريخ 26 يوليوز  .-
امباركة  حدو،  ايت  عائشة  امليموني،  توفيق  األمرب:  يتعلق   ،2017

صافا، نور الدين البي�ضي، ايدار انجار، عبد هللا غازي؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الخامس بنفس التاريخ  .-
يتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: بوشعيب عمار، رشيد التامك، 

عبد ادبدا، عبد هللا أبركي، موالي الزبير حبدي، عادل السباعي؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه السادس بتاريخ 26 يوليوز  .-
2017، يتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: سعد بن زروال، فؤاد 

الدرقاوي، محمد جبيل؛

قائمة النواب املوجهة إليهم الثاني، عفوا، الشرقي الغانمي،  .-
عائشة ايدبوش، أحمد الهيقي، عبد املجيد جوبيح، الطاهر بمزاغ، 
جواد الدواحي، عبد الحكيم سجدة، عبد السالم الباكوري، عبد القادر 
الشكاف، عمر  اللبار، عزيزة  الكريم شكري، عزيز  الحضوري، عبد 
خفيف، يوسف هوار، عبد القادر قنديل، عدي خزو، ياسين الرا�ضي، 

محمد بوديس، محمد كريمي، محمد لحموش، لحبيب حسيني؛
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األمر  يتعلق  الثالث  التنبيه  إليهم  املوجهة  النواب  قائمة  .-
بالسيدات والسادة النواب: مراد لكورشن يونس بن سليمان، سمير عبد 
املولى، محمد قروط، إبراهيم املوحي، بديعة الفياللي، خالد الناصري، 
سعيد الناصري، سليمان حوليش، جواد غريب، حسن عكاشة، حماد 
ايت بها، حميد العر�ضي، ثريا اهل حماد، محمد الحبيب نازومي، باقي...

ا وي لرئيسلالجلول:

ما زال؟...

ا وي 5لاسماءلاغال ولأميأللالجلول:

1 غشت  بتاريخ  الثاني  التنبيه  إليهم  املوجهة  النواب  قائمة  .-
الشويخ،  إبراهيم  النواب:  والسادة  بالسيدات  األمر  يتعلق   ،2017
الهادي  عبد  البقالي،  نجيب  تيكوكين،  خالد  إبراهيمي،  مصطفى 
الشريكة، فاطمة الزهراء املنصوري، محمد كريم، عبد هللا البوكيلي، 

عبد الصمد عرشان، عبد الرزاق ايت دبو، حسن العنصر؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثالث بتاريخ 1 غشت  .-
كريم  الباكوري،  السالم  عبد  بمزاغ،  الطاهر  الهيقي،  أحمد   :2017
شكري، حسن بن عمر، حميد العر�ضي، رشيد الفايق، ثريا أهل حوماد، 

عبد القادر قنديل، ياسين الرا�ضي، محمد لحموش؛

1 غشت  بتاريخ  الرابع  التنبيه  إليهم  املوجهة  النواب  قائمة  .-
2017 ويتعلق األمر بكل من: يونس بن سليمان، سمير عبد املولى، محمد 

قروق، ابراهيم املوحي، سعيد الناصري، عمرو ودي، حسن عكاشة؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الخامس بتاريخ 1 غشت  .-
2017 ويتعلق األمر ب: مباركة صافا، نور الدين البي�ضي؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه السادس بتاريخ 1 غشت  .-
2017 ويتعلق األمر بالسيدات والسادة النواب: بوشعيب عمار، رشيد 

التامك، عادل السباعي؛

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه السابع بتاريخ 1 غشت  .-
2017، يتعلق األمر بالسيد النائب سعد بن زروال، وستطبق في شأن 
السيد  الصلة، شكرا  الداخلي ذات  النظام  القوائم مقتضيات  هذه 

الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي 5لاةميأل،

أخبر السيدات والسادة النواب على أنه ستعقد جلسة تشريعية 
الجاهزة  والقوانين  املشاريع  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص 
بعد  مباشرة  وذلك  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  مشروع  وكذا 
حصة األسئلة هاته، تليها جلسة عمومية ستخصص الختتام الدورة 
التشريعية  الوالية  من   2017/2016 التشريعية  السنة  من  الثانية 

2021/2016، نعم السيدة النائبة، نقطة نظام.

ا أائبللا وي 5لعزيز5لا  كاف:

ونحن نستمع ألسماء الغياب ملرة واحدة ذكر اسمي وأنا لم أتغيب 
من  مسألة  فهادي  الجلسات،  نهائيا عن  أتغيب  لم  الجلسة  تلك  في 
الجيد تحري الدقة في هذه األمور ألن ربما تشكل إحراج ملن يحضرون 

الجلسات عدم تسجيل من يحضر.

ا وي لرئيسلالجلولل:

اإللكترونية  البطاقة  استعمال  املرجو  املشاكل،  لهاذ  تالفيا  غير 

لتأكيد الحضور، شكرا.

حضراتلا وي اتلقا واد5لا أواب،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  بقطاع  ونستهلها 

واإلقتصاد اإلجتماعي، قبل ما ندوزو للسؤال نعطي الكلمة للسيد رئيس 

الفريق تفضلوا.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسيل
 لوح 5لقا تذاد يل:

ا وي لا رئيس،

واحنا في نهاية هذه الدورة، ولألسف هو أنه مراقبة مجلس النواب 

للحكومة عن طريق طرح مجموعة من األسئلة الكتابية والشفوية إلى 

يومنا هذا لم يتم الجواب ولو على عشرة في املائة من األسئلة الكتابية، 

وكذلك سبب التغيبات املستمرة عن الجلسات الشفهية �ضيء يعني 

ملفت للنظر وغير مقبول نهائيا ونحن في نهاية الدورة، توصلنا باعتذارت 

هذا يعتذر هذا غير موجود هذا غير موجود، إذن فلذلك مستقبال يجب 

أن نشتغل سويا من أجل تقويم هذا الخطأ ما نقولش االعوجاج شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل نيلا أاطقلا رسميل

باسملالحكومل:

أوال بالنسبة إلينا في الحكومة، التفاعل مع األسئلة الشفوية التي 

تبرمج وكذا األسئلة الكتابية.. الحصيلة ما يمكنش نقولو ما�ضي حصيلة 

طرحت  التي  األسئلة  مجموع  إلينا  بالنسبة  احنا  بالعكس،  إيجابية 
3133 سؤال في العموم أسئلة شفوية، ولكن األسئلة التي برمجت وقرر 

الجواب عليها راه احنا اآلن...
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ا وي لرئيسلالجلولل:

هللا يجازيك بخير، يكمل الكالم ديالو، هللا يجازيك بخير، ال ال هللا 
ير�ضي عليك... خوذ كلمة، آ السيد النائب... كفى كفى ال�ضي تفضل... 
ياخذ الكلمة، يطلب الكلمة، أطلب الكلمة، ما عندكش الحق تقطعو... 

شكرا للسيد الوزير، شكرا.

التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  قطاع  إلى  نمر 
واإلقتصاد اإلجتماعي، السؤال األول عن الوضعية السياحية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا أحد النواب عن الفريق اإلستقاللي، تفضلوا مشكورين.

ا أائبلا وي لالحوينلبوزحاي:

ا وي لا رئيس،

السيد الوزير، يرى املهنيون أن الوضعية السياحية تدعو للقلق 
بعدما عرف القطاع تراجعا ملحوظا، فما هي أسباب هذه الوضعية؟ 

والتدابير املتخذة ملعالجتها؟ وشكرا السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا الكلمة للسيدة كاتبة الدولة، تفضلوا مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

أشكر السيد النائب املحترم لطرح هذا السؤال، كما يعلم الجميع 
لن يتمكن قطاع السياحة أن يحقق األهداف املرتقبة في رؤية 2020، 
ولكن أي إستراتيجية كيفما كانت يتم تحديدها في سياق معين وينبغي 
النظر إليها في هذا السياق ومالءمتها مع تغيير الوضعية. ما يهمنا في 

تقديم حصيلة رؤية 2020، ليست هي األرقام...

ا وي لرئيسلالجلول:

آ نور الدين، آ السيد النائب، آ ال�ضي البي�ضي، شوف مع اإلدارة هللا 
يجازيك بخير.. اكتب رسالة اإلدارة تفضلوا السيدة الوزيرة.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

ما يهمنا في تقييم حصيلة رؤية 2020 ليست هي األرقام، بل هي 
الفكرة وأسباب هذا التعثر التفكير وراء هذا الرؤية رائع، سألنا ما هو 

الذي يبحث عليه السياح من أسواقنا الرئيسية ووضعنا استراتيجية 
لتوفير هذه الرؤية، ولكن كان مشكل في التنفيذ باإلضافة إلى عوامل 
خارجية بما فيها األزمة االقتصادية في أوروبا، ظاهرة اإلرهاب والتسارع 
الرقمي. وتعمل الوزارة على تحديد األولويات وإطالق دينامية االستثمار 
الوجهة  حضور  وتقوية  مناسب  حكامة  إطار  ووضع  وقت  أقرب  في 

املغربية على الشبكة ومالءمة...

ا وي لرئيسلالجلول:

النائب  السيد  تفضلوا  تعقيب؟  من  هل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترم.

ا أائبلا وي لعالللا ذموري:

السيدة الوزيرة، الوضعية الصحية في املغرب على األقل ال ترقى 
إلى مستوى اإلمكانيات اللي كيتمتع بها املغرب من طبيعة ومناخ وتنوع 
ثقافي واستقرار، هاذ الوضعية هاذي اللي احنا فواحد الظل ديال واحد 

املنافسة في السياحة اللي كتعرف واحد الحدة كبيرة.

السياحي  اإلرشاد  في  املهنيين  الوزيرة،  السيدة  أخرى  نقطة 
املعتمدين واللي تيلعبو واحد الدور كبير وطالبنا أنهم يلعبوا واحد الدور 
كبير تيشتكيو املرشدين الغير الرسميين، واليوم ما بقاوش غير املغاربة 
اليوم هناك أجانب اللي تيقطنو بعض األوقات في املغرب واللي كيشتغلو 
بصفة غير قانونية واللي تيمررو بعض الخطابات غير سليمة على املغرب 

وما يمكنش يبقاو فوق القانون.

بالنسبة للمهنيين في املدينة ديال فاس، ما زال تيتسناوكم تزوروهم 
الوطنية  املؤسسة  مواكبة،  أي  غياب  في  اإلمكانيات  معهم  وتناقشو 
ومازالين  فاس  ملدينة  السياحية  الوجهة  على  تماما  غائبة  للطيران 
الدينية  السياحة  لتشجيع  فاس-دكار  خط  ديال  التفعيل  تنتظرو 

باملغرب، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

السؤال  إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
املوالي عن غياب الدعم الحكومي لتذاكر السفر عبر الخطوط الجوية 
ملغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

ا أائيللا وي 5ل طيفللالحمود:

ا وي 5لكاتبللا  ق ل،

كما ال يخفى على أحد فإن فترة الصيف تعرف توافد وتقاطر العديد 
من أبناء الجالية املغربية أوال لصلة الرحم مع األهل واألحباب، وثانيا 
لتوثيق األواصر املتينة التي تربطهم بوطنهم األم، وبالتالي فهم يشكلون 
كتلة مهمة بشكل تلقائي وطبيعي ضمن زبناء شركة الخطوط الجوية. 
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وبسبب ارتفاع األثمنة الصاروخي للتذاكر سواء تعلق األمر بالرحالت 
الجوية التي تربط املغرب بأوروبا أو بينه وبين كندا وأمريكا، أو بينه وبين 
افريقيا والشرق األوسط فإنه يتم حرمان شريحة مهمة من مغاربة 
العالم من زيارة بلدهم، وإذ يلجأ بعضهم إلى البحث عن وجهات أخرى 
البرية  النقل األخرى  إلى وسائل  لقضاء العطلة فإن اآلخرين يلجأون 
خصوصا عبر السيارات والحافالت وما يترتب ذلك عن مخاطر الطريق 
وفترات  خصوصا  املوانئ  في  تكون  الكبرى  واملعاناة  السير  وحوادث 
في  الحقيقية  املعاناة  كذلك  الشهر،  نهاية  في  مؤخرا  طالت  االنتظار 

البواخر ونطالب بتحسين...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت تفضلوا السيد الوزير 
لإلجابة على السؤال مشكورين.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

شكرا على هذا السؤال املتعلق بحركة النقل الجوي بصفة عامة، 
واللي كيتعلق بجانب مهم ديال العناية اللي احنا مفروض نعطيوها 
للجالية ديالنا بالخارج. كما كتعرفو هاذي 10 سنوات تقريبا تم اإلتفاق 
على تحرير الفضاء الجوي للمغرب ما بين القارة األوروبية، هاذ القرار 
الشجاع مكن من تقويم الحركة الجوية باملغرب، كاين تشجيع النقل 
الجوي باملغرب، ومكّنا باش نوصلو اليوم واحد العدد ديال الرحالت 
اللي تضاعف تقريبا 2 املرات أو 3 املرات بالنسبة للحالة اللي كانت عليها 
قبل التوقيع على هذا اإلتفاقية. هاذ اإلتفاقية زادتنا كذلك إمكانيات 
معروفة  اللي  الطيران  ديال  الشركات  هاذوك  لبالدنا  نجيبو  باش 
ومصنفة بمنخفضة التكلفة، هاذي مكنت بالخصوص الجالية املغربية 
ديالنا املقيمة في الخارج باش تستفد من هاذ الرحالت املنخفضة ديال 
الشركات منخفضة التكلفة. إضافة إلى هاذ ال�ضي، هذا التحرير ديال 

القطاع الجوي مكن واحد الوجهات سياسية متعددة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا للسيد الوزير انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
السؤال املوالي، ال�ضي عبد هللا، تعقيب إضافي تفضلوا السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

شكرالا وي لا رئيس،

ال السيد الوزير، la RAM شركة وطنية، كتساهم فيها الدولة، غير 
مقبول وغير معقول، 2 ديال اإلتجاهات. دابا في إفريقيا هي األغلى، خاصها 

دعم، هاذي وجهة ديالنا؛ ثانيا ألوروبا ال يعقل لحد الساعة الجالية في 
بريطانيا تشكو، كيخصكم تدخلو بكل بساطة بالدعم، وقانون املالية 
ها هو جاي ديرو فيه ما يستلزم باش الدولة تولي كتساهم باش الجالية 

كنبغيوهم يجيو، الجيل الثالث راه ما كيجيش دابا، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير في ثواني.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

غير هاذ اإلتفاقية السيد النائب املحترم، االتفاقية الدولية اللي 
الجوي كتمنع  التحرير مع فتح املجال  بهاذ  وقعنا عليها واللي مكنت 
كذلك الحكومات باش تدعم الخطوط الجوية الدولية، احنا كندعمو 
اليوم الخطوط الجوية الداخلية عبر الجهات، عبر املؤسسات الجهوية، 
وهذا كيمكنا نلعبو الدور. أما بالنسبة للخطوط الدولية الجوية هذا ما 

كاين، ما عندناش اإلمكانية باش نديرو واحد الدعم مباشر...

ا وي لرئيسلالجلول:

الوقت.  انتهى  الوزير  للسيد  شكرا  شكرا،  الوزير،  السيد  شكرا 
نمر إلى السؤال املوالي حول السياحة اإليكولوجية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لا وا كلبو ون:

شكرالا وي لا رئيس،

ا واد5لا وزراء،

عرفت السياحة اإليكولوجية في األسواق العاملية في اآلونة األخيرة 
إقبال كبير، ماذا أعدت الحكومة من تدابير استغالل املؤهالت الطبيعية 
السياحة  من  النوع  هذا  مستوى  من  للرفع  بالدنا  عليها  تتوفر  التي 

اإليكولوجية؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

شكرال لوي لا أائبلاملحترم،

في  مرجعية  سياحية  وجهة  املغرب  يكون  ألن   2020 رؤية  تطمح 
مجال التنمية املستدامة في منطقة األبيض املتوسط، وتعتبر منطقتين 
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نظرا  واإليكولوجية  الطبيعية  السياحة  مجال  في  كوجهتين  بالدنا  في 
ملؤهالتهما اإلستثنائية: فيها الجنوب األطل�ضي الكبير الذي يتمحور حول 
املوقع اإلستثنائي للداخلة كوجهة دولية موجهة نحو السياحة الطبيعية 
ويتمحور  والوديان  الواحات  فيه  بما  والوديان  واألطلس  والرياضية، 
حول ورزازات واد دادس وواد زيز واد درعة، وتهدف إستراتيجية الوزارة 
التراث املبني  تأهيل  املناطق عبر إعادة  املادي لهذه  التراث  إلى تثمين 
كالقصور والقصبات، عبر الحفاظ وتثمين سياحة املواقع اإليكولوجية 
واملناطق الحساسة والهشة كحماية وجهة مرزوكة املهددة باالستغالل 
لهذه  املناسبة  اإليوائية  الطاقات  وخلق  الجوي  والربط  املقنن  غير 

املناطق وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد النائب املحترم الفريق االستقاللي تفضلوا تعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لالحافظ:

السيدة الوزيرة، نعرف جيدا بأن املغرب كله يحتوي على مناطق 
ومرافق طبيعية خالبة، واملغاربة يعانون حتى اآلن من العطل السنوية، 
وهذا السيدة الوزيرة يضعنا أمام عدة تساؤالت أهمها: فين هو برنامج 
تنزيل  هو  فين  املحلية؟  والجماعات  الجهات  عليه  ووافقوا  »قريتي« 
وتمويل  تشجيع  على  ونصت  أوصت  التي   La. COP 22 في  توصيات 
السياحة اإليكولوجية؟ عالش وزير املالية العام اللي فات وهاذ العام 
زول 100 مليون درهم مخصصة للسياحة القروية في امليزانية؟ وأكثر 
من هذا فين هو املعرض الوطني للسياحة القروية الذي كان ينادي به 
الفرقاء في عهد الحكومة السابقة؟ ملاذا تم إغفال السياحة اإليكولوجية 
في برنامج الحكومة؟ أين هو دعم وتوثيق املمارسات الجيدة في ميدان 
السياحة اإليكولوجية التي من املنتظر من املغرب القيام بها كرائد في 

هذا املجال؟ وشكرا السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن 
فريق العدالة والتنمية.

ا أائبللا وي 5لمريمللبوجمذل:

السيدة الوزيرة، إن إنعاش السياحة اإليكولوجية يقت�ضي حماية 
وتثمين التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي الذي يتوزع على أكثر من 150 
موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية. هذه املواقع تنتظر التصنيف 
وفقا للمادة 2 من القانون 07.22 والذي يتوقف بدوره على إخراج 
النص التنظيمي اللي كنتاظروه من 2010 ومن شأن هذا التصنيف 
أن يحل دون ترامي لوبيات الريع على مجموعة من املواقع اإليكولوجية 
والسياحية، وتركها عرضة للنهب والتدهور البيئي كما حصل في األشهر 
األخيرة بغابة بنابو، كما أن من شأن هذا التصنيف اإلسراع في إخراج 

تصاميم التدبير والتهيئة والتي من شأنها أن تساهم في...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة 
تفضلوا.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

هاذ املالحظات السيد النائب 100 مليون راه كاينة وفي هاذ ال�ضي 
د«بالدي« programme de biladi غانديروه، إذن راه خدامين عليه، 

»قريتي« و«مدينتي« بزوج راه خدامين عليهم إذن اطمأن. شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

أمر إلى السؤال املوالي عن حصيلة تحديث حكامة قطاع السياحة 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا أحد النواب مشكورين تفضلوا السيد النائب.

ا أائبلا وي لإبراهيملبوغصن:

السيد الوزير، التزمتم في البرنامج الحكومي بتحديث حكامة القطاع 
السياحي عبر إجراءين كبيرين مهمين: أوال إنشاء الهيئة العليا للسياحة؛ 
ثانيا إنشاء وكاالت التنمية السياحية باملناطق السياحية الثامنة، عن 

هذه الحصيلة نسائلكم اليوم؟ شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

شكرا، إذن البد من اإلشارة في البداية إلى أن قطاع السياحة أفقي 
حكامة  إطار  وضع  الجهوية  السياحية  السياسات  نجاعة  وتتطلب 
اإلستراتيجية،  تنفيذ  في  األكبر  املشكل  كان  اللي  هو  وهذا  مناسب، 
الحكامة هي أهم �ضيء اللي خصنا نخدمو عليها والوزارة تعمل بجد 
لتسريع تنزيل النموذج الجديد للحكامة، وسيتم خلق هيئات حكامة على 
املستوى الجهوي تتما�ضى مع مسلسل الجهوية املوسعة الذي انخرط 
فيه املغرب. فقد تم استئناف املشاورات في هذا النطاق لخلق هيئتين 
نموذجيتين، ولهذا فإن انطالق هذا املشروع سيتم على مرحلتين: األولى 
املشروع على صعيد جهة مراكش-أسفي وجهة سوس- تنزيل  سيتم 
ماسة، باعتبارهما بوابتين رئيسيتين للسياحة ببالدنا، ومن ثم سيتم 

تعميم املشروع ليشمل الجهات األخرى.

أما على الصعيد املركزي، فإن الوزارة تعمل حاليا على مشروع 
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خلق هيئة حكامة وطنية تقوم أساسا بتتبع تنفيذ إستراتيجية القطاع 
بالتعاون مع كافة الجهات املعنية وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

النائب املحترم عن فريق  شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد 
العدالة والتنمية للتعقيب.

ا أائبلا وي لخا  لتكوكين:

شكرالا وي لا رئيس،

األسا�ضي  املرتكز  كان   2020 ديال  اإلستراتيجية  الوزيرة،  السيدة 
ديالها هو أنها نكرسو ونجعلو من القطاع السياحي محرك من املحركات 
ديال التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية. ولكن على بعد ثالث 
سنوات، يحق لنا أن نطرح األسئلة حول الجدوى والفعالية ديال هاذ 
اإلستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالحكامة ديال القطاع ألنه السؤال 
الكبير الذي يطرح نفسه على القطاع: ملاذا ال نستفيد بالقدر الكافي من 

االهتزازات واإلستقرار اللي عرفاتو األسواق املنافسة؟

من بين املؤشرات األساسية في النجاح ديال أي سياسة قطاعية 
خاصة في القطاع السياحي هي نسب العودة، ونسب العودة بكل صدق 
تسجلها سياحة املغامرات والسياحة الجبلية واملستدامة بشكل عام، 
مما يفترض أننا نعيد التصور ديالنا لهاذ النوع من السياحة. وباملناسبة 
كنشكر السيد الوزير على التفاعل السريع ديالو مع الطلب ديالنا، إعادة 
فتح مركز التكوين في املهن الجبلية وخاصة شعبة اإلرشاد السياحي، 
وكنتمناو إن شاء هللا أن رؤية تكون واحد الرؤية جديدة من خاللها 
أننا نضيفو شعب اللي تحيط بالقطاع وحتى األسا�ضي... شكرا السيد 

الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
املوالي حول دعم النقل الجوي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لصابرلا كياف:

ا وي لا رئيس،

ملفتا  تطورا  ببالدنا  الجوي  النقل  حركة  تعرف  الوزير،  السيد 
املقدمة  الخدمات  نوعية  وكذا  والرحالت،  املسافرين  لعدد  بالنسبة 
والجهات املتوفرة. ولعل آخر خبر بعث على اإلرتياح هو الرقم القيا�ضي 
األخير الذي سجلته شركة الخطوط امللكية املغربية خالل نهاية أسبوع 
29-30 يوليوز 2017 بنقل ما يقارب 58.000 مسافر على متن أزيد من 

500 رحلة.

السيد الوزير، ال يخفى عليكم أهمية النقل الجوي كرافعة أساسية 

اقتصادية  كأداة  دوره  إلى  إضافة  الوطني،  السياحي  املنتوج  لتطوير 
خدماتية ملختلف فئات املواطنين حتى قارب أن يصبح النقل الجوي 
اليوم أحد الحقوق األساسية لضمان حرية تنقل األفراد. إضافة إلى 
النقل  هذا فإن وجود سياسة محكمة وشركات قوية لتطوير قطاع 
الجوي ببالدنا أضحى ضرورة سيادية لتكريس موقع املغرب السيا�ضي 
واإلقتصادي على الساحة الدولية، خصوصا بالنسبة للشرق األوسط 
وإفريقيا. لذا نسائلكم السيد الوزير، نحن في فريق التجمع الدستوري، 

عن إستراتيجية الحكومة لتأهيل هذا القطاع شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا. الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

ا وي لا أائبلاملحترم،

اإلستراتيجية  واحد  على  كيتوفر  هلل  الحمد  للمغرب  بالنسبة 
طموحة النتشار املحطات الجوية واملطارات في جميع أنحاء اململكة، 
وهذا القطاع عرف واحد النشاط قوي فهاذ السنوات األخيرة، انتشار 
املطارات في جميع الجهات. اليوم املغرب كيتوفر على تقريبا 25 مطار 
على مستوى التراب الوطني، من هاذ 25، 19 مطار دولي. وهاذ العملية 
مستمرة، أنتما شاهدتيو فهاذ السنوات األخيرة تدشين ديال مطارات 
مهمة وإعادة ترميم بعض املطارات بحال فاس، بحال مراكش. اليوم 
املطار ديال واد نون كلميم-واد نون تقريبا جاهز، مطارات أخرى في 
إطار التجهيز اآلن بحال مطار الناظور، املطار ديال الراشيدية. ولكن 
املهم فهاذ ال�ضي كلو ما�ضي بناء املطارات املهم هو تشغيل هاذ املطارات 

بطريقة جيدة، احنا عرفنا كذلك...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، كاين �ضي تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
السؤال املوالي عن معاناة عائالت املسافرين بعد قرار منعهم من ولوج 
املطارات للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، 

تفضلوا السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لشورانلأمام:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

شروط  لتحسين  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم 
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يضمن  بما  املسافرين  عائالت  راحة  وضمان  باملطارات  اإلستقبال 
حقوقهم وكرامتهم.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا أائب،

كما كتعرفو املنطقة ديالنا بالخصوص واملنطقة العاملية كلها عرفت 
تطورات غير مرضية بالنسبة لألمن في املطارات بعد الهجمات اإلرهابية 
اللي قاست مطارات متعددة دولية، بعد هاذ األزمة املغرب لحفاظ 
وقائية  اإلجراءات  بعض  خذا  ديالو  املواطنين  ديال  واألمن  السالمة 
املطارية،  املحطات  إلى  للولوج  باملرافقين  السماح  منها عدم  إضافية 
ولكن باملقابل املكتب الوطني للمطارات خذا إجراءات إضافية بخلق 
ديال  بخلق محالت  الشمس،  بواقيات من  املطارات  فضاءات خارج 
الوضوء، بخلق كذلك مقاهي خارج هادي، وهاذ السياسة هو مستمر 
فيها بالعلم أن جميع التجهيزات اللي هي في طور اإلنشاء اليوم غادي 

تاخذ بعين اإلعتبار هاذ...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لشورانلأمام:

شكرالا وي لا وزير،

ولوج  من  املنع  هاذ  ديال  الجدوى  كنتفهمو  حنا  الحال  بطبيعة 

املطارات، الحترازات أمنية بطبيعة الحال، لكن في نفس الوقت واجب 

اتخاذ واحد املبادرات اللي تكون عملية، ألن الواقع يؤكد بأن العائالت 

اللي خاصها  الشروط األساسية  في ظروف مأساوية، وأبسط  تنتظر 

تكون متوفرة ما متوفراش، أكثر من ذلك على أن الشكل اللي تحدثتو 

عليه ديال بعض اإلجراءات اللي قام بها املكتب الوطني للمطارات ي�ضيء 

لجمالية املطارات، ألن بعض الخيم اللي هي بدائية أمام مطارات اللي 

ترصدت لها مبالغ ضخمة باش أنها طور تكون في املستوى العالمي يعني 

تعطي صورة سلبية، من ناحية أخرى فيما يتعلق باملعرفة ديال املآل 

ديال الرحالت هو أنه مواطنون يتواجدون خارج املطارات ما تيعرفوش 

حتى الطائرة واش وصالت وال ما وصلتش خاص يكون تواصل فهاذ 

الجانب.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 

املوالي متعلق بتسويق السياحة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق التجمع الدستورين تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

ا أائبلا وي لرشي لا فايق:

ا وي لا رئيس،

ا واد5لا وزراء،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

في إطار اإلستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسويق املنتوج السياحي 
الوطني، نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير الحكومية املتخذة 

لتسويق املنتوج والنهوض بالقطاع السياحي شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

شكرالا وي لا أائب،

تعاقب  بعد  مماثلة  عاش ظروفا  أن  السياحة  لقطاع  يسبق  لم 
األحداث املأساوية في كبريات الدول عبر العالم، هذه الظروف تطلبت 
مضاعفة الجهود من أجل طمأنة السياح واملحافظة على سمعة املغرب 
للسياحة مجهوداته  الوطني  املكتب  آمنة سياحية. وقد عزز  كوجهة 
الترويجية بمقاربات تسويقية قوية وإبرام شراكات مع شركات طيران 
دولية وأوروبية. وسيواصل املكتب الوطني للسياحة تعزيز التعاون مع 
مختلف منع�ضي الرحالت السياحية والتوجه إلى أسواق جديدة بما فيها 
الصينية واألمريكية والروسية، وتقوية الحضور الرقمي وتعزيز الوجود 
لوجهتنا  الجوي  الربط  تعزيز  ومواصلة  السياحية  للوجهة  الرقمي 

السياحية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لرشي لا فايق:

لتأهيل هذا  به من مجهودات  تقومون  ما  التي توضح  املعطيات 
سنوات  عانى  قطاعا  ورثتم  أنكم  جيدا  نعلم  كما  الحيوي،  القطاع 
بأنكم  لكننا مؤمنون  تدبير وضعف حكامة وانعدام رؤية،  من سوء 
التي  السلبيات  كل  وتجاوز  الصحيح  مسارها  إلى  السكة  ستعيدون 
خلفتها السياسة الحكومية السابقة. ونود أن نجدد التأكيد على أنه 
باستثناء مدينة مراكش فإن مدن سياحية أخرى تعاني من تراجع كبير، 
وهذا هو اإلشكال املطروح، السيدة الوزيرة، حيث ينبغي أن نعمل على 
تأهيل كل املدن السياحية األخرى والترويج لها، وهنا والبد من أن أشير 
إلى وضعية السياحة بمدينة فاس والتي تحولت إلى مدينة عبور فقط 
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وهذا التراجع يستلزم اتخاذ إجراءات حكومية استعجالية لرد االعتبار 
لهذه املدينة، ولكل املدن السياحية األخرى حتى تسير في نفس الركب 
مع مدينة مراكش وطنيا، أما دوليا نأخذ تجربة تركيا في انخفاض أثمنة 
املبيت والطائرة، ويجب أيضا تعزيز الشرطة السياحية بتنسيق مع وزير 

الداخلية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي.. نعم تعقيب 
تفضلوا.

ا أائبللا وي 5لميأللا طا بي:

الرئيس،  السيد  الداخلية،  السياحة  أجل  من  املدن  تأهيل  عن 
السيدة كاتبة الدولة، ال يعني هو أننا أن نوفر فقط بعض الفضاءات 
يعني املحدودة، التأهيل، هل التأهيل هو أننا يعني يتم هناك واحد 
االجتياح للشواطئ املغربية؟ اآلن نجد بأن البنايات التي يعني أنها خذات 
 le petit val مجموعة ديال الشواطئ، نعطيو غير مثال غير من الرباط
d›or اللي كاين في الرباط وواد إكم ما يقع فيه اآلن هو جريمة اآلن ضد 
الشواطئ البحرية، ال وجود للنقل العمومي ال نجد هناك مراحيض 
عمومية، نجد هناك اكتظاظ في السير أي تأهيل نتحدث عنه السيدة 

كاتبة الدولة في هذا املجال.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي 5لا أائبللاملحترمل،

هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر السؤال املوالي عن تأهيل السياحي 
لبعض مدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

ا أائبللا وي 5لقفاءلا بواسي:

شكرالا وي لا رئيس،

الحكومة  اتخذتها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
بخصوص التأهيل السياحي لبعض األقاليم.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

أوال في البداية التأكيد على أن رؤية 2020 تتطلب تطوير مجموعة 
من برامج تجهيز األقاليم aménagement du territoire لتوفير منتوج 

سياحي متنوع بجودة في املستوى.

في  كان  اللي  وهو  إفني،  إقليم سيدي  فيما يخص بصفة خاصة 
السؤال اللي تطرح لنا كتابيا الذي يتوفر على مؤهالت سياحية هامة، 
فقد تم التوقيع سنة 2013 على برنامج عقدة جهوي هدفه النهوض 
بالسياحة املنطقية، وذلك عبر اإللتزام بإنجاز مشاريع سياحية هيكلية 
ونذكر منها إنشاء ميناء ترفيهي بسيدي إفني، خلق محطة للرياضات 
املائية، تهيئة املغارات بسيدي امبارك، إنشاء متحف للتعريف بتاريخ 
املنطقة. وتعمل الوزارة على إعداد برنامج جهوي للتنمية السياحية 
نتكلمو  كلهم غاد  املشاريع  الخاص بجهة سوس-ماسة وغيكون هاذ 

عليهم فهاذ البرنامج، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

ا أائبللا وي 5لقفاءلا بواسي:

شكرالا وي 5لا وزير5،

واحنا كنوهو باملجهودات اللي كتقومو بها للرقي بهاذ القطاع، إال 
أننا نسجل وبحسرة عدم إعطاء بعض األقاليم األهمية التي تستحقها. 
إلى جانب إقليم سيدي إفني أذكر على سبيل املثال ال الحصر فاس، 
التاريخية التي أصبح يطلق عليها مدينة  العاصمة الروحية، املعلمة 
اإلجرام أقولها وأنا أتحسر. االقتصاد ديال هاذ املدينة هذه كيقوم 
بالدرجة األولى على السياحة وعلى الصناعة التقليدية، وأنتم تعلمون 
كيفاش أن هاذ القطاعين هاذو مرتبطين مع بعضياتهم وكيأثر الواحد 

على اآلخر، فاس لها من املؤهالت ما يجعلها تحتل الصدارة سواء...

ا وي لرئيسلالجلول:

من  هل  التوقيت.  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا  شكرا، 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا في ثواني السيدة الوزيرة.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل بوطا بل ملياءل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا وياحل:

السيدة النائبة اللي ذكرتي فاس وفاس عندنا مهمة فيما يخص 
السياحة الثقافية، والصينيين وعندنا بزاف د األسواق اللي عندهم.. 
تيعطيو أهمية كبيرة لفاس وهي من ضمن األولويات في االستراتيجية 

ديالنا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي عن الرحالت الجوية 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الداخلية 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.
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ا أائبلا وي لعب لهللالهأاقي:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

يراعي العديد من الفاعلين على توسيع شبكات الرحالت الجوية 
الحديدية،  السكة  للمناطق املحرومة من  بالنسبة  الداخلية خاصة 
واللي كتعيش عزلة خاصة مثل جهة درعة تافياللت، فعن هاذ الورش 
الشبكة  توسيع  مآل  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  وأهميته 

الداخلية للنقل الجوي وعن جهود الوزارة في هذا الباب، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

فعال ما زال عندنا واحد العجز بالنسبة لتقوية الخطوط الداخلية، 
بين  ما  متوازنة  التنمية  واحد  لتفعيل  األساسية  األدوات  من  وهذه 
املناطق. وذكرتيو املناطق البعيدة اللي ما عندهاش وسائل أخرى للولوج 
ليها، ما عندهاش السكك الحديدية، ما عندهاش الشبكة ديال الطريق 
السيار. فإلزاميا ال بد ما نشجعو هاذ املناطق البعيدة باش نشجعو 
النقل الجوي في ظروف مناسبة وبأسعار مناسبة. واحنا كنجتهدو اليوم 
مع جميع الجهات املعنية لتقوية هاذ الخطوط الجوية اللي كتربط ما بين 
مطار الدار البيضاء وهاذ املناطق البعيدة بحال املناطق الصحراوية، 
املناطق ديالكم اللي قلتيو ديال الراشيدية، املناطق الشرقية حتى هي 
اللي عندها صعوبات في الولوج واحنا كنجتهدو بتقوية هاذ الخطوط 

الجوية.

كنجتهدو كذلك لوضع واحد الدراسة لربط املدن ببعضياتها بدون 
إلزامية املرور بمطار الدار البيضاء، واحنا كنشتغلو اليوم وراه فتح واحد 
الخط اليوم اللي كيربط ما بين فاس وما بين مراكش، واحنا كنجتهدوا 
اليوم باش نديرو محطات اللي تكون جهوية باش نجتانبو الصعوبات 

اللي كنواجهوها اليوم في مطار الدار البيضاء .

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لمذايط:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

أوال كنثمنو ما جاء في الجواب ديالكم، وكنثمنو اإلستراتيجية اللي 
كتكلم عليها، وخصوصا السيد الرئيس، أن هاذ القطاع كتعرف أنه 
كيعاني من واحد املجموعة د املشاكل اللي من شأنها إيال وسعتو الشبكة 
غادي يحل ويفك العزلة على كثير من املناطق اللي هي جميلة في بالدنا، 
وكتساهم في السياحة وكتساهم في اإلقتصاد ديال املغرب وتتم العناية 
حتى باملوجود ما هو متوفر اللي كيعاني من إشكاالت متعددة، اليوم 
التذكرة ديال السفر في الرحالت الداخلية أحيانا كتلقى تذكرة ألوروبا 
أرخص من تذكرة في رحالت داخلية في املغرب، أيضا كاينة معانات ديال 

التأخير ديال بعض الرحالت وتأجيلها اللي كيسبب إزعاجات كبيرة.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا ال�ضي 
وهبي.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

السيد الوزير، أنا بغيت نفهم �ضي حاجة اللي ما كنعرفش نحسبها، 
charter يم�ضي لفرسا بين 300 و800 درهم، في املغرب لداخل بغيت 
نم�ضي للعيون 4000 درهم، بغيت نم�ضي للداخلة 4000 درهم، بغيت 
نم�ضي ألكادير 2000 درهم، واش احنا اللي ما كنعرفو نحسبو وال هما 

اللي كيعرفو يحسبو؟

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، تفضلوا السيد الرئيس في تعقيب إضافي.

ا أائبلا وي لإدريسلاةزميلاإلدري�سيلرئيسلفريقلا ذ ا لل
قا تأميل:

شكرالا وي لا رئيس،

بسرعة أوال أنا بغيت نثمن املجهودات اللي تتقوم بها الوزارة واملكتب 
الوطني للسياحة فيما يتعلق بالدعم ديال النقل الداخلي، ألول مرة 
تيتفتح خط بين مدينة فاس وبين مدينة مراكش، ألول مرة تّدار محطة 
جوية ديال شركة خاصة فتحت خطوط عدة خطوط نحو أوروبا ابتداء 
من فاتح يونيو من املطار ديال فاس وهذا كان عندو نتائج إيجابية، 6 
شهور األولى في الوقت اللي على املستوى الوطني زايدة املعدل ديال 
السياحة ب 14 % في مدينة فاس تزاد ب 40 % إذن كاين مجهودات، 

مجهودات كبيرة بالفضل ديال التعاون ديالكم شكرا لكم.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم السيد الرئيس، هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ السيد الوزير بالتي، تفضلوا السيد رئيس الفريق الحركي ال�ضي 

مبديع.
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ا أائبلا وي لمحم لمب يعلرئيسلا فريقلالحركي:

باغي غير نسول السيد الوزير واحد الخط مباشر ما بين بني مالل 
وميالنو، وكان دائما عامر ودابا تقطع ما عرفتش عالش؟ شكرا ديال 

الخطوط امللكية املغربية.

ا وي لرئيسلالجلولل:

الوزير اإلجابة على  النائب املحترم، تفضلوا السيد  شكرا السيد 
التعقيبات.

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

في الحقيقة كنحتاجو وقت أكبر باش نجاوبو على هاذ التساؤالت 
املشروعة ديال السادة النواب، غير بغيت نقول أن بعض املدن اللي 
مكانش عندها اتصال جوي ما بينها وما بين الدار البيضاء غادي يتفتح 
فهاذ األسابيع املقبلة. بغيت نشير أن الصويرة غادي يكون عندها 3 
رحالت أسبوعية ابتداء من الشهر الجاي، وهذا كان �ضيء غير طبيعي أن 

مدينة سياحية وجهة سياحية ما عندهاش.

كنعاود نذكر باملجهود اللي كيّدار على مستوى مدينة فاس، وكنرجع 
للسيدة النائبة املحترمة وكنقولها احنا كنعتارفو أن فاس ما خذاتش 
التاريخية  املؤهالت  عندها  ألن  للسياحة  بالنسبة  ديالها  النصيب 
الوجهات  من  وجهة  تكون  أنها  كتستحق  اللي  والجمالية  والثقافية 

األساسية عندنا في بالدنا.

بغيت نذكر كذلك ال�ضي مبدع أن املشكل ديالنا احنا ما�ضي بناء 
املطارات، هو تشغيل هاذ املطارات وأحسن نموذج ديال هاذ الخطأ اللي 
عندنا هو توقيف هاذ املطار ديال بني مالل واش نبنيوه وما نشغلوهش، 

فاليوم احنا كنجتهدو باش نشغلوه.

ا وي لرئيسلالجلول:

السياحية  للمحطات  بالترويج  متعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
لتنشيطها طوال السنة للسيدات السادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

ا أائبللا وي 5لآماللعربوش:

شكرالا وي لا رئيس،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، حول اإلجراءات التي تنوون اتخاذها 
من أجل ضمان ديمومة نشاط املحطات السياحية طيلة السنة وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة.. السؤال رقم 10 تفضلوا السيد 
الوزير، األصالة واملعاصرة .

ا وي لمحم لساج لقزيرلا وياحللقا أوللالجويلقا صأاعلل
ا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي 5لا أائبل،

ا واد5لقا وي اتلا أواب،

بالنسبة للتنشيط في الوجهات السياحية بصفة عامة فالسياحة 
هي مادة موسمية، وفي جميع املناطق وفي جميع الجهات كاين موسمية 
ديال قطاع السياحة، اللي عندنا في بالدنا أننا في إطار املخطط ديال 
2010 اللي هو »املخطط األزرق« توجهنا لواحد بناء واحد املحطات 
في  اعتمدت  الشاطئية  السياحية  املحطات  وهاذ  سياحية شاطئية، 
البداية على بناء الفنادق؛ ثانيا على بناء مرافق ترفيهية؛ وثالثا على 

الترويج لهاذ املناطق.

املحطات  بعض  في  موجودة  واللي  اليوم  وجدنا  اللي  اإلشكالية 
مثال،  السعيدية  بحال  ضخمة  استثمارات  فيها  درنا  اللي  السياحية 
كنلقاو أن البنايات كاينة والفنادق كاينة وعدد الغرف كاينين، ولكن 
التنشيط ديال هاذ املحطات كيبقى دون املستوى. واللي خصنا نجتهدو 
عليه كذلك ألن السياحة قطاع أفقي، كيخصنا نديرو إضافات على 
هاذ املنشآت السياحية، نديرو مراكز ديال اإلستقبال، نديرو مراكز 
ديال املؤتمرات، نديرو مراكز ديال التعليم وديال الجامعة ونديرو مراكز 

ديال السياحة...

ا وي لرئيسلالجلول:

املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا  شكرا، 
للتعقيب.

ا أائبللا وي 5لآماللعربوش:

شكرالا وي لا وزير،

السيد الوزير، بالنسبة للمحطة السياحية للسعيدية اللي ذكرتو 
السياحة  على  التركيز  ملاذا  املوسمية،  لهاذ  واضح  نموذج  هي  اللي 
املنطقة  هاذ  أن  من  الرغم  على  أنها  بحكم  ذاتها  حد  في  الشاطئية 
ديال السعيدية موجودة فواحد اإلقليم اللي نقدرو نربطو فيه ما بين 
السياحة الشاطئية والسياحة الجبلية، راه كاين منطقة »تافوغالت« 
اللي ما مكترينش فيها الحركية واللي تقدر تكون إفران الثانية في املغرب 
لوال اإلهمال، كاين منطقة نتاع »زكزل« أيضا اللي تقدر تكون فيها سياحة 
إيكولوجية ثقافية، كاين امتداد ديال الشريط الساحلي مع راس املا 
واملنطقة ديال ديال بحيرة »مارتشيكا« اللي تابعة إلقليم الناظور امتداد 
على الشريط الساحلي ديال الدريوش وصوال إلى الحسيمة، ما يمكنش 
نهضرو على التنمية ديال املنطقة ديال املحطة السياحية السعيدية 
في  السياحة  ديال  التنمية  ديال  اإلستراتيجية  على  منفصل  بشكل 
الشريط الساحلي املتوسطي ككل. كاين أيضا الواحات ديال فجيج، 
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كاين املنطقة الشرقية كاين فيها واحد التنوع اللي نقدرو نستثمروه 
بشكل متكامل.

الجامعية  املنشآت  ديال  اإلحداث  على  التركيز  الحال  بطبيعة 
خصوصا باش تعطي واحد اإلشعاع ملنطقة السعيدية وتحيد لها الطابع 
الشريط  في  كاين  التحتية ضرورة ألن  البنيات  التركيز على  املوسمي، 
الساحلي، خصوصا املنطقة ديال الدريوش راه كاين واحد السواحل 

اللي تقدر تصنف األولى...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نكون قد 
أنهينا األسئلة الخاصة بالقطاع األول واللي هو قطاع السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية، عفوا، الجزء األول من القطاع مشكورين 

السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة.

نمر إلى القطاع املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 
سؤال متعلق بإنعاش الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لالحبيبلحويني:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، سؤالنا يتعلق بسبل وإنعاش الصناعة التقليدية 
الصانع  كنشوفو  واللي  تواجهها،  التي  الخارجية  املنافسة  على ضوء 
في  كتساهم  واللي  مادية  مشاكل  عدة  من  كيعاني  هنايا  التقليدي 
اندثار مجموعة من الحرف ومنها الحنبل والزربية الزمورية في إقليم 

الخميسات، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا رئيس،

شكرا للسيد النائب والفريق على هذا السؤال، أوال البد أن أؤكد في 
البداية أن، يعني، الوزارة واعية باملنافسة اللي اليوم كاينة على مستوى 
منتجات الصناعة التقليدية، وطبعا هاذ املنافسة مرتبطة بما يمكن 
تسميته تحرير اإلقتصاد العالمي وحركية األسواق واملبادالت التجارية 
الدولية. لكن حرصا منا على املواكبة، تم اعتماد وكذلك تجاوز املنافسة 
غير الشريفة، تم اعتماد مجموعة من البرامج ومجموعة من اإلجرءات، 

نتوقف عند بعضها:

- أوال: تم وضع شارات ديال التصديق، اليوم عندنا 50 شارة ديال 
التصديق لحماية املنتوج الوطني، تم وضع.. وهاذ الشارات مسجلة في 
املكتب الوطني للملكية الفكرية والتجارية، وكذلك مسجلة في اإلتحاد 

األوربي وفي الواليات املتحدة األمريكية؛

أكثر من ذلك تم وضع إجراءات ومستوى في اإلنتاج اللي ما يمكنش 
لدول كتدخل منتوجات ما فيهاش هاذ املواصفات أنها تقبل في السوق 

املغربية. وهنا هاذ املواصفات كتكون مواصفات غير جمركية، ولكنها 

مواصفات تضمن واحد املستوى إلستعمال املواد األولية واحنا كنعرفو 

وما  يطلع  غادي  الثمن  يعني  األولية،  املواد  كتطلع مستوى  ي 
ّ
مل أنه 

غيبقاش في متناول املنافسة اللي كتكون بأثمنة رخيصه جدا، وأحيانا 

بمواد اللي هي عندها تأثيرات غير صحية على سالمة وصحة املواطنين. 

إذن قلت أنه كاين هاذ اإلجراء وكاين مراقبين، اليوم القطاع الحكومي...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا.

ا أائبلا وي لالحبيبلحويني:

شكرا السيدة الوزيرة على املعطيات التي تفضلتم بها. أريد أن أركز 

السيدة الوزيرة، على املشاكل ديال الصناع التقليديين بالخميسات، 

واللي كيطالبو بمواكبة أنشطتهم عند اإلنتاج والتسويق وكذلك هم في 

حاجة إلى فضاء لتسويق املنتجات التقليدية املحلية. وكنتساءل هنا 
يطالبون  وكذلك  بالخميسات،  التقليدية  الصناعة  مجمع  مآل  عن 

بإنشاء قرية نموذجية لحماية الحنبل والزربية الزمورية...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لعب لا غانيلجأاحل:

شكرالا وي لا رئيس،

كارثية،  شيشاوة  إقليم  بمزوضة  التقليديين  الصناع  وضعية 

بالنظر للواقع الذي يعيشونه من ضعف للبنية التحتية املسهلة لنقل 

منتجاتهم الطينية نحو السوق. ينضاف إلى هذا خطر تهديد عدد من 

ورشات فخارات مزوضة بفيضانات الشعاب الجارفة، وهو ما يتسبب 

في خسائر فادحة للحرفيين، والتي كان آخرها في ماي املا�ضي، زد عليه 

هذا غياب أي إهتمام من قبل الوزارة بدعم حرف املنطقة علما أن 

حرفة الخزف هي مصدر قوت يومي لساكنة املنطقة وذلك غياب محطة 

لتسويق املنتوج املحلي. وشكرا السيد الرئيس.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة، 25 ثانية.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

السادة النواب، ال شك أن عندها أهمية خاصة ومرتبطة بمناطق 
صناعة تقليدية في مجموعة من املدن، كنظن أن يمكن تكون فرصة 
داخل اللجنة وكذا إلعطاء الكثير من التفصيالت. ولكن نبغي نأكد أن 
اليوم القطاع الحكومي واعي بكل هذه املشاكل واحنا نعتمد إجراءات 
وبرامج من أجل تحسين هذه الوضعيات ومحاولة اإلستجابة وحل هاذ 

اإلشكاليات.

ا وي لرئيسلالجلول:

التعاوني  القطاع  دعم  سياسة  عن  املوالي  السؤال  لكم،  شكرا 
واملعاصرة.  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم لاجبيل:

شكرالا وي لا رئيس،

الدولة، نسائلكم عن سياستكم في دعم ومواكبة  السيدة كاتبة 
القطاع التعاوني وتطويره.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

ا وي لا رئيس،

أوال اسمحوا لي قبل ما نتكلمو على القطاع التعاوني في املغرب وعلى 
األهمية ديالو، وكونه محور أسا�ضي في اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني. 
النواب  والسادة  السيدات  لجعل  املؤشرات  بعض  نعطيو  أننا  البد 

يعرفوا أكثر هذا القطاع.

أوال احنا كنتكلمو على واحد العدد ديال 15.623 تعاونية، طبعا هاذ 
العدد 107 ديال اتحادات التعاونيات، اللي كيشكلو فيها التعاونيات 
 ،369 14 % تعاونيات نسوية وتعاونيات حاملي الشهادات  النسوية 
يعني الخالصة اللي بغيت نوصل لها أنه اليوم تقريبا نسبة التعاونيات 

في املغرب بالنسبة للساكنة النشيطة ما كتجاوزش 5 %، هاذ 5 % 
بالنسبة للمعدل العالمي االتحاد يعني حلف التعاون الدولي كيعطي 
املؤشر 10 % هي عاد كنتكلمو على اإلقالع، على اإلقالع في الحركية 
زلنا  ما  نقولو رقم مهم، ولكنه  نقدرو  الرقم هو رقم  إذن  التعاونية. 
محتاجين اليوم إلى تقوية الحركة التعاونية في املغرب ومواكبتها بالبرامج 
الكفيلة، أنها تجعلها أوال في مستوى أنها تشارك وتكون فاعل إقتصادي 
أسا�ضي، طبعا الوزارة قامت بمجموعة من املجهودات ومجموعة من 
اإلجراءات ومجموعة من البرامج وطبعا هاذ البرامج كلها تصب في مزيد 

من املواكبة خاصة على املستوى القانوني.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لاجبيل:

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لكاتبللا  ق ل،

هناك أربع قضايا نواجهها بهذا الخصوص، بداية إننا في فريقنا 
نؤمن إيمانا عميقا بأهمية اإلقتصاد التضامني في الحياة اإلجتماعية 
وتحسين مستوى عيش املواطنين. هذا النوع من اإلقتصاد اإلجتماعي 
ال زال يعاني من عدة صعوبات ومشاكل، وأنتم السيدة كاتبة الدولة 
وقفتم على جملة منها بدليل أن الحكومة مددت أجل تنفيذ القانون 
رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات املادة 108، ألن تقريبا 12 ألف تعاونية 
لم تتمكن من تسوية وضعيتها القانونية لتنخرط في الدينامية الجديدة.

وهنا يجب أن تستحضر الحكومة بهذا الخصوص معالجة ضعف 
التأطير، معالجة مشكل تسويق املنتوج الناتج عن املنافسة القوية من 
لدن املقاوالت املنظمة، ضرورة حماية التعاونيات ال سيما في القرى 
والبوادي واملناطق املهمشة من وسطاء وغادي نعطيكم مثال السيدة 
مستويات  أعلى  من  كيعاني  اللي  اليوسفية  إقليم  من  الدولة  كاتبة 
من  يرفعو  باش  التعاونيات  هاذ  من  كنترجاو  كنا  والفقر  الهشاشة 
املستوى املعي�ضي لساكنة اإلقليم، لكن لقينا هاذ التعاونيات كتعاني 

من عدة مشاكل.

ا وي 5لكاتبللا  ق ل،

القضاء على الفقر والهشاشة ال يمكن أن يكون إال بإعطاء أولوية 
حقيقية لهذا النوع من االقتصاد، بدل فرملة التعاونيات التي تأهلت 
وأصبحت منظمة من خالل إخضاعها للتضريب بشكل ال ينسجم مع 

فكرة اإلقتصاد التضامني. وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

سؤاالن  املوالي،  السؤال  إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل  شكرا، 
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لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بمواكبة إنعاش اإلقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة 

ليناال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة.

الحركي،  الفريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  سؤال 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين .

ا أائبللا وي 5لحكيمللبللقواقي:

شكرالا وي لا رئيس،

اإلجتماعي  باإلقتصاد  للنهوض  الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  في 
إتخذتها  التي  اإلجراءات  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم  والتضامني، 
الحكومة لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي 

ومنظم وخلق مناصب الشغل، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلا ذي ي:

شكرالا وي لا رئيس،

يفرض  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  أصبح  الوزيرة،  السيدة 
االجتماعية،  العدالة  تحقيق  في  العالمي  اإلقتصاد  فشل  مع  نفسه 
وتعرف بالدنا مبادرات عديدة في إطار هذا النوع من االقتصاد. لذا 
نسائلكم ما هو برنامج الوزارة لتطوير اإلقتصاد اإلجتماعي في بالدنا؟ 

شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرا السادة النواب وشكرا الفرق على هاذ األسئلة املهمة، ألنه 
اليوم فعال موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني هذا من املواضيع 
ذات راهنية كبرى في بالدنا على اعتبار أنه يشكل اإلقتصاد الثالث بعد 
االقتصاد العام، ما يسمى اإلقتصاد العام واالقتصاد يعني القطاع 
الخاص، ال شك أن اليوم اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني يشكل رافعة 
أساسية ويعتبر من املحاور التي تعتمد عليها مجموعة من البلدان اليوم 
في تطوير اقتصاداتها وتطوير نسيجها اإلجتماعي في إطار اقتصاد يجمع 
الثنائية  فهاذ  تضامني.  إجتماعي  واقتصاد  االقتصادية  الفعالية  بين 
أساسية جدا، واملغرب الشك أننا ما غديش نأكد اليوم أهمية هاذ 

القيم ديال التضامن والتعاضد في ثقافتنا املغربية األصيلة، وأن هاذ 
التعاضد ما�ضي هو وليد اليوم، ولكن اليوم يكت�ضي صبغة أنه إما في 
إطار جمعيات أو في إطار مقاوالت إجتماعية أو في إطار يعني تعاضديات 
أو في إطار التعاونيات، وهنا البد من التأكيد أن التعاونيات تشكل محور 

رئي�ضي في املغرب لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني.

طبعا نحتاج في بالدنا اليوم إلى إخراج القانون اإلطار، ألن املحور 
من  احنا  القطاع،  بهاذ  النهوض  في  جدا  أسا�ضي  محور  التشريعي 
البلدان التي راكمت تجربة ولكن نحتاج إلى التشريع في هذا املجال، 
واحنا عوالين هنا على البرملان بغرفتيه، القانون اإلطار اليوم ما زال في 
مشاوراته األخيرة ألنه هو اللي غادي يعطينا اإلطار التشريعي لكي نتفق 
على معنى موحد، على تعريف موحد للمقصود باإلقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني. اليوم كاينة تعريفات على املستوى الدولي، كاينة تعريفات 
كذلك في مجموعة من املجهودات اللي تبذالت على املستوى الوطني 
إما في القوانين، إما يعني املراسيم واألطر املوجودة، ولكن نحتاج إلى 
تعريف موحد من خالله نؤكد يعني املجاالت ديال االشتغال، أو ديال 
األنشطة اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، ألن بالدنا اليوم وكتعرفو أنه 
كاينة سياسة ملكية حكيمة في هذا الشأن، وتعليمات واضحة في هذا 
الشأن من أجل النهوض بهذا القطاع، والحكومة في برنامجها الحكومي 
أكدت كذلك على األهمية، وكاينة برامج، برامج مهمة كتقوم بها الوزارة 
وغادي تزيد يعني تطورها مرتبطة يعني بالتوجيه والدعم واملساندة. 
أننا نعمل على إحداث وحدات جديدة، وأن  طبعا اإلحداث، الشك 
قلت  كيفما  الركائز  والتضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  اليوم  يعني  هاذ 
مدخل  الحكامة،  مدخل  هو  الثاني  املدخل  التشريعي؛  املدخل  كاين 
الحكامة مهم جدا لتحسين مردودية وأداء القطاع؛ واملسألة الثالثة 
هي اإللتقائية بين مختلف البرامج الوطنية املوجودة اليوم فهاذ النوع 
من االقتصاد، وكتعرفو أن التعاونيات موجودة في الفالحة، موجودة 
في قطاعات أخرى، نحتاج إلى سياسة وطنية التقائية تضمن تدبير يعني 
ولنجاعة اإلمكانات املوجودة. وهنا اسمحوا لي نأكد السيدات والسادة 
النواب، أننا بلد نتوفر على إمكانيات هائلة، وثروات هائلة من حيث 

املوارد البشرية، ومن حيث كذلك املؤهالت.

ا وي لرئيسلالجلول:

عن  النواب  أحد  تعقيب  الوقت.  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

ا أائبللا وي 5لحكيمللبللقواقي:

اإلستراتيجية  وضع  على  سنوات   7 مرت  لقد  الوزيرة،  السيدة 
الوطنية، ولم يبقى في عمرها إال 3 سنوات، وبعض املناطق ليس لها 
حتى مفهوم معنى التعاونية، واملناطق األخرى اللي استفدات ووصالت 
لإلنتاج راه دابا بالرغم من املشاكل اللي عندها راها لآلن كتخبط في 
مشكل التسويق. فهل للحكومة رؤية واضحة وحلول ناجعة لحل هذا 
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اإلشكال؟ وهل لم يحن الوقت، تكلمتم السيدة الوزيرة عن الحكامة، 
دائما  وأقولها  بدراسات،  تكلف  الحكومة  باش  الوقت  يحن  لم  هل 
دراسات، ملعرفة مؤهالت كل جماعة ترابية؟ وانطالقا من هاذ املؤهالت 
من تماك نخلقو هاذ اإلقتصاد التضامني اللي غادي يحقق لينا التنمية 

ديال املنطقة، كل منطقة على حدة، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، التعقيب الثاني لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة 
النائبة وال السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

ا وي لا أائبلجماللموذودي:

شكرالا وي لا رئيس،

تنشكرو السيدة الوزيرة على الجواب ديالها، وكنشكروها كذلك 
على املجهودات اللي بذالتها فهاذ القطاع هذا. البد أننا بداية نعتبر بأن 
هاذ القطاع اإلقتصادي واإلجتماعي والتضامني مكسب للمغاربة بحيث 
أنه متجذر في الثقافة املغربية، ثم يمكن نعتبروه بأن هو من الحلول 
املناسبة للعديد من اإلشكاالت اإلجتماعية واإلقتصادية، وكذلك يعتبر 
رافعة أساسية في النمو املدمج، وله من اإلمكانيات والوسائل اللي يمكن 

يعبأ بها مجموعة ديال الثروات ال املادية وال الالمادية.

خاصنا  اللي  الحال  بطبيعة  اإلشكاالت  مجموعة  هناك  وبالتالي 
نشيرو لها: ضعف وعدم النظام ديال انتظام املوارد املالية؛ القضية 
ديال الولوج إلى التمويالت التقليدية املعروفة؛ املحدودية ديال املوارد 
البشرية؛ كذلك قصور في اإلبداع واإلبتكار ونالحظو بأن هناك مشاريع 
مستنسخة لألسف الشديد؛ هناك كذلك ظروف العمل الغير مالئمة. 
ولذلك السيدة الوزيرة، هناك تحديات يمكن نعتبروها على مستوى 

اإلدماج ال اإلجتماعي وكذلك التحدي ديال اإلدماج املجالي.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
تعقيب إضافي.

ا أائبللا وي 5لحكيمللبللقواقي:

شكرالا وي لا رئيس،

عندي واحد اإلضافة هنايا وهو أن نعطي غير مثال فقط للمثال، 
فاألطلس املتوسط يزخر بمجموعة من الثروات الطبيعية التي ال يتم 
استغاللها لخلق الثروة فهذا هاذي ثروة ما يمكناش نستغناو عليها، 
أنا كنتمنى من الحكومة فعال تدير واحد الخريطة اللي هي كتحدد فيها 
الثروات و à travers هاذ الخريطة هاذي تقدر إن شاء هللا تحقق التنمية 

في كل مناطق املغرب شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

املحترمة عن  النائبة  السيدة  ثاني تفضلوا  تعقيب إضافي  شكرا، 
فريق العدالة والتنمية.

ا أائبللا وي 5لمج 5لبأذربيل:

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

اليوم يجب اإلعتراف بأن اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني أصبح 
آلية لتحقيق التنمية املستدامة، هو ليس آلية فقط ملحاربة الفقر 
إدماج  البيئة عن طريق  للمحافظة على  آلية  ما هو  إنما  والهشاشة 
اإلقتصاد األخضر، هو آلية لرفع تحديات التشغيل، هو آلية لضمان 

السلم اإلجتماعي ثم كذلك هو آلية لخلق الثروة.

لذلك، اليوم نفتخر أن عندنا إستراتيجية وطنية بمحاور سبعة 
واضحة نحتاج إلى أكبر عدد أو أكبر مستوى من اإللتقائية نظرا لكثرة 
املتدخلين، اليوم تضافو ليهم الجهات اللي صبحت من اإلختصاصات 
اإلجتماعي  اإلقتصاد  منتجات  إنعاش  ضمنها  من  ديالها  الذاتية 
التسويق،  مستوى  على  كبير  مشكل  كاين  نعرفو  كذلك  والتضامني، 

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن مشروع التجارة املنصفة وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيدة الوزيرة تعقيبين تفضلوا 
ياله غيبدا الوقت.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا رئيس،

أوال على هاذ التفاعل اإليجابي  شكرا السيدات والسادة النواب،.
مع هاذ القطاع وهاذ االهتمام، واللي ال شك أن اليوم إهتمام باإلقتصاد 
اإلجتماعي والتضامني والرغبة في تطويره هي نابعة من غيرتنا املشتركة 
على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في بالدنا، و كذلك الغير املشتركة 
والهم املشترك حول املؤهالت التي تزخر بها بالدنا. فاليوم في العديد من 
املناطق كيما ذكرت السيدة النائبة كاينة مؤهالت حقيقية مؤهالت 
يعني في املنتجات املجالية ومؤهالت كذلك في املوارد البشرية اللي هي 
موارد مؤهلة وخصنا نعتزو وهاذي مناسبة لكي نعتز باملجهود املبذول، 

كاين مجهود كبير يبذل على األرض البد من االعتزاز به.

برامج  هناك  لبرامج،  محتاج  ملواكبة،  محتاج  املجهود  هاذ  طبعا 
انطلقت واللي احنا مستمرين فيها، وهاذ البرامج اللي كتقوم على يعني 
التشجيع واملواكبة والتشجيع كذلك على ترويج هذه املنتوجات وعلى 
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اإلخراج ديالها والتعريف بها، وكذلك تشجيع كل البرامج اللي كتقوم بها 
ي كنتكلمو على برامج الجودة وعلى 

ّ
الوزارة فهي داخلة فهاذ الشأن ألن مل

شارات التصديق وكنتكلمو على تكوين وتأهيل الفاعلين في القطاع، 
فهاذي كلها برامج تصب في تقوية يعني اإلقتصاد اإلجتماعي والفاعلين 
في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، اليوم كاين محور جديد اللي 
هو التعاون والشراكات مع فاعلين رئيسيين: كاين فاعل اللي هو الجهات 
وكاينة اتفاقيات مع الجهات إلحداث وتنظيم مجموعة من املعارض 

الجهوية...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا. السؤال املوالي حول تأهيل القطاع 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعاوني 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لمحم لأقريش:

السيدة الوزيرة، هاذ القطاع التعاوني اللي تحدثو عليه اآلن يعتبر 
رافعة أساسية لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، لكنه يعاني من عدة 
إكراهات من بينها ضعف التاطير واملواكبة وتعقد املساطر القانونية 
ديالكم  الجديدة  اإلستراتيجية  هي  ما  والتسويق.  بالتمويل  املرتبطة 

السيدة الوزيرة، للتغلب على هاذ اإلكراهات؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرال لفريق،

قشكرال كملا وي لا رئيس،

كاينة  بأنه  وسنقول  ننكر  لن  التعاوني  القطاع  أنه  نأكد  نبغى 
إشكاالت، إشكاالت اللي اليوم البد من تصنيفها ألن كاينة إشكاالت اللي 
مرتبطة كيفما قلت بالحكامة، أما من ناحية التشريع فالقانون اللي 
صدر اللي تم التعديل ديال القانون 212.12 الذي تم تعديله في إطار 
القانون 74.16 كيعطي اليوم إمكانيات مهمة، أوال من حيث التمديد 
انتما كتعرفو أنه كان مشكل في أن اآلجال محددة من أجل مالءمة 
الوضعية القانونية للتعاونيات كان فات عليها اآلجال، اليوم القانون 
تمت املصادقة عليه في البرملان بغرفتيه، واليوم قريب أنه يتنشر في 

الجريدة الرسمية، و بالتالي يدخل حيز التنفيذ.

فنبغي نأكد أن من الناحية التشريعية كاين مجهود وهاذ النص 
اإلجراءات  ديال  مجموعة  تبسيط  يعني  بساطة  كيعطي  القانوني 

واملساطر وهنا يمكن خاصنا مجهود جماعي من أجل تعريف التعاونيات 
تبسيط  كاين  ألنه  كيتيحها  اللي  وباإلمكانات  الجديد،  القانون  بهاذ 
أن  يعني  وال  للتدبير  يعني  كذلك  تبسيط حقيقي  للمساطر،  حقيقي 

انتقلنا من الترخيص إلى التصريح هذا على مستوى التشريعي.

على مستوى كذلك اإلمكانات اللي كتعطى هي إمكانات مهمة جدا، 
ونحتاج كيفما قلت نحتاج إلى فاعلين فهاذ املجال اللي اليوم الحمد هلل 
كنتكلمو على 500 ألف، كنتكلمو على %5، ولكن أنا دائما كنأكد بأننا 

محتاجين إلى رفع نسبة التعاونيات.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب املحترم عن فريق 
العدالة والتنمية، تفضلوا مشكورين.

ا أائبلا وي لإبراهيملا ضذيف:

شكرالا وي لا رئيس،

ال أحد يجادل اآلن في أهمية القطاع التعاوني اجتماعيا واقتصاديا، 
وال أدل على ذلك األسابيع القليلة املاضية احتفل العالم باليوم العالمي 
للتعاونيات، املغرب احتضن في 23 ماي 2017 املناظرة الثالثة الفريقيا 

للتعاونيات، إذن هذا أصبح أمر محسوم.

ولكن الذي نالحظه هو أن االنعكاسات، احنا أحدثنا الحمد هلل 
اآلن في وزارة السياحة تم توسيعها لتشمل هذا القطاع، وقطاعات 
أخرى كالصناعة التقليدية وغيرها...، ولكن نريد أن نلمس االنعكاسات 
اإليجابية بامللموس، نريد أن نرى طحينا على أرض الواقع، التعاونيات 
يشتكون وأحيي الوزيرة على التواصل الذي قامت به من طنجة إلى 
الذي  القطاع. ولكن  والتواصل مع هاذ  التعاون  في  العيون  الداخلة 
منذ  إطار  في  الحيوي  القطاع  لهذا  الدعم  من  املزيد  هو  به  نطالب 

التأسيس حتى التسويق، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن الفريق الحركي.

ا أائبلا وي لمحم لا ويمو:

...آيل للسقوط هللا ير�ضي عليك، وبغينا كذلك القرية ديال املهن 
املزعجة، ألن املهنيين امزرعين في الدروبة واألزقة بغينا سياسة جديدة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
السؤال املوالي 3 د الثواني من فضلك.

السؤال املوالي متعلق باالرتقاء بقطاع الصناعة التقليدية للسيدات 
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السادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 
النائب املحترم مشكور.

ا أائبلا وي لمصطفىلا بكوري:

شكرالا وي لا رئيس،

املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  هي  ما  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية الوطنية؟.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرالا وي لا رئيس،

شكرالا وي لا أائب،

أوال غنعاود نأكد مرة أخرى أن قطاع الصناعة التقليدية اليوم هو 
قطاع مشغل، ثاني قطاع مشغل بعد الفالحة وايال اعتبرنا بأن الفالحة 
ما فيهاش يعني استمرارية طيلة السنة، فقطاع الصناعة التقليدية 
هو من القطاعات املشغلة في املغرب، وقطاع اللي اليوم كيشكل 20% 
من تشغيل الساكنة النشيطة، وهذا كنعتبروه أمر مهم ومهم جدا. 
القطاع نظرا لألهمية ديالو ألن أهمية اجتماعية، اقتصادية،  وهذا 
حضارية بالنسبة للمغرب فهو ضامن الستمرار الهوية املغربية واألصالة 
املغربية والتاريخ والثقافة املغربية. فبالتالي اليوم هاذ القطاع عندو 
أهمية في السياسات الحكومية، وعندو أهمية كذلك في اإلستراتيجية، 
فاليوم كانت إستراتيجية قديمة انتهت في 2015 نشتغل اليوم إلخراج 
ستشمل  الجديدة  اإلستراتيجية  وباملناسبة  الجديدة.  اإلستراتيجية 
في  اللي  الخدمات  قطاع  شريحة  أن  كتعرفو  ألن  الخدمات،  قطاع 
الصناعة التقليدية فئة مهمة ومهمة جدا، كان االشتغال فقط على 

اإلنتاجية، غادي ننتقلو للخدماتية...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب املحترم من فريق 
التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لمصطفىلا بكوري:

شكرا على جوابكم، كما هو معلوم فإن قطاع الصناعة التقليدية 
به  املشهود  العالمي  االستثناء  وكيشكل  ديالنا  البالد  به  تتميز  قطاع 
واملشهود له. نحن في فريق التجمع الدستوري نعي وكنثمنو تماما أهمية 
ملزم  أخرى  وأوراش  أوراش فتحت  هناك  أن  وأعتقد  القطاع،  هذا 

فتحها والتي تضمنها البرنامج الحكومي، وهي على سبيل املثال الرفع من 
األداء ديال حرف الصناعة التقليدية واملواكبة ديالها، التشجيع على 
التقليدية ومنحها شواهد موازية  الصناعة  في مجال حرف  التكوين 

للشهادات املمنوحة في أسالك التربية والتكوين إلى آخره ...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
من  الرفع  أجل  من  الوزارة  طرف  من  املتخذة  التدابير  حول  املوالي 
للسيدات  والبحث عن أسواق جديدة  التقليدية  الصناعة  صادرات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنميةن تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم ليوسف:

شكرالا وي لا رئيس،

ما  التقليدية  الصناعة  قطاع  يحتضن  املحترمة،  الوزير  السيدة 
يناهز 1.300.000 من الحرفيين والحرفيات، موزعة على مجموع التراب 
الوطني. إال أن ضعف الترويج والتسويق الذي يعرفه القطاع ينعكس 

سلبا على املردودية املتوخاة وعلى املجهودات املبذولة من أجل تأهيله.

لذا نسائلكم السيد الوزيرة املحترمة، ما هي اإلجراءات املتخذة من 
طرف الوزارة من أجل تثمين منتوجات قطاع الصناعة التقليدية؟ ثانيا 
ما هي التدابير املتخذة من أجل الرفع من صادرات الصناعة التقليدية 

والبحث عن أسواق جديدة؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا وياحلل قزيرل ا  ق لل  ىل كاتبلل املصلي،ل جميللل ا وي 5ل
االجتماعيل قاالقتصادل ا تولي يلل قا صأاعلل الجويل قا أولل

املكلفللبا صأاعللا تولي يللقاالقتصادلاالجتماعي:

شكرا،

التسويق  موضوع  النواب،  والسادة  السيدات  أن،  اليوم  الشك 
والترويج يعتبر من املحاور الرئيسية في برنامج تنمية قطاع الصناعة 
والركيزة  الرئيسية  املحاور  فمن  االجتماعي،  واالقتصاد  التقليدية 
كنا  والترويج  التسويق  طبعا  والترويج.  التسويق  موضوع  األساسية 
نشتغل بسياسة املعارض، وهنا كاين مجهود كبير يبذل في املعارض اللي 
كتدار على املستوى الوطني واملعارض الجهوية واملعارض على املستوى 
الدولي كذلك. طبعا سياسة املعارض اللي كتقام عبر دار الصانع اللي 
هي كمؤسسة عمومية مكلفة بهاذ الشأن، اليوم نسير في اتجاه مزيد من 
إشراك الصناع والصانعات عبر أنه دائما كتنشر في املوقع اإللكتروني 
العروض  وطلبات  املشاركة  طلبات  هاذ  كتنشر  الصانع،  دار  ديال 

وبالشروط اللي فيها.
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مقاربة  على  أوال  نشتغل  أننا  هو  اليوم،  عليه  نأكد  بغيت  اللي 
التسويق اإللكتروني، ألنه ما يمكنش التعاونيات كلها تبقى كتشتغل 
فقط بالتسويق العادي للمعارض، ولكن نحتاج إلى أسواق إلكترونية 
دائمة. وفي هاذ الشأن كاين مشروع بصدد املدارسة مع مجموعة من 
الجامعات، بحيث أنه الجامعة املغربية بفضل األطر اللي كتوفر عليها 
الجامعة املغربية أنه يكون واحد النوع، واحد الجسر ديال التعاون 
مع التعاونيات املؤهلة من أجل تأهيلها للقيام بالتسويق اإللكتروني. 
طبعا كاين االشتغال كذلك على فتح أسواق جديدة في مجال ترويج 
والتعريف باملنتوج التقليدي املغربي، واليوم كاين يعني كاين مجهود 
غيّدار على مستوى بعض الدول اآلسيوية ودول أخرى لفتح أسواق 
جديدة للمنتوج املغربي، واملنتوج املغربي مناسبة باش نأكد أنه كيلقى 

واحد التثمين خاص.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم. تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا فريق العدالة 
والتنمية .

ا أائبللا وي 5لعزقهالا ذراك:

ا وي 5لا وزير،

نحن طبعا نتفق بأن األمر يتعلق بفئة عصامية تقاوم من أجل 
املحافظة على مهن أضحت مهددة باالنقراض، فئة تواجه عدة عراقيل 

تتمثل في ولوج التمويالت البنكية والتزود باملواد األولية، إضافة إلى 

ذلك  ومع  والهجينة.  املستنسخة  للمنتجات  املتكافئة  غير  املنافسة 

السيدة الوزيرة، هذا القطاع يعتبر أول قطاع يشغل 2 مليون و300 

عامل أي ما يمثل 20 % من الساكنة النشيطة برقم معامالت انتقل 

سنة 2007 من 10 مليار فاصلة 4 ديال الدرهم إلى 22 فاصلة 4 في 2015 

بمعدل 94 %، ويخلق 7 % كناتج داخلي خام. باملقابل السيدة الوزيرة، 

تشكل السوق الداخلية الزبون الوحيد للمنتوج الداخلي بنسبة 98%، 

ونسبة شبه منعدمة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 

السيدة الوزيرة ما بقاش عندكم الوقت وبالتالي نكون قد أنهينا جميع 

في هذه  املساهمة  لكم شكرا على حسن  بالقطاع،  املتعلقة  األسئلة 

الجلسة.

والتنمية  واملعادن  الطاقة  قطاع  املوالي،  القطاع  إلى  وننتقل 

املستدامة سؤال عن سياسة الحكومة في إيجاد بدائل إستعمال غاز 

البوتان في القطاع الفالحي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ا أائبلا وي لعب لا رحيملقاعمرق:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

واملعاصرة هل  في فريق األصالة  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
في ضخ  البوتان  إستعمال غاز  بدائل عن  إستراتيجية إليجاد  لديكم 
ماء السقي بالطبع بالنسبة للفالحة، وذلك عبر توفير بدائل طاقية أو 
�ضيء آخر، املهم تكون بعض البدائل عملية من حيث الجودة والتكلفة. 
بها ومن  نورونا  إستراتيجية عملية  لديكم  كانت  وإن  الوزير،  السيد 

خاللنا الرأي العام وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا واد5لا وزراء،

ملشروع  إعداد  هناك  أن  علمكم  في  كما  املحترم،  النائب  السيد 
خمس  من  وهو  الفالحة  وقطاع  الطاقية  النجاعة  إستراتيجيات 
على  املشروع  عرض  بعد  عليها.  مركزين  اللي  األساسية  القطاعات 
في  التدقيق  يتم  الوزاري  املجلس  على  عرضه  انتظار  في  الحكومة 
التفاصيل مع جميع القطاعات املعنية، وكان اجتماع مع وزارة الفالحة 
باش يمكن لينا نعوضو بوطاغاز اللي في الفالحة بوسائل أخرى وخاصة 

بالطاقة الشمسية.

اآلن كنحددو البرنامج اللي غايم�ضي ما بين خمس سنوات كمرحلة 
أولى وعشر سنوات، فقط باغيين نقولو للرأي العام إيال الحكومة كتاخذ 
�ضي قرار باش تعوض واحد املنتوج بمنتوج آخر فهو الهدف منه بطبيعة 
الفاتورة  ديال  الكلفة  حماية  هو  الوطني،  السوق  حماية  هو  الحال 
يكون  لن  للفالحة  غانعطيو  اللي  املنتوج  وأكيد  غالية جدا،  اللي هي 
مكلفا ألنه تم اإلتفاق على دعم الفالح باش ما يأثرش عليه تعويض 
البوطاغاز بالطاقة الشمسية، وكاين واحد البرنامج اللي بدا في 2013 
واآلن جاري يعني اللي فيه واحد العدد ديال املتدخلين تهم واحد العدد 
من الفالحين، وبالتالي التوجه وهذيك 7 مليار اللي السنة املاضية يمكن 
هاذ السنة غانتجاوزوها اللي هي يعني la compensation ديال بوطاغاز 
كتستعمل  اللي  املجاالت  لبعض  مشينا  إيال  نقصوها  يمكن  غادي 

بوطاغاز ونعوضوها بالطاقة الشمسية مع دعم ديال الحكومة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.
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ا أائبلا وي لعب لا رحيملقاعمرق:

شكرالا وي لا وزير،

بالطبع ما كيخفاش عليكم املعاناة اللي كيعيش الفالح، بالطبع ما 
يمكنش نختالفو فيه كاملين مقابل العمل الكبير اللي كيقوم به الفالح 
وخصوصا هاذ العدد الهائل اللي كيشغل القطاع وكتعرفو باللي هو 

الفالحة هي تقريبا رقم واحد من ناحية التشغيل.

لهذا السيد الوزير، اإلستراتيجية اللي سمعنا مزيان هاذ ال�ضي مهم، 
ولكن واش ممكن نقدرو نعرفو امتى غادي تبدا هاذ االستراتيجية باش 
يمكن للفالح يستافد من هاذ العمل هذا. يعني خاص واحد التفكير كبير 
في إطار واحد التضامن حكومي بالطبع ألن الفالح يعاني ما يعاني، كلنا 
كنعرفو كنمشيو ناخذو الحليب كنمشيو ناخذو الزبدة، ناخذو الخضرة 
هاذ ال�ضي ساهل ناخذوه، ولكن الفالح اللي عانى الكثير باش يوصلنا 
احنا هاذيك املسائل. لهذا السيد الوزير، اللي كنلتمسو منكم وبإلحاح 
إعطاء واحد العناية خاصة لهاذ القطاع لهاذ املسائل ديال الفالحة 

وخصوصا هاذ املسائل ديال الطاقة وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

هل من تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال 5 ثواني.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

ألن الفالح كان كيعاني هاذ ال�ضي عالش الدولة والحكومة خططت 

املخطط األخضر كتهتم بالفالح وكتدعمو ال ضرائبيا وال بالتمويل، واآلن 

أي وسائل تكنولوجيا جديدة اللي غيستعملها الفالح باش ينمي الفالحة 

ديالو غتدعمو أيضا الحكومة.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرالا وي لا وزير،

الحياة  على  املتجددة  الطاقات  سياسة  آثار  عن  املوالي  السؤال 

فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للمواطنين  اليومية 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم ل  كر:

شكرالا وي لا رئيس،

أثر سياسات الطاقات املتجددة على الحياة اليومية للمواطنين هو 

موضوع سؤالنا إليكم السيد الوزير، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

أشكر السيد النائب املحترم، وإن كانت دقيقة ونصف غادي نجملها 
فيما يلي، كان خلص املغرب 52 مليار ديال الدرهم باش يشري الطاقة 
ديالو، 93 % كنستوردوها بالعملة الصعبة، كتأثر الطاقات الكالسيكية 
ي 

ّ
مل للكهرباء،  الوطني  للمكتب  جدا  مكلفة  البالد  ديال  البيئة  على 

تنستعملو الطاقات املتجددة باش نوصلو ل52 % في 2030 أكيد هاذ 
ال�ضي كامل غادي ينزل باش غتستافد منو البالد وغنخلقو فرص ديال 
الشغل، والفلوس اللي غادي تربحها البالد غنستثمروها في املجاالت 
اللي غتنفع املواطن، الصحة ديالو في البيئة، في التشغيل من خالل 

استثمار الطاقات املتجددة.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لا  رقيلا غلمي:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

نقدر السيد الوزير املجهودات املبذولة في هذا اإلطار، ولكن البد 
من إبداء بعض املالحظات: أوال عن تأخر إصدار النصوص التطبيقية 
بخصوص التمويل األخير على قانون الطاقات املتجددة، والذي يمكن 
املواطنين من إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة وبيع الفائض ودخه في 

الشبكة الوطنية؛

املالحظة الثانية: تأخر تفعيل البرنامج الخاص باستخدام الطاقة 
الشمسية في ضخ مياه السقي، كما نلتمس في نفس اإلطار السيد الوزير 
إقرار دعم املشاريع الخاصة بإنتاج الطاقات املتجددة ومواكبتها وحسن 

تفعيل تدخالت شركات اإلستثمار في املجال الطاقي.

وما تبقى من الوقت السيد الوزير، وعالقة باملوضوع، أثير معكم 
السيد الوزير نقطة مهمة، ما جدوى أن يمنح رئيس جماعة لشخص ما 
رخصة سكن أو رخصة الربط بالشبكة الكهربائية وتمتنع إدارة القطاع 
عن ربط املنزل بالشبكة بدواعي وأسباب واهية؟ وأتساءل ما جدوى أن 
يتجرأ رئيس جماعة لعقد لجنة مختلطة لحل هذا اإلشكال ولكن دون 

جدوى وفائدة من إدارة القطاع؟

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

الجماعة تعطي  الثاني،  الجزء  السؤال تعقيب  فايت أجبت على 
أو السلطة تعطي شهادة إدارية الشركة كتلتزم، هاذ ال�ضي وهاذ ال�ضي 
نقولك كاينة تجارب ديال رؤساء الجماعات اللي تشجعو مشاو يشتاغلو 
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وحلو املشاكل ديال املواطن، يعني وهاذ ال�ضي مع األسف مكاينش وقت 
باش نفصل فيه.

نعرضو بعض  باش  تكون فرصة  كنتمنى  أنا  املتجددة،  الطاقات 
التفاصيل ألنه نحن بصدد يعني انتقال طاقي، ملا كنقولو انتقال طاقي 
كاين فيه التشريع، كاين فيه توازنات بين املنتج وبين اللي كينتج الكهرباء 
اللي هو l’ONE وما بين املستهلك واللي كيوزعو كاين واحد التوازن كبير 
جدا وبالتالي التنزيل ديالو كيحتاج لواحد الذكاء باش الوطن يربح من 
خالل الطاقات املتجددة كما أشرت إلى األرقام السابقة، ولكن أيضا كل 
املتدخلين يلقاو فائدة في هذا املوضوع، املراسيم نحن بصدد الدراسة 

ديالها باش نمشيو في التوجه ديال اإلستهالك الذاتي اللي إن شاء هللا...

ا وي لرئيسلالجلولل:

الربط  مصاريف  غالء  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  للسيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  الجماعات  بعض  في  الكهرباء  بشبكة 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لعمرلبومريس:

شكرالا وي لا رئيس،

املزمع  العملية  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 
مصاريف  في  الزيادات  استمرار  دون  للحيلولة  طرفكم  من  اتخاذها 
العالم القروي، والتي من  التيار الكهربائي وخاصة في  الربط بشبكة 
شأنها تخفيف العبء وتحقيق املزيد من التسهيالت لفائدة املواطنين، 

وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين تفضلوا.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

اليوم مع الديوان مكلفين باألسئلة، قلت املرة املقبلة نبداو نتصلو 
بالبرملانيين باش ناخذو تفاصيل حول السؤال، ألنه ليست هناك زيادة 
شرعية وال شرعية، ال يجوز ألي مؤسسة تزيد إال إيال كان �ضي قانون وال 
�ضي قرار خذاتو الحكومة واملؤسسات اللي فيه غتزيد. باملناسبة ما كاين 
حتى �ضي زيادة على املواطنين إال ما أقرته الحكومة السابقة اللي هما كما 

حين شوية يعاونو البالد ديالهم.
ّ
قلت مرف

فيما يتعلق بالربط، ما كاين زيادة يمكن كيتافقو على أنه في سبع 
سنوات بدل ما يخلص في مرة واحدة كيفرقو عليه في سبع سنوات، 
سنوات  سبع  بعد  كيبقي  أنه  إلكتروني  الغلط  واحد  كيوقع  يمكن 
كيخلص هاذ ال�ضي راه كيداركو من بعد وكيرجعو لو يعني الفلوس ديالو، 
وبالتالي أتمنى تعطيني أمثلة باش يمكنا نطالعو عليها عمليا ونعالجو هاذ 

القضية هاذي.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

ا أائبلا وي لرمضانلبوع ر5:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، املشكل الذي نتحدث عنه يتعلق باملضمون ديال 
الدورية ديال السيد وزير الطاقة مع السيد وزير الداخلية والسيد وزير 
الشؤون العامة والحكامة اللي كتعلق بمعالجة اإلشكال ديال العدادات 
املشتركة فيما يتعلق بالفواتير، ألنها فواتير غالية وتثقل الكاهل ديال 
ببنود  يف  لم  للكهرباء  الوطني  املكتب  الشديد  األسف  مع  املواطن. 
هاذ املذكرة ألنه كيجبر املواطنين على اإلدالء بواحد الرخصة خارجة 
املضمون ديال الدورية اللي فيه ملء مطبوع يكون التأشير عليه من 
طرف املكتب الوطني والسلطة؛ ثانيا كاين الغالء ديال املصاريف ديال 
األرض اللي كتراوح ما بين 1200 درهم إلى 4200 درهم؛ املسألة األخرى 
بداعي ضعف  الحيوية  املادة  هاذ  من  املواطنين  بعض  كاين حرمان 
الشدة ديال التيار الكهربائي ويعني املراكز ديال التحويل؛ املسألة األخرى 
السيد الوزير هو إرغام بعض املواطنين على القيام ببعض الدراسات 
ونقل الشبكة على نفقتهم الخاصة وهذا مشكل يعني كيثقل الكاهل 

ديال املواطن املشكل األخر السيد الوزير هو...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلقهبي:

شكرالا وي لا رئيس،

في الحقيقة احنا كنسمعو واحد الرقم مفاده أنه كاينة %98 من 
الربط الكهربائي ولكن القرى منازل ما عمر عرفنا شحال الرقم شحال 
النسبة ديال الرقم من الربط، ثم أنه السيد الرئيس الحكومة السابق 
ال�ضي عبد اإلله بن كيران كان دار واحد املشروع بإصالح املؤسسة ديال 
املاء والكهرباء وكان دار واحد املجموعة ديال املالغ املالية آنذاك إلنقاذ 
هاذ املؤسسة اللي كانت تتعاني، واش هاذ املشروع أنتما مقابلينو وال ما 
مقابلينو؟ هذا ذاك ال�ضي اللي دار ال�ضي بن كيران محفوظ له ومعترف 
به إن شاء هللا غادي يكون أمين عام للمرة الثالثة إن شاء هللا ويكون 
أكثر. ولكن أنا أعتقد بأنه خص الواحد يهتم بحال هاذ املشاريع وأنه 

خصو يهتم بأنه القرى يوصل للمنازل ما يوصلش للقرى شكرا.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السادة النواب أعطي الكلمة 
النائب  للسيد  الكلمة  النواب  للسادة  املحترم.. شكرا  النائب  للسيد 
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االشتراكي  التقدم  تفضلوا مشكورين..  اإلشتراكي  الفريق  املحترم عن 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لرشي لحموني:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، اإلرتفاع الصاروخي لفواتير املاء والكهرباء خلق مؤخرا 
توتر ما بين الدولة وما بين املواطنين في عدة مدن وهذا راجع باألساس 
لألرباح الخيالية اللي كتربحها الشركات األجنبية املفوضة للتدبير على 
ولهذا  األشطر.  الحتساب  التحايل  على  كذلك  املواطنين،  حساب 
السيد الوزير ندعو الحكومة للتدخل لرفع هذا اإلعتداء على الحقوق 

اإلقتصادية واإلجتماعية للمواطنين، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

لكم  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  املحترم، هل  النائب  السيد  شكرا 
السيد الوزير من الوقت الكافي لإلجابة على التعقيبات.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

شكرالا وي لا رئيس،

غريب لPAM كيتمنى للعدالة والتنمية �ضي حوايج غريبة، املهم.. 

ي تفكو حريرتكم نذاكرو احنايا.. ففي ما 
ّ
أنا ما�ضي موضوعنا ولكن مل

يتعلق.. أنا بغي نذكر بأن.. أنا كنذكر بأن كاين عقد برنامج، أنا كنذكر 

باللي أن كاين عقد برنامج بين الدولة واملكتب الوطني للكهرباء، والذي 

أقرته الحكومة السابقة برئاسة األخ ال�ضي عبد اإلله بن كيران وكانت 

تبدو  التي  القرارات  ياخذو  عندو الشجاعة هو والحكومة ديالو باش 

أحيانا غير شعبية، ولكنها ملصلحة الوطن ألن الوطن أكبر من األحزاب 

والحكومة، خذينا هاذ القرار.

وأيضا نعتز بأنه األخ سعد الدين العثماني مستمر على نفس النفس 

اإلصالحي رغم ما يقال، نفس النفس اإلصالحي ولذلك كانت القيادة، 

األخ سعد  برئاسة  اجتمعت  اللي  الوطني  املكتب  ديال  القيادة  لجنة 
الدين العثماني، وأقرت بعد النتائج اإليجابية للمكتب الوطني غنديرو 

عقد جديد باش يستمر املكتب الوطني، كيعطي الكهربة للمواطنين 

بال ما يبقاو ياخذوها بالبون، بال ما يغلي على الفقراء اللي خذينا قرار 

باش أن الفقراء ما تزادش عليهم، وبالتالي الحمد هلل األمور ماشية فهاذ 

اإلتجاه، وفهاذ اإلطار اتخذ قرار بأن العداد املشترك هو عداد فردي 

لكنه بla sommation بمعنى أنه ما غينطلقوش للشطر الثاني، هذا 

قرار إيال وقع غلط كيوقع أحيانا في املدينة اللي أنا فيها، فكنرجعو عند 

املؤسسات أو كتعاود الحساب وكيعالجو املوضوع، فإذن هاذ القضية 

العداد املشترك إال في بعض األحيان أشنو كيوقع أنه في بعض...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا للسيد الوزير، شكرا. السؤال املوالي حول تعميم الكهرباء 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيـــد النــــائب املحتـــرم مشكوريــــن.

ا أائبلا وي له املاملهاجري:

تغطية  وتيرة  بتسريع  املرتبطة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم 
العالم القروي بالشبكة الكهربائية، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

كل ما تبقى %0,55 من كهربة العالم القروي، جزء منها غيّدار في 
2017 إلى 2019، اللي غيستافذو منو حوالي 12.000 دوار، والجزء اآلخر 
غيدخل في البرنامج اللي اآلن ديال ما يسمى بالبرنامج ديال الفوارق في ما 

يتعلق بالعالم القروي، باش يمكن لينا نوصلو 100%.

ي 
ّ
كنعاود نشرح واحد الفكرة دائما للرأي العام أو اإلخوان أنه مل

كنقولو ربط العالم القروي كنربطو بمعنى كنوصلو الكابل إلى الدوار، 
بعد ذلك املواطن هو حر ياخذ الضو وال ما بغاش وال ياخذو، بحال 
في املدن، املدن كيوصل ولكن �ضي واحد إيال ما بغاش ياخذ الضو ما 
ياخذوش. ولذلك الربط كنعنيو به أننا كنوصلو املاء أو كنوصلو للضو 
حتى للدوار اللي كيكون قريب من املواطن أنه يطلب آنذاك باش يجيه 
الكونتور اللي كيخلص به اإلشتراك اللي تكلمو عليه اإلخوان أو ما فيهش 
زيادة غير شرعية، وإيال كانت أنا مستعد باش نعالجها إن شاء هللا مع 

املكتب الوطني.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا للسيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضلوا.

ا أائبلا وي له املاملهاجري:

ا وي لا وزير،

عرفها  اللي  البرامج  أحسن  من   »PERG« بأن  عاقالن  يختلف  ال 
املغرب، ومن حقنا جميع كمغاربة نفتاخرو باألطر اللي وضعت ونفذت 
هاذ البرنامج في التسعينات، ولكن اسمح ليا السيد الوزير، غنختلف 
معاك على األرقام، ألن مؤسسة دستورية أخرى، واللي هي املجلس 
ألف  و300  مليون  على  لنا  تكلم  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
نسمة، وأحيلكم على الجريدة الرسمية رقم 65.88 الصادرة يوم 20 
يوليوز 2017 وخصوصا التوصيات رقم 19 ورقم 20، يعني كيتكلم 
 les على اآلالف ديال الوليدات الصغار، السيد الوزير، باقي كيديروا
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devoirs ديالهم في الشمع، كيتكلم على اآلالف ديال الوليدات الصغار 
باقي محرومين من الرسوم املتحركة اللي شفناها احنا في السبعينات، 
البحث  محرك  من  محرومين  باقي  والشابات  الشباب  ديال  اآلالف 
google ومن موسوعة ويكيبيديا وكل ما هو مفيد في األنترنيت، يعني 
كنتكلمو على اآلالف دالشباب اللي غيكبرو حاقدين على دولتهم ووطنهم 
اللي حرمهم من أبسط الحقوق اللي كاينة عند %99 داملغاربة حسب 

ادعاء الحكومة.

يعني، السيد الوزير، نعطيك مثال جماعة مجاط اللي قلتي برنامج 
تنمية العالم القروي، جماعة مجاط عندها 25 مليون فائض حقيقي 
وعندها مليار ديال الدراسات محطوطة اليوم، خاصها 40 سنة باش 
تنفذ هاذ البرنامج وانتما اقصيتو كحكومة إقليم شيشاوة من برنامج 
تقليص الفوارق املجالية في العالم القروي واملناطق الجبلية في قطاع 

الكهرباء، كنطلب منك تدارك هاذ الخطأ السيد الوزير، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة والتنمية.

ا أائبلا وي لبوعبي ل بي 5:

السيد الوزير، ال بد من الفصل ما بين املنازل املبنية بطريقة غير 
قانونية مع الحرمان ديال هاذ الساكنة من الكهرباء يعني آالف املنازل 
بل أقول مئات اآلالف من املنازل محرومة ال لسبب ألنهم بناوا في ظروف 

غير قانونية. لذلك نسائلكم ونطلب منكم السيد الوزير وعلى غرار...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلوا.

ا أائبلا وي 5لخ يجللرضواني:

في  التغطية، ولكن هي  الوزير كتعطيو %99 ديال  شكرا، السيد 
الحقيقة كتبان أرقام مغلوطة، بالدليل ألنه كتحدثو على املراكز فقط 
وكتنساو العدد د الكوانين واألسر اللي بقات، مثال صفقات التقوية اللي 
وقعات بإقليم اشتوكة آيت باها بالضبط جماعة آيت اعميرة والصفا 
اللي فات   9 بيبي، واللي كان انطالق األشغال فيها من شهر  وسيدي 
2016 وبقى شهر باش تكمل األشغال وياله وصلنا ما لحقناش %20 من 
األشغال، بالتالي وكتستهدف 20 ألف مسكن. السيد الوزير، كنطالبو 

منكم أنكم تدخلو للتسريع والتعجيل بهاذ األشغال هادي، وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

السيد النائب املحترم، األطر اللي مدحتيهم هما اللي دارو اإلحصاء، 
دابا غير اختار واش تمدحهم وال هما دارو اإلحصاء، أنا غير كنقولك، 
هاذوك اللي دارو البرنامج هما اللي دايرين اإلحصاء، دابا غير شوف 
املحترم.  النائب  السيد  وكانتك  أنت  غتصدق..  وشنو  غتكذب  شنو 
لكن غنعطيك شيشاوة وذلك راه االنتخابات باقي لها 3 سنين 4 سنين 
في  استافد  اللي  منزل  ألف   56 استافد،  اللي  دوار   1260 شيشاوة 
شيشاوة، معدل الربط %99,58، اللي مبرمج اآلن 34 دوار 2019/2017 
غنوصلوا ل%99,74. لكن فرقوا ما بين الربط كنعاود نقولها وما بين 
املنزل، هذاك املنزل الدولة مشات، بعيد أما الجماعة كتساهم بواحد 
النسبة واملواطن كيعطي2500 درهم، املكتب الوطني للكهرباء كيعطي 
%55 باش يضوي ولذلك الحمد هلل ما غنصحوش الخطأ ديال كهربة 
العالم القروي غنزيدو فيها إن شاء هللا ألن هادي واحد السياسة ديال 

البالد فيما يتعلق وكاين هاذ البرنامج جديد ديال الفوارق االجتماعية.

فيما يتعلق اللي تكلمو ديال السكن الشواهد أنا عطيت كاين حل 
بمجرد ما كيجيب شهادة إدارية كيتحل املشكل، أنا قلت لكم كاين 
تجربة كتعطى شهادة إدارية بأنه كيسكن وعندو شهادة السكنى القرار 
واضح كل مواطن عندو شهادة السكني وعندو شواهد إدارية كيحصل 
على املا والضو أكثر من ذلك الحكومة السابقة والحالية الخدمات خلينا 
نوضح الخدمات غير مرتبطة بقانونية السكن بغا يم�ضي للصحة بغا 

يم�ضي يقرا بغا يم�ضي يقري وليداتو بغا.. غير مرتبط.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن االقتطاعات الغير 
الشرعية بفواتير الكهرباء بالبرنامج الوطني للكهربة القروية، السيدات 
والسادة النواب املحترمين فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية. عفوا 
سؤال حول األعمدة الكهربائية املتالشية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لاملصطفىلاملخأتر:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

ا وي لا رئيس،

ا وي اتلا وزراء،

إخوانيلأخواتيلا أواب،

ديال  املشكل  واحد  اليوم  عليكم  نطرحو  بغينا  الوزير،  السيد 
هاذ  الجديدة،  بإقليم  الجماعات  بعض  في  الضوء  ديال  البوطوات 
البوطوات  وهذا  الجديدة  إقليم  في  كاينين  الوزير  السيد  البوطوات 
البوطوات  هاذ  قدامو،  القروية  الجماعات  في  كاينين  الوزير  السيد 



1  9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.38–25.ذو القعدة.1438  )18.غشت.2017( 

السيد الوزير كاينين في الجماعات القروية قدامت وبدات تطيح هاذي 
5 سنين وكتشكل خطورة على الناس وكذلك تسبب في قطع الضوء على 
السكان في الدواوير، وكنذكر هنا جماعة أوالد عي�ضى، سيد العابد، 
سبت سايس، سيدي امحمد أخديم، زاوية سايس، سيدي إسماعيل 

التابعة إلقليم الجديدة.

بها  تقوم  غادة  اللي  اإلجراءات  تعطيونا  يغيناكم  الوزير،  السيد 
البوطوات  هاذ  ملراقبة  بالنسبة  الوضعية  هاذ  تصحح  باش  الوزارة 

وبالنسبة للتجديد والسالم عليكم.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

أنا كنشكر السيد النائب املحترم، هذا من تأهيل الشبكة الكهربائية 
القروي هو تحسين  العالم  باإلضافة إلتمام كهربة  امللفات  أهم  من 
بأن  سابقا  النواب  للسادة  قلت  الكهربائية،  الشبكة  ديال  الجودة 
املواطن كان سابقا كيطلب باش يضوي اليوم وال كيطلب أكثر وبالتالي 
احنا غنواكبو هاذ العملية، اللي كاين اآلن اآلن اآلن كاين اآلن صفقة 
ديال مليون ديال الدرهم باش نعالجو واحد العدد ديال األعمدة، كاين 
برنامج ديال 6 ديال املليون ديال الدرهم باش الشبكة كلها نعاودوها في 
اإلقليم ديالك اللي هي بطبيعة الحال خاسرة في الجديدة، ثم في اإلقليم 
كاين 19 مليون ديال الدرهم فيما يتعلق بالصناعيين فكاين مخطط 
ولكن  الجديدة،  إلقليم  بالنسبة  بعد  فيما  التفاصيل  نعطيو  يمكن 
خليوني نقول ليكم واحد الرقم سنة 2015 و2016 املكتب الوطني 
كينفق ما يقارب من 10 ديال املليار ديال السنتيم، 100 مليون ديال 
الدرهم باش يعاود جميع األعمدة اللي هي إشكاالت مرتبطة بالتربة، 
الوطني  املكتب  راه  الكهربة،  توصل  يمكن  باش  باألقدمية  مرتبطة 

مصلحتو توصل الكهرباء ألن هاذوك زبناء.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لاملصطفىلاملخأتر:

شكرا على الجواب ديالكم، أ السيد الوزير اسم لي بغيت نسولك 
واش غنبقاو 5 سنين و6 سنين وهما طايحين لينا هاذ البوطوات حتى 
؟.. هللا يجازيك بخير راه احنا كتبنا للوزارة 

ّ
نديرو سؤال في البرملان وال

السابقة، اتصلنا بالهاتف، ما خلينا ما درنا �ضي حاجة ما كاينة، وهللا 
يجازيكم بخير إيال ما سرعو بهاذ.. وبالتي واحد الدقيقة.. السيد الوزير 
راه عندنا مشكل في الكهرباء نقص الكهرباء عاطيينا 3 ديال الدواور 
فيهم بوسط صغير الدوار اللي هو قريب للبوسط مضوي واآلخرين راهم 

كاع بال ضوء هللا يجازيكم بخير شوفو كيفاش غاتديرو لهاذ املشكل ...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

ا أائبلا وي لمحم لالحجير5:

شكرالا وي لا رئيس،

تاونات  في  غير  عندنا  املتساقطة  األعمدة  بأن  كنظن  كنت  أنا 
والشاون، ولكن بما أنها كاينة حتى في الجديدة بمعنى كان خلال ملا تم 
إدخال هاته األعمدة في وقت ما مع سرعة اإلنجاز كان خلل، ولكن هاذ 
األعمدة تشكل خطرا على حياة املواطنات واملواطنين والدواب وبالتالي 
كيما قال السيد النائب من الجديدة أنا أقول من تاونات ومن الشاون 
الخطورة تزداد، كاين عشرة آالف، خمسة آالف، سبعة آالف بوطو 
في األرض، وبالتالي هاذ الوضعية كاينة وباألرقام وكاين إحصاءات وأنا 
أتكلم عن معرفة باملوضوع باعتباري رئيس جماعة، اقول يجب القطع 
على  تحقيقها  تم  التي  لإلنجازات  ي�ضيء  ألنه  املوضوع  هذا  مع  نهائيا 

املستوى الوطني.

على مستوى الكم، نعم نجحنا ولكن على مستوى الكيف هناك 
أخطاء قاتلة على مستوى هذا البرنامج، يجب تداركها، لكي ال يتحول 
الكهرباء إلى مادة تقتل بدل مادة تعطي االقتصاد والحياة، وبالتالي فهاذ 
الباب السيد الوزير، خاص تدخل استعجالي باش يمكن نقطعو بشكل 
نهائي مع كل هذه األخطاء التي واكبت حجم تدخل ألنه كان كبير، بالدنا 
كانت عندها ياهلل %40 اآلن احنا ما فوق %90، ولكن أيضا عندنا 
محوالت ما كافياش لعدد الساكنة ولى الضو غماز غير كيغمز في البادية، 
ما عندناش الضو اللي يمكن تّدير عليه مشاريع إنتاجية، اللي يمكن فيه 
ورشات إنتاجية، بغينا نقويو الشبكة ديالنا، باش تكون في املستوى. 
أيضا الرؤساء دالجماعات واملنتخبين عياو ما يشكيو كيما قال السيد 
النائب من قبل، ولكن ال حياة ملن تنادي، لذلك بغينا املقاربة تبدل باش 
يمكن نتغلبو جميع على هاذ املشكل، ألنه ي�ضيء لصورة اإلنجازات التي 
تم تحقيقها في املا�ضي، و لذلك خصنا نتدخلو باش نوقفو هاذ ال�ضي، 

شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لمصطفىلبايتاس:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير بالفعل، ايال كنا نجحنا فهاذ املشروع الطموح اللي 
هو«PERG«، أنا كنظن اليوم بأنه كاين إشكال حقيقي، كاين إشكال 
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حقيقي كيرتبط بالتأهيل ديال هاذ يعني الحامالت ديال األسالك ديال 
األعمدة الكهربائية. ونعطي مثال، في مجموعة من املناطق ديال املغرب 
في إقليم سيدي ايفني، في املنطقة ديال مجاط، كانت وقفات احتجاجية 
على هاذ املوضوع هذا، أيضا في املنطقة ديال القنيطرة ألنه كاين، بكل 
بساطة السيد الوزير، كاين مشاريع تعمالت في التسعينات أصبحت 
متالشية وكاين مشاريع لألسف تعمالت مؤخرا ولكن كان مجموعة ديال 
الكوارث الطبيعية بحال الفيضان اللي كان في سيدي إيفني كلها أثرت 
سلبا على هاذ الشبكة. كنظن بأنه هاذ املشروع اللي هو طموح اللي 
ى اليوم مطلوب إفريقيا، عامليا كيتضرب فينا به املثل، ما عندناش 

ّ
ول

الحق في الفشل السيد الوزير، يجب أن تكون هناك مقاربة جديدة اللي 
نعالجو هاذ املعطى وما نتسناوش الصفقات، كنمشيو نشكيو كيتقال 
 راه الباطو اللي جاب الخشب من 

ّ
عمل، ال

ّ
راه الصفقة ما زال خصها ت

أوروبا لقاو بأنه la qualité ما�ضي هي هاذيك، كنظن بأنه بحال هاذ 
األمور ما تعالجش في اإلطار ديالها الكالسيكي ديال الصفقات العمومية 
وتكون واحد اإلستباقية، وما نتسناوش حتى نشوفو دوك األسالك فوق 

األرض تهدد يعني الحياة ديال الساكنة شكرا السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
لكم السيد الوزير. للرد على التعقيبات.

ا وي لعزيزلا رباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

شحال ديال الوقت، ال أنا متفق معكم، حتى زين ما خطاتو لولة، 
ال بد تكون، راه البد تكون بعض األخطاء ألن احنا بشر، كل ابن آدم 
البادية طافية، ال  يقول  اإلخوان  بعض  اللي سمع  راه  ولكن  اء. 

ّ
خط

واحد يكون اإلعتدال شوية، االعتدال في الحكم على األشياء، أنا هاذي 
قناعتي وقناعتنا ملا كنا حتى ملا ما كناش في الحكومة، نقولو األمور اللي 
مقادة واللي ما مقاداش، أنا كنتمنى السيد الرئيس اعطيني لي 7000 
عمود اللي طايح في اإلقليم، أنا جيب ليا 7000 أنا غنتظرك جيب ليا 
7000، ألن ديك الساعة، أستاذ، ال هللا ير�ضي عليك، أنا جيب لي 7000 
ألن داك املدير ديال L›ONE آنذاك ما غيبغيهاش السيد املدير العام 
خصو يم�ضي بحالو إيال كان عندو 7000 طايحة بمعنى راه ما مضوياش 
كاع العالم القروي، 7000 ما بينو وبين العمود كاين 200 مترو حسب 
شحال من كيلومتر، ال، جيب ليا 7000 أنا غنتظرها، أنا غنتظرها 
ونستقبلك، لكن استاذ عالش انت برملاني؟ راه باش تسول وزير، باش 
تسخسخ الوزير، باش تحتج عليه، باش تطرح األسئلة، هذا هو الدور 
ديال البرملاني ولكن راه أول مرة كنسمع لإلخوان، راه كما كنت في وزارة 
التجهيز، درنا لجنة تابعة للديوان كتستقبل الشكايات، ما محتاجينش 
أحيانا نطرحو حتى أسئلة في البرملان، تذكرتو ملا كنت سابقا كنت كنقول 
لإلخوان البرملانيين مستعد نسمعو لالستراتيجيات، املشاكل درنا لجنة 
كنستقبلو فيها مئات الشكايات ونتدخل فورا، حتى بالواتساب كنخدمو 

كنّدخلو،  العام،  املدير  عند  كيم�ضي  واتساب  كيجيني  به، صدقوني 
بمعنى نحلو اإلشكاالت النوعية، لكن اإلشكاالت يعني اللي هي تفصيلية.

فيما يتعلق من بين األعمال اللي اآلن كيقوم بها املكتب الوطني، ملا 
درنا هاذ البرنامج ديال العالم القروي، شنو كان الطلب سابقا؟ كان 
الطلب باش يضويو الناس فقط، يعني واحد شوية ديال املصابيح. 
اليوم العالم القروي تطور، الفالحة تطورت، األسواق ديالنا تطورت، 
والت خدمات من نوع خاص بمعنى آخر، اآلن كنداكرو على برنامج ثاني 
د العالم القروي لتأهيل الشبكة باش يمكننا نستاجبو لهاذ ال�ضي اللي 
تكلمتو عليه، بمعنى أنه اآلن حتى املحوالت وال les postes ما بقاوش 
كافيين. بالتالي البد.. ولذلك كما قلت فاإلقليم ديال الجديدة، كاين 
19 مليون ديال الدرهم إلعادة النظر في الشبكة بكاملها باش يمكن لها 

تستجب للطلبات املتزايدة.

فيما يتعلق بهاذ النقطة اللي تكلمتو عليها السيد النائب املحترم، من 
 ce que l’on« بين األمور اللي الحديث عليها، بدل ما تكون صفقات آنية
appelle des marchès cadres »، والحمد هلل املكتب في إطار العقد 
البرنامج، من بين املحاور ديال العقد البرنامج هو تأهيل املنظومة اإلدارية 
واملالية. والحمد هلل احنا راه كنجحو فيها، وهذا واحد التطور كبير جدا، 
بمعنى راه جينا من بعيد بالنسبة للمكتب الوطني واآلن كنستاجبو وإيال 
كانت كما قلت لكم رهن اإلشارة، راه الهاتف موجود، راه الحمد هلل 
العنوان اإللكتروني موجود، اللجنة ديال الشكايات موجودة، الحكومة 
أقرت باستقبال الشكايات ديال املواطن، ما بالك البرملانيين باش يمكن 
لنا ندخلو، إلى تعطلنا واحد الشوية سمحوا لنا راه يمكن يكون بعض 
األمور تقنية، ولكن ال يقبل أن يكون 7000 طايح وحتى واحد ما سايق 
ليها الخبار، فبالتالي أن هذاك الفرع ديال املكتب الوطني ما خدامش 

وال أظن ذلك.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد الوزير. نمر إلى السؤال املوالي عن االقتطاعات الغير 
الشرعية بفواتير الكهرباء للبرنامج الوطني للكهربة القروية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. 

تفضلو السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لإدريسلج ي:

شكرالا وي لا رئيس،

شكرالا وي لا وزير،

إذا كان التزود بالكهرباء حقا دستوريا، فلماذا يتم إلزام املوطنين 
باإلقتطاعات الغير الشرعية ومن فواتيرهم؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

إيال خذيتي  النائب املحترم، �ضي واحد  السيد  الرئيس،  السيد  ال 
ليه الفلوس بطريقة غير شرعية راه خص يم�ضي للمحكمة، راه بحال 
السرقة. فأنا بغيت توضح ليا غير شرعية. يمكن يكون خطأ تقني، يكون 
ي كتم�ضي عند املكتب الوطني كتوقع 

ّ
خطأ في االحتساب. ولكن راه مل

على واحد العقدة وال ملي كتم�ضي عند واحد الوكالة كتوقع على واحد 
اإلتفاق بينك وبينها، يا إما كتأدي فورا باش يمكن لك تدير الربط وإما 
كتأدي على سنوات. كاين اللي دارو 3 سنين، كاين اللي دارو 5 سنين، 
املكتب الوطني دار سبع سنوات باش تجي قليلة، 40 درهم في الشهر كتزاد 
في الفاتورة. إذا وقع خطأ تقني يمكن لنا نعالجوه ولكن بغيت تعطيني 
هاذ االقتطاعات الغير شرعية كما قلت لإلخوان سابقا باش يمكن لنا 
إن شاء هللا نعالجوها مع املكتب الوطني. وسبقت قلت ليكم املكتب 
الوطني رهن اإلشارة، نجيو ندخلو في التفاصيل في اللجنة حول العقد 
البرنامج، حول البرنامج فحد ذاتو، حول التفاصيل ديال التأهيل، حول 
اإلستراتيجية املقبلة ألن كاين استثمار ضخم في مجال الكهربة اللي جاي 
في املستقبل. قلت سابقا غنتقلو 3 د املرات من 8200 ميغاواط غنتقلو 
في 15 سنة، إلى 24.000 ميغاواط. بمعنى ثورة طاقية وكهربائية واحنا 

مستعدين ندخلو في التفاصيل إن شاء هللا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا. تعقيب للسيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لا كبيرلقاد5:

شكرالا وي لا رئيس،

األمر  كيتعلق  الوزير،  السيد  اإلقتطاعات  لهذا  الوزير،  السيد 
باالقتطاعات اللي كتشهدها بعض األحياء، اللي استفدت من البرنامج 
املغرب  وحي  الزالقة  بحي  هنا  مثال  نعطي  القروية،  للكهربة  الوطني 
العربي بالجماعة ديال بوعرفة. هاذو ناس كانو كيأديو هذيك 40 درهم 
ملدة 7 ديال السنوات. ولكن بقاو كيأديوها فيما بعد ربما خطأ كيفما 
قلتو بالنسبة للمكتب، ولكن املسؤول.. أنا أتذكر أنه في الجماعة كيقول 
لنا عالش كيأديوها ألن عدد املشتركين قليل، وبالتالي خصها تستمر، 

ما�ضي هو الجواب اللي كتعطيونا السيد الوزير؛

ثانيا ملا كيبغي هذاك املواطن يزيد واحد العداد ثاني كيأدي نفس 
الواجبات اللي أداها، بينما هو الهدف واضح هو أننا نقصو من التكلفة 
ديال أسميتو يعني كيبقى يأدي بحال راه ألول مرة مشترك، بينما هو 
راه أدى الحصة الكبيرة في العداد األول وبالتالي يجب التعامل مع هاذ 

املواطن.

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ سبعة الثواني 
السيد الوزير.

ا وي لعزيزلرباحلقزيرلا طاقللقاملذادنلقا تأميللاملوت امل:

بعجالة عداد الثاني بمعنى اشتراك جديد، وبالتالي غينطبق عليه 
نفس العداد األول، تبارك هللا هذا إيال دار العداد األول والثاني بمعنى 
هذا ما بقاش فقير غير نتفاهمو... ال ولذلك إيال عطاه لولدو إذن هذا 

اشتراك جديد.

ا وي لرئيسلالجلولل:

على  نشكركم  الوقت  الوزير  السيد  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
حسن املساهمة في هذه الجلسة. نمر إلى القطاع املوالي املكلف بالتنمية 
املستدامة، سؤال حول منع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق األكياس 
العدالة  النواب املحترمين عن فريق  البالستيكية للسيدات والسادة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلق يبل:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي 5لكاتبللا  ق للاملحترمل،

بمنع تصنيع  املتعلق   77.15 القانون  املغربي على  البرملان  صادق 
حيز  دخل  الذي  البالستيكية  األكياس  وتسويق  وتصدير  واستيراد 
كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا   .2016 يوليوز  فاتح  من  ابتداء  التنفيذ 
الدولة، عن مآل التطبيق وما هي البدائل املعتمدة من لدن الوزارة 
لتفادي االنعكاسات السلبية على املردودية وعلى السوق املغربي بصفة 

عامة؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

ا وي 5لنزهللا وافيلكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

حقيقة هذا ورش كبير ال يتعلق بسؤال شفوي ولكن خصنا واحد 
القسط من التداول النيابي في اللجنة، ولكن عناصر اإلجابة تتلخص 
أوال في املقاربة، اليوم مقاربة االختيار املغربي في فرض منع األكياس 
البالستيكية خاصة الغير قابلة للتحلل ألنها عندها أثر بيئي مقلق وكبير 
فيما يتعلق بأنها تتلحق ضرر باألوساط البيئية وتؤثر على جودة املوارد 
النائب  ليها السيد  اللي شار  اليوم كاينة االتفاقية  بالتالي  الطبيعية، 
املحترم على أساس أن يكون اإلسهام من كافة األطراف، كيهم 7 ديال 
النقط: أوال التنظيم والتقنين والترويج ديال املنتجات البديلة والترويج 
لتقنيات فالحية جديدة ثم املواكبة والدعم ديال الشغيلة في النظام 

املهيكل والغير املهيكل واملراقبة والتحسيس.
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احنا أشنو ّدار فهاذ اإلطار؟ كيفما كتعرفو أن وزارة الصناعة هي 
مواكبة لهاذ الورش بشكل كبير جدا وتتخذ مجموعة من اإلجراءات، 
ما يتعلق بكتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة كنخدمو على ثالثة 
ديال املستويات: املستوى األول هو أننا نعززو املقاربة أوال ديال تدبير 
النفايات بشكل معقلن ومحكم وتم لحد اآلن أننا تصرفات 54 مليون 

درهم في إطار هاذ اتفاقية اللي شرتو لها...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب.

ا أائبلا وي لحونلالحارس:

شكرالا وي لا رئيس،

بالفعل  املقاربة،  الدولة، احنا ما مختلفينش على  كاتبة  السيدة 
باملصادقة على القانون رقم 77.15 املغرب انخرط كغيره من بعض 
األكياس  وإستعمال  وتسويق  واستيراد وتصدير  إنتاج  منع  في  الدول 
املصنعة من مادة البالستيك. هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد التزام 
املغرب في الحفاظ على البيئة على بعد أيام من احتضان املؤتمر »كوب 
22« بمدينة مراكش، اليوم بعد مرور سنة على دخول هذا القانون 
حيز التطبيق ال زالت حصيلة التدابير التي اتخذت إلنجاحه متواضعة 
على مستوى مواكبة األوراش التي تتعلق بالتقنين وإنعاش املنتجات 
للبالستيك  جديدة  مجاالت  تشجيع  مواكبة  مستوى  على  البديلة؛ 
املوجهة للفالحة؛ على مستوى مواكبة الفاعلين املتضررين من تطبيق 
هذا القانون؛ وعلى مستوى إدماج القطاع غير املهيكل. هذا التأخر 
د مخاوف كثيرة ألكثر من 50 ألف عامل وعاملة بقطاع 

ّ
في املواكبة ول

البالستيك، باإلضافة إلى تراجع حملة...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نمر 
إلى السؤال املوالي عن اإلختالالت املرتبطة بمطارح النفايات للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورا.

ا أائبلا وي لمحم لمرزقق:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات القانونية والتدابير العملية 
التي تعتزمون اتخاذها ملعالجة اإلختالالت املرتبطة بمطارح النفايات 

الصلبة وتأثيراتها البيئية؟ وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ا وي 5لنزهللا وافي،لكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

أنا اليوم بغيت نبلغ أننا اليوم كنشتغلو على مخطط خما�ضي لتعزيز 
الرصيد الكبير في بالدنا فيما يتعلق بتدبير النفايات املنزلية اللي وصلنا 
في إلى مستوى أننا نحققو ما يزيد على %75 من جمع النفايات، وانتما 
كتعرفو فعال كاينة إشكاالت. اليوم هاذ املخطط الخما�ضي 2021/2017 
ألول مرة كيّدار في املغرب، على أساس أننا نمشيو للحوكمة، نمشيو 
كذلك ملواكبة الجماعات الترابية ألول مرة غادي يكون عندنا ميزانية 
خاصة لتمويل الدعم التقني الالزم ملصاحبة الجماعات الترابية على 
تنزيل هاذ البرنامج، ألن اللي كيوقع كيف ما كتعرفو كيتعطى الدعم، 
كيكون إما العقار ما كاينش، إما الجماعة ما عندهاش القدرة باش 
يكونو   les termes de reference ّدير  وكذلك  الخبرة  خاصة  كتعبأ 
واضحين ويكونو كيناسبو، وباإلضافة أننا مشينا في توجه أننا نمشيو 
مع الجماعات على أساس نمشيو في مطارح بين-جماعاتية، هذا كيحل 
مشكل العقار، وكذلك كيحل املشكل البيئي اللي هو.. ثم شرطنا كذلك 
الدعم أن ال بد أن اإلتفاقيات اللي غتوقع وغيكون فيها الدعم ديال 
الوزارة ال بد أن يكون فيه الفرز والتثمين، ألن بالدنا اليوم يجب أننا 
نمشيو من مقاربة ديال الجمع فقط اللي نجحنا فيه إلى الفرز والتثمين 

والتدوير اللي غنذاكرو عليه في مناسبة قريبة إن شاء هللا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا 
مشكورين.

ا أائبلا وي لعب لا لطيفلبرقحو:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة أوال، نثمن ما تذهب إليه الحكومة فهاذ املجال هذا 
هو مهم جدا ألن غادي يحل مجموعة من اإلشكاالت، خاصة أن املطارح 
النفايات كيعانيو منها مختلف أقاليم اململكة: كاين في آسفي،  ديال 
كاين في طنجة، كاين في عدد من املدن األخرى سواء من حيث التلوث 
الناتجة عن احتراق األزبال أو من حيث السائل ديال االكسيديا اللي هو 
خطير كيهدد النبات، كيهدد املياه الجوفية مياه البحر إلى آخره... لكن 
التكنولوجيا اآلن اللي خصها تستعمل هي تكنولوجيا باهظة التكاليف 
والجماعات الترابية ما عندهاش القدرة واخا عندها االختصاص ولكن 
ما عندهاش القدرة املادية باش تستعمل هاذ التكنولوجيا من أجل 
لتثمين  الوزيرة،  النفايات، اآلن خاصنا نمرو مباشرة السيدة  تثمين 
الترابية،  الجماعات  دعم  مهم خاص  ممتاز  املخطط  هاذ  النفايات، 
نعملو مطارح  اإلمكانيات،  الجهات ألن عندهم مجموعة من  إدخال 
املتجددة.  والطاقات  الكهرباء  منها  نتجو  النفايات  تثمين  فيها  جهوية 
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وفهاذ املجال هذا أيضا ندعو الحكومة إلى مراجعة وتحيين اإلستراتيجية 
الطاقية ألن حتى إيال نتجنا الكهرباء من هاذ املواد هاذي ملن غنبيعوه؟ 
واش كاين دعم ديال الدولة؟ فبالتالي هاذ املعظيات هاذي مهمة جدا، 
نحن ندعو الحكومة إلى اإلنكباب على هاذ املسائل هاذي ملعالجة هاذ 

اإلختالالت التي تعرفها مطارح النفايات، شكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى السؤال املوالي ما بقاش تفضلي 
خمسة دالثواني خوذيها وقفي وعاود بركي.. سؤال عن الشواطئ الفاقدة 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املياه  جودة  ملعايير 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لعب لا غنيلمخ اد:

شكرالا وي لا رئيس،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة حول اإلجراءات اإلستعجالية ملعالجة 
املواطنين  لحماية  العملية  اإلجراءات  وكذا  الشواطئ  تلوث  معضلة 

واملصطافين. ونحن في ظل صيف حار، ما هي اإلجراءات املتخذة؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ا وي 5لنزهللا وافيلكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

في  بيه  توصلنا  اللي  النص  غير  بغيت  أنا  املحترم،  النائب  السيد 
الحقيقة أوال ال يترجم حقيقة التطور اللي وقع في جودة املياه الشاطئية، 
اليوم ثالثة شواطئ فقط من أصل 161 شاطئ هي في مستوى إن لم نقل 
جيد فهو جيد حسب النتائج اللي أعلنا عليها في تاريخ 21 يونيو 2017 
بمناسبة اليوم يعني الدوري اللي كنقدمو فيه واحد التقرير حول جودة 
مياه الشواطئ وضرورة املحافظة على البيئة ثم هناك برامج أخرى مهمة 

تتعلق بجودة املياه الشاطئية وكذلك بجودة الساحل بشكل عام.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لعب لا غنيلمخ اد:

شكرالا وي لا رئيس،

هو في جوابكم السيدة كاتبة الدولة، هناك ثالثة شواطئ هي التي 
اللي خصنا نبحثو على  الوقت  في  اللواء األزرق، احنا  تحظى بشرف 
إضافة شواطئ أخرى حتى تنال هذا الشرف، اآلن أصبحت هاذ ثالثة 
شواطئ مهددة بالتلوث كمثال شاطئ الوالدية هاذ املنطقة التي ذات 

اللي  املخاطر  من  مجموعة  بها  تحدق  راه  اآلن  ووطني  عالمي  صيت 
بطبيعة الحال غادية تقدر تلوث هذاك الشاطئ خصوصا وأن كنعرفو 
الوافدين من داخل الوطن أو خارجه لهذه املنطقة، البد من إجراءات 
عملية وخصوصا وأن في إطار التنسيق بين أعضاء الحكومة ال بد من 
إتمام املشروع الخاص للتطهير السائل وكذا الشبكة الطرقية كمنطقة 
سياحية منطقة الوالدية وإيجاد حل للصيادين اللي كيصيدو بواحد 
الطريقة عشوائية، البد من خلق قرية حتى يمارسون املهنة ديالهم في 
إطار منظم أو واحد املرساة خصوصا وأنهم أثناء شهر 10 و11 كيهاجرو 
ملدينة آسفي أو مدينة الجديدة وخصوصا وأن املنطقة تتوفر على ثروة 
سمكية هائلة يجب التفكير في خلق ميناء تما اللي غادي يرجع بالنفع 
على هاديك املنطقة خصوصا أنها منطقة تعاني من فقر مدقع داخل...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ا وي 5لنزهللا وافيلكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

أكون مضطرة السيد النائب باش نصحح املعلومة حسب نتائج 

الشواطئ.  جودة  يخص  فيما  التلوث  ملحاربة  لجودة  الوطني  املختبر 

خاصة  مؤسساتية  جهود  بفضل  اللي  هلل  الحمد  الشواطئ  وخاصة 

الجهود الكبيرة واملتميزة ديال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 

اللي وصلنا اليوم إلى 10 شواطئ عندها كانت سنة اللي عندها اللواء 

األزرق وبالتالي ما�ضي 3، 3 اللي عنيت هما اللي اليوم عندهم إشكال 

وهما 3 اللي هي »جبيلة« ديال طنجة، »ميامي« بالعرايش، ديال واد 

مرزك ديال النواصر. اليوم كنشتغلو على أساس هاذ 3 إن شاء هللا 

ألن كاين عندنا آليات واضحة من أجل هاذ الخريطة اللي كتعطانا كاين 

فيها إشكال كنتجاوزها بالتالي كنتجاوزوها عبر ثالثة.. تكون نقاش في 

اللجنة...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، شكرا. السؤال املوالي واألخير في هذا 

النواب  البيئي للسيدات والسادة  التدهور  القطاع هو عن تداعيات 

املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم لاملالحي:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

تعاني العديد من املناطق املغربية من إشكالية تهديد الفرشة املائية 

بالتلوث، ماذا أنتم فاعلون؟
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ا وي 5لنزهللا وافيلكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

هو كما قلت سابقا السيد النائب املحترم، هو أن بالدنا الحمد هلل 
بأننا سنتجه إن شاء هللا  اليوم  النفايات متميز، نعززه  رصيد تدبير 
الخريطة  فعال  القروي ألن  بالوسط  التطهير  فيما يخص  إلى  خاصة 
البيئية اليوم املقلقة ديال التدهور البيئي لدراسة أعدها البنك الدولي 
بشراكة مع كتابة الدولة للتنمية املستدامة تعطينا املعطى الثالي أن 
3,52 من الناتج الوطني الخام اليوم تكلف املغرب يعني 32 مليار كتكلف 
املغرب سنويا كقيمة ديال التدهور البيئي، وبالتالي اليوم احنا كنشتغلو 
على فين كاين اإلشكال حقيقة؟ كاين في املجال ديال التطهير في الوسط 
القروي، درنا خارطة طريق على أساس أننا غنتجهو ألحزمة املدن الكبرى 
وبالتالي تمت برمجة 90 مشروع لفائدة الجماعات القروية اللي احنا 
اآلن في طور إنجازها عن طريق اتفاقية الشراكة مع الجماعات املعنية.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لاملالحي:

شكرالا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

فعال املغرب شريك استراتيجي في املنتظم الدولي فيما يخص البيئة، 

وبالدنا يعني باالحتضان ديالها لواحد املجموعة د املنتديات الدولية 

كنبرهنو على أننا احنا قادرين على أننا باش نسايرو العمل ديال هاذ 

اإلطار بما يخص البيئة والتلوث ديالها، ولكن السيدة الوزيرة املحترمة، 

يعني كاين واحد مجموعة االشكاليات، اللي هي باقا يعني كنخوضو فيها 

على مستوى غادي نعطيك واحد مجموعة من األمثلة حية، هناك 

السهل ديال املنطقة ديال واد الو اللي هو يعني يمكن يكون على أنه 

املا ينتقل من الشمال ديال املغرب للجهة ديالو، اليوم راه كاين واحد 

 les fosses ديال  التلوث  ديال  بؤر  ديال  اإلشكاليات  ديال  مجموعة 

املائية معرضة  الفرشة  أنه ديك  اللي كيجعل على  septiques، هذا 

للخطر واملاء يعني، ﴿وجعلنا من املاء كل �ضيء حي﴾ صدق هللا العظيم، 

ألن إذا ما كنا�ضي كنعملو واحد الحاالت استباقية باش يمكن نحافظو 

على هاذ الطبيعة ديالنا...

ا وي لرئيسلالجلول:

تعقيب  املحترم، هل من  النائب  السيد  لكم شكرا  شكرا، شكرا 

إضافي؟ ثانيتين.

ا وي 5لنزهللا وافيلكاتبللا  ق لل  ىلقزيرلا طاقللقاملذادنل
قا تأميللاملوت امللاملكلفللبا تأميللاملوت امل:

بغيت غير نقول للسيد النائب أننا اليوم كنشتغلو على مخرجات 
النقط  اللي فيها  لنا واحد الخريطة  اللي هو كيبين  املخطط املديري 

السوداء وكنعالجوها عبر لجينات بين...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم وشكرا على حسن املساهمة في هذه الجلسة. نمر إلى 
القطاع املوالي وهو قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، بسؤال 
عن السياسة الحكومية في مجال العالقة مع البرملان للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم لبأذطيل:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن السياسة الحكومية في مجال العالقة 
مع البرملان؟

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

السياسة تقوم على التعامل واالحترام...

ا وي لرئيسلالجلول:

غير قرب شوية امليكرو.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

االحترام  على  تقوم  سياسة  هي  قلت  األخضر..  الضوء  كان  ال، 
والتعاون بما يؤدي إلى التقدم في البرنامج التشريعي والسالم عليكم.

ا وي لرئيسلالجلول:

النائب  السيد  تفضلوا  تفضلوا،  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم. يحتفظ بوقته للتعقيب.

ا أائبلا وي لمحم لبأذطيل:

شكرالا وي لا رئيس،

السيد الوزير، مما ال شك فيه أن العالقة بين السلطة التنفيذية 
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الداخلي  والنظام  الدستور  بمقت�ضى  محددة  التشريعية  والسلطة 
ملجلس النواب، لكن يتضح أن الحكومة ال تحترم املبدأ الدستوري 
القا�ضي بفصل السلط وتوازنها. كيف ذلك السيد الوزير؟ اليوم فهاذ 
الجلسة الرقابية غياب عدد كثير من الوزراء في إطار القطب املعني بهذه 
الجلسة، أال يمكن اعتبار ذلك السيد الوزير تهربا من املراقبة؟ هذا 

السيد الوزير أوال؛

األسئلة  عن  لإلجابة  معقولة  آلجال  الحكومة  احترام  عدم  -ثانيا 
الكتابية، ولقد سبق السيد رئيس الفريق االستقاللي طرح هذا املوضوع 
وأنا أشاطره في هذه القضية هادي، فأقل من %10 ديال األجوبة ديال 

الحكومة في األسئلة الكتابية؛

-هيمنة الحكومة على املجال التشريعي، السيد الوزير احنا غنساليو 
الدورة اليوم نختتموها، مقترحات القوانين ولو مقترح واحد ما تمش 
املصادقة عليه في البرملان، أكثر من ذلك السيد الوزير، ثالث مقترحات 
حضراتش  وما  الدائمة  النيابية  اللجن  في  تعرضات  يعني،  قوانين، 
الوزير يعني  الحكومة، الحكومة كاعما حضرات كانت غائبة. السيد 
الفرق، بعض الفرق البرملانية تقدم بعض التعديالت اللي هي معقولة 

ومنطقية ولكن لألسف الحكومة تبخس هاذ العمل؛

-مساهمة الحكومة في توجيه أجندة ديال مجلس النواب، بحيث 
تنتظر حتى آلخر دورة وتجيب لنا واحد العدد ديال املشاريع قوانين 
تجيب لك واحد ثالثين، بقى لك شهر وكيكون واحد السرعة وعا دّوز 
دّوزن وهنا السيد الوزير كنفتقدو لجودة التشريع، جودة التشريع ما 

ي تيكون واحد، يعني، حتى الضغط على النواب...
ّ
كتكونش مل

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

أوال أعتقد سؤال مهم ويقت�ضي وقت أطول، ولكن كاينة أمور اللي 
املا�ضي ثالثة طلبات  الشهر  بداية  في  نكونو فيها دقيقين. أوال  خصنا 
إحاطة تقدم بهم الفريق ديالكم وتعبأنا على مستوى الحكومة باش 
نجاوبو عليهم، عندنا 24 ساعة، جينا لهنا سحبتوهم عطلتو مؤسسة 
برملانية اللي باش تقوم بالدور ديالها الرقابي والحكومة كانت مستعدة 
ثالثة ديال وقف أجور عمال ومستخدمي شركة السامير كيهم املغاربة 
كان  تارودانت  بإقليم  للكهرباء  املتكررة  االنقطاعات  وسحبتوه، عن 
السؤال ديال  السؤال من فريق آخر جاوبنا عليه، ولكن  تطرح هاذ 
فئة املمرضين واملمرضات اللي كتعاني من مشكل وطرحتوه وسحبتو 

السؤال والحكومة جات ألن باش تجاوب.

الحصيلة ما هي؟ 46 قانون صدر فهاذ الوالية التشريعية، 46 قانون 
زائد 14 قانون اللي تصادق عليه في مجلس النواب، الحصيلة ديالنا 

426 سؤال كتابي اللي تجاوب عليها، 234 سؤال شفوي اللي تجاوب 
عليها، 13 توصية من أجل 16 توصية ديال في لجنة مراقبة املالية العامة 
اللي تقبلت، العمل بنظام التعهدات انطلق، 7 مقترحات قوانين شرع في 
دراستها ومقترح اعتمد، الدستور كينص في الفصل 82 على تخصيص 
تطلب  الحكومة والت  أن  كاين؟ هو  فين  اإلشكال  الشهر،  في  جلسة 
املساواة في الحقوق كيفما نص على ذلك قرار املجلس الدستوري، 
كتجي هنا كتقال نقطة نظام وكتمنعونا من حق ديال الرد بدعوى كاين 
النظام الداخلي رغم أن املجلس الدستوري صريح في املساواة ولينا 

تنطالبوها املساواة هنا باش نستطعو نردو على اإلنتقادات.

ا وي لرئيسلالجلول:

للسيدات  الجمعيات  دعم  عند  املوالي  السؤال  إلى  نمر  وشكرا، 
تفضلوا  الدستوري،  التجمع  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

ا أائبللا وي 5لنذيمللزي ان:

ا وي لا رئيس،

ا وي تانلقا واد5لا وزراء،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

دعم  يخص  فيما  املتخذة  الحكومية  واإلجراءات  التدابير  عن 

الجمعيات نسائلكم السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

أوال الحكومة اعتمدت سياسة تقوم على الشفافية، تكافؤ الفرص 

في الولوج ولهذا ألول مرة من 2003 فاش صدر املنشور ديال الشراكة 
مع الجمعيات ما صدرش تقرير سنوي. هاذ السنة تقدم تقرير سنوي 

حكومية  قطاعات  بين  ما  درهم  مليار   6,4 الشراكة،  حول  للعموم 

املسيرة  الدولة  ومرافق  خصوصية  وحسابات  عمومية  ومؤسسات 

بطريقة مستقلة. نعم التوجه ديالنا وهو امل�ضي أكثر في الشفافية ولهذا 

تحدثات بوابة وطنية اللي كتوضع فيها العروض ديال الشراكة، واآلن 

الجمعيات قطاعات حكومية متقدمة فهاذ املجال إيال خذينا نموذج 

ديال وزارة األسرة والتضامن خذينا نموذج ديال الناس ديال محو األمية 

قطاعات والو كيعلنو على البرامج في إطار طلبات عروض، واحنا ما زال 

غادي نواصلو اإلصالح فهاذ املجال وشكرا.
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ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، التعقيب السيد النائب املحترم السيدة النائبة املحترمة 
تفضلوا مشكورين.

ا أائبللا وي 5لنذيمللزي ان:

شكرالا وي لا رئيس،

العمومي،  الدعم  على  الطلب  ارتفع  الجمعيات  عدد  ارتفاع  مع 
مما يفرض الفطنة وعقلنة هاذ امليدان هذا. نعلم السيد الوزير، أن 
هناك مجموعة من الجمعيات وعننا أتحدث اليوم الجمعيات الجادة 
واللي كتشتغل بأهداف واضحة واللي لها رؤية وإستراتيجية واضحة، 
ينبغي لهذه الجمعيات أن يتم دعمها دعما منطقيا يكون مربوطا طبعا 
باملحاسبة. وهنا ال تفوتني الفرصة أن أذكر بأن هاذ الجمعيات الجادة 
برامج  عندها  كانت  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  انطالق  منذ 
شاركت الدولة، وكانت عندها برامج مهمة ومشاريع كثيرة في إطار برنامج 
دور  منها  مشاريع  عدة  فيه  كيتمثل  اللي  املندمج  االجتماعي  التأهيل 
األحياء واملكتبات ديال األحياء ومالعب القرب وغيرها من املرافق، اللي 
لألسف الشديد كنوجدو هاذ الجمعيات اللي هازة واحد العبء ثقيل 
على الدولة كتصبح عاجزة أو شبه عاجزة باش تسير هاذ املشاريع املهمة 

في غياب الدعم، وكذلك في غياب أو عدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي، 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الدستوري.

ا أائبلا وي لعب لا ودقدلخربوش:

السيد الوزير، الدعم العمومي لجمعيات املجتمع املدني سواء من 
القطاعات الوزارية أو الجماعة الترابية ال ينبغي أن يخضع للوالءات 
لجمعيات  العمومي  الدعم  تقديم  شروط  ينظم  إطار  قانون  والحل 
املجتمع املدني بحيث يكون مبني على الكفاءة واالستحقاق واملردودية، 

شكرا السيد الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير 
تفضلوا مشكورين.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

أوال املتفق أن هاذ األمر يحتاج إلى تعزيز اإلطار القانوني ملنح الدعم 
العمومي، خاصة القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات الترابية وضع 
مقتضيات، قانون الجمعيات فيه مقتضيات خاصة الدعم األجنبي. 

إصالح  هو  هو؟  ما  اليوم  التوجه  كافية،  غير  املقتضيات  هاذ  ولكن 
املنظومة ديال الجمعيات، اتجاه كيضمن الشفافية هذا الدعم، ولكن 
أيضا كيربط الدعم بالنتائج باألثر، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
حوالي 13 ألف جمعية 7 داملليار ديال الدرهم في 10 سنوات، 700 
مليون درهم من الجماعات الترابية تضاف لهذاك الدعم، 15 ألف 
جمعية عاد القطاعات الحكومية. هذا كيقت�ضي واحد املقاربة جديدة 
اللي األن نحن في االشتغال حولها من بعد تقديم التقرير السنوي األول 

هاذ الشهر املا�ضي، واللي النتائج ديالها غادي تكون مثمرة بإذن هللا.

ا وي لرئيسلالجلول:

القطاع  في هذا  السؤال األخير  إلى  نمر  الوزير شكرا لكم،  السيد 
حول تزايد نسبة االكتظاظ في املؤسسات السجنية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

ا أائبلا وي لمحم لا بكاقي:

ا وي لا رئيس،

ا واد5لا وزراء،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

أقدم سؤالي بشكل مقتضب ومركز، ماذا أعدت الحكومة ملواجهة 
تزايد ظاهرة االكتظاظ باملؤسسات السجنية؟ وشكرا السيد الرئيس.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ا وي لمصطفىلالخلفيلا وزيرلاملأت بل  ىلرئيسلالحكوملل
املكلفلبا ذالقاتلمعلا برملانلقاملجتمعلامل ني:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

حقيقة سؤال مهم ألن إشكالية االكتظاظ موجودة، عوامل إما 
موضوعية أو غير موضوعية هذا �ضيء قائم. لكن املجهود د املعالجة 

فيه 3 د املحاور:

املحور األول: كيهم السياسة الجنائية عن طريق اعتماد سياسة 
العقوبات البديلة؛

وهذا  االحتياطي  االعتقال  سياسة  ديال  املراجعة  الثاني:  املحور 
مسار اللي مشات فيه وزارة العدل والحريات في السابق، واآلن وزارة 
العدل كتواصل املسار واللي كان من هاذ األثر ديالو التقليص ديال 

نسبة االكتظاظ؛

نسبة  أن  بحيث  جديدة  سجون  بناء  ديال  السياسة  ثالثا:  ثم 
االكتظاظ تقلصات من %45 ل%38 تبنات في.. وتم افتتاح 11 مؤسسة 
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سجنية جديدة، وهنالك 2 في األشهر القريبة وفي 2018 مشروع ديال 
بناء خمس جديدة.

هاذ املحاور الثالث هي جزء من سياسة وطنية عمومية تهم األنسنة 
ديال واقع السجون، ولهذا جا اإلجراء الهام ديال اإللغاء ديال النظام 
ديال القفة بحيث الحكومة غادي تكلف بالتغذية راه مليار و800 مليون 
واالجتماعية،  اإلنسانية  الناحية  من  هام  اإلجراء  واحد  وهذا  درهم 

وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

من  املحترم  النائب  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
الفريق االستقاللي.

ا أائبلا وي لمحم لإدلمو�سى:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،ل

فعال السيد الوزير وضعتو يديكم ومالمسة الواقع ديال املؤسسات 

السجنية، هناك إشكاالت يعني كثيرة ويتعين التعجيل بمعالجتها وكما 

ولكن  مجهود،  وهناك  مؤسسات  هناك  البنايات  مستوى  على  قلتو 

يتعين يعني توفير الشروط املتطلبة بالنسبة للسجناء ألن هناك وضعية 

ال تشرف، هذا من جهة؛

من جهة أخرى على مستوى الجانب اللوجستيكي كذلك، هناك 

بعض املؤسسات السجنية تنقصها املسألة ديال النقل، نقل السجناء 

إلى املحاكم واحد كان ظاهرة، ظاهرة ديال اإلكتظاظ أقول على سبيل 

الواقع، كذلك على  املثال مدينة مراكش إذن البد من معالجة هاذ 

الجانب يعني التشريع البد من العمل على إخراج يعني قانون مشروع 

القانون الجنائي وكذلك على املستوى...

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، كنشكرو السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه 

الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا شكرا 

على حسن تعاونكم.

نمر اآلن لتناول كلمة وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 

للمتحدث األول السيد النائب نور الدين مضيان عن الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، حول اختفاء عدد من األدوية الحيوية الخاصة 

باألطفال من الصيدليات وما يشكله من مخاطر على حياة األطفال 

تفضلوا  مشكل،  ما�ضي  نؤجله  موجود  غير  مضيان  السيد  املر�ضى، 

السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لإسماعيللا بواسي:

يتشرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أن يحيطكم علما 
بموضوع جد مهم، حيث تعرف العديد من املستشفيات والعيادات 
نفاذ مخزون بعض األدوية الضرورية والحيوية إلنقاذ حياة املر�ضى، 
مثل  وحيوية  ضرورية  تعتبر  األدوية  هذه  منهم.  األطفال  وخصوصا 
»الدوبامين« الذي يستعمل ويعالج ضغط الدم عند الرضع واألطفال، 
وعدم توفره يهدد حياتهم للخطر ويعرضهم لإلصابات بإعاقات قد تكون 
ملدى الحياة، وكذا بعض مضادات التشنج وبعض املضادات الحيوية، 

ونخ�ضى أن تتفاقم هذه األزمة لتطال أدوية أخرى.

فالسياسة الحكومية املتبعة من أجل تخفيض أثمنة األدوية قرار 
نثمن نتائجه وكان له أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن 
يبقى الشق املتعلق بصحة املواطنين معلقا، ما يزيد تأزم الوضع هو أن 
مجموعة من املختبرات تعتبر بعض األدوية التي تم تحفيظها لم يعد 
لها مردود مادي يكفي من أجل التشجيع على إنتاجها وتسويقها، مما 
يهدد حياة املواطنين وصحتهم، حيث أن هناك عدد من األدوية النافذة 
مخزونها من املستشفيات والعيادات وحتى الصيدليات. شكرا السيد 

الوزير.

ا وي لرئيسلالجلول:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ا وي لالحوينلا ورديلقزيرلا صحل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

أوال ال بد ما نصحح بعض األمور، انقطاع بعض األدوية بشكل عام 
هو أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي غير باش ما نمشيوش هاذ 
القضية هاذي يحساب الناس راه غير في بالدنا اللي واقع هاذ ال�ضي 
بما في ذلك الدول املتقدمة، نعطيك بعض األمثلة فرنسا ناخذو غير 
فرنسا اللي حدانا مثال في 2016 نفاذ أكثر من 400 دواء حيوي وأسا�ضي 
خلينا األدوية األخرى، أكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات 
بانقطاع بعض األدوية خالل هاذ السنة، أهم األسباب ما�ضي هذاك 
اللي ذكرتيها أهم األسباب هو أوال املواد األولية، �ضي مرات ما تتوصلش 
وزيد االنقطاع؛ السبب الثاني هو الجودة تيكون laboratoire تيصنع 
الدواء، إيال كان �ضي مشكل في الجودة راه تيحبسو وتيعلمنا يعني أسبوع 

وال أيام قليلة؛

وأخيرا، هو املشكل اللي عندنا أكثر في املغرب، هي بعض األدوية 
وهذا  املغرب  في  جنيس  عندهاش  ما  بوحدها  تتصنع  يعني  تتكون 
تيتسمى médicament situation de monopole تيكون بوحدو ايما 
خوذا وال بقاه وهذا تيديرو ما بغاو. هاذ األدوية اللي شرتي لها هي أوال 
في الصحافة غير صحيح، هي هاذ ال�ضي كاين واليني هذه أدوية ديال 
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املستشفيات ce sont des médicaments hospitaliers ألنها كلها حقن 
ما يبقاوش يقولو للناس راه ما كايناش ما كايناش بحال اللي السيد م�ضى 
للفرمسيان وما لقاش، ال هذه في املستشفيات وعندهم البديل واحنا 
خذينا قرارات فيما يخص مثال الحقن اللي شار ليها phénobarbital مثال 
وdopamine فهادي في احتكار آش درنا؟ مشينا زربناه ألن عندنا مرصد 
وطني اللي علمنا قبل ما يكتبو هما، خذينا اإلجراءات وجبنا الناس من 
الخارج وسجلو هاذ األدوية باش يدخلو األدوية الجنيسة ديالها تنكثرو 

منها باش إيال بقا واحد غيبقاو 2 غيبقاو 3.

اللي بغيت نقولك أخيرا، هاذ السياسة الدوائية اللي تنسمع فهاذ 
االيامات اللي الحملة الشرسة ما�ضي ديالكم واليني تنعرف أنا آش واقع 
احنا غادي نمشيو فهاذ اإلتجاه، في تخفيض األثمنة في صنع وإنتاج 

األدوية ديال السرطان وااللتهاب الكبدي...

ا وي لرئيسلالجلولل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاني السيد النائب املحترم 
شقران أمام عن الفريق اإلشتراكي، حول استقالة األطباء اإلختصاصيين 

من املؤسسات اإلستشفائية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا أائبلا وي لشورانلأماملرئيسلا فريقلاالشتراكي:

شكرالا وي لا رئيس،

بقلق  اإلشتراكي  الفريق  في  معه  ونتابع  الوطني  العام  الرأي  يتابع 
املؤسسات  من  الطبية  األطر  من  ملجموع  املتتالية  اإلستقاالت  كبير 
اإلستشفائية بعدد من األقاليم واملدن املتوسطة بالخصوص خاصة 
اإلختصاصيين منهم، وكمثال على ذلك املستشفى اإلقليمي أبو قاسم 
الزهراوي بوزان اللي عرف مؤخرا االستقالة ديال واحد املجموعة ديال 
األطر الطبية في الوقت اللي كيعاني فيه هاذ املستشفى من الخصاص، 
وبالتالي يزداد خصاص على خصاص يعني في الوقت الذي تأمل فيه 
الساكنة بأن تكون هناك واحد املجموعة ديال القرارات اللي تسمح 
بأن هاذ املستشفى اإلقليمي توفر فيه واحد املجموعة من التخصصات 
العالج  إلى مدن أخرى من أجل  للجوء  املواطن ما كيضطرش  واللي 
ومن أجل التطبيب، اآلن يفاجأ املواطنين بأن هناك استقاالت وهناك 
نزيف في األطر الصحية بالشكل الذي بات يمس بالحق ديال املواطنات 
واملواطنين في العالج وفي التطبيب وفي األمن الصحي، حتى أن البعض من 
خالل يعني الهم الذي يضحك بدأ يتحدث عن ضرورة إقفال املستشفى 

وفتحه مرة في األسبوع ألن الوضعية ديالو كارثية.

أعتقد على أن الضرورة تحتم، واحنا سبق لنا طرقنا لهاذ ال�ضي 
كفريق إشتراكي في أثناء املناقشة ديال البرنامج الحكومي، الضرورة ديال 
إيالء األهمية لواحد املجموعة ديال األقاليم التي تعاني من خصاص 
كبير وجب البحث والتق�ضي في السبب ديال هاذ االستقاالت ألن كيفما 
كان الحال حتى بعض األطباء اإلختصاصيين ال يجدون الوسائل التي 
تسمح لهم القيام بمهامهم، طبيب مختص باش يقوم بالتشخيص ديال 
الحالة خاص واحد املجموعة ديال اآلليات وديال املعدات الطبية اللي 
ما كيلقاهاش في املستشفى وبالتالي هو يتواجد باملستشفى وال يمكن أن 

يقدم خدمته الطبية. أعتقد على أن يجب على وزارتكم أن تتحرى في 
هذا الجانب، وأن تنظر في سبب هذه اإلستقاالت وأن تعالج الخصاص 

التي تعاني منه مجموعة من املستشفيات وشكرا.

ا وي لرئيسلالجلول:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

ا وي لالحوينلا ورديلقزيرلا صحل:

شكرالا وي لا أائبلاملحترم،

وطني،  مشكل  هو  البشرية  املوارد  في  الحاد  النقص  مشكل  أوال 
كنا طرقنا ليه أنا وياك نهار جيتي عندي للمكتب، ولكن واخا مشكل 
وطني، هناك إرادة قوية للحكومة باش تحل هاذ املشكل. هاذ العام هاذ 
السنة كنا إلى حدود السنة املاضية كان عندنا على األكثر 2000 حتى 
ل3000 منصب مالي، هاذ العام عندنا 5700 منصب مالي، 1500 في 
قانون املالية، 1500 في املستشفيات الجديدة، 1506 في املستشفيات 
الجامعية، 1200 اللي كيخرجو للتقاعد، هي 5700. احنا في نقاش مع 
وزارة املالية العام الجاي إن شاء هللا 2018 باش غتخص وزارة الصحة 
ما�ضي 2000 وإنما 6000 منصب مالي، احنا في اإلتجاه الصحيح باش 
تدريجيا باش إيال بقينا كل عام 5000-6000 منصب أنا تنظن هاذ 

املشكل يتحل؛

ثانيا فيما يخص اإلستقاالت على الصعيد الوطني انخفضت بشكل 
كبير، عالش؟ ألن خرجنا مرسوم جديد 2.15.990 أوال اإلستقالة فهاذ 
املرسوم بعد املوافقة الصريحة ديال اإلدارة ديال الوزارة؛ ثانيا اللي بغى 
يستقل ما ساالش 8 سنوات مع اإلدارة إرجاع املصاريف اللي تحصل 
عليها، زائد يخلص مصاريف التكوين ديالو هذا تيزير األمور أكثر وهنا 
تيقاللو الناس هاذو اللي استاقلو من الجيل القديم ألن هاذ املرسوم 

ياهلل خرج للتطبيق.

العيون  طب  يخص  فيما  وزان،  ديال  املستشفى  يخص  فيما 
مع  الشراكة  إطار  في  الجراحة  ديال  الطبيب  يخص  فيما  عوضناه، 
القطاع الخاص، غيبدا األسبوع املقبل جاي من تطوان، فيما يخص 
األطر األخرى عطيت تعليمات صارمة اللي قلتيها حتى أنت سبقتيني، 
أنه فيما يخص التوظيف الجاي بعد شهر أو شهرين باش غنتكلفو 
نعطيو أولوية األولويات لهاذ اإلقليم؛ ثالثا كنا تناقشنا أنا وياك نهار 
جيتي عندي على واحد الطبيب اللي غيجي من األقاليم الجنوبية أعدك 
وأؤكد أن عما قريب غيوصل وغيشتغل، البد من التذكير كذلك بأن 
باش التجهيزات احنا كنجهزو تدريجيا، عما قريب إن شاء هللا من بين 

املستشفيات اللي غادي تجهز بجهاز سكانير هي...

ا وي لرئيسلالجلول:

والسادة  النواب  السادة  لجميع  الوزير. شكرا  السيد  لكم  شكرا 
الوزراء على املساهمة ديالهم. ننتقل بعد قليل للجلسة التشريعية، 

رفذ8لالجلول.
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محضرلالجلوللا ثامأللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 15 ذي القعدة 1438ه )8 غشت 2017م(.

ا رئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

ا توقي8: ثالث ساعات وخمسة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الرابعة عصرا والدقيقة الثالثة واألربعين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  اةعمال:  ج قلل
التالية:

اإلستثمارات  لتنمية  املغربية  بالوكالة  يتعلق  قانون  مشروع 
والصادرات في قراءة ثانية؛

وإجراءات  الشروط  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع 
تطبيق الفصل 133 من الدستور؛

مشروع قانون يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
في قراءته الثانية؛

مشروع النظام الداخلي للمجلس النواب.

ا وي لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا أواب،لرئيسلالجلول:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي 5لقا واد5لا وزراء،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

يخصص مجلس النواب الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت 

على املشاريع التالية:

مشروع قانون يتعلق بالوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات  .•

والصادرات في قراءة ثانية؛

الشروط  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  .•

وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؛

املناصفة  بهيئة  يتعلق  قانون  مشروع  الثالث،  املشروع  .•

ومكافحة كل أشكال التمييز في قراءته الثانية؛

الداخلي  النظام  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  وأخيرا  .•

للمجلس النواب.

 60.16 رقم  قانون  مشروع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة  أعطي 

في  والصادرات  اإلستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  تحدث 

قراءة ثانية له، السيد الوزير.

ا  ق لل  ىلقزيرلا صأاعلل ا وي لعثمانلا فردقسلكاتبل
قاالستثمارلقا تجار5لقاالقتصادلا رقميلاملكلفلباالستثمار:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر بعد قراءة ثانية، مشروع 
القانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات 
والصادرات. يندرج إحداث هذه الوكالة ضمن األوراش املهيكلة املعلن 
عنها أمام صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا خالل شهر 
يوليوز 2016، كما يأتي إحداث هذه الوكالة تبعا للتقارير الصادرة عن 
والبيئي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  واملجلس  للحسابات  األعلى  املجلس 
التي أوصت بدمج الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات، واملركز املغربي 
إلنعاش الصادرات، ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء. وتجدر 
اإلشارة كذلك إلى أن مخطط التسريع الصناعي اعتمد من بين أهم 
وكالة  في  الوزارة  وصاية  تحت  املوجودة  الترويج  وكالة  دمج  محاوره 

واحدة.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

تجدر اإلشارة إلى أن بعد عرض مشروع هذا القانون على مجلس 
املستشارين، تم إدخال بعض التعديالت على مواده. وفيما يخص كيفية 
تنظيم وتسيير الوكالة التي سيوجد مقرها بالرباط، فقد نص مشروع 
هذا القانون على أنه سيتألف مجلسها اإلداري من ممثلين عن اإلدارة 
ورئيس جمعيات رؤساء الجهات أو من ينوب عنه، رئيس جامعة غرف 
التجارة والصناعة والخدمات، ممثل عن جمعيات املصدرين، ممثل عن 
املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية، ممثل عن مؤسسات اإلئتمان 
والهيئات املعتبرة في حكمها وأربعة خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر 

إلى كفاءاتهم في مجال اإلستثمار والتصدير.

القانون على  البشرية، فقد نص مشروع هذا  للموارد  وبالنسبة 
أنه سينقل إلى الوكالة املستخدمون العاملون باملؤسسات العمومية 
السالفة الذكر وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 
هذا  مشروع  نص  فقد  الوكالة،  هذه  مستخدمي  حقوق  ولضمان 
القانون على أنه ال يجوز في أي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي 
يخولها النظام األسا�ضي أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون 
بها في إطاراتهم األصلية. وهنا بغيت نشير لواحد الوضعية الهدف املهم 
اللي بغينا نوصولو ليه من خالل هاذ العملية د اإلدماج هو تعبئة املوارد 
البشرية وبغينا نوصلو لواحد الروح جديد وندوزو لواحد املنطق ديال 
الترويج من أجل الترويج إلى منطق جديد ديال الترويج من أجل إبرام 
العقود، وهاذ ال�ضي ما غيتم إال إيال وفرنا ظروف عمل مريحة ومحفزة 

لهاذ املوارد البشرية.
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إذن ايال ما كانتش التعبئة راه ما كاين والو، بحاال ما درنا والو.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

تلكم أهم املقتضيات التي جاء بها مشروع قانون رقم 60.16 والذي 
أرجو أن يلقى تجاوبا من قبلكم على غرار ما كان األمر عليه أثناء القراءة 
الشكر  بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه  أغتنم  كما  بلجنتكم.  الثانية 
ألعضاء لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية على تجاوبهم اإليجابي مع 

مشروع هذا القانون.

مختلف  في  املشروع  هذا  بلورة  في  ساهم  من  كل  أشكر  وأخيرا 
محطاته، وأشكر مختلف الفرق البرملانية من األغلبية واملعارضة على 
القانون،  هذا  مشروع  تجويد  في  الجادة  واملساهمة  املسؤولية  روح 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرال لوي ل لوزير،

بدون شك ، تم توزيع تقرير اللجنة، وبذلك نمر إلى عملية التصويت، 
هناك 13 تعديل في القراءة الثانية لهذا املشروع.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 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 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض الباب الرابع للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: لإلجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 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 للتصويت مشروع القانون برمته في قراءته الثانية: اإلجماع.

تحدث   60.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات في قراءة ثانية 

له.

أمر إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط 
وإجراءات تطبيق الفصل 131 من الدستور، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارللقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمين،

العامة  الجلسة  هذه  أحضرأشغال  وفير،  وفخر  كبير  باعتزاز 
املخصصة للتصويت في مجلسكم املوقر هذا، على مشروع القانون 
التنظيمي رقم 86.15 املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم 
دستورية القانون، وهو مشروع قانون تنظيمي يشكل عالمة مضيئة 
ضمن محطة محطات الطفرة التشريعية النوعية التي تعرفها بالدنا 
ودعامة أساسية من دعائم اإلصالحات الدستورية الجوهرية التي نعتز 
بها في ظل تكريس دولة الحق والقانون يتمتع فيها الجميع باألمن والحرية 
والكرامة واملساواة وفق ما تقتضيه املواثيق الدولية ومبادئ حقوق 
اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا والتي انخرطت فيها اململكة املغربية 

إلى جانب الدول املتقدمة في العالم.

أود في البداية أن أوجه عبارات شكر وامتنان وتقدير وإكبار لكل 
السيدات والسادة النواب بهذا املجلس على املجهود الكبير الذي بذلوه 
في دراسة ومناقشة هذا املشروع بكل اقتدار ومسؤولية وعلى بعد النظر 
وعمق التحليل الذي طبع مالحظاتهم وتعديالتهم، وهو العمل الذي 
كلل بالتصويت على املشروع باإلجماع اليوم الخميس 3 غشت في إطار 

اللجنة.

حضراتلا وي اتلقا واد5،

إن مشروع هذا القانون التنظيمي الهام يندرج في إطار تنزيل الفصل 
133 من الدستور وتطبيق املادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 
املتعلق باملحكمة الدستورية والتي أحالت على قانون تنظيمي الحق 
لتحديد شروط وإجراءات ممارسة املحكمة الدستورية إلختصاصاتها 
في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية القانون. وهكذا واستنادا 
إلى اإلتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية والتي تسمو 
بمجرد نشرها على التشريعات الوطنية، منح دستور 2011 من خالل 
الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أنه لكل طرف في قضية أن يثير أثناء 
النظر فيها الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، ويرى أنه 
يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور وهو حق دستوري 
جديد وغير مسبوق لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة لسنوات 

.1996-1992-1972-1970-1962

إن مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر في منظومتنا القانونية 
كانت  والتي  القوانين  على  البعدية  للرقابة  جديدة  آلية  والقضائية 
تعرف فراغا دستوريا في تنظيم هذه الرقابة رغم أن هذا الحق يعد 
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حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم، فهي آليات تشكل أسلوبا 
وقائيا يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور، كما أنه حق يشكل 
من جهة أولى ثورة حقوقية في النظام الدستوري املغربي ويكرس سمو 
الدستور بجعل القاعدة األدنى تطابق القاعدة األعلى درجة، ويوسع 
اإلرتقاء  ظل  في  الدستوري  القضاء  إلى  الولوج  طرق  ثانية  جهة  من 
واسعة،  باختصاصات  دستورية  محكمة  إلى  الدستوري  باملجلس 
تنقيح  في  املساهمة  ثالثة من  املواطنات واملواطنين من جهة  ويمكن 
املنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد 
يشوبها من مقتضيات غير دستورية األمر الذي يشكل بحق نقلة نوعية 
لتحقيق عدالة دستورية مواطنة تجعل املواطن في قلب معادلة تحصن 
حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل 
مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وتكرس الوعي الفردي والجماعي 

بالحقوق واإللتزامات وتعزز بالتالي الديمقراطية املواطنة.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمين،

يمكن القول بكل نزاهة وموضوعية أن مشروع القانون التنظيمي 
86.15، املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 
بقدر ما حافظ على خصوصية الهوية الدستورية والقانونية والقضائية 
املغربية، بقدر ما استفاد من التجارب الدستورية الدولية التي تقوم 
على أساس أوال أن الغاية من آلية الدفع بعدم الدستورية تتمثل في 
تطهير النظام القانوني من النصوص املشوبة بعيب عدم الدستورية في 

إطار من التكامل واإلنسجام مع باقي آليات الرقابة القبلية؛

- ثانيا: إن شروط قبول الدعوة تنصرف أساسا إلى التحقق من 
مسألة جدية الطعن وغياب سابقة البت في ذات املوضوع من قبل 

املحكمة أو املجلس الدستوري املعني؛

- ثالثا: أن مسطرة ممارسة هذا الدفع تقوم على ضمانات املحاكمة 
العادلة مع ما تقتضيه من تمكين الولوج والبت داخل آجال معقولة 

وضمان للمسطرة التواجهية وتعليل القرارات الصادرة؛

- خامسا: إن وضع نظام محكم للتصفية يجب أن يراعي التوفيق 
بين ضمانات تيسير الولوج إلى العدالة الدستورية وتحقيق النجاعة 
في بعض  املمارسة  عنها  أبانت  التي  التخوفات  القضائية واستحضار 
واملمارسة  التقا�ضي  في  البطء  ظاهرة  اجترار  في  واملتمثلة  األنظمة 
والتضخم  الدستوري  الحق  هذا  استعمال  في  والتعسفية  الكيدية 
في امللفات املعروضة على أنظار املحاكم الدستورية. كما أنه مشروع 
اهتم بالحقوق والحريات التي قد يقع املساس بها والتي يجب حمايتها 
وبتنظيم اإلجراءات واآلجال والشروط الواجب توفرها لتقديم الدفع، 
وكذا تحديد مفهوم الطرف في النزاع الذي تنعقد له الصفة واملصلحة 
في إثارة الدفع كما وضع التوجه األنسب بخصوص مسطرة التقا�ضي 
واإلستعانة بمحامي وطبيعة الجلسات وحدد جهة القضاء التي يمكن 

إثارة الدفع أمامها، مانحا لها سلطة إنذار مثير الدفع في تصحيح كل 
خلل شكلي قد يشوب مسطرة الدفع واشترط بيان أوجه الخرق أو 
االنتهاك أو الحرمان من الحق أو الحريات املضمونة دستوريا وأن يكون 
هذا املقت�ضى هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوى، وأن ال 
يكون قد سبق البت بمطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف، وضبط 
التقا�ضي  ودرجة  الدفع  جدية  تقدير  رقابة  في  الحق  لها  التي  الجهة 
التي تتم فيها إحالة ملف الدفع إلى املحكمة الدستورية، مثل ما نظم 
اآلثار الناجمة عن القرارات الصادرة عن هذه األخيرة بعدم دستورية 
قانون بالتنصيص على نسخه ابتداء من التاريخ الذي تحدده املحكمة 
محاكم  وأمام  أمامها  الدفع  تقديم  عن  ورتب  قرارها  في  الدستورية 
املوضوع ومحاكم النقض إيقاف البت في الدعوى األصلية مع مراعاة 

الحاالت التي ال يتم فيها اإليقاف.

إلى قواعد قانون املسطرة املدنية وقانون  كما نص على اإلحالة 
أثناء  املسطرة الجنائية والنصوص الخاصة ذات الطبيعة اإلجرائية 
املحاكم في الدفع بعدم الدستورية، مع مراعاة أحكام هذا القانون 
التنظيمي وحدد آجاال للبت في الدفع ملحاكم املوضوع في ثمانية أيام 
وملحكمة النقض في ثالثة أشهر وللمحكمة الدستورية في ستين يوما، 
كما تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 

ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

حضراتلا وي اتلقا واد5لا أواب،

تتوزع مقتضيات هذا املشروع على خمسة أبواب :

- الباب األول: أحكام عامة املواد من 1 إلى 3؛

- الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون 
أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة املواد من 4 إلى 9؛

- الباب الثالث: إختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع بعدم 
دستورية قانون املواد من 10 إلى 13؛

- الباب الرابع: شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام 
املحاكم الدستورية والبت فيها املواد من 14 إلى 23؛

- الباب الخامس: مقتضيات ختامية املواد 26-24.

تلكم السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم مضامين مشروع 
السيدات  أن مصادقتكم،  في  وما من شك  التنظيمي،  القانون  هذا 
والسادة النواب، على مشروع هذا القانون التنظيمي ستحقق بإذن 
هللا املقاصد الفضلى التي سعى إلى إدراكها املشرع الدستوري واملكاسب 
الكبرى التي يروم تحقيقها لألمة قائد البالد جاللة امللك محمد السادس، 
كما أنها ستشكل لحظة تاريخية لكونها تؤسس لحق دستوري من شأنه 
أن يدعم ثقة املواطن في القضاء ويحق لنا أن نفخر جميعا بهذه الخطوة 
املباركة، وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 

شكرا السيد الرئيس.
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ا وي لا رئيس:

للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  أفتح  الوزير،  للسيد  شكرا 
النائب محمود أمري بإسم فريق العدالة والتنمية.. التقريروزع كالعادة.

ا أائبلا وي لمحمودلأمريلباسملفريقلا ذ ا للقا تأميل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد5لا وزراءلاملحترمون،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات 
الدفع بعدم دستورية قانون. وبهذا الخصوص البد أن أؤكد السيد 
بناء  تم  الحاكمة والتي  املنطلقات  الوزير املحترم، على مجموعة من 
عليها التعاطي اإليجابي مع مناقشة هذا املشروع الهام الذي يكت�ضي 
مع  انطلق  الذي  القانوني  الورش  إستكمال  سياق  في  كبرى  أهمية 
حكومة األستاذ عبد اإلله ابن كيران، وتوج بإخراج أغلب النصوص 
التشريعية التزاما باملخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة السابقة، 
وإحتراما للمبدأ القا�ضي باستكمال الكتلة الدستورية قبل نهاية الوالية 

التشريعية السابقة.

الجديدة  املقتضيات  من  بمجموعة  الجديد  الدستور  جاء  لقد 
والتي انتقلت بالتجربة املغربية من مستوى الرقابة القبلية لدستورية 
القوانين إلى الرقابة البعدية، كل ذلك يأتي في سياق تعزيز الحقوق 
حق  عبر ضمان  املواطن  من  الدستوري  القضاء  وتقريب  والحريات 
التقا�ضي باعتباره من أهم مقتضيات حقوق اإلنسان وحمايتها والدفاع 
عنها على نحو أفضل وذلك عن طريق منح إمكانية البت في طلبات األفراد 
من خالل قاعدة الدفع بعدم الدستورية، كإحدى اآلليات املتطورة 
والتي سبقتنا إليها العديد من الدول أمام محاكم املوضوع بخصوص 
القوانين التي يرى بعض األطراف أنها تمس بالحقوق والحريات املكفولة 

لهم بمقت�ضى الدستور.

إن اإلرتقاء باملجلس الدستوري إلى محكمة دستورية حجر زاوية 
ومحركه األساس هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين، 
باعتباره حق دستوري جديد وغير مسبوق تنص عليه الدساتير الخمسة 
السابقة، لذلك فأن هذا املقت�ضى يجعل الدستور يسمو ويعلوعلى 
في  املساهمة  من  املواطن  يمكن  أنه  كما  األدنى،  القانونية  القاعدة 
شابتها  قوانين  دستورية  بعدم  الدفع  عبر  وحرياته  حقوقه  تحصين 
تناقضات أو عدم مطابقة للدستور، وهو ما سيؤدي في نهاية املطاف إلى 

تنقيح منظومتنا القانونية التشريعية وتحديثها.

لقد شكلت الرقابة على دستورية القوانين بمختلف أشكالها القبلية 

والبعدية آلية أساسية للمساهمة في ضمان احترام النص الدستوري 
باعتباره أسمى نص يحتكم إليه، وهو ما يعطي لقاعدة سمو الدستور 
قيمتها ومكانتها الخاصة، ويعد مدخال أساسيا لضمان حماية أحكام 
الدستور، وهوما أكدت عليه املادة 118 من الدستور، وأيضا الفصل 

133 من الدستور.

إن مناقشة هذا النص التشريعي اليوم من شأنه إحداث تحول 
كمخاطب  الدستور  تمثل  خالل  من  القانون  مع  التعامل  في  عميق 
أقرب للمواطن واملؤسسات، وذلك بجعل هذا األخير في صلب اإلهتمام 
بالقضايا الدستورية، كما أنه سيشكل مدخال جوهريا لتجاوزاإلشكاالت 
والتي  القانونية  املقتضيات  من  مجموعة  دستورية  بعدم  املرتبطة 
في ضياع حقوق  املواطنين وساهمت  العديد من  أمام  شكلت عائقا 
العديد منهم دون التمكن من آلية لرفع الضرر الناتج عن تطبيق تلك 

املقتضيات القانونية.

العيوب  لتجاوز  أساسيا  دخل  مدخال  تعد  الوسيلة  هذه  إن 
الدستورية التي تعرفها منظومة الحقوق والحريات في ظل التوفر على 
منظومة قانونية جزء منها يعود ملرحلة ما قبل اإلستقالل، مما سيتحتم 
العمل على تحيينها بشكل إلزامي نظرا لتقادمها وعدم إنسجامها وعدم 
قدرتها على مواكبة كافة التغيرات وهو ما يجعلها في كثير من األحيان 
في تعارض تام مع العديد من النصوص األخرى، بل األخطر من ذلك 

هواحتمال تعارضها مع الدستور.

إن إقرار هذا النص سيمنحنا اإلمكانية بشكل جماعي من قراءة 
ومراجعة املنظومة القانونية املتقادمة ببالدنا وهو ما سيعد مدخال 
مهما لتغييرها من خالل تمكين املواطن من هذه اآللية لتنقية النصوص 

وتنقيحها.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

إننا في فريق العدالة والتنمية نعتز ونفخر بالنقاش الجاد والبناء 
الذي ساد داخل لجنة العدل والتشريع من طرف جميع النواب حول 
مشروع القانون 86.15 وهو ما يعكس الحيوية والجدية واملصداقية 
التي يتمتع بها السيدات والسادة النواب، وهو نقاش عميق استحضر 
الدستورية،  الكتلة  من  جزء  يشكل  كونه  للمشروع  العام  السياق 
في  انخراطنهم  املواطنين وضمان  ويتعلق بمقت�ضى هام يروم إشراك 
النقاش الدستوري وفي التعاطي مع القضايا الدستورية، وهو ما يضمن 

إعمال هذه اآللية بشكل فعال حتى تحقق الغاية من إقرارها.

عاتقنا  على  امللقاة  باملسؤوليات  منا  ووعيا  السياق،  هذا  وفي 
وبالتزاماتنا مع فرق األغلبية الحكومية ومع الحكومة حرصنا على تجويد 
الشكل  تعديالت ومالحظات همت  يمكن من  ما  النص وتقديم  هذا 
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واملضمون بغية إخراجه على أحسن وجه وحتى يستجيب لطموحات 
املواطنين.

لقد كان هاجسنا منذ البداية أثناء مناقشتنا لهذا النص، الحيلولة 
دون الوقوع في العديد من اإلشكاالت لعل من بينها تلك املتعلقة بمدى 
قدرة املحكمة الدستورية بما تتوفر عليه من إمكانيات محدودة على 
ظل  في  األحكام  وإصدار  القضايا  كافة  ومناقشة  بإلتزاماتها  الوفاء 
التركيبة املحدودة ألعضائها، وهو ما يعيدنا إلى طرح سؤال التوازن بين 
عدد أعضاء املحكمة الدستورية وحجم اإلختصاصات املسندة لهذه 

األخيرة.

إن مناقشتنا لهذا املشروع أملته الرغبة األكيدة لنا جميعا من أجل 
ضمان تنزيل أمثل ملقتضيات الفصل 133 من الدستور، وهو ما يجعلنا 
أمام مسؤولية تاريخية لتحقيق غاية املشرع الدستوري واملتمثلة في 
استكمال الورش املؤسساتي، ولذلك فإن مالحظاتنا انصبت في أغلبها 
على ضرورة تدقيق املفاهيم وتحديد الشروط بشكل أدق حتى نساهم 
في ضمان تطبيق أمثل لهذا النص التنظيمي الهام واملؤسس ملقت�ضى 
دستوري ينتظره الجميع بفارغ الصبر. لقد عبرنا السيد الوزير املحترم، 
عن وجهة نظرنا في هذا النص من خالل التعبير عن ضرورة إخراجه 
بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على توفير كافة اإلمكانيات الكفيلة 
بتمكين املواطنين من هذه اآللية التشاركية الجديدة القائمة على مبدأ 
الرقابة على دستورية نص قانوني، وهو ما يتطلب مستوى عالي من 
املرونة والحيطة الالزمتين من أجل ضمان تطبيق أمثل يصون الحقوق 
والحريات ويحافظ على استقرار املؤسسات وجودة األحكام وانسيابيتها 
واستقرار املراكز والوضعيات اإلعتبارية لألفراد واملؤسسات وذلك بغية 

تحقيق الهدف األسمى للنص واملرامي النبيلة للمشرع.

لقد كانت تعديالتنا محكومة برؤية ناظمة تروم املزيد من التدقيق 
سواء على مستوى شروط إقامة الدعوى وإجراءات الدفع وضرورة 
اإلكراهات  من  مجموعة  وجود  اعتبار  على  انتقالية  بمرحلة  املرور 
املرتبطة بالتدبير األمثل لتنزيل وتفعيل مخرجات النص القانوني. وبهذا 
الخصوص، ورغم تفاعلنا مع وجهة نظر الحكومة، فإننا ال زلنا مقتنعين 
بصوابية ووجاهة رأينا القا�ضي بضرورة جعل التصفية مرحلة انتقالية 
لدى محكمة النقض ملدة ثالث سنوات على اعتبار أن محكمة النقض 
قد تتحول إلى قا�ضي دستوري سلبي من خالل إيقاف البت في القضايا 
العادية املعروضة أمامها، وهو ما من شأنه أن يعطل العدالة ويضر 

بمصالح فئات أخرى من املواطنين.

املحكمة  تمكن  عدم  بشأن  مخاوفكم  نقدر  الوزير،  السيد  إننا 
الدستورية بوضعها الحالي وبإمكانياتها من النظر في الجدية، ولذلك 
تفاعلنا بشكل إيجابي في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التطبيق الفعلي 
للنص. من جهة أخرى، البد من التنويه بالتفاعل اإليجابي للحكومة 
مع مجموعة من التعديالت التي قدمناها إلى جانب فرق األغلبية والتي 
ساهمت إلى حد كبير في الوصول إلى توافق ما بين مكونات اللجنة حول 

أغلب التعديالت املطروحة، وعلى سبيل الذكر أداء الوديعة القضائية 
وفق التشريع الجاري به العمل وقضية اآلجال وحق التفسير وغيرها من 

التعديالت الجوهرية.

إن التزامنا، السيد الوزير، في إطار األغلبية الحكومية ال يمنعنا من 
اإلشارة إلى مجموعة من املالحظات بخصوص مناقشة مشروع هذا 

القانون:

- أوال: كنا نتمنى في إطار االلتزام الحكومي أن تقوم الحكومة بإجراء 
دراسة لألثر التوقعي لتنفيذ هذا النص التشريعي، وهو ما كان سيمكننا 

من بناء رؤية واضحة واستشرافية لتنزيله؛

- ثانيا: إن إقرار الحكومة بأن اإلختيارات التي تحكمها في التعاطي مع 
هذا النص هي مرحلية وتحتاج إلى مزيد من تعميق النقاش والحوار يزيد 
من مخاوفنا حول مآل تنزيله والذي من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية ال 

تعكس إرادة املشرع الحقيقية؛

التزام الحكومة بإنضاج حل عملي وفق ما ستأتي به  ثالثا: إن   -
الظروف خصوصا في ظل عدم التعاطي اإليجابي مع التعديالت املرتبطة 
بموضوع التصفية يثير انشغالنا بخصوص إشكالية كبرى ستطرح ال 
محالة وهي تلك املتعلقة بكثرة تدفق امللفات املحالة من املحاكم إلى 
املحكمة الدستورية خاصة في ظل التعسف املحتمل لبعض املتقاضين 
في إستعمال حق الدفع بعدم الدستورية، مما قد يترتب عنه اختناق 

املحكمة الدستورية؛

- رابعا: إن طبيعة القضايا املرتبطة بالدفع بعدم دستورية القوانين 
تتطلب سرعة البت مما يتطلب ويفرض على املحكمة املعنية أن تخصه 
بأولوية على حساب القضايا األخرى، األمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد 
املتقاضين  القضائية وإطالة أمدها مما سيؤثر على حقوق  املسطرة 
القضاء ال  تعطيل  في  القضايا وسيساهم  في تصريف  البطء  بسبب 
محالة، وهو ما يقت�ضي التفكير بشكل جدي لضمان انشغال جيد في 

إطار تنسيق وتعاون متبادل بين املحاكم.

إننا، السيد الوزير، بإثارتنا لهذه املالحظات لنستحضر األهداف 
أمام  املجال  تفتح  أن  شأنها  من  والتي  للمشرع  السامية  والغايات 
املواطنين بجميع مستوياتهم للولوج إلى أعلى درجات التقا�ضي والتعاطي 
مع الشأن الدستوري، باعتباره يجسد أسمى قانون والتي تجعل املواطن 
أساس كل معاملة وديدنها كل ذلك حتم علينا التعاون بإيجابية مع هذا 
النص ملا سيخلقه من حركية في جسم القانون وملا سيرتبه من آثار على 
مستوى تطوير املمارسة القانونية بما يضمن تكريس الحق والقانون 

وضمان الحقوق والحريات للمواطنين وعلى هذا األساس.

األغلبية  من  كجزء  السيا�ضي  موقعنا  علينا  يفرضه  بما  والتزاما 
الحكومية، فإننا سنصوت باإليجاب لصالح هذا النص، مع تأكيدنا 
األمثل  بالتنزيل  والكفيلة  املناسبة  الشروط  كافة  توفير  على ضرورة 
للمقتضيات التشريعية ذات الصلة والتي من شأنها التأسيس ملمارسة 
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ما سيشكل إضافة  املواطنين، وهو  تجاه  القانوني  الفعل  في  جديدة 
نوعية تنضاف إلى لبنات اإلصالح السيا�ضي الذي انتهجته بالدنا منذ 

عقود والذي تعزز بإقرار دستور2011 وغيرها من اإلصالحات.

لضمان  والجهد  الوسع  تفرغ  أن  املحترم،  الوزير  السيد  نتمنى، 
التمثيل األمثل لهذا النص التشريعي الهام والذي سيشكل باألكيد تحوال 
جذريا في املمارسة الدستورية، وسيساهم في تفعيل األدوار املنتظرة من 
املحكمة الدستورية من خالل تجاوز اإلختصاص التقليدي إلى الغوص 
في  املواطنين  جميع  بحق  واملرتبط  الشمولي  البعد  ذات  القضايا  في 
الطعن في دستورية كل مقت�ضى يمس بالحقوق والحريات وهو ما يشكل 
تحدي لنا جميعا لضمان ممارسة فضلى تساهم في الجمع ما بين إقرار 
الحقوق وحمايتها وضمان استمرار املرفق العمومي في آداء دوره كامال 
دون تعسف أو تحيز ودون املساس بحقوقه املكتسبة وباملراكز القانونية 

لألفراد واملؤسسات.

أخيرا البد أن ننهئ أنفسنا جميعا على العمل الجاد والدؤوب الذي 
ميز مناقشة هذا املشروع قانون التنظيمي، والذي سيعطي دفعة قوية 
لعملنا املؤسساتي ولقدرتنا على إعادة قراءة املنظومة القانونية بما 
يجعلها مواكبة لكافة املتغيرات والتحديات. شكرا لكم السيد الرئيس، 

السيد الوزير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم فريق األصالة واملعاصرة املتدخلة األولى 
السيدة النائبة مالكة خليل.

ا أائبللا وي 5لما كللخليللباسملفريقلاةصا للقاملذاصر5:

شكرالا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لأعضاءلمجلسلا أوابلاملحترمون،

املعاصرة  األصالة  فريق  موقف  لتقديم  الكلمة  بأخذ  أتشرف 
بخصوص مشروع القانون التنظيمي 86.15 املتعلق بتحديد شروط 
وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. دستور 2011، السيد 
الوزير، الذي راهن الشعب بكل شرائحه على حسن تنزيل مقتضياته، 
الرتباطها  استعجالي،  طابع  ذات  الوزير،  السيد  جلها،  مقتضيات 
كان  اإلستعجالي  الطابع  هذا  ورغم  للمواطنين.  األساسية  بالحقوق 
الخيار السيا�ضي للحكومة أن يبقى تنزيل أغلب هذه املقتضيات حبيسة 

قاعة اإلنتظار بدون مبررات وأحيانا بمبررات غير مقنعة.

هذه  وخالل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  إننا  الوزير،  السيد 
بعدم  الدفع  حجم  من  حقوقية  آلية  ملناقشة  املخصصة  الجلسة 
دستورية القوانين، آلية حقوقية ما أحوجنا إليها، آلية الرقابة البعدية 
النخبة  تتجاوز  ومواطن،  مواطنة  لكل  تمنح  رقابة  التشريعات.  على 

مؤقتا  جانبا  سندع  املكسب،  بأهمية  ووعيا  فريقنا،  في  السياسية. 
واستثناءا، وأؤكد على هذا الطابع املؤقت واإلستثنائي، سندع جانبا 
طموحنا املرتفع واملتجاوب واملنسجم مع تطلعات وانتظارات املواطنات 
واملواطنين وسنتبنى مؤقتا واستثناءا املنطق الفقهي املعروف، ما ال 

يدرك كله ال يترك جله.

املشروع  مناقشة هذا  أثناء  استحضرناه  ما  الوزير،  السيد  نعم 
التنظيمي هو الحقوقي في دواخلنا. لذا، وبكل مسؤولية ورغم تحفظاتنا 
على الكثير من بنود املشروع، فإننا ووعيا بكون الرهان الوحيد واألوحد 
الذي يجب كسبه للسير قدما بهذا الوطن العزيز إنما هو وال غير رهان 
دولة الحق والقانون، والذي لن يتأتى بلوغه إال بمأسسة وبلورة اآلليات 
الحقوقية املنصوص عليها دستوريا. ووعيا بهذا الرهان، نرحب بهذ ا 
املكسب الحقوقي لهذا الوطن العزيز، ولو جاء غير مكتمل األركان في 

نظرنا.

يسمح  لن  الزمني  الحيز  وألن  مقتضب  بشكل  الوزير،  السيد 
طرف  من  املقدمة  والتحفظات  املؤاخذات  كل  سرد  في  باإلستطالة 
فريقنا، وألننا ناقشناها واستفضنا في نقاشها أثناء الجلسة. إذن وبشكل 
مقتضب، سأقتصر على أهمها، وفي عرضها أؤكد أننا ال نزايد كفريق 
سياسيا بقدر ما نؤكد على موضوعيتها وارتكازها على أسس واقعية، من 

شأن استحضارها تحقيق الفعالية املرجوة من هذه اآللية الحقوقية.

إن الدفع بعدم دستورية القوانين، هذا املكسب الحقوقي، الذي 
من خالله، ستتاح للمواطنات واملواطنين الرقابة البعدية على القوانين، 
األمر الذي سيساهم في تحصين الحقوق والحريات والتصدي لكل خرق 
يكون مصدره تشريع معيب وموسوم بتجاوز الدستور، هذا املكسب من 
أجل تحقيق غايته، من الضروري توفير شروط النجاعة على املستوى 
املسطري واإلجرائي. فقراءة الفصل 133 من الدستور، تحيلنا إلى كون 
املشرع الدستوري جعل املحكمة الدستورية محكمة ذات اإلختصاص 
والصالحية لوحدها للبت في كل دفع بعدم دستورية قانون تمت إثارته 
في نزاع معروض أمام محكمة املوضوع. مما يعني أنه في حالة دفع أحد 
أطراف الدعوى بكون القانون املزمع تطبيقه في النازلة يمس بالحقوق 
للبت  األصيل  فاإلختصاص  الدستور،  بمقت�ضى  املكفولة  والحريات 

يبقى للمحكمة الدستورية لوحدها

مشروع القانون التنظيمي 86.15 في تنزيله لهذا املقت�ضى اعتمد 
نظام التصفية، حيث أن إثارة الدفع أمام محكمة املوضوع ال تفيد 
اإلحالة املباشرة للمحكمة الدستورية بل سيتم النظر في شكلية الدفع 
في قبوله من  تبت  أنظار املحاكم اإلبتدائية واإلستئنافية والتي  أمام 
عدمه ليحال حالة قبوله ملحكمة النقض التي تنظر بدورها في مدى 

توفر الجدية.

نظام  من  التخفيف  اقترحنا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  نحن 
التصفية السالف الذكر، إنسجاما مع الفصل 133، حيث املحكمة 



1 55 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.38–25.ذو القعدة.1438  )18.غشت.2017( 

الدستورية صاحبة اإلختصاص األصيل للبت في الدفع. وهكذا اقترحنا 
عدم تعميم نظام التصفية على كل درجات التقا�ضي، مما سيمكن من 
إحالة امللف في أقصراآلجال على املحكمة الدستورية ذات الصالحية 
للبت. كما أن البت في الدفع في أجل معقول يعتبر مقت�ضى دستوري 
بدوره، كما أنه أهم معيار في مدى توفر شروط املحاكمة العادلة، وهو 
الدليل القاطع على مدى تقريب القضاء من املواطنين. أضف ملا ذكر، 
فالدفع بعدم دستورية القوانين ذو أبعاد تطال املقت�ضى القانوني من 
أساسه، فمثير الدفع في حالة اإلستجابة تتجاوزاآلثار املترتبة عن حكم 
مكاسب  مما سيحقق  الدفع،  موضوع  النص  لتلغي  الخاص،  النزاع 
عايشناها  التي  اإلنتكاسات  من  تجاوزالكثير  في  ستساهم  حقوقية 
ومفارقة  واقعيا  متجاوزة  أضحت  ملقتضيات  تعود  والتي  ونعايشها، 
للوثيقة الدستورية. مقتضيات تعود ملرحلة تاريخية تم القطع معها 

واقعيا وسياسيا، ولكن تشريعيا ال تزال تخيم بظاللها.

إن الدفع بعدم دستورية القوانين ستكون ثورة حقوقية يساهم فيها 
املواطن إلى جانب السلطة التشريعية في بناء تشريعات تحترم حقوق 
التشريعات فقط ذات  املواطنة، وبهذه  اإلنسان وتتماهى مع حقوق 
الحمولة الحقوقية، ستتتحقق مقاصد العدل واإلنصاف. لذا فمقترح 
التخفيف من نظام التصفية له مرتكزاته ومبني على أسس موضوعية. 
وهاجسنا في التشبث به إنما ما هو تحقيق الفعالية والحرص على حسن 

تنزيل هذا املقت�ضى الدستوري والحقوقي.

ختاما السيد الوزير، إننا في فريق األصالة واملعاصرة وفي كل محطة 
تشريعية، إنما نجدد موقفنا والتزامنا املبدئي مع الشعب املغربي املتمثل 
املقدمة،  التعديالت  بسحب  فإننا  لذا  بناءة.  معارضة  املعارضة،  في 
رغم إيماننا بموضوعيتها والتعديل الوحيد املحتفظ به، نرجو أن يتم 
التجاوب معه، استحضارا ملا سيحققه من مكاسب حقوقية وأيضا 
لتوافقه مع غاية املشرع من الفصل .133. أستئدنكم السيد الرئيس، 

تتمة املوقف سيتقدم به الزميل عبد اللطيف وهبي، وشكرا

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، املتدخل الثاني بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد النائب عبد اللطيف وهبي.

اةصا لل فريقل باسمل قهبيل ا لطيفل عب ل ا وي ل ا أائبل
قاملذاصر5:

مواءلالخير.

ا وي لا رئيس،

ا واد5لا أواب،

يبدو أن الوقت غير كافي ولكن نريد، أوال هذه بشرى أننا ننهي هذه 
في  ستبث  اآلن  الدستورية  املحكمة  تعرفون  القانون،  بهذا  الدورة 

دستورية القانون من 1912 إلى اآلن بكل قوانينها، ولكن الذين يحكمون 
في املحكمة الدستورية القضاة وينطبق عليهم األخالق النزيهة والكفاءة 
التي يجب أن تكون في السادة القضاة، بل ينطبق عليكم قول الرسول 
صلى هللا عليه وسلم )قاضيان في النار وقاض في الجنة( وأنتم تعرفون 
القاضيان في النار هو القا�ضي الفاسد والقا�ضي الجاهل، والقا�ضي في 
الجنة هو القا�ضي العادل. نحن نريد لهذه املحكمة كذلك أن تصدر 
أحكاما ليست فيها تضارب، ليست فيها مزاجية أن تكون هناك وحدة في 
اإلجتهاد لهذا هذا القانون سيكون وسيلة مثلى ملواجهة بعض القوانين 
الداخلية وبعض القوانين القديمة التي تطرح إعادة النظر فيها. نريد 
كذلك أن تكون أحكامها أحكاما ذات قيمة فقهية تعطي صورة إيجابية 
الحريات  الدستوري نحو  النظام  الدستوري وتدفع هاذ  نظامنا  عن 
والحقوق واحترام اإللتزامات الدستورية، وأال تكون مجرد مقبرة جديدة 
ملجموعة من الطلبات. ال نريد أن تعرقل العمل القضائي، ولكن ال نقبل 
كذلك أن تكون تحت الرعاية وتحت الحماية وتحت الوالية ملحكمة 
النقض، كنا نريدها أن تكون مستقلة، نحن وافقنا على مجموعة.. 
سحبنا مجموعة من التعديالت واتفقنا مع األغلبية في مجمل القول 
ألننا نريد أن يصدر باإلجماع باتفاق جميع األطراف حماية ودفاعا عن 
وسيلة من وسائل العمل داخل املغرب. تأكدوا أن هذه املسطرة لها 
قيمتها القانونية ولها قيمتها الحقوقية إذا حافظنا عليها، وإذا استطاع 
قضاة املحكمة الدستورية أن يكونوا في مستوى املهام الذين سيقومون 
بها سواء على املستوى األخالقي أو على املستوى الفقهي أو على املستوى 
القانوني آنذاك يمكن وحدهم أن يقوموا بتنفيذ هذا القانون الذي له 
قيمة وله معنى وله دفعة قوية في مجالنا الدستوري وفي احترام الحريات 

والحقوق.

اسمحوا لي فإن املوضوع ذا حساسية مطلقة، وأتمنى من السادة 
القضاة واملحامين وألتمس من رجاالت القانون أن يساهموا في دفع 
هذه التجربة الدستورية في املغرب نحو تقوية العملية الدستورية، نحو 
تقوية الضمانات الحقوقية والقانونية التي نص عليها الدستور وأن 
ال تتحول إلى شرعنة التراجعات والردات عن الحقوق التي اكتسبناها 
منذ سنوات، ال يمكن أن نكون جيال ناجحا إال إذا كان جيال حقوقيا 
ال يمكننا أن نعترف بقضائنا إال إذا كان قضاءا نظيفا جريئا قويا، ثم 
كذلك أن يكون فاهما ويعلم ما هو موضوعه ويدافع عن القانون وال �ضي 
غير القانون. أتمنى أن نكون قد خرجنا من هاته الدورة على األقل بهذا 
القانون يشرح الصدر والتي تكون فرصة كبيرة ملجتمعنا لدفع العملية 
الدستورية لفائدة املجتمع املغربي الذين ينتظر منا الكثير ولكن لسوء 

الحظ ال نقدم له إال القليل، شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد هللا مسعودي 
بإسم فريق التجمع الدستوري.
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ا تجمعل فريقل باسمل موذوديل هللال عب ل ا وي ل ا أائبل
ا  ستوري:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد5لا وزراءلاملحترمون،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

التشريعية الختامية  في هذه الجلسة  الكلمة  أتناول  يسعدني أن 
للدورة الجارية، بإسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة مشروع 
86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق  قانون تنظيمي رقم 
مؤسسة  لبنة  يعتبر  الذي  املشروع  هذا  الدستور.  من   133 الفصل 
ومعززة لنظام الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تفعيال ملضامين 
دستور 2011، وتنزيال ألحد مستجداته املكرسة لدولة الحق والقانون 

وفصل السلط وتوازنها.

من  وعالمة  حدثا  يعتبر  ذاته  بحد  الدستور  من  الفصل133  إن 
ومبادئ  أهداف  عدة  تحقق  بالدنا  في  الدستوري  التطور  عالمات 
تعزز نظام مشروعية واحترام تدرج القواعد القانونية وتناسقها، وفي 
في منازعات معروضة  للمواطنين بصفتهم أطرافا  تتيح  الوقت  نفس 
العادية  املحاكم  عبر  الدستورية  املحكمة  إلى  بالولوج  املحاكم  على 
نزاع معروض  في  قانوني سيطبق  طلبا لفحص عدم دستورية نص 
على املحكمة على محكمة املوضوع. إننا أمام آلية جديدة يستخدمها 
املواطن بصفته طرفا في نزاع حينما يرى أن هناك نصا قانونيا من شأنه 

أن يمس بالحقوق والحريات املكفولة دستوريا.

كما تتجلى أهمية هذه اآللية الدستورية التي جاء بها دستور 2011 
النصوص  من  بالعديد  يحتفظ  القانوني  نظامنا  كون  في  مرة،  ألول 
القانونية املختلفة تعود إلى فترة الحماية وما بعدها أصبحت متقادمة 
إن لم يكن بعضها أصبحت غير متوافقة مع املبادئ واألحكام الدستورية 
الحديثة، هذه النصوص لم تصل لها يد املشرع بتحيينها ومالءمتها مع 
األحكام الدستورية والتشريعية الحديثة، وال مع اإلتفاقيات واملواثيق 
الدولية التي صادق عليها املغرب في العقود األخيرة، كما أن هذه اآللية 
تكمل وتعزز املبادرة التشريعية التي خولها الدستور للمواطنين واملتمثلة 
في تقديم امللتمسات التشريعية وكذا حق تقديم العرائض إلى السلطات 

العمومية أو تقديم املالحظات إلى املسؤولين عن املرافق العمومية.

إن هذا املشروع املكرس للفصل 133 من دستور 2011 جاء أيضا 
ليوسع اختصاصات املحكمة الدستورية ويفرز دورها في ممارسة رقابة 
بعدية على دستورية القوانين والعمل على إصدار قرارات تنسخ األحكام 
الحقوق  مبادئ  مع  تتناقض  التي  أو  الدستورية  الغير  واملقتضيات 
والحريات التي جاء بها الدستور، وفي ذلك مساهمة للرقي بمنظومتنا 
املنظومة  مع  ومالءمتها  القانونية  الشوائب  من  وتنقيتها  القانونية 

التشريعية السائدة والحديثة.

لقد حظي هذا املشروع باهتمام خاص ومناقشة مستفيضة على 
مستوى اللجنة عبرنا خاللها على مجموعة من املالحظات والتساؤالت 
الهادفة إلى تعميق مضامين هذا املشروع، وبهذه املناسبة ال يسعنا إال أن 
ننوه بدور السيد الوزير، وسعة أفقه وحرصه على الرقي بهذا املشروع 

وفق ما يخدم مبادئ صيانة الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون.

من  بمجموعة  األغلبية  ومجموعة  فرق  مع  فريقنا  ساهم  ولقد 
التعديالت القيمة التي جاءت كثمرة لجو النقاش الهادف واملسؤول 
الذي ساد على مستوى اللجنة وبتفهم من السيد الوزير، ساهمنا من 
خاللها في تجويد هذا املشروع وإغنائه بمقترحات تعديلية آخذين بعين 
اإلعتبار أجوبة السيد الوزير املقنعة وكذا مقترحات الفرق واملجموعات 
النيابية أغلبية ومعارضة إلقناعنا بأن مثل هذه النصوص التنظيمية 
املؤسسة ملحطات حقوقية ملغرب األلفية يلزم أن تعتمد وفق منهجية 
توافقية وإشراكية بمساهمة من الجميع خصوصا بعض املقتضيات 
اللجنة،  أعضاء  النواب  والسادة  السيدات  بإهتمام  استأثرت  التي 
وتوسعوا في مناقشتها كمسألة النسخ وتاريخ مفعوله. مرة أخرى ننوه 
الذي  املشروع  هذا  بها  تميز  التي  املسؤولية  وروح  النقاش  بمستوى 
سنعتمده اليوم ونختم به هذه الدورة الغنية وختامه مسك والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

بوزكري  عبلة  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

االستوالسيل ا فريقل باسمل بوزكريل عبللل ا وي 5ل ا أائبلل
 لوح 5لقا تذاد يل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لأعضاءلمجلسلا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، في 
مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد شروط وإجراءات 
تطبيق الفصل 133 من الدستور، هذا املشروع الذي بمقتضاه تختص 
املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير 

أثناء النظر في القضية.

جاء هذا املشروع من أجل ترسيخ دعائم املحاكمة العادلة، خاصة 
أن القوانين العادية ال تخضع للمراقبة الدستورية التلقائية، وبالتالي 
فإن هذه القوانين معرضة لتحمل في طياتها مضامين غير دستورية وما 
قد تشكله من عراقيل أمام حقوق وحرية األفراد. لقد حملت الوثيقة 
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الدستورية إصالحا متميزا بمنهجية ديمقراطية مؤسسة على مقومات 
الخصوصية  على  املبني  املغربي  النموذج  إنجاح  إلى  تهدف  وركائز 
والذاتية، وفي نفس الوقت معانقة القيم الكونية واإلنسانية في مجال 
ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحق والقانون وميثاقا لحماية 

حقوق اإلنسان والنهوض بها وتعزيز املواطنة.

ولم يقتصر الدستور املغربي على حماية الحقوق املدنية والسياسية 
واإلجتماعية واإلقتصادية للمواطنين بل نص على العديد من اآلليات 
املؤسساتية لضمان ممارسة هذه الحقوق، بما فيها تمكين املواطن 
آلية  وهي  الدستورية،  املحكمة  أمام  قانون  دستورية  بعدم  بالدفع 
جديدة في منظومتنا القانونية، نص عليها الفصل 133 من الدستور 
التشريعية  املنظومة  تنقيح  في  املساهمة  في  الحق  للمواطن  وخول 
والترسانة القانونية، مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية عن 
القضايا  في  ستطبق  والتي  املفعول،  السارية  البعدية  الرقابة  طريق 
الرائجة أمام املحاكم من أجل تكريس الديمقراطية التشاركية وإعطاء 
الحق للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم املضمونة دستوريا عن طريق 
الولوج غير املباشر للقضاء الدستوري، األمر الذي يجعل من أن هذه 
أيضا  الدستورية بل  بالصفة  تتمتع ليس فقط  الحقوق والواجبات 
بالحماية الدستورية، ذلك أنه إذا اعتدى املشرع على هذه الحقوق 
والحريات من خالل التشريعات التي يصدرها، وأن هذه التشريعات 
تكون عرضة للحكم عليها بعدم الدستورية إذا كان األمر كذلك، وبالتالي 
فإن أثر الرقابة الدستورية تمثل االرتكاز األسا�ضي في حماية الحقوق 

والحريات.

دستورية  على  البعدية  للرقابة  الدستوري  املشرع  اعتماد  إن 
القوانين من خالل منح األفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية، يشكل 
نقلة نوعية للتأسيس لقضاء دستوري تتمحور أهدافه حول تحقيق 
معادلة  قلب  في  املواطن  يكون  حيث  املواطنة،  الدستورية  العدالة 
تحصين حقوقه وحريته ويكون فاعال ومحركا للدعوى باعتباره يحتك 
بمختلف التشريعات بما يترتب عن ذلك من تكريس لثقافة مجتمعية 
وعي  تكريس  وأيضا  إيجابي،  بشكل  الدستوري  القضاء  مع  تتفاعل 
في  تعمل  منقحة  تشريعية  منظومة  في  ومساهمته  بحقوقه  املواطن 

اتجاه حماية الحقوق والحريات وليس اإلعتداء عليها أو انتهاكها.

الدستورية  العدالة  مع  كبير  حد  إلى  ينسجم  املشروع  هذا  إن 
املقارنة، التي تبحث دائما على تجويد طرائف الرقابة على دستورية 
العمومية ونقطة  القوانين، حيث يكون املواطن في قلب السياسات 

اإلرتكاز لحماية حقوقه وحرياته.

ووسيلة  الالحقة  القضائية  للرقابة  آلية  يعتبر  املشروع  هذا  إن 
التي تعتبر غير مطابقة  للمتقا�ضي للدفاع عن حقوقه ضد القوانين 
ألحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، بعدما أصبح للمجتمع املدني 
سلطة في التشريع من خالل تقديم امللتمسات التشريعية والعرائض 
وبالتالي الحق في مراجعة القضاء الدستوري من خالل املواطن نفسه 

أو الجمعيات والهيئات النقابية واملهنية، في سياق استعادة الوظيفة 
املجتمعية للدستور.

إن هذا املشروع أيضا يهدف إلى تحديد مالمح ديمقراطية دستورية 
مواطنة، وجعل املحكمة الدستورية فاعال مباشرا في حماية حقوق 
اإلنسان من خالل إعطاء حق جديد للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم 
وتصفية النظام القانوني من املقتضيات غير الدستورية وتأمين سمو 
الدستور في امليدان املعياري الداخلي باعتباره قانون الدولة األسمى 
وأن القواعد الواردة فيه هي األعلى مرتبة ويتوجب على سلطات الدولة 

احترامها والعمل بموجبها.

العمل  أن  نعتبر  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
بنظام إحالة الدفع بعدم الدستورية من محاكم املوضوع إلى املحكمة 
الدستورية مباشرة، دون إقرار نظام للتصفية ينسجم مع الغاية من 
هي  الدستورية  املحكمة  أن  اعتبار  الدستور، على  133 من  الفصل 
صاحبة اإلختصاص األصيل للبث في الدفع بعدم دستورية القوانين 
كما ينسجم مع الفصل 120 من الدستور املتعلق بصدور األحكام في 
آجال معقولة مما يساهم في تسريع اإلجراءات وعدم بطء املسطرة أمام 
املحاكم، وتقريب القضاء من املتقاضين، وتحقيق النجاعة الدستورية.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

تقديم  بإيجابية مع هذا املشروع، من خالل  الفريق  تعامل  لقد 

مجموعة من التعديالت تصب كلها في تجويد النص وإغنائه، باعتبار 

أنه يمثل في عمقه ضمانة فعلية وعملية لألمن الدستوري، من خالل 

إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي 

وتكرس وعي املواطن بحقوقه وواجباته. وهو املنحى الذي يسعى املغرب 

انفتاحا وتشاركية، وباعتبارها حقا  أكثر  إلى ترسيخه بمراقبة بعدية 

للمتقا�ضي في إثارة عدم دستورية أي قانون يمس بالحقوق والواجبات.

إن التصويت على هذا املشروع يقت�ضي التفكير في اإلجراءات املواكبة 

لضمان التطبيق السليم ملقتضيات هذا القانون، حتى ال يشكل مبررا 

التعسفي  بالنسبة لبعض املتقاضين لالستعمال الكيدي والتوظيف 

لبنة  من  املشروع  هذا  يشكله  ملا  وبالنظر  الدستورية.  بعدم  للدفع 

أساسية في تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق وحريات 

املواطنين وكفالة ممارستها، فإن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 

سيصوت باإليجاب على هذا املشروع والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، بإسم الفريق الحركي الكلمة للسيدة النائبة 

فاطمة الزهراء نزيه.
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ا أائبللا وي 5لفاطمللا زهراءلنزيهلباسملا فريقلالحركي:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

ا والملعليكملقرحمللهللالتذاسللقبركاته،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة ودراسة 
مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات 
الدفع بعدم دستورية القانون. إننا أمام مرحلة أساسية ومتميزة من 
بناء دولة الحق والقانون تتكرس من خاللها الجهود  تاريخ مسلسل 
مقتضيات  وتنزيل  التشريعي  املخطط  تفعيل  في  املتخذة  الحكومية 

الدستور من خالل الفصل 133 منه.

ا وي لا رئيس،

إن هذا املشروع الحالي يعتبر لبنة أساسية ومتميزة في مسار ترسيخ 
البناء الديمقراطي، وفي مسار اإلصالحات الدستورية الجوهرية التي أتى 

بها دستور 2011 تكريسا لدولة الحق والقانون...

ا وي لا رئيس:

السيدات والسادة النواب شيئا ما من اإلنصات.

ا أائبللا وي 5لفاطمللا زهراءلنزيهلباسملا فريقلالحركي:

التي يتمع فيها الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة في نطاق 
التالزم والتكامل بين حقوق وواجبات املواطنة وفق ما تقتضيه املواثيق 

الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا.

ا وي لا رئيس،

إن مشروع القانون التنظيمي املعروض على أنظار مجلسنا املوقر، 
املنظومة  ومن  الدستور،  أحكام  وقوته من  استمد مرجعيته  والذي 
الحقوقية الدولية وكذا التجارب الدولية الناجحة يهدف إلى وضع إطار 
قانوني مرجعي متكامل يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 
قانون، ويراد تطبيقه بشأن دعوة معروضة على املحكمة يدفع أحد 
أطرافها أنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها 
الدستور وهي آلية دستورية رقابية جديدة لم تكن متضمنة في الدساتير 
وتطهير  التشريعية  املنظومة  تنقيح  في  املساهمة  من  تمكن  السابقة 
الترسانة القانونية السارية النفاذ من املقتضيات التي تمس بحقوق 
وحرية األفراد وتتعارض مع الوثيقة الدستورية. وبالتالي فإنه سيمكن 
من جعل القاعدة األدنى مطابقة للقاعدة األعلى درجة وتيسير ولوج 
املواطنين إلى القضاء الدستوري في ظل اإلرتقاء باملجلس الدستوري إلى 
املحكمة الدستورية، األمر الذي سيمكن من تحقيق عدالة دستورية 
مواطنة تكرس وعي املواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتضع أسس الرقابة 

الالحقة على دستورية القوانين ال سيما تلك السارية التنفيذ والتي ال 
تخضع لإلحالة التلقائية على املحكمة الدستورية قصد البث في مدى 

مطابقتها للدستور.

ا وي لا رئيس،

عالوة على ذلك، فإن إعداد هذا املشروع قد تميز بمنهجية تشاركية 
ومقاربة منفتحة على مختلف الفعاليات والخبرات ذات الصلة، حيث 
التشاركية  اآللية  هذه  ميزت  التي  املراحل  مختلف  بإيجابية  سجلنا 
املتمثلة أساسا في عقد عدة ندوات علمية وملتقيات جهوية بمشاركة 
الجمعيات املهنية للقضاة والباحثين وثلة من املختصين وخبراء مغاربة 
والوطنية  الحقوقية  الجمعيات  ومختلف  القضاء  مجال  في  وأجانب 
والدولية، وانكب على إعدادها لجنة علمية متخصصة. إذن فإن هذا 
واالنفتاح  والتحاور  والتشارك  التشاور  من  بنصيبه  حظي  املشروع 
واالستئناس بمختلف التجارب الدولية في إطار االطالع على التجارب 

واألنظمة الدستورية املقارنة.

ا وي لا رئيس،

إن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي ال يتم تلقائيا من قبل 
األفراد إال إذا تعلق األمر بوجود دعوى رائجة بإحدى محاكم اململكة، 
هي آلية تجعل املواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته من 
خالل تفاعله مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وبطريقة غير مباشرة 
السقف  مراعاة  مع  والتزاماته  بحقوقه  املواطن  وعي  كذلك  وتكرس 
القانوني لتفسير مفهوم الدفع بعدم دستورية القوانين وذلك تفاديا ألي 
تأويل غير سليم ملقت�ضى دستورية القوانين، أعتذر.. ملقت�ضى الفصل 
133 من الدستور. ونؤكد في الفريق الحركي أن تفعيل هذا املكتسب 
الدستوري بشكل سليم، يستلزم تيسير املساطر ووضع اآلليات العملية 
وتوفير املوارد البشرية الكافية للمحكمة الدستورية تمكن من التطبيق 
الجاد والفعلي لإلطار القانوني لهذا الحق الدستوري، ومن أجل تمكين 
التي  الضمانات  بين  والتكامل  التوازن  إطار  في  املواطن من ممارسته 

يكفلها هذا الحق الدستوري وتحقيق النجاعة القضائية.

ا وي لا رئيس،

إننا في الفريق الحركي نثمن املستوى العالي من النقاش العميق 
والهادف الذي رافق هذا املشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان، وننوه كذلك بمنهجية العمل التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل 
هذا املشروع، وفي التفاعل اإليجابي مع تعديالت ومقترحات الفرق، مما 
ساهم في إغناء مضمون النص، الذي سيمكن من إشراك املواطنين 
بطريقة غير مباشرة في تنقيح النصوص القانونية من املقتضيات الغير 
الدستورية. ونرى في الفريق الحركي بأن الحكومة مدعوة بدورها للقيام 
بمراجعة للقوانين السارية املفعول من أجل تطهيرها من املقتضيات 
ما قبل  إلى  تعود  التي  القانونية  الترسانة  الدستورية وال سيما  الغير 
يعتبر مخالفا  التطهير، مما  األمر على هذا  يقتصر  2011 وال  دستور 
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القانونية  الترسانة  تحيين  كذلك  تقت�ضي  الضرورة  إن  بل  للدستور 
لجعلها مواكبة للوقت الراهن، ال سيما أن العديد منها يعود إلى بداية 

القرن املا�ضي.

ا وي لا رئيس،

إننا أمام مشروع مؤسس لحق دستوري شكل على امتداد عقود 
مطلبا أساسيا ملختلف الفعاليات السياسية والحقوقية وكذا لعموم 
املواطنين، يحمل في طياته أجوبة ملجموعة من التساؤالت التي تختلف 
وطبيعتها  منظورها  زوايا  وباختالف  واإلنتظارات  الرهانات  باختالف 
التاريخ  في  مهما  تطورا دستوريا  ويعتبر كذلك  عليها.  املعلقة  واألمال 
الدستوري لبالدنا والوسيلة األنجع لضمان احترام الدستور وسموه 
على باقي القواعد القانونية، ولذلك، فإنه ال يسعنا إلى اإلنخراط في 
مباركته واملصادقة عليه، آملين أن يحظى ويواكب هذا النص بعملية 
تحسيسية وتوعوية بمضامينه وأهدافه حتى يتبين املواطنين هذا الحق 
وكيفية تملكه وممارسته وتفعيل أحكامه على أرض الواقع. والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

شكرا، شكرا جزيال، استمعنا إليك، شكرا. الكلمة للسيد الرئيس 
شقران أمام بإسم الفريق اإلشتراكي.

ا أائبلا وي لشورانلأماملرئيسلا فريقلاالشتراكي:

شكرالا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لقا وي لا وزيرلاملحترمان،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

وجهة  لبسط  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 املتعلق بتحديد 
تقرر  كما  أو  الدستور،  من   133 الفصل  تطبيق  وإجراءات  شروط 
باإلجماع في لجنة العدل والتشريع جعله قانونا تنظيميا رقم 86.15 

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وبداية ال بد من طرح سؤال نعتبره هاما، هو هل تأخرنا في إخراج 
هذا النص للوجود؟ ونحن نتحدث عن املادة 133 من الدستور ديال 
سنة 2011، واليوم نحن في سنة 2017. ال يسعنا القول سوى أن ديك 
املقولة ديال التأخر في الوصول خير من عدم الوصول، وها قد وصلنا. 
بطبيعة الحال، هاذ القانون بأهميته، بقدر ما يعكس حجم التطور 
يجسد  ما  بقدر  والقانوني،  املؤسساتي  بنائها  في  بالدنا  تشهده  الذي 
إرادة جماعية في تنزيل دستور 2011 بإمكاناته القانونية والحقوقية 
التي تسمح من خالل هذا املشروع بتمكين املواطنات واملواطنين من 
الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم عبر تمكينهم من الحق في الولوج للقضاء 
الدستوري، من أجل الدفع بعدم دستورية أي مقت�ضى تشريعي يرى 

بمقت�ضى  له  املكفولة  وحرياته  بحقوقه  يمس  تطبيقه  أن  املواطن 
الدستور.

وإذا كان الحديث عن أهمية املشروع سواء فيما يتعلق بتقوية 
اإلهتمام  صلب  في  املواطن  وجعل  القوانين،  دستورية  على  الرقابة 
بالقضايا الدستورية ارتباطا بالدفاع عن حقوقه وحرياته وغير ذلك، 
هو تحصيل حاصل في ظل وعي جماعي بأهمية هذا املكسب الدستوري 
فإن  كذلك،  األمر  كان  إذا  متعددة.  مستويات  على  القانونية  وآثاره 
النقاش الذي طبع عمل لجنة العدل والتشريع في مناقشتها ملشروع 
هذا القانون، سواء بشكل عام أو تفصيلي أو حتى من خالل التعديالت 
التي تقدمت بها مختلف الفرق، اتسم بكثير من الجدية واملسؤولية 
ومحاولة تقديم إجابات قانونية وواقعية تسمح بتجويد النص بغية 
مالمسة جوهر اإلصالح املتمثل في تمكين املواطنات واملواطنين من هذا 
الحق الدستوري وصيغ تنزيله قانونيا ومسطريا. احنا عملنا في الفريق 
األغلبية،  فرق  بمعية  املالحظات  من  مجموعة  إبداء  على  اإلشتراكي 
الجوانب، لحينا على ضرورة  لنا بواعث قلق مرتبطة ببعض  وكانت 
الوقوف عندها ملا يمكن أن تطرحه من إشكاالت على مستوى الواقع، 
خاصة ما يتعلق بالنقطة املتعلقة بعندما تق�ضي املحكمة الدستورية 
بعدم دستورية واحد املقت�ضى تشريعي، وتحديد التاريخ ديال النسخ 
ديالو وطرحنا إشكال ديال الفترة ما بين القرار ديال املحكمة الدستورية 
والتاريخ الذي تحدده للنسخ، وكان الجواب الذي وصلنا إليه جميعا 
هو أن نترك األمر للواقع، هو الذي سيوضح إن كانت هناك مقتضيات 
إصالحات  وإدخال  النص  تعديل  على  نعمل  أن  مستقبال  تقت�ضي 

وتعديالت عليه.

ونحن إذ نثمن املجهود الجماعي في إخراج هذا النص القانوني الهام 
للوجود، بما هو صورة من صور البناء الديمقراطي ببالدنا، تجسيدا 
لروح دستور 2011، واإلمكانات الهامة في البناء املؤسساتي التي جاء بها. 
فإننا بطبيعة الحال إذ سنصوت باإليجاب لهذا القانون، لدينا وعي تام 
وهذا يعني مهمة بعد يجب أن نقوم بها جميعنا يعني مؤسسة تشريعية 
نتعاطى  أن  القانون ال يجب  أن هذا  الفاعلين، على  وكافة  وحكومة 
معه بديك القاعدة القانونية ديال »ال يعذر أحد بجهله القانون«، هاذ 
القانون خص يتم التعريف ديالو ويتم اإلشهار ديالو وأن تواكبه ندوات 
ولقاءات حتى يقف املواطنون واملواطنات عند أهمية النص القانوني 
واإلمكانيات التي يضعها أمامهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، 
ألن األمر ال يجب أن يقتصر على يعني الفئات على دار�ضي القانون وعلى 
األساتذة والدكاترة الباحثين في القانون بقدر ما يجب أن يتعلق األمر 
بواحد اآللية اللي تكون في متناول ديال جميع املواطنات واملواطنين 
وأي مواطن يجد نفسه أمام محاكم اململكة يضع نصب أعينه أن هذه 
اإلمكانية متواجدة وأنها تسمح له إذا ما مستحق من حقوقه بأن يمارس 
هذا الحق حتى ال يكون يعني في ملك فئة داخل املجتمع دون فئة أخرى 

ربما ال تصلها املعلومة بالشكل الكافي. شكرا لكم.
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ا وي لا رئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

املجموعلل باسمل برصاتل ا زهراءل فاطملل ا وي 5ل ا أائبلل
ا أيابيلل لتو ملقاالشتراكيل:

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  حول  مالحظاتنا  إلبداء  واإلشتراكية 

86.15 واملتعلق بكيفية شروط تطبيق الفصل 133 من الدستور.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

الحقوق  من  ونوعية  متكاملة  منظومة   2011 دستور  أر�ضى  لقد 
والحريات، تروم إقامة دعائم دولة الحق والقانون وتوسيع مجاالت 
ممارسة هذه الحقوق والحريات بما يعزز ثقافة حقوق اإلنسان ويرسخ 
قيم املواطنة الحقة الدامجة واملنصفة لجميع املواطنات واملواطنين، 
حزب  في  عاليا  ونثمن  للتجديد.  قابلة  غير  كونية  حقوقا  وباعتبارها 
التقدم واإلشتراكية، انخراط املغرب في هذه املنظومة لتمكين املواطن 
الكفيلة  واملؤسساتية  القانونية  األدوات  على  وتوفره  ممارستها  من 

بالترجمة الفعلية لهذه الحقوق على أرض الواقع.

الوثيقة  أحدثتها  التي  العميقة  والتغييرات  التحوالت  هذه  إن 
الدستورية أتت في سياق الحراك الشعبي الذي عرفته بالدنا، األمر 
الذي يطرح علينا اليوم جميعا مسؤولية إعادة اإلعتبار للفعل السيا�ضي 
امللتزم بقضايا املواطنات واملواطنين من أجل تثبيت املكاسب التي جاء 
بها دستور اململكة ومواصلة تفعيل املنظومة الحقوقية عبر سياسة 
املضامين  لتكريس  مندمجة  عمومية  وسياسات  واضحة  تشريعية 

الدستورية.

ا وي لا رئيس،

ا وي لا وزير،

قانون  إعداد مشروع  على  تقتصر  ال  للتشريع  اليوم  الحاجة  إن 
تنظيمي لتحديد الشروط وكيفية تطبيق الفصل 133 من الدستور 
تقاس بمدى قدرتها  القانونية  النصوص  كضرورة دستورية، بل إن 
على توفير الشروط الالزمة للتفعيل الديمقراطي لروح ونص الدستور. 
وإن آلية الدفع بعدم دستورية قانون لم يسبق التنصيص عليها في 

دساتير اململكة السابقة، وبالتالي فهي تعتبر مكسبا دستوريا حقيقيا 
ومهما للمواطنات واملواطنين، وتهدف إلى الحفاظ على سمو الوثيقة 
مراقبة  خالل  من  ملقتضياتها  الشامل  الطابع  وتحقيق  الدستورية 
حماية  من  واملواطنين  املواطنات  ستمكن  والتي  القوانين  مشروعية 
القضاء  إلى  اللجوء  عبر  الدستور  يضمنها  التي  وحرياتهم  حقوقهم 
دستورية  بعدم  للدفع  العادل  القضاء  بوابة  خالل  من  الدستوري 
الحريات.  من  حرية  أو  الحقوق  من  بحق  يمس  تشريعي  مقت�ضى 
من  املغربية  القانونية  املنظومة  لتطهيروتصفية  وسيلة  كذلك  وهي 
املقتضيات التشريعية التي قد تكون مخالفة للدستور وتشكل خرقا أو 

انتهاكا أوحرمانا من الحقوق والحريات.

ا وي لا وزير،

إلرساء  العدل  وزارة  نهجتها  التي  التشاركية  املقاربة  عاليا  نثمن 
يوفر  بما  املفعول،  السارية  القوانين  البعدية على دستورية  الرقابة 
النجاعة في املنظومة القضائية املغربية دون أن يؤدي ذلك إلى إفراغ 
هذه املقتضيات الدستورية من محتواها أو إلى اختناق عمل الهيئات 
القضائية. إن الفلسفة التي تبنتها الوثيقة الدستورية تضع املواطن في 
صلب السياسات العمومية، ليس فقط كصاحب حق وعليه واجبات 
على  يتوفر  أسا�ضي  ومبادر  كفاعل  بل  العمومية  للسياسات  ومتلقي 
اآلليات القانونية واملؤسساتية التي تمكنه من تحصين حقوقه وحرياته، 
الحق  على  قائمة  مجتمعية  ثقافة  إشاعة  من  ذلك  عن  يترتب  بما 
والواجب يتفاعل فيها املواطن مع القضاء العادي والقضاء الدستوري 
بشكل إيجابي للرفع من مستوى وعيه بحقوقه والتزاماته. وفي هذا اإلطار 
نؤكد بأن أوراش اإلصالح هي أوراش مستمرة ومتواصلة ومترابطة يكمل 
بعضها البعض، ونذكر هنا بالقانونين التنظيميين املهيكلين املتعلقين 
واإلنسجام  التناغم  لخلق  العرائض  وتقديم  التشريع  بملتمسات 

اإليجابي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

ا وي لا وزير،

التقدم  حزب  ونائبات  كنواب  فينا  تحكم  الذي  الهاجس  إن 
واإلشتراكية، هو توفير الشروط الالزمة لإلدخال السلس لهذه اآللية 
الرقابية البعدية في املنظومة القانونية والقضائية الوطنية بما يحقق 
إعمال  من  واملواطنين  املواطنات  لتمكين  النوعي  اإليجابي  التحول 
حقوقهم الدستورية كاملة والتوفيق بين الغاية من إحداث هذه اآللية 
الدستور  يضمنها  التي  والحريات  الحقوق  صيانة  هي  والتي  الرقابية 
للجميع وبين ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال وناجع قادر على 
حماية هذه الحقوق والحريات والحد من تعسف البعض في إستعمال 
هذه اآللية. أي أننا سنضع اليوم عالمات تشوير واضحة لتفعيل هذا 
املقت�ضى الدستوري، ونحن في خضم هذا النقاش نستحضر املواطن 
املغربي العادي والبسيط وهو يلجأ إلى تفعيل هذه اآللية، ونستحضر 

وكذلك تكوين السيدات والسادة القضاة واملحامين.
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ا وي لا وزير،

إننا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية نؤكد أن مشروع هذا 
القانون يعتبر مكسبا حقيقيا وحقوقيا بامتياز للمواطنات واملواطنين، 
للرقابة  مهمة  وآلية  والحريات  الحقوق  لحماية  أساسية  وضمانة 

البعدية. فإننا سنصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا. نمر اآلن إلى عملية التصويت.

وأعرض للتصويت عنوان مشروع القانون التنظيمي: اإلجماع.

الباب األول يتعلق باألحكام العامة:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الثاني يتعلق بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية 
القانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة:

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.

الباب الثاني يتعلق باختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع 
بعدم دستورية قانون:

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الرابع خاص بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 
أمام املحكمة الدستورية والبت فيه:

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.

الباب الخامس خاص بمقتضيات ختامية:

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.

إلى إضافة مادة  تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، يرمي 
التعديل، السيدة  الكلمة ألحد مقدمي  26 مكرر  جديدة تحمل رقم 

النائبة تفضلي.

ا أائبللا وي 5لزهورلا وهابي:

شكرالا وي لا رئيس،

نقترح في فريق األصالة واملعاصرة إضافة مادة جديدة تنص على: 
»أنه يتم إعمال إحالة مسطرة الطعون على محكمة النقض كما هو 
تلغى  ذلك  وبعد  ثالث سنوات،  ملدة  و13   12-11-10 املواد  في  مبين 
هذه املسطرة وتحال الطعون على املحكمة الدستورية«. ألننا نعتبر في 
الفريق أن التنزيل الحقيقي للفصل 133 من الدستور يحيل على كون 
اإلختصاص والصالحية للمحكمة الدستورية لوحدها للبت في الدفع 
بعدم الدستورية واستيفاء الوقت أمام بقية املحاكم درجات التقا�ضي 
للبت في الشكليات دون املوضوع، نعتقد في الفريق أنه يمس بأهمية 

وشروط املحاكمة العادلة وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

ا وي لمحم لأقجارلقزيرلا ذ ل:

شكرالا وي لا رئيس،

مشروع  مع  اإليجابي  تفاعله  واملعاصرة  األصالة  لفريق  أشكر 
القانون التنظيمي، وأتأسف لعدم قبول هاذ التعديل. بطبيعة الحال 
كل اإلجتهادات املحترمة لها أسبابها، لها مبرراتها ولها إيجابياتها، نعتقد 
أنه ال يمكن التشريع بشأن املساطر بين الجهات القضائية والدستورية 
يتعلق  األمر  آخر،  جانب  في  دائمة  وبصفة  جانب  في  مؤقتة  بصفة 
بقواعد معيارية مرجعية، وإذا أراد املشرع التراجع عنها فله الصالحية 
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الكاملة داخل املدة التي يراها مناسبة، فضال عن كون تحديد مدة 

إجراءات  في  النقض  محكمة  إدخال  مسطرة  لتطبيق  سنوات  ثالث 

أن  وبكل موضوعية  يتعين  تقديري  أمر  هو  الدستورية  بعدم  الدفع 

يتخذ الحقا في ضوء تقييم التجربة، التي ربما قد تستغرق ثالث سنوات 

أو خمس سنوات أو أكثر. في جميع األحوال نعتقد أنه من غير الناجع 

إعطاء االنطباع بأن إدخال محكمة النقض هو فقط ملرحلة انتقالية 

أو تجريبية باعتبار أن محكمة النقض هي جزء أسا�ضي من املنظومة 

القضائية، وهي التي تسهر على حسن تطبيق القانون. شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من يريد التدخل من مؤيدي أو 

معار�ضي التعديل؟ ال أحد.. تفضلي السيدة النائبة.

ا أائبللا وي 5لما كللخليل:

شكرالا وي لا رئيس،

موقفنا  مع  منسجما  كان  به  تقدمنا  اللي  املقترح  هذا  بأن  فقط 

اإلحالة  كانت  املشرع  غاية  أن  أساس  على  ككل  التصفية  نظام  من 

القضائية  املمارسة  الدستورية، على مستوى  املباشرة على املحكمة 

احنا كممارسين وال كمتقاضين كنعرفو أن املحكمة محكمة النقض 

كتعرف واحد التراكم كبير على مستوى امللفات وبالتالي كنشوفو أنه 

إيال استحضرنا الواقع اللي يجب استحضاره أثناء التشريع كنشوفو أن 

إحالة امللفات للبت في جدية ملفات للدفع بعدم الدستورية لن تؤدي 

إال أن هاذ امللفات تدخل حتى هي في الترتيب الزمني لهاذ املحكمة األمر 

الذي سيؤثر سلبا على الغاية املتوخاة من هاذ املسطرة خصوصا أن 

غيكون هناك على مستوى املحاكم األخرى ملفات ديال املوضوع اللي 

غيكون فيها إيقاف البت إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية. إذن 

كنشوفو أنه كان تعديل مبني على مرتكزات موضوعية ونتأسف لعدم 

قبوله من طرف الوزير.

ا وي لا رئيس:

معارض؟ يسحب، شكرا.

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون التنظيمي رقم 86.15 

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون.

نمر اآلن السيدة الوزيرة إلى مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة 

الكلمة  ثانية،  قراءة  إطار  في  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة 

للسيدة الوزيرة.

ا وي 5لبويمللالحواقي،لقزير5لاةسر5لقا تضامنلقاملواقا5ل
قا تأميللاالجتماعيل:

سي ل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

بهذه  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  معكم  أتقاسم  أن  البداية  في  أود 

املحطة التشريعية املهمة في مسار سعينا املشترك لتحقيق اإلنصاف 

والعدل وترسيخ املساواة بين النساء والرجال، ورفع كل أشكال التمييز 

املبنية على أساس الجنس. وهي املحطة التي نفي بها جماعيا بالتزاماتنا 

 19 تنزيل مقتضيات الفصلين  إزاء مرجعيتنا الدستورية املوحدة في 

و164، الذين نصا على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز، والتي نتطلع بكثير من الثقة واألمل إلى قيمتها املضافة في املشهد 

املؤسساتي الوطني الذي تتمايز فيه الهيئات وتتكامل لجعل السعي نحو 

املناصفة ومواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق املساواة مثمرا وبناء.

حضراتلا وي اتلقا واد5،

نحو  السعي  ملبدأ  أسس  الذي   2011 دستور  ملضامين  تفعيال 

املناصفة، وتنفيذا اللتزاماتنا التشريعية، أعدت وزارة التضامن واملرأة 
واملساواة والتنمية االجتماعية بشراكة مع املندوبية الوزارية لحقوق 

تشاركية  مقاربة  وفق  الهيئة  بهذه  املتعلق  القانون  اإلنسان مشروع 

تشاوري  مسار  وعبر  الوطني  الفعل  مكونات  مختلف  انخراط  أمنت 

طويل انطلق منذ فبراير 2013 بتنصيب لجنة علمية مستقلة مشهود 

ألعضائها بالنزاهة والكفاءة لتلقي ومدارسة مذكرات مختلف الهيئات 

وأحزاب  مهنية  وهيئات  املدني  املجتمع  وشبكات  وجمعيات  الوطنية 

سياسية والتي تجاوزت الثمانين مذكرة، واستخالص النتائج املتضمنة 

والتقاطعات في املذكرات واالستشارات العلمية والقانونية مع خبراء من 

هيئات أكاديمية ومجالس استشارية توجت بتقديم مسودة مشروع 

قانون لهذه الوزارة. ولقد تم تنظيم لقاء تشاوري مع لجنة القطاعات 

الثقافية  والشؤون  التعليم  ولجنة  النواب  بمجلس  اإلجتماعية 

واإلجتماعية بمجلس املستشارين ومعها منتدى النساء البرملانيات في 

ذلك الوقت حول مضمون مسودة القانون، كما كانت هذه املسودة 

اعتبارا  أوروبا  ملجلس  التابعة  البندقية  لجنة  مع  استشارة  موضوع 

بعد  وذلك  املقاربة  القانونية  والدراسات  التشريع  في  العالية  لخبرتها 

التشاور طبعا مع القطاعات الحكومية املعنية.

ا وي لا رئيس:

السيدات والسادة النواب من فضلكم.
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ا وي 5لبويمللالحواقي،لقزير5لاةسر5لقا تضامنلقاملواقا5ل
قا تأميللاالجتماعيل:

وهكذا تم استثمار مختلف األفكار والتصورات، سواء الواردة علينا 
أو املوجهة لرئاسة الحكومة حيث تم اعتماد أهم املالحظات املتضمنة 
في املذكرة التكميلية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بعد مذكرته 
األولى، وتمت صياغة مشروع القانون مما أثمر هذا النص القانوني 
الذي أتشرف اليوم بعرضه على أنظاركم بعد أن صادق عليها مجلس 
الحكومة يوم 19 مارس 2015، وكذلك تمت مناقشته واملصادقة عليه 
في مجلسكم املوقر بتاريخ 10 ماي 2016، ثم بعد ذلك تمت مناقشته 
بلجنة العدل والتشريع ولجنة التعليم والشؤون اإلجتماعية مجتمعة 
في هذه  حيث صادقت على هذا املشروع. واليوم يمكن أن نتحدث 
فضاءات  بالفعل  كانت  السابقة  املحطات  تلك  كل  أن  على  املحطة 
حقيقية للنقاش البناء الذي طبعا وكان هو املهيمن على كل أشغال هذه 
اللجن. وتجسيدا ملناخ املسؤولية والثقة الذي ساد أشغال هذه اللجن 
خالل جلسات البت والتصويت على التعديالت املقترحة والتي كان يود 
أصحابها إدراجها ضمن هذا املشروع قانون، وحرصا من الحكومة على 
التفاعل اإليجابي مع كل املقترحات والتعديالت التي من شأنها تجويد 
هذا النص، فقد تم قبول 28 تعديل، تم قبول أوال بمجلس النواب 14 
تعديال، كما جاء وكما قدمه أصحابه، و22 جاء بصيغة توافقية وتم 
سحب 49 تعديال. أما في مجلس املستشارين، فقد تم قبول 28 تعديال، 
منها 24 تعديل صودق عليه باإلجماع بعد دمجها لوحدة املوضوع في إطار 
اقتراح اللجنة املشتركة وتم طبعا سحب 40 تعديال. وذلك كله في حرص 
تام على مراعاة املصالح العليا للدولة املغربية واستحضارثوابتها وهويتها 
الراسخة من جهة أخرى وتكريسا لجودة املقاربة التشريعية املعهودة 
في الترسانة القانونية املغربية من جهة أخرى. وفي هذا اإلطار وفي قراءة 
ثانية بمجلس النواب، تم التصويت في اللجنة على كل التعديالت التي 

أدخلها مجلس النواب على هذا النص وذلك بأغلبية األصوات.

حضراتلا وي اتلقا واد5،

ال يخفى عليكم بطبيعة الحال أهمية توفر بلدنا على هذه املؤسسة 
املهمة ودورها املنتظر في إغناء تجربتنا الوطنية املوحدة للجهود واملتكاملة 
من حيث الرؤى، باعتبارها لبنة جديدة في ترسيخ دعائم دولة القانون 
واملؤسسات وحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها ونموذجا مغربيا متميزا 
مستحضرين في نفس الوقت مضامين اإلتفاقيات واملواثيق الدولية كما 
صادق عليها املغرب، وما راكمناه من رصيد تشريعي بما يغني منظومتنا 
املؤسساتية الحقوقية في تفاعل واعي ومنفتح على الكسب اإلنساني 

ومستجدات العصر.

وفي ختام كلمتي هاته، يسعدني أن أجدد الشكر ملختلف الفرق 
كما  الجاد،  تعاونهم  على  ومعارضة،  أغلبية  البرملانية،  واملجموعات 
أجدد التنويه بجهود كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد مشروع 

هذا القانون، وأؤكد أن نجاح هذه املؤسسة في اإلضطالع بكامل وظائفها 
ونجاعة  بكفاءة  مشروطا  يبقى  الديمقراطية  وأدوارها  الدستورية 
أعضائها، واستيعابهم للدور املنوط بهم، لتحقيق مزيد من اإلنصاف 
والعدل واملساواة. وإنها كذلك مناسبة لتهنئة املرأة املغربية من النخب 
ومن القواعد، الفاعالت من النساء املناضالت في الشأن النسائي أو من 
النساء القيمات في األسر أو في مجاالت أخرى، ألنها لحظة تتويج للجهود 
التي بذلتها الحكومة واملؤسسات الدستورية واملجتمع املدني واملتطوعين 
من الخبراء في الداخل والخارج، كل حسب موقعه ومسؤولياته واألدوار 
املنوطة به، فمع كل هذه الجهود واملبادرات فقد كان كذلك التوفيق 

والتيسير من هللا وهلل الحمد والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا وي لا رئيس:

السيد  تفضل  توزيعه،  تم  اللجنة  تقرير  الوزيرة،  للسيدة  شكرا 
النائب.

ا أائبلا وي لع يلبوعرفل:

شكرالا وي لا رئيس،

جرى  ما  حقيقة  يعكس  ال  األسف  مع  أيدينا  بين  الذي  التقرير 
الوزيرة  السيدة  كنشكروا  أو  اإلجتماعية،  القطاعات  لجنة  داخل 
على حضورها الدائم فهاذ اللجنة والعمل ديالها بالفعل، ولكن ال بد 
للمجلس أن يعرف حقيقة ما جرى، بالنسبة للمواد املعدلة كان هناك 
واالمتناع  املصادقة  بين  ما  وكان  بالفعل،  حقيقي  ديمقراطي  نقاش 
والرفض. ولكن حينما طرح القانون برمته للمصادقة، فاللجنة ديال 
و8  القانون  لهذا  معارض  كانت   9 رفضاتو،  اإلجتماعية  القطاعات 
قبالتو، من يتحمل املسؤولية في ذلك؟ أنا فقط لن أناقش القانون 
الداخلي بقدر ما أريد أن أناقش التقرير يجب أن يكون أمينا ملا جرى 

داخل اللجنة وشكرا.

ا وي لا رئيس:

أفتح باب املناقشة، السيد النائب إذا سمحت، تفضل، تفضل، 
تفضل السيد النائب، تفضل.

ا أائبلا وي لمصطفىلاإلبراهيمي:

شكرالا وي لا رئيس،

هو الذي جرى داخل اللجنة أنه تم التصويت على التعديالت التي 
تقريبا  الرئيس، هاذي  السيد  املستشارين.  أحيلت علينا من مجلس 
واحد أقل من أسبوع صوتنا على مشروع القانون ديال املنشطات، الذي 
أحيل علينا أيضا من مجلس املستشارين، وصوتنا فقط على التعديالت 
اللي جاتنا من مجلس املستشارين. داخل اللجنة، وفي الجلسة العامة 
صوتنا فقط على التعديالت وليس على القانون برمته، وهذا ما ينص 
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في  نديرو  باش  بغانا  املحترم،  النائب  السيد  الداخلي.  القانون  عليه 
املحضر ما ال يوجد في القانون الداخلي، واحنا قلنا لو ال يصوت على 
القانون برمته، صوتنا على التعديالت باألغلبية، واش بغانا في املحضر 
نكتبو ما هو غير قانوني، هاذ ال�ضي ما�ضي معقول السيد الرئيس. شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة، رئيسة اللجنة.

ا أائبللا وي 5لسذي 5لآي8لبوعليلرئيولللجأللا وطاعاتل
االجتماعيل:

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

لنا  النظام الداخلي، حينما تعرض  في الحقيقة، تبعا ملقتضيات 
قراءة ثانية لبعض فصول مشروع قانون معين، يكون علينا فقط إبداء 
الرأي في الفصول التي تم تعديلها، وليس في القانون برمته وهذا ما كان 

في اللجنة وشكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا نمر اآلن إلى مناقشة.. ال ال اسمح لي، السيد النائب، السيد 
النائب.. إيال اسمحتي ال�ضي عدي إيال اسمحتي، ال التوضيح شوف، 
بثينة  للسيدة  الكلمة  نظام، شكرا.  نقطة  قدمتي توضيح على شكل 
قروري باسم فريق العدالة والتنمية، السيدة النائبة، تفضلوا السيدة 

النائبة.

ا أائبللا وي 5لبثيأللقرقري:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

والتنمية،  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  اليوم  يشرفني 
لبسط وجهة نظرنا في مشروع قانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة 
ومكافحة كافة أشكال التمييز املحال من مجلس املستشارين في إطار 

قراءة ثانية بعد تعديل املواد 1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 19، 20.

اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لي، وأتشرف أن أتناول الكلمة باسم 
الفريق، أتشرف كبرملانية، وكامرأة وكمناضلة حقوقية ناضلنا جميعا 
الهيئة وتفعيل  اللحظة، من أجل إخراج هذه  كنساء من أجل هذه 
املادة والفصل 19 من الدستور. هي طبعا لحظة تاريخية خاصة إذا 
في دواليب  أكثر من سنتين، وهو  القانون هذا استمر  علمنا أن هذا 
البرملان ما بين الغرفتين، عرف نقاش قوي، نقاش عميق، نقاش اتسم 
في بعض اللحظات بالحدة، نقاش عرف في بعض اللحظات اختالفات 

إيديولوجية برزت على السطح في هذا القانون.

في البداية ال بد أن ننوه بالتفاعل اإليجابي للسيدة الوزيرة، سواء 
من  من خالل مجموعة  الثانية  القراءة  في  أو  األولى  القراءة  إطار  في 

التعديالت التي قبلتها في البرملان بمجلسيه، سواء من خالل مجموعة 
من التعديالت اللي كتهم اختصاصات الهيئة أو تركيبة الهيئة وغيرها من 
التعديالت التي نعتبرها مهمة وجوهرية أعطت فرصة للبرملان كمؤسسة 
تشريعية أن يعدل ويقوم من بعد ما ظهر له من عناصر النقص في هذا 

املشروع.

القانون  مناقشة مضامين مشروع  في  أدخل  أو  أتحدث  أن  قبل 
املعروض بين أيدينا اليوم، البد أن أبدي بعض املالحظات أو مالحظتين 
منهجيتين فيما يتعلق بقضية املرأة وتناولنا لهذا املوضوع. في البداية 
الوزيرة،  السيدة  الرئيس،  السيد  والتنمية  العدالة  فريق  في  نعتبر 
السادة والسيدات النواب املحترمين، أن الديمقراطية تشكل مدخل 
ضروري إلصالح أوضاع املرأة، ونعتقد أن هاذ الديمقراطية هي املدخل 
املناسب لتطوير وضعية املرأة ألنه ال يمكن أن نتحدث اليوم عن تعزيز 
مكانة املرأة وتواجدها في مراكز اتخاذ القرار السيا�ضي وال اإلداري دون 
أن نتحدث عن مؤسسات ديمقراطية، ينبغي أن نناضل نساء ورجاال 
مواطنين ومواطنات وذلك من أجل ترسيخ الديمقراطية، وذلك تجنبا 
عن  معزولة  خاصة  قضايا  وكأنها  املرأة  قضايا  نقاش  في  للسقوط 

التحوالت السياسية التي يعرفها البلد.

نعتقد أن مأزق قضية املرأة كذلك يكمن في النزعة اإليديولوجية 
في  الصراع اإليديولوجي  النقاش، حيث تمركز  التي هيمنت على هاذ 
فترة معينة حول قضية املرأة مما يبدو معه أن خروج من هذا املأزق 
يستلزم اإلبتعاد عن التصنيفات اإليديولوجية وعن التخندق أفرادا 
وحركات وأحزاب سياسية وتوجهات تفرق بين من يعتبر مع حقوق املرأة 
ومن يعتبر ضد هاذ الحقوق، دون أن نعطي ألنفسنا فرصة اإلنصات 
أن  ونعتبر  باإلختالف  نؤمن  وأن  لديه،  ملا  واإلستماع  لآلخر  الحقيقي 
قضية املرأة هي مثل باقي القضايا تحتمل آراء مختلفة ومناهج مختلفة 
ومقاربات مختلفة. اإلشكال القائم في هذه القضية أن البعض يعتقد 
أن هذه القضايا يجب أن يكون فيها املوقف الواحد والرأي الواحد 
واملنطق الواحد واملعالجة الواحدة، ونعتبر أن هذا األمر هو الذي من 
األمور التي أعاقت تطور قضية املرأة في املغرب لذلك يجب أن نخرج 
من هذا املأزق عن طريق اإلعتراف املتبادل عفوا بأن معالجة قضايا 
املرأة تتطلب زوايا نظر مختلفة وآراء مختلفة، وبأن هذا األمر ممكن 

حتى نتمكن فعال من املعالجة السلسة لقضاياها.

فيما يتعلق بمضمون النص، أريد أن أتطرق في البداية لهوية الهيئة، 
املشروع الذي بين أيدينا أعطى للهيئة صفة مؤسسة وطنية، ونعلم 
أن الدستور كان واضحا في إعطاء صفة املؤسسة الوطنية ملؤسستين 
الوسيط.  اإلنسان ومؤسسة  لحقوق  الوطني  املجلس  اللي هو  فقط 
ألهميتها  الهيئة  لهذه  الوطنية  املؤسسة  ديال  الصفة  إعطاء  طبعا 
التاريخية والنتظاراتنا من هاذ الهيئة ديال املناصفة، املشرع كان واعي 
بهذه القضية فبالتالي كان إعطاء هاذ الصفة ديال مؤسسة وطنية هو 
ينتظر أو في املقابل منه كاين مسؤوليات، كاينة مجموعة ديال األمور 
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التي تترتب عليها إعطاء هاذ الصفة ومقتضيات، منها املقت�ضى املرتبط 
باملالءمة مع مبادئ باريس التي تحدد مجموعة من املعايير وعلى رأسها 
أن هذه الهيئة خاصها في أثناء التشكيلة ديالها ضمان التعددية الفكرية 
والفلسفية، مبادئ باريس تنص على أن املؤسسات الوطنية يجب في 
تشكيلتها أن تحترم مبادئ التعددية الفكرية والفلسفية، ولألسف غير 
بعيد عنا أن في لحظة تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان كان 
غايب هاذ التعددية الفكرية والفلسفية في التشكيلة مما كينقص من 

الفعالية واملصداقية ديال هاذ املؤسسات الوطنية.

التعددية  فعال  تعكس  املناصفة  ديال  الهيئة  أن  نتمنى صادقين 
ديال اآلراء والتعددية ديال التوجهات املرتبطة بقضية املرأة في املجتمع 
املغربي، طبعا مؤسسة وطنية تتطلب أن هاذ الهيئة هاذي غتفاعل مع 
املؤسسات ديال األمم املتحدة وتشارك في اآلليات ديال اإلستعراضات 
إلى غير ذلك، وهنا نبغي نشير بأن لألسف هذا املشروع القانون بين 
أيدينا كان ربما أغفلنا هذا األمرأنه كان يجب أن نشير إلى مبادئ بارزة 
على غرار املشروع املقدم أمامنا في لجنة العدل والتشريع ديال املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان الذي ينص في مادته الثالثة على مبادئ باريس 
أنه يستلهم من مبادئ باريس مبادئ بلغراد مؤسسة وطنية كذلك يعني 
إعمال مبادئ بلغراد التي تؤطر عالقة املؤسسات الوطنية مع البرملانات 

سأرجع إليها فيما بعد.

السادة  السيدات  الرئيس،  السيد  الوزيرة،  السيدة  لي  اسمحي 
النواب، أن نثير قضية أخرى، من غير هوية املؤسسة، قضية مهمة 
القانون  هذا  نناقش  ونحن  بالدنا  تعرفه  الذي  النقاش  صلب  في 
يأتي  والذي  املرتبط  هو  النقاش  هاذ  املناصفة،  ديال  للهيئة  املنظم 
التمثيلية  بالديمقراطية  واملرتبط  الديمقراطية،  التحوالت  صلب  في 
والديمقراطية التشاركية. كلنا نعرف بأن هناك توجهات عاملية لوضع 
ملعالجة  التمثيلية  الديمقراطية  إطار  املؤسسات خارج  مجموعة من 
اإلختالالت التي عرفتها هذه الديمقراطية، هو خيار دولي متنامي، أخذت 
به مجموع من الديمقراطيات العريقة، خاصة اإلشكاالت اللي نتجت 
على الديمقراطية التمثيلية منها عدم استيعاب عدد كبير من بعض 
إلستيعابها.  التشاركية  الديمقراطية  ديال  آليات  جات  اللي  الفئات 
ولكن هنا نبغيو نشيرو اإلشكال الحقيقي هل املؤسسات الديمقراطية 
التشاركية ستعوض وتحل محل مؤسسات الديمقراطية التمثيلية اللي 
عندها املشروعية ديال اإلنتخاب؟ هذا سؤال تيبقى عميق خاصة إيال 
نظرنا للتعديالت اللي جاتنا من مجلس املستشارين وخاصة التعديل 
الذي يهم املادة 2 في الفقرة 12 املتعلق بإعطاء اختصاص ديال تقييم 
السياسات العمومية لهذه املؤسسة، اللي هو اختصاص أصيل ديال 
البرملان كمؤسسة تشريعية؛ واملسألة الثانية كذلك التعديل اللي ورد في 
املشروع املرتبط بوجوبا أن هاذ الهيئة تنظر وجوبا في مشاريع القوانين 
واملقترحات التي تحيلها عليها الحكومة، وهذا فيه تماس مع اختصاصات 
ديال البرملان، هذا التماس وهاذ اإلشكال هذا ما�ضي فقط فهاذ املؤسسة 

ديال الهيئة ديال املناصفة في مؤسسات أخرى، وهذا تيحيلنا على نقاش 
حقيقي، نقاش آخر عفوا اللي مرتبط بانسجام املنظومة التشريعية 
ديال املؤسسات املنظمة لهيئات الحكامة، كنالحظو بأن بعض املجالس 
كنعطيو الحق ديال التقييم ديال السياسات العمومية مجالس أخرى 
، فالتركيبة كذلك كاين هناك عدم انسجام في التركيبة بين مؤسسة 

ّ
ال

إلى أخرى، أعتقد أن يجب أن ننتبه كمشرعين إلى انسجام في املنظومة 
التشريعية املنظمة ملجموعة من الهيئات. طبعا اإلشكال كذلك ديال 
الديمقراطية اآلن عندنا مجموعة ديال الهيئات اللي جات واملؤسسات 
اللي جات بناء على دستور 2011 في إطار الديمقراطية التشاركية، هاذ 
املؤسسات تثير إشكال انسجام املنظومة التشريعية، ولكن تثير كذلك 
إشكال الرقابة على هاذ املؤسسات، وحينما نتحدث عن الرقابة ما 
تيعنيش الرقابة أننا مس باستقاللية هاذ املؤسسات، وهنا اسمحوا لي 
نمشيو ملبادئ بلغراد املؤطرة لعالقات املؤسسات الوطنية بالبرملانات، 
اللي تتجعل من أهم املبادئ ديالها أن البرملان في القوانين حين صياغته 
لقوانين املؤسسات الوطنية فإنه ير�ضي أسس مسؤوليتها أمام البرملان 
فيما يتعلق بحكامتها. لألسف مجمل املؤسسات الوطنية أو الهيئات 
املنشأة بموجب الدستور اآلن هي خارجة على الرقابة البرملانية، أتحدث 
على مستوى الحكامة املالية ديالها حتى على مستوى امليزانية فكاين 
إشكال حقيقي في هذا الجانب، هذا ال يعني املس باستقاللية ديال 
املؤسسات ألننا ال نتدخل في إبداء الرأي، ملاذا أبدت الرأي بهاذ الشكل 
إلى غير ذلك ولكن على مستوى الحكامة املالية وحكامة املؤسسات وهذا 
لألسف قد ينتج لنا نوع من الدكتاتورية ديال الهيئات ديال الحكامة 

الخارجة عن أي رقابة ال برملانية أو غيرها...

طبعا في النهاية ال يمكن أن نقول من بعد هاذ املالحظات العامة على 
مشروع القانون في صيغته في إطار القراءة الثانية، ال يمكن أن نقول 
إال أن هاذ القانون هو محطة تاريخية جاء أكيد نتمنى أن يكون على 
مستوى التطبيق والتشكيلة إلى غيرذلك أن تفتح له اإلمكانيات الالزمة 
في هذا الجانب دون أن نشير إلى أمر أسا�ضي وهو أنه ال يمكن بالقوانين 
فقط أن نغير الوضعيات، القانون هو جزء من السياسات العمومية، 
التكامل والتضافر على مستويات  العمومية  السياسات  تستلزم هاذ 
مازال  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  منها  يشكل جزء  القانون  متعددة، 
عندنا إشكال ثقافي حقيقي فيما يتعلق باملرأة وإعادة إنتاج التمييز، 
املجتمعات لألسف ال زالت تعيد أو مجتمعنا ال زال يعيد إنتاج التمييز، 
بل املرأة نفسها تساهم في إعادة إنتاج التمييز باعتبارها مسؤولة بشكل 
كبير جدا على تربية وتثقيف األبناء، وبالتالي يجب إعادة تشكيل هاذ 
وعي املجتمع في اتجاه بلورة وعي مجتمعي بديل يفسح املجال أمام املرأة 

وكفاءتها وحقوقها.

في األخير، أختم فيما يتعلق باملناصفة أعتقد أنه ال يشرفنا كنساء 
القانون  هذا  على  نصادق  اليوم  ونحن  نضالنا  من  الغاية  تكون  أن 
التاريخي هو انتزاع مناصب سياسية انطالقا من مقاربة تنمية قاصرة 
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أو جنسية لكوننا نساء وال �ضيء غيرذلك، بل معركتنا الحقيقية كنساء 
وبرملانيات ينبغي أن تكون أكبر وأنبل من ذلك، معركتنا يجب أن تذهب 
في إطار التصدي ملنابع التمييز هذا هو الجوهر، وإال فمقاربة املناصفة 
التي جاءت هذه الهيئة لليسهر عليها وحصرها في الجانب العددي فقط 
لن تؤتي أكلها وسنبقى منحصرين في هذا النقاش الذي سيعاود نفسه 
بشكل مكرور، التحدي األسا�ضي هو تحدي مجتمعي ثقافي بدرجة أولى، 

وتحدي ديال اإللتقائية ديال السياسات العمومية.

في النهاية، نشكر السيدة الوزيرة على املجهودات التي قامت بها في 
للجميع  التوفيق  البرملانية، ونتمنى  الفرق  التفاعل مع تعديالت  إطار 

وشكرا السيدة الوزيرة، السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثريا فراجي بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة.

ا أائبللا وي 5لثريالفراجي:

شكرالا وي لا رئيس،

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

بإسم فريق األصالة واملعاصرة، يشرفني أن أتقدم بهذه املداخلة 
في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة 
في فريق األصالة واملعاصرة متشبثون  إننا  التمييز.  ومكافحة أشكال 
بموقفنا الرافض لهذا املشروع سواء في الغرفة األولى أو الغرفة الثانية، 
والذي تكرس البارحة في لجنة القطاعات اإلجتماعية خالل القراءة 
الثانية للتعديالت املقدمة من طرف الغرفة الثانية وتجلى كذلك في 
حضور محتشم لفريق األغلبية كغيرعادته. مما يجعلنا نتساءل عن 
عالقة السيدة الوزيرة بفريقها النيابي على مستوى املوقف السيا�ضي 
من القانون، وهنا نضع عالمة استفهام كثيرة حول مدى التجاوب مع 
هذا املشروع. إن هذا الرفض تنبيه إلى خطورة تبني هذا املشروع بهذا 
الشكل مما ال ينسجم مع السقف الديمقراطي للدستور والدينامية 

الغير املسبوقة للمجتمع الحقوقي والتعدد املؤسساتي لبالدنا.

تنتمي  التمييز،  أشكال  ومكافحة  باملناصفة  املكلفة  الهيئة  إن 
دستوريا إلى فئة هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض به، وال يمكن 
بأي حال من األحوال تقزيم صالحياتها وتحريف اختصاصاتها وحصرها 

في املجال اإلستشاري.

التراث  وتعزيز  تثمين  على  نؤكد  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  إننا 
الفكري والنضالي للحركة النسائية وتأطير مرجعيات مناهضة التمييز 

بجميع أشكاله من خالل املواثيق الدولية ذات الصلة. إننا نريد ونطمح 
إلى قانون في مستوى املتطلبات الدستورية واملعايير الدولية، إال أن 
واملناصفة  املساواة  تحتلها  التي  املكانة  مع  يتما�ضى  ال  القانون  هذا 
ومكافحة أشكال التمييز. في وثيقة الدستور، في الفصل 19 من الوثيقة 
الدستورية، أكد على تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء عن 
طريق إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز، بينما املادة 2 
من مشروع القانون أغفلت هذا املبدأ األسا�ضي بحصر هدفها بتعزيز 
قيم املساواة واملناصفة وعدم التمييز دون ذكرالرجل واملرأة مما يخل 
بعين  املشروع  يأخذ  لم  كذلك،  الدستور.  بمضامين  صريح  بشكل 
اإلعتبار امللتمسات التي تقدمت بها مختلف الهيئات املدنية والحركات 
توضح  بديباجة  بدءا  إغنائه  ضرورة  على  أجمعت  والتي  النسائية 
الخيارات املرجعية والسياق وكذا األهداف كما تحدد أهم املفاهيم 
مما يتنافى مع الوثيقة الدستورية التي أعطت مكانة متميزة للمقاربة 
التشاركية في جميع املجاالت. إن املناصفة كانت وال تزال مطلبا كونيا 
تسعى إليه املجتمعات لتحقيق العدالة واملساواة بين أفراد املجتمع، 

وهي أساس لكثير من القيم اإلنسانية.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، كنا نأمل صادقين أن يلبي هذا 
النهوض  الفاعلة على مستوى  الغالبية من األطراف  املشروع طموح 
أنواع  وجميع  والبطالة  األمية  من  تعاني  التزال  التي  املرأة  بوضعية 
التمييز، وأن يكون حاميا لحقوقها ومعززا ملكتسباتها. أي مشروع قانون 
يكون قاعدة لهيئة مناصفة حقيقية، رافضة لكافة أشكال وصور امليز 
التي مع األسف الشديد ال زالت معششة في مجتمعها، إال أننا اكتشفنا 
ومعنا سائر القوى الحية، أنه كان حلم جميل انكسرعلى صخرة حقيقة 
عقلية  على  املعتمدة  الحكومة  لهذه  واملحافظة  التراجعية  الفلسفة 

رافضة ومتوجسة من كل ما هو حداثي وديمقراطي.

وبالنظر إلى الجدل والتضمر الكبير الذي أثاره هذا املشروع، وبإسم 
ونطالب  قانون  ملشروع  رفضنا  عن  نعبر  واملعاصرة،  األصالة  فريق 
بمراجعة شاملة بما يستجيب لحق املجتمع في مؤسسة وطنية دستورية 
قادرة على إرساء وتتبع قواعد جديدة، مبنية على املساواة بين الرجل 
واملرأة، ومحاربة امليز بكل أشكاله، طبقا ملنطوق وروح الدستور التي 

أجمعت عليه األمة املغربية واملواثيق الدولية.

ا وي لا رئيس،

يؤمن  الذي  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  يمكننا  ال  عليه،  وبناء 
كما  اإلنسان،  وحقوق  واملساواة  وباملناصفة  اإلجتماعية  بالعدالة 
هي متعارف عليها عامليا، أن نكون إلى جانب مشروع قانون صادر عن 
يتجاهل  ومشروع  التناقض.  درجة  إلى  املرجعيات  متباينة  حكومة 
املبادئ املؤسسة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز بل يتنكر إلى 
الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور اململكة ويطوقنا جميعا 
باحترامها في مختلف مجاالت الحياة العامة. وبالتالي سنصوت ضد هذا 

املشروع التراجعي واملحافظ وشكرا.
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ا وي لا رئيس:

الكلمة  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
للسيدة النائبة ثورية أهل حماد.. تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيان:

واحدة  بمداخلة  واإلكتفاء  الرؤساء،  اجتماع  في  اإلتفاق  حسب 
لألغلبية واملعارضة. ال حتى في هذا.. كل�ضي.. ما عرفتش.

ا وي لا رئيس:

إيوا القضية النسائية تهمنا جميعا، الذكور أكثر من النساء.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيان:

ال ال عفوا هذا غير كنذكركم باإلتفاق الذي حصل، ألنه لم نحترم 

هذا اإلتفاق.

ا وي لا رئيس:

نواصلوا السيد الرئيس، ما دمنا مشينا فهاذ اإلتجاه، ما فيها باس 

نكملو. الكلمة للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 5لثوريللأهللحماد:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

أخواتيلإخوانيلا أوابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، وذلك في 

إطار مناقشة مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة 

كل أشكال التمييز، وذلك في إطار قراءة ثانية. هذا املشروع القانون الذي 

طاملا انتظرناه ومعنا جميع املناضالت والحقوقيات وخيرة الفعاليات 

النسائية عبر مجموع أرجاء اململكة، وذلك ملأسسة مختلف العالقات 

وتكريس مبدأ سمو القانون وتقوية أواصر التماسك اإلجتماعي. وإنها 

ملناسبة غالية وكبيرة جدا نعتبرها خطوة أساسية نحو تنزيل مقتضيات 

دستور سنة 2011 في احترام تام لثوابت اململكة املغربية وقيمها املثلى، 

وملختلف املواثيق وجل اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب 

القائمة على احترام مبادئ املناصفة والعدل واملساواة والوقوف جنبا 

إلى جنب بين الرجل واملرأة، غايتنا في ذلك خدمة املصالح العليا للوطن 

وتغليب املصلحة العامة على املصالح الشخصية.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

ا وي لا وزيرلاملحترم،

أخواتيلإخوانيلا أوابلاملحترمين،

إن تكريس املكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركات النسائية 
ببالدنا، وما جاء به دستور اململكة املغربية لسنة 2011، سوف يتعزز 
بإخراج هيأة ذات طابع دستوري، لها صفة مؤسساتية من مؤسسات 
تتالءم  ومقتضيات  مبادئ  من  تتضمنه  ملا  وذلك  اإلنسان  حقوق 
وتتناغم في شموليتها مع مبادئ باريس. ألجل ذلك، وبتصويتنا على هذا 
مشروع قانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال 
التمييز في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس املستشارين، نكون 
بذلك قد صوتنا على قانون يستمد مشروعيته من القيم الكونية املبنية 
على سمو األخالق وشموخ الفكر، كونه قانون جاء لتمكين املرأة كيفما 
كانت حالتها اإلجتماعية وكيفما كان قدرها ومصيرها من حقوقها كاملة 
دون نقصان، ال سيما مساواتها مع الرجل في صنع القرار والقطيعة مع 
سنوات التمييز والتنكر وتجاهل قدراتها وإمكانياتها، والذي عانت منه 
املرأة املغربية لسنوات طويلة خلت سواء في ميدان الشغل، السكن، 
الصحة، التعليم، التضامن، موقعها في منظومة األجور، التمدرس، 
السياسة، فضال عن مشاركتها ومساهمتها الفعالة في عجلة التنمية 

وتحريك اإلقتصاد الوطني.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد5لا وزراءلاملحترمين،

أخواتي،لإخوانيلا أوابلاملحترمين،

إن مشروع قانون رقم 79.14 املتعلق باملناصفة وكل أشكال التمييز 
بالغرفة  املناقشة والتمحيص بعد مناقشته  قد استوفى كل شروط 
الثانية، ولعل املقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة مشكورة حين 
إعدادها لهذا النص، قد أفرزت العديد من التوصيات املهمة والغنية 
جدا الصادرة من قبل مؤسسات حقوقية في مقدمتها املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ناهيك عن العديد من اللقاءات والنقاشات العمومية 
أهمية  على  الضوء  لتسليط  واملسموعة،  املرئية  اإلعالم  وسائل  عبر 
املشروع خصوصا في ظل السياق العام الذي يشهده العالم، وفي إطار 
والتشريعية  القانونية  املنظومة  تشهدها  التي  املتسارعة  التحوالت 
دستور  ملقتضيات  السليم  التنزيل  مقدمتها  وفي  ببالدنا  والتنظيمية 

.2011

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد5لا وزراءلاملحترمين،

حضراتلا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،
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بهيئة  يتعلق   79.14 رقم  قانون  املشروع  هذا  وفلسفة  روح  إن 
املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز تكمن في مدى انسجامه وتكامله 
مع مقتضيات الفصل 19 والفصل 164 من الدستور اللذان يحددان 
بشكل واضح وصريح اختصاصات هيئة املناصفة، كما ننوه عاليا بمدى 
احترام مقتضيات النص للمعايير الدولية في محاربة التمييز ضد النساء 
والبرملان  الحكومة  إن  املتحدة.  األمم  ومبادئ  باريس  مبادئ  خاصة 
املنظمات  ومختلف  السياسية  واألحزاب  املدني  املجتمع  وفعاليات 
وتنكب  تتعبأ  أن  اليوم  عليها  يجب  الحقوقية  والهيئات  والجمعيات 
وتنخرط ضمن هدف واحد، أال وهو العمل على إنجاح مسار ومهام 
ومشوار هذه الهيئة التي ينتظر منها الكثير، نظرا لتمثيليتها وتشكيلتها 
والعلمي  والجمعوي  والسيا�ضي  الحقوقي  بين  تجمع  التي  املخضرمة 
واألكاديمي والديني، مع ضمان استقاللية قرارها وطابعها اإلستشاري 

بطبيعة الحال كهيئة تتالقى فيها العديد من القطاعات والبرامج.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد5لا وزراءلاملحترمين،

أخواتيلإخوانيلا أوابلاملحترمين،

كل  رصد  ضرورة  على  نؤكد  الدستوري  التجمع  فريق  في  إننا 
اإلمكانيات وتسخير كل الوسائل البشرية املادية واللوجيستيكية لهاته 
الهيئة، هيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، حتى تنهض بمهامها 
على أكمل وجه في احترام تام ملقتضيات الدستور واإلتفاقيات الدولية 
التي صادق عليها املغرب في هذا املجال، وبالتالي نحن مع تخصيص 
إضافية،  باعتمادات  مدها  عن  فضال  الهيئة  لهذه  محترمة  ميزانية 
كما أننا نأمل في حكامة جيدة لهذه الهيئة من خالل تمكينها من أطر 
وموظفين أكفاء ومؤهلين قادرين على رفع تحدي املناصفة ومحاربة كل 

أشكال التمييز.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا واد5لا وزراءلاملحترمين،

أخواتي،لإخوانيلا أوابلاملحترمين،

في ختام هذه الكلمة املقتضبة، وباسم فريق التجمع الدستوري، 
املناصفة  بهيئة  املتعلق  املشروع  بهذا  الكبير  واعتزازنا  فخرنا  نجدد 
املناقشة  مراحل  كل  استكماله  بعد  التمييز،  أشكال  كل  ومحاربة 
بغرفتي البرملان والذي سوف يؤسس ال محالة للحظة تاريخية في املشهد 
القانونية  والخزانة  للترسانة  تعزيزه  عبر  الوطني  والحقوقي  السيا�ضي 
املغربية. لذلك فإننا سنصوت باإليجاب ملضامين هذا املشروع قانون 
رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في إطار 
قراءة ثانية، معتبرين إياه خطوة أمامية نحو تكريس كل املكتسبات 
واألشواط التي قطعها املغرب في املجال الحقوقي ومساره الديمقراطي 
الحافل، شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

ا وي لا رئيس:

الكلمة، شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة سعيدة 
آيت بوعلي باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا أائبللا وي 5لسذي 5لآي8لبوعليلباسملا فريقلاالستوالسيل
 لوح 5لقا تذاد يل:

سعيدة آيت بوعلي السيد الرئيس..

ا وي لا رئيس:

معذرة، اسم مركب جميل.

ا أائبللا وي 5لسذي 5لآي8لبوعلي:

جمال روحك السيد الرئيس،

بوملهللالا رحمنلا رحيم.

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، في 

مناقشة مشروع القانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة 

ملقتضيات  تفعيال  يأتي  والذي  الثانية.  قراءته  في  التمييز  أشكال  كل 

الرجل  بين  املساواة  أقر  والذي  منه،   19 الفصل  في  اململكة  دستور 

واملرأة في جميع الحقوق دون تمييز، والفصل 164 القا�ضي بإحداث 

هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. هذا املشروع الذي حظي 

باهتمام وطني كبير، ليس فقط من طرف نساء املغرب، بل أيضا من 

طرف كل مواطن ومواطنة مغربية تواقة لبناء مجتمع ديمقراطي عادل 

متضامن ودامج لنسائه ورجاله.

إن حزب اإلستقالل، الذي لنا شرف اإلنتماء إليه، وهو يضع تصوره 

ملغرب ما بعد اإلستقالل، في كتاب النقد الذاتي للزعيم الوطني عالل 

الفا�ضي، جعل إصالح املجتمع ككل رهينا بإصالح أحوال املرأة وتمكينها 

من حقوقها كاملة باعتبارها إنسانا ذو كرامة وكائنا فاعال في محيطه 

من خالل الفكر والعمل وقد جسد حزب اإلستقالل هذا اإليمان في 

مسلكياته، حيث مكن النساء من اإلنخراط في صفوف الحركة الوطنية 

وباملشاركة  أحرار،  ومواطنين  أجل وطن حر  اإلستقالل من  ومعركة 

الفعلية والفعالة في هياكله وتنظيماته الحزبية دون أن يكون هناك 

نص قانوني يلزمه بذلك. ودافع دائما وأبدا على قضايا املرأة باعتبارها 

جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان التي ال ينبغي تفويتها أو جعلها موضوع 

مزايدات مهما كان سببها أو مرجعيتها.
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ا وي لا رئيس،

كنا نأمل في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، أن يأتي مشروع 
القانون للتصويت عليه وقد أخذ بعين اإلعتبار املالحظات واالجتهادات 
التي قدمتها مجموعة من القوى الوطنية سياسية، حقوقية، نقابية من 
جمعيات للمجتمع املدني وأحزاب وغيرها، والتي كان هدفها األساس 
وفي  التاريخية،  اللحظة  مستوى  في  وجعله  املشروع  هذا  تجويد  هو 
مستوى انتظارات املغاربة ككل ومن ضمنهم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، الذي تقدم في الوالية السابقة بمقترح تحت عدد 111 بتاريخ 
23 يناير 2014، وكذلك تقدمت تنظيمات الحزب املوازية بمقترحاتها في 
هذا الباب. لكنكم، السيدة الوزيرة، تعاملتم بمنطق« شاورهم وال تدير 

برايهم« إال في بعض الجوانب التي ال تمس جوهر القضية.

ا وي لا رئيس،

كيف يمكن ملشروع القانون الذي بين أيدينا اليوم، أن يشكل آلية 
حقيقية لتفعيل مبدأ املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وهو يبتدئ 
بعطب في ديباجته، حيث لم يحدد املفاهيم األساسية فيه، بتعريفها 
املفاهيم  تحديد  إن  واملساواة.  وأشكاله  ومعياره  والتمييز  كاملناصفة 
ليس مجرد حدلقة فكرية، حينما يتعلق األمر بنص قانوني، إنه ضرورة 
لتحديد التصور وضبط املعنى لسد الباب أمام التأويالت املتعددة التي 

قد تحول دون الوصول إلى الهدف األسمى من هذه الهيئة.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

إن الدستور لم يضع أي قيود على ممارسة هذه الهيئة لوظائفها، 
وفتح أمامها املجال واسعا ليكون إطارا لتحديد مجال تدخلها وطبيعة 
مهامها، إال أن املشروع الذي بين أيدينا سلك منطق التقييد الهادف 
مطالب  مع  تجاوبا  اإلختصاصات،  توسيع  منطق  عوض  للتضييق 

الحركة النسائية وكل القوى الديمقراطية الحية.

إن الهيئة ال يمكنها أن تقوم بمهامها إال إذا كانت تتمتع باالستقاللية 
الحقيقية على املستوى املالي واإلداري ألن في ذلك ضمانة ملمارستها 
ملهامها املوكولة إليها بعيدا عن الضغط أو التأثير من أي جهة. ليكون 
كل  في  املتخصصة  بالكفاءات  تزويدها  وجب  ناجحا  الهيئة  عمل 
املجاالت التي تالمس مجال عملها، وإال سيكون ذلك ضربا من العبث 
وضربا ملبدأ الحكامة والنجاعة في العمل وهدرا للوقت. إننا عبرنا عن 
العديد من املالحظات أثناء نقاش املشروع على اللجنة املختصة في 
الوالية التشريعية السالفة، والتي تتقاطع إما بشكل جزئي أو كلي مع 
مالحظات مؤسسات دستورية أبدت رأيها في املشروع، وكذلك بعض 

املقترحات الواردة من الهيئات السياسية أو املجتمع املدني.

كنا ننتظر مشروعا أفضل في شكله وجوهره يكون تثمينا ملجهود 
نساء املغرب من أجل الحق في الكرامة، وإجابة على انتظار بلد يسعى 

إلى أن يكون في مصاف الدول الديمقراطية.

إننا في حزب اإلستقالل نؤمن بأن التصويت باإليجاب على هذا 
النص هو خيانة لقضية هي أم القضايا بالنسبة لحزب اإلستقالل وهي 
قضايا حقوق املرأة والتي ال تشكل طرفا فكريا وال عبثا سياسيا والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

ا وي لا رئيس:

الحاتمي  النائبة غيثة  الكلمة اآلن للسيدة  النائبة،  شكر للسيدة 
بإسم الفريق الحركي.. تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

السيد الرئيس، أنه هاذ املجلس هو مؤسسة وسلطة، طبعا فيها 
الرأي والرأي اآلخر، أهم �ضيء فيها هو االحترام، ال يمكن أن نصف أي 
أحد وصف ال يليق به. اإلحترام يستدعي أن تسحب تلك الكلمة وتعتذر 
عنها، املوقف ديال كل واحد احنا ما جبدناهش، كيمكن نتكلمو على 
التناقض، حزب واحد وفريقين، هنا كيصوت هنا وهنا كيصوت بطريقة 
أخرى، ما بغيناش نوصلو لهاذ ال�ضي، ولذلك الوصف ديال التصويت 
بالخيانة هذا ال يليق بهاذ املؤسسة والسيد الرئيس أطلب منكم أن 

تسحب من املحضر وأن يعتذر عليها، شكرا.

ا وي لا رئيس:

السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لنورلا  ينلمضيانلرئيسلا فريقلاالستوالسيل
 لوح 5لقا تذاد يل:

السيد الرئيس، العبارة ممكن أن تسحب، فلم تأت من أجل تبخيس 
أو قصد معين. أما بالنسبة للفريقين، هذا فريق مجلس النواب ال�ضي 
بووانو، نحن صوتنا على هذا القانون بالرفض في الوالية السابقة، 
وإنسجاما مع قناعتنا وبدون تنسيق مع الفريق اآلخر ولن..، هذا شغلنا 
احنا كفريق مجلس النواب، نحن نمثل األمة، فلذلك هذا ما�ضي شغلك 
انت تّدخل في الفريق ديالنا، ما�ضي شغلك نهائيا، احنا مستقلين وأحرار 
في صياغة قرارنا وبنائه. أما هنا احنا عندنا كنقومو باملهمة ديالنا وهما 
كيقومو باملهمة ديالهم، هم قدموا تعديالت تم قبولها ونحن تقدمنا 
بتعديالت تم رفضها، فمن هذا تم بناء، يعني، القرار ديالنا وهللا يخليك 
هذا شأن داخلي للفريق وال حق لك في أن تتدخل في الفرق األخرى. 

شكرا.

ا وي لا رئيس:

شكرا ال�ضي مضيان على تفهمك، شكرا. الكلمة للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 5لغيثللالحاتميلباسملا فريقلالحركي:

سي ل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.
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ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
القانون رقم 79.14..

ا وي لا رئيس:

نستمعو للسيدة النائبة من فضلكم.. نستمعو للسيدة النائبة.

ا أائبللا وي 5لغيثللالحاتميلباسملا فريقلالحركي:

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
القانون..

ا وي لا رئيس:

.. السيد النائب ال�ضي وهبي.. نستمعو للسيدة النائبة كما استمعنا 
إلى جميع املتدخلين.

ا أائبللا وي 5لغيثللالحاتميلباسملا فريقلالحركي:

سي ل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيم،ل ا رحمنل هللال بومل
املرسلين.

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  بهيئة  املتعلق   79.14 رقم  القانون 
التمييز، الذي أحيل على مجلس النواب في قراءة ثانية والذي يندرج 
اإلجتماعية  والعدالة  للمساواة  املؤسسة  القوانين  ضمن  نظرنا  في 
املنصوص عليها ضمن املقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع 
املساواة بين الجنسين، وخاصة الفصلين 19 و164 اللذين أطرا ملجال 

اختصاص هذه الهيئة في دستور2011.

وفي هذا السياق، فإننا نعتبر في الفريق الحركي بأن هذا النص يعد 
خطوة رائدة في مجال أجرأة أحكام القانون األسمى وال سيما في شقه 
املتعلق بتشجيع املساواة واملناصفة وعدم التمييز من خالل هذه الهيئة 

الدستورية التي أفرد لها هذا املشروع اختصاصات مهمة.

ا وي لا رئيس،

من املؤكد أن هذا النص يكرم واملرأة على اعتبار املكانة التي أصبحت 
والسيا�ضي  الدستوري  اإلصالح  ورش  قلب  في  األخيرة  هذه  تحتلها 
املستمدة من روح الدستور، الذي أكد على إلغاء جميع أشكال التمييز 
الحقوق  في  واملرأة  الرجل  بين  املساواة  الجنس وتكريس  على أساس 
والثقافية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات 
املتواصل  لإلنشغال  تجسيدا  يأتي  املشروع  هذا  أن  كما  والبيئية. 
لشؤون املرأة من قبل الدولة واملجتمع على السواء، فقضية املرأة لم 

تعد قضية جنس أو فئة إجتماعية مهمشة بل أضحت إحدى الرهانات 
لتقدم  األساسية  املحددات  وإحدى  واملجتمع،  للدولة  اإلستراتيجية 
املجتمعات وازدهارها، فضال عن دورها الطالئعي في التنمية املستدامة 
وتحقيق التماسك اإلجتماعي. ومن تم أولى املغرب بقيادة جاللة امللك 
الحية  القوى  ومختلف  الحكومة  من  واعية  وبمواكبة  هللا،  نصره 
بالبالد أهمية طالئعية للمرأة، وجعلها رقما مهما في معادلة السياسة 
العمومية، ويتجلى ذلك أساسا في اإلصالحات املهمة التي همت النهوض 
بأوضاع النساء وترسيخ مبادئ املساواة وتعزيز حقوق اإلنسان، حيث 
عرفت املنظومة التشريعية حركة مهمة تجلت في إصدار عدة نصوص 
قانونية كرست حقوق النساء كمدونة األسرة ومدونة الشغل وقانون 
املغرب  انخراط  استكمال  مع  باملوازاة  الجنائي،  والقانون  الجنسية 
التدريجي في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى العديد 
أفق  في  للمساواة  الحكومية  الخطة  وضمنها  األخرى  اإلجراءات  من 
املناصفة »إكرام«، ناهيك عن التدابير األخرى املتمثلة في نهج سياسة 
جنائية حمائية جديدة تستحضر مقاربة النوع اإلجتماعي من خالل 
مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة ومالءمتها مع أحكام دستور 
إلى تبسيط مساطر  الدعوة  إلى  الدولية، إضافة  2011 واإلتفاقيات 
اإلستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي وتسريع تنفيذ أحكام 
النفقة ومأسسة الوساطة األسرية وتنزيل مبدأ املناصفة في تدبير الشأن 
القضائي واملصادقة على القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب 
العليا، مما ساهم في تعزيز ولوج النساء ملراكز القرار واملصادقة على 
قانون يتعلق باملوافقة على البروتوكول اإلختياري التفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

ا وي لا رئيس،

إن الفريق الحركي يعتبر بأن اإلنجازات التي تحققت لفائدة املرأة 
املغربية، رغم أهميتها لم تصل إلى سقف الطموح املنشود، السيما أن 
قضية املرأة تختزل مسار نضال طويل ليس إلثبات الذات ولكن من 
أجل اإلعتراف باملستوى الريادي الذي برهنت عليه النساء املغربيات 
منذ فترة اإلستعمار، حيث أبلت املرأة املغربية البالء الحسن في معركة 
التحرير والكرامة، إلى جانب الرجل. ومرورا بفترة حصول املغرب على 
اإلستقالل، حيث اضطلعت املرأة املغربية بدور كبير في معركة البناء 
والتنمية، فال أحد يمكنه إنكار إسهامات املرأة املغربية وكفاءتها على 

كافة املستويات.

في  السبق  لنا  وكان  املغربية،  الكثيرللمرأة  حققنا  أننا  أكيد 
الحضورالنسائي على جميع املستويات مقارنة مع دول أخرى مماثلة، 
وبالتدرج تحققت مكاسب هامة تحصنت دستوريا. لكن ونحن نناقش 
هذا املشروع، نطرح التساؤل هل حققت املرأة املغربية انتظاراتها؟ من 
املؤكد أن املرأة املغربية ال زالت تعاني التمييز والتهميش، وخاصة النساء 
القرويات ونساء املنحدرات من املناطق الجبلية واملناطق املهمشة، دون 
أن نن�ضى معاناة النساء اللواتي يعانين من التحرش في الفضاءات العامة 
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والخاصة، وكذلك النساء اللواتي يعانين من العنف بمختلف أصنافه 
وأنواعه. وبالتالي فإن تجاوز مثل هذه اإلشكاالت يتطلب، باإلضافة إلى 
اإلرادة السياسية، تصويب وتحسين مختلف القوانين ذات الصلة، من 
أجل وضع مساطر خاصة للتبليغ وكذا تشديد العقوبات في كل الحاالت 

املستهدفة للمرأة.

إننا ال ندافع عن اعتبارها صنفا إجتماعيا فقط، بل ندافع عنها 
املجاالت، أطرته  في مختلف  إيجابي ونوعي  لتراكم  باعتبارها أسست 
طفرة  خلقنا  أننا  وكما  الطالئعي.  املجتمعي  ودورها  وقدرتها  كفاءتها 
إيجابية ونوعية على مستوى التمكين النسائي، فإننا مطالبون بإحداث 
نفس الطفرة والثورة لتخليص املرأة القروية والجبلية وتلك املحاطة 
املعركة  في  وإشراكهم  والدونية،  دوائرالالمبالة  من  التهميش  بأسوار 
الكبرى اإلصالحية للمغرب، معارك التنمية والتقدم واإلزدهار. وبالتالي 
فإننا في الفريق الحركي، نثمن ونصوت بنعم على قانون مشروع 79.14.

ا وي لا رئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة أمينة الطالبي 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

ا أائبللا وي 5لأميأللا طا بيلباسملا فريقلاالشتراكي:

ا والملعليكملقرحمللهللا.

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

ا وي اتلقا واد5لا أوابلاملحترمون،

في قراءة ثانية ملشروع قانون رقم 79.14 املتعلق بهيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز، يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلشتراكي 
حادا  جدال  عرف  الذي  املشروع  هذا  مناقشة  في  النواب،  بمجلس 
ونقاشات متعددة واقتراحات هامة من طرف املجتمع املدني، السيا�ضي 
وأيضا النقابي منذ صدور دستور 2011، الذي نص في الفصل 19 
والفصل 164 منه على دستورية هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 
الكفيلة  الدستورية  اآلليات  آلية من  باعتبارها  النساء،  التمييز ضد 
بمنح املرأة مكانتها املجتمعية الالئقة على جميع املستويات اإلقتصادية 

واإلجتماعية والسياسية من خالل الصالحيات املوكولة لها.

وإذ نسجل أن التنصيص على هذه الهيئة في الدستور، كان إستجابة 
ملطلب حقوقي لألحزاب التقدمية الحداثية ولجمعيات املجتمع املدني. 
وعليه فإننا كفريق اشتراكي، إذ نؤكد على أن إحداث هيئة متخصصة في 
حماية ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس ال يمكن تحقيقه 
إال بناء على فلسفة ومرجعية حقوقية تحكم مشروع القانون بأكمله، 
مع تأكيدنا على الحسم في املفاهيم وأن تعطى لها صالحيات واضحة 
وواسعة في كل القضايا املتعلقة بتحقيق املناصفة ومكافحة كل أشكال 

التمييز ضد املرأة، وأيضا احترام مبدأ الكفاءة والنجاعة واإلستقاللية 
والتعددية في تشكيلة تركيبة الهيئة من خالل اختيار أعضاء وعضوات 
مشهود لهم ولهن بالنضال من أجل املساواة بين النساء والرجال في 

جميع الحقوق والحريات.

وباعتبار أن املغرب اليوم يتوفر على دستور مبني من حيث مرجعياته 
ومقتضياته على املنظومة الحقوقية الكونية في مختلف املجاالت ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان بشكل عام وبحقوق املرأة بشكل خاص، فإننا 
نؤكد على أنه إلى جانب الرصد واملساهمة في تنمية القدرات وفي إدماج 
السياسات  تقييم  فكرة  إضافة  نعتبر  فإننا  املساواة،  ثقافة  وترسيخ 
العمومية واملجهودات املبذولة في مجال تحقيق مبادئ املساواة مسألة 
مهمة، وإذ يذكر الفريق اإلشتراكي بتشبث املغرب بحقوق اإلنسان كما 
هي متعارف عليها عامليا وكما وردت في تصدير الدستور، وباإللتزامات 
الصلة  ذات  الدولية  واإلتفاقيات  املواثيق  خاصة  للمغرب  الدولية 
بالحقوق اإلنسانية للنساء والتي جعلها الدستور في مرتبة أسمى وفي 
مقدمتها االتفاقية الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
»CEDAW«، نؤكد أيضا على أهمية تشجيع مواصلة املغرب للمصادقة 
على املعاهدات الدولية ذات الصلة باختصاص الهيئة، إذ أسند الفصل 
164 من الدستور إلى الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال 
عليها  املنصوص  والحريات  الحقوق  احترام  السهر على  مهمة  التمييز 
في الفصل 19، مع مراعاة االختصاصات املسندة إلى املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، وإذا كان هذا الفصل قد حدد بشكل عام صالحيات 
هذه الهيئة، فإن كافة األطراف املعنية بالتفعيل السليم ملضامين هذين 
الكفيلة بتدقيق  البحث عن الصيغ  الفصلين يقع على عاتقها مهام 
اختصاصات وصالحيات هذه الهيئة وتحديد تركيبتها وتنظيمها وفق 
ما يؤهلها لإلضطالع بمهامها الدستورية كاملة وإنسجام تام مع باقي 

الهيئات واملؤسسات املعنية باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

ووظائفها  الهيئة  طبيعة  ألن  وإيجابيين،  إيجابيات  سنكون 
الدستورية يجعالنها تندرج ضمن املؤسسات الوطنية املحدثة طبقا 
ملبادئ باريس واملتمثلة أساسا في مبدأ اإلستقاللية والتعددية، وهو 
ما يؤهلها للقيام بمهامها الرقابية بعيدا عن كل ضغط أو تأثير سلبي 
للحكومة  اإليجابي  التعاطي  عدم  سجلنا  كنا  وإن  مصدره.  كان  أيا 
السابقة مع مجموعة من تعديالت اقترحناها في الوالية السابقة فيما 
يخص التعريفات األساسية التي سوف تحدد مجال عمل هذه الهيئة 
واملقتبسة أساسا من اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، أو 
فيما يخص االختصاصات بما يميز مجال الحماية عن مجال النهوض 
بحقوق النساء أيضا تدقيق املقتضيات املتعلقة بتلقي الهيئة للشكايات 
في مجال اختصاصها وتأكيدنا الدائم على أهمية انضباط هذه الهيئة 

ملبادئ باريس وخاصة فيما يتعلق بطبيعتها وهيكلتها واستقاللها.
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الحداثة  نحو  توجه  هو  املناصفة  نحو  التوجه  بأن  منا  وإيمانا 
والديمقراطية، وكل عرقلة للمناصفة هو في حد ذاته مناهضة للحداثة 
وللديمقراطية، لذلك فإن رهان املناصفة ال ينبغي اختزاله في كونه قضية 
مرتبطة بالنساء إذ أن التنصيص على إحداثها جاء في سياق سيا�ضي 
وحقوقي متميز وهو انعكاس ملطالب املجتمع املدني والحركة النسائية 
وأيضا األحزاب التقدمية والنقابات. فالبد من تضافر الجهود إلنجاح 
بتدقيق اختصاصات  الكفيلة  الصيغ  بالبحث عن  الهيئة  مهام هذه 

وصالحيات هذه الهيئة وتحديد تركيبتها.

ختاما السيد الرئيس، نستسمحك، ختاما نؤكد كفريق إشتراكي 
اليوم  موقعنا  موقفنا  مع  انسجاما  سنصوت،  أننا  النواب  بمجلس 
عدم  رغم  املشروع  هذا  على  باإليجاب  الحكومة،  ضمن  السيا�ضي 

إستجابته لطموحاتنا.

ا وي لا رئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثريا الصقلي باسم 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

ا أائبللا وي 5لثريالا صوليلباسملاملجموعللا أيابيلل لتو مل
قاالشتراكيل:

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

يشرفني أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، في 
إطار املناقشة العامة ملشروع قانون 79.14

ا وي لا رئيس:

تكريما  النواب  والسادة  السيدات  فضلكم  من  اإلنصات  شوية 
للمرأة واحتراما لها.

ا أائبللا وي 5لثريالا صوليلباسملاملجموعللا أيابيلل لتو مل
قاالشتراكيل:

املناصفة ومكافحة كل  بهيئة  املتعلق   79.14 ملشروع قانون رقم 
أشكال التمييز في إطار القراءة الثانية، إنها مناسبة لنؤكد فيها مجددا 
على املواقف الثابتة والراسخة لحزب التقدم واإلشتراكية من قضايا 
املساواة واملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. 
وهو الحزب الذي يعتبر في طليعة الهيئات السياسية التي ناضلت طيلة 
عقود من الزمن من أجل ترسيخ هذه القيم واملبادئ في جميع مناحي 
الحياة من أجل نصرة جميع القضايا العادلة واملنصفة لكل مكونات 
الشعب املغربي، وال سيما تلك املكونات التي عانت كثيرا من التمييز 
املناصفة ومكافحة كل  واإلقصاء والحرمان. نعتبر أن مأسسة هيئة 

أشكال التمييز، عبر املصادقة على مشروع القانون املؤطر لها خطوة 
إيجابية، ألن أقر مجموعة من املكاسب التي نعتبرها كحد أدنى تثمينها 
والتقدمية  الوطنية  القوى  لنضاالت  تتويج  وهو  مستقبال  وتطويرها 
ال  املشروع  أنه  نعتبر  أننا  رغم  النسائية،  والحركات  والديمقراطية 

يستجيب لجميع األفكار واملقترحات التي دافعنا عنها بقوة.

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

البرملان  مجل�ضي  بين  اإليجابي  والتفاعل  التعاون  روح  نثمن 
والحكومة بمناسبة بت مجلس النواب في التعديالت التي أدخلها مجلس 
املستشارين على مشروع قانون املتعلق بالهيئة، وهي تعديالت كان لها 
وقع إيجابي على تجويد النص بما يخدم قضايا املواطنين واملواطنات 
من خالل إرساء اآلليات القانونية واملؤسساتية، التي تهدف إلى تفعيل 

املبادئ والغايات التي أتى بها الدستور في هذا املجال بجرأة وشجاعة.

يتأسس  أن  واإلشتراكية  التقدم  النيابية  املجموعة  في  بودنا  كان 
مشروع قانون املتعلق بالهيئة منذ البداية على مقاربة حقوقية، تستمد 
هيئات حماية حقوق  يضع  والذي  الدستور  ونص  روح  من  أسسها 
اإلنسان والنهوض بها األربعة املذكورة في الفصول من 161 إلى 164 
الوطني لحقوق اإلنسان  في مرتبة واحدة، وهي املجلس  في الدستور 
ومؤسسة الوسيط، مجلس الجالية املغربية بالخارج وهيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز. كلها في مستوى واحد، األمر الذي يتطلب 

أن يكون التأطير القانوني لهذه الهيئة يضمن:

-أوال- طبيعة قانونية مماثلة للهيئات املذكورة؛

-ثانيا- تمكين الهيئة من مقومات االستقاللية الحقيقية؛

-ثالثا- تأطير مشروع القانون بتعاريف وظيفية تستمد من الصيغ 
املعتمدة دوليا في اإلتفاقيات ذات الصلة؛

-رابعا- النص على الجانب الحمائي للهيئة من خالل رصد خروقات 
واستقبال الشكايات وتتبعها واتخاذ القرارات بشأنها وإحالتها بما يعزز 

إمكانية قيامها بعمليات التحقيق والتحري.

وهذا كله من أجل تحقيق نجاعة وفعالية عملها لكي تنهض بأوضاع 
النساء والفتيات، وتحدث تغييرا إيجابيا في املجتمع لتحقيق مبدأي 

املساواة واملناصفة.

ا وي لا رئيس،

ا وي 5لا وزير5،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

إن الهيئات مهما كانت جودة إطارها القانوني، فإن عملها يقاس 
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بالرجال والنساء املكلفين بالقيام باملهام واألدوار املنوطة بها.. لذا، آخر 
جملة السيد الرئيس، إنها أهم املالحظات، ونأمل أن نكون في مستوى 

اللحظة التاريخية وسنصوت باإليجاب مع هذا القانون.

ا وي لا رئيس:

مصطفى  النائب  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيد  شكرا  شكرا، 
الشناوي.

ا أائبلا وي لمصطفىلا  أاقي:

ا وي 5لا وزير5لاملحترمل،

ا وي لا رئيسلاملحترم،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

السيد الرئيس املحترم، ولو أنكم لم تحترموننا كنائبين برملانيين، 
وفضلت أنا أقول هذا العتاب في جلسة داخلية لكي ال يفهم من كالمي في 
جلسة مفتوحة، أنه من أجل »buzz« أو �ضي حاجة من هذا النوع. منذ 
افتتاح البرملان وجهنا للسيد رئيس مجلس النواب، رسالة لطلب لقاء، 
إلى حدود اليوم ليس هناك لم يتم أي اجتماع ولم يتم الجواب على 
مراسلتنا، هذا غير مقبول في برملان يدعي بأنه يشرع، هذا غير مقبول، 

أتمنى أن نستدرك األمر في املستقبل.

سنصوت  الحال  بطبيعة  القانون  مشروع  موضوع  بخصوص 
كفدرالية اليسار ضد هذا املشروع، ملاذا؟ ألنه نعتبر أننا إذا صوتنا 
بنعم فإننا سنكون قد فقدنا إنسجامنا وقمنا بخيانة مبادئ ومواقف 
فيدرالية اليسار التي ننتمي إليها، نصوت ضد ألن الحكومة مع األسف 
أكدت بامللموس بأنها ال تسعى إلى املناصفة وال تعمل من أجل املساواة 
ومحاربة كل أشكال التمييز، بل إنها أقفلت قوسا آخر من األقواس 
من  والهدف  الفكرة  وأفرغت   ،2011 حراك  مع  األمل  فتحت  التي 
محتواها. لم تأخذوا بعين اإلعتبار بالرغم أنكم قلتم بأنكم استشرتم 
مع العديد، اقتراحات املجتمع املدني والجمعيات النسائية واملجلس 
رفضتم  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  واملجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
كل التوصيات والتعديالت اإليجابية، لم تحترموا مالءمة املشروع مع 
املواثيق الدولية كما نص عليها الدستور ومع مبادئ باريس ولو أنكم 
تكلمتم عنها، واإلشكال املطروح بخصوص الفصل 164 من الدستور 
بخصوص العالقة مع CNDH، لم تحددوا املفاهيم والتعريفات بشكل 
دقيق تبقى ضبابية، غيبتم صالحيات أساسية كثيرة كرصد الخروقات، 
واعتبارالهيئة سلطة خاصة بصالحيات استقبال الشكايات وإحالتها 
لها  يوفر  لن  وتكوينها  الهيئة  تشكيلة  كذلك  بشأنها،  قرارات  واتخاذ 
استقاللية فعلية وقوى فعلية، بل سيجعلها تابعة وغير محايدة وشكلية 

وهذا غير مقبول في 2017.

في الختام، أقول بأن الحكومة ال تلتقط مع األسف، كما تم الشأن 

بخصوص املشروع القانون اللي تصادق عليه ديال الشباب والعمل 
الجمعوي، الحكومة ال تلتقط اإلشارات القوية التي يرسلها لنا الشارع 

املغربي. وشكرا لكم.

ا وي لا رئيس:

شكرال لوي لا أائب،

نمر إلى عملية التصويت، وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 128؛

املعارضون: 17؛

املمتنعون: 35.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 144؛

املعارضون: 35؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون؟ السيد النائب ال�ضي وهبي احنا تنصوتو.

املوافقون: 144؛

املعارضون: 36؛

املمتنعون: ال أحد.

ال�ضي وهبي نحن في عملية التصويت وأنت العارف.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 145؛

املعارضون: 36؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 145؛

املعارضون: 36؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 129؛

املعارضون: 42؛
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 129؛

املعارضون: 42؛

املمتنعون: ال أحد.

السيد النائب، السيد الرئيس نواصل السيد الرئيس.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 129؛

املعارضون: 52؛

املمتنعون: ال أحد.

وقع التصويت.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 145؛

املعارضون: 36؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته في قراءة ثانية للتصويت:

املوافقون: 129

املعارضون: 52

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة 
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في قراءة ثانية له.

نواصل، السيدات والسادة النواب، الجلسة التشريعية بمناقشة 
باسم  اللجنة.  مقرري  إلى  الكلمة  بإعطاء  الداخلي  النظام  مشروع 
تفضل  فليتفضل،  بووانو  عبد هللا  الرئيس  للسيد  الكلمة  األغلبية، 

السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لعب لهللالبوقانو:

شكرالا وي لا رئيس،

السيدة الوزيرة، مرحبا بك وخا النظام الداخلي ديالنا.

ا وي ات،لقا واد5لا أواب،

أيهالالحضورلا كريم،

ا وي لا رئيس،

نظرا ألنه التقرير بالتأكيد وزع، وراه موجود في يعني في املواقع ديال 

السيدات والسادة النواب، ونظرا ألنه تأخرنا فسأختصر وأختزل هذا 
التقرير، في الشق اللي متعلق بي، طبعا احنا قسمناه فيه12 محور، أنا 
سأتحدث عن 6 محاور، والسيد النائب احجيرة سيتكلم ويتحدث عن 

الباقي.

املادتين  وخاصة  الداخلي  النظام  من  السابع  للجزء  طبقا  أوال، 
246و247 منه، كيخول للمجلس باش يراجع النظام الداخلي ديالو متى 
أراد. والنظام الداخلي كما تعلمون، هو طبعا في مرتبة قانون تنظيمي، 
احنا  اللي  باملؤسسة  ويتعلق  للدستور،  مكّمل  كذلك  مرتبة  في  هو 
كنشتغلو فيها اللي هي مؤسسة تشريعية. أهمية هاذ النظام الداخلي 
في  الثالثة  السلطة  تشريعية،  مؤسسة  هذه  ألنه  جميعا،  كنعرفوها 
الدولة، الدستور ذكر النظام الداخلي 10 مرات نظرا ألهميته، الخطب 
ديال جاللة امللك أثناء االفتتاح تحفظونها جيدا، حيث أشار غير ما مرة 
للدور ديال هاذ املؤسسة، وأشار إلى بعض األمور التي يجب أن يتضمنها 
النظام الداخلي، من إقرار ملدونة السلوك البرملاني وغيرها. هو كذلك 
هذا النظام الداخلي هو ركيزة أساسية اللي كتوضح األعمال اللي كيقوم 

بها هاذ املجلس، ومن تمة األعمال السياسية والديمقراطية.

هاذ التوجه ديال التعديل طبعا ما غديش نقراو التاريخ كله متى 
عدل، على األقل خالل 20 سنة األخيرة، لكن منذ دستور 2011 هاذي 
املرة الثانية اللي كنعرضوه، طبعا عرض على املجلس الدستوري 4 
مرات، ولكن 2 املرات اللي احنا كنقترحو التعديل ديالو. جاء مع الرئاسة 
الجديدة، ومع املكتب الجديد ومع كل األجهزة التقريرية باش نغيرو هاذ 

النظام لعدة اعتبارات:

- اإلعتبار األول: هو أنه مجلس النواب صادق على عدد من القوانين 
التنظيمية، إذن كيخص املالءمة ديال القوانين التنظيمية التي صادق 

عليها مجلس النواب مع هاذ النظام الداخلي؛

- ثانيا: هناك عدد من الهيئات ديال الحكامة اللي كاينة في الدستور 
يحدد  كذلك  الداخلي  النظام  كيخص  واللي  ديالها  القوانين  دازت 

العالقة معها؛

- ثالثا: وهذا بالنسبة إلينا كذلك مهم، وهو أنه عدد من النقائص 
هاذ  نقائص،  على  نوقفو  خالتنا  العمل  ديال  سنوات  الثالث  خالل 

النقائص البد أن نتداركها، فلذلك كان هاذ التعديل.

هاذ املرحلة اللي قضينا ديال ثالث سنوات، كانت مرحلة وقفنا على 
إختالالت مهمة واللي كانت محل إجماع من طرف السيدات والسادة 
نواب مختلف الفرق. قلت بأنه السيد الرئيس حرص منذ البداية باش 
يكون هاذ التعديل، شكلت واحد لجينة، اجتمعت اللجنة ديال مراجعة 
النظام الداخلي اللي كتضم الرئيس واملكتب ورؤساء اللجان ورؤساء 
الفرق، وانبثقت عنها لجينة تقنية ضمت ممثلين عن الفرق واملجموعة 
النيابية. بدات كتشتغل من 8 مارس عقدت أزيد من عشر اجتماعات، 
أزيد من 60 ساعة، طبعا ما غلب على عملها هو روح ديال التوافق، 
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وواحد العدد ديال التعديالت، طبعا كانت هناك إال جّمعناها املئات إن 
لم نقل تعدت األلف تعديل اللي جا من مختلف الفرق، ولكن حاولنا 
باش نمشيو لألهم، ألنه النظام الداخلي كيمكن دائما نجددوه، دائما 
يمكن أن نجدده ودائما نقترح فيه أمور اللي سواء بالتجربة أو بقراءات 
ديال األنظمة ديال دول أخرى، ولكن احنا مشينا كنقولو أودي خلينا 
نمشيو في األمور اللي احنا متفقين اللي هي تمثل األولوية، أي حاجة 

اتفقنا عليها بالنسبة إلينا تمثل أولوية.

اللقاءات  جميع  وحضرمعنا  السيد  ترأسها  التقنية  اللجنة  هاذ 
نشتغلوالنهار  كنستمرو  باش  الغذاء  فيها  كان  بعضها  طبعا  ديالها، 
كامل...والبعض اآلخر راه كان حتى في رمضان. هاذ التعديالت شملت 
وأبواب  أجزاء  يعني  أضيفت  الشكل،  حيث  من  واملضمون،  الشكل 
وفروع جديدة. كذلك، كانت من حيث الشكل، القانون اللي كنشتغلو 
به لنظام الداخلي الحالي فيه 249 مادة، هذا فيه 369 مادة، يعني 110 
ديال املواد جديدة ومعّدلة، املواد املعّدلة جزئيا 172 وبقيت 87 مادة 

لم يطرأ عليها أي تغيير اللي كنقولو مشات وجات وبالتالي ماغيرناهاش.

في املضمون، 40 تعديل مهم، 40 تعديل. هاذ 40 تعديل هي اللي 
غنقدمو فيها موجز في 12 محور: املحور األول يتعلق ببعض املبادئ 
واملفاهيم على رأسها أوال مفهوم »الحصانة« كان عندنا واحد القانون 
17.34 واللي كان مهم بالنسبة إلينا، جاء الدستور محا وجعل املسؤولية 
يعني الكل سواسية أمام القانون وترفعات الحصانة، وهذاك القانون 
بقى  الحصانة  مفهوم  لكن  الحكومة.  كما رفعت حتى عن  بقاش  ما 
القبة  مطروح، شنو املفهوم ديال الحصانة ؟ واش ملي نكونو فهاذ 
را احنا محصنين ال يمكن أن نتابع وال يمكن أن نكون يعني محل أي 
إجراء قضائي، طبعا دون أن نمس بالتوابث الثالثة اللي هي معروفة 
اللي كاينة في الدستور، أو أنه الحصانة هي املواقف التي نبديها، سواء 
داخل البرملان داخل املؤسسة أو خارجها، ولذلك قلنا مفهوم الحصانة 
هو إضافة مقتضيات ملفهوم الحصانة إبداء الرأي وربطه باملواقف 

والقناعات املعبرعنها أثناء املمارسة للمهام داخل وخارج املجلس.

كذلك فيما يتعلق باملعارضة بالرغم أنه كاين دستور، )الفصل 10( 
وكاين كذلك باب خاص باملعارضة، كانت كذلك إضافات فيما يتعلق 
بترسيخ حقوق املعارضة وكمقت�ضى دستوري، طبعا الدستور كيتكلم 
فقط على لجنة التشريع وحنا ضفنا، قلنا تعطى األسبقية، كنتمناو 
أنهم يتسابقوا إليها املعارضة هي لجنة مراقبة املالية. وقد ركز اإلصالح 
في تنظيم أجهزة املجلس على مبادئ كذلك: مبدأ التعددية السياسية؛ 
ضمان  املعارضة؛  تمثيلية  ضمان  املناصفة؛  لتحقيق  السعي  مبدأ 
التمثيلية  اعتماد  وكذلك  الشباب؛  تمثيلية  النساء؛ ضمان  تمثيلية 

النسبية.

ثالثا، شكلت الرغبة في تثمين مبادئ الشفافية والوضوح واحترام 
من  للمجلس  املسيرة  األجهزة  وتمكين  واملناصفة،  املساواة  مبادئ 

الكفاءة والخبرة الالزمة، ووضع أسس ديال الحكامة الجيدة.

أوال، انتخاب الهياكل ديال املجلس: تم اعتماد نمط اقتراع جديد 
ألعضاء املكتب ورؤساء اللجن الدائمة، وكذلك ممثلي املكاتب، من 
خالل عالنية هذا االقتراح. طبعا بقية الرئيس، يعني بقي في املشروع 
أنه يتم باالقتراع السري. كما نص املشروع كذلك على تمثيلية الشباب 
في األجهزة، فضال عن تمثيلية املرأة وقضاياها وكل ما يتعلق باملساواة 

واملناصفة.

ثالثا، اختصاصات أجهزة وهياكل املجلس وكيفية سير أشغالها، 
حظيت كذلك بمجموعة من التعديالت، أذكر منها:

دققناها،  حددناها،  النواب:  مجلس  رئيس  اختصاصات  . -
أضفنا ليها، ومن بين ما أضفنا إليها بعض املمارسات اللي عندنا، هو 
الرئيس يلتقي برؤساء الفرق واملجموعات من أجل قضايا اللي عندها 
طبيعة إما سياسية أو طبيعة يعني بعض األحيان تدبيرية، اختالف فين 
نجلسو مثال، كانت اللقاءات اللي دارها الرئيس مع الرؤساء ونجم عنها 
قرارات، ولكن ما كاينش في النظام الداخلي، فأضفناها للنظام الداخلي 
واللي والت من بين املهام اللي عند الرئيس كذلك واالختصاصات ديالو.

اختصاصات مكتب املجلس: هاد االختصاصات كذلك كانت  . -
متناثرة هنا وهناك، جّمعناها، واليوم هي محصية حوالي 110 اختصاص 
اللي عند مكتب املجلس، طبعا فيما يتعلق بالتدبير اإلداري واملالي وتدبير 
جدول األعمال ديال املجلس، تحديد مهام كل عضو، كذلك كل ما 
يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية، سواء األمازيغية، السلطة القضائية، 
امللتمسات. كما أضيفت اختصاصات كذلك تتعلق بقواعد إجرائية 

وتنظيمية، كإعداد لوائح داخلية ودالئل مرجعية وقواعد استرشادية.

أما بخصوص اللجان الدائمة، أدخلت عليها عدد من التعديالت، 
أذكر منها ثالثة فقط:

األولى، هو مقرري اللجان أضيفت لهم وأسندت إليه مهمة ديال 
التتبع وجرد تعهدات الحكومة، كيجي الوزير للجلسة العامة، درناها 
في النظام الداخلي، ولكن في وسط اللجنة كيجي كيتعهد بأنه غيبني 
املقررين  كلفنا  يترك،  غادي  يفعل،  غادي  يزور،  غادي  سبيطار، 
املهام  وفي  كذلك.  يتبعوها  أنهم  ثانيا،  التعهدات؛  هاد  يجردوا  بأنهم 
اللي اعطينا كذلك للمكتب ديال اللجان، هو أنه تقييم آثار، بعض 
النصوص كتصدر على البرملان، كاينة هيئة إدارية غيديرها املجلس، 
ولكن املقررين واملكتب ديال اللجنة كيتبع آثار ديال ذلك القانون، من 
بينها املراسيم واش خرجات وال ما خرجاتش ديال ذلك القانون. طبعا 
هذا أمر يبدو أنه سهل ولكن هو مهم جدا بالنسبة إلينا، باإلضافة 
فيها  يغيبب  التي  بالحالة  تتعلق  التنصيص على قواعد مسطرية  إلى 
الرئيس، حنا دزنا بحاالت أن الرئيس معنا هنا كيدور كنتصلوا به ما 
 أنا اتصل بي 

ّ
كيجاوبش، أجي السيد راه خصك تشّرع، كيقول لك ال

املسؤول ديالي الحزبي وقال لي باش ما نترأسش و كتبقى الجلسة واقفة، 
وكيبقي التشريع واقف، اشنو نديرو في هاذ الحالة؟ فنصينا عليها، قلنا 
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ال بد أننا خاصنا نلقاو لها حل، إضافة اختصاص كذلك رؤساء الفرق 
للجنتين  بالدعوة الجتماع مشترك  يتعلق  فيما  النيابية  واملجموعات 
أو أكثر، فضال يعني عن أننا في مسطرة التشريع، كل البرملانات ملي 
كنشوفو عدد القوانين اللي دازت باملئات، حنا عندنا املسطرة معقدة 
عندنا فيها شرط واحد، هو أنها دوز شهرين داخل مجلس النواب، ولكن 
ما دايريناش مسطرة خارج قانون املالية ما كاين حتى �ضي مسطرة ديال 
�ضي نص، منين يجي كنقولو العرض وكنقولو املناقشة العامة، وكننقولو 
املناقشة التفصيلية داملواد، كنقولو التعديالت ولكن الزمن غير محدد، 
ينا ملكتب اللجنة أن 

ّ
يعني بالتوافق استطعنا أن نحدد واحد الزمن وخل

يدبره يمكن يزيد فيه وينقص فيه.

فيما يتعلق بمجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة، فقد تم تنزيل 
مقتضيات متعددة تستوجب الحركية التي يعرفها املغرب بقيادة جاللة 
امللك، خاصة بالتوجه نحو يعني إفريقيا، وكذلك أضفنا مجموعات 
أخرى جهوية وعربية وإسالمية مثال يعني مجموعة عمل موضوعاتية 
تتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة وأخرى بالوحدة الترابية وأخرى 
تهم عالقة املغرب بمختلف القارات، فضال عن مجموعة عمل تتعلق 
بالقانون الدولي اإلنساني. هاذي عشر سنوات واألجهزة الدولية تتابعنا، 
كتقول لنا أودي كيخصنا أننا نديرو واحد مجموعة عمل في هذا الشأن 

فدرناها؛

رابعا: الرفع من األداء التشريعي بالجودة والفعالية الالزمتين.  .-
بالنسبة للتشريع، قلت إرفاق النصوص التشريعية الواردة من مجلس 
املستشارين درنا لها بعض اإلجراءات باش منين تجينا تجينا مكتملة، 
دابا اآلن حنا جالسين وكنقلبو على التقرير ديال اللجنة اإلجتماعية 
في مجلس املستشارين باش نتبعو النص واشنو قالوا فيه، فضال عن 
توضع،  أن  يجب  التنظيمية  القوانين  مقترحات  باألسبقية،  اإليداع 
طبقا للدستور ولقرارات املجلس الدستوري، ديال مجلس املستشارين 
خص توضع هنا في مجلس النواب، ما�ضي حينت هو عندو، هو مجلس 
املستشارين ألن هذا هو الدستور، عندو األسبقية في ثالثة الباقي خصو 
يجي لهنا، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية. تم تحديد مسطرة 
وأجل كذلك كما سبق وغالف زمني لدراسة النصوص التشريعية التي 

يمكن ملكتب اللجنة أن يقرر خالف ذلك؛

خامسا: إصالح النظام الداخلي، كذلك جاء مناسبة لتنزيل  .-
من  مجموعة  على  إجرائيا  بعدا  وإعطائها  الدستورية  الكتلة  باقي 
املستويات: مثال القانون التنظيمي لقانون املالية، كل ما جاء أو جل ما 
جاء في القانون التنظيمي لقانون املالية أدخلناه في النظام الداخلي، 
امليزانياتية  والبرمجة  القطاعية  امليزانيات  بدراسة  األمر  تعلق  سواء 
املتعددة السنوات أو في إطار القراءة الثانية. عندنا يا هللا قرار ديال 
آش  املالية،  قانون  رفض  املستشارين  مجلس  الدستوري،  املجلس 
نديرو؟ اشنو غّناقشو ملي يجي لهنا، فإذن درنا إجراءات بأنه بعض 
اإلشكاالت حليناها من خالل قانون من خالل هذا النظام الداخلي، 

ثم إضافة أحكام جديدة خاصة بدراسة قانون التصفية، هذا القانون 
التنظيمي ديال قانون املالية.

على مستوى القوانين التنظيمية ديال امللتمسات في مجال التشريع، 
أو  العرائض  مستوى  سواء  القوانين،  هاذ  ديال  التنزيل  تم  كذلك 
امللتمسات، بحيث أنه درنا هياكل ديال اإلستقبال أو ديال تنزيل هذين 
القانونين التنظيميين الهامين، سواء من ناحية اإلدارية أو من الناحية 
كذلك السياسية وخا القانون كيتكلم على أن مكتب املجلس هو الذي 

يتلقى؛

البرملان  مجل�ضي  بين  والتكامل  التناسق  مراعاة  وأخيرا-  سادسا 
ضمانا لنجاعة العمل البرملاني، واستثمارا التكامل بين املجلسين للرفع 
من مستوى األداء وجودة التشريعات. فعلى مستوى مشاريع مراسيم 
القوانين، تم وضع مقتضيات جديدة تنظم العالقة بين غرفتي البرملان 
خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين، كما تم توضيح مسطرة التداول 

بين املجلسين.

البارحة  لقاءها  الداخلي  النظام  مراجعة  لجنة  عقدت  أخيرا، 
وأدخلت عدد من التعديالت، اللي هي توزعات عليكم، سترفق بالتقرير 
بين  املناصفة  ديال  املبدأ  تماشيا مع هاذ  وبالقانون، سأذكر، طبعا 

املقررين، سأذكر النصف وأدع النصف اآلخر للسيد املقرر.

املادة 11 تمت إضافة بند في آخر املادة. منين تكلمنا على املبادئ 
أضفنا واحد املبدأ، اللي هو إلى جانب مبدأ املناصفة وتمثيلية املعارضة 
وتمثيلية النساء والشباب، أضفنا احترام مبدأ التمثيل النسبي ألنه 

مبدأ دستوري.

املادة 21 وقع بها تصويب لخطأ مادي في آخر الفقرة »أي مناقشة« 
طبعا هذا خطأ شائع كنقولو »أية« ففيما جبرتو »أية« راه غنردوها »أي«.

املادة 63 ورد بشأنها تعديل، واللي صاغتو اللجنة مشكورة، وأنا 
كنصيغو مرة ثانية باتفاق مع السيد الرئيس، هو املادة 63 وغتكون 63 
مكرر. املادة 63 األولى تتكلم على أنه تعدل على النحو التالي: تطبيقا 
ألحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب 
مكتب املجلس«، ثم مادة إضافية: »يقترح كل فريق نيابي ممثليه لشغل 
الضوابط  تراعي  الدائمة بطريقة ديمقراطية  اللجان  رئاسة  مناصب 
املنصوص عليها في املادة 58 أعاله«، »تقترح كل مجموعة نيابية التي 
يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل 
بطريقة  الدائمة  اللجان  رئاسة  مناصب  لشغل  ممثليها  نيابي  فريق 
ديمقراطية«، هذا تعديل اللي جا عندنا، الباقي دون تغيير، املادة63 

و63 مكرر.

املادة 78 تعدل املادة على النحو التالي: »يقوم وجوبا بتخصيص 
ثلث املناصب..« -طبعا هنا كنتكلمو على املناصفة، هنا األجهزة عندنا 
األجهزة محددة عندنا املكتب، عندنا اللجان وعندنا الباقي، كل صنف 
أي فريق عندو أكثر من 2 ملزم باش يكون تمة السعي حول املناصفة 

يكون على األقل 1 من كل 3، هذا بالنسبة للمادة 78.
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املادة 90، أضيفت إليها إضافة الفقرة الثالثة على النحو التالي: 
»يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثال عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية 
التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد األعضاء املطلوب 

لتشكيل فريق نيابي«، هذا صادقنا عليه البارحة.

املادة 99، اللي هو تعدل الفقرة على النحو التالي، بعدما اتفقنا 
على أن نجعل من يوم اإلثنين هو يوم الجلسة األسبوعية، يوم اإلثنين، 
كان عندنا في النظام السابق منين كانت الجلسة يوم الثالثاء، كان يوم 
األربعاء مخصص للتشريع، فعّدلنا املادة 99 لكي تخصص على األقل 

يوم الثالثاء من كل أسبوع للتشريع.

املادة 107، حذف املقطع األول من الفقرة األولى، هاذي املادة 107 
اللي كتكلم على املهام االستطالعية، املهام االستطالعية تتم بإتفاق مع 
مكتب املجلس. فإذن، في البداية كانت بعد اإلذن باملوافقة من طرف 
مكتب مجلس النواب، فتفاديا لهذا التداخل، فقلنا بأنه غنحذفو بعد 

اإلذن باملوافقة من طرف مكتب املجلس وقد تم ذلك باإلجماع.

املادة 108 )البند األول( يعدل كاآلتي: يحال، في املهام االستطالعية، 
كانت تشتغل ولكن باش توضع التقرير كان 60 يوم، عندها منين تشتغل 
العام، ولكن عندها منين تبدا تبغي توضع التقرير خاص عندها 60 يوم 
باش تعطيها للمكتب، فدرنا واحد املقت�ضى كنقولو اإلشتغال ديالها كله 
يكون في 60 يوم، ولكن حين اختلفنا ولينا اتفقنا على أن 60 يوم يبتدئ 
العمل من أول إجراء اتخذته املهمة االستطالعية، منين تدير أول إجراء 

عاد نبداو نحسبو ليها 60 يوم.

الباقي:  األولى،  الفقرة  آخر  في  »الخبرة«  كلمة  إضافة   ،120 املادة 
بأنه  أذكر  بتالوتها. فقط  احجيرة  السيد  1،2،3،4،5،6،7 سيتفضل 
الفقرة  بحذف  العامة  بالسياسة  متعلقة  تنساهاش  ما   276 املادة 

الثانية منها، شكرا، شكرا السيد الرئيس.

ا وي لا رئيس:

شكرا، شكرا لل�ضي بووانو، الكلمة لل�ضي الحجيرة باسم املعارضة.

ا أائبلا وي لمحم لالحجير5:

بوملهللالا رحمنلا رحيملقا صال5لقا والملعلللخاتملاةنبياءل
قاملرسلين،

في الحقيقة، عطفا على ما قاله ال�ضي بووانو في هاذ الجملة، اشتغلنا 
بنفس مجلس النواب بغض النظر عن املواقع، بغض النظر عن األغلبية 
واملعارضة، من أجل أن نصل إلى نظام أو قانون داخلي أو نظام داخلي 
يضمن لنا ممارسة مهامنا بالنجاعة التي نريد، وطبعا باالستفادة من 

التراكم الذي حققته التجربة البرملانية املغربية منذ سنوات.

يسعدني أن أستكمل ما بدأه زميلي ال�ضي عبد هللا بووانو، وأقدم 
بدوري الجزء الثاني من تقرير أشغال لجنة النظام الداخلي أمام مجلسنا 

املوقر، وهي مناسبة استثنائية تتاح لي ونحن نناقش ونصوت على اآللية 
التي تنظم عملنا وتحدد عالقتنا مع باقي املؤسسات الدستورية.

سأحاول بكل عجالة، أن أقدم األجواء التي تالحقت فيها مناقشة 
كل اإلصالحات الهامة التي عرفتها العديد من املقتضيات في نظامنا 
الداخلي. وقبل ذلك، أود التذكير بأن اللجنة الفرعية عقدت اجتماعات 
متتالية، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس مجلس النواب، مما أضفى عليها 
طابعا خاصا تميز بروح املسؤولية والرغبة الصادقة في بناء جماعي لهذا 
املشروع، بشكل يلبي حاجياتنا ويعزز أدوارنا الدستورية ويفتح املجال 
لكافة أجهزة املجلس لتدشين مرحلة تشريعية تتسم باملصداقية وبروح 

املسؤولية.

فإن  تأسيسية،  والية  هي  السابقة  التشريعية  الوالية  كانت  وإذا 
الوالية الحالية، كما أعلن عن ذلك صاحب الجاللة -حفظه- هللا في 
خطابه االفتتاحي، هي مرحلة »تقت�ضي اإلنكباب الجاد على القضايا 
واالنشغاالت الحقيقية للمواطنين والدفع قدما بعمل املرافق اإلدارية، 
وتحسين الخدمات التي تقدمها« انتهى خطاب صاحب الجاللة، وهي 
هي محور عمل  تبقى  املواطن  أن خدمة  واضحة من جاللته  إشارة 

املؤسسات الدستورية.

خالل  من  لجنتنا،  لعمل  هاجسا  امللكية  الرؤية  شكلت  وهكذا، 
تطوير آليات العمل لتتالءم مع مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، لتقر 
بذلك اللجنة مجموعة من املقتضيات بغرض تطوير منظومة مراقبة 

العمل الحكومي وجرد تعهدات الحكومة أمام البرملان.

وفيما يلي سأعرض املحاور الست الباقية، ألن الست املحاور األولى 
هي التي قدمها السيد النائب املحترم، وأنا سآتي على ذكر املحاور الست 

األخرى الباقية.

العمل  مراقبة  منظومة  بتطوير  متعلق  السابع  للمحور  بالنسبة 
منح  الحكومي. فبخصوص  للعمل  النواب  مراقبة مجلس  الحكومي، 
الثقة، فقد نظم املشروع الحالي مناقشة طلب منح الثقة للحكومة 
من طرف مجلس النواب، كما حدد الضوابط إيداع ملتمس الرقابة 
الشهرية  الجلسة  تنظيم  إعادة  على  العمل  وتم  مناقشته.  ومسطرة 
ملساءلة رئيس الحكومة املتعلقة بالسياسة العامة، من خالل إضافة 
مقت�ضى جديد يعطي اإلمكانية لتعديل الغالف الزمني، في إطار التوافق 

بين الفرق واملجموعات النيابية والنواب غير املنتسبين.

عمد  فقد  وتقييمها،  العمومية  السياسات  ملناقشة  بالنسبة  أما 
عمل  ملجموعة  املهمة  هذه  بإسناد  الباب  بناء  إعادة  إلى  املشروع 
موضوعاتية؛ ثانيا: تنظيم هذا اإلختصاص عن طريق تنزيل مقتضيات 
جديدة تتعلق بتعريف تقييم السياسات العمومية واإلنتداب واملسطرة 
والجدولة املتعددة السنوات. هذا ولم يستثن املشروع إعادة النظر 
في الدور الرقابي لللجن الدائمة عبر تطوير الدور اإلستطالعي لللجن 
الدائمة، من خالل:أوال إعادة بناء هاذ اإلختصاص، سواء فيما يتعلق 
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بالطلب أو التكليف باملهمة وفق الشروط التالية: أن يكون موضوع 
اإلستطالع يدخل في اختصاص اللجنة، وأن يكون مكتب اللجنة وإن 
يضع مكتب اللجنة الئحة داخلية لتنظيم هذه األشغال والضوابط 
والشروط الواجب التقيد بها؛ إضافة اختصاص الدور اإلستطالعي 
سنوي  برنامج  وضع  إمكانية  وإعطائها  العامة  املالية  مراقبة  للجنة 
األعلى  املجلس  ينجزها  التي  السنوية  املوضوعاتية  التقارير  لدراسة 

للحسابات.

هناك مقتضيات أخرى جديدة من جهة عمل لجن تق�ضي الحقائق، 
تق�ضي  لجنة  تقرير  لتقديم  استثنائية  دورة  عقد  إمكانية  بإضافة 
الحقائق في حالة إقراره في الفترة بين الدورتين. القانون التنظيمي ينص 

على أجل خمسة عشر يوما بعد إيداعه لدى مكتب املجلس.

قائمة  تصنيف  تهم  مقتضيات  إضافة  تمت  أخرى،  جهة  ومن 
التعهدات الحكومية خالل أجوبتها على األسئلة الشفوية وطرق نشرها 
وكان  الحكومة،  ورئيس  النيابية  واملجموعات  الفرق  على  وتوزيعها 
باملحاسبة  املسؤولية  تكريس مبدأ ربط  الهدف من هذا اإلجراء هو 
وتمكين أعضاء املجلس من متابعة ما تلتزم به الحكومة أمام الرأي 
الرقابية  االختصاصات  عبر  التتبع  هذا  تصريف  إمكانية  مع  العام، 

املتمثلة في األسئلة ولجان تق�ضي الحقائق واملهام اإلستطالعية.

هذا، وأضيفت مقتضيات جديدة تفتح املجال أكثر إلمكانية إدراج 
طلبات تناول الكلمة في قضايا طارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني.

للمجلس  الدبلوما�ضي  العمل  تنظيم  فيخص  الثامن،  املحور  أما 
وتأطيره، حيث تم إقرار قواعد تنظيمية وضوابط تهم تنظيم العمل 
النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله،  البرملاني ملجلس  الدبلوما�ضي 

خاصة النقط التالية:

- تنظيم رئاسة الوفود؛

- نوعية املشاركة؛

- مبدأ اإلختصاص؛

- مبدأ املناصفة؛

- مبدأ التعددية؛

- توسيع قاعدة املشاركة.

بمعنى هذه هي املحاور التي تم التنصيص عليها وضبطها في الشق 
املتعلق بالدبلوماسية البرملانية.

املؤسسات  مع  العالقة  طبيعة  بتحديد  ويتعلق  التاسع  املحور 
أفردها  التي  املتميزة  املكانة  فبحكم  الحكامة،  وهيئات  الدستورية 
الدستور لهذه الهيئات، فقد كان من الالزم تدقيق طبيعة هذه العالقة، 
والخبرات  االستشارات  اإلستفادة من  النواب من  يسمح ملجلس  بما 
التي تتوفر عليها هذه املؤسسات. وأذكر هنا، تنزيل مقتضيات القانون 

التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، من خالل التذكير باآللية 
االستشارية وعرض تقرير الوكيل العام ومناقشته؛

ثانيا، إضافة مقتضيات جديدة خاصة بتجديد أعضاء املحكمة 
الدستورية املنتخبين من طرف املجلس وحالة شغور مقعد باملحكمة 

الدستورية؛

املجلس  مع  التعاون  عالقة  استوعبت  مقتضيات  إضافة  ثالثا، 
األعلى للحسابات وضبط مسطرة مناقشة عرض الرئيس األول لهذا 

املجلس؛

للمجلس  التنظيمي  القانون  مقتضيات  وضبط  تنزيل  رابعا، 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي؛

مؤسسات  تقارير  بمناقشة  تتعلق  مقتضيات  تنزيل  خامسا، 
وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية 
واملستدامة والديمقراطية التشاركية، وإضافة مقت�ضى يتعلق بضوابط 

التعيين في هذه املؤسسات املوكولة قانونا لرئيس مجلس النواب.

التعليم  بانفتاح املؤسسة على مؤسسات  يتعلق  العاشر  واملحور 
العالي والبحث العلمي، والباحثين واملهتمين بمجال البحث في ميدان 
العمل البرملاني، وتشجيع البحث العلمي بهذا الخصوص. تجسيدا لهذا 
املقت�ضى، تمت إضافة باب جديد يتعلق بتنظيم العالقة التي تجمع 
املجلس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الشراكة، 
وتشجيع البحث العلمي في مجال العمل البرملاني، مع تخصيص جائزة 
ألحسن بحث في مجال العمل البرملاني وتخصيص منح سنوية لتشجيع 
البحوث العلمية، وفق شروط وضوابط يضعها مكتب املجلس. هذا 
باإلضافة إلى التنصيص على تنظيم ندوات علمية مشتركة بين هذه 
إحداث  تم  اإلستراتيجي،  الهدف  لهذا  وتتويجا  واملجلس.  املؤسسات 
»املركز البرملاني لألبحاث والدراسات« وتحديد دوره في تدعيم األداء 
البرملاني، من خالل املساهمة في تعزيز دور املجلس في القيام باملهام 

التشريعية والرقابية.

في  اإلعالم  بإشراك  يتعلق  األخير(  قبل  عشر)ما  الحادي  املحور 
واملتابعة  املواكبة  خالل  من  النواب،  ملجلس  التواصلية  السياسة 
والتحليل وتكريس انفتاحه على محيطه الخارجي، خصوصا املجتمع 
املدني، إيمانا بالدور املحوري واملتنامي للمجتمع املدني في تعزيز البناء 
املشروع  حقها، ضّمن  النقطة  هذه  وإليالء  والتشريعي.  الديمقراطي 
مجموعة من املواد، وأفرد بابا خاصا بالتواصل البرملاني يتضمن املحاور 

التالية:

بالقناة  املتعلق  القديم الذي يجب أن يتحقق وهو  أوال-املشروع 
البرملانية، اإلحداث ديالها واإلختصاص ديالها وطبعا اإلطار القانوني 

الذي يجب أن ينظم عملها؛

املجلس  أجهزة  بمختلف  اإلعالمي  بالتواصل  يتعلق  فرع  إضافة 



9غ 1 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.38–25.ذو القعدة.1438  )18.غشت.2017( 

املجلس،  مكتب  املجلس،  رئاسة  اإلعالم،  وسائل  بمختلف  وعالقتها 
الفرق واملجموعات النيابية، اللجن الدائمة؛

وضع قواعد من قبل مكتب املجلس تنظم شروط وكيفيات منح 
جائزة الصحافة البرملانية، اعتبارا لدورها في الدستور.

وفي إطار مبدأ اإلنفتاح والتواصل الخارجي، يعمل املجلس على إقامة 
عالقة التعاون مع هيئات املجتمع املدني، بهدف التعريف بإنجازات 
ومشاريع مجلس النواب، واإلستماع والتفاعل اإليجابي مع انشغاالت 
هذه الهيئات، ويحدد مكتب املجلس كيفية تحقيق هذه األهداف عبر 

برنامج خاص يعده بشراكة وتشاور مع الهيئات املعنية.

يتعلق  جديد  مقت�ضى  على  بالتنصيص  واملتعلق  األخير  املحور 
املقتضيات  ويفسر  يشرح  عملي  دليل  إعداد  في  املكتب  باختصاص 
املتعلقة بمدونة السلوك واألخالقيات البرملانية وباقي املقتضيات ذات 

الصلة الواردة في النظام الداخلي.

بعض  بضبط  وتتعلق  املشروع،  سّنها  أخرى  مقتضيات  هناك 
على  ترد  التي  االستقالة  كحالة  الدورات،  بين  االستثنائية  الحاالت 

املجلس في الفترة بين الدورتين.

تم  فقد  الدستورية،  ومكانتها  املؤسسة  رمزية  تكريس  إطار  وفي 
التنصيص ألول مرة في النظام الداخلي ملجلس النواب على مقت�ضى 
يتعلق بترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خالل دورة أبريل من 
كل سنة تشريعية، وهي طقوس خاصة سيقوم مكتب املجلس بتنظيم 

اإلجراءات املتعلقة بها.

النظام  مشروع  اعتمدها  التي  اإلصالحات  مجمل  فإن  وهكذا، 
الداخلي، تبرز بما ال يدع مجاال للشك، أنه تعبير عن إرادة إصالح التي 
تبنتها أجهزة املجلس، انطالقا من تقييم شامل آلليات العمل البرملاني 
من  إطار  في  وذلك  التنظيمية،  والقوانين  الدستور  لروح  واستلهاما 

التناغم وروح من التوافق بين جميع مكونات املجلس.

على  طبعا  املجلس  رئيس  السيد  إلى  بالشكر  أتوجه  األخير،  وفي 
املشاركة والدعم في أشغال اللجنة الفرعية واملتابعة الدائمة ألشغالها، 
كما وجب أن أشكر جميع السيدات والسادة أعضاء املكتب، والسيدات 
والسادة رؤساء الفرق واملجموعات النيابية، والسيدات والسادة رؤساء 
اللجن، على مجهوداتهم املتواصلة وتفاعلهم البناء من أجل الوصول 
إلى هذا الهدف أال وهو وضع نظام داخلي متطور منسجم ومستوعب 
مديرية  أشكر  أن  يفوتني  ال  كما  جميعا.  علينا  املطروحة  للتحديات 
التشريع واألطر العاملة بها، التي اشتغلت بجانبنا طيلة هذه املدة اللي 

كان فيها العمل ديالنا.

أكيد البد من اإلضافة اللي تمت البارحة في اللجنة املختصة اللي 
كان ال�ضي بووانو قام بتقديم الجزء األول من التعديالت اللي جات 
بها اللجنة طبعا، وبما أن التقرير وصل إلى جميع السيدات والسادة 

النواب، فسأعمل على إتمام املواد املتبقية.

بالنسبة املادة 137، إضافة بند قبل البند األخير على النحو التالي: 
تقارير لجنة مراقبة املالية العامة..نعم، أشكر النواب وطبعا الرئيس 
وهو نائب، وبالتالي هاذ التعديل اللي كيخص هاذ املادة هو التتمة ديالو 
جات بالصيغة اللي قدامنا في التقرير، واللي كتقول تقارير لجنة مراقبة 

املالية العامة.

بالنسبة للمادة 231، إضافة مقت�ضى إلى املادة على النحو التالي: »في 
حالة عدم التوصل باملجلسين بشأنه ... داخل أجل ستة أيام، يحال 

املشروع إلى مجلس النواب ...«.

التالي:  النحو  األخيرة على  الفقرة  تعدل   ،261 املادة  بالنسبة  أما 
»توزع قائمة األسئلة املبرمجة قبل تاريخ الجلسة ب 72ساعة.

املادة 262، تعدل الفقرة األولى على النحو التالي: تخصص جلسة 
يوم اإلثنين ألسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة.

املادة 317، تضاف فقرة في آخر املادة على النحو التالي: » تعد اللجنة 
في  ينشر  عنها  الصادرة  والتوصيات  نقاشها  يتضمن خالصات  تقريرا 
الجريدة الرسمية للبرملان، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس املستشارين ورئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية والوكيل 

العام لدى محكمة النقض«.

املادة 330 تحذف.

الغالف  إستعمال  »كيفية  التالية:  الفقرة  تحذف   ،281 املادة 
الزمني« وهي اللي كانت موضوع نقاش، بحيث أنه سنحتفظ بما هو في 
النظام الداخلي الحالي وهي املنهجية التي كنا اعتمدناها طيلة عملنا، 
فقط سيتم حذف الفقرة األخيرة املتعلقة بإمكانية التصرف في الغالف 
الزمني في املحور األول أو في األسئلة التي تضاف، شكرا السيد الرئيس، 

شكرا السيدات والسادة النواب.

ا وي لا رئيسل:

املناقشة وستكون جد  باب  احجيرة، سأفتح  لل�ضي محمد  شكرا 
مركزة بإعطاء الكلمة إلى ممثل عن األغلبية وممثلين عن املعارضة..

التساوي..على كل، باقي عندكم إرادة للتدخل وال بالش ؟ شكرا.

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

كما تم التذكير بذلك، النظام الداخلي املعدل يتضمن 369 مادة، 
واملسطرة املتبعة أنضجت ما تم تقديمه وما هو بين أيديكم، بحيث 
السلسلة ديال اإلجتماعات كيف ذكرو السيدين املقررين، يعني بكل 
موضوعية، كانت روح التوافق سائدة في كل النقط وفي كل املجاالت 

وعلى جميع املستويات.

شارو  اللي  التراكم  وكذلك  قيل  ما  اإلعتبار  بعين  خذينا  إال  إذن 
يلي من أجل املصادقة على  ما  تنقترح عليكم  املقررين،  لوالسيدين 
مشروع النظام الداخلي، سنصوت فصال فصال. وضمنيا، إذا صوتنا 



عدد.38–25.ذو القعدة.1438  )18.غشت.2017( الجريدة الرسمية للبرملان88 1  

الحال  بطبيعة  آخذين  مادة،  مادة  فصال فصال، غادي نصوتو على 
آخذين بعين اإلعتبار كل التعديالت التي تم تقديمها والتي كانت كذلك 

موضع توافق، في إطار اجتماع األمس، اجتماع لجنة النظام الداخلي.

وسأبدأ بالجزء األول، أحكام تمهيدية )الباب األول( يتضمن مادتين 
من املادة 1 إلى املادة 2، أعرض للتصويت الباب األول: اإلجماع.

الباب الثاني، أنت معارض أو ممتنع السيد النائب ؟ املعذرة ما 
سمعتكش السيد النائب عندو الكلمة.

ا أائبلا وي لمصطفىلشأاقي:

ا وي لا رئيس،

وضع السؤال وغادي نجاوب وغتعرف املوقف ديالي.

ا وي لا رئيس:

أنا عطيتك الكلمة.

ا أائبلا وي لمصطفىلشأاقي:

وضع السؤال كيف ما تتوضعو دائما وأنا غادي نجاوب.

ا وي لا رئيسل:

أعرض للتصويت الباب األول: اإلجماع.

الباب الثاني:

الباب الثالث، احنا اتفقنا، تفضل تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لإدريسلاةزميلاإلدري�سي،لرئيسلفريقلا ذ ا لل
قا تأميل:

عفوالا وي لا رئيس،

الجزء األول فيه جوج ديال األبواب: فيه الباب األول والباب الثاني.

ا وي لا رئيسل:

الباب األول والباب الثاني هو اللي عرضت للتصويت السيد الرئيس.

الجزء الثاني )الباب األول(: إجماع، امتناع واحد.

الباب الثاني: إجماع، امتناع واحد.

الباب الثالث: إجماع، امتناع واحد.

الباب الرابع: تفضل السيد الرئيس.

ا أائبلا وي لإدريسلاةزميلاإلدري�سي،لرئيسلفريقلا ذ ا لل
قا تأميل:

الباب الرابع، بطبيعة الحال مع التنويه بالعمل اللي قامت به اللجنة 

برئاستكم، وبالتمثيلية ديال كل الفرق، ومع التنويه بالعمل ديال األطر 
ديال املجلس، وبالعمل اللي تدار بطريقة توافقية.

الباب الرابع فيه املادة 26 املتعلقة بالطريقة ديال اإلقتراع، نحن 
في الفريق دافعنا على العلنية ديال اإلقتراع في كل األمور التي تتعلق، 
سواء بالرئاسة ديال املجلس رئيس املجلس أو باملكتب أو باألمور األخرى. 
ولذلك، ففي النهاية توصل التوافق أنكم أبقيتم على اإلقتراع السري 
في الرئيس ديال مجلس النواب، حنا بالنسبة لينا هذا األمر هذا يعني 
ما وصلناش لنفس التوافق، بالنسبة لينا حتى اإلنتخاب ديال رئيس 
مجلس النواب ينبغي أن يتم بطريقة علنية، ألن هذا هو الشأن اللي 
مشينا عليه في املغرب في مجموعة من اإلنتخابات، الكل أصبح علنيا بما 
يضمن االلتزام، املسؤولية، والوضوح السيا�ضي. لذلك، ففيما يتعلق 
باملادة 26 الفريق ديال العدالة والتنمية سيمتنع عن التصويت وشكرا.

ا وي لا رئيسل:

سيتم تسجيل ذلك السيد الرئيس شكرا، تفضل، نستامعوا للسيد 
النائب، السيدة الرئيسة من فضلك تفضل.

ا أائبلا وي عب لا لطيفلقهبي:

ما هو متوافق عليه دوليا أن حرية الضمير مرتبطة بسرية التصويت، 
وفقا  نائب  كل  يصوت  التصويت حتى  على سرية  دافعنا  نحن  لهذا 

لضميره، ألنه يمثل ذاته وممثل األمة، شكرا.

ا وي لا رئيسل:

شكرا، نسجل املالحظة.

الباب الخامس: اإلجماع مع االمتناع للسيد النائب.

الباب السادس: اإلجماع.

الباب السابع: اإلجماع.

الباب الثامن: اإلجماع.

الباب التاسع: اإلجماع.

الباب العاشر: اإلجماع.

الباب الحادي عشر: مع اإلمتناع املستمر ديال السيد النائب ومن 
حقه.

الباب الحادي عشر: اإلجماع مع اإلمتناع.

الجزء الثالث يتعلق بتنظيم أعمال املجلس.

الباب األول: اإلجماع.

الباب الثاني، حنا في عملية التصويت السيدة النائبة.

النائبة السيدة سعيدة أبو علي:
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احنا في عملية التصويت ال يجوز نقولوا اإلجماع مع امتناع، كنقولوا 
العدد ونحسبوه نفس العدد وامتناع كنعطيوه الحق دياله.

ا وي لا رئيس:

غادي يكون، السيدة النائبة، السيدة الرئيسة، سنعمل بمالحظتك..
السيد النائب، السيد النائب.

الباب الثالث: اإلجماع.

الجزءالرابع

الباب األول: اإلجماع.

الباب الثاني: اإلجماع.

الباب الثالث: اإلجماع.

الباب الرابع: اإلجماع.

الباب الخامس: اإلجماع.

الباب السادس: اإلجماع.

الباب السابع: اإلجماع.

الباب الثامن: اإلجماع.

الباب التاسع: اإلجماع.

الجزء الخامس من النظام الداخلي

- الباب األول: اإلجماع.

- الباب الثاني: اإلجماع.

- الباب الثالث: اإلجماع.

- الباب الرابع )يتعلق بملتمس الرقابة(: اإلجماع.

- الباب الخامس: اإلجماع.

- الباب السادس )يتعلق بلجان تق�ضي الحقائق(: اإلجماع.

- الباب السابع )يتعلق بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها(: 
اإلجماع.

- الباب الثامن )يتعلق بمراقبة املالية العامة(: اإلجماع.

النواب  ملجلس  البرملاني  الدبلوما�ضي  )العمل  السادس:  الجزء 
والتعيينات الشخصية لتمثيله(: اإلجماع.

الجزء السابع: )جديد الديمقراطية التشاركية(: اإلجماع.

الباب الثاني: )دراسة العرائض املقدمة إلى املجلس والبث فيها(: 
اإلجماع.

الجزء الثامن: )عالقة مجلس النواب مع املؤسسات الدستورية:

الباب األول: اإلجماع.

الباب الثاني: اإلجماع.

الباب الثالث: )عالقة مجلس النواب باملجلس األعلى للحسابات(: 
اإلجماع.

اإلقتصادي  باملجلس  النواب  مجلس  )عالقة  الرابع:  الباب 
واإلجتماعي والبيئي(: اإلجماع.

الباب الخامس: )عالقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية 
واملستدامة  البشرية  والتنمية  الجيدة  والحكامة  والحريات  الحقوق 

والديمقراطية التشاركية(: اإلجماع.

الباب السادس: )مقتضيات خاصة(: اإلجماع.

الجزء التاسع )مدونة السلوك واألخالقيات البرملانية(: اإلجماع.

الباب األول )املبادئ األخالقية العامة(: اإلجماع.

الباب الثاني )قواعد السلوك واألخالقيات البرملانية(: اإلجماع.

الباب الثالث )مقتضيات إجرائية(: اإلجماع.

الجزء العاشر)مراجعة النظام الداخلي للمجلس(: اإلجماع.

أعرض مشروع النظام الداخلي برمته للتصويت: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على النظام الداخلي.

رفذ8ل النواب  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
الجلول.
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محضرلالجلوللا تاسذللقا ثالثين

ا تاريخ: الثالثاء 15 ذي القعدة 1438 ه )8 غشت 2017م(.

ا رئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

ا توقي8: سبعة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثامنة مساء 
والدقيقة الثامنة والعشرين.

السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  اختتام  اةعمال:  ج قلل
العاشرة  التشريعية  الوالية  2017( من  أبريل  التشريعية األولى)دورة 

.)2021-2016(

ا وي لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا أواب،لرئيسلالجلول:

ا وي اتلقا واد5لا وزراء،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

الحضورلا كرام،

األولى  التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  نختتم 
من الوالية التشريعية العاشرة. وهي مناسبة لوضع جرد، ولو سريع 
لحصيلة أشغالنا، ولكنها، باألساس، مناسبة الستكشاف سبل تطوير 

وتجويد أدائنا.

ويتزامن اختتام الدورة مع احتفال الشعب املغربي بعيد العرش 
الذي يخلد هذه السنة الذكرى الثامنة عشرة العتالء صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس حفظه هللا عرش أسالفه املنعمين، والتي كانت 
مناسبة أكد فيها جاللته في الخطاب الذي وجهه باملناسبة على أهمية 
ترصيد املكاسب الديمقراطية داعيا املؤسسات إلى ممارسة صالحياتها 
وتفعيل الدستور. بدون شك، لقد كان الخطاب امللكي، خطاب الجرأة 

والتبصر والرؤية املستقبلية.

الدستور،  مقتضيات  تفعيل  على  امللك  جاللة  إلحاح  ويستدعي 
األفراد  من  باملحاسبة،  املسؤولية  بربط  يتعلق  ما  كل  وبالخصوص 
واملؤسسات، جميعا، االنخراط من خالل كل ذلك في أفق جديد من 
ممارسة املسؤولية بضمير صاح، وبوعي وطني يقظ، وبروح تطوعية على 
أساس التفاعل اإليجابي بما يرقى إلى مستوى االنتظارات والتوقعات. 
وفي هذا األفق تحديدا، نعرب السيدات والسادة النواب عن تعبئتنا في 
مجلس النواب، وانخراطنا الكامل في تفعيل كافة آليات املحاسبة بما 
فيها محاسبة الذات، وذلك كلما اقت�ضى الواجب واملسؤولية القانونية 
امللكي  الخطاب  عليها  ألح  التي  املؤسساتية  واملحاسبة  واألخالقية؛ 

السامي.

في إطار هذه الرؤية امللكية، نحن مطالبون في مجلس النواب بجعل 
هذه املؤسسة مساهمة في ترسيخ اإلصالحات وتوطيد البناء املؤسساتي 

التشريع  مجاالت  في  واملواطنين  املواطنات  النتظارات  واالستجابة 
ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتمثيل املواطنين 

والتواصل معهم، وجعل بكيفية أساسية مجلس النواب أقرب إليهم.

لقد كانت هذه الدورة مثمرة بفضل مساهمة السيدات والسادة 
النواب وتعبئتهم االستثنائية، وكذلك بفضل التعاون والتواصل والحوار 
الدائم واملثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهكذا، 
صادقنا على البرنامج الحكومي بعد نقاش غني مثمر، وحصلت الحكومة 
على التنصيب البرملاني، بعد ثقة تعيين جاللة امللك لها. وتمكنا، في 
أعقاب ذلك مباشرة، من مناقشة القانون املالي واملصادقة عليه. وكان 
بين  للحوار  مناسبة  العادة،  وكما جرت  أخرى  مرة  االستحقاق  هذا 
السلطتين التشريعية والتنفيذية حول االختيارات االقتصادية واملالية 
ونجاعتها وآثارها على املستوى االجتماعي. وقد أثمر هذا النقاش قبول 
الحكومة لنسبة ما يناهز 40 % من التعديالت التي تقدم بها أعضاء 
املجلس على مشروع قانون املالية والبالغة 154 تعديال، وهو ما أثرى 
القانون املالي ويشجع في نفس اآلن على تعزيز املساهمة البرملانية في 

إغناء قوانين املالية وتجويدها.

وفي مجال التشريع دائما، يمكن اعتبار حصيلة اإلنتاج هامة بالنظر 
إلى الزمن الذي استغرقته مناقشة القانون املالي. وهكذا صادق مجلس 
النواب على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق 
بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، أي أننا 
صادقنا على نسبة %71 من مشاريع النصوص املحالة على املجلس 

والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية.

وتغطي النصوص التشريعية التي صادقنا عليها، حقوقا وقطاعات 
وأنشطة وخدمات مختلفة من قبيل القضاء وتعزيز استقالليته وصيانة 
حق  وإحاطة  التمييز،  ومكافحة  املناصفة  وتكريس  اإلنسان  حقوق 
امللكية بمزيد من الضمانات القانونية وتوفير اإلطار القانوني لتطوير 
االقتصاد الرقمي، وتوحيد اإلطار املؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب 
االستثمارات األجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق االجتماعية والتكريس 

الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في املجتمع.

وقد حرصنا على أن يصادق املجلس على نظامه الداخلي املعدل، 
وهو نص ساهمت فيه مختلف مكونات لجنة النظام الداخلي، وصيغ 
ويتوخى  التراكم،  على  وبناء  الدستور  أحكام  يالئم  الذي  النحو  على 
ويستحضر االنفتاح على املجتمع، وينص كذلك على العديد من آليات 
تخفى  وال  الوطنية.  البرملانية  املمارسة  خالصات  ويستوعب  العمل 

عليكم األهمية الكبرى للنظام الداخلي بالنسبة لتيسير أعمالنا.

وهمت نسبة 71 %من مشاريع النصوص املصادق عليها املوافقة 
على اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف. وتكت�ضي مصادقة املجلس على 
هذا العدد الوافر من االتفاقيات خاصة مع بلدان إفريقية شقيقة، 
املغرب  عودة  بعد  اإلفريقية،  املؤسسات  إلى  االنضمام  أجل  ومن 
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إلى االتحاد اإلفريقي، )تكت�ضي هذه املصادقة( أهمية خاصة. فاألمر 
السادس  محمد  امللك  جاللة  زيارات  وقعت خالل  باتفاقيات  يتعلق 
لهذه البلدان وتحت إشراف جاللته. واألمر يتعلق باتفاقيات من شأن 
االقتصادية  ومبادالتنا  عالقاتنا  وتعزيز  تنويع  في  املساهمة  تنفيذها 
واالجتماعية والثقافية والخدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسير 
االستثمارات املغربية فيها، وهو ما يشكل دعامة للسياسة اإلفريقية 
الجديدة للمغرب التي يقودها ويسهر عليها جاللة امللك، وتحكمها رؤية 
استراتيجية مبنية على الشراكة والربح املشترك وإعمال اختيار التعاون 
والشراكة الصادقة جنوب-جنوب، بما يعزز انبثاق إفريقيا الجديدة 

الصاعدة.

باالتحاد  املتعلقة  االتفاقيات  من  عدد  على  التصديق  وسيمكن 
اإلفريقي بالدنا من االنضمام الى مؤسسات افريقية استراتيجية إذا 
صح التعبير، من قبيل برملان عموم إفريقيا ومفوضية األمن والسلم 
باالتحاد، مع ما لهذا االنضمام من أهمية في الدفاع عن قضايانا وفي 

مساهمة املغرب في تطوير آليات عمل مؤسسات االتحاد.

ولست-السيدات والسادة، السيد الوزير-، في حاجة إلى التذكير 
بآثار كل ذلك على ترسيخ تموقع املغرب في الجغرافية السياسية القارية 

والدولية وانعكاساته اإليجابية على الدينامية االقتصادية في بالدنا.

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

حوافز  يشكال  أن  التشريعية  للحصيلة  وتثميننا  لتفاؤلنا  ينبغي 
لتطوير للمبادرة التشريعية التي مصدرها مجلس النواب كما وكيفا، 
علما بأن عدد مقترحات القوانين املحالة على املجلس منذ بداية الوالية 
الحالية يبلغ 35 مقترحا. وسنحرص على النهوض باملبادرة التشريعية 
من جانب مؤسستنا باتخاذ عدد من اإلجراءات منها ما ضمناه النظام 

الداخلي وبتنسيق مع الحكومة.

وبجانب املجهود التشريعي املطلوب منا، فإننا مطالبون بتجسيد 
مفهوم برملان القرب على مستوى التشريع، والبرملان القريب تشريعيا 
من املواطنين ينبغي أن يتجاوب على نحو جدلي، مع الظواهر والقضايا 
والحاجيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وبرملان القرب ينبغي 
أن يتتبع ويراقب تنفيذ القوانين خصوصا من خالل مراقبة إصدار 

القوانين، وباألساس إصدار مراسيمها التطبيقية.

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

في مجال مراقبة العمل الحكومي بلغ عدد األسئلة 5357 منها 3426 
سؤاال شفويا و1931 سؤاال كتابيا.

وبلغ عدد الجلسات العامة التي عقدها املجلس 34 جلسة موزعة 
إلى  الحكومي واالستماع  العمل  ملراقبة  للتشريع وأخرى  بين جلسات 
تقارير املؤسسات الدستورية ومناقشتها، استغرقت أكثر من 74 ساعة 

من العمل.

 420 استغرقت  اجتماعا   149 الدائمة  النيابية  اللجان  وعقدت 
ساعة أي بمعدل اشتغال 52 يوما كامال إذا احتسبنا 8 ساعات عمل في 

اليوم، وبمعدل حضور يتجاوز 70 في املائة.

ومن جهة أخرى تواصل مجموعة العمل املكلفة بتقييم السياسات 
العمومية اشتغالها حول موضوع الطرق باملناطق الجبلية. ونتطلع إلى 
أن تكون نتائج عملها مفيدة في تجويد السياسات والبرامج العمومية. 
العمل  مجموعة  عليه  تشتغل  الذي  باملوضوع  األمر  تعلق  وسواء 
املوضوعاتية أو بالتقريرين اللذين توجا مهمة التقييم السابقة فإن 
األهم والغاية، هي استثمار نتائج التقييم من أجل تصحيح االختالالت 

واستدراك جوانب النقص في كل سياسة عمومية تخضع للتقييم.

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

حرصنا في مجال الدبلوماسية البرملانية، أوال على تشكيل مجموعات 
توطيد  في  أهميتها  وطنيا إلدراكنا  برملانا   140 مع  البرملانية  الصداقة 

الثقة معها، كما شكلنا  تعزيز  وفي  تمثلها  التي  البلدان  العالقات مع 

15شعبة وطنية في املنظمات البرملانية متعددة األطراف، باإلضافة إلى 

اللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبرملان األوروبي.

املؤتمرات  وباملوازاة مع ذلك شارك مجلسنا واحتضن عددا من 

على  الدولية  املستوى  على  األطراف  متعددة  البرملانية  واالجتماعات 

الخامس  املؤتمر  الجهوي، كان آخرها  القاري على املستوى  املستوى 

والعشرون الطارئ لالتحاد البرملاني العربي »دورة القدس« التي انعقدت 

القمعية  إثر اإلجراءات  بناء على دعوتنا بصفتنا رئيسا لالتحاد على 

والعنصرية اإلسرائيلية في املسجد األق�ضى. وتوجت الدورة ببيان أدان 

السياسات اإلسرائيلية وحدد مجموعة من الخطوات التي سينجزها 
االتحاد ملواجهة سياسات االحتالل. وكان املؤتمر مناسبة لتثمين الدور 

املركزي والحاسم واملواقف النبيلة والجريئة التي يتخذها جاللة امللك 

محمد السادس رئيس لجنة القدس للحفاظ على الطابع العربي للقدس 

الشريف ودعم صمود أهلها وحماية املسجد األق�ضى.

مجال  في  النواب  مجلس  ينجزه  ما  أهمية  عليكم  تخفى  وال 

الدبلوماسية البرملانية تكامال مع الدبلوماسية الرسمية وحشد الدعم 

لقضايا املغرب ودفاعا عن مصالحه الحيوية، وفي مقدمتها الدفاع عن 

قضية الوحدة الترابية وتقوية حضوره النوعي الفاعل واملؤثر في منظومة 

الدبلوماسية البرملانية التي أصبحت إطارا إلنضاج املواقف واستشراف 

الشراكات وتوطيد العالقات، حيث حرصنا على تفعيل مختلف آليات 

التعاون والحوار البرملاني على الصعيدين الثنائي ومتعدد األطراف. وأود 

في هذا الصدد أن أثمن املساهمة الناضجة ألعضاء املجلس في هذا 

العمل دفاعا عن املصالح العليا لبالدنا وترسيخا إلشعاعها.
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ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

الفصلين  مقتضيات  إعمال  في  الشروع  مجلسنا  على  سيكون 
14 و15 من الدستور، املتعلقين بتلقي امللتمسات من أجل التشريع 
والعرائض. ومن أجل ذلك عملنا على إدراج مقتضيات تتعلق بإعمال 
يتالءم  بما  للمجلس،  املعدل  الداخلي  النظام  في  الفصلين  هذين 
والقانونين التنظيميين املتعلقين بشروط وكيفيات ممارسة الحق في 
تقديم امللتمسات من أجل التشريع والعرائض. وال يخفى عليكم أهمية 
هذا اإلصالح الدستوري والسيا�ضي واملؤسساتي في إعمال الديمقراطية 

التشاركية وتيسير مشاركة املواطنين في مقاربة الشأن العام.

إن األمر يتعلق بورش هام يقع في قلب اإلصالح الدستوري الذي 
اعتمدته بالدنا منذ 2011، إذ أن ممارسة هذا الحق يساهم في تعزيز 
الديمقراطية بتمكين املواطن من املشاركة في القرارات املتخذة مركزيا 

ومحليا مما يعزز الثقة في املؤسسات ويزيد من اقتدارها لدى املواطن.

ا وي لا وزير،

ا وي اتلقا واد5لا أواب،

تشكل هذه الجلسة مناسبة لتجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية 
ألعضاء املجلس من أجل جعل هذه املؤسسة رافدا مؤسساتيا لتعزيز 
ونصا  روحا  الدستور  وإعمال  بالدنا  تميز  التي  اإلصالحية  الدينامية 
واالرتقاء الى مستوى اإلصالحات الدستورية واملؤسساتية التي اعتمدها، 

ويعتمدها املغرب والتي ينبغي أن تنتج سياسات يلمس املواطن ثمارها.

إننا نأمل، بل سنحرص جميعا على أن تشكل السنة التشريعية 
القرب  برملان  تجسيد  سنة  العاشرة،  التشريعية  الوالية  من  الثانية 
تشريعا  يشغله  الذي  ومع  املجتمع  انتظارات  مع  اإليجابي  والتفاعل 
ومراقبة وتمثيال للمواطنين وعمال في الواجهة الخارجية، سنة إعطاء 
نفس جديد للعمل البرملاني، مساهمة في تعزيز اإلصالحات التي تراكمها 
َع الضروري على الحياة 

ْ
بالدنا بتدرج وبثبات والتي ينبغي أن تنتج الَوق

اليومية امللموسة للمواطنات واملواطنين.

تلك مسؤولية كل واحدة وكل واحد منا، ومسؤولية أجهزة املجلس 
مكتبا ولجانا دائمة، والتي أشكر أعضاءها على تجندهم إلنجاح هذه 
الدورة، ومسؤولية رؤساء الفرق واملجموعة النيابية وجميع السيدات 
والسادة النواب الذين أثني على تعبئتهم ومساهمتهم البناءة في تيسير 
العامالت  كافة  إلى  موصول  الشكر  وكذلك  وإثرائها،  املجلس  أعمال 
والعاملين بإدارة املجلس وإلى العاملين في وسائل اإلعالم من تقنيين 

ومصورين وصحفيين على مواكبتهم ألشغالنا.

أعاننا هللا ملا فيه خير بالدنا وتنميتها وتقدمها تحت القيادة الحكيمة 
لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

قراءة للبرقية املرفوعة إلى جاللة امللك، السيدة األمينة. 

ا وي 5لأسماءلغال ولأميأللاملجلس:

أشرفل عللل قا والمل قا صال5ل ا رحيمل ا رحمنل هللال بومل
املرسلينلقعلللآ هلقصحبهلأجمذين،

مواليلصاحبلالجال للقاملهابل،

دامل كملا ذزلقا تمكين،

يتشرف رئيس مجلس النواب باألصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء 
الوالء  بأصدق عبارات  باهلل  العالية  السدة  إلى  يتقدم  بأن  املجلس، 
واالمتنان، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 

األولى من الوالية التشريعية العاشرة.

وإنما مما يزيدنا سرورا أن هذه الدورة تختتم بتزامن مع أجواء 
االحتفال بعيد العرش املجيد الذي يخلد هذه السنة الذكرى الثامنة 
عشرة العتالء جاللتكم عرش أسالفكم املنعمين؛ وهي ذكرى تميزت 
بالخصوص، بخطابكم السامي الذي ترك أثرا عميقا في نفوس بنات 
النقدي،  ومضمونه  أصالته  حيث  من  وذلك  الوفي،  شعبكم  وأبناء 

وواقعيته وتوجهه إلى املستقبل.

وإن أعضاء مجلس النواب، يا موالي، وهم يتجاوبون مع مضامين 
الخطاب السامي، لعاقدون العزم على العمل وفق هذه الرؤية الواقعية 
االستشرافية، على جعل املؤسسة تساهم في ترسيخ اإلصالحات وتوطيد 
في  واملواطنين  املواطنات  النتظارات  واالستجابة  املؤسساتي  البناء 
مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية 

وتمثيل املواطنين وجعل املؤسسة أقرب إليهم.

مواليلصاحبلالجال ل،

لقد كانت هذه الدورة غنية من حيث اإلنتاج التشريعي، وتنوعه 
وتعدد اهتماماته وحقوله. ويدخل هذا العمل التشريعي في إطار إعمال 
وصيانة  البالد  تنمية  تتوخى  والتي  جاللتكم  ترعاها  التي  اإلصالحات 
محيطها  مع  بالدنا  روابط  وتعزيز  الجيدة  الحكامة  وإعمال  الحقوق 

الجهوي والدولي وبالخصوص محيطها اإلفريقي.

مراقبة  مجال  في  به  املنوطة  الوظائف  أداء  املجلس  واصل  كما 
وتقييم العمل الحكومي، وذلك من خالل مختلف اآلليات املنصوص 

عليها في نظامه الداخلي.

وفي مجال الدبلوماسية البرملانية، حرصنا على تشكيل مجموعات 
الصداقة البرملانية مع عدد من البرملانات الشقيقة والصديقة. والشعب 
الوطنية في املنظمات البرملانية متعددة األطراف. وشارك مجلس النواب 
في العديد من املؤتمرات وامللتقيات البرملانية كان آخرها املؤتمر الخامس 
التي  القدس«،  »دورة  العربي  البرملاني  لالتحاد  الطارئ  والعشرون 
احتضنتها الرباط على إثر اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية في املسجد 
األق�ضى. هذا املؤتمر الذي شكل مناسبة لتثمين الدور املركزي والحاسم 
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واملواقف النبيلة والجريئة التي تتخذها جاللتكم بصفتكم رئيسا للجنة 

الشريف ودعم صمود  للقدس  العربي  الطابع  للحفاظ على  القدس 

أهلها وحماية املسجد األق�ضى.

وشهدت الدورة دينامية هامة في مجال اتصاالت املجلس الثنائية، 

إذ استقبل عددا من رؤساء البرملانات الوطنية ووفودا برملانية من عدة 

بلدان. كما شكل الدفاع عن قضايانا ومصالحنا الحيوية في مقدمتها 

اململكة  تشهدها  التي  باإلصالحات  والتعريف  الترابية  وحدتنا  قضية 

تحت قيادتكم الحكيمة، انشغاال مركزيا في مجموع اتصاالت أعضاء 

مجلس النواب.

تعبئتهم  لجاللتكم  يؤكدون  وهم  النواب،  مجلس  أعضاء  وإن 

ليعربون عن عظيم  والتنمية،  أوراش اإلصالح  إنجاح  في  للمساهمة 

االمتنان والوفاء وصادق الوالء لجاللتكم.

أبقاكم هللا يا موالي ذخرا ومالذا لشعبكم الوفي وأقر عينكم بولي 

الحسن،  موالي  الجليل  األمير  امللكي  السمو  املحبوب صاحب  العهد 

وصاحبة السمو امللكي األميرة الجليلة لال خديجة، وشد أزركم بصنوكم 

أفراد  سائر  في  وحفظكم  رشيد  موالي  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

أسرتكم امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

حررلبا رباطلفيل5 لعيلا وذ 5ل8 5 لاملوافقللل8لغ 8لغ 18.

خ يملاةعتابلا  ريفل

الحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا أواب.
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